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Sárközy Péter

Dantéval Trianon ellen1

Babits mihály 1919-ben
„Óh boldog magyarország! csak ne hagyja magát félre-
vezetni már” (Dante: A Paradicsom, XIX, 142–143)

Az első világháború kitörése után öt nappal, 1914. augusztus 2-án az Olaszor-
szág Királyság felbontotta a szerződést, melyet 1882-ben a Német Császársággal 
és az Osztrák–Magyar Monarchiával, majd egy év múlva, 1915 májusában Ro-
mániával együtt (mely korábban szintén csatlakozott a Hármas Szövetséghez) 
az antanthatalmak oldalán belépett a világháborúba. Olaszország kiugrása 
majd árulása, ismerve az olaszok igényét Trentino Alto Adige-re (Südtirolra), 
Triesztre és a tengermelléki olasz városokra, nem érte váratlanul az Osztrák–
Magyar Monarchia osztrák, cseh, horvát és magyar vezető politikusait, annál 
inkább megrázta a magyarországi közvéleményt, mely a „hagyományos” olasz–
magyar barátság alapján elvárta volna legalább a semlegességet a szeretett Itá-
liától, mellyel 1848/49 óta testvéri kapcsolatban hitte magát.

A kereszténység felvétele óta a magyar királyság ezer szállal kötődött Itáliá-
hoz, hiszen a Szent Koronát Rómától kaptuk, egyik első szentünk, Szent Gellért 
Velencéből jött Magyarországra vértanúhalált halni, és Árpád-házi Mária nápo-
lyi királynő unokája Károly Róbert, majd fia, Nagy Lajos uralkodása alatt Ma-
gyarország lett Európa egyik legerősebb országa. Magyar fiatalok ezrei tanultak 
a középkori olasz egyetemeken, majd az ellenreformáció idején Rómában, és  
XI. Ince pápának köszönhető, hogy Európa keresztény hatalmai összefogtak 
Buda felszabadításáért, a török kiűzéséért. Hasonlóképp az olasz nemzeti egység 
kivívásában a Kossuth-emigráció vezetői és magyar katonák ezrei tevékenyen 
vettek részt, és Garilbaldi nevét Magyarországon Kossuthéval együtt emlegették 
népdalok és komoly irodalmi művek sorában. (Gondoljunk Jókai olasz regényeire, 
mint az És mégis mozog a föld, Fekete gyémántok, Egy az Isten, Arany László, Déli-
bábok hősére, Mikszáth Kálmán Garibaldi butéliái című novellájára, és még a Pál 
utcai fiúk ellenfeleit is vörös ingbe öltöztette Molnár Ferenc 1907-ben).2

Sárközy Péter (1945) irodalomtörténész, a római La Sapienza Tudományegyetem nyugdíjas 
professzora.

1 A tanulmány a 47. Tokaji Írótábor Trianon konferenciáján tartott előadás szerkesztett változata.
2 Sárközy Péter: Az olasz Risorgimento harcai a 19. századi magyar irodalomban. Hitel, 2011/10. 

In Uő. Itália vonzásában. Bp., 2014, Nap Kiadó, 107–119.
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A középkortól kezdve tartott a magyarok római zarándokútja és Itália-járása. 
A XIX–XX. század fordulóján magyarok ezrei, köztük neves művészek, írók, 
tudósok „szöknek” rendszeresen Itáliába (Gulácsy Lajostól Csontváry Kosztka 
Tivadarig, Péterfy Jenőtől Riedl Frigyesig és a Babits Mihály által „italo mániás-
nak” nevezett írókig),3 hogy ott élhessenek és dolgozhassanak, „ahol a citrom-
fa virít”.

Hogy milyen sokkot, megrázkódtatást jelentett az Itáliát második hazájuk-
ként tisztelt magyaroknak Olaszország hadba lépése (mely eldöntötte Ausztria 
és a történelmi Magyarország szétesését), azt talán legjobban a festő Gulácsy 
Lajos tragikus sorsa mutatja, aki 1914–1915-ben Olaszországban élt és dolgozott. 
Az olasz hadba lépés után internálták, illetve csak akarták, mert a festő olyan 
idegállapotba került a testvérháború hírére, hogy elmegyógyintézetbe kellett 
szállítani, majd a nemzetközi vöröskereszt segítségével szállították haza, Ma-
gyarországra. Haláláig a hárshegyi idegszanatóriumban élt, és többé nem volt 
képes tovább festeni gyönyörű preraffaelista álomképeit, amikor olaszok és 
magyarok lövészárkokban gyilkolják egymást. Erről szól Juhász Gyulának  
a bolondok házában élő barátjához írt gyönyörű verse (Gulácsy Lajosnak).

Az olasz hadba lépés hírére jelenteti meg Babits Mihály keserű „vádiratát” 
a Nyugat 1915. évi számában Itália címmel. Babitsnak, mint minden olaszbarát-
nak Magyarországon nagy csalódás volt Olaszország árulása. Babits Dantét 
idézve ostorozza a szeretett Itáliát, melyet már Dante is utcanőnek nevezett 
árulásaiért: „Non donna di provincie ma bordello”, Babits Mihály fordításában: 
„Rab Itália, hajh nyomor tanyája, / kormánytalan hajó vad förgetegben, / világ-
nak nem úrnője, csak rimája.”4 De ez Babits szerint nem az olasz nép bűne, ha- 
nem az őket elbutító politikusoké és költőké, akik a háború apostolaiként ün-
neplik az öldöklést, mint a futuristák, Marinetti és D’Annunzio, „milyen irtó-
zatos: a költő, aki a modern háború szolgálatába áll. A XIX. század nagy költői 
a béke apostolai voltak: a XX. század vátesze a hivatalos vérengzést fogja-e 
hirdetni? Ki marad hát hű az emberiség, a béke és szeretet nagy eszményeihez, 
ha már a költők is a fegyveres Szörnyeteg zsoldjába állanak?”5 Juhász Gyula is 
verset írt az általa korábban becsült olasz írónak (Gabriele D’Annunziónak), 
melynek refrénjeiben újra és újra visszajön a kétségbeesett kiáltás, „S te meg 
akarnád ölni az öcsémet?”6

Babits Mihály, mint a hazája sorsáért felelős író, versek sorában tiltakozott 
az értelmetlen háború, a szörnyű öldöklés ellen (Játszottam kezével, Húsvét előtt, 

3 Sárközy Péter: Magyar írók Róma-élménye, in uő.: Itália vonzásában, i. m. 195–208.
4 A Purgatorium VI. 76–78.
5 Nyugat, 1915, 12, 640–644. Vö. Dobó Gábor: Elképzelni a háborút: „őrjöngő futuristák”  

és „áruló olaszok” a tízes évek közepén megjelenő magyar lapokban. Irodalomismeret,  
2015/1, 70.

6 Sárközy Péter: Olasz–magyar, két jó barát. A magyar–olasz kulturális kapcsolatok alakulása az  
I. világháború előtt és után. Hitel, 2014/2, 175–184.
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Fortissimo), és kéri Isten segítségét, hogy irgalmazzon meg a nemzetének (Mi-
atyánk), mert ez a háború a magyarság végét is jelentheti, mint ahogy ezt 1915-ben 
az északi hadszíntéren elesett Békássy Ferenc 22 éves költő halálnak hírére 
részletesen kifejti a Nyugatban közölt írásában: „A modern háború nem termé-
szetes küzdelem. […] Itt épp az erős, itt a legkiválóbb pusztul el, s ezért jön  
a fajnak nagy elkorcsosulása minden háború után. Pedig, de kár érted, szép, 
kincses magyar faj! […] épp azok, akikben a nemzet lelke-él, az épp nemzeti 
lélek. […] A nyápic és gyáva megmarad, impotens, beteg szellemével.”7

Babits a háború éveiben nagy pacifista költeményei és tanulmányai (Isten-
káromlás, Ágoston, A veszedelmes világnézet, Kant és az örök béke) mellett tovább 
folytatta Dante csodálatos költeményének, az emberi bűnök és erények encik-
lo pédiáját jelentő Isteni színjáték utolsó két részének fordítását. A Purgatórium 
1920-ban az ország megcsonkítását okozó trianoni diktátum kihirdetésével 
szinte egy időben jelent meg, miközben a költő a Paradicsom fordításán dolgozott, 
mely 1922-ben, Dante halála 600. évfordulóján rendezett ünnepségek zárásaként 
jelent meg,

Babits 1912-ben írt műhely-tanulmányában nyíltan megvallja, hogy miért 
kezdett Szász Károly fordítása után tíz évvel a legnehezebben fordítható száz 
énekes költemény magyarra ültetésébe: „Megutáltatták velem szegény hang-
szeremet. Most Dante szikláiból várat építek lelkem köré. Amikor olyat kellett 
mondanom, amit csak zenével lehet kimondani, Dante nagy százhúrú hárfájá-
hoz nyúltam. (És e hárfának volt húrja hangomra rezonálni.)”8 Az Isteni Szín-
játék fordítását elkezdve kialakul egy furcsa szimbiózis Dante és az őt fordító, 
életútjának épp felén járó magyar költő között (Babits 1916-ban volt 33 éves). 
1908-tól 1921-ig dolgozott az Isten Színjáték száz énekének fordításán, így a világ-
háború alatt élete igazi társa Dante volt. Már 1908-ban azt írja Juhász Gyulának 
első olasz útja után küldött levelében: „De ’per correr miglior acque senza vele’ 
(hogy csendesebb vizekre evezzünk) amint látod, italomániában szenvedek és 
egyre Dantét idézem. […] Nagy kedvvel és lelkesedéssel olvasom, fordítom, 
tanulmányozom a világnak kétségtelenül legnagyobb költőjét, Dantét.”9

Első olaszországi útja után írja meg és közli olasz verseit (Itália, San Giorgio 
Maggiore, Zrínyi Velencében, A Campagna éneke, Settecento, Ottocento, Mer ceria), 
melyek megkoronázása a velencei Ríván, a Riva degli Schiavonin a messze múltba 
visszaríván írt Esti kérdés. És hamarosan megszületnek Babits első Dante-versei 
is, a Nel mezzo és a Nunquam revertar.

7 Babits Mihály: B. F. huszárönkéntes elesett az északi harctéren, 1915. június. In Babits M.: Esszék, 
tanulmányok. Szerk. Belia György. Bp., 1978, Szépirodalmi, I, 424.

8 Babits M.: Dante fordítása, in uő.: Esszék és tanulmányok, i. m. I. 285.
9 Babits Mihály levele Juhász Gyulához, 1908. augusztus. In Babits–Juhász–Kosztolányi levelezé-

se. Szerk. Belia Gy. Bp., 1959, Akadémiai, 172–174.
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Nunquam revertar – mondta Dante hajdan,
nunquam revertar – mondanám bár én is
nunquam revertar – harci zivatarban
nunquam revertar – tömlöc éjjelén is
nunquam – legyen az Isten átka rajtam
nunquam – legyen az Isten átka rajtam
revertar – bárha beledögleném is
üvölteném én is az ő helyébe’
nunquan revertar – századok fülébe!

               (Szimbólumok, 4)10

Dante emberi példájának és költészetének Babits életművében betöltött szere-
péről Rába György részletesen foglalkozott összehasonlító tanulmányaiban és 
nagy Babits-monográfiájában.11 Az Isteni Színjáték harmadik részének, az utolsó 
cantica, a Paradicsom 1921. évi nyomdai leadása után, nyáron, Szekszárdon írja 
meg két Dante-szonettjét, melyben teljes mértékben azonosul a nagy költő-
előddel:

Mert énnekem, jaj, a Pokol is otthon
s jól ismerem a Tisztulás hegyének
fájó lépcsőit, és az Ég kegyének
csillagos távlatait? sírva botlom.

lelkem rongyára minden árkon-bokron
(mint papírkákra, miket útjegyének
szórt el a vándor), merre a Nagy Ének
visszavezet, vad erdőn, annyi poklon.

De az igazi politikai és erkölcsi, emberi azonosulás Dantéval Babits egyik leg-
többet vitatott (és meghamisított) írása az 1919 végén a Nyugat utolsó számában 
publikált, a Magyar költő kilencszáztizenkilencben volt.12 Babits az Élet és irodalom 
című kötetében (1929) a következő jegyzettel magyarázta a tanulmány születé-
sének hátterét: „A kommün bukását követő első hetekben írtam az átélt esemé-
nyek és izgalmak közvetlen hatása alatt. […] Bizonyos, hogy már néhány hónap 
múlva sokban másképp írtam volna meg, de az is bizonyos, hogy nincs benne 
semmi, amit ma is teljességgel ne vállalhatnék.”

  10 Nunquam revertar – sohasem térek vissza. Vö. Nemes Nagy Ágnes: Kisebb szerkezetek. In uő.: 
A hegyi költő. Budapest, 1984, Kairosz, 84–93.

11 Rába György: A két költő: Dante és Babits. In Dante a középkor és a reneszánsz között. Szerk. 
Kardos T. Budapest, 1966, Akadémiai, 575–633; Dante hatása Babits költészetére, Az Isteni Szín-
játék fordítása. In Rába György: A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai. 
Budapest, 1969, Akadémiai; Babits Mihály költészete, 1908–1920. Budapest, 1981, Szépirodalmi.

12 Nyugat, 1919, II, 911–929, in Esszék, tanulmányok, i. m. I, 646–666.
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Babits a háborút és a forradalmakat is véres szörnyűségnek, az emberiség 
tragédiáinak látta. A háború alatt nagy versei sorában kiáltotta mindenkinek 
fülébe (a Húsvét előttben, sőt még Istennek is a Fortissimóban) hogy elég! hogy elég! 
elég volt! / hogy béke! / béke! béke már! / Legyen vége már. Bár Magyarország számá-
ra tragikus volt, szörnyű volt a háború befejezése, Babits mégis örömmel fogad-
ta az öldöklés végét, és más értelmiségi társaival együtt 1918/1919 fordulóján 
megpróbálta kivenni részét Magyarország újraélesztéséből. Móricz Zsigmond-
dal megalakították a Vörösmarty Társaságot, beszédet mondott Ady ravatala 
mellett, és két hónapon át irodalomtörténeti előadásokat tartott a budapesti 
egyetemen. De hamar összetűzésbe került a rá féltékeny Balázs Bélával és Lu-
kács Györggyel.13

Amikor 1919 végén a Kisfaludy és a Petőfi Társaság vizsgálatot indított az 
írók forradalom alatti magatartásának kivizsgálására, Babits keserű védekezést 
jelentett meg a Nyugat 1919. évi utolsó számában, Magyar költő kilencszáztizen
kilencben címmel.14 Védekezése igazi vádirattá alakul mindazok ellen, akik fe-
lelősek voltak a háború szörnyűségeiért, és akik az úgynevezett őszirózsás 
forradalmat az ország megmentése helyett egy újabb szörnyű ember- és ország-
pusztító őrültségbe, a proletárdiktatúrába vezették. Úgy érzi, sőt, tudja, hogy 
„emelt homlokkal állhat ő akárki előtt: oka van fájdalomra, gyászra – ó jaj, kinek 
van méltóbb oka rá? –, de szégyenkezésre nincs oka! Nincsen takarnivalója sem-
mi sem. […] Nem kell megtagadnia egyetlen szavát sem. […] Mivel vádoltok ti 
engem? Mi ellen kell nekem védekeznem? Van-e közületek, aki akárcsak álmá-
ban is arra gondolna, hogy nemzetem kárát kívánva írtam bár egy szót is? Amit 
ellenem vethettek, az legfeljebb annyi, hogy […] nem láttam előre, ami követ-
kezett. (De én) költő voltam és egy kötelességem volt: lelkem igazát mondani, 
és azt tettem. […] miért nem állítottatok vésztörvényszéket a háborús költők 

13 Babits, aki a háborúellenes versei és istengyalázás miatt a világháború során állandó táma-
dások kereszttüzében volt, a békekötés hírére Szekszárdról Budapestre utazott, és felajánlot-
ta részvételét az új magyar köztársaság kulturális megújításában. Móricz Zsigmonddal meg-
alakítják a Vörösmarty Akadémiát. A Nemzeti Tanács közoktatási tanácsadója lett. Ő tartott 
beszédet Ady temetésén. Kunfi Zsigmond közoktatási miniszter javasolta egyetemi tanári 
kinevezését a budapesti egyetemre. De egymás után érik Lukács György és Balázs Béla tá-
madásai. Szekszárdi családi házukat a kommün alatt államosítják, testvérét kiköltöztetik. 
Lukács György a frontra küldéssel fenyegeti. 1919 októberében érvénytelenítik egyetemi 
tanári megbízását és elveszik tanári nyugdíját is. Ügyészségi megfigyelés alatt áll egészen 
1927-ig, Osvát és Ignotus országból való távozását követően a Nyugat egyik szerkesztőjeként 
dolgozik, de 1919–1930 között, addig, amíg a Baumgarten Alapítvány kurátora nem lett, el-
sősorban műveinek tiszteletdíjából kellett élnie. Háború után megjelent könyvei: 1920, Páva-
tollak, A Purgatórium; 1921, Halálfiai, Erato; 1922: A Paradicsom, Gondolat és írás, Shakespeare:  
A vihar.

 Vö. Sipos Lajos: Babits Mihály a forradalom alatt. Bp., 1976, Akadémiai; Téglás János: A vádlott: 
Babits Mihály. Dokumentumok, 1915–1920. Budapest, 1996, Universitas; Kosztolánczi Tibor: Az 
emberélet útjának felén. Babits Mihály 1918–1919-ben. Kortárs, 2014/4.

14 Babits M.: Magyar költő kilencszáztizenkilencben. Vita és vallomás. In uő. Esszék, tanulmányok, i. m. 
I, 646–666.
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ellen? Nem az ő háborús, »nemzeti« szavaik kezdték-e a nagy Vészt? […] Vég-
eredményben még a forradalmat is ezek hozták. Ne feledjétek el, hogy a kom-
munizmus is a vesztett háború gyermeke volt. A forradalomnak óriási ment sége 
a háború. De mi a háború mentsége? […] Nem szégyenlem, s nem bánom, […] 
hogy a nemzetek közötti Béke s a nemzeteken felül álló igazság szavait keres-
tem. […] Csak költők vagyunk… Amit tettünk, a Szellemmel tettük, nyelvvel és 
kultúrával. […] Azt kérdezik, hogy jobbra megy vagy balra? Jobbról-balról ez 
harsog fülébe. Itt nem lehet pártatlan maradni. Velünk vagy ellenünk… Bármit 
csinálsz, minden politika. És gazember az, aki színt nem vall, s ki egyedül ma-
rad, összetörik a két malomkő között. […] De jaj, barátaim, hát az ostobákhoz 
álljunk, az ordítozókhoz és a törtetőkhöz, ezekhez a nemzetfoglalókhoz? […] 
Én csak a nemzettel törődöm, mely a lelkekben van. […] Nem szégyenlem, és 
nem bánom, hogy lázadtam a gyilkos szavak ellen; büszke vagyok, hogy egy 
napig sem kiáltottam őket! Sárral dobtok, kitagadtok, száműztök derékségeimért? 
Jól van. Dantét is száműzték. Magyar vagyok, és úr, mint akárki. Sárral dobhat-
tok meg, de én magam nem fekszem a sárba.”

A szenvedélyes védekezésébe Babits verseket is beilleszt (Szíttál-e lassú mér-
geket?…, Hazám ma mikor vér és szenny temet, Gunnyasztva múzsám, szárnya toll-
pihéi…), majd az írás végén teljes lesz az azonosulása Dantéval: „Hányszor érez-
tem, hogy nekem szól Dante jóslata”, és Dantéval együtt idézi önmagára is 
vonatkoztatva „önmegszólító versként” a Pokol XV. énekének 61–76. sorait saját 
fordításában

a gonosz nép háládatlan alja
……
mert jó léssz, hozzád rossz fog lenni majdan,
s érthető is, mert érhet-e édes
füge fanyar kökénnyel egy bokorban?

Vak népség (róluk régi közbeszéd ez)
írigy és gőgös, fösvény, kapzsi fajta
vigyázz magadra, hogy velük ne vétkezz.

Számodra nagy hírt tart a sorsnak marka
s még mind a két párt éhes lesz nevedre,/
hanem a fűtől messze marad ajka

E… barmok…
hányjanak almot magukból maguknak,
és ne tiporják azt a szent füvet le,

mely trágyájukon még fakadni tudhat
a régi jó magvakból…
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Babits így fejezi be egyik legkeserűbb írását: „De mit törődöm a magam sorsá-
val? Egy kinccsel több vagy kevesebb ebben a kifosztott országban, mindegy 
az! […] (Nem bírom tovább…)”

Babits Mihály épp Magyarország a béketárgyalásoknak csúfolt vesszőfutása 
idején A Paradicsom szövegének nyomdai előkészítésén, és így a XIX. ének for-
dításán is dolgozott, ahol Dante mielőtt a hat igaz uralkodóval találkozna, be-
számol kora Európájának helyzetéről, és itt megemlíti Magyarországot is, ahol 
fiatalkori barátjának, Martell Károly nápolyi hercegnek a fia, Károly Róbert, 
1308-ban foglalta el, nápolyi Mária királyné unokájaként, Szent István trónját. 
Dante ezt az éneket épp 600 évvel azelőtt, 1320 körül írta, amikor véget ért a ma-
gyar oligarchák lázadása, és a nápolyi Anjou háznak sikerült visszaállítani 
Magyarország régi dicsőségét. Ezért mondja Dante, akkor lesz boldog (áldott) 
Magyar ország, ha nem hagyja magát többé bántani. „O beata Ungheria, se non 
si lascia / Piú malmenare”, hogy rosszat tegyenek vele. Ezt Babits egyértel műen 
a trianoni békediktátum hatására így fordítja: Óh, boldog Magyarország! csak ne 
hagyja / magát félrevezetni már… (142–143).15

Ahogy Danténak nem sikerült megmentenie Firenzét az árulástól, és meg-
látnia Olaszország akkor már majdnem ezeréves szétdaraboltságának meg szű-
nését, hasonlóképpen Babitsnak is látnia kellett, hogy az ezerszáz éves Magyar-
ország valószínűleg végképp darabokra lesz szaggatva az új európai „de mokrácia” 
oltárán.

Babitsnak, akárcsak Adynak, nem voltak illúziói Nagy-Magyarország sorsa 
felől. Már 1919 elején közli a Benedek Marcell és Supka Géza által szerkesztett 
Új Világ 1919. február 13-ai számában Az igazi haza című tanulmányát. Babits látja, 
hogy bekövetkezett Vörösmarty Szózatának keserű jóslata a nagyszerű halálról, 
hol nemzet süllyed el, ám majd száz év után Babits úgy látja, hogy most „A »népek 
hazája« nem ügyel kiáltásainkra… Mivelünk, kis néppel senki sem törődik, sőt 
rosszindulattal néznek miránk. S ha elpusztulunk most: az »ember milliói« nem 
fogják »gyászkönnyel szemükben« körülállni a sírt, ahol a mi nemzetünk süly-
lyed el. Inkább kárörvendően fognak osztozni az örökségünkön. […] Reánk 
nincs szüksége az új világnak? Hagynak bennünket eltűnni a földről? De hát 
mi vétkeztünk-e igazán: mi, a nép? Lehet-e egy népet felelőssé tenni? Elvehet-
nek tőlünk földet, amennyit akarnak. De nem a föld a haza. […] Nem a föld maga  
a szent, nem a föld a haza: a föld csupán lakhely, üzlet és gazdaság. Ami a föld-

15 A più jelentése magyarul: többé, ezentúl; a malmenare jelentése: bántani, rosszat tenni valaki-
vel Az Isteni Színjáték utolsó fordítója, Nádasdy Ádám (Magvető, 2016), aki egyébként igen 
értékes munkát végzett rímtelen drámai jambusokban készült munkájában, nem tudni mi-
lyen meggondolásból – mert kitűnően tud olaszul és ismeri Dante korát – így fordította  
a teljesen egyértelmű másfél sort: „Boldog lesz Magyarország, ha lerázza /a rossz kormányzást.” 
Talán szerinte Dante arra gondolt, hogy milyen jó lenne, ha visszajönne az apró Csák Máték 
mindent tudó és merő szabad világa. Bővebben Sárközy P.: Az új „magyar Dante”. Nádasdy 
Ádám Isteni Színjáték fordítása. Magyar Napló, 2017. április, 17–24. 



H I T E L    10

ben szent: az az emberek emlékei […] az ezredéves szenvedés, az emlékek. Eze-
ket pedig senki tőlünk el nem veheti: mert ezek bennünk vannak! És ez a mi 
hazánk, ezek a közös emlékek, ez a szellemi levegő, amiben élünk… Ez az  
a haza, amelyre igenis szüksége van az emberiségnek, amelyet meg kell őrizni 
az emberiség számára. A haza, amelyet mi magunkban hordunk, és amely nem 
veszhet el, mert egy az emberekkel, a néppel, amely ki nem irtható, hanem él. 
[…] Nem meghalni kell ezért a hazáért, hanem élni: mert ez a haza nem halá-
lunkból, hanem életünkből él. És ha igazságtalanok mivelünk más népek: ezt 
a hazát tőlünk el nem vitathatják: nincs okunk gyűlölködni érte és bosszút 
koholni: mint a másik hazáért a földért. ’A gyűlöletnél jobb a tett / Kezdjünk 
egy újabb életet!’ – mondja Vörösmarty egy másik versében. De a Szózattal is 
csak ezt mondja. Ennyit jelent a »Hazádnak rendületlenül…«”

Természetesen, aki gyerekkorától kezdve szerelmes volt Nagy-Magyaror-
szág térképébe, a Kárpátok „szent bércei” által övezett hazába,16 az nem fogad-
hatja el soha az ország megcsonkítását, az ősi magyar városok elszakítását. 
Babits Mihály a trianoni döntés után tanulmányok és versek sorában emelte 
fel szavát az igazságtalan döntés, a történelmi Magyarország megcsonkítása 
ellen (Dal az Esztergomi Bazilikáról, Csonka Magyarország, Szent király városa). Az 
esztergomi előhegyen levő házából irtózva nézte a Duna túloldalán őrt álló 
cseh (!) katonákat, és 1940-ben versben üdvözli Erdély egy részének visszacsa-
tolását, hogy határainkat, a táj és a történelem varázsait sorompók többé el nem 
állják:

Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
Most versbe szállok, Erdély,
az első hírre, Erdély,
hogy varázsod határát
sorompók el nem állják.  

16 Babits gyermekkorára visszaemlékezve említi, hogy szinte szerelmes volt gyerekkorától 
kezdve a Nagy-Magyarország térképébe, ahogyan Francesco Petrarca híres Itáliához írt 
canzonéjában szerelmet vallott az Appeninek, az Alpok és a tenger által övezett, kis város-
államokra szétdarabolt olasz félszigetnek: „Il bel paese/ che Appenin parte, il mar circonda 
e le Alpe”. Magyar költőként akár ezt is írhatta volna: Il bel paese che il Danubio parte, i Carpazi 
circondano e le Alpe. – Milyen szép ez ország, mely a Dunánál kezdődik, és a Kárpátok és az 
Alpok övezik…
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Öreg pilóta, Erdély,
ül így gépébe, Erdély,
még egyszer ifjúsága
tájain szállni vágyva…

(Erdély, 1940. aug. 30.–szept. 27.)

Dante úgy halt meg 1321-ben, hogy reményei végképp szertefoszlottak. Itáliá-
nak halála után még 550 évig kellett várnia az újraegyesítésre. A súlyosan beteg 
Babits ugyan még megélte a fél Felvidék és Észak-Erdély visszacsatolását, de  
a Hitlertől kapott ajándék után nem voltak illúziói, hogy mi lesz az újabb öldöklő 
háború végén Magyarország sorsa:

Özönvizet, kőesőt, üstököst
nem küld az Úr, ki emberek
fegyvereivel veszítette el
hajdanta Jeruzsálemet.
[…]

Isten talán megszánná még:
ember nincs szánni a magyart,
És már azt kérdik tőlem az álmaim,
milyen lesz magyar nélkül a világ?”

És ekkor már Dante sem segíthetett…

Ko
vá

cs
 P

ét
er

 B
al

áz
s: 

H
ad

ak
 U

ra
 IV

., 2
01

9



H I T E L    12

Pollágh Péter

Tévedni akar
(1918)

Kantár Csaba emlékére

„minden	nemzedékben	akad	egy-két	tántoríthatatlan	őrült:
szemükben	lázasan	csillog	a	rögeszmés	Nem alkuszunk”
orbán ottó

„Olyan	fanatikus,	aki	nem	akarja	megtéríteni	a	többieket,	 
és ez a legveszélyesebb fajta”
JLC

Mért magyar?
Mert tévedni akar:
ezt mondták ránk;
ropogott, recsegett a nyelvük.
Akkor még nem találtuk fel nekik
se a ropit, se a ropoládét.

Hová tartasz?
Nemhiába.

Volt nyelv. Nem én téptem ki.
A szépség dögkútjába löktek.
Onnan is kivettek.
Volt fény. Nem én égtem ki.

Dehogynem, Péter.
Telehazudták a fülünket.
Ott vagyok nálad a papíron?
Tépj el.

Nem hagyhatja el Csehszlovákiát,
aki nem tud csehszlovákul?

Pollágh Péter (1979) költő, író, szerkesztő.
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Mért haltál meg, Felvidék?
Mint az indián: semmiért.

Kik ezek, akik elveszik a villát?
Akik kiveszik az ezüstkanalat a számból?
Nem engedik, hogy beleszülessen a számba.
Adjátok vissza a kanalamat.
Mivel fogom én megkavarni?

Hát, áttérsz képzeletbeli cukorra.
Ősz cukrok: elvett hegyek.

A Bohémiából lecsorgottak azt mondják,
hogy a Felvidék szlovák? Nahát.
Mi meg végre lehetünk re-szlovákok?

Aki túl sokat kérdez,
azt felakasztják a kérdőjeleire,
kivéreztetik a szókampókon.

Nyugi, nem a szlovenszkók a hibások.

Felvidék: Márai, Hamvas,
Kassák, Krúdy és Bólya Péter.
Felfázott Felföld.
Meg a sok bepólyált,
kimentett ékszer.
A furcsán félrecsengő
ószavak és ószók.
Fellőtt pizsama.
Lelőtt céllövölde-medve.

A temetők (gyűlölet)többlete táplál,
ahogy szembenézek
egy vagy több, öreg örökséggel.
Napszemüvegben is. Ha sötét van,
akkor is. Ha senki nem látja, akkor is.
Egy nemes szembenéz, nem szerteszét.
S talán dúdol, de nem csak Imréről:
Egyszer majd el kell temet.
És nekünk nem szabad feled.
A gyilkosokat néven nevez.
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Megszállás felett
(1918)

Száz éve megszállás felett.
Mit akarsz tőlem, felhőgyerek?
Én is felhő, fellőtt vízgőz legyek?

A kastélynak vége.
Leöntik lánglekvárral.
Egybe nyitva 100 szoba.
100 verés. És semmi jég,
csak ragacsos kánikula,
olvadt emlék, élesített tölcsér.
Sárga és fehér szépe, villamosszépe,
fagyiszépe: múlik el,
verik le a vakolatot,
falazzák be a panorámát,
ami minden volt.

Mésszel leöntött tükrök.
Csak úgy hasít a sztrádán
egy sztár, akarom mondani:
egy hasadás.

Ne csak Tiborra gondoljatok:
bebádogoznak minden ablakot.
Köszi, hogy nem vérrel kentétek.
A bádog mögött már szlovákok a szobák.
Már szlopálják a szobi szörpöt,
letépik a szipókát.
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Kiss Benedek

Szar zsaruk – klassz zsaruk
(Az	Élettöredékekből)

Mindenkinek vannak rendőrtörténetei, vagy saját élményeiből, vagy a szájról 
szájra járó, általában csúfondáros elbeszélésekből, de ide tartoznak a hálás, nép-
szerű rendőrviccek is. Ezek bizony nem szép színben tüntetik fel rendünk őreit! 
De ahogy minden ember más és más, itt is különbséget kell tenni az embersé-
gesen szolgáló s a hatalmával visszaélő személyek között. Nekem ebből is, 
abból is vannak megélt eseteim. Lássuk csak! – Az első fiatal egyetemista kori, 
az ELTE kollégiumainak lakójaként, kollégistaként tapasztalt időszakból. Első 
éveimben egy szükség szülte, hajdani kaszárnyából kialakított diákszállón kap-
tam elhelyezést, a Róbert Károly körúton, szinte szemben a Honvéd Kórház 
bejáratával. Itt elég mostoha körülmények uralkodtak, harmincfős hálóter-
mekkel például, de innen, ebből a környezetből indult az egyetemi folyóiratot 
követelő (később meg is valósító), termékenyítő irodalmi mozgalom is, az a kör, 
amely megnyerte támogatóul az idős, de még oktató, vizsgáztató professzort is, 
a tapasztalt Tolnai Gábort. Innen jártunk aztán villamosokkal az egyetemre. Egyik 
alkalommal, a 75-ös trolira akarván átszállni (édesanyámhoz, Pest(szent)lő-
rincre szerettem volna eljutni), úgy ugrottam le a peronról, hogy még mozgott 
a villamos is. Egyenesen egy semmi kis rendőr karjaiba. Nyilvánvalóan igazol-
tatott, és meg akart büntetni. Ha lett volna pénzem, akkor sem fizettem volna 
– de nem volt. Föl fog jelenteni, mondta, és már írta is ki igazolványomból az ada-
taimat. Nem vettem komolyan, s idővel megfeledkeztem az egészről. A követ-
kező évben átköltöztettek a Ménesi útra, az Eötvös Kollégiumba. Ide címezve 
kaptam aztán a rendőrségi levelet, hogy megbüntetnek, s fizessek ennyit meg 
annyit. (Máig nem tudom, hogyan jutottak új címemhez, s miért volt ez nekik 
annyira fontos.) Persze írtam egy kérelmet, hogy szegény egyetemista vagyok, 
s tekintsenek el a büntetéstől. Már megint elfelejtettem az egészet, mikor újabb 
levél jött, s én újra írtam kérelmet büntetésem elengedéséről. Így leveleztünk 
egy ideig, míg végül kaptam egy olyan levelet, hogy büntetésemet fölemelték, 
s ha nem fizetek, ekkor és ekkor háromnapi ellátmánnyal vonuljak be Kistarcsára, 

kiSS Benedek (1943) költő. Válogatott verseit Isten csavargója címmel 2013-ban jelentette meg  
a Hitel Könyvműhely.
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büntetésemet letölteni – s ha ezt sem teszem, elővezetnek… Ennek már a fele 
se tréfa, gondoltam, s felsőbb évfolyamos barátaimhoz fordultam, hogy meg-
beszéljem, mit is tegyek. Egyértelműen azt tanácsolták, nehogy elmenjek ma-
gamtól – várjuk meg, hogy elővezessenek, ilyenre még úgysem volt példa az 
Eötvös Kollégiumban! A jelzett időben egész nap a kollégiumban dekkoltam: 
lássuk, mi lesz? És persze nem lett semmi. Már megint azt hittem, elaludt az 
ügy magától, mikor egy alkalommal, mikor meglátogattam Pest(szent)lőrincen 
édesanyámat, azzal fogadott, hogy 1000 Ft-tal megemelték a házadót, s mikor 
reklamált, azt a választ kapta, hogy kérdezze meg a nagyfiát. – A történet ma-
gáért beszél, így csináltak a szúnyogból elefántot, s bizony azokról a „rendőr 
elvtársakról”, akik ezt így végigvitték, megvan a véleményem, s nem alaptala-
nul sorolom őket a „szar zsaruk” közé.

De hogy ne ebből kategorizáljak: van szebb kimenetelű történetem is. Már 
kocsink volt, s egy alkalommal egy idegen kerületben hirtelen ötlettel bekanya-
rodtam egy egyirányúsított utcába. Hol másutt: éppen ott állt egy rendőr. Azon-
nal leintett, s a körülményekről tájékozódva, azt kérdezte: vannak gyerekei? 
Mondtam, kettő is, mire ő: itt a sarkon van egy Közért, menjen be, és vegyen 
nekik 300 forintért csokoládét! Miután megtettem és bemutattam, azt mondta: 
Ez volt a büntetése, és legközelebb legyen körültekintőbb! – Hát így is lehet…

Aztán volt egy olyan esetem, ahol mind a két mentalitás szerepet játszott… 
Fiatal írószövetségi tagként részt vettem egy izgalmas vitán, ami persze politi-
kai színezetű volt. Hazafelé tartva, vagy 3-4 ismerőssel, akiket még egyetemis-
ta koromból ismertem, a vita gőzétől áthatva, szinte automatikusan leszálltunk 
a kis földalattiról, s ahol még sosem jártunk, szinte egy akarattal a közeli étte-
rem felé indultunk, s kaptunk is üres asztalt egy sarokban. Ez az Abbázia ét-
termében lehetett. Persze tovább vitatkoztunk, s Csoóri Sándor megítélése volt 
a téma. Én körömszakadtig védtem, s egyszer csak azt vettem észre, hogy régi, 
szintén az egyetemről ismert „kritikussal” vitatkoztunk, s úgy adódott, egyre 
szenvedélyesebben. Varga Lajos Márton volt az illető, akiről addig úgy hittem, 
hogy a „mi emberünk”. Nagy csalódással vettem tudomásul, hogy tök ellenté-
tes véleménye volt, amivel nem tudtam mit kezdeni. Közben már többen felfi-
gyeltek ránk, a sörökkel bennünket kiszolgáló pincérek is, s mivel hasztalannak 
ítéltem, hogy vörös Vargát meggyőzzem, felindultan fölkeltem, megindultam 
kifelé, s nem vettem észre, hogy az üvegajtó be van csukva, ártatlanul belegya-
logoltam, s térdeim átütötték az ajtót, persze lent, térdmagasságban. A pincérek 
azonnal ott termettek, s hiába győzködtem őket, hogy véletlen volt az eset, el-
ismerem, hogy kárt okoztam, amit természetesen meg fogok téríteni, de ne 
hívjanak rendőrt. Ezt ígérgették is, de egy „beépített ember” már kihívta őket, 
s meg is jelent egy alacsony, semmi kis rendőr. Neki is elmondtam a tényeket, 
de ő ragaszkodott a szándékossághoz. Ekkor már többek gyűrűjében álltam,  
s onnan kitörve az üvegajtóhoz ugrottam, s ököllel, fejmagasságban belevágtam, 
mondván, hogy ha betörni akartam volna, így csináltam volna. Azonnal, még 
társaim segítségével is, lefogtak, és kezeimet hátracsavarták. De már fel is hangzott 
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a rendőrautó szirénája, 3-4 rendőr betuszkolt, s vittek is egy „kóterba”. Persze,  
nem tudtam, merre is járunk, de hamarosan megálltunk, s bevittek egy rend-
őrőrsre. Nem sokat kérdezgettek, hanem egy zárkaszoba előtt mindent kivetet-
tek zsebeimből, s a zárkába kellett mennem. Közben kint zajlott az élet, s több 
„buzi hangú” fickó fölháborodott tiltakozó „nyöszörgéseit” lehetett behallani. 
Ezekre reagálva szinte állandóan vertem az ajtót, s végül azt mondtam az őröm-
nek, hogy engedjenek oda, hadd húzzak be nekik egy-kettőt. Persze nem vett 
komolyan az ajtóm előtt éjszakázó őr, de legutoljára olyasmit mondott, hogy: 
„Mi a baj már megint, akasztói gyerek? Tudja-e, hogy kiskunhalasi katonako-
romban az akasztói lőtérre jártunk lövész gyakorlatra? Úgy ismerem a környé-
ket, mint a tenyeremet… Ha csendben marad, és megpróbál kicsit aludni, sza-
bályellenes ugyan, de beadom a cigarettáját és a gyújtóját…” És így is lett, már 
nyújtotta is. És ez volt az, ami leginkább hiányzott: gyorsan elszívtam néhány 
cigarettát, s a kemény padon még el is tudtam szenderedni. Hajnalban úgy kel-
lett fölverniük, visszakaptam mindenemet, s utamra bocsátottak. Akkor tudtam 
meg, hogy az Izabella utcában levő őrsön voltam „beriglizve” (a „beriglizések-
hez” már régen hozzászoktam). S mivel persze följelentettek, kihallgatásra már 
a kerületi, Maros utcai székhelyre idéztek be. Egy jóindulatú rendőrőrnagynő 
hallgatott ki, s próbált győzködni, hogy a „beépített emberük” által előadott, 
szándékos rongálásról írjak alá nyilatkozatot, s akkor megúszom büntetés nél-
kül. Ezt nem ismerhettem el, ragaszkodtam az igazsághoz, s bizony alaposan 
meg is bírságoltak. (Akkor tudtam meg, hogy a történet másnapján, délelőtt 
várták látogatásra Brezsnyev „elvtársat”, s ki akarták szűrni a rendbontókat…). 
Azt hiszem, világosan kiderült, hogy kit tartottam „klassz zsarunak”…

De a rendőrtörténeteim „csúcsa” nem ez, hanem egy olyan eset, amit ki se 
lehetne találni jobban, s tán magam is kételkednék, ha nem velem (és így!) esett 
volna meg…

Akkoriban az Alkotóházban laktam, s onnan jártam ki „terepmunkára” 
Szigligeten, a Szent György-hegyre! Akkor egész nap szinte bort fejtettem, kí-
vül-belül (melegítőm is) teli voltam borfoltokkal. S a napon át tartott „borkós-
tolások” mellé megérkeztek a szomszédok is, persze, pálinkával. Azt is jó torok-
kal kóstolgattam, s már magam is gyanús voltam magamnak, amikor – persze 
kocsival – visszaindultam az Alkotóházba. S amitől előre féltem: a bekötőút 
emelkedő hátsó részén, mintha engem várna, világított rám egy rendőrautó 
lámpája. De már megmozdult a mellette álló alak is, s egyértelműen körözni 
kezdett kezében a megállásra késztető lámpával. Gyorsan levettem lábamat  
a gázról, de bárhogy is nem akartam odaérni, odacsorogtam. Még az ablakot sem 
tudtam lehúzni, már hangzott is be a szokványos kérdés: „Ivott?” Nem volt mit 
tagadnom, s töredelmesen be kellett vallanom, hogy mi tagadás, egész nap „bort 
fejtettem”, s az meg nem eshet kóstolás nélkül. Még a „szomszédokat” is beval-
lottam „Tetszik látni, melegítőm is csupa borfolt.” „És hová-hová, ilyenkor?” – 
hallatszott máris a kérdés. „Megyek haza, az Alkotóházba, mert tetszik tudni, 
író vagyok, és ott lakom. Csak van itt a hegyen egy kis szőlőm, s oda járok ki.” 
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„Nyissa föl, legyen szíves, a csomagtartóját!” Kinyitottam, üres volt. „Mit csi-
náljak én most magával?” – kérdezte békülékenyebben. „Engedjen el”, mond-
tam, alázatosra véve a hangom, mert éreztem, hogy van keresnivalóm. „No és 
hazatalál, vagy elkísérjem?” – Haza, haza, csak engedjen el! – Most elengedem, 
mondta végül, de egész nyáron-őszön én leszek itt a körzet felelőse, s ha meg-
látom a kocsiját – megismerem –, szó nélkül már nyújtom is a szondát” – mond-
ta, és akkor tényleg, mérés nélkül is elengedett. Viszont egész éven át bárhol és 
bármikor meglátott, azonnal megállított és megszondázott. (De sosem talált 
vétkesnek, vigyáztam is, s elgondolkodtatott: mennyivel hatásosabb pedagógia 
és pszichológia volt ez, mint bármi más lett, lehetett volna!) Ezeken túl aztán 
nem volt – vigyáztam is rá, hogy ne legyen – semmi kellemetlen találkozásom 
a „rend őreivel”.

Barátságok 1980–90 táján.  
A nyaraló és a szőlőültetés

Szigligeten és Szent György-hegyen is (a munka mellett) sok szabadidőm ma-
radt. Az egyik napot arra használtam föl, hogy a Balaton déli oldalán megke-
ressem régi egyetemi cimborámat, Szalai Palit, akiről úgy hallottam, hogy ven-
déglátós lett, Fonyód körül dolgozik. Fonyód szinte szemközt van Badacsonnyal, 
így csak át kellett hajóznom. A kocsit a parkolóban hagytam, s kaptam magam, 
és áthajóztam Fonyódra. Igen ám, de Fonyód a külterületekkel elég nagy terü-
leten fekszik ahhoz, hogy gyalog könnyen bejárható volna. Viszont azt tudtam, 
hogy drága barátom, aki hajdan szintén irodalmi álmokat dédelgetett, üzlet-
ember lett, s a part mentén van valahol az étterme. Annak idején elválaszt-
hatatlanok voltunk, s lám, milyen könnyen szétváltunk az egyetemi évek után!  
S úgy gondoltam, ha már én is a közelben vagyok, itt az ideje, hogy megláto-
gassam, megkeressem, ha már ő nem teszi. A part mentén haladtam Fonyódliget 
felé, a puccos villasor között. Egyszer csak megtaláltam a helyet, a reklámtáblák 
alapján sikerült azonosítanom. A „gazda” éppen jött kifelé az udvaron, s mikor 
szóltam, hogy Szalai Pált keresem, csak nézett rám bávatagon – nem ismert meg. 
Ez szörnyen érintett, de aztán, mikor be kellett mutatkoznom, nyakamba esett, 
és szinte ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Hirtelen minden eszébe jutott. Le-
szűrhettem, hogy titkolt betegségéről lehet szó – baj van a térlátásával. Rögtön 
elém tett minden földi jót, vagyis nagy vendéglátást csapott.

Aztán pár éven keresztül többször megismételtem ezt az átjárást, egy ízben 
például vitorlással. Ugyanis egy másik barátom, a prózaíró Horváth Péter látoga-
tott meg éppen, aki vízi ember is volt, s mint ilyennek volt egy vitorlás hajója, 
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azzal hajóztunk át Badacsonyból Fonyódra, s számomra ez maga is nagy  
élmény volt. Aztán, mikor jöttek a szüreteink, Pali jött át, hozta a húst és fűsze-
reket és főzte a pörköltöt, stílszerűen bográcsban, amit Pelsőczy Gyula barátom 
hozott Akasztóról. Ugyanis addig-addig jártam Szigligetre, az Alkotóházba, 
míg a Szent György-hegy oldalában vettünk (persze szülői segítséggel) egy jó 
fekvésű, öreg szőlőt, egy kis romos présházzal, gyönyörű boltíves pincével, amit 
családi nyaralóhelynek szántunk. Ez 1980 körül lehetett. Az elöregedett olasz-
rizling telepítvényt aztán két éven át letermeltem, s helyébe telepítettük a mo-
dern művelésű zöldveltelinit. S elkezdődtek a „fénypontok”: nyár végén, ősz 
elején a kis lakodalmakként szervezett szüretek, ahol 20-22 fő jött össze Pestről, 
Akasztóról és az Alkotóházból. (Legnagyobb gondot az elhelyezés, éjszakai 
alvás okozott, még akkor is, ha ilyenkor elkértem a fölöttünk levő két házat is.) 
És amikor elkezdődött maga a szüret, eligazítás nélkül szinte mindenki azonnal 
megtalálta a neki való munkát, s igazán jó hangulat uralkodott, este meg ének-
lős, nagy mulatság következett. Így Angyal Jancsi bácsi és Deák Mór szinte 
automatikusan álltak a prések és a kádra szerelt daráló mellé, és hosszú éveken 
át ők lettek a présemberek. (S talán innen datálható a nevezett „Három királyok” 
végső, baráti egymásra találása.) De nem csak szüretek alkalmával volt nálunk 
dínomdánom! Nyaranta, szép délutánokon és estéken a nagy diófa alatt, az 
állandóan kint levő nagy asztal mellett gyakran jött össze baráti társaság, első-
sorban az Alkotóházból, Szigligetről, de szinte állandóan volt vendégünk 
Akasztóról, szülőfalumból is. Alkalmanként, amikor ideje volt, a környék ku-
koricásaiból „loptam” főzni való kukoricát, Kati megfőzte, s azt majszolgattuk 
a vendégeinkkel. Tehettük, mert nagy „magányban” voltunk ott az udvarun-
kon, a Szent György-hegy déli kis nyúlványán ugyanis mindössze két másik, 
felettünk lakó szomszéddal osztoztunk, akik hol ott voltak, hol nem. Bor bőven 
volt, nem sajnáltam, s bizony néha-néha az előcsalta a nótát, dalokat is. És volt 
egy érdekesség, közvetlenül mellettünk, a szőlő szélében: valamelyik barátunk 
vagy valamelyik szomszéd egy kirándulásról hozott egy töves virágot, ami csak 
estelente nyílt ki, és szinte figyelni lehetett, ahogy a kelyhét nyitotta. Elnevezték 
Bence-virágnak (Liget szépe volt a valódi neve) – odaültettük és megfogta, és 
évelő lévén, minden nyárvéggel virágzott is. És gyakran mint egy cirkuszi mutat-
vány szerepelt vendégeinknek, s hosszan figyelhettük, ahogy egy virág élni kezd.

De hát egy szőlőben hajnaltól őszig állandóan van tennivaló. Elsősorban  
a gyom és a gaz folyton nő, és egy alkalommal egy magas növésű annyira el-
borította, hogy mint a kendert annak idején a Nyírségben, lépésről lépésre nyű-
ni kellett – sok helyütt magasabb volt, mint a kordonos szőlő. Ehhez a munkához 
bizony jól jött a segítség, s a Jancsi bácsiéknál „lógó” Deák Mór személyében ez 
hál’ Istennek meg is adatott. Egyébként, normál körülmények között, fiammal 
felváltva rendszeresen fűnyíróztunk, s a dombos emelkedőn az sem volt köny-
nyű dolog. A termést először magunk dolgoztuk fel, de az utolsó években inkább 
szőlőként adtam el Szeremley Hubának, aki a Badacsony nyugati lejtőin hozott 
létre nagy szőlőbirodalmat, s akivel Szigligeten, Monoszlóy Dezső rezidenciáján 
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jöttünk össze, aki fiatalabb feleségével akkortájt települt vissza Bécsből. Amíg 
borom volt (és finom!), évente 18-20 hektoliter, Ladámat kannás borokkal meg-
pakolva fuvaroztam föl Pestre, ahol stabil vevőköröm volt. De egyre körülmé-
nyesebb lett a szőlőművelés, -műveltetés, s előbb a nagy szüreteink maradtak el, 
majd pár év múlva maga a szőlő megművelése súlyos autóbalesetünk miatt. 
(Mint javakorabeli ültetvényt, nagyon sajnáltam, fölajánlottam ingyen szom-
szédoknak, ottani falubelieknek, csak hogy munkálva legyen, de ingyen sem 
kellett.) Tapolcai napszámos munkásom is fölmondta a „szolgálatot”, így nem 
maradt más: ki kellett vágatnunk – de még ez sem volt olcsó mulatság. Maradt  
a ház és a körülötte ültetett gyümölcsfák.

Apropó ház! Ekkor már minden igényt kielégítő, kétszintes nyaraló volt, amit 
gyerekeim és terebélyesedő kis családunk nem szívesen hagyott volna már el. 
És ennek létrejötte is egy külön kis történés volt. Akkoriban a járási hatóságok 
(Tapolca) nem szívesen adtak ki új építkezési engedélyeket a hegyoldalban, csak 
akkor lehetett engedélyt kapni, ha előtte volt már a parcellán építmény, s csak 
akkora területen, annak helyében. Szerencsére a rozzant házacska és mellette 
egy fészerféleség jókora alaprajzi helyen volt, s kreatív építőmesterem ki is tolta 
a területet 2-3 méterrel, mikor végre – persze szülői pénzekből, 1984 körül – 
megkezdődhetett az építkezés. Nagyon talpraesett építőmestert sikerült talál-
nunk, aki ugyan minden munkafázist „megbeszélt” velem, azaz elmondta terveit, 
amit én jóváhagytam – vagyis kiélhette jóváhagyásommal rejtett építkezési 
vágyát, alkothatott kedvére. És ez nekem is kedvemre volt. A belső tér körülbe-
lül így alakult ki: ahogy beléptünk a bejárati ajtón, egy tágas munkaterem fo-
gadott, két aljzathoz erősített préssel és szemközt a nagy szüretelő káddal.  
A kád alján lefolyónyílás volt a pincébe, hogy a must az odavezetett gumicsövön 
keresztül egyből a töltendő hordóba folyjék. Ugyanilyen lefolyó volt az egyik 
prés előtt is. Ezt a termet így örököltük, s a változás csak annyi lett, hogy az 
alját kirakták barna metlachilapokkal. Balról szintén nagy szoba ajtaja nyílt,  
s itt éltünk, minden esemény itt zajlott. Jobb felől következett a feljárólépcső az 
emeletre, s szorosan mellette a fürdőszoba és a vécé. Ez is jó, férhetős volt. És 
mellette az én kis „hálószobám”, aminek területét a fürdőszobával együtt épí-
tőmesterem, Fekete Karcsi bácsi (Tapolcáról járt át) „hozzálopta” a kis házikó 
eredeti területéhez. Az emeleten jobb felől volt egy hatalmas hálószoba, balról, 
az én szobám fölött egy kisebb, szintén háló, köztük meg egy emeleti mosdó 
vécével. (Ez a kisebb szoba meg Kati kedvence volt.) Ha elhúzódóan is, végül 
csak ott állt a „nyaraló, pucér falakkal, vagyis a mi akkori „bútorzatunk” elve-
szett benne. S ekkor megint Karcsi bácsi, drága építőmesterem segített. Jártá-
ban-keltében tudomására jutott, hogy Badacsonylábdiban éppen fölszámolják 
egy ház bútorzatát, az egész barna koloniált, hogy helyette modernebb, csővázas 
berendezés kerülhessen, mert a nyugati turisták azokat jobban kedvelik. Ne-
vetséges árat, 20 000 forintot kértek érte, csak hogy megszabaduljanak tőle. „Ezt 
magának azonnal meg kell vennie” – mondta Karcsi bácsi, s én ültem is a kocsi-
ba, hogy megvegyem. Rögvest megalkudtunk, s egy teherkocsiban zsúfolt rak-
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területtel már hoztuk is. Mikor elhelyeztük őket, mit hová kellett, óriási meg-
elégedéssel vettem tudomásul, hogy mintha eredetileg is így tervezték volna. 
Az „én szobámba” került egy domborított ajtajú üveges könyves szekrény, ami 
azonnal megtelt könyvekkel. A „társalgó terembe” helyeztük az egész teret szinte 
betöltő, ovális, nagy asztalt, a szemközti fal mellé a gyönyörű szekrénysort. Édes 
feleségemmel ekkor úgy gondoltuk, hogy tettünk valamit, és a diófa alatt elé-
gedetten üldögéltünk.

Előtte, 1982 körül szintén nagy munkánk volt: az új szőlő betelepítése. Az 
előkészületek után, ami ugyancsak komoly munkálkodás volt – nem részlete-
zem –, sor kerülhetett a telepítésre. Ez előzetesen megajándékozott egy tiszta 
szívű, segítőkész baráttal: a szigligeti Horvát Ferenccel, aki valóban sokat segí-
tett is: tőle vettem az oltványokat, mégpedig az akkor újdonságszámba menő 
Zöldveltelinit. Ennek a fajtának ugyanis volt egy nagy előnye a táj igazi fajtájá-
val, az olaszrizlinggel szemben: mintegy két héttel előbb érett, s nekem Pestről 
fontos volt, hogy a szüret ne csússzon bele a szokásos őszi esőzésekbe. Az ezer-
mester Horváth Ferinek meg éppen ilyen oltványai voltak, pont annyi, ameny-
nyi kellett. Meg is vettem mind, sokáig áztattam a gyökérzetét az ültetetés előtt. 
Az ültetésre egy csúnya, esős napon került sor, amire meglehetősen sok fiatal 
jött össze, élükön Balázs fiammal és Angyal Gergővel, Jancsi bácsi örökké tevé-
kenykedő, kisebb fiával. Én adagoltam az oltványokat, és szinte észre se vettem, 
hogy hamarosan az egész területet beültettük.

De hát ahhoz évek kellettek, hogy ez termőre forduljon, nekem meg az egész 
pincém tele volt üres hordókkal. Horváth Ferivel, akivel már elválaszthatatlan 
barátok lettünk, megbeszéltük a dolgot. És Feri hamarosan mondta, hogy lekö-
tött számomra kétkádnyi szőlőt vagy harminc kilométernyire, a Káli-meden-
cében, s hogy mikor mehetünk érte. Neki ugyanis volt egy kis traktorja, s ahhoz 
kellett kapcsolni egy utánfutót, ami elbírt két kádat. Ezzel pöfögött át – szinte 
magáénak érezte az üzletet. Úttalan úton, dimbes-dombos vidéken jutottunk 
föl, én kocsival kísértem. Mikor végre a helyszínre értünk, nagy meglepetés várt: 
kiderült, hogy a színésznő, Berek Katikáé a szőlő, s míg mi a présházba men-
tünk, ismerős arcú fiatal szőlőszedők integettek, egyre emlékszem is: a lantos-
énekes Sebő Ferire. Mi Katikával gyorsan sok mindent el akartunk mondani 
egymásnak, ha már a véletlen úgy összehozott minket. Közben Horváth Feri 
kint volt a kádaknál, s ügyelte, hogy ne csak a törköly kerüljön beléjük. Jó né-
hány vödör levet (vagyis mustot) is ráöntetett. Ő intézte az anyagi részét is, 
mégpedig úgy, hogy megfokoltatta a levet. Nagyon alacsony cukortartalmú 
must volt, s ennek megfelelő hivatalos átvételi árhoz tétette hozzá a plusz egy 
forintot. Mikor kijöttünk Berek Katival, és megtudta, mi is a helyzet, bizony 
látszott az arcán a csalódottság. Mi pedig Ferivel most már a domboldalon való 
lefelé utat latolgattuk. És nem is hiábavalóan, mert biz az nem történt meg 
komplikáció nélkül. Alig haladtunk vagy kétszáz métert, a kis traktor Ferivel 
fölborult, s megdőlt félig-meddig a rakomány is. Feri persze ügyesen leugrott, 
és mikor az első riadalmon túl voltunk, loholt vissza Berek Katika szőlőjéhez 
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segítségért. Jött is azonnal négy-öt markos legény, s helyrebillentették a traktort 
és a pótkocsit. Feri meg, drága Horváth Feri barátom, ugyanolyan bátorsággal 
szállt újból „nyeregbe”, mintha előbb mi sem történt volna. És nyilvánvalóan 
óvatosabban, de újabb gond nélkül lehozta a kavicsos domboldalon a borulékony 
masinát a jó útig. Aztán már csak át kellett vele pöfögni az én „birodalmamig”.

Miután átvödröztük a masszát az én kádamba, kis nyugalom volt. De úgy 
gondoltam, ha már megfelelő szállítóeszközünk van, kihasználhatjuk, és egy 
jókora hibás hordót átszállíthatunk Mátrai Ferenc kádár mesterhez, akivel már 
szintén jól megbarátkoztam. A fő utca közepén álló ház hátsó fertályán volt  
a deszkákkal, csupa faanyaggal körülvett műhely, ahol már több szép időt el-
töltöttünk, a mester mellett elsősorban Horváth Ferivel. Most is odatartottunk, 
miközben beesteledett. A hordót begurítottuk a hátsó udvarba, s már mentünk 
is az onnan nyíló műhelybe egy pohár borra. A műhelyből nyílt a pincebejáró, 
s az egy pohár borból sok pohár lett, amit álldigálva, egy-egy ülőalkalmatos-
ságra ülve, jóízű beszélgetés közben iszogattunk meg, az időről teljesen meg-
feledkezve. Bizony már éjfél körül járt, hogy föltántorogtunk az utcára. S azt 
láttam, hogy az autóm eltűnt. Rendőrért kezdtem kiabálni, de Feri gyorsan le-
intett, mondván: „Te hülye, hát tökrészegek vagyunk! Meglesz a kocsid, meg-
látod!” Így hát a kis traktorral pöfögtünk át a fél falun, hogy az Alkotóházban 
leadjuk az onnan kölcsönzött utánfutót. És Feri már messziről kiszúrta: „Nézd, 
ott a kocsid!” És valóban: az alkotóház magas kőkerítéséhez parkolva ott is volt. 
Kati persze ébren várt, és ő oldotta meg a rejtélyt. Este, tíz óra felé, mivel hiába 
várt haza, elindult, hogy megkeressen. Tudta, hogy hol lehetek, s Mátrai Feri 
bácsiék előtt meg is találta a kocsinkat. Nála voltak a kocsikulcsok másodpél-
dányai, így hát egyszerűen beszállt, hogy hazavigye. Igen ám, de koca vezető 
volt, és csak előre tudott menni. El is ment a Balaton-partig, és meg kellett vol-
na fordulni már régen, próbálkozott, de nem sikerült. Elkezdett stoppolni, sze-
rencséjére jött is szembe egy kocsi, ami meg is állt neki. Egy férfi volt, aki meg-
hallgatva a történetet, nagyot nevetett, és gyorsan megfordult a kocsinkkal. Így 
hát Kati visszaült, egyenesben volt az autó, és visszadöcögött az Alkotóházig. 
Itt, hogy beálljon a ház parkolójába, megint manőverezni kellett volna, így hát 
a magas kőfal mellé parkolt, és bemenvén, várt tovább engem haza. Mikor való-
ban hazamentem, és elmesélte a történetet, én is nagyot nevettem, és jókedvűen 
zártuk le a dolgot.
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Novák Valentin

Ma azt mondták…
minden határon túli dal

Tizenéve, minden áldott nyáron,
a Budapest-Barót útdarálón,
kirajzolódik a csillagösvény.

Ahogy a Suzuki odaberreg;
az égen fehér lovak legelnek,
tajték-torkukon játszik pengefény.

Minden út a túlélésről szól itt,
a féknyom életbe visszalódít,
a holnap csak jó kormánymozdulat.

Góbés vicc üti el a halál élét,
románul pislognak a lapos-tévék,
pityókás kenyér tölti hájfodromat.

Hetivásárban a miccs-sort kiállom.
Töröm a nyakam az úthibákon,
hol Kratochfill Lajos dekázgatott.

Tizenöt év, és nincs sehol egy pópa,
az itt élő román se bozgorozna,
sőt, a boltban, magyarul fel-felragyog…

∞

Ma azt mondták Baróton –
az ötven minden:
bölcsesség, tudás, az élet íze.
A haverok jobban várják, mint magam.
Buli, aztán múlás tovább:

novák valentin (1969) író, kiöltő. Budapesten él. Legújabb kötete: Kirúgottak bálja avagy Aki a mély-
séget látta (tragikomédia, Napút, 2019).
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morzsolódás,
bölcselődés,
bőcsködés…

∞

Feleségem nagyanyjának
naftalin-múltjában kotorásztunk
azon a napon, mikor azt mondták,
az ötven minden.
A molyok nem riadnak úgy
a policiklusos aromás
szénhidrogéntől,
mint én, a költőmoly,
aki folyton a múlt
lódenjeit rágja.

Naftalin-múltban kotorászunk.
Egy-egy kép, megrajzolt fotók,
egy-egy képtelenség
a policiklikus szabadulószobákban,
ahonnan emlékek szöknek
semmiből semmibe.
Színezett képtelenségek.
Hogyan nőttek fel itt gyerekek,
mikor a szomszéd helyiségben
kocsmanép dajdajozott?

Ma enyém, holnap tied szobák
tegnapok hűlt helyén.
Aztán talán dózer,
vagy új vakolatok, meszek,
festékek szaga…
Füstölők, s megint remények hajtanak
e házban vagy e ház helyén
a semmiből…

A lépen
létből kilépett
egerek oszlanak
takarodók dallamára:
deszkapadló nyekkenésre,
vakolatrianásra,
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vakolatpor szemetelésre,
szúpercegésre a félfában.
Az apró ürülék
az örökrágcsálás
dilemmája.
Minek belakni
magunkat a sajtba,
ha felemésztjük,
ha örökre veszítjük el
eszméletünket…

Mert itt nincs tulajdon,
csak birtok van,
amire ráfogjuk nagyképűen – a miénk.
Nincs sajtod, csak sajtszagod –
isteneknek tetsző,
hosszan érlelt kipárolgás.

∞

A múltban kotorászni
nem bölcs dolog.
Néha megszúr egy-egy tű,
amivel a párkák mesterkednek
műszak után,
s varrják az írottas földabroszt
ősjelekkel,
írják SOS-lelkeinket
áldozati füsttel az égre.

∞

Nem vagyok még bölcs,
igaz, csak októberben
zuhan rám a mélyből
a perctéglákkal rakott kút,
minek fenekén sosem csördül meg
lukas tantusz-
énem már soha.

∞
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A lányom meztelen csigát
meztelenít Isten
szeplőt vizslató szeme előtt.
Nem öli, csak fényben tereli
a morzsolódó betonon,
a csiga-Mojavéban…

∞

Kutamba,
melybe le nem érek
se szóval, se kézzel, se gondolattal –
belekavarni gyönge volnék,
ha lenne is benne zavaros víz.
Így csak homályló
képtelenségek káoszolnak –
összeállnak, szétoszolnak:
ez-is-én-voltamok,
ezek-is-velem-történtekek,
hogy-múlt-el-ígyek…
Már régen nem élnek
benne meztelen csigák.
Hajdanom kiszáradt,
a kútfenéken belém szemetelt
műanyag flakonból
szivárog fölfelé a naftalin…

∞

De most túrjuk a múltat.
A másét túrjuk.
A lírai én és a lírai te.
Tizenöt éve együtt.
De nem találjuk a kincset –
a török aranyat.
Odaátról a szulejmán bömböl.
A nyitott ablakon
selyemzsinórfénnyel
érkezik a felismerés:
nincsenek helyi törökverők,
csak a könyvespolcról
kéreti magát Rodostó…

∞



2 0 2 0 .  j a n u á r 27

Erőst hiányos puzzle
megrágott darabkáit
tologatjuk bútorlakkok jegén.
A közös múlt most hallgat –
kíváncsi, önző
percekkel lenyomtatva…

Pókhálók is vannak.
Doh, penész, salétrom,
ahogy kell – színpadkép
az enyészet-orgiához.
Vakolat púposodás,
soha-nem-használt szagú
ágyneműgarnitúrák,
egérjárta
tükrös paplanhuzat,
soha-nem-hordott nagykabátok.
E szagot már semmilyen huzat
ki nem söpörheti.
Állott dédiillat,
száradt félcitromokkal.
Tavaly még:
„vegyetek tésztát”,
„kicsi hercignőm”,
„tied a lej, ha megszámolod”.
Ma fentről lesi,
hogy túrjuk féltett-vélt kincseit,
mik sosem voltak
e szekondhend világban.

∞

Ötven előtt az ember
még nem bölcs.
Kiszalad ujjai közül
a Léthé vize,
amivel az utolsó
etapra készülve
arcát hűsítené.

Pedig csak ráncát
szaporítja.

∞
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Hideg itt, megszokásos az élet.
Negyven körül hullnak el a vének.
Pulóverrel indulj el a nyárba!

Örökséged e szék-provincia.
Hol van már a fehér-ló-fő fia?
Pakol a gyár futószalagjára.

Vitázunk apóssal az uborkán –
a jó kovászhoz rozskenyér kell tán?
Fenyvessekkel simogat Kovászna.

Tengeri, élet, chia-mag-kúra.
Harminc éve porló diktatúra.
Globalizáltak már a székelyek.

Gyepűvédő terepjáró nyergén
Kivagyi Pityu bőcsködöz hetykén.
Piros kaszni, fekete szpojlerek.

Bepókhálózva a nap végére,
vigyorogva az ötven-mesére –
a mosógép forog, a bírvágy pihen…

Felszisszen a meccshez retro Ursus,
Hargitára szökik fel a pulzus –
Csaba királyfi int műhold-zeniten.

Baconba majd holnap kivisz a busz.
Elek apóhoz nem kell sillabusz.
Körötte álmodnak csillagpásztorok.

Belegondolok holdas mesékbe,
süt Brassó felől a villám ékje,
száradnak hegyi szélben molyotthonok…

∞

Kint szárad a sarjú,
a távolban táj, mi sokat érhet.
A tájban bömbölő vadak,
rettegés-felár.
Székely táj agyarországi ecsettel.
Apróhirdetést skribál
az önzés.

∞
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Odább üres bányák,
üres bányászmarkok,
keresztbe tett csákányok jelzik
a tétlen múló,
szétivott,
szétszivarozott
napokat.

Nincs ötlet,
mire jó e tájdíszlet,
a mélységet öblítő
ásványkincses víz.
Az apróhirdetésből
ez mind kimaradt…

∞

Barót – Baraolt.
Benne az Olttal.
Egy-e a hangja bármivel is?
Ha gátat szaggat, bizonyosan.
Odább azért
belekígyóz a magyar líra
tájképcsarnokába…

∞

Tizenöt éve itt…
Minden nyáron.
Olyan, mint én.
Mit mondjak,
kicsit unom is,
mint tehetetlen magam.
A városka s az én sem
képes megváltani önmagát,
mert mindig vannak külső tényezők,
belső megszokások,
csavaros gének,
melyek visszasrófolják
az akaratot a testpalackba.

∞
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A lányom, a Pesten született,
veteményt gyomlál.
Méret alatti
murkok, káposzták,
pityókák, fuszulykák
bánják bölcsességét –
minek a felhalmozás.
Tanulja, hogyan kell
kitépni a gyökereket.

Biztos van értelme
ennek az ötven blablának,
mikor öt éve
iskolában gyúrt agyú
gyermekem
még jobban emlékszik
a Világ-Egyetem legfőbb
tételére?

Minden csak birtok itt,
nem tulajdon!

Ha nem így lenne,
állna az idő,
s beleforogna-őrülne
önmagába…
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Małgorzata	Karolina	Piekarska

Czajka tanárnő osztálya

Komplé

– Az én dolgom, hogy mit veszek fel! Engem senki nem fog sértegetni! – ki-
áltotta Kamila, és… kiszaladt az osztályból.

Reggel kezdődött az egész, amikor piros bőr miniszoknyából és ugyanolyan, 
mélyen kivágott blúzból álló kompléban jelent meg az iskolában. Cuki öltözék 
volt. Nagynénje, aki állandó jelleggel Londonban élt, és Lengyelországba csak 
az ünnepekre járt haza, egy londoni butikban szúrta ki Kamilának. Karácsonyi 
ajándéknak hozta, s a következő kommentárral adta át:

– Ilyen ruhája egyik barátnődnek sem lesz.
– Megőrültél, Iwona? Tizennégy éves kamaszlánynak adsz ilyen ruhát?
Kamila mamája mindig gyanakodva és elégedetlenkedve nézte azokat az 

ajándékokat, amelyeket londoni húga hozott a lányának. Most is megrovóan 
csóválta a fejét, ahogy a kurta szoknyácskát és a mélyen kivágott felsőrészt nézte. 
Csak Kamila pillantott hálásan mosolyogva a nagynénjére, aztán ugrándozva 
szaladt fölpróbálni az ajándékot.

A félig nyitott ajtón keresztül hallotta anyja és nénikéje beszélgetését.
– Iwona! Ez a ruha felnőtt nőknek való, nem ilyen csitrinek! Még ha olyan 

fejlett is, mint Kamila. Hova fogja ezt felvenni? Csak nem az iskolába?
– Az iskolába nem! – válaszolta húga, Iwona. – De… valamilyen összejöve-

telre a barátnőjéhez. Azon kívül ne túlozzál, Halinka! Az iskolai köpeny divatja 
régen elmúlt! A XXI. században vagyunk. Nem csinálhatsz Kamilából apácát.

– De én csak őt féltem! Tizennégy éves, és majdnem tizenhétnek néz ki! 
Magad is láthatod, milyen alakja van. Ráadásul az a szőke haja…

Małgorzata Karolina PieKarsKa 1967-ben született Varsóban. Lengyel regény- és újságíró, 
televíziós munkatárs. Egy sor ifjúsági könyv szerzője, köztük a nagyon népszerű, már öt ki-
adást megért, ukrán nyelvre is lefordított Czajka tanárnő osztálya (2004), valamint a Nyomozók 
(2006) és az Érzés és Bizalom, avagy varsói szellemek (2015) című regényeké. A Lengyel Írók Egye-
sületének tagja, a Varsói Tagozat elnöke.
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Bár a fiúk értékelték Kamila nem mindennapi megjelenését, a kislány nem 
volt elégedett a külsejével. Most azonban megpördült a tükör előtt.

„A lányok belesárgulnak az irigységbe! – gondolta. – Ráadásul Krzysztof  
a III. b-ből most majd végre fölfigyel rám. Ebben menjek az iskolába? Miért ne? 
Ha anya látná, hogyan jár az iskolába Kaśka, máshogy látná az egész dolgot! 
Kaśka még a körmét is lakkozza! Szeptemberben pedig tűsarkúban jelent meg! 
Olyan papucscipő félében! És azt mondta, hogy ő azt a cipőt papucsnak hasz-
nálja! A sarka majdnem hét centis!”

Na, és ma, a karácsonyi és újévi szünet után Kamila az új angol kompléban 
jelent meg. A lányok az öltözőben a meglepetéstől elnémultak. Forgatták 
Kamilát, mintha manöken volna, és csak Kaśka ment oda hozzá tartózkodva.

– Mutasd magad, kicsikém! – kérte, aztán gyorsan végigmérve a piros komp-
lét, hozzátette:

– Hozzád képest egészen csinos.
Kamila megnémult. Megint ezek a piszkálódások. Megint az a „Kicsikém”! 

Mire Kamila egyáltalán válaszolhatott volna, háta mögött csipkelődő megjegy-
zés hangzott el:

– Hát, igen… te, Kaśka biztosan jobban néznél ki…
Ez Krzysztof. Kamila látványára mókásan összehúzta a szemöldökét, és rá-

meredt a lányra, aztán forró pillantást vetett Kaśkára, és hozzáfűzte:
– Kár a szóért!
– Miért? Valami nem tetszik?
Krzysztof vállat vont, és elment.
Az órákon a tanárok úgy tettek, mintha nem vennék észre Kamila öltözékét, 

de lehet, hogy valóban nem látták? A lány a középső sor utolsó padjában szó 
nélkül várta, hogy észrevegyék, egészen a lengyelóráig, amelyet az osztály-
főnökük tartott. Akkor aztán elszabadult a pokol. Az egész azzal kezdődött, 
hogy Małgosiának valaki küldött egy idióta cetlit. De kicsoda? Nem tudták. 
Tartalma mindkét lányból nevetőrohamot váltott ki. Míg azonban Małgosia 
csöndben vihogott, Kamila nevetése eléggé hangos volt. Ezért ment oda Czajka 
tanárnő a padjukhoz, és megkérdezte:

– Te meg mitől vagy ilyen vidám?
Kamila nem bírta abbahagyni a nevetést, a tanárnő hát elolvasta a cetlit:
– Nézzük, mi az, ami így fölvidítja Kamila tanulót! „Ha kedved van szexelni 

a nagyszünetben, mosolyodj el. A női vécében foglak várni. Leonardo DiCaprio” 
– olvasta fel Czajka tanárnő, s mielőtt befejezte volna, az osztály nevetésbe  
tört ki. – Nem tudom, hogy ez nevetséges-e, de azt tudom, hogy lengyelóránk 
van…

Itt félbeszakította, mert csak ekkor vette észre Kamila öltözékét.
– Hogy öltöztél te fel? Ez itt iskola! – kiáltotta. – Nektek az ünnepek alatt 

mind elment az eszetek? – fordult az osztályhoz. – Mindenféle hülyeségeket 
küldözgettek egymásnak óra alatt. Tudom, hogy a hormonjaitok forronganak, 
de tessék uralkodni magatokon! Még jó, hogy tél van, és ezt a ruhát a kabátod 
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alatt hordod. Ha nyáron mennél benne az utcán, megállnának melletted az 
autók, és azt kérdeznék tőled a férfiak, „mennyi a tarifa”?!

Az osztály megdermedt. A tanárnő viselkedése nem először hozta őket za-
varba. Sajnálták Kamilát, mert a tanárnő egy kicsit túlzásba esett. Csakhogy  
a tanárnőnek igaza volt. Kamila ruhája határozottan nem iskolába való öltözék 
volt. Az osztályfőnök véleményét mindnyájan tekintetbe vették, bár megjegy-
zései gyakran rosszul estek. A legkeményebb igazságot is képes volt szemtől 
szembe megmondani. De igazságos volt. Előfordult, hogy valakit lehordott tűr-
hetetlen viselkedéséért, viszont jó jegyet adott neki a feleletére. Az eltelt iskolai 
hónapok alatt már elég jól kiismerték.

Kamila ezt tudta, de amikor meghallotta a tanárnő szavait, és elkapta Kaśka 
gúnyos pillantását, nem bírta tűrtőztetni magát. Ekkor kiáltotta: „Az én dolgom, 
hogy mit veszek fel! Engem senki nem fog sértegetni!”, és kiszaladt az osztályból.

Alighogy leült a folyosón az ablak alatt egy padra, amikor újra kinyílt az 
osztály ajtaja, és az osztályból kijött Kaśka. A vécé felé tartva mintegy akarat-
lanul odavetette Kamilának:

– Szándékosan öltöztél fel így, mert azt akarod, hogy Krzysztof fölfigyeljen rád?
Kamila nem reagált. Még a fejét sem emelte fel, csak a padlót bámulta. Kaśka 

megállt mellette.
– Ne tegyél úgy, mintha nem hallanád – bizonygatta gúnyos hangon.  

– Krzysztof úgyse fog rád nézni. Egyébként magad is láthattad reggel az öltö-
zőben.

– És te ezt honnan tudhatod?
A folyosó végéről, jó messze Kaśka mögül fölhangzó kérdést hallva, Kamila 

szinte fölugrott! Jól ismerte a hang gazdáját. Krzysztof volt az. És ma már má-
sodszor jelent meg a közelében teljesen váratlanul.

Kabalaállatkák

„Mindennek Kinga az oka! Ő hozta divatba azokat az átkozott kabalaállat-
kákat” – zokogta otthon Małgosia, levegő után kapkodva. A görcsös sírás aka-
dályozta ebben. Szobájába zárkózva üvöltött, hogy a falak is remegtek. „Micsoda 
igazságtalanság! – szipogta. – Soha az életben nem tennék ilyet!”

Néhány hete divatba jöttek az osztályban a kabalaállatkák. A lányok föl-
erősítették őket a lakáskulcsukhoz, a hátizsákjukhoz, tolltartójukhoz, és ahova 
csak lehetett.

Kinga imádta az állatokat, de már tudta, hogy sem állatorvos, sem zoológus, 
sem zootechnikus nem lehet. Semmi ilyesmi. Állatszőrallergiája még azt is ki-
zárta, hogy hörcsögöt tartson. Pedig annyira vágyott egy saját állatra! Ezért 
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aztán Kinga pótállatokkal vette körül magát. Volt kutya alakú táskája, macskafej 
alakú tárcája, egy napon pedig egérkekabalát hozott az osztályba. Az összes lányt 
elkápráztatta vele. Ráadásul Ewa még azt is mondta, hogy az állatok szerencsét 
hoznak – nemcsak az elefántok, de minden állatfigura amuletté válhat. És így 
kezdődött Czajka tanárnő osztályában a kabalaállatkák szédületes karrierje.

Természetesen minden lánynak volt ilyen kabalája, kivéve Kaśkát, aki ezt  
a divatot túlságosan gyerekesnek tartotta, bár tanítás után állítólag ő maga is 
olyan kutyatáskát hordott, amilyennel Kinga parádézott. De Kaśka köztudottan 
mindenáron felnőttnek akart látszani.

Małgosia volt a másik lány, akinek nem volt kabalája. A plüss állatka har-
minc złotyba került. Ez pedig neki drága! Vagy egy hónapja (a mozis botrány 
után) a papája havi harminc złotyban – két mozijegy árában – állapította meg 
a zsebpénzét. Ha vesz magának kabalát, semmije sem marad. A szüleitől nem 
fog kérni – úgyis tudja, mit fognak válaszolni.

Małgosia sóhajtozva nézte az osztálytársnői hátizsákján himbálózó kutyu-
sokat, cicákat, kis elefántokat, zsiráfokat, vízilovakat és egérkéket. Rossz érzései 
voltak, és magányosnak érezte magát, mert még Kamilát is elérte a kabala-
mánia, és egy kis barikát erősített a hátizsákjához. Gombócnak nevezte el, és 
óra alatt a padjára ültette. Ma pedig… Kamila barija hirtelen eltűnt!

– Nem láttad Gombócomat? – kérdezte a nagyszünetben padszomszédját 
Kamila.

– Nem – válaszolta Małgosia, de föl se nézett a könyvéből.
Kamila kiszórt mindent a hátizsákjából, végignézte a padlót, bekukucskált 

a pad alá. Minden hiába. Gombóc bari sehol sem volt. Małgosia abbahagyta az 
olvasást.

– Tudod, mit? Menjünk az irodista nénihez, hátha tud valamit.
Az irodista azonban nemcsak nem tudott a barikáról, de még jól le is terem-

tette őket, hogy ilyen ostobaságokra költik a pénzt, amelyet a szülők nehéz 
munkával teremtenek elő. Akkor hát mi történt Gombóccal? Kamila a szünet 
végéig fájdalmas arcot vágott. Nem tudott odafigyelni a matematikára. Małgosia 
vigasztalgatta a barátnőjét:

– Előkerül!
Kamila a fejét ingatta – már nem volt ebben olyan biztos. De hirtelen… az 

osztály palackpostáján egy cédula érkezett hozzá. Kamila elolvasta, és fura 
arccal Małgosiához hajolt.

– Nem lehet, hogy valaki ellopta? – súgta oda Kamila.
– Ugyan miért lopna valaki kabala állatkát? – csodálkozott Małgosia.
– Mert neki nincs – súgta vissza Kamila, a táblán látható háromszögfelad-

ványt másolva.
– Ostoba tréfa – Małgosia vállat vont. – Hiszen az egész osztályban csak 

nekem nincs… – szakította félbe a mondatot Kamilára pillantva. Barátnője sze-
mében bizalmatlanságot vett észre, amely olyan volt, mint egy nagy kérdőjel. 
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– Vagy úgy! – vetette oda dühösen, de olyan hangosan, hogy magára vonta  
a matektanárnő megrovó tekintetét. – Hát, tessék! Nézz bele a hátizsákomba!

Małgosia maga tette meg, és a hátizsákban… a legtetején ott feküdt Gombóc! 
A látványra elakadt a lélegzete! A kabalát kivette a hátizsákból, majd egyetlen 
mozdulattal belekotorta a könyveit, és kifutott az osztályból, nem is figyelve  
a matektanárnő kiabálására:

– Mit jelentsen ez?! Tessék azonnal visszajönni, mert rossz magatartási jegyet 
írok a naplóba!

Małgosia az öltözőbe rohant. Az irodista nem akarta kiadni az utcai ruháját, 
mert még tartott a tanítás, de a felháborodott kislányt nem érdekelte, hogy nincs 
felöltője. Végül is tavasz van. Úgy, ahogy volt, kirohant az iskolából. Igaz, a por-
tás bácsi is tiltakozott, de… mit számít az ő tiltakozása! A becsületén esett folt, 
amely Gombóc bari miatt keletkezett, túl nagy volt ahhoz, hogy érdekelje a ma-
tektanárnő, az irodista vagy a portás. Małgosia most csak egyet akart – minél 
gyorsabban eltűnni innen.

Otthon nem tudott megnyugodni – szünet nélkül zokogott. Végül hazajött 
a papája! Könnyes szemmel, szaggatottan mesélte el, hogy mi történt. A kabala-
mániát, Gombócot és Kamila tekintetét. A papa nyugalomra intette, aztán meg-
kérdezte:

– Mondd, Kamilának miért jutott váratlanul az eszébe, hogy valaki talán 
ellopta a kabalát?

– Nem tudom!
– És korábban nem gondolt erre?
– Nem.
– Csak úgy hirtelen, se szó, se beszéd…
– Nem, nem, se szó, se beszéd, hanem valamilyen cédulát kapott…
– Małgosia! Mi vagy te? Gyerek vagy?
– Gyerek, gyerek… Te mindig ezt mondod rólam.
– Elég! – Małgosia apja türelmetlen mozdulattal intette nyugalomra lányát. 

– Valaki írt neki valamit arra a papírlapra. Mit? Biztosan azt, hogy valamilyen 
ostoba bárány van a táskádban. Egyáltalán, ekkora kavarodás egy vacak kabala-
figura miatt gyerekes ostobaság, de ez nem annyira érdekes. Viszont honnan 
tudott mindent az a valaki? Onnan, hogy ő maga tette oda a barit. Csak rá kell 
nézni arra a papírra. És Kamila is ostoba! Szívére venni egy névtelen levelet. 
Egyetlen felnőtt sem vesz komolyan olyan aláírást, hogy „jóakaród”. Hiszen ha 
e nélkül a levélhistória nélkül te néztél volna bele elsőnek a táskádba, magad 
adtad volna oda azt a kabalát…

– Igen! De mit ér ez most! Ha egyszer… nem én néztem bele elsőnek! Ha 
előbb jött az a szerencsétlen papírlap! Egyébként, papa, te nem érted, hogy en-
gem nem az érdekel, hogyan került az a bari a hátizsákomba, hanem az, hogy 
Kamila elhitte rólam, hogy képes vagyok ellopni! Azért hitte el, mert nekem 
sosincs pénzem? Mert nekem nem telik mindenre?!
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– Małgorzata! – az apa dorgáló hangon folytatta. Ahányszor „Małgorzatának” 
szólította a lányát, az mindig azt jelentette, hogy valamit rosszul csinál. – Ha 
az ember értékét pénzben mérnék…

– Tudom, tudom… – Małgosia fejből ismerte apja nézeteit.
De az egész osztályban csak neki nem volt kabalafigurája. És Kaśkának! 

Hirtelen eszébe jutott valami… Lehet, hogy Kaśka fundálta ki az egész össze-
esküvést? De miért? És az egésznek mi a jelentősége, ha kiderült, hogy Kamila 
képes elhinni róla a lopást?

– Małgorela! – bökte oldalba könyökével az apa, és békülékenyen kacsintott 
rá. – Hagyd, hogy Kamila lecsillapodjon! Az igazi barátság néha viharokat is 
átél. A barátnőd hirtelen haragjában, meggondolatlanul cselekedett. Érted? Ha 
majd otthon mindent átgondol, majd fölhív vagy eljön…

És mintegy az apa szavainak megerősítésére, abban a pillanatban megszólalt 
a csengő. Az ajtó mögött ott állt Kamila, Kinga és Maciek, aki Małgosia kabátját 
tartotta a kezében.

Kamila nem mondott semmit, csak sírva borult barátnője nyakába. Benyo-
makodtak Małgosia szűk szobájába. Elsőnek Maciek szólalt meg, és Małgosia 
csak ekkor vette észre feldagadt arcát és a szeme körüli kék foltot.

– Biztosan azon töröd a fejed, hogy mi történt velem? – szólt Maciek, kitalálva 
Małgosia ki nem mondott kérdését. – Hát csak annyi, hogy muszáj volt alaposan 
eligazítanom Michałt!

– Az a história Gombóccal az ő ötlete volt – magyarázta Kinga. – Valahogyan 
fel akarta kelteni Kamila érdeklődését. Azt gondolta, ha összeugrat kettőtöket, 
akkor lesz egy kis esélye, rövidke sikere.

– Małgos… – szólt sírva Kamila. – Bocsáss meg, hogy akárcsak egy percig is 
azt gondolhattam, hogy te voltál. Az a cédula teljesen megtévesztett. Meg-
hülyültem. Egyébként is… az a kabala… marhaság. Nem ér ennyi izgalmat. An-
nak a debil Michałnak úgy sincs nálam semmi esélye. Holnap beviszem az isko-
lába a Valentin-napi kis elefántját, és a fején töröm össze!!!

– Én meg hoztam neked valamit – szólt vidáman Kinga, és kivett a kabát-
zsebéből egy pici csomagot. – Ezt nem tőlem kapod – figyelmeztette Małgosiát –, 
nem mondom meg, kitől.

– Małgorela! Ha annyira szeretnél te is kabalaállatkát, valamennyivel hoz-
zájárulok, a többit keresd meg – hangzott fel az ajtóban a papa hangja. – Vidd 
el a régi újságokat a felvásárlási pontba, szedd össze az üvegeket, és vidd őket 
vissza a boltba… És változatlanul érvényes Anna néni ajánlata, sétáltathatod 
ezután is a kutyáját. Minden séta két złoty!

– Szívesen keresek munkával pénzt – válaszolta Małgosia. – De kabalát nem 
veszek! – Elmosolyodott, és megmutatta azt, amit a Kinga által hozott kis cso-
magban talált.

Tenyerében egy plüss kabalamajmocska feküdt. De vajon ki ajándékozta?

Fordította Szenyán Erzsébet
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Pörös Géza

Tengermelléki filmhelyzet
Jegyzetek	a	44.	Lengyel	Játékfilmfesztiválról

Tavaly szeptember 16. és 22. között rendezték a lengyel játékfilmek sorrendben 
44. fesztiválját a tengermelléken fekvő Gdyniában. Az első szemlére még 1974-ben 
a Szolidaritás városában, Gdanskban került sor, 1988-tól kezdve viszont Janek 
Wiśniewski 1970-es mártíriumának színhelye, Gdynia lett a lengyel játékfil- 
mek fővárosa. Az egykori halászfalu az idők folyamán csakugyan kiérdemelte 
a filmfőváros jelzőt. Minden évben kirukkolt valami meglepetéssel, néhány éve 
a fesztivál egyik helyszínének számító Zenés Színházat újították fel, idén pedig 
egy nemrég átadott bevásárló központban levő plázamozit vontak be a vetítési 
helyek körébe. A Zenés Színházat az Andrzej Wajda fasor köti össze az ugyan-
csak a nagy rendező nevét viselő térrel, ahol a fesztivál másik fő játszási helyé-
nek számító Filmcentrum található. Ebben az épületben van a Gdyniai Film-
iskola, amelyben a fesztivál idején a vetítések mellett a kísérő rendezvényeket, 
így a sajtótájékoztatókat és a könyvbemutatókat tartják.

A fesztiválon különböző szekcióiban közel kétszáz alkotást mutattak be. A len-
gyel nemzeti mustra egyik követhető példának is tekinthető sajátossága az, 
hogy kezdettől fogva a filmkultúra teljességében gondolkozik, a fesztiválon 
nemcsak a legjobb filmek kerülnek közönség elé, hanem – a filmkultúra egészét 
egymással összefüggő tevékenységek rendszereként értelmezve – kitüntetik az 
ország legjobb filmklubjait, filmiskoláit, a rádiók és a televíziók filmes műsorait, 
valamint a legjobb kritikusokat és az év legszínvonalasabbnak tartott filmköny-
veit. Errefelé úgy tartják ugyanis, hogy a filmek széles körű és minőségi befoga-
dásához hatékony médiumokra és megbecsült háttérmunkásokra is szükség 
van. A lengyel közönség lelkesedésében egyébként nincs hiány, a vetítések zsú-
folt házak előtt zajlanak, amikor pedig a díjakat osztják, a város apraja-nagyja 
kivonul a Wajda-fasorra, s igyekszik a hírességek közelébe férkőzni, hogy autog-
ramot kérjen tőlük, vagy a kor divatjának megfelelően szelfiket készítsen velük. 
Főként persze a színészek népszerűek. Ha meglátják valamelyiküket, nyomban 
csoportosulás támad körülötte.

PöröS géza (1949) filmszakíró, szerkesztő, a Duna Televízió volt alelnöke. Legutóbbi kötete  
a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában 2018-ban megjelent Őrizd az embert, amelyet Kósa 
Ferenccel közösen írtak, illetve szerkesztettek.
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Mármost, ami a filmeket illeti, idén nem volt ugyan olyan világsikerű remek-
lés, mint tavaly Pawlikowski Hidegháborúja, de azért a lengyel filmet továbbra 
is vitalitás, évi négy-öt jelentékeny alkotás és az új tehetségek folyamatos meg-
jelenése jellemzi. A játékfilmek versenyprogramjában 19 mű szerepelt, emellett 
a hagyományoknak megfelelően bemutatták a legjobb rövidfilmeket, a frissen 
felújított klasszikusokat, láthattunk egy válogatást az idei év legjobb lengyel 
dokumentum és gyerekfilmjeiből, a krakkói fesztivál anyagából, s filmjeikkel 
emlékezett meg a fesztivál a lengyel filmművészet idei halottairól, mások mel-
lett Szilézia nagy rendezőjéről, Kazimierz Kutzról, az erkölcsi nyugtalanság 
korszakának egyik alapművét, a Kihallgatást jegyző Ryszard Bugajskiról és az 
operatőrdinasztia pater familiárisának tekintett Witold Sobocińskiről.

Rátérve most már a versenyprogramra, az elmúlt hónapokban idehaza, a ma-
gyar filmirányítási modell kapcsán a sajtóban gyakran hozták szóba a lengye-
leket, hogy ők milyen nagy gondot fordítanak a nemzeti múlt hőseinek és sors-
döntő eseményeinek a folyamatos bemutatására. Nos, múltfilmek idén is voltak, 
nem kis mértékben azért, mert a lengyel állam újjászületésének centenáriu-
mára tavaly is készült néhány gazdagon kivitelezett produkció. Maga Piłsudski 
marsall a lengyel állam legendás újjászervezője például két fikciós filmben is 
feltűnt. Az egyik a lengyel film középnemzedékéhez tartozó Dariusz Gajewski 
Légiók (Legiony) című filmje volt, amely a maga 28 millió złotys költségvetésével 
a lengyel filmtörténet egyik legdrágább filmjeként hirdette magát. Gajewski első 
sikerét még független filmesként kezdte, amikor Varsó (2003) című remekével 
mindjárt el is hódította a nagydíjat Gdyniában. Mostani filmje voltaképpen egy 
nagyszabású képeskönyv a légiók megalakulásáról, diadalmas ütközeteikről, 
a nemzeti függetlenség kivívásában szerzett érdemeikről. A cselekmény a múlt 
század tízes éveitől, a világháború kitörésén keresztül a lengyel állam megszü-
letéséig idézi fel a história eseményeit. Piłsudski kiváló stratéga volt, aki fejben 
mindig egy lépéssel tovább látott ellenfeleinél. Az osztrákoknak és a németek-
nek úgy érvelt a légiók bázisát képező galíciai lövészegyletek hasznosságáról, 
hogy az azokban kiképezendő embereket, a későbbi lengyel hadsereg magvát 
majd fel lehet használni az oroszok elleni harcokban. A film cselekményét egy 
vázlatos sztori fogja össze, amelyben egy lengyel fiatalember, Józek „Wieza” 
(Sebastian Fabijański) megszökik a cári seregből, s a légiósok egyik szakaszához 
csapódik. A filmben sok szereplőnek volt történelmi modellje, így például az 
egységparancsnoknak, a cári kadétiskola egykori növendékének, Stanisław 
„Król” Kaszubskinak, akit Mirosław Baka alakít. Ő adja a Wieza nevet a volt 
dezertőrnek. Hősünk eleinte kissé idétlen, nem is ügyes, ámde egy torony el-
foglalásakor kiderül, hogy jól lő, és nagyszerű helyzetfelismerő képessége van. 
Amikor egy sikertelen akció során Wieza és Kaszubski orosz fogságba kerülnek, 
az utóbbinak nagylelkűen felkínálják a cár kegyelmét, visszavennék a had- 
seregbe is, ám Kaszubski öntudatosan lengyelnek nevezi magát. A bátor sors-
választás az életébe kerül. A történet végén az általa „elkeresztelt” Wieza lesz 
az, aki sírjára a lengyel katonai hagyomány szerint nyírfakeresztet állít. Józef 
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Piłsudski mellékalakként szerepel a filmben. Legfőbb parancsnokként jobbára 
tárgyal, dönt, kiképzést vezet, s ő nyújtja át katonáinak az új sapkajelvényt,  
a fehér sast.

Gajewski művében a hangsúly a nagyvonalúan és gondosan kidolgozott 
harci cselekményeken van, a rendező látványos akciókban, lovasrohamokban, 
gyalogos ütközetekben, cselvetésekben bővelkedő, nagy gonddal fotografált 
filmet csinált. Interjúiban rendre azt nyilatkozta, hogy minden emelkedett 
hangsúlyt mellőzve egyszerűen csak patrióta filmre törekedett, amely nagy 
nézőszám esetén jótékonyan hathat a nemzeti identitás erősödésére.

Amíg Gajewski filmjében Piłsudski szerkezetileg mellékalak, az ugyancsak 
a lengyel film középnemzedékéhez tartozó Michał Rosa viszont már a címével 
is kiemeli a nagy államvezető személyét. A Piłsudski – címszereplő: Borys Szyc – 
mégsem nevezhető szokványos életrajzi filmnek, hiszen nem kisrealista hűség-
gel meséli el a marsall életét, hanem csupán a múlt század első két évtizedének 
néhány epizódját idézi fel sorsából. Az első még 1901-ben a szentpétervári pszi-
chiátrián játszódik, ahova letartóztatását követően zárták Józef Piłsudski 
„Ziukot”, az utolsó képsorban pedig azt látjuk, amikor 1918. november 11-én az 
őt ünneplők sorfala között bevonul Varsóba. Ebben a filmben is találkozunk 
valós történelmi karakterekkel. Így például a gyógyintézetből való bravúros 
szökést az az Aleksander Sułkiewicz (Józef Pawłowski) készítette elő, aki a Ro-
botnik nevű újság megteremtésében is fontos szerepet játszott, majd sok évvel 
később a tábornagy bizalmasaként a híres Első Brigád tisztje lesz. Rosát az az 
ambíció vezette, hogy a történelmi személyiség néhány lényegi vonását ragadja 
meg. Az ő Piłsudskija okos és intelligens ember, akit kezdettől fogva az a szen-
vedély vezet, hogy életének minden pillanatával egyetlen szent célt szolgáljon: 
a szabad és független Lengyelország megteremtését. Ennek rendeli alá csaknem 
az egész életét. Amikor a század első éveiben némely politikai vitapartnerei 
megalkuvóan azt hirdetik, hogy még soha nem volt olyan jó a lengyelségnek, 
mint a cár alatt, hisz lám mennyit fejlődött az ipar, a vasút és a kereskedelem, 
meg hogy Németország és Oroszország között nincs szabad hely, ő ezzel szem-
ben a politikai akarat fontosságát hangsúlyozza. Azt hirdeti, hogy a független 
Lengyelországnak nincs alternatívája. Ennek megfelelően politizál napról nap-
ra, ezért győzködi az osztrákokat a galíciai lövészegyletek engedélyezésére. 
1910-ben megkapja a nihil obstatot, ettől kezdve a politikai diszkussziók mellett 
gyakran látjuk őt a gyakorlati politika szinterein, ha kell, fegyveres akciókat 
tervel ki postakocsik ellen, máskor meg kiképzéseket vezet. Ebből a nyugvó-
pontot nem ismerő aktivitásból jön létre majd a lengyel hadsereg.

Rosa hősét nemcsak a hivatásában, a magánéletben is izzó szenvedélyek 
vezetik. Első szerelme, majd felesége Maria Piłsudska (Magdalena Boczarska) 
volt, aki meggyőződéses forradalmárként maga vezette későbbi férjét a Szocia-
lista Pártba. A szerepet alakító Magdalena Boczarska, a lengyel filmszínészet 
alig tíz éve feltűnt csillaga remekül játssza el a haza üdvéért élő és férjét szere-
lemmel szerető, de döntéseiben mégis önálló, néha egyenesen extravagáns és 
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közismerten vonzó asszonyt. Jellemformálásáért Boczarska joggal nyerte el  
a legjobb női alakítás díját.

Természetesen a múltat nemcsak a centenárium hívta elő. A lengyel akció-
filmek mestere, Władysław Pasikowski – aki néhány évvel ezelőtt a Tarlóval 
(2012), később pedig a Jack Stronggal (2014) igazolta tehetségének sokoldalúságát – 
ezúttal az 1944-es varsói felkelés drámai előzményeit választja új műve köze-
géül. Filmje főalakjának modellje Jan Nowak Jezioranski (1919–2005) lengyel 
újságíró és politikus, aki 1944-ben a Londonban székelő emigráns lengyel kor-
mány megbízásából fontos üzenetet vitt Tadeusz Bór-Komorowski tábornoknak, 
a Honi Hadsereg főparancsnokának. (Jezioranski 1945 után a Szabad Európa 
Rádió munkatársa lett, emlékiratait A varsói futár címmel 1982-ben jelentette meg. 
A futár 1944 kora nyarán játszódik, amikor Londonban Stanisław Mikołajczyk 
az emigráns lengyel kormány miniszterelnöke éppen találkozni készül angol 
kollégájával. Eközben Varsóban javában dúl a terror, az utcákon mindennapo-
sak a lengyel hazafiak elleni megfélemlítő akciók. A lengyel kormánynak abban 
kellene állást foglalnia, hogy mit üzenjen Varsóba, a felkelés kirobbantására  
készülő Tadeusz Bór-Komorowski (Grzegorz Malecki) tábornoknak. Az angol 
miniszterelnök, Churcill (Michael Terry) pragmatikus, szerinte a németek elleni 
háború döntő ütközeteit vívó Sztálinnal most nem célszerű konfliktusba keve-
redni. Csakhogy a Honi Hadsereg éppen avégett robbantaná ki a felkelést, hogy 
ne a szovjetek lehessenek Varsó felszabadítói, ám a végső döntéshez a kormány 
jóváhagyását várják.

A londoni emigráns kormány Jan Nowak Jazioranskit (Philippe Tłokiński) 
választja ki a titkos üzenet célba juttatására, amely a döntést Bór kezébe adja. 
A feladat nem nélkülözi az izgalmas kalandokat, melyek egyrészt a német és  
a lengyel titkosszolgálatok versengéséből, másrészt a londoni és a varsói veze-
tők helyzetmegítélésének különbözőségéből, esetenként rivalizálásából adód-
nak. A konspirációs zavarok pedig időnként kínos szituációkat teremtenek. Így 
például a futár sokáig azért nem juthat be a Honi Hadsereg parancsnokához, 
mert az utóbbi valamiért nem kapott jelzést az ügynök várható érkezéséről. Az 
idő pedig sürget, a Vörös Hadsereg már elérte a főváros Prága nevű negyedét. 
Pasikowski természetesen nem történelmi ismeretterjesztést csinál, hanem ízig-
vérig műfaji filmet, amelyben a szereplők árnyalt jellemrajza helyett a különböző 
hősök viselkedés- és szerepstratégiáján van a hangsúly. A rendező avatottan 
bánik a feszültségteremtés eszközeivel, a főcselekményt jól felépített altémák 
kísérik, tudja, hogy mikor kell lassítani, mikor felfokozni vagy késleltetni, még 
humoros mozzanatokkal sem marad adós. Az utóbbira például az szolgáltat 
okot, hogy a főhősről az előkészületek közepette egyszer csak kiderül: titkos ügy-
nök létére történetesen nem tanult meg biciklizni.

Amikor az utolsó órában Jazioranski végre bejut a főparancsnokhoz, Len-
gyelország sorsa voltaképp már eldőlt, ő maga mondja el a vezérkar tagjainak, 
hogy a nagyhatalmak még Teheránban abban állapodtak meg, hogy a háború 
után Lengyelország a szovjetek érdekszférájába kerül. Ezen pedig Mikołajczyk 
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moszkvai tárgyalásai sem tudtak változtatni. A többi már ismert. A lengyel sza-
badságharcosok nem engedték, hogy folt essen a nemzet becsületén. Maguk 
kísérelték meg kivívni önnön szabadságukat, amely ha nem is sikerült, erkölcsi 
fáklyaként szolgált az utódok számára.

Pasikowskihoz hasonlóan valóságosan létezett személyről mintázta főhősét 
a lengyel film nagyasszonya, Agnieszka Holland, aki Gareth Richard Vaughan 
Jones (1905–1935) walles-i újságíró harmincas évekbeli kalandjait örökítette meg 
a bolsevikok országában. Gareth Jones szép reményekre jogosító fiatalember-
ként a híres cambridge-i Trinity Collage diákja volt, folyékonyan beszélt fran-
ciául, németül és oroszul is, nem csoda, hogy 1930-ban David Lloyd George brit 
miniszterelnök külügyi tanácsadója lett. Jones ugyanakkor újságíró is volt, aki 
a Western Mailben publikálta írásait. Agnieszka Holland filmje a Jones úr (Mr. Jones) 
voltaképpen egy mozgóképes „fejlődésregény”, amelyben a címszereplő vitat-
hatatlanul tehetséges, ám eleinte egyszerre idegesítően és ugyanakkor megbo-
csáthatóan naiv újságíró, aki előzőleg Hitlerrel csinált interjút, most pedig arra 
készül, hogy Sztálint is kifaggassa a világ aktuális dolgainak állásáról. Jó, ha 
rögzítjük, Jones úr (James Norton) a kor nyugati intelligenciájának egy részéhez 
hasonlóan lelkes baloldali, ilyeténképpen nagy híve a kommunista vezetőnek. 
Azért szeretné Sztálint meginterjúvolni, hogy egyenesen az ő szájából hangoz-
zanak el a szovjet gazdaság diadalmas eredményei a kolhozosítástól az ötéves 
tervekig.

Holland filmje egy végeláthatatlan búzatábla képével indul, amelyet börtön-
re emlékeztető vasrács keretez. Az irreális színű kép keserű utalás arra, hogy 
a kontinens egyik legjobb minőségű földjén egykor milliók haltak éhen. A má-
sik visszatérő szimbolikus kép az alulról fényképezett s a hős nagy utazására 
utaló robogó vonat, amely Jones megvilágosodásának szerepkelléke. A fiatal-
ember tapasztalatai ugyanis nem igazolják előzetes várakozásait. Látnia kell, 
hogy a létező szocializmus börtönvilág, nyomor és nélkülözés mindenütt, az 
állami terror beépült a mindennapokba, a telefonokat lehallgatják, s csak az tud 
életben maradni, aki ezt zokszó nélkül elfogadja. Ilyen karakter a filmben a főhős 
barátnője és segítője, Ada Brooks (Vanessa Kirby) amerikai újságírónő, aki né-
mán tűri a ráállított titkosszolgálati ember folyamatos jelenlétét. A kommunista 
elit romlottságát Holland taszító hangulatú, szexuális aberrációkban tobzódó 
szeánszokkal és nagy zabálásokkal jelzi. Mivel Jones édesanyjának valaha uk-
rán kapcsolatai voltak, a fiatalembert a tőle hallott történetek inspirálják arra, 
hogy elutazzon Sztalinóba. Az utazás olyan, mint a vurstlik rémületes bábuk-
kal teli szellemvasútja. A belügyesek úgy okoskodnak, hogy Jones a kommu-
nista rendszer hasznos nyugati propagandistája lehet, ezért jár neki a hivatalos 
kíséret és a szalonkocsi, ám a film főhőse egyszer csak elszabadul őrzőjétől, át-
szökik egy tehervagonba, ahol sötét van, és dermesztően hideg, halálukra váró 
emberekkel. Aztán egyre beljebb és beljebb megy a tiltott zónában, s látnia kell 
a hóban fekvő halottakat, a kihalt falvakat és az éhező gyerekeket, akik a nagy 
Sztálinról meg az elviselhetetlen éhségről énekelnek neki.
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Holland mértéktartóan, ám szenvedély fűtötte művészi erővel ábrázolja  
a harmincas évek ukrajnai botrányát, a holodomort, amely több mint hétmillió 
áldozatot követelt. Az éhínség a valóságban nem korlátozódott csak Ukrajnára, 
hanem kiterjedt a Szovjetunió számos részére, így a Volga-mentére, Belorusz-
sziára, az Észak-Kaukázusra és Közép-Ázsiára. Történt pedig mindez Sztálin 
közvetlen parancsára, a nagy kuláküldözések idején. Hazatérve Jones nyomban 
megírja a beszámolót a bolsevizmus hazugságairól, amelynek az oroszbarát 
értelmiségiek és üzletemberek természetesen nem örülnek. Beszédes tény, hogy 
Jones állításait a New York Times hasábjain a Pulitzer-díjas Walter Duranty igye-
kezett cáfolni, aki azt a címet adta írásának, hogy „Az oroszok éhesek, de éh-
ínség nincs”. Itt érdemes megjegyezni, hogy a hős modellje, Gareth Jones mind-
össze harminc évet élt. Miután a Szovjetunióból kitiltották, Kínába utazott, ahol 
rejtélyes körülmények között bűnözők végeztek vele. (A róla szóló irodalomban 
nem zárják ki az NKVD ebbéli szerepét.) Ukrajnai tapasztalatainak nyilvános-
ságra hozása azonban derék tett volt, rádöbbentette a világot a bolsevizmus 
igazi mibenlétére. Hatását egyebek között az is bizonyítja, hogy Orwellt részben 
az ő tudósítása inspirálta az Állatfarm megírására.

A rendező számos interjúban hangsúlyozta, hogy hőse példájával a sajtó, 
illetve általánosabban a média máig érvényes erkölcsi kötelességére kívánta  
a közfigyelmet felhívni. Agnieszka Holland, aki a hadiállapot idején a kormány 
intézkedéseinek bírálata miatt évekig emigrációra kényszerült, változatlanul az 
igazmondás imperatívuszát hirdeti egy olyan korban, melyet nap mint nap 
elönt a hazugság és a korlátokat nem ismerő manipuláció.

A Jones úr jogosan nyerte el a fesztivál fődíjának számító Arany Oroszláno-
kat, meglehet, a szakértők előzetes latolgatásai mások műveit tartották esélyes-
nek. Így például a még mindig fiatalnak számító Jan Komasa Úrnapja (Boże cialo) 
című művét, amely előzőleg már felhívta magára a figyelmet a Velencei Nem-
zetközi Filmfesztiválon, ráadásul a lengyel filmszakma ezt a filmet nevezte  
a jövő évi Oscar-díjra a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. A rendező 
nem ismeretlen a magyar közönség számára, az Öngyilkosok szobája (2011) és  
a Varsó 44 (2014) című munkáit annak idején nálunk is bemutatták. Komasa 
filmjének hőse egy Daniel (Bartosz Bielenia) nevű húszéves fiatalember, aki épp 
büntetését tölti a fiatalkorúak intézetében. Daniel már túl van néhány súlyos 
bűnön, erős, jól verekszik, a drogot is kipróbálta. Tekintete vadságot és kemény-
séget sugároz, de megbújik benne valami a jóság utáni vágyból is. Konformista 
módon szemet huny a társak közötti erőszak felett, de nyomban utána a bör-
tönmisén ő ministrál Tomasz atyának (Łukasz Simlat). A hit annyira megérinti, 
hogy fel is veti lelki atyjának, mi lenne, ha szabadulása után beiratkozna a sze-
mináriumra. Erre sajnos nincs mód, priussszal nem lehet valaki pap – hangzik 
a jóindulatú, ám elutasító válasz, ehelyett Tomasz felkínálja neki, hogy védence 
az ország másik végébe kerüljön, ahol szabadabb körülmények között egy fűrész-
üzemben dolgozhat. A helyváltoztatás kiszélesíti a fiatalember képzeletét, aki 
a taszítónak tetsző fűrészüzem helyett a faluban kóborolva betér a templomba, 
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s megismerkedik egy vonzó fiatal lánnyal, Martával (Eliza Rycembel). A beszél-
getés során Daniel azt hazudja, hogy Tomasz néven maga is pap. A lány azon-
ban egyből kiszúrja, hogy akkor miért hiányzik róla a reverenda és a kolláré, 
mire a fiú előveszi a hátizsákját, s mutatja, hogy van nála ilyen öltözet. A hazug-
ság természetéhez tartozik, hogy újabb hazugságot szül, melyek láncolata egy 
idő után kezelhetetlenné válik. Hősünk Marta édesanyja, Lidia asszony (Alek-
sandra Konieczna) révén bejut Wojciech atyához, a helyi plébánoshoz, az öreg 
pedig nem vizsgálja a jövevény szavainak hitelességét, inkább megkéri, hogy 
távollétében helyettesítse már őt egy kis ideig. Aggódásra semmi ok, a Kúria 
nem fog tudomást szerezni róla. Dániel tehát a jelentéktelennek vélt hazugság 
révén papi szerepbe került, amely ugyanakkor minden ellentmondásával együtt 
megemeli őt. Kinyílik számára a világ, megalázó és frusztráló élmények után 
először tapasztalhatja meg a minden embert megillető méltóságot.

A beöltözés a személyiség átalakulásának szimbolikus nyitánya, ettől kezd-
ve hősünk fokozatosan megtanul papként viselkedni, s láthatóan szellemileg 
és lelkileg is felnő a szerepéhez. Ha csalás árán is, de letér a régi, bűnbe vivő, 
rossz útról. (Eleinte a liturgia sorrendjét még a mobiljáról ellenőrzi.) Daniel  
a Tomasztól eltanult reformista szellemet képviselve nem helyezi magát a nyáj 
fölé, viselkedése közvetlen és póztalan. Azt hirdeti híveinek, hogy a hit folya-
matos, őszinte és tabukat nem ismerő szabad dialógus Istennel. Szokatlan szó-
fűzéseit a Wojciech atya konzervatív igehirdetéseihez szokott hívek egy része 
furcsálkodva fogadja. Viselkedése attól kezdve válik megosztóvá, amikor – ép-
pen a Tomasztól tanult újító szellemben – úgy foglal állást, hogy nyilvánosan 
el kell temetni azt a buszvezetőt is, akinek járműve összeütközött egy helybéli 
fiatalokkal teli gépkocsival. A tragikus balesetben mindenki életét vesztette.  
A falu lakosai a buszvezetőt tartják felelősnek, annak feleségét gyakorlatilag 
kiközösítették, az ellen pedig hevesen tiltakoznak, hogy az általuk bűnösnek 
tartott férfi a hat fiatallal egy temetőben nyugodjék. A konfliktus kulturális 
szakadékot idéz elő a lakosok körében. A fiatal Marta – akinek Kuba nevű 
bátyja is életét vesztette a karambolban – például a béke útját kereső kisebbség-
gel tart, osztja Daniel álláspontját, segít is neki az emberek közötti konszenzus 
kialakításában, ám a viszály nem csillapodik. Időközben a rendőrség is érdek-
lődni kezd Daniel után. A történet végén megérkezik Tomasz atya, s hősünk 
kilétére fény derül. Komasa megnyugtató vagy okoskodó befejezés helyett éles 
és provokatív kérdésekkel zárja filmjét. Miképp ítéljük meg a főhősben feltáma-
dó hitet, ez csupán az elkövetett hazugság elkerülhetetlen következménye vagy 
tényleg a megigazulás kezdete? Vajon helyesen jár el a társadalom, ha most 
újabb büntetéssel sújtja, s magára hagyja a fiút? Egyáltalán: mi a hit voltakép-
pen? A zsűri méltányolta a rendező tabukat sértő szemléletének frissességét,  
a legjobb rendezés mellett öt további díjat szavazott meg neki.

Komasáéhoz hasonlóan díjeső, négy szakmai elismerés és az Ezüst Oroszlá-
nok-díj koronázta meg Maciej Pieprzyca Ikarusz. Mietek Kosz legendájaja (Ikar. Le-
genda Mietka Kosza) című munkáját, amely az egykor élt híres zongoravirtuóz 



H I T E L    44

és jazzmuzsikus, Mietek Kosz (1944–1973) életének néhány epizódját dolgozta 
fel. Emlékezhetünk, évekkel ezelőtt, 2013-ban a rendező már sikerrel teremtett 
olyan hőst, aki sokszorosan hátrányos helyzetből startolva is eljutott az emberi 
létezés magas fokára (Élni jó!). S most, megint előttünk áll egy kisfiú, aki tizen-
két évesen elveszti szeme világát. De éppen ez a drámai helyzet érdekli a ren-
dezőt, az, hogy miképpen bír hőse megbirkózni a sors komisz csapásaival,  
a vaksággal, a magánnyal, a démonaival, s miképpen lesz minden hátrány el-
lenére valakivé. „A filmjeimben olyan hősöket keresek, akik nincsenek békében 
a világgal, akik lázadnak a társadalmi normák, a politika és a személyes korlá-
tok ellen” – fogalmazta meg hitvallását Pieprzyca. Amikor Mietek látása roha-
mosan romlani kezd, s mamája beviszi a vak gyerekek Laskiban levő intézetébe, 
a fiú érthetően először azt a kérdést teszi fel magának és a jóistennek, hogy 
miért pont ő? Aztán az érthető, ám sehova nem vezető kérdéstől továbblép, és 
azt sejti meg, hogy talán majd a zene lesz az az eszköz, amely kivezeti őt ebből 
a pokoli börtönből. Nagy elhivatottsággal gyakorol, beleszeret a jazzbe, amit az 
apácák természetesen rosszallóan vesznek tudomásul, mindazonáltal gyorsan 
híre megy mindenfelé, étteremben játszik, turnékra hívják, végül elkezdenek 
jönni a hőn áhított színpadi sikerek. Sorsa nem mentes a kudarcoktól, szerelmi 
csalódások is érik, de képes a küzdésre. Mietek Kosz szerepét David Ogrodnik 
formálja meg, aki játékáért joggal nyerte el a legjobb férfialakítás díját. Ogrod-
nikról annyi még mindenképpen elmondható, hogy a színészek között egyike 
az évtized nagy felfedezettjeinek, aki mögött máris számos filmsiker áll (Csen-
des éj, Az utolsó család). S ha már a mű társalkotóiról szólunk, feltétlenül említsük 
meg Leszek Możdżert is, aki remekül sikerült kompozíciójáért elnyerte a legjobb 
zeneszerző díját.

Egy nemzeti fesztivál alapvető feladatai közé tartozik, hogy minden évben 
utat nyisson a pályakezdőknek. Idén a legtehetségesebb fiatal rendező díját 
Bartosz Kruhlik kapta Szupernova című művéért, amely minden tekintetben  
a szemle legjobbjai közé tartozott. Kruhlik rendkívül gondosan megmunkált, 
végső alakra hozott filmet csinált, amely a létezés legáltalánosabb törvényein 
töpreng. A cselekmény egy falu határán kezdődik. Jobbra tehén legelészik béké-
sen az út mentén, szemből egy frusztráltnak tűnő anyuka és két gyereke köze-
ledik felénk, mögöttük kissé lemaradva a részeg férj, akitől az asszony válni 
akar. Sok veszekedés lehet mögöttük, mindazonáltal a vodkával hadonászó, 
dülöngélő férfi ragaszkodna a gyerekekhez. Délfelé járhat, rekkenő hőség van, 
amit a film opálos, a fehér felé közelítő színvilága erőteljesen érzékeltet. Kissé 
távolabb egy bumfordi rendőr arra panaszkodik kolléganőjének, hogy meny-
nyire unalmas itt, hisz sohasem történik semmi. Néhány pillanattal később egy 
ellenirányból érkező fekete Audi elüti az anyát és a gyerekeket. Percekig tartó 
hasítóan néma csend. Mi történt, és mi végett? És mivé lesznek az emberek  
a tragédia hatására? Pontosan ez utóbbi érdekli a rendezőt, aki mutatós panop-
tikumot komponál a túlélők karaktertípusaiból. Útlezárás, összetorlódó tömeg, 
fölizzó lincshangulat, folyamatos cselekvésképtelenség, eközben a luxusautót 
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vezető öltönyös, nyakkendős férfi riadtan a közeli erdőbe menekül. Emberünk-
nek eszébe sincs jelenteni a tragédiát, inkább saját alibijén ügyködik. A kétség-
beesés mélypontján a részegségéből csak lassan kitisztuló, a történtekre csak 
most ráébredő férj a rokonától, az egyik rendőrtől megszerzi a pisztolyt, és maga 
ellen fordítja. A tragédia betetőzésekor végre megérkeznek a minisztériumi 
főemberek is, akik a gépkocsi vezetőjével sebtiben aláíratnak egy papírt, majd 
egyikőjük csak úgy megszokásból, tompán megjegyzi, hogy persze, persze, 
fontos az igazság kiderítése, de azért vegyük figyelembe azt is, hogy nemsokára 
választás lesz. Kruhlik sebészi pontossággal és távolságtartó módon formázza 
meg az anyagot, kerül minden retorikát, cselekményvezetése célratörő, arányos 
és elegáns.

Végül valamit a lengyel film egyik klasszikusáról is. Idén életművéért a 80 
éves Krzysztof Zanussi kapta a Platina Oroszlánok-díjat. A fesztiválra időzítve 
jelent meg Barbara Gruszka-Zych Zanussiék családi élete (Życie rodzinne Za-
nussich), Beszélgetés Elżbieta és Krzysztof Zanussival című munkája, amely ezúttal 
nem a filmek elemzése révén szól a rendezőről, hanem a privátszférába ágya-
zottan mutatja be a házaspárt. Tudnivaló: Elżbieta régi arisztokrata család sarja, 
pan Krzysztofot pedig jólneveltsége, világlátása és személyes habitusa okán 
gyakran minősítik az arisztokratikus jelzővel. A fotókkal gondosan illusztrált 
kötet címlapján a Zanussi házaspárt látjuk lovaglás közben, az egyes fejezetek 
élén pedig Zanussinak a könyv szerzőjéhez (régi barátjukhoz), a világ külön-
böző pontjairól küldött képeslapjai láthatók. Ez is egy ómódi szokás, amely 
frappánsan illusztrálja a rendező személyiségét. Zanussi a díjnak természetesen 
örült, de egy magánbeszélgetés során rezignáltan szólt arról, hogy az 1967-ben 
alapított Tor Film Stúdiót, amelyet Stanisław Różewicz halálát követően ő ve-
zetett, s amely fontos szerepet játszott a rendszerváltozás szellemi előkészíté-
sében, ahol mások mellett Krzysztof Kieślowski művészete is kibontakozott, 
nos, ezt a műhelyet most négy másik stúdióval együtt egy nagy mamutszerve-
zetbe gyömöszölik be. Nyersebben szólva: megszüntetik. Mit lehet erre mon-
dani? Okoskodó szavak helyett inkább Idézzük a Konstans megöregedett hősét, 
aki tíz évvel ezelőtt, a 70. születésnap környékén fanyarul és ironikusan azzal 
vigasztalta A szívem érted dobog mélyponton levő fiatalemberét, hogy jegyezze 
meg: az életben, aki játszik, az néha bizony veszít. Vagy a létezésnek arról a rideg 
törvényéről lenne szó, amit az Asszonyok házában úgy fejeznek ki, hogy „múlik 
az idő kívül is, bennünk is”. Bárhogy lesz, úgy lesz. Vegyünk nagy levegőt, és 
Cseh Tamás dalával szólva „játsszuk el, hogy semmiről sem tudunk”, s merjünk 
hinni abban, hogy a nagy elbeszélés tovább íródik, hogy Jan, Marek és a többiek 
történetei mégiscsak eljutnak majd valahogy a mozivászonra.
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Novák Béla Dénes

Köztársaság téri fák

Milyen a tömeggyilkosok mennyországa?
Névtelen fák nőttek azóta
a névtelenek csontjaiból.

Hiába, hogy eltakartad,
múmiák álarca rajtad!
Zsebeinkben a SEMMI.
Aprópénz-halál.

Hideg van ott a föld alatt?
Kívánjatok nekünk rög-nyarat!

* * *

Vörösborok fátyolán át
látjuk JÉZUS árnyát?

Mit tudunk mi a mindenségről,
ha elfér egy boncasztalon?

Hiába minden mennyei láng,
nyersen zabál a kannibál világ!

* * *

Ha imádkozunk, akkor is
ISTEN-t szidjuk!

Hajléktalan csak az lehet,
akinek volt otthona!

Tudom-e még, mit jelent a szó: HAZA?

Budapest, 2019. október 22.

novák Béla déneS (1951) költő, újságíró. Két verseskötet (Domesztikálás, Hajléktalan angyal) és 
két riportkönyv (Betiltott emberek, Kór) szerzője.
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ablonczy lászló

Montségur hegyén és alant
II.  

Méregtelenítési	kísérlet	–	Egy	vén	cigány	dallam-töredékei

Húzom, míg húzhatom: „Mintha újra hallanók a pusztán / A lázadt ember vad keser-
veit, / Gyilkos testvér botja zuhanását”

ILLYÉS GYULÁRÓL. „Voltak, akik legyulázták. / Voltak, akik legyalázták” 
– Illyés Gyula sírfelirat-ajánlatának második sorát éljük (Táviratok, 1982).

(1964 októberében, a debreceni Kossuth Egyetem könyvtárában előfelvételisként  
a bibliográfia ismeretében Pelyvás Istvánné csoportvezető kedvesen terelgetett. Egy nap 
ebédhez készülődőben így szólt: „Tudja ki ült a maga helyén?” Nem tudtam, s elkomorult 
arccal folytatta: „Beke Berci. És képzelje, egy délben az órájára nézett, majd rám meredt, 
és azt mondta: »Most megy haza a fia az iskolából, és a villamos elgázolja.«” Édesanyaként 
a rettenet vízióját újraélve még annyit mondott: „Ördögi!… – dosztojevszkiji figura.”)

Beke Albert nevét az Új Írás olvasójaként ismertem, mert jó évvel korábban 
a Fészek-emlékkönyvet méltató cikkéről vita lobbant. Melyből kitűnt: az irodal-
már fölényeskedésével sem leplezi érzéketlenségét a művészi lét társadalmi és 
magánéleti labirintusaiban. Maradva Debrecenben, ám a Fészek közelében is, 
mert később elhíresült éjszakai vendégét idézzük; Beke Albert Magasból a mély-
be címmel közölte Latinovits Zoltán hozzá írott leveleit (Mundus, 1996). Debre-
cenben barátok voltak; 1958–1961 között 37 emberi–művészi híradás a színész-
életének hajnalán és öngyilkossággal is terhelt idejéből. Bevezetőjében Beke egy 
szerepet említ Latinovits tucatnyi előadásából, azt is hibásan, mert Pétert és 
nem a Taláros urat alakította az Ilyen nagy szerelem című Kohout-darabban. Beke 
írásában szót se érdemel a Romeo, az Őrnagy úr, Cipolla, Liliom, Ványa bácsi, 
a Szindbád filmalakítása. És az sem, hogy a Ködszurkáló (1973) című röpirata az 
aczéli színházpolitika ellen robbantotta a közhangulatot. 1961–1976 közötti nagy 
korszakáról pedig ennyit tudat: „még életben tudták tartani tizenöt évig”. Beke 
könnyen elintézi: a színész depresszióban szenvedett. Arra ihlete nem mutat-
kozott, hogy igazolja: Latinovitsot a hazai színi élet szeretethiányos, gyűlölettel 
áthatott légköre hajszolta öngyilkosságba. Arról sem értesült, hogy boldog két 

aBlonczy láSzló (1945) a Nemzeti Színház korábbi igazgatója (1991–1999). Legutóbbi kötete: 
A Nemzeti varázskörében (2019).



H I T E L    48

évének színházából, Veszprémből kiűzetett, majd a magyar dráma színházát 
nem engedték megteremteni. A kórrajzos Beke-végzés: „a valóságban soha nem 
létező ’nagy’ művész” halálát fájlalja. Idézetben áll a „nagy”; vagyis: nem érti, 
nem ismeri, de törpésíti századunk egyik legnagyobb színészét.

Kezünkben Beke újabb tétele: Illyés Gyula a kommunista. Népfi vagy kegyenc? 
című, jegyzetekkel 656 oldalas opusza (L’Harmattan, 2019). Amelynek hátsó 
borítója tudatja: az Egy mondat a zsarnokságról „egy aljas vers”. Szabad legyen 
viszonozni a jelzőt a könyvre és szerzőjére, mert már a kötet fejezet címeiben 
is becsületbe vágó állítások sorjáznak. Zugirat a kezünkben, amely a XX. század 
egyik legnagyobb költőjének sok száz verséből még a legnagyobbakat sem elemzi. 
Például a Bartókot, az Árpádot, a Koszorút vagy A reformáció genfi emlékműve 
előtt című monumentális látomását. Illyés esszéit is hanyagolja, például a Ma-
gyarokat, avagy a betiltott Szellem és erőszakot, amit a szerző jóváhagyásával 
reprintben Szépfalusi István Nyugaton adott ki. Kérdés: Beke Albert ugyan 
miért nem tárgyalja, hogy a „kommunista” Illyés Major Tamás és mások presz-
sziójára sem volt hajlandó beilleszteni a bolseviki ellenállót a Malom a Séden 
című darabjába 1958/59-ben? Továbbá: 1957 márciusában betiltották a Nemzeti 
előadásában a Fáklyalángot és a Dózsa Györgyöt is – és jó tíz éven át Illyés-dráma 
nem szerepelhetett magyar színpadon. Arról sem elmélkedik, hogy a Fáklyaláng 
tapszuhatag ünnepelte utójátéka Turinban játszódik azért, mert a szabadsághi-
ányos haza zarándoka, Józsa csak az emigrációban (!) találkozhatott a Kormány-
zóval? (1952) Beke mesterére, Barta János professzorra is emlékszem; szabad-
szemináriumán milyen mély becsüléssel beszélt az íróról, s tárgyaltuk Kegyenc 
című drámájának egykori és újkori rétegeit. Amit honi tiltás nyomán Párizsban, 
a Vieux Colombier-ban franciául mutattak be 1965 novemberében. Talán az is 
Illyés munkásságához, küzdelmeihez tartozik, hogy az ÉS (Faragó Vilmos), a Nép-
szabadság (E. Fehér Pál) szervezett és fáradhatatlan rágalomáriái zuhogtak rá. 
Mai kérdésként is írhatta a költő: „Hol a szeretet? Csak a gyűlölet / habköpései 
érik szívemet” (Szeretet, gyűlölet). Beke munkája az elvakult gyűlölet példája 
– Szabó Zoltántól Domokos Mátyásig és Bertha Zoltánig az írók és irodalmárok 
hatalmas seregének gondolatait hanyagolva, valótlan és csúsztatásos techniká-
val rágalommá fejlesztett tételeit árasztja könyvében. Személyes vallomásként 
is: amikor a hetvenes évek közepén az Alföldbeli színházi vitairatomra rárontott 
a „szakma” – az ÉS, a Népszabadság –, Illyés Gyula volt az, aki az ismeretlen ifjat 
levélben szólította: „Mit mondhat az ember a jó ügy lándzsatörőjének, még ha 
meg-megvágják is? Tovább! Már csak azért is, mert mi lehet más út? A becsület 
színeiben” (1975. II. 28.). Illyés Gyula féltő-bátorító figyelme holtomig kísér.  
A határon túli, a szögesdrót mögé szorított magyarság sorsának hordozóját 
pökhendi silányan kezelni? Tanúskodom: Bibó István temetésének estéjén (1979 
májusában) Sütő András és Farkas Árpád társaságában vendégeskedtem a költő 
otthonában. Ámultan hallgattam, milyen érzékenyen, bölcsen világította meg 
a cselekvés esélyét, módozatait a két zsarnokság szorításában. Nyugatról Márai 
könnyen fölényeskedhetett; Illyés itthon, a Most szorításában folytatta a nem-
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zeti életben maradás muszájküzdelmeit, Bethlen Gábor bölcsességét sem feledve. 
Mert századok óta az ahogy lehet parancsa szerint adatott élnünk, kinek-kinek 
a maga körében. Arra se mutat hajlandóságot Beke Albert, hogy Illyésnek Nagy 
Istvánnal folytatott 1945-ös kolozsvári vitájától verseinek ébresztő híradásain 
át a Dupla vagy semmi című drámájáig változatos szólása miféle művekbe foglalt, 
a jajkiáltásig menő árnyalatok fejthetők fel kisebbségi ügyekben. Hivatott ku-
tatók majd tisztázzák, mit kóstál Beke munkája; itt csak annyit: a könyv szer-
kesztője az az Arday Géza, akinek elemzésfogyatékos, hamis vádakkal, stílhe-
nyeségekkel súlyosbított Cs. Szabó László-könyvéről a Széchenyi-díjas Márkus 
Béla éles és pontos képet rajzolt a májusi (2019) Kortársban. Kritikáját Szabó 
Dezső idézettel zárta: „Kérem szépen ez olyan, mint amikor a torjai kénes gyu-
fa kifogást emel a nap ellen.” Tudjuk: az előítélettel áthatott gyűlöletmonológ 
nem irodalmi műfaj; indíttatása pedig akár lélekbúvárok körébe is utalható. 
Avagy az ó idők könyvtári emlékére ma Pilinszky válaszoljon: „Az ördögről 
Dosztojevszkij végső szava az volt, hogy közönséges. […] Különös: az ördög 
mindig kicsiségben veszti el a fejét. Isten alázatos, »mélységesen leplezett« 
nagyvonalúságával szemben mi mást is tehetne?” (Új Ember, 1979. VII. 8.)

Minap Heltai Miklós Adyra utalóan is mondta (Magyar Nemzet, 2019. VIII. 
15.): a lángelmék művei döntenek, és nem a magánéletük. Mégis, mintha a zug-
életrajzok korába érkeztünk volna: Ady szabadkőműves; le Cs. Szabóval, mert 
nagybetegen halni hazatért; Sütő Andrásnak meg se kellett volna születnie – 
hangzott a hun anya vásárhelyi gondolata, akinek az apja még Sütő és Illyés 
drámáit rendezte. Páskándi mintegy negyven darabja évtizedszámra nem kell 
a magyar színházaknak, Erdélynek sem! Legújabb értesülésünk pedig: Illyés 
kommunista…! Ám kezdjük Szent Istvánnal, aki szeretett Koppány vezérünket 
felnégyeltette, Bethlen Gábor a törökök embere volt, mert átadta Lippa várát…?! 
S majd következhet Bartók és Kodály, akik 19-ben a zenei élet megújításának 
reményében direktóriumi tagságot vállaltak? – a magyarság újkori tömegsír jába 
velük!? Nem sorolom az „elközönyítés” (Cs. Szabó) „nemzeti” vágtázóit.

Húzom, mert még húzhatom, „Majd ha elfárad a vész haragja, / S a viszály elvérzik 
a csatákon”. A hegyeket Amerikából könnyű volt követelni.

TEMPLOMOT ÉPÍTÜNK. Bizonyos: az új barbárság-vandálság korába érkez-
tünk, miként az országgyűlésben, hasonlóan a szellemi életben is. Ebben a vi-
lágrokkantságban megmaradni szükségünk van a nagy léleképítők igéire, „any-
nyi után” (Illyés) különösen. Reményünk és vágyunk fel nem adható: felépül 
végre az Ady álmodta Templom. Illyés Gyulát is a nagy templomépítők sorában 
tudjuk. Téved Kertész Imre, amikor a Solness-re hivatkozva azt írja: „A temp-
lomépítés ma már nem szimbólum” (A néző, 1991–2001). Kertész Ibsen okán 
mondja az avíttságot, de Adynál mélyebb és magasabb a kép, mert ezeréves 
mulasztásból, vereségekből fakadt fájdalommal a Feladatot jajdítja, így az épí-
tészi hivatásnál súlyosabbra utal. János evangéliumában olvashatjuk a zsidók 
és Jézus disputáját: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három 
nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala” (2:20–21). 
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Ilyenképpen a krisztusi gondolatban az imádság háza nem kőből, deszkából és 
habarcsból emelt épület, hanem a jézusi szeretet, alázat az emberi lelkekben 
van. A folytonos önépítés, a szeretet erősítésének keresztyéni programjáról van 
szó tehát. Ezért is oly megrendítő Illyés Árvíz című verse (1948. január), mert 
az olajos padlójú, füstös iskolateremben egybegyűlt hívek zsoltároznak. Vég-
veszedelemben a közösség, s nem az épület méltósága, hanem a lelkek együte-
műsége a fontos, mely a Te benned bíztunk-kal szólítja az Urat. Az emberi lelkek 
krisztusi együteműsége, mondom II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel is. Aki az 
Emlékiratokban az 1707-es ónodi országgyűlés viszályát ismertetve, Turóc vár-
megye küldöttségének alantas szövetkezésére utalva írta: „olyan utat keresett, 
amely teljesen ellenkezik a lelkek egységével”. Hiányát a szabadságküzdelmek-
ben felismerve, Rákóczi az isteni gondviselés néven életre hívott egy katonai 
rendet, melynek alapszabálya, „hogy a háborúban nem hagyják el egymást, és 
hogy nem követnek el nemességükhöz méltatlan cselekedetet” (Vallomások – 
Emlékiratok). A Szent hegyre Montségur várába képzelve magunkat, „a vész 
hangja” (Vörösmarty) csöndesülésének reményében ma is hasonló a feladat: 
lelki esküvés és kötelezettség a kereszténységben, ami igényt és becsülettel, 
igazsággal áthatott minőséget tételez. És a mosti, terhelt időkben: a józan gon-
dolkodás képviseletét is.

BELSŐ REND szükségeltetik – írta Keresztury Dezső, társadalmi és közbiz-
tonsági állapotunk mellett szellemi hogylétünkre is utalva 1945-ben. Most oda 
jutottunk, műkedvelő próféták hangoskodnak. A szellemi értékrend, a minőség, 
az árnyalás igényét hanyagolva, harsonás félműveltek, amatőrök zagyválják  
a történéseket. Például: már fél százada is úgy tanultuk az egyetemen, hogy a finn-
ugor nyelvi rokonság nem azonos a feltétlen genetikai sógorsággal – most heu-
rékáznak az újkori igazság jegyében. De még ne engedjük Adyt! Egy esztétikai 
kérdésekben siket úr ráébredt tudományos küldetésére, és Ady szabadkőműves 
voltával gyűjti táborát. A vájkálás divatja, a bulvártudóskodás tapossa géniu-
szainkat. Kovalovszky Miklós hatalmas ötkötetes breviáriumából tudjuk: Ady 
kétszer jelent meg az összejövetelen. Az erdélyi sors két Atlaszát, Tamási Áront 
és Bánffy Miklóst is jegyezte páholy, ezek szerint kifelé velük is a közgondolko-
dásból!? Évtizedek óta az Akadémia által hitelesített teÓriások, nyugati divat-
esztétikák importőrjei is vágják a rendet, melynek csúcstechnológiája a három-
kötetes százmilliós költségvetéssel készült XX. századi monográfia. Egész napos 
tanácskozás tárgyalta a diktátumos trilógiát; az élokosok egy részének stílusa 
sincs a magyarhoz, nemhogy azokhoz a művekhez, amit elemeznek, netán szó-
ra se méltatnak. Semmi hökkenet, hiszen 2017 szeptemberének egyik reggelén 
a Petőfi (az ifjúsági!) Rádió mesterfecsegője heherészte: olvashatatlan mű az Ábel, 
a számon kérő sorokra persze falazott a rádió felügyeleti szerve is. Írójának hol 
a helye a világban? Tamási Áron nem érdemelt méltatást a teÓriások újkori 
kalendáriumában, miközben az Ábel és egy novelláskötete franciául is megjelent, 
s egy újabb válogatás csak azért maradt el, mert a honi hivatal packázása meg-
fagyasztotta a szándékot s vele Járfás Ágnes fordítói hajlandóságát.
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Kacagnánk is a bulvártudóskodás fölött, mert egy évszázada Ady állja az 
ütéseket, ám Teller Ede esztétika fölötti érvvel is tanúsítja folytonos időszerű-
ségét. Magfizikai kutatásaiban őt Ady költészete, gondolati és formai művésze-
te döntő, ébresztő élménye is kísérte. Erre majd megszólal az igaz-éber: Teller 
is szabadkőműves volt!? Avagy: Teller is világpusztító, mint vízióiban Ady? 
Aztán forgassuk ki anyagi hogylétét? Mint kuncsorált, kért, követelt!? – ezt ma 
pályázati pénzeknek vagy szponzori támogatásoknak nevezzük. Gyakorta  
alibi címen, haveri vagy felső baráti kapcsolatok, megbízatások nyomán. Ki-ki, 
Adyhoz hajló önszigorral, keresse istenét, mai magát tisztázza erkölcsi és pénz-
ügyek dolgában.

„Nyűtt vonóbul bot”?
További rettenet: Ady a Népszavában is közölt verseket! …? Alávalóság. Ak-

kor közöljük a Magyar Írószövetség listáját is, mert a Kádár-rendszer négy év-
tizedében szinte valamennyien publikáltak a párt lapjában, a Népszabadságban!? 
A két világháború között a luesz volt a szitokszó, ma a páholytagság átok arra 
a géniuszra, akiről Németh László okkal írta: „A magyar irodalomnak nincs 
olyan sorslátója, mint ő. A gyanútlan magyar Oidipusz mellett ő a laioszi bűn 
tudó.” És a nagy istenkereső is. A bűnöket, vétségeket pedig tudni kell felismerni 
és elviselni, azaz művekben elbeszélni, hogy alkotó és kollektivitása a XX. század 
után kiegyenesedve tudjon megállni a világban. Ja, de Németh László a Szov-
jetunióba utazott?! „Nem tudtuk őt megtartani” – mondta Bellon Gellért önvádló 
hangsúllyal is Illyés Gyula temetésén. A református egyházban hasonlóképp: 
a mai napig nem tudta gondolkodásába illeszteni protestáns írók, művészek 
szellemét. A minőségi gondolkodást tehát, Németh Lászlót, Móricz Zsigmondot, 
Áprilyt, Fülep Lajost és sokan másokat. Ám dilettáns poéták áradnak az iro-
mányokban, és az ünnepeken szavaltatják a gyermekekkel. Kodolányi János 
megírta a pasaréti egyházközösség történetét. Amit kéziratából közölt a Refor-
mátusok Lapja a kétezres évek elején, mire papjával az élen a presbiterek tilta-
koztak a közlés ellen! Manapság odajutottunk, hogy „halottnak sem érdemes 
lenni”, mint Sütő drámájában Az ugató madárban Bodor Péter mondja.

(„Megtagadom azokat!” – sisteregte egy sámán révületes tekintetével, s ujját 
figyelmeztetőleg emelve Kodolányi János, amikor kevéssel halála előtt hosszan beszélget-
tünk. Sorsunk fölötti jajgatások, drámáiról szólva indíttatását pendítettem: ifjan jelene-
teket írt az illegális párt Buda-környéki összejöveteleire. Az író kívánságához híven nem 
kutattam tovább. Megszenvedett a megvilágosodásért. Ahogy József Attila is. A Boldog 
Margit, az Égő csipkebokor és annyi más remekmű szerzőjét majd törpésíti valamely 
zugkutató? Avagy a publicisztikai gondolkodás, mely az íróra rászabadul. De nem merül 
a mélybe elemezni a műveket. Például Sütő András emberi és közügyi viaskodásai 
nak idegrendszere drámáiból tárható fel igazán, ám most népbírósági korszakot élünk.  
S a dilettáns faiparos „kutatási” ösztöndíjjal, a tények becstelen szöveg-szerkesztésével 
a kései, pökhendi ügyész szerepét alakítja. Avagy a történész egy zsarnokságban vajúdott 
kisebbségi életművet, prózai–drámai elemzések nélkül egy zsurnaliszta színvonalán állít 
a maga törvényszéke elé.)
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A BECSÜSÖKRŐL. Büntetőjogi érvként is rontja a köz gondolkodását: 56 meg-
torlásaként Illyés és Tamási nem került börtönbe, de Zelk, Háy és Déry igen! 
Tehát a népiek a kegyeltek!? Megfontolt uszítás a népi–urbánus ellentétben. Mert 
ez is tervszerű öngyöngítés: hergelni a feszültséget. Kádár 57 júniusában kong-
resszusi beszédében a párt árulóinak megtorlást hirdetett. Illyés és Tamási nem 
volt párttag, a börtönbe utaltak igen: az elvtársi bosszú parancsolta őket rács 
mögé. Örökös túlzó hevünk is ködösíti helyzettudatunk minőségi látását. Több 
mint félszáz emlékhely is hirdeti Wass Albert halhatatlanságát. Ugyan már 
lankadt a lelkesültség, családi életét nem bolygatva (!), esztétikai érvként el-
mondható: Wass néhány kiváló regénye mellett, gyönge publicista és dilettáns 
drámaíró volt. A túligyekezők: hamari, szerepelni is akaró, a kultúra patrónu-
saként tetszeni akaró, tájékozatlan vagy félművelt polgármesterek parádéztak 
össze ennyi táblát, szobrot, emlékkövet. Ha már Erdélyben járunk: Bözödi 
György Székely bánja című kiváló munkáját vagy Reményik Sándor, Dsida Jenő, 
Kemény János, Bánffy Miklós Ligeti Ernő műveit ismeri, olvasta volna a tele-
pülésatya, megoszlott volna a mániás tülekedés Wass emléke körül. Kudarcos 
terepszemlénkben ne igazoljuk számokban, a szobor–emlékmű katalógus pedig 
fölösleges. Cs. Szabó Lászlót, aki a mikesi sors viselőseként írta esszéit, elérte 
az újkori nyegle moralizálás: halálos betegen hazatért, s így ha nem is Kolozs-
váron, de nyugodhatott a sárospataki temetőben. A televízió híradását letiltot-
ták, amint a pataki diákság és a tanárok se hallhatták koporsójánál Csoóri 
Sándor búcsúztatóját. Nagyvonalú (?), családias (?) parttalanság: aki Cs. Szabón, 
Illyésen fölényeskedik, három évre ösztöndíjra érdemesül… Helyünket keresve 
annyi bizonyos: a minőséget a bundaszagú pállottság hitelteleníti. A Legutko 
nevezte „lumpenértelmiségit” nem tudományos fokozata igazolja, s még az 
sem, ha a Károli Gáspár Egyetemhez kötődik, hanem a kutatás komolysága, 
becsülete. Illyés Gyula vagy a Cs. Szabó László életművének piszkolója éppúgy 
a rokkant lelkek táborába utalható, mint az a liberális szellem, amit Kertész 
Imre így jellemzett: „eredetileg a legjobbat akarta, a posztmodern elvtelensé-
gével az értelmiséget nihilizmusba, a tömeget tanácstalanságba vetette. Az 
irónia világa Mefisztó világa – ám őrá vereség, kedvezményezettjeire pedig 
megváltás vár. A legmodernebb fejlemények Goethét igazolják. A tömegeknek 
értékrend kell, különben ők maguk teremtik meg értékeiket, s akkor, jaj lesz  
a világnak” (A végső kocsma). Jajzavar a magyar világban és az egyetemesség 
hullámhosszán: az internetes és bulváros percbotrányosokat a hangzavar élteti. 
Anarchiába hajszoltság innen is-onnan is. Így a zálogházi becstelen becsüsök 
hangoskodnak, mások igazodnak, és riadt műveletlenséggel vágják a tévévallo-
másokat, óvatosak a kérdezésben, egy hangszínre szervezik a publicisztikákat, 
s diktálják és alacsonyítják az árfolyamot.

SÍR AZ ÚT ELŐTTEM címmel Nick Thorpe, a BBC évtizedek óta honunkban élő 
tudósítója a bukovinai keserves sorát választotta könyve címéül. Amely  
a 2015-ben kezdődött népvándorlás eseményeinek főként röszkei fogantatású 
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sorstörténeteit beszéli el szívós riporteri alapossággal. Miért ne hinnénk bár-
mely panasz igazának, keserves élettörténetnek, a gondosan összegyűjtött és 
szerkesztett hivatalos nyilatkozatok hitelének. Akár a rendőri brutalitásnak is, 
mert az újonnan toborzottak mellett bizonyára a bíróságok által a büntetésből 
ki- és felmentett állomány némelyike is előtűnt a határzáras éberségben. Olyanok, 
akik 2006-ban oly módszeres bestialitással gumilövedékezték és verték a buda-
pestieket, ami könyv írására nem ihlette a nyugati szolid-állókat. Olvasva Thorpe 
munkáját, egyre erősödött bennem a gondolat: egy vaskos fejezet hiányzik mű-
véből, melynek a címe: Sír az út mögöttem. Mert a szerző mikrokozmosza mellett 
feledi a drámai történet makrodimenzióját. Thorpe egy századokon át gyarma-
tosító, Közel-Kelet alakulását mesterséges katonai és politikai erővel meghatá-
rozó birodalom fia. Brzezinski könyvében olvasom a statisztikát: 1920-ban a brit 
birodalom a világ történetében minden idők legnagyobb területét foglalta ma-
gába: 34 millió négyzetkilométert, ezt követi a mongol birodalom 24 millió 
kilométernyi kiterjedéssel (Stratégiai vízió). Ne ismételjük a Fallacci és mások 
által megírt, sok század iszlám hódításának rémtetteit. De azt említeni muszáj, 
hogy Tony Blair párban ifjabb Bush-sal a világot átható hazugsággal támadta 
meg Irakot, majd „Szaddam Husszein hatalmának megdöntése (2003) után” 
(Thorpe-nál ennyi) lobbantak fel igazán a vallási feszültségek. Aztán következett 
az „arab tavasz”, Thorpe közli a halálos veszteségeket, a menekültek millióban 
számolt mértékét. De ebben, vagyis Észak-Afrika és Közel-Kelet feldúlásának 
nagyhatalmi, így a brit felelősség tisztázását a riporter feledte szakmája és mun-
kahelye fölötti tisztázó igényben is.

Családok próbatétele, egyes emberi sorsok megrendítő kérdései, a háború 
menekültjeinek drámai eseményfonalát olvassuk Thorpe-nál. De a migráns-
ügynökök alvilága, hálózata – ez ma a nyugtalanító s tisztázandó. Ám a több-
ségi kérdés is ebben: 2015 óta megélhetési vándorok ezrei masíroznak, s jönnek 
fel a Balkánon; huszonéves erős férfiak, akik a Jobb Élet álmának szervezett 
osztagai. Köztük harcosok is, a holnapi robbantók, késelők, nőket becstelenítők. 
Voltaképp Soros György A gyarlóság kora című, 2006-os könyvében még csak 
pendíti, amit majd szervezetein át, uniós barátaival, médiatámogatással, milli-
árdokkal már programosan ma vezérel: „Az öregedő népesség miatt a beván-
dorlás szükséglet. A globális nyílt társadalom prototípusaként ugyan nyitottnak 
kell lennie a bevándorlók és a csatlakozni kívánók előtt, de csak bizonyos kor-
látok mellett” (A gyarlóság kora). Azt is tudatja: az Európai Uniót „a nyílt társa-
dalom prototípusának” látja. Állhatatosan dolgozik ezen: „bizonyos” korlátok 
megszűntek, s aki ellentmond: kirekesztő, rasszista, nacionalista és antiszemita, 
ámbár mára honunkban a Timmermans áldotta elvtelen, a kisnyilastól a szocia-
listán át a liberálisig színeződött népfrontosok hadi játékában a minősítések 
semmisnek tekintendők.

Nick Thorpe könyvének borítóján gyermeki rajzolatok, őrtornyok, varjak, 
hat ország nevesítve, s alul a tengeren papírhajók, és segélykérő kezek merednek 
a Balkán felé; a belső térképen Nyugat-Európa őrtornyok nélkül. Semmi jel, 
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hogy Spanyolország és Afrika határán, az EU pénzén, már korábban kerítést 
húztak, s láttuk felvételen, miként bántak spanyol rendőrök az afrikai drót-
mászó bajnokokkal. Kerítés a francia partoknál? – az angolok több száz kilomé-
ternyi akadálynak állták a költségeit, hogy ne jussanak át a csatornán. Azt 
mondja London polgármestere: együtt kell élni a bevándorlókkal, vagyis tudo-
másul kell venni, hogy jönnek és jönnek; de azért Calais-ban zárolják a jobb élet 
keleti reményeseit! Thorpe-nak illő volna elbeszélnie: a brit birodalom, USA, 
Franciaország, Belgium az elmúlt századokban alaposan felforgatta, kizsákmá-
nyolta, gyilkolta Közel-Kelet és Afrika népeit, az első világháború után rajzolta 
a sivatagi térképeket, és tagosította az országokat. Zsugorított kis ország, ugyan 
miért muszáj befogadni a mai felforgatók üldözöttjeit, főként megélhetési ván-
dorait, az igazolatlan menetelőket? Önzetlen megértésünket a szétvert hely-
színeken kórházzal, iskolával, templommal igazoljuk. Amúgy pedig épp elég 
erkölcsi anyagi kötelesség a Kárpát-medence kisebbségi magyarság nyomorú-
ságainak gondjait segíteni – avagy ez nem szolidaritás volna? Kötelességünk 
enyhíteni emberjogi, anyagi, hogyléti gondjukban, átérezve a nagyhatalmak 
áldásos, békétlen békét osztogató diktátumának csődjét.

(Románia például oly pontosan betartja a brüsszeli rendet, hogy cirkuszának orosz-
lánjait eladta Magyarországon, merthogy állatkínzásnak minősül a nagyvadak idomítása. 
Most a román nagyvadak Gödöllőn élik világukat. A szenvedő medve magas posztost 
buktat. A kisebbségi magyarság jogtiprással való gyötrése és üldözése megengedhető 
Romániában. Jöhet idő, amikor a székelyek oroszlánná való átminősítésüket kérik…)

Kvótázzanak egymás közt a vétkesek. Kérdezték véleményünket az agresz-
sziók tervét eszelve? Beilleszkedés, „integráció”? Thorpe érzékenyítő riport-
könyvében röpke élményét említi: tökéletes angoltudással, kissé lágyabb ejtés-
sel, fején sállal, a hölgy milyen otthonosan szolgálta kérését. Minap a francia 
5-ös csatornán az iszlámról könyvet írt Michel Onfray mondta: „Nem az a gond, 
hogy fátyol van a fején, hanem hogy a fejében mi lakozik.”

(Angol szerző könyvét olvasva tűnődöm: ugyan miért Shakespeare a legnépszerűbb 
szerző a magyar színpadokon? Hevesi Sándor meghívott előadóként már a húszas évek-
ben erről beszélt Londonban. S ha a magam nyolc esztendejére gondolok: hat Shakes-
pearebemutató – sikeres és gyönge előadásban, de szívósan mindig Shakespeare! A Téve-
dések vígjátékát például a Londonból hazalátogató Bruck János a balkáni háborúra 
hangolhatta. De ha meggondolom: a magyar színház sorsa, a nemzeti színjátszás a Hamlet 
hazai történetével is megírható. Hogy 1790-ben Kelemen László társulata nem a Kazin-
czy-féle magyarítással nyitott, annak még az osztrák spicliszolgálatnak is köze lehetett. 
Kolozsvár Hamletje, E. Kovács Gyula 1899. augusztus 2-án, a segesvári csatavesztésre 
emlékező ünnepen hunyt el. Száz éve éppen: 1919. szeptember 30án a kolozsvári Nem-
zeti Színház a Hamlet cenzúrázott előadásának végét román katonák puskatussal zárták, 
ezzel a kincses város magyarjai színi otthonuktól is búcsúztak huszonegy évre. 1956 
márciusában, Mensáros László Hamletje, majd 57. januári felújítása a forradalom törté-
netét is magába foglalja. Az sem véletlen, hogy a debreceni előadás soha szóba nem került 
1989ig. És még egy korigazoló adat: a Nemzeti kamarájában, egykor Kelemenék első 
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előadásának otthonában, a Várban, 1994. március 1jén kezdés előtt a Hamlet bemu-
tatóját bombafenyegetés szétrobbantotta. A közönséget hazaküldtük. A legnagyobb poli-
tikai kartácstűzben dolgoztunk azokban a hetekben.

Shakespeare titka? Költői színháza mindétig a történelmet is mozdítja az emberi 
sorsokban. A Hamletben az apaszellem képében, majd a temetőjelenetben a sírásókkal 
múlt és jelen összekötődik, vagyis szereplőinek és a drámai történések genezisét a költő 
elbeszéli. Amint megismerjük Prospero szigetére érkezett hajótöröttek sorsát is. Sokfejű 
fenevaddal, német, török, osztrák, orosz uralommal viaskodva a történelem idegeinkbe 
égett, és Shakespeare műveiben magunkra ismerünk. Nem azon a guignoli, sajátosan 
belváros-provinciális színvonalon persze, mely a miniszterelnököt III. Richárdnak vagy 
Claudiusnak becsteleníti. Nick Thorpe reményeinek és félelmeinek krónikájából a shakes-
pearei láttató mélység, vagyis Európa és a világ történelmének tegnapi s mai és főként 
holnapi dimenziója hiányzik.)

KÉPERNYŐ ÉS VÁSZON. Ebben az agy- és nemzetsorvasztó világmámorban 
a társadalmat átható művek programos éltetése segítheti a közös emlékezet 
erősítését. Repült a páva! – népművészeti és komolyzenei versenyeket láthat-
tunk; káprázatos tehetségek a Duna-medencéből, a jövő művészeinek gazdag-
ságát ígéri. Színes honismereti műsorok peregnek; otthoniasságunk a Kárpát-
medencében és a nagyvilág magyarságának történéseiről is programosan 
értesülhetünk. De az anyanyelv sorsa!? Amely nem öt- vagy tízperces műsor-
szerkesztési kérdés, akár egy-egy fő- és alszerkesztő, hol eltűnik, majd más 
ötletben visszatér. Sms-re sorvasztott nyelvi állapotban élünk, a néptánc ügyét 
is meghaladó kérdés, akár napi rovatban: a helyes beszéd és írás. Amely illem-
tant is sugall, így a közvélekedést is nyugtalanítva, felvilágosítva, az utcai em-
berét éppúgy, mint a csatornaszájú parlamenti felszólalókat. Szelídebb tények 
is vizsgálandók: egy hadarva szónokoló miniszter vagy egy álmatag, ihlet nél-
kül szöveget felmondó kisebbségi ügy vivője magát az ügyet jelentékteleníti. 
Amint a képernyő nazálisra hangszerelt kérdezőbiztos-hölgye, ölében a kis 
súgóernyőjével egy reggelen huszonötször kezdi kérdését: „Mennyire…” Éve-
ken át láttuk a hetvenes-nyolcvanas évek kabaréjeleneteit, bennük folytonosan 
a család, a nők, a házasság otromba piszkolását. Ez most eltűnt, a tehetséges 
paródiapáros fáradásának jele, hogy régebbi és szolidabb hangszerelésben idéz-
nek ókori jeleneteket. Humor dolgában illő volna jelen idejű kabaréval előállni. 
Hofi is legfeljebb dalol a képernyőn, valamikori műsorait nem ismétlik. Egykor 
a kereskedelmi csatornán viharosan jelenetező Bagi és Nacsa most egyre fáradó 
paródiákban érdektelenek. A kormány magabiztosan dolgozik, erős, állja a kri-
tikát, vitézül, gyakran szellemesen válaszol az ellenzéki vélekedésekre is, nem-
zetközi térben hasonlóan; javítaná körötte a légkört, ha Karinthy Frigyes, Ör-
kény István, Páskándi Géza szellemében a köz ügyeiben időszerű humorral  
a képernyő is kedélyt és stílust váltana.

Számos tekintetben hiányzik a kötőanyag. Nem Brüsszel tiltotta meg, hogy 
az állami televízió ne vetítse Gaál István–Várbíró Judit Bartók-trilógiáját, amely 
remekmű voltában kivételes összegzése a nagy zenész életének, munkásságának. 
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Évenként ismételve, fő műsoridőt érdemelne. Hány száz délután, este és éjjel 
programja immár: „Írta: Szenes Iván…”, több száz sláger szerzője. Mikor olvas-
tuk a műsorban akár egyszer is, írta: Bornemisza Péter, írta: Berzsenyi Dániel, 
írta: Vas István? Egyszer sem. Semmi baj, hogy a Nem csak a fiataloké a világ-ot 
tucatnyi felvételen hallhatja, aki akarja, de olyan monumentális Vas verset, mint 
Az új Tamás vagy a Teleki Pál emlékezete egyszer is rögzítették-e? És Vas kor-
társai, Szabó Lőrinc, Csanádi Imre és más kiváló költők életműve marad isme-
retlenségben. Amint például Nagy Gáspár munkássága se fokozható le ötven-
hatos verseire. Gyakran idézik Kányádi Sándort: „A vers az, amit mondani kell.” 
Mert a vers nyelvben és lélekben is éltet bennünket.

Latinovitsot jobb esetben a Szindbádban láthatjuk, amúgy tucatnyi kénytelen 
vállalt harmadosztályú csacskaságban, és énekli Ruttkaival a Hol van ez a nyár…-t. 
Andalítás és a folytonos „legend-ázás”; feredőzés a langyosban. Ami kínos, ho-
mályos, bizonytalan a szerkesztésnek, önvédelemből azt kivágja a magam is 
elbeszélhetném. Bár a Duna műhely kimúlt, Sára Sándor végrendeletét tanácsos 
volna gyakorolni: a minőség és az igény szívós képviseletét, amely esély a szel-
lemi, lelki emelkedésre. Félre a nézettséggel, csak az Igény vezet fölfelé! Riadt 
és óvatos, gyöngén készült barbibabákkal és műsorcsinálókkal bajosan megy. 
Feladat a politikust, a politika tekintetét is fölfelé irányítani, szellemi tartomá-
nyokban távlatot nyitni, eligazítva a köznapi gondolkodásban és az igényes 
döntésekben is. Másodosztályú mérkőzésekért hetente utazik a tévé vidékre, 
de győri, debreceni (és határon túli!) színházat csak akkor sugároz, ha Buda-
pesten és a Tháliában vendégjátszanak. Szűkös igényesség és egycsatornás 
költségvetés.

Még nem tűnt fel a műsorlapon, hogy írta: Ady Endre, írta: József Attila, 
elmondja Latinovits Zoltán. S hol egy Latinovits sorsát elbeszélő film? Sinko-
vitsról készült, s az a színházvezető beszél főképp, aki miatt a művész a Lipót-
mezőre menekült! De hol a film a magyar színjátszás történetéről? És Kodály 
Zoltánról és Németh László, Illyés Gyula életéről, eszméiről? Örkény változatlan 
korszerűségéről? Félszázados filmkockák tűnnek elő mai megvilágítás és értel-
mezés helyett, jobb esetben „legendás” és sablonmondatok kíséretében. Latino-
vits jajdulása, istenkedése próféciának bizonyult: a magyar színjátszást felvál-
totta a magyar nyelvű színjátszás. De olyan magyar nyelven, amikor a prózai 
színész is mikroportba beszél, mert nem tanították meg szakmájára, ahogy 
legutóbb Blaskó Péter is panaszolta. Manapság a Nemzeti az alternatív, széles 
honunkban valamennyi színház programosan azonos: sok évszázad magyar 
darabjait szabotálja. Követelik a közpénzt, és tüntetni járnak, a színpadon pe-
dig a kormányt és a miniszterelnököt gyalázó művekkel elménckednek. Akár 
Shakespeare-mű, akár bulvárdarab: gyakorta provinciális silányság, mert az 
„üzenet azonos”: a kormány takarodjon! Az se számít, ha gyarapszik és lélekben 
erősödik az ország! Takarodni, mert vallottan keresztények!

Ámuljuk filmjeink világi sikerét, de Andy Vajna halála igencsak üzen is: az 
ő diplomáciájának dicséretét is hírelte az Oscar, a cannes-i s megannyi más 
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elismerés. Vajna amerikai szakértelmét mozisként gyakorolta, de műveltsége 
hiányzott, hogy menedzsere és tanítója legyen a hazai és kelet-európai mítosz-
teremtésnek. Noha 56-os filmjével érzékelte a magyar közönség hódítás és tör-
ténetiség összefüggését. Évek óta Trianon a nóta, de még nem készült egy já-
tékfilm sem a száz esztendeje ránk omlott hazáról. Mert Amerika világhódító, 
művészi propagandagépezete, Hollywood, Európára is tekint. Felsőbbségét 
hirdető űrharcok és rémfilmek programjában módszeresen filmre írta a római 
birodalom történeteit, Szent Johanna életét és a montparnasse-i legendákat is-
mételten megelevenítették, és a XX. század megannyi művész életét elbeszélték. 
Wajda Oscar-díjas életműve a lengyel történelem szívós konoksággal felidézett 
remekművek sora. Wajda elmondta: Jancsó mellett segédrendező lett volna egy 
lengyel–magyar együttműködésben. Jancsó kifarolt az ajánlatból, helyette Bajor 
Lajos üzekedéseivel foglalkozott. A Bem-film azóta se készült el.

Honunkban nemzedékek változásában a félbehagyottság, kudarcok, nem-
zetközi divatnak tetszelgő, olykor kiváló alkotások rajzanak az elmúlt évtize-
dekből. 1848/49-et fél század múltán is a Feltámadott a tenger és a Kőszívű ember 
fiai ünnepli. Hiányzanak a társadalom közös emlékezetét felidéző, tisztázó mo-
dern alkotások. Gyermek és családi filmek sürgető hiánya már évtizedekben 
mérhető; Jókai, Mikszáth, Móra és más remekírók munkái ajánlják magukat! 
Remekműalapú filmet ígérő könyvek a kezünkben: II. Rákóczi Ferenc vallomá-
sai és emlékiratai egy megrázó erejű sorozatba kívánkozik. Amint egy gyön-
gécske tévéfilm után monumentális XX. századi passiót kísértene Kuncz Aladár 
Fekete kolostora, amely könyvben újra és újra legerősebb mondatainak csonkí-
tásával jelent meg 1990 után is. Móricz Erdély-trilógiája, Bánffy Miklós Erdély-
regénye, avagy Márton Áron kálváriája, sorolnám tovább sorsunkat idéző mű-
vek filmes érdemét, de hökkentem kérdezem: ugyan ki rendezhetné? Csak nem 
amatőrök, akik buzgó hajlandósága kísértené a dilettantizmust? Nem folytatom, 
mert a filmes képzés programosan szűk ihletre és belterjes életszemléletre ala-
poz már a kiválasztásnál. A légkör pedig irányt határoz: nem a feladatra élezi 
diákjai agyát és tehetségét, hanem a fesztiváldivatra sandít. Hülyékkel, romlott 
életünkkel és csökött múltunkkal teli az alkotói ötletelés. Minap stáb kért enge-
délyt Tamás Áron Vitéz lélek című darabjának filmesítésére, s kitűnt: ismeretük 
sincs arról, hogy elsőbben novellaváltozata is született, 1948-ban az író közre-
működésével pedig Mezei próféta címmel film is készült, de azonmód betiltották. 
1990 óta évtizedenként egyszer, ha a tévé vetíti. A Hitel a forgatókönyvet külön-
nyomatban közölte (2017), erről se volt tudomása az alkotóknak, miféle szellemi 
készültség ez a jámbor óhaj igézetében?

Mosti állapotunk szerint miközben gazdasági, társadalmi erősödés, a népe-
sedési gond bátorító fordulata is derítheti a közérzetet, művészi életünk világ-
divat-szerelme lankadatlan. Egyetemi irodalmár ismerőseim negyedszázada 
folyamatosan panaszolták a leépülést, a bolognai rendszer hivatalossá kénysze-
rítette azt, amiről az ELTE egyik tanára minap a tévében csak annyit mondott: 
a bölcsészdiákság java elvégeztetett; már internacionális vizeken evez. S aki 
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tanárnak áll, középiskolában majd az új nemzedéket a maga mintájára formázza, 
vagyis a túlterhelés országos háborgásában az alapozás, a nemzeti műveltség 
omlik semmivé a kötelező tudnivalókban. A földalatti lépcsővel velünk fut va-
lamely alapítvány plakátja; gyermek protestál: a tanárok többet érdemelnek! 
Sunyi lázítás, mert az önleépült tanárokra is kiterjesztve fizetésjavítást követel 
az ifjúság nevében valami társadalomhergelő egylet, miközben ő is a tudnivaló 
leszázalékolásának propagandistája. A maga plafonjára húzza a nemzeti és az 
egyetemes műveltség igényét. Vele a Jövő is leszázalékolódik. Óvodákban még 
reményes a helyzet, a digitális szolgálatban versek, mesék és igényes történetek 
építik a gyermek képzeletét. Az okostelefonnal megszűnik az olvasás, mondja 
a szakértő, felsőbb osztályú diákság pedig óraközi szünetekben pornó-felvéte-
lekkel hergeli képzeletét. Egyetemi tapasztalattal is mondja Lánczi András: 
„Kultúránk menthetetlen, mert elkövette a végzetes hibákat. A végzetes azt je-
lenti, hogy egyáltalán nem a beláthatatlan jövőben kultúránk gyermekei bele-
pusztulnak téves döntéseikbe. Nem a kultúra fog elhalni, az már ma is többé-
kevésbé kimondható, hanem a puszta létezésünk. Életerő nélkül semmi sincs, 
még gondolat sem, amely azt táplálja” (Antikok és modernek vitája).

SZÉTSZÓRÓDÁS UTÁN vagyunk, de elszánásunk, hogy képzeletünk Montsé-
gur hegyén összegyűljenek „elárvult” honfitársaink és mindazon népek, nem-
zetek, melyek a keresztény Európa jegyében óhajtanak élni és cselekedni. Kap-
tatunk fölfelé… Joubert mondja: „A szellem a lélek légköre.” Európai létünk, 
hivatásunk, hogy minden baljós jel ellenére a méregtelenítő kúra igényében  
a szövetségesek körét erősítsük. Helyzetünk: egy csónakban ülünk, a kormány 
jobb oldalon evez, s a ladik balra tart. A ránk virradt–szakadt internetes, digi-
tális galaxis korában sem változhat elszánásunk a Templom látomásában, vagy-
is az önépítkezésben. Sorskérdés: a helyzet felismerése és az önvédelmi straté-
gia kidolgozása. Ebben a hazaszólításban, holtakat és élőket legjobb íróink, 
művészeink, sorslátó géniuszaink társiassága létszükséglet, hogy erőt adó tá-
gasságban, élesen, önkritikusan magunkat méltó helyen tudjuk a világban. 
Pontosítva: Széchenyi, Bartók és társai nem a csabai kolbász vagy a szegedi pap-
rika körébe tartoznak, tehát nem hungaricumok, hanem géniuszok. Azok, akik 
vezekelni tudnak, és a hagyomány éltető erejét összehangoltan látják a világ 
előrejutásával. A földrajzi Európa ellenében a szellemi, erkölcsi Európa igényé-
ben társaink a Holnapra tekintve. Ma Brüsszel-szindróma is, már omlásban, így 
holnapjában is, bárki vezesse a Magas Bizottságot. Voltaképp már ma is kacag-
tató komédia „jogállamisági” és egyéb felsőbbségtudattal játszott vizsgálatokat 
folytatni, amikor világméretű hálózatok, cégek zavartalanul beavatkozhatnak 
az emberek és az államok, nemzetek életébe. Szuverenitás és szabadság, tűzzük 
a zászlóra, miközben digitális nagyurak ellenőrzik és tiltják a szabad gondo-
latot. „A cenzor a szenzor” – írja találóan Falusi Márton (Kultúra arisztokrácia 
nélkül?). Avagy mi képzete, önvédelmi stratégiája van Brüsszelnek a kvantum-
számítógépek világmódosító erejére? Semmi, de sok ezer csinovnyik kotlik az 
íróasztalánál, és spekulálja, mint kéne az arabokat legalizálni Európában és  
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a keresztény országokat kiiktatni a kontinens hivatalos mindennapjaiból. Mi-
közben az USA, Oroszország, Kína világhatalmi játszmájához vagy a közel-
keleti pokoljátékok megoldásához szólni szava és tekintélye sincs immár.

BABITS MIHÁLY írta Kölcseyről: „Nagy tanulság nekünk abban is, amiben 
haladó és európai abban is, amiben makacs és magyar. Magyarországot mo-
dernné kívánja, boldog nyugati országok társává, egyenlő színvonalon, de esze 
ágában sincs, hogy az ősi magyar alkotmányt odaadja a korszerű haladás egy 
tál lencséjéért” (Keresztül-kasul az életemen). S azt is tudta, hogy a szabadságigény 
becsületre is alapoz. Amint a haza dolgai, vagyis családgondjai a családra tar-
toznak. És nem a kintről finanszírozott ifjak ügynök-kommandósaira. Élesen 
él előttem a lakiteleki sátorban Makovecz Imre. Úgy kezdte szólását: hangrög-
zítést és továbbítást nem engedélyez; gondolatai külföldi adóban nem hangoz-
hatnak el! Váteszes tiltásának mélyébe akkor bele se láttunk. A hiúságmentes 
erkölcs eleganciája és önvédelem, amit hazaszeretetnek is nevezhetünk. Bartók 
Béla Szentpétervártól New Yorkig bejárta a világot; nyilatkozatainak gyűjtemé-
nye 129 interjút foglal magába. Lett volna oka panaszra, de egyetlen ítélkező 
mondatot nem olvashatunk a hazáról és kormányáról. Most? Lánczi András így 
látja: „Manapság a csőcselék uralmának új formája van. Ez a facebook és más 
hasonló felületek, melyek bármilyen valódi és hamis hírt egyforma erővel terjesz-
tenek, miközben a politikai józan észnek nincs beleszólása. A facebook a cső-
cselék uralmának szimbólumává vált. A technológia látszólag növeli az egyéni 
szabadságot, ám amikor az egyéni vélemények összesítése technikailag elvileg 
könnyűvé válik, akkor valójában a kormányzás erejét csapolják meg, s korlá-
tozzák a politikai döntések racionalitását. Vezetők nélkül nincs vezetés sem” 
(Antikok és modernek vitája). Vagyis: egy állam és egy nemzet gyöngítését, anar-
chiáját kívülről, mesteri technikával szervezhetik, amint azt láttuk a közelmúlt-
ból Ausztria, Szlovákia belpolitikai történéseiben is.

Ami pedig a szellemi minőség igényét illeti, Falusi Márton kiváló esszéjében 
a Nürnbergi mesterdalnokok találó parabolájának összegzéseként olvashatjuk:  
„a mesterré avatás nem üres állami ceremónia; a művész ugyanúgy tartozik 
közösségének a hagyomány folytatásával, mint a közösség a művésznek telje-
sítménye elismerésével; máskülönben az állam összeomlana. Hitványságot, 
fércművet azonban az állam sem honorálhat, ha fennmaradását hosszú időkre 
tervezi” (Kultúra arisztokrácia nélkül?). Most a kontraszelekció diktál.

MONTSÉGUR hegyén kaptatunk. Távlatos, a gazdasági feladatokkal áthatva 
önépítő szellemi program is kívánkozik. Helyünk a világban? Közös többesben: 
legjobb szellemeink és képességeink összefogása és sugárzása. Becsületes mű-
vészi igazmondás a valóságról, távlatos láttatás, segítség a jó szándékú politi-
kának is. Amely, ha felednénk, naponta tudatja velünk: addig a szabadság se-
besültjeként viaskodunk, amíg a szomszéd országokba vetett honfitársaink 
sírjukban és éltükben jogaik és anyanyelvük bénultságát szenvedik. Több évti-
zedes világjáró nyargalásainkról elmondható: Prágában, Pozsonyban és Varsóban 
kevésbé vagyunk otthon, mint Berlinben vagy Párizsban. Ahol Örkény István 
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pontosan megfogalmazta közös sorsunkat: „A mi, Európa közepén összezsú-
folódott kis országainknak csak egyetlen kis adagnyi szabadság jutott, ezen kell 
osztozniuk. A családi asztal fölött csak egyetlen lámpa lóg, ezen osztozni aka-
runk, sötét lesz… Attól tartok, önök ezt nehezen értik meg…” (Le Nouvel Ob-
servateur, 1968. X. 7.). Ma sem másként; időszerű prófécia. Azóta csak növekedett 
a zsúfoltság, képzeltük, hogy megannyi lámpa világol, de mostanság újra de-
reng az összetartás mécs-fénye, a nyugati értetlenség és rontási hajlam pedig 
elvakultabb, mint egy-két évtizede. Megerősödésünk reményében a folyamatos 
együttműködés műhelyét álmodjuk. A tejtestvériség álma annyi után is…? 
Alább nem adhatjuk. Németh Lászlónál szebben és pontosabban nem mond-
hatom: „S a kis ország körül ott az Újszövetségre kiszemelt világ: Közép Európa! 
Hány misszionáriusra való küldetés! Egyház nélkül is egész vallástörténet! Ha 
Isten pénze nálunk, ne féljünk, hogy elmarad a befektetés, az építmény” (Utolsó 
széttekintés). Ne ámuljuk, és ne sirassuk a veszteséget sem; magunkat hibáztas-
suk. Még abban is hasonlatosak vagyunk: Budapesten és Varsóban, Lublinban 
és Szegeden a Gyűlölet Népfrontja legyőzte a keresztény ajánlatot – ezért is 
nehéz a felfelé kaptató. Mert szigorú a próbatétel: önjavításra kész önismeret, 
önmérséklet, szeretet, éberség és alázat a szívós és örökös munkálkodásban, 
ahogy Tamási Áron Ábel amerikai időzésében üzente volt: „nagy megalkuvás 
lenne, ha valaki élete céljának csupán azt tekintené, hogy hazáját szeresse, mert 
ott is nagyon el lehet bújni. Mindazonáltal szeretni kell a hazát, mint a szülőket, 
de szolgálni és követni azt az igazságot kell, és az emberi erényt, ahogy Krisz-
tus cselekedte.”

A XX. századdal terhelten, változatlanul tovább hordozzuk sorsunkat: ma-
gyarok vagyunk. Pilinszkyvel szólva: „Életünk a szakadatlan türelem iskolája.” 
A végelgyengült Európában, keresztény voltunkban a szeretetre alapozott em-
beri és nemzeti megmaradás igéjét hisszük és valljuk Montségur hegyén felfelé 
küszködve. Abban a reményben tehát, hogy mégse olvaszt fel a világ kohója. 
Ehhez a magyar századok legjobb szellemeit, a remekművek gondolatait is 
szükséges mozgósítani és egybegyűjteni. Pilinszky János híven írja: „Mi a re-
mekművek kulcsa? Az integráló erejük. Az, hogy adott meghasonlottságban  
és megosztottságban hányódó világot képesek egyetlen tragikus boldogító és 
üdvözítő egységben felmutatni… Különben ez az Evangélium egyik titka is.” 
Jegyzetének címe: A Notre-Dame hátában (Új Ember, 1971. X. 24.). A múlt évben 
fejkendős hölgyek gázpalackokkal zsúfolt kocsival készültek felrobbantani  
a Notre-Dame-ot, a titkosszolgálat leleplezte őket, ügyüket most tárgyalják. Idén 
április 15-ére virradóan Európa ezeréves szent helye végzetesen megsebesült…

Húzzuk, mert húznunk muszáj, mert másképp nem tehetünk…
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JEGyzET

A dőlt betűvel szedett szavak, sorok és parafrázisok Vörösmarty Mihály Vén cigány című 
versét idézik.

IRoDALoM

Ady összes versei (Athenaeum, é. n.); Babits Mihály: Keresztül-kasul az életemen (Pesti Szalon, 
1993); Thierry Baudet: A határok jelentősége (ford. Lengyel Balikó Péter. Századvég, 2015); Beke 
Albert: Illyés Gyula a kommunista. Népfi vagy kegyenc? (L’Harmattan, 2019); Albert Camus: 
Előadások és beszélgetések (ford. Kamocsay Ildikó. Jelenkor, 2019); Jaques Delors: Az új európai 
összhang (ford. Szénási Éva. L’Harmattan, 2013); Falusi Márton: Kultúra arisztokrácia nél- 
kül? (Előretolt Helyőrség, 2019); Gyurgyák János: Európa alkonya? (Osiris, 2018); Oriana 
Fallacci: Az értelem ereje (ford. Földváry Katalin. Művelt Nép, 2016); Oriana Fallacci: Az utol-
só interjú. Az apokalipszis (ford. Földváry Katalin. Művelt Nép, 2016); Földi László: Migráció 
(Kárpátia Stúdió, 2016); Györfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején (Kairosz, 2015); 
Yoram Hazony: A nacionalizmus erénye (ford. Horváth Judit és Vági Barnabás. Századvég, 
2019); Illyés Gyula: Tiszták (Szépirodalmi, 1971); Illyés Gyula: Táviratok (Szépirodalmi, 1982); 
Keresztury Dezső: Helyünk a világban (Szépirodalmi, 1984); Kertész Imre: A végső kocsma 
(szerk. Hafner Zoltán. Magvető, 2014); Kertész Imre: A néző. Feljegyzések, 1991–2001 (szerk. 
Hafner Zoltán. Gondolat, 2016); Václav Klaus – Jiṝί Weigl: Népvádorlás (ford. fordicoop. Szá-
zadvég, 2018); Helmut Kohl: Aggodalom Európáért. Felhívás (ford. Csősz Róbert. Antall József 
Tudásközpont, 2016); Lánczi András: Antikok és modernek vitája. Késői észrevételek Pascalhoz 
(Attraktor, 2019); Ryszard Legutko: A közönséges ember diadala (ford. Pálfalvi Lajos. Rézbong, 
2018); Pawel Lisicki: A dzsihád és a Nyugat öngyilkossága (ford. Pálfalvi Lajos. Rézbong, 2017); 
Maróth Miklós: Iszlám és politika (Akadémiai, 2013); Douglas Murray: Európa furcsa halála 
(ford. Seress Ákos. Alexandra, 2018); Németh László: Utolsó széttekintés (Magvető–Szép-
irodalmi, 1980); Pilinszky János: Szög és olaj (a szöveget gondozta Jelenits István. Vigilia, 
1982); Rákóczi Ferenc: Vallomások – Emlékiratok (ford. Szepes Erika és Vas István. Szépirodalmi, 
1979); Paul Scheffer: Érkezési oldal (ford. Bérczes Tibor. Osiris, 2016); Soros György: A gyarló-
ság kora (ford. Nagy Márta. Solar, 2007); Krzysztof Szczerski: Az európai utópia (ford. Pálfalvi 
Lajos. Rézbong, 2018); Tamási Áron: Ábel-trilógia (Révai, 1937); Tamási Áron: Virrasztás (Ré-
vai, 1943); Nick Thorpe: Sír az út előttem (ford. Gebula Judit, Rajki András, Nyuli Kinga. 
Scolar, 2018); Udo Ulfkotte: Megvásárolt újságírók (ford. Csipke Tamás, Rimaszombati Andrea, 
Paulinusz Viktória. Patmos Records, 2015); Udo Ulfkotte: A menekültipar (ford. Rimaszom-
bati Andrea. Patmos Records, 2016); Udo Ulfkotte: „Népnevelők” (ford. Filep Éva Zsuzsanna, 
Farkasfalvi Orsolya, Szakács Szandra. Püski, 2017); Udo Ulfkotte – Stefan Schubert: Határ-
talan bűnözés (ford. pestisracok.hu. Pesti Srácok. hu, 2018); Vörösmarty Mihály összes költeményei 
(Szépirodalmi, 1959).
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Nagy Zsuka

Részlet az Érszűkület  
című ciklusból

akarat
(a folyosón jött velem szemben
a lábam, én meg nem ott voltam…)

bementem a disznókhoz az ólba,
rálépett a lábamra egy,
a seb egyre csúnyább lett,
nem fájt, észre se vettem.

le kellett vágni az egyik lábamat.
nagy trauma volt, persze.
műanyagszékkel és egy bottal mentem le a kertbe.
az még jó volt, de most itt a munka,
és nem tudom úgy csinálni.
fél lábbal még ment, kerekesszékben nehezebb.
meg az a baj, felülre hízok,
de most jó kedélyű vagyok,
nem fáj semmim,
megszoktam, hogy nincsenek lábaim.
le tudok hajolni, ha kell,
csak itt a sok munka, nincs ki csinálja.

(hiába, bennem van, hogy csinálni kell.
ha jön a lányom, nézem, ahogy kapál.
nagy boldogság kerít be ilyenkor,
csak én már nem tudok,
ezt az egyet sajnálom, nagyon.)

nagy zSuka (1977) Ratkó József-díjas költő. Legutóbbi kötete: Tornacipők a stégen (2019).
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zeusz kerekesszékben

mikor odaérek,
maga alá vizel.
büdös, mint a
veszettség,
ezt nagyanyám
mondta így.

(hanyatlik
valami életnek
nyikorgó kerekesszéke.)

a földön összegyűrt cigis doboz,
becsapódott aszteroida,
a gyűrt részeknél az eső fény
különös albedó.

és csak hull a vizelet, ürítő esőnek,
a bűzlő lehelet után viharos szél
lökdösi a biciklimet.

műlábú univerzum, rajta kicsi, holdszerű
repedés. csatakos, harcos zeusz tüzet kér,
odaadom a gyújtómat, szájában tejutat éget,
feltolom az emelkedőn, és továbbmegyek.

utánam néz, és okád egyet,
a földön Hesztia, Déméter, Héra, Hádész, Poszeidon
zihál, majd rémülten széjjelfutnak mind.
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vetésforgó

már alig van foga, és bottal jár,
arca összetört agyagedény,
látlelete valaminek, ami nincs.
pillanatragasztóval újrarakott
mosoly, ami talán még emlékeztet rá.
virslit kér, kenyeret, mustárt,
kapja mellé a rövidet.
és leülnek mellé kicsit,
akiknek mindig volt hová hazamenniük.
megveregetik a vállát,
az meg kotyog, mint nagyanyám
kávéfőzője, vesznek neki felest,
és visszaülnek a helyükre.
ő nem inna már, de ezt sosem mondja,
megissza mind, amit adnak neki.
ennyi szeretet neki is jár, gondolja,
és lefordul a székről, beesik az asztal alá.

A kocsma bezár, az asztal alatt alszik,
valami szobában ébred,
ahol nem adnak neki inni, csak enni
kell és pihenni, a nő(vér) megsimogatja arcát,
letörik belőle egy darab, vigye magával,
kezitcsókolom, mondja szemérmesen.
nincs hozzászokva a simogatáshoz,
csak a vállát szokták veregetni, ha.

szóval, álmodik egy ember éjszaka,
reggelre felmossák, kitessékelik,
mert jó reggelt van. nem tudom, hogy kel fel,
hogy tápászkodik a botjára, csak azt tudom,
mindent megold, ha bottal is, ha tört arccal,
ha mindig újra fel kell kelni a pult alól, az asztal alól,
akkor is, minden reggel arra kel, hogy talán ma
nem kell semmit innia.
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Kallós Judit

Kortárs Rákóczi-változatok
„Egyáltalán	nem	 félek	 kijelenteni	 előtted	–	ó,	Örök	
Igazság, akinek ezeket az Emlékiratok-at ajánlottam! –, 
hogy minden cselekedetem célja kizárólag a szabad-
ság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az ide-
gen	 járom	 alól	 felszabadítsam.	Nem	 a	 bosszúvágy	 
indított	 erre,	 nem	 is	 koronát	 vagy	 fejedelemséget	
akartam szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem: 
kizárólag	az	a	hiú	dicsőség	vezérelt,	hogy	eleget	tegyek	
kötelességemnek	hazám	iránt	–	és	a	világi	becsület,	
amelynek	forrása	természetes	nagylelkűségem	volt,	
az	munkált	bennem	bűnös	módon	veled	szemben,	ó,	
Istenem,	mert	hiszen	e	különböző	 indítóokok	mind	
magamra	vonatkoztak	és	önmagamban	végződtek.”	
rákóczi Ferenc: Emlékiratok

A magyar országgyűlés 32/2018. (XI. 27.) OGY határozatával a 2019-es évet  
II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította, II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott 
erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából, szorgalmazva 
ezzel, hogy mind az anyaországban, mind a határon túli magyar területeken 
olyan rendezvények, megemlékezések szerveződjenek, valamint oktatási anya-
gok készüljenek, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc fejedelem-
nek és küzdelmének.1 Rákóczi személye a mai napig nagy tiszteletnek örvend, 
ő a független Erdély egyik utolsó képviselője, korának kimagasló államférfija, 
valamint a magyarság hazaszeretetének eszményi hőse, ahogy Mészáros Kál-
mán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa is említi az Élet és Irodalom 
2019/35. számában.2

A szabadságharc elbukott ugyan, de jelentősége többek között abban rejlik, 
hogy megakadályozta, hogy Magyarország beolvadjon a Habsburg Birodalom-
ba, illetve kedvezőtlen viszonyok között tagozódjon be annak kötelékébe. Így 
az ország nem süllyedt tartományi szintre, továbbá a rendi alkotmánya, ha 
látszólagosan is, de fennmaradt. Ennek fontos előzménye volt a szabadsághar-
cot lezáró szatmári béke 1711-ben. Rákóczi Károlyi Sándorra ruházta a kuruc 
hadak főparancsnoki címét, aki megkezdte a tárgyalásokat, és a fejedelem elle-
nében és távollétében is megkötötte a békét Pálffy János tábornokkal, akit  

kallóS Judit (1988) a Hegyvidék Galéria művészettörténésze.

1 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18186.pdf
2 Lőcsei Gabriella: II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Élet és Tudomány, 2019/35, 1094–1097.
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I. József császár bízott meg. Rákóczi elhagyta Magyarországot, Lengyelország 
felé vette az irányt, és önkéntes száműzetésben, hosszas vándorlás után, a tö-
rökországi Rodostóban hunyt el. Mészáros Kálmán szerint, bár Rákóczi áruló-
nak nevezte Károlyit a távollétében kötött szerződés miatt, valójában azonban 
mindketten „egymást kiegészítő nemzeti nagyságaink. Rákóczi az, aki fegyvert 
ragad, ám, amit az ő szabadságharcából a haza javára lehetett fordítani, azt Ká-
rolyi Sándor és a labanc Pálffy János hozta ki belőle”.3 A szatmári megállapodás 
közkegyelmet biztosított, a király szavatolta Magyarország és Erdély szabad-
ságjogait, ígéretet tett az alkotmány visszaállítására, a szabad vallásgyakorlatra, 
az országgyűlés összehívására, valamint a rendeket sértő idegen intézményeket 
és méltóságokat is megszüntették. A kuruc sereg pedig 1711. május 1-jén letette 
zászlóit a maj tényi síkon. Rákóczi elkötelezte magát a magyar függetlenség 
mellett, és megkérdőjelezhetetlen nemzeti hőssé és példaképpé vált.

A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva, II. Rákóczi Ferencre emlékezve számos 
rendezvény és kiállítás szerveződött országszerte. A Magyar Művészeti Aka-
démia támogatásával Prutkay Péter grafikusművész, Veszely Ferenc festőmű-
vész, valamint W.-Nemessuri Zoltán író kortárs képzőművészeket kértek fel, 
reflektáljanak a témára. A beadott munkákból rendezett vándorkiállítást első-
ként Dörgicsén, az Ól Galériában láthatta a közönség, amelyet Veszely Ferenc 
alapított, és ahová a festőművész minden év augusztusában egy adott témára 
épülő csoportos tárlatot szervez. Idén a hívószó a Rákóczi-emlékév volt, és a ki-
állítás folytatása volt az egy évvel ezelőtti lengyel–magyar kapcsolatokra szü-
letett munkákból rendezett tárlatnak, valamint a korábbi, balatoni gőzhajózást 
felelevenítő vándorkiállításnak.4 A felkért képzőművészek, akik között számos 
Munkácsy-, Mednyánszky- és Ferenczy-díjas alkotót találunk, a témát szabadon 
ábrázolhatták, és Keserü Katalin művészettörténész javaslatára, bátran merít-
hettek a korabeli ábrázolásokból, értelmezhették azokat kortárs eszközökkel. 
A vándorkiállítás következő állomása a budapesti Hegyvidéki Kulturális Sza-
lon és a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériája volt szeptember-
ben, majd a bécsi Collegium Hungaricum UngArt galériájában tekinthették meg 
a tárlatot az érdeklődők. Ezt követően a krakkói Magyar Főkonzulátus szalonja 
ad majd otthont az alkotásoknak, de a szervezők tervezik Jarosław és Gdańsk 
városában, Rákóczi Ferenc lengyelországi tartózkodásának színterein is a be-
mutatkozást.

A létrejött kiállítási anyag, amelyet némi módosítással mutattak be a külön-
böző helyszíneken, igen színes és változatos. Számos technikával, műfajban és 
stílusban születtek alkotások. Találkozhatunk grafikákkal, festményekkel,  
kollázsokkal, textil munkákkal, szobrokkal és installációkkal, míg a stílusje-
gyeket megfigyelve, W.-Nemessuri Zoltán író, publicista felsorolása szerint, 
klasszicizáló, szürrealista, absztrakt, szimbolikus, expresszív, konceptuális és 

3 Lőcsei Gabriella: II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Élet és Tudomány, 2019/35, 1094–1097.
4 https://magyarnemzet.hu/kultura/a-fejedelemrol-nyilik-tarlat-az-ol-galeriaban-7227413/
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besorolhatatlan stílusú munkák is születtek. A témát, az inspirációs forrást te-
kintve számos művésznél fellelhetők közös kapcsolódási pontok, de néhány 
egyedi, sajátos megoldást is láthatunk.

A korábbi Rákóczi-ábrázolások közül megkerülhetetlen volt Mányoki Ádám 
„II. Rákóczi Ferenc képmása”5 című, a magyar barokk portréfestészet emble-
matikus alkotása, amelyet számos kiállító feldolgozott, újragondolt. Mányoki 
1702–1712 között állt a fejedelem szolgálatában, és a portrét 1712-ben festette 
Gdańskban. Ebből a képmásból indult ki, olykor kiegészítve a képet Rákóczihoz 
köthető egyéb attribútumokkal, relikviákkal, többek között Veszely Ferenc, 
Ardey Edina, Prutkay Péter, ifj, Durkó Zsolt, Mészöly Zsófia, Csonka Zsuzsa és 
Szyksznian Wanda. Csonka Zsuzsa pop-artos Rákóczi-portréja egy Andy War-
hol idézet, amelyen a fejedelem ikonikus alakként, „sztárként” elevenedik meg. 
Szyksznian Wanda „Három Rákóczi” című plakátszerű alkotása a Mercurius 
Hungaricust idézi, az első nyomtatott magyarországi, latin nyelvű hírlapot, 
amelynek politikai célja az volt, hogy tájékoztassa a (főleg) külföldi közvéle-
ményt Rákóczi felkeléséről. A képeken szereplő korábbi alkotások közül Jakob 
Folkema mezzotinto Rákóczi-portréját is felhasználta a művész, valamint ku-
ruc–labanc csatajelenetek is felelevenednek.

A művészek Rákóczi emlékezetéhez is kapcsolódtak. A Mányoki-féle Rákóczi 
képmás, valamint a kuruc–labanc csatajelenet felkerült a régi papír ötven forin-
tosra (majd az arckép az ötszáz forintosra), amelyet többek között Prutkay Péter 
Munkácsy-díjas képzőművész, akadémikus dolgozott fel „A szabadságnak ára 
van!” című művén, valamint a Rákóczi-induló is inspirálta egy másik alkotá-
sánál. Hasonlóan Prutkayhoz, Homolya Gábor képén is feltűnnek a fizetőesz-
közök, és a portré mögött a Rákóczi-induló kottaképe is felsejlik. Több alkotó 
művén találkozhatunk a Kossuth téren felállított Rákóczi lovasszoborral (Ke-
lemen Dénes Lehel, Kádár Katalin), amely a fejedelem halálának kétszázadik 
évfordulójára készült.

Rákóczi latin nyelvű jelmondata, a „Cum Deo pro patria et libertate!” („Is-
tennel a hazáért és a szabadságért!”) is számos művészt megihletett. Egy na-
gyon személyes alkotáson, Lelkes Mihály „J. párnája Kanadából” című olajké-
pén a művész nagynénje által hímzett párnán olvashatjuk a szöveget, aki 
Kanadába emigrált évekkel ezelőtt, és aki a mai napig féltve őrzi és használja  
a fejpárnát.

Veszely Beáta konceptuális munkáján, fahasábokra írva jelenik meg Rákóczi 
szállóigévé vált jelmondata, amely fölé Bécsben, az 56-os forradalom és szabad-
ságharc kivágott zászlója került, a függetlenségért, szabadságért vívott harc 
fontosságának korokon átívelő szimbólumaként. Mintegy jelszóként szerepel 
Rainer Péter Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, ipar- és képzőművész cím nél-
küli zászlós kasza objektjén, amellyel elnyerte a Rákóczi Szövetség különdíját, 

5 Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása, 1712; olaj, vászon, 75,5 × 67,5 cm; Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest.
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valamint érdemes kiemelni még Lux Antal harci zászlódarabokból összeállított 
képét („Zászló darabokban”), amely Bécsben hangsúlyos helyet foglalt el a ki-
állításon. Rákóczi nagy jelentőséget tulajdonított a katonai zászlóknak, amelyek 
jellegzetessége a stilizált koronával lefedett magyar államcímer volt. Magyar-
ország vezérlő fejedelmeként fölvette a „régi” színeket, és árpádsávos zászlókat 
(is) készíttetett. A tárlaton egy Rákóczi-zászló autentikus másolata is bemuta-
tásra került, amely Prutkay Péter tulajdona.

Az írott szöveg, gondolat fontos szerepet játszik Olescher Tamás Munkácsy-
díjas képzőművész festményein, akinek képeit lelkiség, vallásosság hatja át, és 
mély hitről („Rákóczi imája”) tesznek tanúbizonyságot.

Számos alkotó elevenített fel csatajeleneteket, életképeket vagy eseményeket, 
helyszíneket Rákóczi életéből, akik közül Árvay Zolta „Ostrom” című olajképe 
külön elismerést kapott. Sajátos elképzelés Luzsicza Árpád „A találkozás” című 
fanyar humorú grafikája, amelyen II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos találkoz-
nak, és amelyen útjelző táblák mutatják száműzetésük/emigrációjuk hely-
színeit. Lakos József „Kvaterkázás Versailles-ban” című képén Rákóczit látjuk, 
ahogy XIV. Lajos francia királlyal egy asztalnál iszogat. Rákóczi a szabadság-
harcot követően Franciaországba menekült, átmenetileg ott kapott menedék-
jogot, de a Napkirály halála után, 1715-ben elhagyta a francia udvart.

Skardelli György építész Rákóczi rodostói házát örökítette meg, ahol csak 
az egyik szobában pislákol a fény. A hazától távoli élet, a magány jut kifejezés-
re ezen az alkotáson. Veszely Ferenc kis képén („Hommage à Tornyai”), amely 
a bécsi kiállításon volt látható, már az idős Rákóczit ábrázolja, akit mintegy ví-
zióként kísért „a magyar múlt”. A kísértet paraszt alakját Tornyai János egyik 
festményéről kölcsönözte a festő, de a kép stílusában is Tornyait idézi.

A beadott munkákból érezhetjük, hogy II. Rákóczi Ferenc személyét a mai 
napig nagy tisztelet övezi, erkölcsi nagysága és szellemi öröksége iránymutató 
mindenki számára. A képzőművészeti alkotásokon keresztül a művészek és  
a nézők is közelebb kerülhetnek alakjához, és kifejezésre jut általuk Rákóczi 
szabadság iránti vágya és hazaszeretete, amely gondolatokkal mindannyian 
azonosulni tudunk. A bemutatott alkotásokkal a művészek tiszteletüket fejezik 
ki a nagyságos fejedelem előtt, és az emlékét éltetik tovább jelenkorunkban is.
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Szigeti lajos

Altatás

1,. 2, .. 3, …
tízig se számol,
lemerül az agy.
Fényforrás szemem fönnakad.
Késpenge keríti húsom –
elvérzik, fakul az élet,
mint a színes emlékek.

Nincs dajkamese, altató,
csak a tisztán hallható
akkordok temetési menete:
Haláltánc, Requiem…
nincs de capo al fine.

Földi pályán

Még hányszor fordul
e fény-árnyék globus?
Csontlisztté őröl
isteni corpust.

Mind, amit színkép bont fel,
sugárhajtású porszem –

hírül adja: voltunk.

Szigeti laJoS (1940) költő, Budapesten él. Legutóbbi kötete: Erővonalak (válogatott versek, 2016).
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Üdv

Jókedvében teremt az Isten
lélekzendítő szépet
– remekművet a Mester.

Ott a boldogság,
ahol te vagy –
kíván testem-lelkem.

M
és

zö
ly

 Z
só

fia
: M

án
yo

ki
 ut

án
, 2

01
9



2 0 2 0 .  j a n u á r 71

Falusi márton

„Leheletem is ordit: Meghaltak a fák!”
Nagy lászló és az ökokritika

A politikai ideológiák olyanok, mint a melegházak; szellemi fagyáspont alatt is 
termesztik sajátos esztétikai ideológiájukat. Az igazi, virulens műalkotások tű-
rőképessége azonban fejlettebb a melegházi növényfajtákénál, túlélik a fagy-
kárt, a viharkárt, mostoha körülmények között is dúsan vegetálnak. Nagy László 
költészetét bízvást olvashatjuk az ökokritika felől is; ekként az ökológiai krí zis 
és a klímakatasztrófa prófétáinak előfutára lehet (ha éppen ilyen elő futárra van 
szükségünk). A természet és a kultúra, a természet és a poézis, a természetes 
és a mesterséges vagy az organikus és a mechanikus (a)szimmetrikus ellen-
fogalmait a rögzült irodalomkritika csakugyan hajlamos leegyszerűsítően tár-
gyalni. E jelenség mögött nem is elsősorban a politikai ideológiák kisajátító 
hatalma húzódik meg, hanem annak gond és baj nélkül elsajátítható magyarázó-
értéke. A tájköltészet lírikusa ugyanúgy áldozatul esik a sematizá ciónak, mint 
a romantika korstílusa. A költő eszerint a szelf reprezentációja gyanánt vetít 
bele primer emocionális tartalmakat a természet ősi, érintetlen vadvilágába, 
ahol azért keres menedéket, mert nem tudja tartani a ritmust a modernitás fel-
gyorsult technikai fejlődésével, az indusztrializáció elmagányosítja, elidegeníti 
kézműves mesterségének termékétől, életpályája nem felel meg a gátlástalanul 
önérvényesítő és társain keresztülgázoló nyárspolgárénak. Jonathan Bate 
Romantic Ecology (1991) című könyve például erre a (baloldali gyökérzetű) ideolo-
gémára mutat rá, amelyben Wordsworth, a „természet költője” szembehelyez-
kedik a politikai gazdaságtan konstrukciójával.1

FaluSi Márton (1983) költő, esszéista. Legutóbbi kötete: Kultúra arisztokrácia nélkül? (esszék, 2019)

1 Bate, Jonathan: Romantic Ecology. Wordsworth and the Environmental Tradition. New York, 1991,  
Routledge Revivals, vö. Bate, Jonathan: Egy vers ökoszisztémája. Ford. Orosz Kata, Szabó Máté. 
Liget, 2005, 5. sz.

 https://ligetmuhely.com/liget/jonathan-bate-egy-vers-okoszisztemaja/ (2019. 11. 06.)
 Uo.: „A vers világa így jól szabályozott ökoszisztémára hasonlít. Keats ösztönösen ráérez  

a közösség ökológiájának titkos szabályára, hogy a biodiverzitás a túlélés és az ökosziszté-
mákba illeszkedés egyetlen lehetősége. A biodiverzitás olyan elv függvénye, melyet látszóla-
gos többletnek nevezhetünk. Hogy az időjárás támadásaival szembeszegülhessen, az ökoszisz-
témának megfelelő mennyiségű fajra van szüksége, melyekből megújíthatja önmagát. 
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Mindez persze már a XVIII. századi társadalomelméletekben sem ennyire le-
csupaszítottan jelent meg, amikor az Európán kívüli népeket is be kellett illesz-
teni a Genezis teremtéstörténetébe; a természettudományos eredményekből 
pedig a kortársak arra a következtetésre jutottak, hogy az embernek és a ter-
mészetnek egyként van történelme.2 Mindazonáltal a természet a szükségsze-
rűség, az emberi történelem viszont a szabadság birodalma. Az ahistorikus ter-
mészeti állapotot feltételezhetjük ugyan a humanitásra nézve szükségszerűen 
borzalmasnak (Hobbes) vagy idillikusnak (Rousseau), az emberiség kultúra 
előtti ősközösségét egyetemesen nivellálónak (Hobbes és Rousseau), vagy olyan-
nak, amely a különböző népek egyediségét hordozza magában (Herder), ám 
annyi kezdettől fogva bizonyosnak látszott, hogy pusztán potencialitás; a sza-
badságra és a tökéletesedésre való képesség az embert kiemeli belőle, és fölébe 
helyezi. A természet tehát megalkotásra váró szférája az életvilágnak, s nem-
csak a tudomány, hanem a művészet is folyamatosan létrehozza természetét, 
természetfilozófiáját; sőt utóbbi az előbbi befolyása alatt hajtja végre ezt. Ennek 
folyománya, hogy a történelem és a természettudomány új és új elképzelései, 
paradigmái hatást fejtenek ki a költői természetrajzokra, a „szerelmes földrajzra”. 
Nincs kizárva – bár nehezen lenne bizonyítható – e hatásmechanizmus kölcsö-
nössége, vagyis a művészi látásmódok befolyása a természettudományra; min-
denesetre ugyanaz a történelmi környezet alakítja gondolkodásukat.

A romantika idején előtérbe került a megismerő én és a megismerendő ter-
mészet viszonyának mibenléte a műalkotások konstitúciójában is. A kőzettani 
vagy a kémiai ismeretek körének robbanásszerű kiszélesedése a költők figyelmét 
is arra hívta föl, hogy a nyelv afféle reliktum; ha a hétköznapi használata során 
rárakódott törmeléktől megtisztítjuk, a kulturális korszak beköszöntét megelő-
ző időszak tudását hordozza és őrzi. „Fichte a természetet mint a tudattalanul 
működő abszolút én termékét fogja fel, Schelling viszont az önállóan létező és 
munkáló természetet mint egy folyamatosan teremtőerőként működő szubjek-
tumot mutatja be” – jegyzi meg Gurka Dezső.3 Akármelyik kiindulást is választot-
ták, a nyelvteremtő költői stílusirányzatok valamiféle természeteshez igyekeztek 
hozzáférni. Akár félelmetesnek, akár csábítónak tüntették föl, akár a mysterium 
tremendum et fascinosum vallásos révületének, akár az aranykori autenticitás 
élményét vélték átélni általa, a természetesség eszménye domináns esztétikai 

Bizonyos fajok, melyek semmilyen nyilvánvaló célt nem szolgálnak az egyik homeosztázisban, 
döntő szerephez juthatnak a környezeti feltételek megváltozása esetén. Fölöslegességük lát-
szólagos: valójában nélkülözhetetlenek.”

2 Kovács Gábor: Faj, nemzet, nemzetkarakter – természet versus történelem (Eszmetörténeti 
vázlat) = Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk. Hörcher 
Ferenc, Lajtai Mátyás és Mester Béla. Bp., 2016, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézet, 117–120.

3 Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok korrespondenciái. 
Doktori értekezés. Budapest, 2005, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Multidiszciplináris Doktori Iskola, 23.
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szerepet kapott, ami a XX. században sem merült feledésbe, legfeljebb átérté-
kelődött. Voltaképpen a természetesnek kijáró tisztelet övezte az antik forma-
kultuszt éppúgy, mint a romantikus antimimésziszt; az avantgárd törekvéseket 
éppúgy, mint a performanszot vagy a konceptualizmust. A természetről alko-
tott általános, hétköznapi képzetek pedig mind a természettudományos, mind 
a művészeti iskolák tanításaiból táplálkoznak. A természetet átalakító, uralma alá 
hajtó és saját képére formáló humán kultúra sohasem tapasztalhatja meg, mi is 
az a par excellence természetes, egyik leghőbb vágya mégis az, hogy a közelébe 
férkőzzön. A nemzeti parkok élővilágának konzerválása ugyanabból az elvá-
gyódásból, ha tetszik, ugyanabból a tradicionalista motivációból fakad, mint 
Várkonyi Nándor vagy Kodolányi János spekulációi az ősi gondolkodás min-
tázatairól, vagy mint a népi kultúra iránti természetes vonzalom: ösztönösen 
keressük az archaikusat, amely kulturális emlékezetünk túlszabályozottságától, 
a megkövült, megcsontosodott kánontól eltér. „Schelling A transzcendentális idea-
lizmus rendszerében kifejti, hogy az anyag konstrukciójának feltárása maga is 
konstruálás: »Az anyag valójában nem más, mint a tevékenységeinek egyensú-
lyában szemlélt szellem«, így »amikor az én az anyagot konstruálja, voltaképpen 
saját magát konstruálja«.”4 Mi egyéb hát a költő természetes feladata, mint az ősi, 
eredeti, a természeti állapothoz minél inkább hozzáférő, a kulturális állapotból 
fokozatosan kivesző kifejezésmód megtalálása; vagyis a visszahajlás az auten-
tikus és originális nyelvszemlélethez, gondolatközléshez? Csakhogy ez a termé-
szetesség ugyanúgy mesterséges, mint köztéri parkjaink, telepített erdeink, védett 
tavaink flórája és faunája.

Pontosabban: megismerő-tevékenységünk nem választhatja szét bennük a ter-
mészetest és a mesterségest; kudarcába mégsem nyugodhat bele. A magyar köl-
tői tradícióban a természetes minőségről vallott elképzelések az anyanyelv 
mélyrétegének és a nemzet, a kulturális közösség keletkezésének kutatását 
összekapcsolták. Ebből vezethető le, hogy az alkotónként és koronként változó 
népiségkoncepciók nemcsak új költői formanyelveket és műfajokat hoztak létre, 
hanem a nemzeteszmét is „csinosították”. Arany Jánosnak a hiányzó őseposz 
megtalálására, pótlására irányuló költői programja egy lapra tartozik Ady Endre 
újszerűen archaizáló ritmusképleteivel vagy Weöres Sándor szimfóniáival. Az 
új formanyelvek, a költői igazságok valahányszor működésbe lépnek, a praxis-
politika kisajátító szándékainak sikerétől és törvényszerűségeitől függetlenül 
is újraalapítják a nyelvi közösséget. A természetes mibenlétéről zajló diskurzus 
áll Kazinczy Ferenc és Kármán József vitájának hátterében, de ez alapozta meg 
a bartóki modellt éppúgy, mint az újfolklorizmust, és ez okozza a néptánc auten-
ticitása – másolás versus feldolgozás – körüli bonyodalmakat is. A különféle 
lírai nagykompozíciók minduntalan ezt a hagyományt újítják meg; a teremtés-
mítosz és az apokaliptikus vízió diegetikus keretében, világmagyarázó igényével 

4 Gurka Dezső: A természet és a poézis fogalmának közös vonásai Schelling jénai korszakában.
 http://www.c3.hu/~prophil/profi054/gurka.html (2019. 11. 06.)
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gyakorolnak kultúrkritikát, valamint feszegetik a természet és a poézis, az or-
ganikus és a mechanikus határait. Vörösmarty Mihály, Arany János és Arany 
László hősénekei, elbeszélő költeményei, Kassák Lajosnak a János vitéz narratív 
szerkezetét parafrazeáló poémája, A ló meghal, a madarak kirepülnek, mind-mind 
ezt variálják – a tudásszociológia és a műveltségeszmény eltérő feltételei, feltevé-
sei közepette –, akárcsak Weöres Sándor, Juhász Ferenc és Nagy László hosszú-
versei vagy napjainkból Tornai József mágikus ráolvasásai és Térey János verses 
epikája.5

Túlzottan leegyszerűsítő tehát, ha Nagy László híres hosszúénekét, A Zöld 
Angyalt (1965) csupán a politikai kontextusban helyezzük el, miszerint a paraszti 
kultúra kolhozosítást követő pusztulásáról ad hírt, tiltakozásul fölemelt ujjal  
a szellemi és tárgyi veszteségeket leltározza. A vers valójában egy profán, a de- és 
reszakralizáló törekvéseket szintetizáló, késő modern teremtésmítosz, amely  
a természet és a kultúra végzetes meghasonlását teszi érzékletessé. Ebből az 
aspektusból a Gilgames-eposz és a Cantata profana bölcseleti problémáját, egzisz-
tenciális drámáját viszi színre. Gilgames, a városállam, a földi királyság kéthar-
mad részt isten törvényhozója megalapítja a kultúrát; építkezéseivel szükség-
képpen elszakad a természetes rendtől, amin már Enkidu, a vadember sem 
segíthet: barátságot kell kötniük ahhoz, hogy együtt győzzék le a cédruserdő 
őrét és az égi bikát, együtt védelmezzék a civilizációt. De a szarvassá változott 
fiú mítosza is arról tanúskodik, hogy a természet terrénumába többé nem térhet 
vissza büntetlenül az ember, amit Juhász Ferenc költeménye (A szarvassá vál-
tozott fiú kiáltozása a titkok kapujából, 1955) megrendítően jelenít meg. Mindkét 
vers, a Juhász Ferencé és a Nagy Lászlóé is egyéniesíti, a szubjektív sorsérzettel 
és a történelmi helyzettudattal, valamint az új tudományos világképek elemei-
vel telíti, mélyíti el a heideggeri „létfelejtés”, az idegenség egyetemes tapaszta-
latát, a lét és a létező ontológiai differenciáját.6

Miféle mitikus erőt képvisel A Zöld Angyal? „A vers elejétől végéig egyetlen 
drámai beszámoló arról, hogy vége van egy világnak, a parasztinak, amelyik 
szép volt, utálatos volt, nyomasztó és megváltásra ítélt, vége van, tehát le kell 
vele számolni, s el kell tőle búcsúzni illendően” – fogalmazott róla Csoóri Sán-
dor (A Zöld Angyal, 1966).7 Ez a megállapítás ugyan igaz, de csak részigazság, 
mert aminek vége van, az nemcsak a paraszti kultúra, hanem mindaz, amit  
a XX. század második feléig a kultúrember kulturális értéknek tarthatott. Sőt 
a paraszti kultúra mint siratnivaló és csodálatra méltó kultúrtechnika éppen 
akkor és azáltal jött létre, amikor és ahogyan véget ért, amikor és ahogyan el 
kellett siratni, föl kellett mérni, és gramofonfelvételekre, magnószalagokra,  

5 Falusi Márton: Arany János lírájának és verses epikájának recepciója a kortárs magyar köl-
tészetben = Hungarológiai Közlemények, 2017, 2. sz., 49–70.

6 Lásd ehhez: Falusi Márton: Heidegger és a Zöldek = Uő.: Virágvasárnapi zsákbanfutás. Bp., 2012, 
Hitel Könyvműhely, 293–301.

7 Csoóri Sándor: A Zöld Angyal = Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1964–
1994. Első kötet. Bp., 1994, Püski Kiadó, 428.
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kazettákra kellett rögzíteni, kimerevíteni, a „huszonnegyedik órában”. De vajon 
tulaj doníthatunk-e jelentőséget ennek a XX. századvégi entrópiakultusznak?  
A Zöld Angyal nem történelmi kataklizma, még csak nem is elemi csapás, hanem 
a természet apokaliptikus látomása, az emberben szunnyadó és a kozmoszban 
lakozó természet szimbóluma, amely visszahódítja a Földet, a Kék Bolygót az 
emberi beavatkozástól; ekként tehát szakrális törvényhozó.8 Az általa megin-
duló akkulturáció és rekultiváció a teremtmények számára katasztrofális, ám 
ez a katasztrófa ellenállhatatlanul vonzza a teremtményeket. A vers erről az örök 
dinamikáról tudósít: az ember primordiális vágyáról, hogy visszatérjen a ter-
mészeti állapotba, valamint a visszatérés megsemmisítő következményéről. Ne 
tévesszük szem elől, hogy a haladást gyakran valamilyen ősinek a keresése 
folytán intézményesíti a társadalom; aki az ősi tudást kutatja, akaratlanul is 
a haladás eszköze, aki a haladás szolgálatába szegődik, akaratlanul is valami 
ősit elevenít föl. A Zöld Angyal az a természetes szubsztancia, amely az ember 
tökéletesedni kívánó, rousseau-i hajlamából fakad a „kihűlt középkultúrában” 
(Bergyajev); a kívülállás és az áldozathozatal, a szecesszió és a devotio révén  
a vallásos megváltáshit profán hiedelme. A Zöld Angyal a költészet és a tudomá-
nyosság is, pontosabban e kettő természetképzeteinek mitikus jelképe; felforgat 
és átlényegít. Végső soron tehát nem más, mint a kultúra természetfelfogása pusz-
títja el a természetet, a természet kultúráját. Kultúránkat az a természet pusztítja 
el, amelyet létrehoz, de nem is természet, ami nem pusztító erejű. A Gólem életre 
lehelt agyagtömege romba dönti az épületeket, mint Gustav Meyrink filmjében 
(A Gólem, 1920); Shakespeare Kalibánja elégeti a könyveket, mint Szabó Lőrinc 
versében (Kalibán, 1923). A népművészet, mihelyst a kultúripar fogyaszthatóvá 
szabványosított, haszonszerző ágazataként – például mint világzene – terjed el, 
saját magát kezdi fölemészteni; de a természetvédelem és az ökotudatos élet-
módok is a globális üzletpolitika, a nagyüzemi turizmus és a márkafüggetlen 
önhittség eszközeiként veszik ki részüket a természetkárosításból. A Zöld An-
gyal ily módon a harci riadót fújó zöld ideológiákra is utalhat ma már, amelyek 
akár tudtukon kívül is támogatják és fenntartják az élesen bírált értelmi világot 
és gazdasági szerkezetet.

„Nem züllenek el a fák, a füvek, a gyomok, / nem züllenek el a mohák,  
a nyirok zöld erei, / zúdulva jött a Zöld Angyal a házra, ahol születtem, / meg-
jelölte a házat s világát az ítélet jeleivel” – így kezdődik a vers. Az Angyal – mely 
„vihog” és „röhög” – „tomboló zöld paripákkal” és „óriás zöld bikákkal” érkezik 
egyfelől, sőt „röfögő zöld kocái telemalacozzák a kertet”, másfelől „pirinyó zöld 

8 Uo. 294: „A modern technika nem azonos sem a poiészisszel, sem az ősi technével, hanem 
»próbatétel«, a természethez való másféle viszony. Más ugyanis, ha a természetet phüszisznek, 
tehát »önmagától eredően hatónak« tapasztaljuk, és megint más, ha a »termelőeszközök tar-
tályaként« állítjuk, amelyre a Ge-stell (Áll-vány) kifejezés utal. A haladás (Fort-schritt) ki-
szakítja az embert (Fort-riss) természetes összefüggéséből. A poiésziszt Heidegger a szél-
malomhoz hasonlítja, vagy a teraszos rizstermesztéshez, ahol a természettel – ahelyett, hogy 
kizsigerelné – együttműködik az emberi találékonyság, alkalmazkodik hozzá.”
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seregei, talpasak és kacsosak, / bevesznek minden zugot […]”. A természeti 
világ valamennyi létrétege, a bioszféra fordul itt az agrikultúra, a gondozás,  
a művelés (Pflege) ellen; a viola, a rózsa, a jászol, a falak, a mész és a malter, 
valamint a berendezések által felölelt ház és a ház körüli teendők világával 
szembe. A kultúrateremtő lény, az „apám” pedig kapitulál; attribútumait, a két-
értelmű – szó szerinti, biblikus és átvitt értelmű, ósdi jelentésével a mítoszi és 
az életrajzi szférát összekapcsoló – jelzővel illetett, szinte relikviaként kezelt 
tárgyi eszközeit pedig – mintegy a megadás gesztusaként – ártalmatlanítja:  
„a vízözönelőtti / fölszerelést lerakta eléjük fehéren / apám, ki volt a kemény 
szerszámok csillaga!”. A „fehéren” módhatározója is kettős értelmű, hiszen utal-
hat az ijedtségre vagy betegségre, de a fantasztikus versbéli cselekményre is, 
melyben nem valós alakok, csupán csillagokból alászálló, halálon túli kísértetek 
szerepelnek. A „szerszámok csillaga” is nyelvi játék: egyszerre lehet a szerszámok 
ura, egyszerre lehet szerszám maga is, csillagkulcs vagy -csavarhúzó, a világ-
mindenség alkatrésze.

A második szövegegységben az apalátomás gigantikus méreteket ölt. Mi-
közben a természet átveszi a hatalmat, torozva vigad, gazdag metaforakincsé-
vel rátelepszik a földművelés teljes arzenáljára – „gomba-kupicákkal zöldarany 
bár-pult az iga” –, az apa a theomachiák fabulájába illően, heroikusan dacol  
a romlással: „holdfény-ostorral kezében ott ül a dérfejű ember, / hintázva egy-
helyben vágtat, borosan, fogatlanul”. Az apa ikonográfiájából a parasztember 
ismerős ábrázolása sejlik ki, de avítt jelvényei, tartozékai bomlásnak, rohadás-
nak indulnak: „s nem veszi észre, hogy ingét megeszi a harmat / s bakancsa 
csupa penész-bulla, csiganyál-cirkalom”. A látomás megnevezése, a „zöld lako-
dalom” a fékevesztett dáridó és a feketemágia szertartásait idézi meg; egyúttal 
a Menyegző című verset, mely bölcseleti síkon az individuum és a kollek tívum 
harmonikus viszonyának megszűnéséről készít tablót. A Zöld Angyal a természet 
és a kultúra, a Menyegző az egyén és a társadalom kapcsolatának helyrehoz-
hatatlan megromlását, morális csődjét fejezi ki. A párversek szemléletmódjára 
jellemző a különböző stílusminőségek keverése: Nagy László világképalkotó, 
polifón és organikusan burjánzó versépítkezésének szólamai azért disszonán-
sak, hogy az egyén, a közösség és a természet egymástól való elszakadását 
demonstrálják. Csakhogy a Zöld Angyal a korszerű technológiával, repülővel 
és vetőgéppel is támad – ha ma íródna a vers, a robotika valószínűleg központi 
szerepet töltene be vizuális összetevői között. Nem valamiféle paraszti idillbe tör 
be ez a technológia, hanem a kozmoszban magára hagyott teremtmény elemek-
kel hadakozó, egzisztenciális szorongását fokozza. A természet egyre ellensé-
gesebb, egyre félelmetesebb alakot ölt, mert ilyenné alakítja a kultúra; a kozmosz 
visszasüllyed a káoszba. A patetikus és tragikus stílusminőség is egyre ironi-
kusabb; a beszélő már első kiszólásakor, retorikai eszközökkel és biografikusan 
is distanciát teremt tárgyától, az egykori felnevelő közegtől: „csak hajt galopp-
ban őrjöngve, rajongva a gőzök / smaragd lobogói között hajlongva, hajrá, 
apám! / üvöltök neki kétszáz kilométerről cinikusan, / de villany-koronás fejemet 
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hirtelen eloltja a bánat”. Az irónia persze főként önirónia, a megszólalóra  
reflektáló gondolkodói magatartás, hiszen milyen könnyű is kényelmes távol-
ságból nosztalgiázni, a magas össztársadalmi komfortfokozatból szorítani ter-
mészet és kultúra hagyományos, egységes felfogásának győzelméért. Napjaink 
ökotudatos szószólói is gyakorta üde környezetben, meghitt ívfényben csepülik 
embertársaikat, majd leoltják a villanyt, és halk melankóliával hajtják álomra 
Apple laptopjukat. A vers szövegszervező elve napjaink kultúrkritikai irányult-
ságát, a mediális kultúratudományt is fontolóra veszi, amelyet Keresztes Balázs 
és Smid Róbert így foglal össze. „Az emberi és állati lények közötti különbség 
nem gondolható el kultúrtechnikai közvetítés nélkül. Ez egyben azt is világossá 
teszi, hogy a kultúrtechnika-kutatásban a poszthumán nem az »ember utánit« 
vagy a »már nem embert« jelöli, hanem arra kíván rávilágítani e kifejezéssel, 
hogy amit embernek neveztek, az mindig is az emberi és nem emberi onto- 
lógiai összefonódásából származik. Arra utal, hogy sohasem voltunk »pusztán« 
emberek.”9

A harmadik szövegegységben „Már a szoba tükrében nézi magát a dzsun-
gel”, és „zöld szárnyak zuhognak az ágyra, ahol születtem”. A belső térbe nyo-
mul be immár a „növényi szabadság”, az anya megszólításával a beszélő a női 
princípiumok sorvadását sorolja, regisztrálja; a termékenység és a családi meg-
tartóerő, a gyökér, a fundamentum, a fal, a mész, az ágy a maguk kézzelfogható 
valóságában esnek áldozatul, de a „sejtláncolatok” epigenetikai roncsolódása, 
az utódok génkifejeződésének szülőktől öröklött zavarai is felszínre kerülnek. 
A vers komplexitását az adja, hogy a természet – az ásványok, a gombák, a nö-
vények, az állatok, a gének formájában – és a kultúra – a „vízözönelőtti” és a kor-
szerű technológia formájában – nem aszimmetrikus fogalompárok; egyszerre 
képviselik a poiészisz önépítését, az autonómiát és a biológiai szükségszerűsé-
get, a determinációt. A költemény tetőpontján a beszélő fizikai mivoltában is 
veszélyeztetett, a testébe hatoló természettel való azonosulásra kényszerül, ami 
romlásként tudatosul, pedig az aranykort is visszahozhatná: „már nyers gyö-
kerek börtönében a test, már gyomrom egy kosár gyökér […] mert igazán most 
érzem ízét a földnek, / igazán a harmat hatalmát, a fű-gyökerek / fúróit elegáns 
ruhámon át a velőmben, / szétfeszített állkapcsomban tuskóstul, koronástul / 
a felnőtt akácfát: fenn suhogó zöld versemet”.

A pompás fogalmi metaforával – „emlékeim, / lelkem csordái” – iduló ne-
gyedik szövegpanel a Juhász-vershez hasonló szituációt ír le: a költői én nem 
térhet vissza lét és létező ősegységébe. A „pusztuljatok belőlem ünnepeim” ke-
serű követelése, a bájolók ditirambikus zaklatottságával a bizarr emlékek eluta-
sítása, a mese, a mítosz „rothadásának”, a biomorf metaforákkal érzékletessé 
tett értékvilág pusztulásának – egyszóval: a felejtés – sürgetése nyilvánvalóan 
ellenkező hatást kelt. A tudás és a technika új világába a beszélő nem illeszkedhet 

9 Keresztes Balázs – Smid Róbert: Egy, két és három kultúra helyett – mik is azok a kultúr-
technikák? = Tiszatáj, 2017, 2. sz., 56.
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be régi kötődései miatt, mint ahogy visszafelé sincsen út számára. Kultúrája 
végérvényesen elidegenítette tőle a természetet, ezáltal identitását is megkér-
dőjelezte. Ezt nyomatékosítja az utolsó szövegblokk fenséges zárlata, a „beszi-
várog az anyai sírás” törvényének felismerése; annak, hogy „a méltó gond is  
a miénk”. Kötelességünk, hogy „útján a hű lovasoknak hirtelen tovább rohan-
junk”, örökérvényű erkölcsi imperatívusz a tomboló természet megszelídítése. 
A „tovább” határozószó nyomasztó geminációja szervezi a hömpölygő, több-
szörös halmozásokkal terhelt kódát: „tovább a kert gyanánt öntözött betonon 
át, / a hazán, csillagok hajtószíján, kolóniák tüzes zenéjén, / […] hogy a végső 
sujtás után a föloldozást a Zöld Angyal hozza, / s magasan játsszon szívem:  
a fényből kitéphetetlen levél!” A kozmikus dimenziók egészen a Tejútig és a meg-
váltásig repítik a költői én képzeletét, amely végül hitet tesz a természet rend-
jének kodifikálása mellett. A Zöld Angyal elsöpri ugyan a beszélő kultúráját, 
de a világosságban sarjadó egyetlen levél a személyes sorsvállalás jelképeként 
mutatja, hogy a helytállás isteni, természetfölötti parancs, melynek engedel-
meskednünk kell; a „Lehetetlenért” is síkra kell szállnunk.

Nagy László az Éljenek a fák! című, kései (1977) versében már elégikus hang-
nemben fohászkodik a fák kegyelméért. „Zöld mennyezetű klinika kellene im-
már. Gyógyítsatok meg, nyírfadoktornők, ápolónők, ti patyolatosak! Áhítozom 
a fákra a füst kötelei közt.” A verszárlat látomása az erdőirtások és fakivágások 
metaforáján keresztül az emberi méltóság jogfosztottságát siratja. A cigaretta-
füst és az erdőtüzek analógiája – „Leheletem is ordit: Meghaltak a fák” – az 
esőerdők a Föld tüdeje toposzát poentírozza. „Kicsoda dúdolja e gonosz bölcső-
dalt a pirinyó földgolyónak? A beton-szívű. A vonalzós vak tervező. A pusztítás 
terroristája. Ő utasít fűrészt a fához, kozmikus testvéremhöz, akihez hűségem, 
imádatom láncol.” Itt a fák egyértelműen a kozmosszal harmóniában élő Homo 
sapiens emberképére utalnak metonimikus névátvitellel. A tájjal együtt az em-
berből istenképisége vész el. A humanista Bildung-eszmény efféle, himnikus 
kinyilatkoztatása nyilvánvalóan nem vág egybe Timothy Morton antropomorf-
izmus-ellenességével.10 Nagy László költészetének tájlírája, természetfilozófiája 
azonban a maga összetettségében látja, hogy a mai civilizációtól immár elvá-
laszthatatlan mindaz, ami a „felvilágosodás dialektikájának” a következménye. 
Talán nem túlzás, ha A Zöld Angyalt társadalomfilozófiai kontextusban is el-
helyezzük. A technikai haladás vívmányai, jótéteményei nélkül a politikai és  
a kulturális értelemben vett közösségek immár ugyanúgy halálra lennének 
ítélve, mint ahogy a Kék Bolygó erőforrásainak felélése miatt immár bizonyosan 
halálra vannak ítélve. Olybá tűnik, hogy cselekvési lehetőségeink korlátozottak: 
vagy a társadalmi, vagy a természeti katasztrófát választhatjuk.

A Zöld Angyal a klímaapokalipszis küldötteként szárnyaival itt verdes kö-
röttünk.

10 Morton, Timothy: Being Ecological. Cambridge (MA), 2018, MIT Press, Pelican Books, 2018, vö. 
Smid Róbert: Antropomorfizmus és ökomimézis. A természet csendje a tropológiában és az 
ökológiában = Alföld, 2019, 9. sz., 60–71.
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Köő	Artúr

Utolsó esély
a lex apponyi a Tisza István-féle magyar–román  
közeledési	kísérlet	tükrében

A magyar politikum és a román nemzetiségi vezetők közötti egyre inkább el-
mérgesedő viszony egyik XX. század eleji eredménye a „Lex Apponyi” néven 
ismertté vált 1907. évi népiskolai törvény. A Magyar Királyság más nemzetisé-
geinek körében is1 hatalmas felháborodást kiváltó törvény születése előtt, köz-
ben és után is alig akadt olyan meghatározó magyar politikus, aki a korszak 
„magyar szupremáciára” vonatkozó elvét félretéve tudta volna értelmezni a nem-
zetiségi s – értelemszerűen – a magyar–román-kérdést.2 Ilyen – ebben a tekintet-
ben is – kivételes politikus volt Tisza István.3 A románokkal való egyezkedésre 

Köő artúr (1987) történész, a Magyarságkutató Intézet segédmunkatársa, a Benkő István 
Református Gimnázium történelemtanára. Kutatási területe: a XIX–XX. századi román–magyar 
kapcsolatok. Megjelent kötete: Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz (Underground Kiadó, 2014).

1 Meggyőződésünk, hogy a „Lex Apponyi” kapcsán megvalósult erdélyi román–német (szász) 
összefogás az előszobája volt annak az együttműködésnek, amely azt eredményezte, hogy 
1918 végén a szászok vezetőit rá lehetett bírni arra, hogy támogassák – s ha nem, lehetőség 
szerint ne ellenezzék – Erdély Romániával való egyesülését.

2 Pölöskei Ferenc: Tisza István és kora. Budapest, 2014, Éghajlat Könyvkiadó, 175.
3 Far Sándor tanulmányában a következőképpen fogalmaz: „A századforduló utáni években 

kortársai közül elsőként Tisza István ismerte fel az Osztrák–Magyar Monarchia létét alapjai-
ban veszélyeztető külső és belső erők egyesített támadásra való készülődését.” Far Sándor: 
Román nemzetiségi oktatási törekvések a dualizmus korában. In Educatio, 1993, II. évf.,  
2. sz., 277.

 Az „erdélyi helyzetet” legjobban ismerők sem értettek egyet Tiszával. Bethlen István szemé-
lyes levelében a következőket írja barátjának: „Nagyon jól tudod, hogy nem tartozom azok 
közé, akik a politikai ellentéteket beleviszik a privát életbe, sőt ellenkezőleg két kézzel raga-
dok meg minden alkalmat arra, hogy olyan kérdésekben, amelyekben egyetértek, más párton 
lévőkkel közreműködjek, és őket abban, amit helyeslek, támogassam. Áll ez elsősorban min-
den olyan kérdésre, amely Erdélyt érdekli, ahol legjobban szeretném, ha minden pártpoliti-
kát ki lehetne kapcsolni. Ezeknek dacára kötelességemnek tartom, nehogy félreértés forogjon 
fönn, mielőtt találkoznánk veled közölni, hogy a román kérdésben tanúsított magatartásodat 
leghatározottabban helytelenítem, a kérdéseknek paktumszerű, vagy ha neked jobban tetszik, 
megbeszélések és kimagyarázások útján való kezelését legnagyobb mértékben elítélem, és 
épp ezért ezen akció eredményeivel szemben a szabad kezet magamnak fenntartom.” Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinati Levéltár (a továbbiakban MREZSL), Tisza-féle iratok, 
44a/5. doboz, 18. csomó, 22. tétel, 1-2. fólió.
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Tiszát több olyan probléma is sarkallta, amelynek megoldása a Magyar Király-
ság szempontjából „létkérdésnek” tűnt. Hogy csak néhány példát említsünk: 
külpolitikailag a háborúra készülő Európa közepén a Monarchia egységessége 
alapfeltétele volt a remélt későbbi győzelemnek, belpolitikai szempontból pedig 
Erdélynek az országtestben megtartását – úgy tűnt – a románság „lecsendesíté-
sével” lehet elérni.4

Mindezek arra kényszerítették Tiszát, hogy belássa: a jogfosztó intézkedé-
sekkel inkább olajat önt a tűzre.5 Komoly szemléletváltás volt ez Tisza 1904-es 
álláspontjához képest. Akkor ugyanis az asszimiláció támogatójaként kultusz-
miniszterén keresztül tervezte a népiskolai törvény módosítását, s mindezek  
a törvényjavaslatok – bár nem fogadták el őket – a koalíciós kormány kultusz-
miniszterének, Apponyi Albertnek mintául szolgáltak a „Lex Apponyi” meg-
alkotásához.6 Tisza István pártjával együtt nemzetiségi politikájának közép-
pontjába a román kérdést helyezte, és ez prioritást élvezett más nemzetiség 
problémáival szemben.7 Az 1910-es választási győzelem után – igaz, ekkor még 

  
Pedig Tisza és Bethlen helyzetmegítélése a világháború előtt lényegében megegyezett. Beth-
len kiindulópontja is az volt, hogy az erdélyi román nemzetiség végső és igazi célja – bármit 
is állítsanak – Erdély és Románia egyesítése. Igaz, ellentétben Tiszával, Bethlen szerint min-
den engedmény, amit a románok kapnak, csak azt fogja szolgálni, hogy nőjön az az erő, amit 
majd – ha eljön az ideje – a magyarok ellen tudnak fordítani. Lásd Romsics Ignác: Bethlen 
István. Budapest, 1999, Osiris, 81.

4 Az 1912–1913-ban lezajlott Balkán-háborúk ugyancsak nagy szerepet játszottak abban, hogy 
Tisza „kénytelen” volt asztalhoz ülni a román nemzetiséget képviselőkkel. A konfliktus vég-
kimenetele a Román Királyságot addigi történelme során – igaz, „fiatal” államalakulatról van 
szó – soha nem tapasztalt „helyzetbe” sodorta. Románia szerepének növekedése az európai 
politikában Tiszát „lépéskényszerbe” hozta. Továbbá a magyar politikus felismerte azt, hogy 
az „agg Ferenc József halálát követően Ferenc Ferdinánd lelkes támogatásra lel majd a ma-
gyarok ellen a koalíciós kormányzat által feldühített nemzetiségekben, ha nem tudja ezt 
engedményekkel megelőzni és ellensúlyozni”. Ifj. Bertényi Iván: A gyűlölt Tisza István. In 
Kommentár, 2011, 5. sz., 19. Hogy félelme nem volt alaptalan, azt jól mutatják az aradi Românul 
című erdélyi lapban, Ferenc Ferdinánd meggyilkolása kapcsán megjelent írás sorai: „Ferenc 
Ferdinánd főherceg halála nem csupán napjaink egy kivételes, markáns politikusának halá-
lát jelenti, hanem egy nagy politikai programét is.” Românul, 1914. iulie 2/15. nr. 143, 4. 
arcticolul: Ce-a pierdut Austro-Ungaria. A Román, 1914. július 2/15. 143. sz., 4. Mit veszített 
Ausztria-Magyarország című cikk.

5 Pölöskei 2014, 176.
6 Far 1993, 274–275.
 Tisza István 1910-ben még a Román Nemzeti Párt feloszlatását követelte. Uo. 277.
7 1915 szeptemberében Ghyczy határrendőrségi tanácsos a magyar miniszterelnök nevében 

tárgyalásra hívta a szlovák nemzetiségi vezetőket, mely hír hallatán báró Kürthy Lajos főis-
pánnak küldött levelében Tisza utasítást adott arra, hogy a szlovákok képviselőinek adják 
tudtára, visszaéltek nevével, és „közeledési vágy” a magyar kormány részéről nincs. Ugyan-
akkor, ha ők „alkalmasnak látják az időt” a tárgyalásra, abban az esetben „jöjjenek”. Lásd: 
MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 16. csomó, 12. tétel, 1. fólió; Uo. 9. tétel, 1. fólió; 10. 
tétel, 1. fólió. A román kérdés rendezésére ösztönözte az ország miniszterelnökét Németor-
szág románbarát politikája is. Lásd Pölöskei 2014, 176.
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nem miniszterelnökként – felhívásban kérte a román főpapságot a közeledésben 
való „partnerségre”.8 Ifj. Zichy János gróf kultuszminiszterként felszólította  
a tanfelügyelőket arra, hogy „kezeljék enyhén a magyar tanítási nyelv érvénye-
sülésére kiadott rendelkezéseket, s legyenek különösen előzékenyek a román 
egyházi és iskolai hatóságokkal szemben,9 Székely Ferenc igazságügy-miniszter 
pedig arra utasította az ügyészeket, hogy ne szorgalmazzák a román izgatási 
pereket.10

Az a tény, hogy a Nemzeti Munkapárti kormány románokkal történő meg-
egyezési szándékának első lépése az Apponyi-féle törvények „előzékeny” be-
tartatása volt, jól mutatja azt, hogy mennyire kényes pont volt a román–magyar 
viszonyt illetően az 1907-ben született oktatási törvény. Ez a tény továbbá lehe-
tőséget kínál arra, hogy az ettől kezdődő és az I. világháború kezdetéig húzódó 
egyeztetéseken keresztül megvizsgálhassuk: hajlandó volt-e a magyar kormány 
a „Lex Apponyi” kritizált paragrafusainak a módosítására. Abban az esetben, 
ha igen, bizonyítékot nyerhetünk arra, hogy a román nemzetiségi vezetők az 
iskolákon keresztül történő magyarosítás problémájával kapcsolatosan nem  
a megoldás lehetőségét keresték, hanem a konfliktus állandó „életben tartására” 
törekedtek, ezzel erősítve Európa országaiban az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ról kialakított elítélő véleményt (lásd „népek börtöne”).

Vagy az történt, hogy hajlandó volt ugyan a magyar kormány az 1907-es 
népiskolai törvény módosítására, s tett is ebbe az irányba mutató intézkedése-
ket, de a közigazgatás alapvető területi egységének, a vármegyéknek a vezetői 
és a tanfelügyelők nem tettek túl sokat annak érdekében, hogy a nemzetiségek 
„érezzenek” valamit mindebből?

Abban az esetben, ha ez így volt, akkor érthető: lehetetlenné vált az, hogy  
a román nemzetiség vezetői egy kicsit is higgyenek az Apponyi-féle iskolai 

 Far Sándor szerint Tisza azért is kezdett inkább a román nemzetiséggel tárgyalást, mert köny-
nyebbnek tűnt velük megegyezni, mint a „pánszláv agitációtól elválaszthatatlan és el szige-
telhetetlen szerb nacionalistákkal”. Lásd Far 1993, 277.

  8 Hogy mennyire megváltozott a világ néhány évtized alatt, azt jól mutatja az, hogy míg a XIX. 
század második felében feltételezhetően jó helyen „kopogtatott” volna Tisza a szóban forgó 
kérdések megoldásának érdekében az egyházi vezetőknél, a XX. század első évtizede után  
a magyar kormány közeledési szándékáról értesülve Brătianu román miniszterelnök azt 
tanácsolta, hogy a megbeszéléseket a magyar kormány – a sikeres végkimenetel érdekében – 
inkább a Román Nemzeti Párttal folytassa le. Lásd HHStA. 174 PA Interna. Korrespondenz 
mit Zivilbehörden (Ungarn). Hivatkozza Pölöskei 2014, 176.

 Kormányra lépését követően Tisza az azelőtti román közeledését szigorúan magánjellegűnek 
minősítette, igaz megjegyezte: „az akkori miniszterelnök úrnak (Lukács László – K. A.), nem 
megbízásából talán, de tudtával és helyeslésével vettem fel a személyes eszmecserék fonalát 
a román nemzetiségi párt egyes vezető férfiaival”. Dr. Albrecht Ferenc: Forrástanulmányok 
gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. Lugos, 1933, Husvéth és Hoffer Könyv-
nyomdája, 36.

  9 Pölöskei 2014, 177.
10 Pesti Napló, 1910. október 21., LXI. évf., 250. sz., 4.
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törvény elfogadhatóvá formálásában, és így elképzelhető, hogy csak az idő hú-
zására törekedtek. Az alábbiakban ezt szem előtt tartva vizsgáljuk a magyar 
kormányt képviselő Tisza István és a román nemzetiséget képviselő egyháziak 
és világiak közötti levélváltásokat, levéltári dokumentumokat.

A tárgyalások első évei

Tisza István Brătianu javaslata ellenére – igaz, a Román Nemzeti Párttal is fel-
vette a kapcsolatot – mindvégig hitt abban, hogy a román egyházi vezetők se-
gítségére lehetnek abban, hogy tervét megvalósítsa. 1910 júniusában Khuen-
Héderváry Károly miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően Tisza 
Ioan Meţianu görögkeleti egyházi vezetőt bízta meg azzal, hogy a román egy-
házi és politikai vezetőkkel egyeztetve tolmácsolja a románság főbb kéréseit, 
elvárásait. Meţianu levélben tájékoztatta Tiszát arról, hogy minden román „ve-
zérférfiban” megvan „a hajlam és erős elhatározás egy őszinte, tartós béke-
viszony létesítésére”, így abban az esetben, ha a románság problémáit hajlandók 
a magyar államférfiak orvosolni, „az egész hazai románság egy oly politikai 
táborba lesz egyesíthető, mely felhagyva az eddigi gráváminális11 politikával, 
nyíltan és őszintén a békés együttlét és együttműködés szükségét hirdetné és 
jövőben politikai működését úgy irányítaná, amint azt a közösen vallott és el-
érni óhajtott cél szükségessé teszi”.12

1910. szeptember 12-én Ioan Meţianu görögkeleti nagyszebeni érsek-metro-
polita előterjesztés formájában próbálta összefoglalni mindazokat a sérelme- 
ket, amelyek orvoslásra szorulnak a közeljövőben annak érdekében, hogy „egy 
békés viszony és együttműködés” lehetővé váljon.13 Meţianu szerint a Magyar 
Királyság román nemzetiségű állampolgárai nem ellenzik a magyar nyelvnek 
hivatalos államnyelvkénti tanítását minden népiskolában, és nem ellenzik a „he-
lyes” állami felügyeletet, valamint az ellenőrzést ezen intézmények felett, 
ugyanakkor az a véleményük, hogy mindegyik népiskola a tanulók anyanyel-
vén adja át az új ismereteket. Ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyházi felekezetek, 
községek és magánszemélyek jogosultak legyenek iskolák létesítésére és fönn-
tartására, és erről törvény szülessen.14 A görögkeleti egyházi vezető álláspontja 
szerint az 1907. évi XXVII. t. c. 2. §-ának harmadik, negyedik és ötödik be-
kezdését, valamint a 18–29. §-okat és a 33. §-t hatályon kívül kell helyezni, 
ugyanis sértik az iskolafenntartók jogait, és az államnyelv tanítása terén telje-
síthetetlen elvárásokat támasztanak, aminek következtében „az általános nép-

11 Gravamen (több.: gravamina): panasz, sérelem latinul.
12 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 14. csomó, 1. tétel, 1. fólió.
13 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 14. csomó, 2. tétel, 1. fólió.
14 Az 1868. évi 44. t. c. elvileg ezt biztosította.
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művelést helyenként teljesen lehetetlenné teszik”.15 Fontosnak tartották a gö-
rögkeleti egyház román hívei, hogy a közigazgatási bizottságok és a királyi 
tanfelügyelők utasítást kapjanak azzal kapcsolatban, hogy az 1907. évi XXVII. 
t. c. végrehajtásánál járjanak el „előzékenyen és méltányosan”.16 Ioan Meţianu 
előterjesztése szerint a románság elvárja, hogy a románok lakta vidékeken fel-
állított állami középiskolákban román nyelv és irodalom tanszékek létesüljenek, 
amelyekben az alkalmazott tanárok – akik csak román nemzetiségűek lehetnek – 
véglegesítve lesznek, méghozzá olyan fizetéssel, mint tanártársaik. A követe-
lések között szerepelt három román tannyelvű gimnázium felállítása Erdély-
ben, a magyarországi részeken és a Bánátban, mindez állami pénzen.17 Mind-
addig, amíg ez meg nem valósul, a románság anyagi segítséget várt el a magyar 
kormánytól a brádi román görögkeleti gimnázium nyolc osztályra való bővíté-
séhez. A II. rész 16. pontja kérte, hogy az állami ösztöndíjak „egy arányos része 
adassék román tanítóknak, különösen pedig a katonai ösztöndíjakból ötven,  
a külföldi tanulmányi és hazai szépművészeti ösztöndíjakból pedig három 
adassék román ifjaknak”.18 Szerepelt még a követelések között egy külön ügy-
osztály felállítása a minisztériumban, amely a román egyházi és közoktatási 
ügyeket intézte volna, továbbá igényt támasztottak „legalább” egy osztálytaná-
csosi pozícióra a miniszterelnökségen belül, mely pozíciót csak olyan ember 
tölthette volna be, aki „népének bizalmát bírja, és kinek hivatalos kötelessé - 
gévé tétetnék a magas kormányt a román vonatkozási ügyekben alaposan és 

15 Uo. 4–5. fólió.
 A törvénycikk 2. §-ának Meţianu által megjelölt bekezdése a községi és felekezeti iskolák 

tanítóinak és segédtanítóinak illetményeiről rendelkezett. A 19. § a nem magyar tanítási 
nyelvű elemi iskolákban (akár részesültek állami segélyben, akár nem) tantervben előírt 
módon kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását célként kitűzve, hogy a nem magyar anya-
nyelvű gyerekek „a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatai[ka]t magyarul élőszóval és 
írásban érthetően” ki tudják fejezni. Láthatjuk, hogy a görögkeleti egyház vezetője által leír-
tak ellentmondásosak. Előterjesztésének elején azt állította, a románság nem ellenezte a ma-
gyar nyelv oktatását, ugyanakkor munkájának későbbi részében azt írta, hívei ragaszkodnak 
az államnyelv oktatását lehetővé tevő paragrafus azonnali felfüggesztéséhez. A 20. § a nem 
magyar tanítási nyelvű iskolákban dolgozó alapfizetés- és korpótlék-kiegészítésben részesü-
lő tanítókkal szembeni elvárásokat tartalmazta, míg a 21. § a tanítók kinevezéséről rendel-
kezett azon intézményekben, melyek 200 koronát meghaladó államsegélyben részesültek.  
A 22–29. §-ok a fegyelmi vétségekkel kapcsolatosan, valamint a fegyelmi vétséget elkövető 
tanító helyére kihelyezendő pedagógus személyéről intézkedtek. A 33. § az elemi népisko-
lákban használt hivatalos dokumentumok nyelvét és milyenségét határozta meg. 

16 Minden valószínűséggel a fentiekben már említett év végi kultuszminiszteri utasításban 
szerepe volt Meţianu ezen észrevételének, mint ahogyan Mihu román nagybirtokos 1910 
szeptemberében Tiszához küldött memorandumának, melyet a román főpapsággal és a kü-
lönböző irányzatokhoz tartozó politikusokkal folytatott megbeszélései alapján készített. 
MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 14. csomó, 2. tétel, 5. fólió; Pölöskei 2014, 177.

17 Az 1868: 44. t. c. alapján jogosnak mondható kérés.
18 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 14. csomó, 2. tétel, 5. fólió.
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felelősségteljesen informálni”.19 A román egyházi vezető összefoglalójának vé-
gén kérte a „kényszerasszimilációs törekvések” kategóriájába tartozó névma-
gyarosítások leállítását, és a „folyamatban lévő politikai perek” beszüntetését.20

Arra vonatkozóan, hogy Meţianu munkájával kormányzati szinten foglalkoz-
tak, bizonyíték az is, hogy az eredeti levél ezen problémákat érintő pontjai nál 
(20., 21. pont) kézzel írottan olvashatjuk: „mik ezek?”, „hol történik?”.21 A tár-
gyalások 1910-től kezdődően évekig zajlottak, s az alábbiakban részletesen vizs-
gáljuk ezeket, kiemelve itt egy 1915. évi esetet. Bár végig hittek abban Tiszáék, 
hogy a románoknak is érdekükben áll a vélt vagy valós problémák (pl. az ok-
tatásban jelentkezők) megoldása, s tettek is ennek érdekében engedményeket, 
1915 szeptemberében mégis azzal kellett szembesülnie a magyar miniszterel-
nöknek, hogy a metropoliai konzisztórium újabb és újabb követelésekkel állt 
elő. Ioan Meţianu érsek-metropolita 1915. szeptember 2-án Tisza Istvánnak írt 
levelében közli, hogy az 1914. évi április hónap 25. napján (1797/914 eln. szám 
alatt) kibocsátott intézkedések, valamint az ezt kiegészítő 1915. február 25-én 
(730/915. eln. szám alatt) napvilágot látott intézkedések22 a hívekre nézve „meg-
nyugtató hatást gyakorolt[ak]”, és ezt a metropoliai konzisztórium mint az egész 
egyháztartomány legfőbb igazgatási közege „teljes örömmel és egyhangúlag 
kifejtett elismeréssel” vette tudomásul.23 Mindezek ellenére – úgy, ahogy a kon-
zisztórium addigi magyar kormányhoz intézett felterjesztései is világossá tették 
– a görögkeleti egyház álláspontja továbbra is az, hogy „bármely jellegű hazai 
tanintézetekben tanuló görögkeleti román egyház kebelébe tartozó növendékek 
hitoktatási és vallástan előadási nyelvének elhatározása, a hazai görögkeleti 
román egyháznak kizárólagos joga”, és ezen jognál fogva kijelenti, hogy „bármely 
jellegű tanintézetekben tanuló görögkeleti román hitfelekezetű növendékek 

19 Uo. 6. fólió.
20 Uo.
21 A magyar állam névmagyarosításra tett kísérleteiről lásd bővebben: Berecz Ágoston: Floreas 

into Virágs: State Regulation of First Names in Dualist Hungary. Austrian Hist, Yearbook, 2016, 
47. volume.

 Berecz Ágoston: Floreákból Virágok: A keresztnevek állami szabályozása a dualista Magyar-
országon. Osztrák Történelmi Évkönyv, 2016, 47. kötet.

22 Meţianu tévesen hivatkozott: az 1797/914. eln. szám alatti rendelet nem április 25-én, hanem 
24-én látott napvilágot. A hitoktatás nyelvéről rendelkezett a népoktatási tanintézetekben. 
Megengedte az állami, a községi, a magánszemélyek és társulások által fenntartott oktatási 
tanintézetek első hat osztályában, a felső nép- és polgári iskolákban, a tanító- és tanítókép-
zőkben, valamint az óvóképzőkben a hitoktatás anyanyelven történő oktatását. Utasítást 
kaptak a tanfelügyelők, hogy panasz esetén tájékoztatniuk kell a kultuszminisztert, aki az 
egyházi főhatóságokkal egyeztetve intézkedik a panasz orvoslásának érdekében. Lásd Ma-
gyarországi Rendeletek Tára, 1914, XLVIII évf. Budapest, nyomtattatott a Pesti Könyvnyomda 
Részvénytársaságnál, 1399–1400.

 Az 1915-ös kiegészítő rendelet a fentieket kiterjesztette az általános és gazdasági ismétlő is-
kolákra is. Lásd Magyarországi Rendeletek Tára, 1915, XLIX évf. Budapest, nyomtattatott  
a Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaságnál, Budapest, 656–657.

23 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 16. csomó, 20. tétel, 1. fólió.
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hitoktatási és vallástan előadási nyelve csakis az egyház szertartási nyelve, 
vagyis a román nyelv lehet”.24

Az érsek-metropolita levelére október 12-én előbb Jankovich Béla kultusz-
miniszter reagált, majd két nappal később Tisza is véleményezte a konzisz-
tórium határozatát. Jankovich szerint a konzisztórium döntését aligha lehet 
másképpen értelmezni, mint úgy, azt szeretnék, hogy a román görögkeleti egy-
házhoz tartozó magyar nemzetiségű tanulók is bármelyik tanintézetben román 
nyelven legyenek kötelesek tanulni a hittant, vagyis rá akarja bírni magyar 
híveiket, hogy román nyelven tanuljanak.25 A kultuszminiszter szerint nyilván 
figyelmetlenség lehet az oka annak, hogy „midőn a m. kir. kormány a román 
nemzetiség iránt gondoskodásának annyi tanújelét adta, a konzisztórium ré-
széről a fenti, nemzetiségi türelmetlenség elvétől áthatott határozat hozassék”.26 
Tisza levelében így fogalmaz: „A hazai románsággal való teljes lelki összhang 
és béke megalapozására irányuló akcióm közepette fájdalmas meglepetés volt 
rám nézve a metropoliai konzisztóriumnak a vallástanítás nyelvére vonatko-
zólag szeptember 2-án hozott határozata. Mindenre el voltam készülve, csak 
arra nem, hogy ilyen választ kapjon a kormány a vallástanítási rendeletre.”27  
A miniszterelnök szerint az, hogy magyar tanintézetekben magyar anyanyelvű 
tanulókat a román nyelv tanulására kényszerítsenek, elképzelhetetlen, de ha 
engedélyezné is mindezt, olyan felháborodást váltana ki a társadalomban, 
amely elsöpörné a „békepolitikára” tett kísérleteket. A kormány nevében írja, 
hogy még „ezen provokáció” után is hajlamosak a konfrontálódás elkerülésére, 
és kéri az érseket arra, hogy „állítsa meg a görögkeleti román egyházat azon  
a végzetes úton, amely feltétlen bizonyossággal az állammal való konfliktus- 
hoz vezet”.28

A közeledési kísérletek második szakasza

1912 végén Tisza és románok tárgyalásai újabb szakaszba léptek. Ekkor 
Fürstenberg herceg, a Monarchia új bukaresti nagykövete is nagy szerepet vál-
lalt a közeledésben, akárcsak Wickenburg, a közös külügyminisztérium nagy 
tekintélyű osztályfőnöke, akit hasonló céllal küldtek 1912. november végén  
Budapestre.29 Ekkor a Román és Magyar Királyság külpolitikai helyzete is  
azt valószínűsítette, hogy sikeres lehet a megegyezésre tett kísérlet. A Balkán- 
háború ugyanis az Osztrák–Magyar Monarchia presztízsveszteségét ered-

24 Uo.
25 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 16. csomó, 21. tétel, 1. fólió.
26 Uo.
27 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 17. csomó, 23. tétel, 1. fólió.
28 Uo.
29 Pölöskei 2014, 177.
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ményezte30 (ezzel párhuzamosan a szláv népek önállósodásra tett lépései egyre 
inkább felerősödtek), míg Romániát egyre inkább nyugtalanította az, hogy  
a balkáni szláv államok orosz segítséget vártak. Brătianu román miniszterelnök 
diplomáciai óvatosságból a cári kormány barátságát is kereste, ugyanakkor a né-
metek tanácsát megfogadva Fürstenberg herceget arról tájékoztatta, hogy a ro-
mán–magyar kapcsolatok rendezését szükségesnek tartja.31 Tisza István Brătianu 
kezdeményezése elől nem zárkózott el, s 1912. december 2-án táviratot küldött 
a Monarchia bukaresti nagykövetének, melyben arra kérte: tájékoztassa a román 
miniszterelnököt, s egyben kérdezze meg, alkalmasnak tartja-e Mihut a köz-
vetítésre, „vagy az eredményes kivitelezés szempontjából elengedhetetlennek 
véli-e a magyar kormány és Mihali úr (a Román Nemzeti Párt egyik vezetője 
volt – K. A.) között a kapcsolat felvételét?”32

Ekkortól a megegyezésre tett kísérlet egy újabb s mondhatni a legmagasabb 
szintre lépett. A párbeszéd lényegében a két szomszédos ország vezetői között 
folyt. Brătianu – tisztában lévén az erdélyi románság körében végbement század 
eleji politikai szemléletváltozással – Mihali (Mihályi) Teodort ajánlotta tárgyaló-
partnernek, akit Tisza 1912. december 18-án értesített tárgyalási szándékáról.33 
A későbbi magyar miniszterelnök arra kérte a Román Nemzeti Pártot, hogy 
dolgozza ki követeléseit, ezt követően a románokat képviselő párt Mihali Teo-
dort, Iuliu Maniut és Valeriu Braniştét jelölte ki a tárgyalások lefolytatására.  
A három tagból álló küldöttség 1913. január 21-én átadta Tisza Istvánnak 11 
pontból álló jegyzékét. Ennek a jegyzéknek az oktatásügyre vonatkozó sorait 
részletesen meg kell vizsgálnunk.34 A románok pontjai című összeállításnak 

30 A Monarchia presztízsveszteségével együtt járt Németország presztízsvesztesége is. Német-
ország diplomatái nyomást gyakoroltak a magyar kormányra a román–magyar ellentét ren-
dezése érdekében, amely útjában állt Berlin Romániával való szövetségének. E német nyo-
másgyakorlás szerepet játszott abban, hogy Betegh Miklós bizalmas levélben közölt 
figyelmeztetését (1915 januárjában), amely egy olyan román betörésről szólt, amelyben az 
erdélyi román intelligencia (természetesen a román tanítók is) segédkezni fog, Tisza figyel-
men kívül hagyta. Végül Beteghnek kellett a hír hallatán tett, katonai parancsnokságnak 
küldött jelentése miatt elnézést kérnie. Lásd MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 16. 
csomó, 41. tétel, 1–3. fólió; 40. tétel, 1–2. fólió. A „nyomásgyakorlás” ellenére – a korábbi kö-
zeledési kísérletek tapasztalatai alapján is – bizalmatlan volt a miniszterelnök Romániával 
szemben, hiába voltak papíron szövetségesek, s mindezt hangoztatta is német diplomáciai 
körökben. Lásd MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/4. doboz, 16. csomó, 52. tétel, 1–2. fólió.

31 Pölöskei 2014, 178.
32 Lásd HHStA. Interna 1912–1913. LXIX. Fürstenberg 1912. november 26-ai, továbbá Wickenburg 

1912. november 30-ai levele Berchtoldhoz. Hivatkozza Pölöskei 2014, 179.
33 Alexandru Olteanu szerint Tisza számára a román–magyar „alkuldozásokkal” párhuzamo-

san egy vívódás is elkezdődött, amely arról szólt: „mi az, amit meg lehet adni a hatalom 
megőrzésének érdekében”. Lásd Alexandru Olteanu: Contele Ştefan Tisza şi chestiunea 
românească. Arad, 1936, Editura Concordia, 24.

 Alexandru Olteanu: Gróf Tisza István és a román kérdés. Arad, 1936, Concordia, 24.
34 A hármas küldöttség pontjai a vallási, egyházi és iskolai kérdéseken kívül más területeket 

is érintettek: pl. kérték az anyanyelven történő közigazgatást (6. pont), kérték a tancélokra és 



2 0 2 0 .  j a n u á r 87

rögtön az 1. pontja azt kérte, hogy a „tanszabadság elvének megfelelően” a ro-
mán nép a közoktatás minden fokán „a saját nyelvén művelődhessék” mind az 
állami és községi, mind pedig az alapítványi és felekezeti oktatási intézmények-
ben. Második pontja – többek között – kérte, hogy „biztosíttassék és tartassék 
tiszteletben úgy egyházi és iskolai, mint alapítványi és belső ügykezelési téren 
a görögkeleti román egyház autonómiája”.35 Ugyanezen pont követelései közé 
tartozott, hogy minden feltétel nélkül a magyar állam bocsásson „mindkét ro-
mán egyház rendelkezésére a többi egyházaknak nyújtott összegekkel arány-
ban álló segélyt” egyházi és iskolai célokra egyaránt.36 A 8. pont kiegészítette  
a 2. pontban levő kérést, mely szerint az állam anyagi támogatása terjedjen  
ki a románok által nagyszámban lakott vidékeken román tannyelvű gazdasági, 
ipari és kereskedelmi tanintézetekre, és a Magyar Királyság „támogassa 
jóakaratúlag a hasontermészetű román intézményeket, valamint a különféle 
gazdasági törekvéseket”.37

Mint láthatjuk, az 1910-es követelési pontokhoz képest – igaz, amazok leg-
inkább az egyházi vezetőkkel folytatott diskurzusnak számítanak – az 1913-ban 
benyújtottak sokban különböznek. A Román Nemzeti Párt által összeállított 
pontok már nem írtak arról, hogy a románság nem ellenzi a magyar nyelvnek 
mint államnyelvnek a tanítását, s azzal, hogy kérték, hogy iskoláik belső ügye-
it egyházaik intézhessék, ezzel megvonták volna az állam felügyeleti és ellen-
őrzési jogát.38 Megmaradt az anyanyelvi oktatásnak a követelése, ugyanakkor 
már nemcsak román tanszékek felállítását követelték olyan állami középisko-
lákban, amelyek románok lakta vidékeken működtek, hanem állami támogatást 
is kértek román tannyelvű intézmények létrehozására. Mindkét követelés ak-
kora állami támogatást kért a román egyházaknak, mint amilyen nagyságú 
támogatást más felekezet is kapott, de mindezt úgy, hogy cserébe semmilyen 
követelése ne legyen az államnak.

Tisza István Mihaliéknak 1913 februárjában válaszolt. Válaszában leírja, 
hogy a magyar törvények teljes szabadságot biztosítanak a románoknak nép- és 
középiskolák létrehozására, és őket az állam „tetemes anyagi áldozattal (tanítói 

mintagazdaságok létesítésére nem szükséges állami birtokok eladását a vidéken lakó föld-
műveseknek, akár románoknak is (9. pont). Az általános, titkos, egyenlő választójog beveze-
téséig olyan intézkedéseket kértek, amely biztosítja a magyar parlamentben azt, hogy a kép-
viselők legalább 1/6 része román legyen (11. pont). 

35 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 20. tétel, 1. fólió.
36 Uo. 
37 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 20. tétel, 1–2. fólió. A Tisza-iratok között 

ez a dokumentum kézzel írottan is megtalálható: 44a/5. doboz, 18. csomó, 19. tétel, 1–3. fólió. 
Itt az első oldal tetején ez olvasható: Nacionalisták (Mihályi Tivadar).

38 Feltételezhetően azért sem tartotta a Román Nemzeti Párt a magyar államnyelv oktatását 
fontosnak, mert a 6. pont alapján a közigazgatás román vidékeken román nyelvű lenne, a 10. 
pont alapján ugyanezen vidékeken a közigazgatás és a jog terén is kizárólag olyanokat lehe-
tett volna alkalmazni, akik románul tudnak.
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és tanári fizetéskiegészítés) támogatja”.39 A magyar politikus szerint az egyete-
mi oktatás – mivel államinak és egységesnek kell lennie – nyelve csak a magyar 
lehet, ugyanakkor a magyar kormány partner abban, hogy az egyetemeken és 
a középiskolákban „a hazában beszélt nem magyar nyelvek az eddiginél inten-
zívebben tanítassanak”, és a magyar tannyelvű iskolákba járó nem magyar tanu-
lók anyanyelvükön részesüljenek hitoktatásban.40 A románoknak adott válasz 
2. pontjában az olvasható, hogy a görögkeleti román egyház törvénybe foglalt 
autonómiáját tiszteletben kívánja mindenki tartani, s ha eddig az valamilyen 
módon sérült volna, annak „törvény, igazság és jóakarat alapján való orvoslása 
nem ütközik nehézségbe”.41 Ugyanebben a pontban olvashatjuk, hogy a magyar 
kormány nem zárkózik el ugyanilyen autonómiát biztosítani a görögkatolikus 
román egyháznak is. A 8. pont szerint a magyar kormány az ország minden 
részében egyenlő gazdasági támogatást kíván nyújtani, s amennyiben a romá-
nok magatartása bizalmatlanságra nem ad okot, hajlandó gazdasági, ipari, ke-
reskedelmi tanintézeteit és közgazdasági törekvéseit más vidékekhez képest 
nagyobb támogatásban részesíteni. Azzal, hogy világossá tette a válasz azt, hogy 
a közigazgatás nyelve – az állam egységes jellege és a modern közigazgatás 
szakszerűsége miatt – a magyar, azzal egyértelművé tette azt is, hogy az állam-
nyelv oktatásának az oktatás minden fokán továbbra is teret szándékozik biz-
tosítani.42 Tisza természetét és elképzeléseit ismerve nem meglepő, hogy a román 
követelések közül többet is elutasított, de mint a fentiekben láttuk, az oktatás 
terén több engedményre is hajlandó lett volna. Támogatta a román nép- és kö-
zépiskolák számának gyarapítását s az azoknak nyújtott anyagi támogatás  
növelését (tanítói és tanári fizetések állami kiegészítését) anélkül, hogy cserébe 
az állam bármit is követelt volna. Hajlandó lett volna közbenjárni azért, hogy 
az egyetemeken és középiskolákban az ország nemzetiségeinek nyelveit az  
eddigieknél nagyobb gonddal tanítsák, és biztosította volna, hogy – bármelyik 
magyar iskoláról legyen is szó – a nem magyar gyermekek saját anyanyelvükön 
tanulják a hittant. A „Lex Apponyi” okozta sérelmeket – gondoljunk itt a fegyel-
mi vétségnek minősített esetek kivizsgálására, a tanfelügyelők túlkapásaira, 
amelyek a görögkeleti egyház autonómiája megsértésének a kérdését is fel-
vetették – orvosolta volna Tisza, és hasonló autonómiát nyújtott volna a görög-
katolikus román egyháznak, mint az ortodoxnak. Gazdasági, ipari és kereske-
delmi román iskolákat is hajlandó lett volna a magyar állam nagyobb összeggel 
támogatni, igaz, ebben az esetben elvárta volna, hogy mielőtt ez megtörténik, 
 

39 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 17. tétel, 1–2. fólió.
40 Uo.
41 Uo.
42 Tisza István válaszában a vallási, egyházi és iskolai kérdéseken kívüli, más területeket érintő 

román felvetésekre is egytől egyig válaszolt.
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általában véve az ország románságának magatartása az eddigiekhez képest 
pozitív értelemben változzon.43

A követeléseiket folyamatosan bővítő románok igényeit – annak ellenére, 
hogy a jegyzékük első pontjában megjelölt oktatással kapcsolatos sérelmek te-
rén a magyar fél nagy, a románság szempontjából mindenképpen pozitív vál-
toztatásokat helyezett kilátásba – mindezek az ígéretek nem elégítették ki. Tisza 
István románokkal folytatott tárgyalásának második szakasza így sikertelen 
jegyzékváltással kezdődött.44 A közös nevező megtalálását az is nehezítette már 
ekkor, hogy a román diplomáciai erőfeszítések jóvoltából az Oroszország és 
Románia közötti feszültség enyhült, így a Román Nemzeti Pártot 1913 tavaszá-
tól maga Brătianu sem sarkallta engedékenyebb magatartásra.45 Ugyanakkor 
– mindamellett, hogy a Monarchia külpolitikai helyzete romlott – Tiszáékat  
a magyar politikai ellenzék egyre több kritikával illette a románokkal való 
egyezkedés miatt.46 Tisza István az európai nemzetközi helyzet változásainak 
hatására, valamint a Monarchia szövetségeseinek nyomására a siker halvány 
reménye nélkül is próbálta a román kérdést megoldani, a Román Nemzeti Párt-
tal a kapcsolatot tartani.

Újabb egyeztetés a román egyházak vezetőivel 1913 tavaszán47

1913 tavaszán a Román Nemzeti Párttal történt sikertelen közeledési kísérlet 
után ismét sor került a román egyházakkal való kapcsolatfelvételre. Az aradi 
román görögkeleti egyházmegye sérelmeit maga a püspök szedte pontokba.  
A görögkeleti román főegyházmegyei konzisztórium összegyűjtötte mindazo-
kat az ügyeket, amelyeket ugyan felsőbb szervekhez felterjesztett, de megoldva 
sosem lettek. Mangra Vazul nagyváradi helynök a nagyváradi görögkeleti  
püspökség nevében fogalmazott beadványt. Dr. Cristea Miron megküldte Lu-
kács László miniszterelnöknek a karánsebesi görögkeleti egyházmegye sérel-
meit, s a nagyváradi görög katolikus püspök is így tett. Demetriu Radu nagy-
váradi görög katolikus püspök „Egyházi és iskolai sérelmek” címmel beadott 

43 A magyar kormányzat általánosítása a románság magatartására vonatkozóan, valamint az, 
hogy nem említ konkrét eseteket, azt a látszatot kelthette, hogy a válasznak ez a része hatal-
mi pozícióból adott kioktató halogatás.

44 Pölöskei, 2014, 180.
45 A Tisza-féle, kiegyezésre törekvő lépéseket ellenző politikus, Bethlen István kezdetektől fog-

va Bukarest, illetve Brătianu magatartását őszintétlennek tartotta, s ebben mindenképpen 
igaza volt. Romsics 1999, 81.

46 Pölöskei Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék, 1910–1914. Budapest, 1970, Akadé-
miai, 49–53, 148–155.

47 Terjedelmi korlátok miatt tanulmányunk Demetriu Radu nagyváradi görög katolikus püs-
pök, Mangra Vazul nagyváradi görögkeleti helynök és dr. Cristea Miron karánsebesi görög-
keleti egyházmegyei elöljáró beadványaiba ad betekintést.
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munkájában leírja, hogy a románság körében jó a visszhangja annak, hogy a ma-
gyar kormány és a Román Nemzeti Komité között elkezdődött egy párbeszéd.48 
Leszögezte, hogy egyháza úgy gondolja, akkor vezethetnek eredményre a tár-
gyalások, ha a kormány „már előzőleg olyan intézkedéseket foganatosítana, 
amelyekkel orvoslást nyernének az egyelőre törvényváltoztatással nem járó sé-
relmek”.49 E sérelmeken értette a püspök a hajdúdorogi püspökség ügyét, a hit-
oktatás nyelvére vonatkozó sérelmeket, a román nyelv tanításának kérdését 
állami középiskolákban,50 a családnevek írását, az 1907. évi iskolai törvények 
alkalmazását és az iskolai pecsétekkel kapcsolatos problémákat. A hitoktatás 
nyelvével kapcsolatban Demetriu Radu joggal sérelmezte, hogy az állami is -
kolákban tanító román hitoktatóknak rendelet útján tették kötelezővé, hogy  
a román anyanyelvű tanulóknak magyarul oktassák a hittant. Bár ez ellen a gyula-
 fehérvári és fogarasi egyháztartomány püspökei előterjesztés formájában til-
takoztak, magyarázatot a minisztériumból nem kaptak, sőt 1908-ban egy kör-
rendeletben hívták fel a tanfelügyelők figyelmét arra, hogy azoktól a román 
hitoktatóktól, akik „vonakodnának” a rendeletet betartani, vonják meg a kongrua-
kiegészítési államsegélyt. Az újabb püspöki előterjesztésre továbbra sem ér-
kezett az állam részéről válasz. A püspök állítása szerint Khuen-Héderváry gróf 
és más vezető magyar politikusok is nyíltan beszéltek arról, hogy a rendeletet 
nem hajtatják végre, ennek ellenére a nagyváradi – görögkeleti és görög katolikus, 
román – püspökökhöz 1912-ben intézett több panasz is éppen az ellenkezőjét 
bizonyítja. Problémaként említette meg a románok vezeték- és keresztneveinek 
magyarosítását, ami 1911 óta az oktatás keretén belül is zajlik, s hogy a román 
tanítók ellen – akik románul vezetik be a családneveket – az 1907. évi XXVII. t. c. 
22. §-ába ütköző vétség címmel fegyelmi eljárást helyeztek kilátásba. Demetriu 
Radu írásában megfogalmazta, hogy a „Lex Apponyi” tökéletes példája annak, 
hogy a legjobb törvény is helytelen, ha azt rosszul hajtják végre, és a legrosszabb 
is helyes tud lenni, ha azt megfelelően juttatják érvényre. Ami sokatmondó az 
1907. évi népoktatási törvényről alkotott román „képről”, az a püspök következő 
megállapítása: „Nagyon hosszadalmas volna felsorolni a fizetéskiegészítési ál-
lamsegély engedélyezésére, ennek megvonására, avagy kiutalásának végnélküli 
halogatására vonatkozó egyes eseteket: elég annyit megjegyezni, hogy a jelzett 
törvényben alig van olyan §, melynek alkalmazása számos elégedetlenséget és 
elkeseredést ne idézett volna elő.”51

48 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 67. tétel, 1–13. fólió.
49 Uo.
50 Az eredeti dokumentumban a hitoktatás nyelvére vonatkozó sérelmeket tartalmazó és  

a középiskolai román nyelv oktatására vonatkozó oldalakon kék irónnal, kézzel írottan sze-
repel a következő felirat: igaz.

51 Uo.
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Mangra Vazul nagyváradi helynök beadványa

Mangra Vazul 1913. március 16-án beadott munkájának már az elején a népne-
veléssel kapcsolatos sérelmeket boncolgatta. Meglátása szerint a hazai feleke-
zetek a népiskola fejlődésének lassúságát felismerve, hatalmas munkakedvvel 
kezdtek hozzá annak „regenerációjához”, azonban a görögkeletiek nem kapták 
meg mindig a kellő támogatást céljuk megvalósításához, sőt „gyakran apró 
elkedvtelenítő s majd nem gátló tűszúrásokat” voltak kénytelenek elszenvedni.52 
Munkáját azzal zárta, hogy szívből örül Jankovich53 március 13-ai főrendiházi 
beszédének, melyben elhangzott az, hogy a népnevelés és iskola terén az egyház 
részéről való közreműködés nélkülözhetetlen. Továbbá reményét fejezte ki, hogy 
az általa részletesen leírt konkrét iskolai problémák rendezésre kerülnek.

Dr. Cristea Miron összefoglalója a karánsebesi görögkeleti  
egyházmegye sérelmeiről
Dr. Cristea Miron Lukács Lászlónak címzett levelében szedte pontokba a ka-
ránsebesi görögkeleti egyházmegye sérelmeit. A III. pontban követelték az 1911. 
évi 12 822. számú rendelet visszavonását. Meglátásuk szerint a népiskolai tanu-
lók vezetékneveinek kizárólag magyar nyelven és magyar helyesírással történő 
vezetése az „erőszakos magyarosítás” eszköze.54 Sérelemként említik az 1912. 
március 15-én 550/1912. szám alatt keletkezett rendeletet, amely kötelezett az 
elemi népiskola VI. osztályáról és az ismétlő iskoláról szóló bizonyítványok 
magyar nyelven történő kitöltésére. Ennek kapcsán az 1907-es népoktatási tör-
vény 33. §-ára hivatkozott, amely megengedte az említett bizonyítványok kitöl-
tését az iskola tanítási nyelvén, jelen esetben román nyelven. Áldatlan állapot-
nak tartották azt, hogy egyes egyházközségek iskoláiba olyan tanítókat nevez 
ki a minisztérium, amelyeket a helyi lakosság nem akar alkalmazni és fizetni, 
majd a közigazgatási közegek a „hátralékos fizetésért” lefoglalják az iskola épü-
letét, valamint a gyülekezet pénzének egy részét, és új iskola építésével, meg-
nyitásával fenyegetőznek.55 Kritizálták azt az 1908-ban kiadott (szeptember 26.), 
103 696. szám alatt kelt miniszteri rendeletet, amely megtiltotta a lelkészeknek 
a tanítói állás betöltését.56 Cristea Mironék olyan állami ösztöndíjakat kértek, 
amelyek segítségével a tanítóképzőbe járó román tanítójelöltek számát meg 

52 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 66. tétel, 1–9. fólió.
53 Jankovich Béla (1865–1939): oktatáspolitikus, 1913 és 1917 között vallás- és közoktatásügyi 

miniszter.
54 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 59. tétel, 1–18. fólió.
55 Uo.
56 A minisztérium e látszólag szigorú rendeletét magyarázza az, hogy az ortodox pópák gyak-

ran analfabéták voltak, s mindez lehetetlenné tette azt, hogy eredményes munkát végezzenek 
a hittanórákon.
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lehetne emelni. Hangot adtak annak, hogy felekezeti iskoláikkal szemben úgy 
az állam, mint Krassó–Szörény megye elöljárósága, nemcsak jóakaratot nélkü-
löző, hanem sok esetben törvényellenes magtartást is tanúsít. Állításuk szerint  
a községek jegyzőitől kezdve a megyei vezetőkig mindenki minden tőle telhetőt 
megtesz annak érdekében, hogy a híveket megfélemlítse és lebeszélje arról, 
hogy gyermekeiket a felekezeti iskolákba írassák. Azokon a településeken, ahol 
felekezeti iskolát akartak felállítani – állítják a románok –, ott a szolgabíróság nem 
adta meg az engedélyt, s az építési tervet visszatartotta, vagy arra hivatkozott, 
hogy a tervet sehol nem találják. Ezt követően a tanfelügyelőhöz, a tanfelügyelő 
pedig a közigazgatási bizottsághoz küldte őket.

Egyeztetések a Román Nemzeti Párttal 1913 végén, 1914 elején

Tisza 1913 őszén, miniszterelnöki kinevezését követően, ismét komoly lépésekre 
szánta el magát a románokkal való megegyezés kapcsán. Az október 27-én és 
28-án folytatott tárgyalások azon pontjairól, amelyekben lényegesebb nézetel-
térések mutatkoztak, Tisza piszkozatot készített. Természetesen ezen pontok 
közé tartozott az oktatás is. A piszkozat utolsó, 5. pontja foglalkozott a tanügy 
terén nyújtható engedményekről. E szerint a pont szerint – a korábbi magyar 
ígéretekhez hasonlóan – a magyar kormány tartózkodna a jövőben minden 
olyan eljárástól, amely a román felekezeti iskolákat ok nélkül megszüntetné, 
vagy fejlődésükben akadályozná őket, és megfontolás tárgyává tenné az 1907. 
évi népnevelési törvényeket.57 Továbbá az állam hajlandó lenne azokban az ál-
lami népiskolákban, amelyben nagyszámú nem magyar anyanyelvű diák tanul, 
„tért nyitni a nem magyar anyanyelv érvényesülésének is”.58 Az 5c pont szerint 
a középiskolákban az adott vidék „tömegesebben beszélt valamely nem magyar 
nyelvnek és e nyelv irodalmának” tanítását bevezetnék.59 Ez lehetővé tenné Tisza 
szerint, hogy a nemzetiségek anyanyelvükön nagyobb műveltségre tegyenek 
szert, ugyanakkor lehetőség nyílnék arra, hogy a magyar társadalom szélesebb 
rétegei is megismerjék az országban jelen levő nem magyar nyelveket. A magyar 
miniszterelnök fogalmazványának 2. pontja szerint a tisztviselők kvalifikációjá-
nál és gyakorlati vizsgájánál – főleg azokénál, akik olyan területen szeretnének 
munkát vállalni, ahol zömében nem magyarok laknak – a számonkérés tárgyát 
képezné valamelyik országban beszélt nem magyar nyelv (ez nem lehet a német 
nyelv) is, aminek abszolválásában nagy segítséget nyújtana az, ha a növendékek 
középiskolában már az alapokat elsajátítanák.60

57 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 16. tétel, 1–3. fólió.
58 Uo.
59 Uo. 
60 Tisza az oktatásügy mellett piszkozatában engedményeket kínált az elsőfokú törvénykezés 

és közigazgatás nyelvére vonatkozólag is. Véleménye szerint a választókerületek „mesterkélt” 
megváltoztatása – csupán azért, hogy több román többségű választókerület jöjjön létre – nem 
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Az október végi tárgyalást követően, 1913. december elején a Román Nem-
zeti Párt – minden addiginál több – ötvenpontos követelést fogalmazott meg. 
A románok által átadott beadvány első pontja rögtön az 1907-es „Lex Apponyi” 
korrekcióját követelte.61 Ezen pont a) része szerint – minthogy a román tanulók 
a népiskolai oktatásban a tudást román nyelven fogják megszerezni – törvényes 
úton módosítani kell az 1907. évi XXVII. törvénycikket, azon belül pedig „külö-
nösen” hatályon kívül kell helyezni a törvény 2. §-ának harmadik, a 12. § 3., 4. 
és 5. bekezdését, valamint a 18–29., illetve a 33. §-t.62

Hasonlóan módosítani akarta a román követelés a törvény 26. cikkelyét és 
az 1913. évi XVI. törvényutasítást,63 hatályba helyezve ismét az 1868. évi XXXVIII. 
t. c. 58. és 80. §-ait azzal a „megszorítással”, hogy a népiskolák ötödik évfolya-
mától kezdve a magyar nyelv kötelező tantárgy lesz. Az első pont b) része ér-
telmében a magyar kormánynak el kellett volna ismernie mindkét román fele-
kezet korlátlan iskolafenntartási jogát és az iskolák feletti rendelkezési és 
fegyelmi joghatóságát, még azokban a községekben is (a határőrvidék községeit 
is beleértve), ahol a felekezeti iskolákat különböző okok miatt az elmúlt idő-
szakban megszüntették.

A Román Nemzeti Párt követeléseinek második pontja értelmében a magyar 
állam a román tannyelvű felekezeti és községi iskolákban dolgozó tanítóknak 
fizetéskiegészítést biztosított volna akkor, amikor azok igényt tartottak volna 
rá, ha a 10%-os pótadóból az intézmény alkalmazottainak juttatásait nem tudja 
fedezni az adott iskola. A fizetés-kiegészítést az állam nem a tanítónak, hanem 
az iskolának juttathatta volna el a tervezet szerint, és a juttatásért cserébe az 
államnak nem lehettek volna elvárásai az iskola tannyelvét, fegyelmi jogát ille-
tően. Az ellenőrzés ugyanis – a követelések 3. pontjának értelmében – az egy-
házakat illette volna, és az állami tanfelügyelők is csak olyan férfiak lehettek 
volna, akik „a román oktatás iránt kellő érzékkel és jóakarattal bírnak”.64

Az állami tanfelügyelők a román tanítók elleni fegyelmi eljárások során az 
egyházi ellenőrzési közegekkel együttesen járhattak volna csak el, és lényegesebb 

sok jóval kecsegtet, ugyanakkor a románság kulturális felzárkóztatása azt fogja majd ered-
ményezni, hogy a „vegyes” választókerületekben a választásra jogosult románok száma azo-
nos lesz a magyar és német választókéval. 

61 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 58. tétel, 1–7. fólió.
62 Az 1907. évi XXVII. törvénycikk 2. §-ának említett bekezdése a segédtanítók alkalmazására 

vonatkozott, a 12. § megnevezett részei az államsegéllyel és állami fizetés-kiegészítésekkel 
volt kapcsolatos. A 33. § minden népiskolában csak olyan nyomtatványmintát (iskolai felvé-
teli, napló stb.) engedett használni, amely magyar nyelvű, és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium jóváhagyta. Kötelezővé tette a tanulóknak adott értesítőkönyvek és bizonyít-
ványok magyar nyelvű kitöltését is. A 18–29-ig terjedő §-okat lásd https://net.jogtar.hu/ezer-
ev-torveny?docid=90700027.TV (letöltés: 2019. augusztus 8.)

63 A törvénycikk a községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről 
szólt.

64 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 58. tétel, 1–7. fólió.
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nézeteltérések esetében az adott ügy vegyes bizottság előtt folyt volna le. A ro-
mán követelések között – pl. 4. pont – szerepelt az, hogy mindaddig, amíg a román 
egyházak kellő tanítóképzőt és internátust államsegélyből fenntartani és ele-
gendő tanítót kiképezni nem tudnak, addig a nagy tanítóhiány miatt engedé-
lyezze a kormány, hogy ideiglenesen a tanítói állásokat lelkészek és más értelmi-
ségi személyek töltsék be. Továbbá a tanítási idő meghatározásánál, valamint az 
évfolyamok beosztásánál követelték, hogy a kormány vegye figyelembe a helyi 
viszonyokat.

Bár törvény biztosította az egyházaknak, társaságoknak és alapítványoknak 
népiskolák, középiskolák, ipari- és szakiskolák felállítását, a románok – arra hi-
vatkozva, hogy egyházaik és egyleteik kellő anyagi erővel nem rendelkeznek – 
követelték, hogy minden egyházmegyét akkora segélyben részesítsen az állam, 
hogy azok minden 150 000 fő után egy „teljes” középiskolát, egy alsó középis-
kolát, polgári iskolát fiúk vagy lányok részére és egy ipari iskolát tudjanak lét-
rehozni, 300 000 lélek után pedig egy felsőbb szakiskolát. Ezeknek az intézmé-
nyeknek az oktatási nyelve – az előterjesztők elképzelése szerint – a román nyelv 
lett volna, a magyar nyelvnek mint kötelező tárgynak az oktatása az 1883. évi 
XXX. t. c. által előírtaknak megfelelően történt volna.65

Ugyanebben a pontban követelte a Román Nemzeti Párt, hogy a fenti elvá-
rások megvalósítása előtt a magyar kormány a következő két év költségvetésé-
nek terhére teljes középiskolát állítson fel Nagyszebenben, Aradon, Temesváron, 
Kolozsváron és Szamosújváron, kereskedelmi, földmíves, illetve gazdasági, 
ipari és polgári fiú- és leányiskolát Abrudbányán, Balázsfalván, Belényesen, 
Besztercén, Nagybányán, Gyulafehérváron, Lugoson, Hátszegen, Szilágysomlyón, 
Világoson és Szászkabányán.66 Az elvárások között szerepelt az is, hogy a ka-
ránsebesi állami főgimnáziumot még abban az évben alakítsák át görögkeleti 
felekezeti középiskolává, ahol az oktatás nyelve a román lesz, valamint a belé-
nyesi gimnázium minden osztályába állítsák vissza a román tannyelvet, tisz-
teletben tartva az iskolafenntartó nagyváradi görög katolikus püspökség ren-
delkezési jogát. A brádi gimnázium nyolc osztályúvá való, folyamatban levő 
átalakításához az állam anyagi segítségét követelték.  

65 Az 1883. évi XXX. t. c. 7. §-a a következőket írja elő: „A hitfelekezetek maguk határozzák meg 
az általuk fenntartott nyilvános középiskolák tannyelvét, és a mennyiben ez nem a magyar, 
kötelesek a tannyelven és irodalmán kívül a magyar nyelv és irodalmának történelme mint 
rendes tantárgy tanításáról is gondoskodni, és pedig oly óraszámban, mely annak kellő el-
sajátítását lehetővé tegye. Ennek ellenőrizhetése végett kötelesek a magyar nyelv és irodal-
mának történelmére vonatkozó tantervet és órabeosztást a vallás- és közoktatási miniszter-
nek előlegesen bemutatni. A nem magyar tannyelvű középiskolákban a 7. és 8. osztályban  
a magyar nyelv és irodalmának történelme magyar nyelven taníttatik s e tantárgyból az 
érettségi vizsgálat is ezen nyelven teendő. Az érettségi vizsgálat tekintetében e § rendelke-
zése az 1885. évi érettségi vizsgálatoknál lép érvénybe.”

66 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 58. tétel, 1–7. fólió.
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A benyújtott memorandum 8. pontja nemcsak azt követeli, hogy a már meg-
levő, románok lakta vidéken felállított és ezután létrejövő gimnáziumokban  
a román nyelv és irodalom kötelező tantárgyként szerepeljen, hanem azt is, 
hogy annak tanítása „olyan elveken nyugvó program szerint” történjen, mint 
ahogyan a magyar nyelv is, ráadásul ugyanolyan óraszámban.67

Külön pont foglalkozott a követelések között azzal, hogy a 4. pontban emlí-
tett, román iskolák mellett meglevő vagy létrejövő kollégiumok „házi nyelve” 
a román legyen. A követelések 10. pontja az egyetemeken román nyelvet és iro-
dalmat tanítókra vonatkozó elvárásokat tartalmazta, a 11. pont követelte, hogy 
a román növendékek minden iskolatípusban az egyházukhoz tartozó lelkésze-
ken keresztül részesüljenek hitoktatásban. Ezeknek a lelkészeknek pedig 
ugyanakkora fizetést kellett volna kapniuk, mint a többi felekezet hittanát ta-
nítóknak. Ugyanitt követelte a Román Nemzeti Párt, hogy a hittantanítás nyelvét 
illetően kialakult nézeteltérések miatt visszatartott hitoktatói fizetéseket azon-
nal utalják ki. Célként tűzték ki a románság képviselői, hogy középiskoláikban 
a román nép története külön tantárgyként szerepeljen, és követelték a román 
nép szokásainak és ünnepeinek tiszteletben tartását, a „román ifjúság nemzeti 
érzületeinek” védelmezését, amit – a követelésben megfogalmazott tervek sze-
rint – a tanterv is előírt volna.68 A lelkészek, tanárok és tanítók fizetéskiegészítésén 
kívüli állami segélyezésről is volt szó a memorandumban. Ennek értelmében 
2,5 millió korona éves állami segélyezés illetné a görögkeleti román egyházat, 
és 2 millió korona a görög katolikus román egyházat, amelyet iskolai és egyházi 
célokra egyaránt felhasználhattak volna.

A 14. pont tisztázta azt is, hogy a fenti összeg bizonyos idő után – „szükséghez 
képest” – emelkedne, és ezen kívül az állam köteles lenne a létesítendő taninté-
zetek felállításához szükséges összeg 75%-át biztosítani. Ezek az intézmények az 
egyházi főhatóságok vezetése alá tartóztak volna, amelyet az állam a törvények-
ben foglaltaknak megfelelően ellenőrzött volna (15. pont). Igényt tartottak az 
összeállítók arra, hogy a volt határőrvidékek vagyonközössége által fenntartott 
tanintézetek (különösen a naszódvidékiek) a vagyonközösségek beleegyezésével 
felekezeti tanintézetekké legyenek visszaalakítva. Továbbá követelték – ami az 
oktatással kapcsolatos pontokat illeti – a görögkeleti román nemzeti egyház jo-
gainak tiszteletben tartását egyházi és iskolai tekintetben, a vörös-sárga-kék ro-
mán nemzeti színek használatát, a román nemzeti dalok éneklésének lehetőségét 
az iskolákban, valamint nyilvános ünnepélyek alkalmakor, „népies gazdasági 
előadások” tartására román vándortanítók alkalmazását, a román nevek román 
helyesírással történő használatát az iskolai hivatalos dokumentumokban, és  
a román nyelv kötelező tantárggyá tételét azon hivatalnokok esetében, akiknek 
románok által lakott vidékeken állást biztosítanak.69

67 Uo.
68 Uo.
69 Az 1913. december elején átadott román követelés pontjai között szerepeltek nem oktatásra 

vonatkozó pontok is, mint pl.: a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegyéhez csatolt román 
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A követeléseket Tisza István véleményeztette kultuszminiszterével, Jan-
kovich Bélával. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megállapította, hogy  
a román követelések nem állami és állami iskolákra is vonatkoznak, ugyanak-
kor az állami iskolák tekintetében az állam „a kezét semmi féle ígérettel meg 
nem kötheti”.70 Ettől függetlenül, mindenféle kötelezettségvállalás nélkül a kor-
mány tenne olyan intézkedéseket, amelyek a román panaszokat orvosolnák, 
ugyanis mindenkinek érdeke az, hogy az adott iskolában tanító tudjon a köz-
ségben „divatozó” nemzetiségi nyelven. Éppen ezért a tanítóképzőkön a ma-
gyar nyelv mellett a kormány bevezetné az adott vidéken jelen levő nemzetiségi 
nyelvet is, ami kötelező tantárgy lenne. Így lehetővé vált volna, hogy a tanulók 
az állami iskolákban is anyanyelvükön tanuljanak olvasni és írni ott, ahol a ta-
nító beszélte volna az adott nemzetiség nyelvét. Az anyanyelv tanításáról az állam 
azonnal gondoskodott volna.

Jankovich leszögezte, hogy a nem állami iskolák esetében a helyzet más, ott 
ugyanis már jelen helyzetben is az anyanyelv a tanítási nyelv, ugyanakkor a kor-
mány szándékozik e téren is kedvezni a románoknak, s e kedvezmények valóra 
váltásához az 1907. évi XXVII. t. c.-et sem kell módosítani. Ahogy fogalmaz: „En-
nek a törvénynek imperatív rendelkezései ugyanis kisebb számúak, és a törvény 
az ügyek túlnyomó részében a közoktatásügyi minisztereknek széles diszkré-
ciós jogkört biztosít, ami lehetővé teszi, hogy a körülmények és viszonyok mér-
legelése mellett az egyes konkrét esetekben méltányosan járhasson el. A tör- 
vény legális végrehajtása mellett minden jogos panasz szükségképpen el fog 
enyészni.”71 A román követelések – ahogy a fentiekben láttuk – az 1907. évi XXVII.  
törvénycikk 2. §-a harmadik bekezdésének a módosítását indítványozták, ami a kul-
tuszminiszter szerint már teljesült, amikor az 1913. évi XVI. t. c. 33. §-a a megne-
vezett törvényt hatályon kívül helyezte, és 2. §-ában kimondta, hogy a közok-
tatásügyi miniszterek előzetes engedelmével segédtanító, tanítójelölt „egy és 
ugyan azon rendes tanítói álláson egy évnél hosszabb ideig nem működhetik”.72 
A kultuszminiszter tehát indokolt esetben engedményeket adhat a tanítók ké-
pesítését illetően, s ezáltal a román követelések 4. pontjának tartalma is nagy-
jából megoldódott.

A „Lex Apponyi” 12. §-ának 3–4. bekezdése kapcsán meglevő aggodalom 
– amely szerint olyan községekben, ahol állami és más jellegű népiskola működik, 
a kormány „fontos állami érdek” címmel az államsegélyt a nem állami elemi 
népiskolától meg fogja vonni – tárgytalan, ugyanis Jankovich szerint a törvé-
nyek „lojális” végrehajtása esetében ezzel a problémával nem kell számolni. 
Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy életképtelenné vált iskolák értel-

egyházközségek visszacsatolása a Gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus egyháztartomány-
hoz, a sajtószabadság biztosítása a román sajtótermékekre vonatkozóan, szabad gyülekezési- 
és egyesülési jog stb.

70 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 63. tétel, 1–8. fólió.
71 Uo.
72 Uo.
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metlen segélyezését az állam nem garantálhatja. Jankovich Béla szerint a 12. § 
5. bekezdésének olyan jellegű módosítása, hogy az állam feltétel nélkül legyen 
köteles fizetés-kiegészítést nyújtani a tanítóknak, lehetetlen, ugyanakkor a tör-
vény lojális alkalmazása mellett, olyan konkrét esetekben, ahol a tanítói állás 
létrehozása tantárgyi okokból indokolt, az állam nem fogja megtagadni az ál-
lamsegély folyósítását. Véleménye szerint a 18. § módosítását a románok azért 
kérik, mert attól tartanak, hogy amennyiben román tannyelvű népiskolába 
nagyobb számú magyar anyanyelvű gyereket íratnak be, az lehetőséget teremt 
arra, hogy az iskola román tannyelve magyarra változzon. Bár leszögezte, hogy 
magyar anyanyelvű gyerekek a magyar állam területén nem lehetnek veszé-
lyeztetve az „elrománosodástól”, de a románok ezen felvetésének problematikus 
jellegét mutatja, hogy a kultuszminiszter észrevételében ehhez a ponthoz ere-
detileg hozzáírta, hogy ilyen esetben a magyar gyermekek magyar nyelvű ok-
tatását az államnak állami iskola szervezésével kell garantálnia. Kézírással azt 
is mellé írta, hogy ezt a mondatot ki kell hagyni, azaz a probléma megoldására 
részéről nem született javaslat.

A 18. § 2. bekezdését – Jankovich szerint – a románok félreértik, és azt gon-
dolják, hogy az indokolatlanul megszüntetett román iskolák helyébe új román 
iskola nem állítható. A félreértés azonban a törvény lojális végrehajtása segít-
ségével tisztázódhat.73 A 18. § utolsó előtti bekezdésének hatályon kívül helye-
zése azért is lenne értelmetlen Jankovich szerint, mert az, hogy minden elemi 
iskola ismétlő tanfolyamának nyelve a magyar, a románság érdekét szolgálja. 
Így a polgári életben szükséges gyakorlati ismereteken túl megtanulják az állam 
hivatalos nyelvét. A törvény 19. és 20. §-ának módosításához – amely a magyar 
nyelv, a számolás, a hazai földrajz és történelem, valamint a polgári jogok taní-
tására vonatkozik – Jankovich szerint hozzájárulni nem szabad. Mivel a törvény 
16. és 17. §-ában a tantárgyak felsorolása „általánosan van tartva, a tanárok 
tekintetében meg egészen hallgat”, így az e téren mutatkozó sérelmek orvoslá-
sára van kilátás, amennyiben a románok megjelölik pontosan a tantervnek azon 
részét, amelyet magukra nézve hátrányosnak tartanak.74

Azon román követelést, amely a 21. § megszüntetését akarta, a kultuszmi-
nisztérium első embere elutasította: meglátása szerint természetes az, hogy 
azon tanítók alkalmazása esetében, ahol jelentős államsegély van kilátásban, 
ott az ő jóváhagyása szükséges. Szintén természetesnek gondolta, hogy az ál-
lami szempontból kifogásolható tanítók az államtól segélyt nem kaphatnak  
a jövőben sem. Ígéretet tett arra, hogy ilyen esetben is az állam „lojálisan” fog 
eljárni, és abban az esetben, ha az alkalmazni kívánt tanító személye nem ki-
fogásolható, akkor az állam akadályokat az adott tanító alkalmazása elé nem 
gördít. Ha hasonlóképpen lojálisan járnak el az iskolafenntartók és az egyházi 

73 Az eredeti dokumentumban Jankovich ezt a mondatát megjelölte, mint olyan mondat, amit 
módosítani kell.

74 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 63. tétel, 1–8. fólió.
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főhatóságok, akkor nem kerülhet sor arra, hogy a közoktatásügyi miniszternek 
kelljen „kisegítő intézkedést” tennie, vagyis községi és hitfelekezeti iskolákba 
tanítókat kijelölnie. A törvény 22., 23. és 24. §-ainak törlését szintén elutasította 
Jankovich: szerinte a tanítók elleni fegyelmi eljárást szabályozó paragrafusok 
törlése azért felesleges, mert a 22. § 1. pontjában megfogalmazott, fegyelmi 
vétségnek minősülő tettek „szabadosan” vannak megfogalmazva, ráadásul min-
den állam törvényében idevágó intézkedésnek lennie kell.

Mindezek ellenére ígéretet tett, hogy a kormány meg fogja oldani, hogy le-
hetőleg és elsősorban az iskolafenntartó dönthessen alkalmazottja fegyelmi 
ügyét illetően, de abban az esetben, ha az erre kijelölt hatóság nem vagy rosszul 
járna el, akkor az állam kénytelen lesz saját szerveinek segítségével intézkedni. 
Mindez azt jelentette: a magyar politikus olvasatában az állam nem mondhat 
le arról a jogáról, hogy – ha a fenntartó nem teszi meg – a bizonyítható fegyelmi 
vétségeknél eljárjon. A súlyos problémákkal küzdő nem állami iskolák bezárá-
sára vonatkozó paragrafusokkal (25., 26., 27.) kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy 
megszüntetésük nem szükséges, hiszen nemcsak a románoknak, hanem min-
den iskolafenntartónak is joga van a közigazgatási bíróságnál panaszt tenni  
a közoktatásügyi minisztérium intézkedéseivel kapcsolatosan. A 28. és 29. § 
hatályon kívül helyezése azért tűnt tárgytalannak, mert a 29. § utolsó bekez-
dése értelmében mindkettő csak 1912 végéig érvényes. Jankovics Béla reflexiója 
1. pontjának utolsó bekezdése azon román kifogással kapcsolatos, mely szerint 
a „Lex Apponyi” 33. §-át is – amely az iskolai nyomtatványok magyar-nyelvű-
ségére vonatkozik – törölni kell. A kultuszminiszter szerint már az 1879. évi 
XVIII. törvénycikk 2. §-a is kimondta, hogy tanítói végzettséget csak az szerez-
het, aki legalább annyira beszél és ír magyarul, hogy azt az iskolában tanítani 
tudja. Éppen ezért egyetlen tanítónak sem okozhat gondot a nyomtatványok 
kitöltése, és lehetőség van e törvény értelmében arra is, hogy a magyar nyelv 
mellett „hasábosan” a fenntartó nyelvén is szerepeljenek az információk.

A román követelések második pontjára vonatkozóan a kultuszminiszter  
– minthogy minden más paragrafussal kapcsolatban már leírta véleményét – 
csak a „Lex Apponyi” 31. §-át emelte ki, amely szerint a tanítók részére fizetés -
kie gészítést a királyi adóhivatal utalhat ki. Erről a véleménye az volt, hogy 
mindezt módosítani nem szabad, ugyanis ez lehetőséget kínál az „állami érzés - 
nek” fokozására, ami ellen az államhoz hű románok kifogást nem tehetnek.75  
A románok 3. pontjában megfogalmazott azon kritikát, hogy a tanfelügyelők  
a románok oktatási intézmények ellenőrzése során nem tanúsítanak kellő  
megértést, jogosnak tartotta. Meglátása szerint a tanfelügyelőknek gondosan 
fi gyelniük kellene a továbbiakban arra, hogy munkájuk során mellőzzenek min-
den olyat, ami a románok önérzetét sértené. Ettől függetlenül elzárkózott 
minden olyan lépéstől, mely az állami felügyeleti jogkör gyakorlását feleke- 
zeti vagy önkormányzati tényezőtől tenné függővé. Az ellen, hogy az iskola- 

75 Uo.
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fenntartó is felügyelhesse az adott oktatási intézményeket, Jankovich kifogást 
nem emelt.

A 4. pontban szereplő követelésekkel kapcsolatosan a miniszter azon az ál-
lásponton volt, hogy a nem állami tanítóképzőknek juttatott állami támogatás-
ról csak úgy lehet tárgyalni, ha minden egyes esetet különválasztanak és külön 
tárgyalnak. A románok 5. pontban megfogalmazott követeléseinek kapcsán 
Jankovich azt a megállapítást tette, hogy a kormány az egyházak, társaságok, 
alapítványok iskolalétesítésre vonatkozó jogát korlátozni nem akarja, de az ál-
lamsegély összegére és juttatásának módjára vonatkozó „megkötéseket” nem 
vállalhat. A különböző újonnan létrehozott állami középfokú oktatási intézmé-
nyek oktatási nyelvéről az állam dönt az 1868. XLIV. törvénycikk értelmében, 
szögezte le a kultuszminiszter. Ezek az iskolák különben is olyan városokban 
működnek, ahol magyar nyelvű lakosság van. Ezt figyelembe véve az állami 
költségen fenntartott iskolákba a román nyelvet bevezetni nem lehet, mert az 
törvénybe ütközne. Ugyanakkor a fent megnevezett törvény 18. §-a lehetőséget 
kínál az ilyen középiskolákban arra, hogy nemzetiségi nyelv és irodalom tár-
gyak számára tanszékeket állítsanak fel. Az észrevétel szerzője megállapította, 
hogy a meglévő román középiskolák nem vették igénybe az államsegélyt az 1883. 
évi XXX. t. c. 47. §-a alapján, de igényelték a fizetés-kiegészítést, amelyet 1906 óta 
folyósítottak nekik.76 A juttatott segélyért cserébe a románok „ellenszolgáltatást” 
nem nyújtottak, pedig az említett 47. § c. pontja szerint az állami segélyből  
fizetett tanárokat a közoktatásügyi miniszter nevezi ki. Ilyen tekintetben ép-
penséggel a román középiskoláknak van „adósságuk” az állammal szemben, 
és nem fordítva.

A közoktatásügyi miniszter elutasította a karánsebesi állami főgimnázium 
átalakítására vonatkozó román kérést (a román követelések 6. pontja), a brádi 
algimnázium „teljes gimnáziummá” fejlesztéséről csak abban az esetben lett 
volna hajlandó tárgyalni, ha az iskolafenntartó meg fog felelni a középiskolai 
törvény 47. § c. pontjának.77

76 Jankovich megállapítása szerint 1913-ban 4 teljes és 2 alsó fokú román középiskola részére  
a magyar állam 97 590 korona államsegélyt nyújtott. A fizetés-kiegészítésből átlagban egy 
római katolikus középiskolára 10 000 korona, egy evangélikus középiskolára 13 000 korona, 
egy református intézményre 12 500 korona, egy unitárius intézményre 11 000 korona, a román 
görög katolikus és ortodox tanintézményekre 19 500 korona jutott. Lásd MREZSL, Tisza-féle 
iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 63. tétel, 6. fólió.

77 A törvény a következő volt: „Valamely vallásfelekezet, törvényhatóság, község, társulat, avagy 
egyes által fenntartott oly középiskolát, melynek fennállását országos műveltségi vagy fontos 
helyi érdekek kiválóan igénylik, és melyet az illetők nem bírnak saját erejükből a törvényes 
kellékeknek megfelelően fenntartani (különösen, ha egyszersmind középiskolai célra tett, és 
helyhez kötött jelentékeny és illetőleg gondjai alá veheti a következő lényegesebb feltételek 
alatt és módon: a) az iskolának az idő szerint meglevő minden alapítványa és tőkepénze, 
épületei és mindennemű ingó és ingatlan birtoka továbbra is az intézet tulajdona marad,  
s annak jövedelmei azontúl is ugyanazon intézet céljaira fordítandók; […] c) azon tanárokat, 
kik a fentebbi a) pont alatt említett tőkepénz alapítvány vagy birtok jövedelméből, avagy az 
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A követelés 8. pontja – mely a románok lakta vidékeken a román nyelv ren-
des tantárgyként való bevezetését követelte a középiskolákban – megfelel Jan-
kovich szerint az 1868. évi XXX. t. c. 18. §-ának, így a kormány gondoskodni fog 
arról, hogy államilag kinevezett tanárok román nyelvet és irodalmat oktassa-
nak „oly mértékben”, hogy az új születendő tantervben rögzített követeléseknek 
a diákok eleget tudjanak tenni. Az internátuslétesítéssel kapcsolatban álláspontja 
az volt, hogy mindaddig, amíg a hazai iskolarendszer nincs kiépítve, addig  
a kormány külön a román kollégiumok létrehozását nem tudja támogatni.

A követelések 10. pontjával kapcsolatban ígéretet tett az egyetemeken levő 
román tanszékek további működtetéséről, valamint arról is, hogy a román anya-
nyelvű görög katolikus és ortodox vallású gyermekek a jövőben saját anyanyel-
vükön tanulják a hittant olyan lelkészektől, akik az ő egyházaikhoz tartoznak.78 
A görögkeleti vallású, de magyar anyanyelvű tanulókat azonban a közeljövőben 
is magyar nyelven kell hitoktatásban részesíteni.

A románok 12. pontjával kapcsolatban azt írta, hogy a román nép történel-
mének oktatása minden iskolában megvalósítható a hazai történelem tantárgy 
keretén belül, a román egyházak tradíciói és ünnepei pedig figyelembe vannak 
véve, amennyiben mindezekhez nem társul több tanítás nélküli munkanap. 
Mindemellett leszögezi a követelések 13. pontjára vonatkozólag, hogy az állam 
olyan felekezeti és alapítványi tanintézetek fenntartására, amelyeknek külön-
böző okokból kifolyólag működése akadályozva van, garanciát nem vállalhat. 
Jankovich Béla állítása szerint az állam 1910-ben a két román egyház céljaira 
71 000 000 koronát adott,79 s mindezt az összeget kiegészítette az 1913. évre eső 
lelkészi korpótlékok és tanítói fizetés kiegészítések összegével. A román elemi 
iskolai tanítók és középiskolai tanárok arányaiban több fizetés-kiegészítést kap-
tak, mint más felekezetek pedagógusai, ennek ellenére a politikus szerint a pénz-
ügyi helyzetnek megfelelően a kormány nem zárkózik el még több segély  
nyújtásától a jövőben, de „a segély a tanintézményeknél 75%-ig nem terjedhet, 
tekintettel a többi felekezet hasonló igényeire”.80 Bár a román követelések min-
degyi kére reagált a kultuszminiszter, de a 15. pontra vonatkozó megállapítása 
volt az utolsó olyan, ami oktatásra vonatkozott. E szerint az egyházak által 
fenntartott tanintézmények jelenleg is az egyházi hatóságok vezetése alatt áll-
nak, az állam törvényes ellenőrzése mellett.

illető intézet hatósága által netán kijelölt egyéb jövedelmekből díjaztatnak, továbbra is min-
dig az intézet hatósága választja a tanári pályára képesített egyének közül; a tanárok fizeté-
sét is ugyanazon hatóság határozza meg, csupán a fizetés legkevesebbjét kell megállapítani 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel a segélyezés iránt kötött szerződésben.”

78 A hitoktatást végzők fizetése a terv értelmében éppen akkora lett volna, mint a hasonló ké-
pesítéssel rendelkező tanítók más felekezeteknél.

79 Az eredeti dokumentumban a következő összeg áll: 7.1.000.000 korona. Feltételezhetően el-
írás.

80 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 63. tétel, 8. fólió.
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Mit kínált a magyar kormány a románoknak 1913/1914 fordulóján?
Mindezeket figyelembe véve Tisza megfogalmazta, és 1913. december 30-án 
átadta emlékeztetőjét Mihaliéknak, amely szinte ugyanazt tartalmazta, mint 
az e témában írt fogalmazványa. Vagyis a magyar kormány ígéretet tett arra, 
hogy tartózkodni fog minden olyan eljárástól, amely a román felekezeti iskolák 
megszüntetését eredményezné, továbbá nyilvánvalóvá tette, hogy hajlandó 
„megfontolás tárgyává tenni az 1907-iki népnevelési törvénynek ebből a szem-
pontból szükséges módosítását”.81 Ezen válasz 5. pontjának b) része szerint 
Tiszáék hajlandók lettek volna azon állami iskoláknál, amelyeket nem magyar 
anyanyelvű diákok nagyobb számban látogattak, biztosítani az adott nemzeti-
ségi nyelv szélesebb körű oktatását. Bevezették volna a középiskolákba a kör-
nyéken beszélt „nem magyar nyelvnek és irodalmának” tanítását is, ami nem-
csak a nemzetiségi növendékek igényeit elégítette volna ki, hanem biztosította 
volna azt is, hogy a „magyar intelligencia körében is” terjedjen a nem magyar 
nyelvek ismerete.82 Tisza válaszának végén azonban világossá tette, hogy mind-
ezekre a románság szempontjából kedvezőnek tűnő változtatásokra akkor kerül 
sor, ha a Román Nemzeti Párt valamilyen „alkalmas formában” kijelenti, hogy 
a kormány ajánlatát a „nemzetiségi kérdés állandó elintézéseként elfogadja, 
fenntartás nélkül ennek alapjára helyezkedik, programjának ezen is túlmenő 
részét83 leveszi a napirendről, s működését a megállapodások teljes végrehaj-
tásának ellenőrzésére és arra fogja irányítani, hogy megszerezze a hazai román-
ság számára a biztosított egyetértés áldásos gyümölcsét”.84

A román válasz és a tárgyalások megfeneklése
Az 1914 januárjában összeült román nemzeti komité elutasította a Tisza István 
által összeállított magyar kormányzati ajánlatot, s e kínos helyzetben Czernin, 
a Monarchia új bukaresti követe időnyerés céljából azt kérte Tisza István ma-
gyar miniszterelnöktől, hogy végleges döntését a „román kérdésben” halassza 
el.85 Hasonlóan cselekedett Brătianu is, aki a további tárgyalások elhalasztását 

81 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 28. tétel, 1–3. fólió.
82 Uo.
83 Például több (akár 35-40) román választókerület létesítését is követelték, ahol garantáltan 

román képviselőt szavaznak majd a parlamentbe. Lásd Szász Zoltán: A Tisza-féle magyar–
román „paktumtárgyalások” feltételrendszere (1910–1914). In Történelmi szemle, 1984, XXVII. 
évf., 1–2. sz., 186.

84 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 28. tétel, 1–3. fólió.
85 1914. január 15-ei Tiszának küldött sürgönyében a következőket írta Czernin: „Ha másként 

nem lehetséges, akkor véleményem szerint inkább el kellene napolni a tárgyalásokat azzal  
a határozott kijelentéssel, hogy azokat néhány héten belül ismét felvesszük. A hivatalos sza-
kítást azonban minden körülmények között meg kellene akadályozni.” HHStA Interna LXIX. 
Hivatkozza Pölöskei 2014, 182.
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kérte a Román Nemzeti Párt vezetőitől. Ferenc József Burián Istvánon86 keresz-
tül gyakorolt nyomást Tiszára azzal, hogy – figyelembe véve a Monarchia kül-
politikai érdekeit – óhaját fejezte ki az iránt, „hogy a románok nem lesznek 
teljesen megfosztva a nekik kilátásba helyezett jótéteményektől, ha vezéreik 
belátása hiányából a velük folytatott megbeszélések nem is vezetnek egyelőre 
a kívánatos egyetértéshez”.87

1914. február 20-án a Bujanovics Gyula országgyűlési képviselő által beter-
jesztett interpellációra válaszolva Tisza István beszámolt a románokkal folyta-
tott tárgyalásai eredményeiről.88 Beszédében a miniszterelnök elmondta, hogy 
a felek közötti legtöbb problémás kérdést „a tanügyi és kultuszüggyel kapcso-
latos” problémák adták, mert a románok „igen nyomatékosan kívánták” az 1907. 
évi népnevelési törvény revízióját.89 Ellentmondásos módon ezután kijelentette, 
hogy a törvény revíziójára a magyar kormány nem volt hajlandó, majd beszé-
dének későbbi részében felsorolta mindazokat az engedményeket, amelyeket 
előző év december végén a románoknak átnyújtott válasza tartalmazott, s amely, 
mint láttuk, komoly módosítást jelentett volna a „Lex Apponyiban”.

Tisza a sikertelen tárgyalásokról szóló országgyűlési beszédét követően (a 
bécsi kéréseknek megfelelően) tavasszal módosíttatta az iskolatörvény egyes 
rendelkezéseit. Megkönnyítette a nem magyar nyelvű felekezeti iskolák fenn-
tartását, enyhítette az iskolai épületekre vonatkozó előírásokat, megengedte  
a román nyelvű hitoktatást az állami és községi népiskolákban, előírta az  
állami elemi népiskolákban a román nyelv tanítását a románok által lakott  

 Bécs emlékezett Brătianu szavaira, mely szerint „az Ausztria–Magyarországgal való jó kap-
csolat a magyarországi románok problémáinak kezelésétől függ”. I. Ardeleanu, V. Arimia,  
I. Gal, M. Muşat coord.: 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţionalstatale a poporului român. 
Documente externe (1879–1918), vol. I. Bucureşti, 1983, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 343.

 I. Ardeleanu, V. Arimia, I. Gal, M. Muşat szerk.: 1918 a románok számára. A román nép nem-
zetállamának létrejötte. Külső dokumentumok (1879–1918). I. kötet. Bukarest, 1983, Tudomá-
nyos és enciklopédikus Kiadó, 343.

 A közeledést az is hátráltatta, hogy a Román Nemzeti Komité gyűlésein már 1912–1913 for-
dulójától akadtak olyan román politikusok, akik hangot adtak annak, hogy ellenzik a magyar 
kormánnyal való bármilyen egyezkedést. Iuliu Maniu az egyik gyűlésen a következőket 
mondta: „Nem lehet köztünk és a magyarok között béke. Vagy mi nyomjuk le őket, vagy ők 
minket.” Lásd Dan Falcan: Iuliu Maniu: erkölcs és politika. (Webhelyes elérhetőség: https://
www.historia.ro/sectiune/portret/articol/iuliu-maniu-morala-si-politica letöltés: 2018. októ-
ber 21.) 

86 Ő volt ekkor a király személye körüli miniszter.
87 Pölöskei 2014, 182–183.
88 Képviselőházi Irományok, 1910, XXXVIII. kötet, 989. sz., 481–506. A Pesti Napló 1914. február 19-én, 

csütörtökön „Magyarország szégyene” címmel cikket írt a románok és Tisza között zajló 
tárgyalások eredményéről, boncolgatva, hogy vajon meghiúsult-e az „oláh paktum”. Az el-
lenzéki sajtó közvéleményre gyakorolt hatása miatt Tisza másnap kénytelen volt tájékoztatást 
adni arról, hogy mi az eredménye a tárgyalásoknak. Pesti Napló, 1914. február 19., LXV. évf., 
43. sz., 1–2.

89 Képviselőházi Irományok, 1910, XXXVIII. kötet, 989. sz., 489.
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vidé keken.90 1914 őszén külpolitikai kényszer miatt ismét próbálta felvenni  
a kapcsolatot az erdélyi románság vezetőivel. A parlamenti ellenzék korábbi 
bírálatai miatt Tisza a Román Nemzeti Párt vezetői helyett a két román egyház 
vezetőjéhez írt levelet.91 Megígérte az 1907. évi népoktatási törvény átfogó 
módosí tását, 1913/1914 fordulóján vallott nézeteivel ellentétben kilátásba he-
lyezte a román nyelv használatának lehetőségét az állami hatóságoknál, ígé-
retet tett a választójog bizonyos módosításáról, amnesztiát kívánt adni a nem-
zetiségi perekben elítélteknek.92 Ekkor azonban már végképp egyetlen olyan 
megha tározó román nemzetiségi politikus sem akadt, aki az antant politiku-
sainak kegye helyett a magyar miniszterelnökkel köthető kompromisszumot 
kereste volna.

Összegzés

Az 1906 és 1910 között hatalmon levő Wekerle-kormány vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterének, Apponyi Albertnek nevéhez köthető 1907. évi népoktatási 
törvény egyike volt azoknak a sérelmezett jogszabályoknak, amelyeknek or-
voslása kulcskérdés volt a világháború előtti román–magyar kapcsolatok ren-
dezésében. Tisza István azon kevés vezető magyar politikusok közé tartozott, 
aki rájött arra, hogy az ország területi egységének megtartása és a Magyar 
Királyság helyzetének kedvező alakulása a forrongó Európában attól is függ, 
sikerül-e a magyar kormánynak megnyernie magának az erdélyi románságot 
és képviselőit. Ezeket szem előtt tartva kezdett tárgyalásokat folytatni a román-
ság politikai és vallási vezetőivel is. Az 1910 utáni magyar kormányok tehát 
mutattak hajlandóságot a románokat hátrányosan érintő törvények módosí-
tására, így a „Lex Apponyi” korrekciójára is. A románok kéréseinek száma és 

90 Pölöskei 2014, 183.
 Ennek ellenére ugyanolyan ellenséges maradt vele az erdélyi román sajtó, mint addig.  

A Românul 1914. évi június 11-ei számában arról írt Tisza István Kolozsvárra látogatása kap-
csán, hogy bár a „helyi zsidó-magyar sajtó” azt a rémhírt terjesztette, hogy a szomszéd faluk 
oláh lakossága papjaik és tanítóik vezetésével be fog özönleni a városba, hogy „tiszteletét 
tegye” a miniszterelnöknél, ennek ellenére nem történt semmi, és a kolozsvári román diákok 
is arról áradoztak, hogy mennyire harmonikus a magyar–román viszony. Szemrehányóan 
írja a lap, hogy annak a néhány fenesi és monostori román parasztnak volt igaza, akik Tisza 
érkezésekor tiltakozásképpen román nemzeti szalaggal a kalapján sétált Kolozsvár utcáin. 
A cikk végén megjegyezte a szerző, hogy Tisza beszédében egy órán keresztül a román kér-
dést boncolgatta, mégsem volt a hallgatóság soraiban egyetlen román sem. Lásd Românul, 
1914. június 11., IV. évf., 115. sz., 7–8. Clujul, Tisza şi românii (Kolozsvár, Tisza és a románok) 
című cikk.

91 A magyar nemzet elárulásával vádolták, Erdély „kiárusítását” vetette az ellenzék Tisza sze-
mére. Közeledési kísérleteit a „hatalomvágy mellett ismét Bécs lelkiismeretlen kiszolgálásával” 
magyarázták. Lásd Bertényi 2011, 20; Szász 1984, 190.

92 Pölöskei 2014, 183.
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mértéke (az 1907. évi népoktatási törvények kapcsán is) az évek során egyre 
inkább nőtt.93

A tárgyalások kudarcának azonban korántsem csupán ez volt az egyetlen 
oka. Nagymértékben közrejátszott a kudarcban az is, hogy a második Tisza-
kormánynak ugyan voltak komoly intézkedései – oktatás terén is –, amelyek 
mutatták a közeledési szándékot, de nem oly meggyőző számban, hogy a ro-
mánok kételyeit a közeledési szándék komolyságát illetően eloszlathatta volna.94 
A románság számára kevésnek bizonyuló intézkedések is sok esetben csak tör-
vényi és rendeleti szinten léteztek, a gyakorlatban nem valósultak meg.95 A kor-
mány próbálkozásainak „hullámai” megtörtek ugyanis a vármegye vezetőinek 
és a tanfelügyeleti rendszernek a „szikláin”, így a románok ekkor már végképp 
nem hittek abban, hogy komoly átvizsgálás és módosítás alá kerülnek az őket 
sértő törvények. Az 1911-ben megjelenő „Egyház és iskola” (Biserica şi şcoala) 
címet viselő újságcikk panasza, amely szerint a fogarasi román tanítók életét  
a magyar közigazgatási hatóságok kötözködései keserítik meg, 1913-ban is ak-
tuális probléma maradt.96 Példának okáért Alsóporumbák község román lakói 
hiába döntöttek arról 1911-ben, hogy 1000 korona állami segélyt kérnek iskolájuk 
tanítóinak fizetésemelésére, a megyei közigazgatás elutasította kérésüket, s a román 

93 Talán ugyanaz a meggyőződés érvényesült jelen esetben is, mint amit Ioan Slavici jelentős 
népszerűségnek örvendő és nagy tekintéllyel bíró román író vallott. Slavici az államfogház-
ban folytatott beszélgetést Herczeg Ferenccel, aki felvázolta neki elképzeléseit arra vonatko-
zóan, hogy mi lenne a megoldás, ami a magyarok és a nemzetiségek kibékítését illeti. Slavici 
miután végighallgatta Herczeget, mosolyogva mondta: „Ne higgye, hogy minket okossággal 
vagy jósággal meg lehet nyerni. Mi nem is akarjuk, hogy a magyar kormány jól bánjon  
a román néppel, jobban szeretnők, ha minél kegyetlenebbül elnyomná. Mert mi nem a meg-
egyezést keressük, nekünk a jövőnk érdekében viszályra van szükségünk.” Lásd Raffay Ernő: 
Goga Octavian a magyar kultúra nemzeti karakterének sorvadásáról és annak okairól. In 
Makkai Béla (szerk.): A Felvidék krónikása. Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. Buda-
pest, 2015, L’Harmattan Kiadó, 56.

94 Cristea Miron görögkeleti román püspök 1914 elején, a tárgyalások megrekedésekor levelé-
ben a következőket írta Tiszának: „Amikor legelőször szerencsém volt Nagyméltóságodnál 
tisztelegnem, hangsúlyoztam, hogy a román nemzetiségi kérdés szerencsés megoldásán 
psihologice kell eljárni, ti. bizonyos engedmények által előkészíteni kellett már évekkel előtt 
a talajt. A román vezetők lelke rendkívül elkeseredett az utolsó évtizedekben észlelt azon 
bánásmódért, amellyel a román nép és annak amúgy is kevés intézményei sújtva lettek. Az 
én tanácsosaim például csak mosolyognak, amidőn a jobb sorsra való reményt akarom lel-
kükben kelteni, de szavaimban nem bíznak, sőt reflektálnak…” Lásd Tisza iratok 44a/6. do-
boz, 19. csomó, 16. tétel, 1–2. fólió.

95 Van olyan történészi álláspont, mely szerint Károly román király halála (1914. október 10.) 
„kiszámíthatatlan következményekkel járt ez ügyre vonatkozóan is”. Lásd Szidiropulosz 
Archimédesz: Miért hiúsultak meg Tisza István román tárgyalásai? In Trianoni Szemle, 2014, 
VI. évf., 1–2. sz., 42.

96 Olteanul (Az oltyán), III. évf., 40. sz./1911, 2–3. Hivatkozza Constantin Băjenaru: Reacţii 
făgărăşene faţă de politica cultural-şcolară maghiară de la începutul secolului al XX-a. (Legea 
Apponyi din 1907). In Cumidava, nr. XXIX. Braşov, 2017, Muzeul Judeţean de Istorie, 218.

 Constantin Băjenaru: Fogarasi reakciók a XX. század eleji magyar kultúrpolitikai törek-
vésekkel szemben. In Cumidava, XXIX. sz. Brassó, 2007, Brassói Történeti Múzeum, 218.
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lakosságot képviselő Ioan Şenchea97 1912-ben a megyei gyűlésen még mindig 
tanítóik vegzálása ellen emelte fel a hangját.98 Şenchea szerint ismét a Szabó 
Elemér-i99 időket idéző események zajlanak, de hozzá hasonlóan Nicolae Borza 
fogarasi egyházi vezető is a helyi magyar közigazgatás visszaéléseire világított 
rá a megyegyűlésen.100 1913-ban panaszok sora érkezett a megyéhez a román 
községek lakóinak képviselői részéről, de süket fülekre találtak olyannyira, 
hogy év végére a reusori (Râuşor), a dridifi (Dridif), a lucai (Luţa) és a breázai 
(Breaza) román iskolákat a tanfelügyelő alkalmatlannak találta az oktatásra, és 
bezáratta, majd a község terhére magyar tanítási nyelvű községi iskolákat ho-
zatott létre.101 Ékes példája a megyei közigazgatás meggondolatlan és érzéketlen 
intézkedéseinek a verseci főszolgabíró 1912. január 27-ei cselekedete, amikor 
elrendelte – s a Temes megyei közigazgatási bizottság jóvá is hagyta –, hogy két 
temesvajkóci román tanító fizetését a Gergely-naptár szerint kapja, miközben 
tisztában volt azzal, hogy a „naptárkérdés” a románság számára nemzeti, az egy-
házkongresszus illetékességéhez tartozó kényes kérdés.102

Mindemellett a Román Nemzeti Párt nézőpontjából a románság politikai 
jövője tekintetében négy legfontosabbnak tartott pont közül (pártjuk szabad 
működése, a „Lex Apponyi” eltörlése, román tisztviselők tömeges alkalmazása 
románok lakta vidékeken, minél több választókerület „megszerzése”) csak egyben 
sikerült megegyezésre jutni, s ez a párt legális működése volt. Az 1907-es nép-
oktatási törvény esetében „félmegoldás” született.103 A törvény eltörlésére a ma-
gyar kormány nem volt hajlandó, annak „jóindulatú alkalmazására” azonban 

  97 A Román Nemzeti Párt Fogaras megyei elnöke, a „nagy egyesüléshez vezető erdélyi küzde-
lem prominens személyisége”.

 (Webhelyes elérhetőség: http://www.senchea.ro/prezentare_liceu/istoric_liceu/ioan_
senchea/despre_ioan_senchea.html (letöltés: 2018. november 16.)

  98 Olteanul (Az oltyán), IV. évf., 20. sz./1912, 2. Hivatkozza Băjenaru 2007, 218.
  99 Királyi tanfelügyelő, aki hitt abban, hogy az oktatás a „magyarosítás” egyik eszköze lehet. 

Véleményét újságcikkben is kifejtette. Lásd Köő Artúr: Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz. 
Budapest, 2014, Underground Kiadó, 21–24; Szabó Elemér: Magyar iskola nemzetiségi vidé-
keken. In Néptanítók Lapja, 1907, XL. évf., 35. sz., 1–4. Szabó Elemér álláspontja nem egyedül-
álló. A korban a jó, eredményes tanító és tanítás fokmérője. A Pécsi Napló például 1894. évi 
au gusztus 8-ai számának 3. oldalán számol be Böhm Ignác mohácsi igazgató-tanító nyug-
díjba vonulásáról, kinek „sikeres” tanítói működését – az újságcikk szerint – mutatja az, 
hogy „17 év alatt a német iskolát magyarrá tette”. Lásd Méreg Martin: A Pécsi Napló okta-
tásról közvetített nézetei a 19. és a 20. század fordulóján. Szakdolgozat. PTE BTK. Konzulens: 
dr. Nagy Mariann. 38.

100 Lásd Olteanul (Az oltyán), IV. évf., 22. sz./1912, 2. és 23. sz., 2–3. Hivatkozza Băjenaru 2007, 
218.

101 Lásd Olteanul (Az oltyán), V. évf., 20. sz./1913, 2.
102 MREZSL, Tisza-féle iratok, 44a/5. doboz, 18. csomó, 59. tétel, 1–18. fólió.
 Az ortodox egyház 1923-ig az ónaptárt (Julián naptárt) használta, mely a Gergely-naptárhoz 

képest 13 napi késésben van.
103 Szász 1984, 189.
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igen, amit azonban a gyakorlatban nem tudott érvényre juttatni.104 A román moz-
galom vezetői számára mindez kevésnek bizonyult, s román történészi állítás 
szerint a Tisza Istvánnal folytatott tárgyalások sikertelensége döbbentette rá  
a románokat arra, hogy a „simogatást” Bukaresttől várják.105 Az ismét kiéleződő 
ellentétek változásokat eredményeztek. Elkezdődött egy olyan küzdelem a ro-
mán „nemzeti emancipációért”, amely a Monarchiában és a Regátban lakó romá-
nok összefogását erősítette.106
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Märle taMáS (1988) latin–történelem szakos tanár.

märle Tamás

A népi írók poszttraumás stressz szindrómája

Napjainkban közbeszéd tárgyát képezi, az amerikai pszichológia a XX. század 
második felében kezdett vele foglakozni, népi íróink pedig már száz eszten-
deje pontos leírását adták a jelenségnek. Ha megkérdeznénk a hazai közönséget 
arról, hol találkozott a poszttraumás stressz zavarral (posttraumatic stress 
disorder, PTSD), elsősorban vélhetően olyan hollywoodi produkciókat említene, 
mint a Szarvasvadász (1978), a Rambo-sorozat (1982–), A bombák földjén (2008) vagy 
Az amerikai mesterlövész (2014). Noha az említett filmek ábrázolásmódja elisme-
résre méltó, mégis érdemes kezünkbe vennünk néhány jóval korábbi magyar 
példa kedvéért Móricz Zsigmond, Szabó Dezső vagy Tamási Áron műveit, akik 
már egy évszázada, a „nagy háború” kapcsán „diagnosztizálták” a PTSD-t.

A szindróma már a XIX. században az orvostudomány látóterébe került, 
majd tüneteit az első világháború lövészárkaiban a hosszú-hosszú tűzharcot 
túlélő frontharcosokon fedezték fel ismét, amikor gránátsokknak (shell shock) 
nevezték el ezt a tünetegyüttest. Az első szakmai leírás egy Budapesten prak-
tizáló szakorvoshoz, Ferenczi Sándorhoz fűződik, aki csapatorvosként szolgált 
a Monarchia seregében, és az általa „háborús neurózisnak” nevezett betegség 
lelki hátterét kutatta. Ezt követően több évtized telt el, mire a pszichológia mélyre 
menő kutatásokat végzett a tárgyalt témában, az Egyesült Államokban a koreai, 
de különösen a vietnami háborút megjárt katonák esetei irányították a figyel-
met a háborús borzalmak hosszú távú, egyéniségrongáló hatásaira.

A poszttraumás stressz zavar kiváltó oka olyan megrázó esemény vagy ese-
mények egész sora lehet, amely a halállal való találkozással, súlyos sérüléssel, 
mások vagy saját magunk testi épségének fenyegetésével függ össze. Legyen 
szó egy családtag haláláról, szexuális zaklatásról, balesetről, természeti kataszt-
rófáról, bár először a háborút megjárt katonákon észlelték a jelenséget. A PTSD 
akkor jelenik meg, amikor a megrázó eseményt átélő személy nem tud megszaba-
dulni felkavaró élményeitől: kényszeresen újra és újra maga elé idézi nehéz em-
lékeit, kínzó álmok gyötrik, vagy akár újra átéli a traumát illúzión, hallucináción 
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vagy disszociatív zavarokon keresztül. Az ettől szenvedő emberre jellemző, hogy 
alvási zavarokkal, koncentrálási nehézségekkel küzd, hirtelen dühkitörései 
vannak, elidegenedik hozzátartozóitól, reménytelennek érzi jövőjét, szoron-
góvá, gyanakvóvá és agresszívvá válik. Kezelés hiányában az említett tünetek 
egyenes következménye a depresszió, az alkoholizmus, öngyilkosság vagy akár 
a gyilkosság. A tárgyalt jelenség 1980-ban került be az amerikaiak pszichiátriai 
kézikönyvébe, a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Mentális 
rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve) című kötetbe.

Anélkül, hogy áttekintenénk a PTSD-szindróma helyét a művészetben vagy 
a magyar irodalomban, a „nagy háború” és Trianon centenáriuma alkalmából 
különösen izgalmas elidőznünk a kort megélő és feldolgozó népi íróink egy-egy 
művénél, amelyek a jelenség tüneteire már azelőtt rámutattak, minthogy az  
a tudományosságban fölfutott volna.

Álmomban hallom az ágyúzást

Móricz Zsigmond már 1916-ban kitűnően jellemezte a szindrómát. A szerző 
önkéntes haditudósítóként 1915-ben maga is megjárta a frontot, egy évvel később 
megírt Szegény emberek című novellájában pedig a háború borzalmait kiheverni 
képtelen emberrel találkozhatunk.

A mű főszereplője egy paraszti sorból származó katona, aki a szerbiai fron-
ton keservesen végigharcolt 26 hónap után mindössze 28 napra térhet haza. 
Pihenés vagy regenerálódás helyett azonnal ásót kénytelen ragadni, hiszen 
hosszas távolléte miatt a gyerekekkel otthon maradt asszony adósságba keve-
redett. A PTSD számos jele – igazságtalanság, reménytelenség, kilátástalanság, 
tehetetlenség, túlérzékenység érzése – megfigyelhető ezen a szegény emberen. 
Azért harcolt a Monarchiáért, hogy közben eladósodjon a családja? Hogyan 
törleszthetné tisztességes munkával, napszámmal szűk egy hónap alatt a több 
mint két év alatt felhalmozott adósságot?

Eközben alvászavarokkal küzd, egészen rendszeresek életében a pszicholó-
gia által emlékbetörésnek (flashback) nevezett élmények. „Egész éjszaka ezen 
gondolkodott, aludni sem tudott, kétszer is felkelt s a felesége kérdésére, hogy 
mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást, mert csakugyan hallotta.” A fron-
ton átélt traumákat ugyanakkor magába fojtja, csaknem képtelen beszélni róla 
a napszámban az őt faggatónak.

„– Hát sturmba voltál? – kérdezte az öreg.
Ráemelte a szemét, a szeme előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót.
– Sturmba. Ugye sokszor.
Csak bólintott. Nem jött ki hang a torkán.”
Csakhogy az elfojtás miatt sokszor gyakoribbak lesznek az emlékbetörések, 

és az így előidézett érzések olyan erősek lehetnek, hogy egy időre megszűnhet 
az illető kapcsolata a külvilággal, és valóságként éli meg az emlékbetörést.  
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Valami ehhez fogható játszódhatott le a novella főszereplőjében, aki az adósság 
törlesztése érdekében lopásra szánta el magát, amikor a kiszemelt házat nem 
találta üresen. „A lány mögött a Vargáék kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan 
gyerekes ijedt szemmel meredt rá… Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány… 
ott a háború elején… a legelső gyerek… ott Sabácban… Megmarkolta a vasvillát, 
a vére leszállt a szívére s várt. Várta a parancsot…”

A PTSD azonban azt követően se csillapodik, hogy újabb emberéleteket oltott 
ki. Habár a baka tisztában van tettével – el is mondja hitvesének –, amikor a vá-
sárba megy a rabolt forintokkal és feleségével, újfent a régi traumák tolulnak 
föl benne.

„Az asszony a kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta 
itthon van még ilyen beszédesnek nem látta.

– Szép az – mondta az ember csillogó arccal –, ahogy ez a töltés megy, úgy 
van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok… Csak 
épp annyi áll ki, az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken… 
Vigyázz…

Azzal rémülten leugrott a töltésről a belső oldalra. Olyan gyorsan és fürgén, 
hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé.

– Gyere le onnan – kiáltott rá az ura –, gyere le rögtön, az istent beléd… mer 
leváglak…”

Az asszony ijedtében lecsúszik a sárba, mire ura a lövészárkokról kezd me-
sélni, majd zavartan hozzáteszi: „Legalább megtanulod, hogy milyen a katona-
sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót. Meg úgy láttam, mintha odaát 
muszi mozogna. Tudja isten, csak úgy láttam…”1

Móricz Zsigmond szegény embere képtelen volt szabadulni kínzó emlékké-
peitől, a tehetetlenség és reménytelenség érzése rávitte a legrosszabbra. A poszt-
traumás stressz zavartól való szenvedés legélesebben akkor mutatkozik meg, 
amikor csendőrkézre kerül: a kislányok meggyilkolásáról a legnagyobb termé-
szetességgel beszél, mintha bajtársaival az elmúlt órák géppuskaropogását tár-
gyalta volna meg a lövészárokban.

Nem azt teszem, amit akarok 

Noha Szabó Dezső nem járta meg a háborút, mint Móricz Zsigmond, ez idő tájt 
a frontvonalhoz közeli Ungváron élt a Drugeth Gimnázium tanáraként. Ebben 
a városban írta meg 1919-ben megjelent regényét, Az elsodort falut. A mű java 
része az első világégéstől meggyötört magyarság sorsát mutatja be, a (poszt-
traumás) stressz különböző formáitól szenvedő katonákkal találkozhatunk 
Szabó Dezső könyvében az orosz hadszíntéren, Budapesten, Ungváron vagy 

1 Móricz Zsigmond: Szegény emberek. In Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések. Szerk. 
Stenczer Ferenc. Budapest, 1971, Szépirodalmi, 90–118.
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éppen egy székelyföldi faluban. A regény egyik főszereplője, Böjthe János is 
hosszú időt töltött a fronton, csakhogy őt személyisége folytán nem érinti a szind-
róma, ő a jelenségre immunis emberek közé tartozik. Ennek ellenére a kötetet 
fellapozva újra találkozhatunk a PTSD tűpontos látleletével az első világháború 
korából.

Az elszegényedett Farcády tiszteletes lisztért és tojásért indul a faluba, s ami-
kor a „tollasabb székelyek közé tartozó” Szántó Zsiga házához ér, „kanyargós 
parasztasszonyi zokogás, ütlegek zaja és vad férfikáromkodás jött ki”. Nem 
sokkal később a férfi kilépve a házból visszahőköl, mikor meglátja a református 
lelkészt, aki nyomban kérdőre vonja.

„Nem tudom, tiszteletes úr. Én nem azt teszem, amit akarok. Valami van ben-
nem. Valaki megrontott engem. Mióta onnan visszatértem, szörnyűket álmo-
dom. Mindig embereket zúzok agyon az öklömmel, és vért iszom. Mindegyre 
elönt a vér, valami vad düh, hogy üssek, hogy öljek. Tegnap agyon rúgtam egy 
tyúkot, mert az utamban volt. Ha az asszony egyet mozdul, fáj, éget, mint az 
eleven tűz, és abban a percben úgy jön, hogy gyűlölöm, és ütnöm kell. Mert csak 
az enyhít meg. A szegény kis Pistánkat is többször úgy elvertem, hogy majd 
meghalt. Néha egész napokat elbujdokolok a földekre, hogy ne bántsak senkit. 
Néha a ló mozdulata, a tehenek lihegése forralja a vérem, nekiesek szegény 
állatoknak, s majd agyonverem őket. Valami megrontott, tiszteletes úr. Hiába 
imádkozom, hiába kérem Istent. A tiszteletes úr mindent tud, mit tegyek, mert 
már ott vagyok, hogy elemésztem magam.”2

Sokkal tömörebben és színpadiasabban, mint Móricz Zsigmond novellá-
jában, de valójában ugyanazt a sorsot olvashatjuk ebben a néhány mondatos 
vallomásban is. A frontot megjárt székely ember ugyanúgy alvászavarokkal 
küzd, rendszeresen fájó emlékbetörések gyötrik, traumáit pedig úgyszintén 
illúziókon keresztül éli újra, azért üti-vágja feleségét, fiát, állatait. Hasonlóan 
kerüli az élményeiről való beszélgetéseket, azért tűnik el napokra, a tiszteletes-
nek tett kifakadása pedig éppúgy a reménytelenségről szól. Ugyanaz a balsors, 
csak éppen nem egy alföldi szegényparaszté, hanem egy módos székelyé.

Az imént megjelenő Szántó Zsiga csupán epizódszereplő, többször nem is 
jelenik meg Szabó Dezső regényében, személye mégis arra hivatott, hogy erő-
sebben érzékeltesse az elsodort magyar falu tragédiáját.

Megöllek, mert szeretlek

Szabó Dezső regényében az imént felidézett jelenet után következett a román 
betörés. Ennek a valós történelmi eseménynek a hatására egy farkaslakai fiatal-
ember, Tamási Áron hadiérettségit tett Gyulafehérváron, majd katonának je-
lentkezett, és rövidesen az olasz frontra vezényelték. A Virrasztás című művében 

2 Szabó Dezső: Az elsodort falu. Debrecen, 1989, Csokonai Kiadó, 294.
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számolt be arról, amikor társaival a Piavén átkelve elfogott egy olasz egységet. 
Saját leírása szerint az ellenséges osztag még náluk is jobban meg volt rémülve: 
mikor hadonászni kezdett kézigránátjával, az olasz egység azonnal megadta 
magát.

Tamási Áron írói pályája is egy katonatörténettel kezdődött. Szász Tamás,  
a pogány című novellájával megnyerte 1922-ben a Keleti Újság pályázatát. Ez a mű 
azonban nem a frontélményekről szól, hanem a fentebb bemutatott esetekhez 
hasonlóan a háborút végigharcoló, az Istentől épp elforduló katona, Szász Ta-
más keserű történetét vetette papírra a székelyföldi író. „Úgy ült az ital mellett, 
mintha a világ elsöprése reá lett volna bízva.” A PTSD-ben szenvedőkre igen 
jellemző, hogy traumatikus élményeiket drogba, alkoholba fojtják. A novella 
elején Szász Tamás épp a kocsmában ül, és mivel a bort már meg sem érzi, egyre 
másra kéri ki magának a pálinkákat, miközben hol dühödten kiabálva, hol hal-
kan panaszolva buggyan ki belőle minden fájdalma: elküldték a háborúba, hogy 
aztán koldusbotra jusson, Erdély pedig elvesszen.

Az alföldi szegényparaszthoz és a jómódú székelyhez hasonlóan Tamási 
Áron főszereplőjét is a PTSD számos tünete jellemzi. Elkeseredett, amiért tönkre-
ment, haragos az őt és hazáját ért igazságtalanság miatt, reménytelennek érzi 
családja jövőjét, és úgy hiszi, képtelen megküzdeni a helyzettel. Mikor alaposan 
lerészegedik, hazamegy, berúgja az ajtót, és üvölteni kezd a családjával: „Meg-
öllek mindegyiket, mert szeretlek szüvemből. Ne süssön se reám, se reátok az 
áldott nap, mert szolgaság jőve reánk! Vesszen, akit csúffá tett a nagyisten, s ne 
éljen, mint a hó tetején a bolha… Megöllek, kettéváglak mindegyiket, mint  
a csürkefiat! És félig megőrülve kitámolygott a favágóra, s megragadott egy 
nagy erdölő-fejszét, s felemelve vitte, hogy életét vegye gondját viselő feleségé-
nek és öt édes gyermekének.”

Noha felesége és gyermekei elmenekülnek idejében otthonról, Szász Tamás 
bútorait összehordja az udvar közepére, hatalmas tüzet rak belőlük, tetejére 
odaveti családja nemeslevelét, puskájával lelövi a házfedél sarkán levő bádog-
keresztet, majd lovára ül, hogy átugrassa a tüzet. „A paripa nyakszegéssel, 
gangosan járta körül kétszer a tüzet, de amikor hasa alá kellett volna vennie  
a lángot, akkor toporzékolni kezdett, és a gazdája kedvére megvadult.

– Ha csak az kell, meg is esszük ketten ezt a tüzet! – rázta barna fejét a székely, 
s szájához emelte a hosszú sörényt, és megcsókolta. A ló két lábra állott, és egy 
horkantással átugrotta a tüzet – de Szász Tamás nem volt immár rajta: a földön 
hasra bújva hörgött, s a koponyájából erősen bugyogott szép piros vére…”3

Szász Tamás elmenekült a világ elől. A fronton szerzett traumáit nem tudta 
feldolgozni, új élete elviselhetetlenné vált, ezért előbb az italt választotta, majd 
családja ellen fordult, végül az öngyilkosságba kergette magát a PTSD legsúlyo-
sabb tüneteként.

3 Tamási Áron: Szász Tamás, a pogány. In Tamási Áron összes novellája. Budapest, 1994, Kortárs 
Kiadó, 5–12.
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Az elsodort ország

Három első világháborús magyar sorsot tekintettünk meg, egyben a PTSD há-
rom lenyomatát a magyar irodalomból. A népi mozgalom elévülhetetlen érde-
me, hogy a széles közönség elé tárta a magyar falut, a szegényparaszti világot, 
bemutatva életének minden keserűségét és nehézségét a történelem, a megélt 
múlt összefügésében. Noha a tudomány nem adott társadalomtörténeti össz-
képet arról, hogy a háborús vereség, az országcsonkítás, a szülőföldről való 
menekülés mellett a poszttraumás stressz szindrómától a magyar falvak lakói 
mit szenvedtek, s hogy ez milyen nyomot hagyott a nép lelkében, vállalkozó-
szellemén, fizikai állóképességén és egész szociológiai rendszerén, Móricz Zsig-
mond, Szabó Dezső vagy Tamási Áron műveinek köszönhetően lehet erről elkép-
zelésünk. Az első világégést és Trianon katasztrófáját zavart elméknek, megtört 
lelkeknek kellett vagy kellett volna feldolgozniuk.
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Cseke	Péter

A veszély békéje
Feljegyzések	a	Vásárhelyi	Találkozó	előkészítésének	 
és lefolyásának vitájához

1. A legtöbb elmarasztalás – akkoriban és utóéletében egyaránt – a Vásárhelyi 
Találkozóról való távolmaradása miatt érte az Erdélyi Fiatalok törzsgárdáját. 
„Mindenkinek változhatik a véleménye – szögezte le 1937 nyarán a folyóirat 
szerkesztőségi cikke –, de akkor a változásról és annak okairól nyíltan és nyil-
vánosan be kell számolnia, különben senki sem hihet a változás őszinteségé-
ben.”1 Erre a felszólításra csak a Magyar Dolgozók Országos Szövetségének 
(MADOSZ) titkára, Bányai László válaszolt a Korunk hasábjain. Bányai kiemelte, 
hogy amíg a Hitel „diétának” nevezi a készülő ifjúsági találkozót (ami a kivált-
ságos rendek merev tárgyalóközösségére utal), addig az Erdélyi Fiatalok kitart  
a parlament mellett, „ami helyesen a különböző álláspontok demokratikus ösz-
szevetését jelenti”. Miután elismeri, hogy a szóhasználat itt elvi jelentőségű, így 
folytatja: „Hogy mégis az Erdélyi Fiatalok váratott legtovább megnyilatkozásai-
val, annak valószínű magyarázata, hogy az Erdélyi Fiatalok már önmagában is 
ifjúsági parlament volt egykor, s szereti mai leszűkített kereteivel is a demok-
ratikus gondolat egyedüli hivatott letéteményesének tekinteni magát.”

Ennek hangoztatására – szögezte le Bányai – éppúgy nincs szükség, mint  
a világnézeti fölény éreztetésére.2 A korabeli viszonyokat nem ismerő, teljesen 
jóhiszemű olvasó előtt valóban érthetetlennek tűnhet: ha igaz az, hogy a Vásár-
helyi Találkozó gondolatcsíráit 1929 nemzedéke ültette el – miként a munkatársi 
közösség kötelékéből 1932-ben kivált Bányai László állította –, akkor mi a ma-
gyarázata annak, hogy épp az Erdélyi Fiatalok képviselői nem próbáltak érvényt 
szerezni demokratikus kisebbségvédelmi és az együttélés szükségességére 
alapozó társadalomépítő elgondolásaiknak Marosvásárhelyen?

A nyolcvanas évek derekán, amikor az Erdélyi Fiatalok dokumentumkötetét 
kiadásra előkészítettem, leginkább erre a kérdésre kerestem a magyarázatot. 
Hiszen minden döntésnek (akkor is) ez volt a tétje: demokrácia vagy diktatúra?

isten éltesse 75 éves szerzőnKet!
cSeke Péter (1945) irodalomtörténész, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem ny., doktori témave-
zető tanára. Legutóbbi kötete: Az emlékezet ébrentartása (Magyar Napló Kiadó, 2019).
1 [Jancsó Béla]: Az ifjúsági parlament kérdéséhez. Erdélyi Fiatalok, 1937/2, 19.
2 Bányai László: Erdélyi ifjúsági parlament. Korunk, 1937, 7–8. Újraközölve in Turzai Mária:  

A Vásárhelyi Találkozó. Bukarest, 1977, Politikai Könyvkiadó, 134–137.
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Az újabb eszmetörténeti kutatások révén sokat tisztult a kép,3 különösen 
hogy Dávid Gyula is közzétette a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 5/2-es kötete 
számára írt történelmi hűségű eseménytörténetét.4

2. Dávid Gyula szintézisében az olvasható, hogy forrásértékű dokumentum-
kötetem5 árnyalja a Vásárhelyi Találkozóról átörökített – ideológiai beágya-
zottságú – képet. Csatári Dániel6 és Turzai Mária7 kiadványához, illetve a kor-
társi visszaemlékezők8 megnyilatkozásaihoz viszonyítva mindenképpen, 
hiszen ők „a kommunista párt vezette népfront” szellemében „emlékeztek”. 
(Hogy abban az időben hiteles értékelések is születhettek, meggyőzően bizo-
nyítja Nagy György eszmetörténész Korunkbeli elemzése, melyben szóba sem 
kerül, hogy a Vásárhelyi Találkozó a kommunista baloldal kezdeményezésére 
jött volna létre.9) A Hitel-csoport álláspontjának a feltárására, a szervezésben 

3 Lásd Gáll Ernő: A Vásárhelyi Találkozótól a Szárszói Konferenciáig. A Hét, 1993, 46. Kötetben 
in G. E: Újraközölve Számvetés. Kolozsvár, 1995, Korunk–Komp-Press, 94–103. Dávid Gyula: 
A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból. Látó, 1998, 7, 78–102; Szász István Tas: Beszédes 
hallgatás. Három Hitel és ami utána következett. Kolozsvár, 2007, Kriterion; Bárdi Nándor:  
A Vásárhelyi Találkozó értelmezései (1937. október 2–4.). In Otthon és haza. Tanulmányok a ro-
mániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda, 2013, Pro-Print, 25, 35, 195, 413–414, 417, 
446, 450, 453–454, 465, 467–468, 483, 544–545.; Horváth Sz. Ferenc: A Vásárhelyi Találozó mint 
egyesítési kísérlet (1937). In H. Sz. F.: Elutasítás és alkalmazkodás között. Csíkszereda, 2007, Pro-
Print Könyvkiadó, 150–158; Szász István Tas: Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel; Kónya-
Hamar Sándor: Erdélyi szívvel, összmagyar érdekért. Szász István Tas Transzilván szemmel, 
összmagyar szívvel című kötete kapcsán. Székelyföld, 2016, 12.

4 Dávid Gyula: A Vásárhelyi Találkozó. Látó, 2010, 4.
5 Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940). Bukarest, 1986, Kriterion Könyvkiadó.  

A kilencvenes évek elején Domokos Géza több ízben is a kötet újrakiadására biztatott. Nem 
láttam ennek akkor értelmét, aminthogy ma sem. A nagyobb mikrofilológiai „merítésnek” 
annál inkább. Ez a munka el is kezdődött a Jancsó Béla-levelezés összegyűjtésével, kiadásával, 
a részkérdéseket tágabb összefüggéseket felvilantó tanulmányok/tanulmánykötetek megírá-
sával. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Vásárhelyi Találkozó kutatója a gondo-
zásomban megjelent Jancsó Béla levelezés III, 1935–1940 (Kolozsvár, 2019, Kriterion) az alábbi 
dokumentumokat és azok jegyzeteit hasznosíthatja: 76, 77, 88, 90, 95, 98, 107, 108, 111, 137, 144, 
156, 167, 187, 198, 199, 200, 206, 209, 214, 215, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 
243, 246, 247, 248, 251, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 256, 257, 267, 315.

6 Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp., 1967, Akadémiai.
7 Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. „a történelem önmagát gondolta”. Bukarest, 1977, Politikai 

Könyvkiadó.
8 Balogh Edgár: Szükséges dialógus volt. Korunk, 1967, 10, 1362–1363; Bányai László: Emlékeze-

tes értekezlet. Korunk, 1967. 10. 1355–1359; Jordáky Lajos: Munkásegység a Találkozón. Korunk, 
1967, 10, 1359–1361; Szemlér Ferenc: Magányos résztvevő a Vásárhelyi Találkozón. Igaz Szó, 
1967, II, 479–488. 

9 Nagy György: Alkalmi asszociációk a közéleti szó hiteléről. A Vásárhelyi Találkozó évfor- 
dulójára. Korunk, 1977, 11, 894–898. In N. Gy.: Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben. Ta-
nulmányok, 1973–1998. Kolozsvár, 1999, Komp-Press–Polis. Lásd még Cseke Péter: Egy  
szintézis előfeltételei. In Cs. P.: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kolozsvár, 2003, Kriterion, 
10–22.
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vállalt szerepének a bemutatására csak az 1989-es változások után kerülhetett 
sor.10 Újraolvasva az 1986-ban bezúzásra ítélt kötet bevezető tanulmányát, azt 
tapasztalom, hogy a 79 lap egytizede foglalkozik a Vásárhelyi Találkozó kérdé-
seivel. Ami lényegében azt jelenti, hogy ütköztettem az Erdélyi Fiatalok meg az 
időközben „népfrontossá” vált baloldali szerzők szövegeit, „árnyaltam” a köz-
tük levő nézetazonosságokat és különbözőségeket.

Érthető módon egészen más a meglátása annak a szerzőnek, aki az 1990 
utáni Hitel-kutatások ismeretében közelít a témához. A Turzai-könyv keletke-
zéstörténete kapcsán például a politikusi tapasztalatokkal rendelkező Kónya-
Hamar Sándor esszéíró – a Hitel-kutató Szász István Tas egyik munkájáról írva – 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a kézirat annak a Bányai Lászlónak a felügyeletetével 
nyerte el ismert formáját – Bányai a Politikai Könyvkiadó aligaz gatója volt –, aki 
az Erdélyi Fiatalok katolikus alapító-főmunkatársaként indult, és 1933 őszén ille-
gális kommunistaként bukott le Brassóban.11 Az ismert (vagy a ma még nem  
eléggé ismert?) politikai kalandor volt tehát a közvetlen felettese Bitay Ödön- 
nek, a kötet szerkesztőjének, akinek a „munkáját” Turzai nem győzte kárhoztatni 
a rendszerváltást követően.12

Turzairól megtisztelő hangnemben ír a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon.13 
A marosvásárhelyi történész a Bolyai Tudományegyetemen végzett (1953),  
a bukaresti egyetemen doktorált (1972), az 1956-os magyar forradalom leverését 
követően a forradalommal kapcsolatos magatartása miatt 1957 februárjában 
tanári állásából elbocsátották, majd akadémiai kutatóként alkalmazták, miként 
a román Gulágot megjárt Bözödi Györgyöt.14 Ilyen előtörténettel nyilván nem 
tudott szembeszegülni Bányai kiadói despotizmusával, aminek következtében 
a történelemhamisító kötet kulcsmondata így hangzik: „A romániai magyar 
értelmiség közös tanácskozásának, a Vásárhelyi Találkozónak az összehívását  
 

10 Hitel. Kolozsvár, 1935–1944, I–II. Tanulmányok, repertórium. Sajtó alá rendezte és bevezette 
Záhony Éva. Bp., 1991, Bethlen Gábor Könyvkiadó; Szász István Tas: Beszédes hallgatás. Három 
Hitel és ami utána következett. Bukarest – Kolozsvár, 2007, Kriterion Könyvkiadó; uő: Transz-
szilván szemmel, összmagyar szívvel. Hat nagy tanulmány. Bp., 2015, Jancsó Alapítvány; Hitel 
Nemzetpolitikai Szemle. Egy szolgáló nemzedék üzenetei napjaink olvasatában. Bp., 2018, Jancsó 
Alapítvány–Faluház és Ravasz László Könyvtár); uő.: Öröklött szolgálat. A kolozsvári Hitel 
nemzetpolitikai szemle és munkatársai emlékét, a lap szellemiségét ápoló tanulmányok és 
egyéb írások. Leányfalu, 2018, Jancsó Alapítvány–Faluház és Ravasz László Könyvtár; uő.: 
Újraélesztés. A 2012. május 30-án a Magyar Írószövetségben a kolozsvári Hitel folyóiratról 
rendezett konferencia anyaga kiegészítve. Leányfalu, 2018, Jancsó Alapítvány–Faluház és 
Ravasz László Könyvtár.

11 Lásd: Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták. 366.
12 Kónya-Hamar Sándor: Erdélyi szívvel, összmagyar érdekért. Szász István Tas Transzszilván 

szemmel, összmagyar szívvel című kötete kapcsán. Székelyföld, 2016, 12, 118–143.
13 In Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, 5/2. Kolozsvár–Bukarest, 2010, Erdélyi Múzeum-Egye-

sület–Kriterion, 950–951.
14 I. m. uo.
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a Román Kommunista Párt kezdeményezte, miután felmérte az egység létre-
hozásának irányába ható törekvéseket és lehetőségeket.” A Turzairól szócikket 
író történésztárs, Vincze Zoltán az említett lexikonban így próbált elégtételt 
nyújtani az elvetélt kötet szerzőjének: „A Vásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2–4.) 
dokumentumainak feltárása és közlése 40. évfordulója alkalmával (még a cen-
zúra által csonkított formában is) lehetőséget teremtett a nemzetiségi kérés  
– korábban tiltott – felvetésére; a Találkozón elhangzott Hitvallás újraközlése  
a nemzeti identitásában elhallgattatott erdélyi magyarság számára az üdítő 
forrásvíz erejével hatott: »…a Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal romániai 
magyar értelmiség a legteljesebb nemzeti, szociális és politikai egység vágyától 
áthatva kimondja, hogy az erdélyi magyarság minden egyes tagjára a sorskér-
déseink és küzdelmeink iránti érdeklődés, tevőleges szolgálat és munka hárul. 
A magyarság minden egyes tagjának teljesítenie kell mind anyagi, mind szel-
lemi tehetségéhez mérten kötelességét magára hagyott nemzetünk iránt.«”15

3. „Szükséges-e s lehetséges-e a különböző transszilvániai magyar szellemi 
irányzatok találkozása, s milyen remények fűzhetők a parlament eredmé-
nyességéhez?” – ez volt a Független Újság ankétjának kérdése. A húsvéti lapszám  
3. és 4. oldalán megjelent nyilatkozatok szerzői közt Dsida mellett ott találjuk 
Jancsó Elemér irodalomtörténészt, Venczel Józsefet, a katolikus főiskolások kép-
viselőjét, Asztalos Sándor ügyvédet, Nagy István munkásírót, Vita Sándor szö-
vetkezeti tisztviselőt, Szenczei László írót, Bányai László tanárt, Kéki Béla lap-
szerkesztőt, a szocialista ifjúmunkásokat képviselő Jordáky Lajost, Balogh 
Edgár közírót. Egyöntetű véleményük szerint a parlamentáris találkozó, „a kö-
zös munkaprogram lefektetése” történelmi szükségszerűség.16 Hogy Jancsó 
Bélát is igyekezett szóra bírni Balogh Edgár, az onnan tudható, hogy hagyaté-
kában fennmaradt az 1937. május 18-án kelt sürgető levél.17

Nem hagyható ki a sorból Méliusz József, akinek A tavaszi parlament példa-
mutatása címmel írt, a szlovenszkói magyar szellemi csoportosulások parlamen-
táris találkozójáról szóló történelmi hátterű beszámolóját ezzel a figyelmez-
tetéssel hozta 1937. április 17-én a szerkesztőség: „Az, amit ő a csehszlovákiai 
Tavaszi parlament példájában követendőnek tart, eszméjében az, és nem ered-
ményeiben. A kezdeményezés helyesen indult, de, fájdalom, az együttesből 
kiváltak azok az erők, amelyek az indulásnál együtt voltak. Ha nálunk is ha-
sonló eset következne be, úgy a transszilvánai kezdeményezés már eleve meg-

15 Uo.
16 Fiatal magyarok találkozója elé. Ankét a transszilvániai magyar szellemi irányzatok parla-

mentáris együttműködéséről. Független Újság, 1937. márc. 27.
17 „Ligeti Ernő meghívásából felkérem Önt, szíveskedjék a FÚ tavaszi parlament-ankétjára 

20–30 soros nyilatkozatot küldeni, annál is inkább, mert Tamási Áron a különböző magyar 
szellemi csoportok képviselőinek találkozóját Marosvásárhelyre hívja össze […] A FÚ-ban le 
akarjuk most zárni az ankétot, kérem tehát, szíveskedjék postafordultával a hozzászólást 
elküldeni.” A levél kommentárját lásd in Jancsó Béla levelezése, III, 320–321.
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bukott. A transszilvániai magyar egyházak és a Magyar Párt ellenére, szemben 
velük, arcvonalat alkotni nem lehet; a magyar élet, ha nem is kizárólagossággal, 
de jórészt ezek keretében lüktet; »egység« nincs nélkülük. Nekünk viszont épp 
az a célunk, hogy az egység kedvéért a legkülönbözőbb álláspontok egy síkra 
kerüljenek. […] A mi ankétunknak a célja: teljességre való törekvés és lecsiszo-
lása az ellentéteknek közös jó célok érdekében.” A Jancsó Béla hagyatékában fenn-
maradt lapkivágat szerint az Erdélyi Fiatalok spiritus rektora ezt tartotta kieme-
lendőnek: „A résztvevők között a kisebbségi írókon és publicistákon kívül ott 
voltak a szlovenszkói haladó képzőművészek legjobbjai, a Szlovenszkói Magyar 
Kultúr Egyesület (SzMKER), a Szülői Társulatok Szövetsége, a konzervatív Ma-
gyar Irodalmi Szövetség, a Járási Közművelődési Egyesületek, a legkülönbö-
zőbb városok kultúregyesületei, a Jókai-egyesület, a szociáldemokrata Munkás-
akadémiák kiküldötte, a pozsonyi és a kassai magyar rádió, valamint a prágai 
magyar főiskolások Táncsics Körének kiküldöttjei. De ezúttal bizonyos párt-
politikai és egyházi fennhatóság alatt álló szervezetek és sajtóemberek marad-
tak felsőbb utasításra távol, noha az első Tavaszi Parlamentben még ott voltak.”18

A Független Újság óvatossága nem volt alaptalan. Demeter Béla és Dsida azért 
lépett ki az Erdélyi Fiatalok munkaközösségéből, mert a folyóirat alapítói és a Hitel 
szerkesztői nem tudtak megegyezni a parlamentáris elvek alkalmazásának kér-
désében. Ezek után mi sem természetesebb, minthogy Demeter Béla és Dsida 
is ott volt Marosvásárhelyen. Dsida nem mint világnézetektől független író, ha-
nem mint a Keleti Újság akkreditált tudósítója, akit ráadásul a Vásárhelyi Talál-
kozó Sajtóbizottságába is beválasztottak. Így vált önhibáján kívül a Vásárhelyi 
Találkozó kárvallottjává.

Mi is történt voltaképpen? Az erdélyi magyarság és a román nép együttélésének 
feltételei és útja című előadás elhangzása utáni napon ez a cikk jelent meg a Ke-
leti Újságban: Megbélyegezték Kacsó Sándort a Vásárhelyi Találkozón. Kacsó azt hitte, 
hogy Dsida adta le telefonon a tudósítást. Nehéz szagú iszap fölött című önéletrajzi 
visszaemlékezésében is nehezményezte, hogy Dsida nem jelezte neki: nem ő 
írta a cikket.19 Az újabb kutatások azonban kiderítették, hogy a Keleti Újság alá-
íratlan cikkének Olajos Domokos volt a szerzője. Kacsó előadásának napján 
Dsida ugyanis Kabdebó Kálmán bőrgyógyász orvos lakásán feküdt influenzá-
val. Kónya-Hamar Sándor arról ír a Székelyföld 2016 decemberi számában, hogy 
halálos ágyán Dsida Kovács Katona Jenőt kérte fel a sajnálatos ügy tisztázására. 
Ami bizonyára nem történt meg.20

A Vásárhelyi Találkozót megelőző eszmecsere elindítója vitán felül a népi 
radikális Tamási Áron volt, és nem a kommunista baloldal. Az igaz, hogy a Cse-
lekvő erdélyi ifjúság című cikksorozatára21 elsőként a Korunk köréből érkezett  

18 Uo.
19 Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap fölött. Bukarest, 1993, Kriterion, 39.
20 Vö.: Cseke Péter: „Életem hanyatlóban van már, mint az alkonyi nap.” Helikon, 2017, 13.
21 Brassói Lapok, 1936. ápr. 5.–ápr. 12.



2 0 2 0 .  j a n u á r 119

válasz,22 de a Csehszlovákiából egy évvel korábban kiutasított Balogh Edgár nem 
volt nemzetietlen. Az Erdélyi Fiatalok presztízsének védelmében Tamásival vitá-
ba szálló Jancsó Béla pedig a Tizenegyek indulása (1923) óta az író szűkebb baráti 
köréhez tartozott. Egyiküknek sem volt kifogása, amikor a Független Újság an-
kétjának lezárásaként ezt olvasták a Mind magyarok vagyunkban: „Nemzedék és 
nemzedék között nincs véleménykülönbség abban, hogy amiért a legtöbbet kell 
szenvednünk és tűrnünk, abban van egyetlen megtartó erőnk is: magyar mivol-
tunkban. […] Nehéz idők járnak ránk, de ha a test nyugalmasabban és békéseb-
ben is élhetne máshol, a szív és a lélek csak itt élhet úgy, hogy halálos bűnbánat 
ne legyen belőle. Nemcsak itt kell maradni, hanem az uralkodó nemzettől át-
venni a hősi emberi harcot, amelyet neki a művelődésteremtő anyanyelv jogáért 
és bárkinek emberi jogaiért folytatnia kéne.”23

Balogh Edgár az 1937. IV. 30-án kelt levelében vette fel a kapcsolatot Molter 
Károllyal. Arra kéri a számára még ismeretlen marosvásárhelyi írót, hogy „te-
gye magáévá az ifjúsági-intellektuális parlament ügyét”. „Itt rágom a fiatalok 
fülét, hivatkozom a szlovenszkói Tavaszi Parlament előnyeire és tanulságaira, 
de plátói nyilatkozatoknál egyebet nem lehet elérni. Pedig az eszmét Tamási 
Áron vetette fel, s mi néhányan, akik a »baloldal« kisebbségét jelentenők az 
ilyen parlamenti találkozón, elkövettünk minden revíziót, amire az idő intett, 
s ami a közös népi érdekekre való tekintettel szükséges volt.”24 Milyen revízióra 
gondolhatott a levélíró? „Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a szektás mozgal-
miságtól ő sem mentes” – olvasható Kántor Lajos centenáriumi megemlékezé-
sében. „A cselekvés-központúság oly mértékben meghatározta gondolkodás-
módját, hogy ehhez mérten a Korunkat másodlagosnak tekintette a harmincas 
években. […] Csehszlovákiából lényegében politikai tevékenysége […] miatt 
történt kitoloncoltatása…”25 Tény, hogy – Gaál Gáborral együttműködve-vitat-
kozva – a maga marxista–leninista elkötelezettségével igyekezett folytatni a ki-
sebbségvédelmi harcot.26 Emlékiratában mégis eléggé „sejmékesen” fogalmaz 
az erdélyi magyar fiatalok népfront-kísérletéről: „amint a párt döntött”.27

Elfelejtette volna, hogy május 8-án mit közölt – bizalmasan – Méliusz József-
fel? „A Tavaszi Parlamentet Tamási Áron hívja össze Marosvásárhelyre, Mol- 
ter Károly rendezi. (Erről még semmit a sajtónak. A diákok most nyilatkoznak 

22 Balogh Edgár: Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság. Korunk, 1936, 5, 461–464; László 
Dezső: Cselekvő erdélyi ifjúság. Erdélyi Fiatalok, 1936/1, 1–5; Jancsó Béla: Levél Tamási Áron-
hoz a cselekvő erdélyi magyar ifjúságról. Brassói Lapok, 1936. máj. 17.

23 Tamási Áron: Mind magyarok vagyunk. Független Újság, 1937. máj. 29. Ua. in T. Á.: Tiszta beszéd. 
Publicisztika, 1923–1940. Dávid Gyula zárótanulmányával. Bukarest, 1981, 438–439.

24 Balogh Edgár levele Molter Károlyhoz. In Molter Károly levelezése, 3. Budapest–Kolozsvár, 2006, 
Argumentum–Polis, 281–282.

25 Kántor Lajos: Balogh Edgár a Sarlótóól a Korunkig. In Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Száz év 
kaland. Erdély magyar irodalmáról, 1918–2017. Csíkszereda, 2018, Bookart, 290–297.

26 Uo.
27 Uő.: Szolgálatban, 37.
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a FÚ-ban.28 Áron most jött haza Bpestről, s Molter nagyon szép levélben tette 
magáévá az ügyet.” A Molter-levelezésben ennek nem maradt nyoma, s a Nagy 
Pál szerkesztette Ölelő szeretettel című Tamási-kötetben sem olvasható.29 Fenn-
maradt viszont az a – június 6-án kelt – levél, amelyikben Balogh Edgár beszá-
molt Molternek az előkészületekről, a mozgalom helyzetéről.30 A Szolgálatban 
című emlékiratában idéz is a levélből: az intellektuális találkozó célja „egy olyan 
parlament létrehozása, melyben ősszel vagy télen minden magyar szerv kikül-
döttei ülésezhetnének. A mostan szorgalmazott első találkozó nem hivatalos, 
hanem baráti jellegű, nem hivatalosak annak ülései sem, csak elvi eredményei 
kerülnének a nyilvánosság elé…”31 Ez a levél azért jelentős, mert felfedezhető 
benne a Találkozó programtervezete, amit szervezőtásaival már egyeztetett:  
1) a magyar kultúra egyetemes képviselete minden magyar irányzat együttmű-
ködésével; 2) a romániai magyarség szociográfiai felmérése (Erdély felfedezése 
sorozat, központosított valóságkutatás, kisebbségi empirizmus, irodalmi rea-
lizmus, politikamentes tudományos egylet s intézmények); 3) a magyar kultúr-
értékek demokratizmusa (népkönyvtár, szabadiskolák, népi egyetem, műked-
velő szövetség, közös kultúrrendezések); 4) közös kultúrház a magyar nyelvért 
(az erdélyi 12 pont, a nyelvhasználat tudatosítása, román és külföldi publikációk, 
bekapcsolódás a népszövetségbe); 5) érintkezés a román demokrata körökkel  
s kapcsolat a szász, zsidó, bolgár, orosz, sváb-német, török kisebbségekkel.32

A Méliusznak küldött levélben nem véletlen Tamási említése. Hátterét érde-
mes megvilágítanunk. Sipos Lajos irodalomtörténész, Tamási monográfusa írja: 
„Magyarországon 1937 márciusában megalakult a Márciusi Front Erdei Ferenc, 
Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Sárközi György, Tamási Áron és Veres 
Péter részvételével. […] A Márciusi Front a »népi írói csoport« intézményes szín-
relépése is volt. Március 15-én a budapesti Múzeumkertben és a környező ut-
cákban hozzávetőlegesen ötezer, többségében egyetemista, főiskolás és ifjúmun-
kás előtt olvasta fel Kovács Imre a Márciusi Front tizenkét pontját. A célok közt 
szerepelt a demokratizálás, a gondolat-, szólás-, sajtó-, gyülekezési és szervez-

28 Lásd: Diákok a tavaszi parlament gondolatáért. Független Újság, 1937. május 8. A szerkesztő-
ségi bevezetőben ez olvasható: „A transszilvániai magyar szellemi erők parlamentáris talál-
kozójának s népi összefogásának gondolata megértésre talált az egyetemi hallgatóság köre-
iben is. Katolikus és unitárius főiskolások nyilatkozatait közöljük, s örömmel állapítjuk meg, 
hogy a diákság hozzászólásaiban a nemzeti múlt hagyományainak féltése a magyar népi 
haladás gondjával párosul. A református diákok, akik a minap foglaltak állást Féja Géza 
könyvével, a Viharsarokkal kapcsolatban a magyar népi demokrácia mellett, a transszilvániai 
magyar szellemi parlament tudomásunk szerint egységesen kívánnak hozzászólni.”

29 Tamási Áron: Ölelő szeretettel. Válogatott irodalmi levelek. Válogatta és a jegyzeteket össze-
állította Nagy Pál. Budapest, 2008, Palatinus.

30 Balogh Edgár levele Molter Károlynak. Kolozsvár, 1937. június 6. In Molter Károly levelezése, 3. 
Budapest–Kolozsvár, 2006, Argumentum–Polis, 289–291.

31 Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat, 1935–1944. Bukarest, 1978, Kriterion, 45–46.
32 Balogh Edgár levele Molter Károlyhoz. Kolozsvár, 1937. VI. 6. In Moilter Károly levelezése,  

3, 289–291.
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kedési szabadság, az általános, egyenlő és titkos választójog biztosítása, az or-
szággyűlési képviselők összeférhetetlenségének betartása, az ötszáz holdon 
felüli birtokok kisajátítása, a bankok, kartelek és monopóliumok uralmának meg-
szüntetése, a progresszív adórendszer, a 40 órás munkahét bevezetése, a mini-
mális munkabér megállapítása »a létminimum felett«, a szervezkedési szabadság, 
a progresszív tandíj bevezetése az »alsóbb néposztályok érdekében«. A követelés 
12. pontja így hangzott: »(követeljük) A magyar revíziót: a dunavölgyi népek 
számára a hovatartozandóság kérdésében az önrendelkezési jog tiszteletben 
tartását. A pánszláv és pángermán imperialista törekvésekkel szemben a Duna-
völgyi öncélúság és konföderáció gondolatának megvalósítását. «”33 Emlékira-
tában Balogh Edgár is kitér arra, hogy a „nyilvánosság elé lépett Márciusi Front 
kétségtelenül buzdító hatással volt a romániai magyar fiatalságra, nemcsak  
a demokratizmus jegyében, hanem a Duna-völgyi s szélesebben kelet-európai 
néptestvériség csillaga alatt is, komoly nemzeti ellenerőt jelezve a jobboldalnak, 
a tengelybarátok, a nagynémet tervekhez alkalmazkodók mesterkélt és hazug 
nacionalizmusával szemben.”34

A Márciusi Front megalakulása után Féja Géza Kolozsváron járt. Balogh Ed-
gár kíséretében felkeresi mind az Erdélyi Fiatalok, mind a Hitel embereit. A láto-
gatásról Jancsó Béla így számolt be László Dezsőnek: „A mintegy fél óráig tar-
tó beszélgetésünk végén szóba került a Hitel 3. száma is, mire Balogh Edgár azt 
a kijelentést tette előttünk, hogy: »az Erdélyi Fiatalok olyan merev és szögletes, 
hogy mindenkit elvadít magától, szegény Mikó Imre is próbált közeledni felétek, 
de ti annyi feltételt szabtatok eléje, hogy a végén kénytelen volt a Hitelbe írni, 
mely az utóbbi számaiban meglepően demokrata«.35 Én erre megkérdeztem, 
hogy kitől hallotta ezt a dolgot, mire ő azt mondta, hogy Mikó Imrétől. Erre én 
kijelentettem előtte, hogy: 1) nem igaz az, hogy Mikó Imre a Hitelbe írása előtt 
hozzánk fordult volna, 2) nem igaz, hogy mi olyan feltételeket szabtunk, ami 
miatt kénytelen volt a Hitelhez menni. Igaz ellenben az, hogy: 1) az Ady E[ndre]-
munkaközösség beadványával Mikó (harmadmagával)36 csak akkor fordult 
hozzánk, amikor a Hitel szóban forgó száma már ki is jött a nyomdából; 2) a be-
adványban nincs kapcsolat felállítva kérésük elfogadása és a Hitelbe írás között; 
3) a beadvány és a Mikó ügye tárgyalása folyamatban van, döntés még nincs, 

33 Sipos Lajos: Tamási Áron és a magyar népi mozgalom. Várad, 2013. december 15.
34 Balogh Edgár: Szolgálatban, 32.
35 Új magyar rendiség szószólói Erdélyben című cikkében Balogh Edgár így foglalt állást: „Nem 

szabad alábecsülnünk a kísérletet: abból a szellemi tespedtségből, mely a Magyar Párt merev 
tekintélyelvi politikájától az Erdélyi Helikon elvtelen irodalmi széplélek-egységéig oly egyön-
tetűen jellemzi az erdélyi magyar közéletet, íme, a nagy nyugati parancsuralmi rendszerek 
nyomán keres Erdélyben is kivezető utat egy magát újnak kellető szellemi irány. Félreismer-
hetetlen a szakítás a Szabó Dezső robusztus paraszti eszmehirdetéséből sarjadt Erdélyi Fiata-
lok hagyományos népi-demokratikus irányával, mely egy évtizeden át az erdélyi magyar 
néptömegek felé fordította a diákság figyelmét” (Korunk, 1936, 4, 284–290).

36 Jancsó Elemérrel és Szenczei Lászlóval.
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tehát elutasításra nem hivatkozhatik. Balogh Edgár csodálkozva hallotta sza-
vaimat: kijelentette, hogy nem tudja, Mikó miért nem mondta meg őszintén, ha 
vagy a Magyar Párt központjánál levő állása, vagy pedig taktikai elgondolásai 
miatt írt a Hitelbe.37

A „tavaszi találkozó” előkészületei 1937 nyarán folytatódtak részben a Hitel 
szerkesztőségében,38 részben gróf Teleki Ádám marosújvári házában,39 illetve 
Asztalos Sándor ügyvédi irodájában.40 A marosújvári megbeszélésről maga 
Tamási számolt be László Dezsőnek. Kifejti: az augusztus végére tervezett há-
romnapos ifjúsági összejövetelen egy küszöbön álló kisebbségi társadalmi 
átszerveződés szellemi erővonalait szeretnék körvonalazni. Egyben felkéri, 
hogy vállalja el az erdélyi magyarság művelődési politikájának nagy jelen-
tőségű tárgykörét.41 Az 1937. augusztus 7-én kelt újabb Tamási-levél lényeges 
pontjai:

„a) Az erdélyi magyarság ifjabb szellemiségének összefogási mozgalma ab-
ból az elgondolásból indult ki, hogy ennek a szellemiségnek különböző árnya-
latai mindenekfelett és mindentől függetlenül igyekezzenek összefogni. Az 
eddigi előkészület folyamán ez az elgondolás odáig fejlődött, hogy abban kizá-
rólag egyének vegyenek részt, tekintet nélkül arra, hogy az illető egyének tar-
toznak-e valamelyik lap szerkesztőségi kötelékébe vagy nem. Ez az irányító elv 
lehetetlenné teszi, hogy önnek mint az Erdélyi Fiatalok szerkesztőjének adhassak 
választ. Ilyenformán, mint az összefogás mozgatója nincs módomban választ 
adni levelének arra részeire, melyek az Erdélyi Fiatalok és a Hitel szerkesztőségei-
nek kapcsolatára vagy bármelyik lapnak ebben a mozgalomban való részvé-
telére vonatkozik.

b) Ellenben nagyon örvendenék annak, ha Ön személyében részt venne eb-
ben a mozgalomban. Erre vonatkozólag közlöm, hogy a tegnapi értekezletünk 
olyan formában véglegesítette az előkészítő bizottság összeállítását, hogy abban 
rajtam kívül helyet foglalnak: László Dezső, Asztalos Sándor dr., Vita Sándor, 
Jordáky Lajos és Nagy István. Ez a bizottság a jövő héten, hétfőn du. 7 órakor 
találkozik Asztalos Sándor irodájában, Szentegyház utca 43 alatt. Erre az érte-
kezletre tisztelettel meghívom.”42

Balogh Edgár bizalmasan írta július végén Méliusznak: „A Tavaszi Parla-
ment augusztus végén meglesz; nyomja bele Albrecht és Tamási a sok bárót és 

37 Jancsó Béla levele László Dezsőnek. Kolozsvár 1937. május 19.
38 Szász István agrármérnöknek, az Erdélyi Gazdasági Egyesület későbbi alelnökének kolozs-

vári házában, Vulcan utca 11. sz., utóbb 13.
39 Lásd Jancsó Béla levelezése, III.
40 Szentegyház utca 43. alatt.
41 Lásd Tamási Áron 1937. július 26-án László Dezsőnek írt level másolatát in Jancsó Béla levele-

zése, III, 286–287.
42 Lásd Tamási Áron 1937. augusztus 7-én László Dezsőnek írt level másolatát in Jancsó Béla  

levelezése, III, 387–388.
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grófot, már négyen-öten is feltűntek demokratikus programmal. Bányai s elle-
nem elfogultak, de jó, hogy Jordáky és Nagy [István] ellen nem tudnak tenni 
semmit. […] A reakció most lesz a legveszedelmesebb: radikális népi haladónak 
álcázza magát. Tamási azt hiszi, hogy kitol velük, pedig vele tolnak ki.”43

Látván, hogy a kiegyenlítődés helyett inkább az ellentétek sarkítódnak,44 
Balogh Edgár a Független Újság 1937. július 24-ei – aláírás nélküli cikkében – így 
vonja meg a mérleget: „Nem kételkedünk abban, hogy az ankét egyszerű pró-
bája újabb és nagyobb formákban is ismétlődni fog, s ez a szellemi torna a ki-
sebbségi magyar közélet új szakaszának lesz hű kifejezője: annak a fejlődési 
szakasznak, melyben szétforgácsolt közéletünk demokratikus népközösséggé 
szervesül.”45

Albrecht, miközben kifejti Jancsónak elgondolásaikat, igyekszik baráti han-
got megütni, jóllehet ez addig nem jellemezte kettejük kapcsolatát: „Hass oda 
szerkesztőtársaidnál, hogy a találkozó kérdésében tanúsított egyenes álláspont-
jukat – hacsak lehetséges – változtassák meg, és találják meg, illetve találjátok 
meg a módot valahogyan, hogy a találkozó előkészítésében és azon is részt 
vegyetek.”46 A férfibarátság egyesen, őszinte hangján írja Tamási: „Kedves Béla, 
levelednek nagyon örültem, mert bizonyítékát látom annak, hogy közöttünk  
a barátság tovább is fennállhat. Annál jobban sajnálom a zavart, mely minket 
mint egy nemzettestnek és egy közös gondolkozásnak a harcosait egyelőre 
szétválasztott. Nyugodt vagyok, hogy én mindent elkövettem olyan irányban, 
hogy ez ne történhessék meg. […] Amit én kifogásaid közül Tőled hallottam, 
azok részint gyerekes dolgok voltak, részint annak az áldatlan harcnak a szü-
löttei, amely a Hitel és az Erdélyi Fiatalok között folyt.”47

4. A fentebb említett Ady Endre-munkaközösség az 1931-es Új arcvonal című 
antológia megjelenése után jelentkező fiatal értelmiségieket kívánta tömöríteni. 
Elnöke Jancsó Elemér, alelnöke Balázs Ferenc és Kováts József volt.48 A Jancsó 
Béla-hagyatékban fennmaradt egy László Dezsőnek címzett levél másolata, 
melyet Jancsó Elemér fogalmazott az Ady-munkaközösség nevében. Eszerint 
ajánlatuk így hangzott: 1) az Erdélyi Fiatalok terjedelmét növeljék negyedéven-
ként száz oldalra; 2) a lap eddigi demokrata, liberális szellemét fenntartva  

43 Balogh Edgár levele Méliusz Józsefnek. Kolozsvár, 1937. július 30. PIM 012.8.107; V. 553/107.
44 A Vásárhelyi Találkozóval kapcsolatos állásfoglalásokat Jancsó Béla fogalmazta. A szövegek 

László Dezsővel egyetértésben kerültek nyomdába.
45 Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest, 1978, Kriterion, 36.
46 Albrecht Dezső levele Jancsó Bélához. Bánffyhunyad, 1937. augusztus 9. In Jancsó Béla levele-

zése, III, 396–398.
47 Tamási Áron levele Jancsó Bélának. Kolozsvárt, 1937. szept. 16. In Jancsó Béla levelezése, III, 

412–413.
48 A társaság nem kapott működési engedélyt. Egyetlen kiadványa Jancsó Elemérnek a szabad-

kőművességről írt munkája volt (A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti sze-
repe a XVIII. században).
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alakítsák át azt tudományos és kritikai folyóirattá. Munkaprogramjukhoz Ko-
vács István, Kovács Katona Jenő, Kortes József, Szabédi László, Heszlár Ferencz, 
Pogány Albert, Dánér Lajos, Balogh Edgár, Kiss Jenő, Flórián Tibor, Wass Albert, 
Varró Dezső, Gagyi László, Grandpiere Emil, Szabó László és Mester Miklós 
bevonását tekintették kívánatosnak.49 Balogh Edgár 1936. augusztus 3-án arról 
tájékoztatta Méliuszt, hogy testületileg bekapcsolódnak az Erdélyi Fiatalokba, és 
azt fejlesztik ki demokratikus orgánummá.50

„Nyolc hónapi tárgyalás után ajánlatunkat 1937 tavaszán az Erdélyi Fiatalok 
szerkesztősége visszautasította” – írta Jancsó Elemér a Vásárhelyi Találkozó előtti 
napon a Független Újságban.51 A lojalitás hiánya című jegyzetében testvérbátyja 
erre így replikázott: „A szerző egyoldalú beállításban hozta nyilvánosságra az 
EF és az AET közti tárgyalásokat. […] Dr. Jancsó Elemér nem írta meg a teljes 
igazságot akkor, amikor azt állította, hogy együttműködési ajánlatukat vissza-
utasítottuk. Nem írta meg ugyanis azt, hogy mi csak a kollektív megegyezés 
elől tértünk ki, miután ilyent nem köthettünk csoportjukkal, mert az se világ-
nézetileg, se szervezetileg nem alakult még ki, ugyanakkor viszont e csoport 
legtöbb tagjának felajánlottuk a lapunkba való bekapcsolódás lehetőségét. […] 
Ő a Vásárhelyi Találkozó érdekében állónak tartotta ezt a cikket megírni, mi 
viszont nem a dr. Jancsó Elemér érdekében állónak, hogy az illojalitásban kö-
vessük, és megírjuk a tárgyalások meghiúsulásának mélyebb okait is.”

A „mélyebb okokkal” kapcsolatosan nem hagyható szó nélkül: a nagyváradi 
MADOSZ-értekezleten elmondott beszédük alapján azzal vádolták Balogh Ed-
gárt és Bányai Lászlót, hogy politikai tőkét akarnak kovácsolni a baloldal szá-
mára a Vásárhelyi Találkozóból. És mindezt kapcsolatba hozták a párizsi magyar 
világkongresszussal.52 Kacsó Sándor a Brassói Lapok vezércikkében53 helyeselte 
a konferencia gondolatát, de ugyanakkor megfontoltságra intett. Inkább ösztönös 
megérzései, mint értesülései alapján. Önéletrajzi visszatekintéseinek második 

49 In: Jancsó Béla levelezése, III, 426–428.
50 PIM 012.8.107; V. 553/107.
51 Dr. Jancsó Elemér: Az új erdélyi magyar nemzedék útja a széttagoltságtól az egységkeresésig. 

A vásárhelyi találkozó margójára. Független Újság, 1937. okt. 2.
52 Ezért a VT előké szítő bizottsága cáfoló nyilatkozatot adott ki. Vö. Nagy István: Az előkészü-

letek viharaiból. In A Vásárhelyi Hitvallás nevében. Kv., 1939, 24–26; uő.: Szemben az árral. Buk., 
1974, 276–280. Ezzel a „pótnyilatkozattal” kapcsolatban írta a MADOSZ nevében Bányai Lász-
ló a BL 1937. szept. 22-ei számában: „A MADOSZ nagyváradi gyűlésén a szónokok tá jékoztatót 
adtak a magyar kisebbség fennforgó problémáiról. Az egyik előadó, aki a demokráciáról mint 
a nemzeti egység szüksé ges létformájáról értekezett, többek között megemlékezett a Vá-
sárhelyi Találkozóról is mint a MADOSZ-tól független, de a kisebbségi magyarság egységére 
törekvő mozgalomról. A magyar demokraták párizsi kongresszusáról teljesen különállóan 
esett szó, azt semmiféle kapcsolatba nem hozta, s nem is hozhatta egyik előadás sem az 
előbbivel. Így nem a MADOSZ szónokait, hanem azt a sajtót illeti az elítélés, amely a gyűlésen 
elhangzottakról valót lanságokat állított, hogy ezzel az ifjúság független mozgalmára is ár-
nyat vessen, és annak hívei közt megoszlást keltsen.”

53 Kacsó Sándor: Magyar világkongresszus Párizsban. Brassói Lapok, 1937. augusztus 15.



2 0 2 0 .  j a n u á r 125

és harmadik kötetében ugyanis olyan epizódokat elevenít fel, amelyekről nem 
tudott/nem tudhatott a történések idején.54 Emlékiratában Balogh Edgár erre 
úgy emlékezik, hogy igenlőleg hivatkoztak az amerikai magyarok részéről ak-
koriban javasolt demokratikus világértekezletre. Ezt Párizsban akarták össze-
hívni, felismerve a Márciusi Front jelentőségét s a Csehszlovákiában „tavaszi 
parlament” formájában, Erdélyben Tamási Áron egységbe hívó szózata körül 
kerekedő demokratikus magyar tömörülésnek a nemzetközi békepolitikába is 
beilleszthető vonatkozásait. Elismerte, hogy ez ügyben levelezett a mozgalom 
élére álló Garbai Sándorral, aki tényleg a Magyar Tanácsköztársaság forradalmi 
kormányzótanácsának az elnöke volt, de pozsonyi megismerkedésük idején  
– s már azelőtt is – „az emigráció szociáldemokrata szárnyán helyezkedett el…”55

Ma már egyértelmű, hogy az Erdélyi Fiatalok erre az összefüggésre célzott, 
amikor megkérdezte: „a mindent megértés trójai falovának belsejében egy nem-
zetközi mozgalom katonáit kívánják becipelni?”56 A Vásárhelyi Találkozó utó-
hatását elemezve – aláírás, illetve szignó nélkül megjelent cikkében – Jancsó 
Béla így összegezett: „A tg.muresi Találkozó hatása címen a Hitel (1937. évi 4. szám) 
hosszasabban foglalkozik lapunknak a találkozóval kapcsolatos álláspontjával. 
Részben burkoltan, részben őszintén elismeri azokat a hiányokat, amiket a Ta-
lálkozó elvi programjára vonatkozólag felsoroltunk […]. Ugyanígy […] magában 
elismeri a rendezés antidemokratiukus voltára tett megjegyzéseinket […]. Mind-
ezek még nem a teljes őszinteség megnyilatkozásai, de már örvendetes előjelei 
annak.”57

Később maga Kacsó Sándor is leszögezte: „Nem parlamentáris alapon és  
a tiszta demokrácia fogalmának megfelelő eszközök igénybevételével ült össze 
ez az ifjúság, mert erre nem volt módja. Mindenki csak a maga nevében beszél-
hetett, s nem igényelhette azt, hogy tömegek vagy legalább csoportok képviselő-
jének tekintsék. A megbeszélések azonban a szabad és tiszta demokrácia képét 
tükrözték, mert mindenki szabadon elmondhatta és vitathatta a maga vélemé-
nyét és álláspontját, meggyőzhette elvi ellenfelét, vagy meggyőzhette önmagát 
a meghátrálás minden kellemetlen érzése nélkül. Nem volt ezen az értekezleten 
sehol egyéni érdek vagy szempont, csak a közös út keresésének a vágya és 
akarata.”58 A Jancsó Béla hagyatékban fennmaradt Brassói Lapok-példányban az 
idézet első mondatát bekeretezve találtam. Ennek kapcsán olvashattam az Er-
délyi Fiatalokban: „Igenis lett volna mód arra, hogy ezt a találkozót az egész it-
teni ifjúság szervezett parlamentáris megnyilatkozásává fejlesszük. […] Indít-
ványunk éppen ezt célozta […]. Az egyéni meghívás tényével a rendezőség abba 

54 Kacsó Sándor: Nehéz szagú iszap felett, 48–49.
55 Balogh Edgár: Szolgálatban, 40.
56 [Jancsó Béla]: Az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének válasza a Vásárhelyi Találkozó előkészítő-

bizottságának nyilatkozatára. Erdélyi Fiatalok, 1937/3, 15–18.
57 [Jancsó Béla]: Még egyszer a tg.-muresi Találkozó. Erdélyi Fiatalok, 1938/1, 24–25.
58 Kacsó Sándor: Keresztény erkölcs és nemzeti demokrácia. Brassói Lapok, 1937. október 10.
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a gyökeres ellentmondásba tévedt, hogy amikor kisebbségi életünkben demok-
ráciát hirdetett, és a többségi néptől önkormányzatot követelt, ugyanakkor ma-
gának ennek a manifesztációnak megrendezésében elvetette a demokrácia és 
önkormányzat alapját: a szervezetek megbízását és a nekik való felelősséget. 
Így az egész ifjúság alkotmányos és felelős megnyilatkozása helyett a hattagú 
előkészítő bizottság meghívásának önkényes módján összeállított csoport ösz-
szejövetelévé szűkítette az egyetemes ifjúsági összefogás lehetőségét.”59

„Légy jó elküldeni nekem vásárhelyi előadásod teljes és eredeti szövegét. Hal-
lom, hogy vihar volt körülötte” – szólal meg a baráti szolidaritás hangján Jancsó 
Béla, amikor megtudja, hogy Az erdélyi magyarság és a román nép építő együttélé-
sének feltételeiről címmel megtartott Kacsó-előadás botrányba fulladt Vásárhe-
lyen.60 A választ négy nap múlva olvashatta Jancsó: „Én nem kértem ezt a nehéz 
témát, hanem adták nekem, talán azzal a gondolattal, hogy helyzetemnél fogva 
a legharcképesebb vagyok. Vállalom a harcot, de nem tudnám elviselni, ha 
haszon helyett kárt okoznánk. Én az előadásomat tíz nappal a gyűlés előtt elkül-
döttem Kolozsvárra, láthatták, olvashatták. Javaslatomat is felolvastam a gyűlés 
előestéjén Áron és még néhány ember előtt. Valamit enyhítettünk is rajta. Tehát: 
arra is vállalkozom, hogy pergőtűzbe kerüljek miatta, de azt nem szeretném, 
ha ostoba handabandázás keletkeznék körülötte, s rontanánk helyzetünkön 
vele. […] Petrovay és Albrecht értették meg leghamarabb, hogy miről van szó, 
s aztán már ők is verekedtek azért, hogy az elfogadott határozati javaslatba  
a Duna-koncepció és az együttdolgozási vágy kifejezése belekerüljön. Egyéb-
ként is a kolozsvári csoportban láttam a legtöbb és legbiztatóbb komolyságot és 
érettséget arra, hogy helyzetünket komolyan és felelősséggel mérjék és vizsgálják. 
Komolyan kezdem szeretni és becsülni őket, s örvendek, hogy ilyen közelről 
megismerkedtem velük.”61

5. Az Erdélyi Fiatalok által felvetett szempontok elvileg indokoltak voltak, de 
taktikailag – a Vásárhelyi Találkozó megnyitásának küszöbén – nem tűntek idő-
szerűnek; az újabb elvi-szervezeti tárgyalások minden bizonnyal az esemény 
elodázásához vezettek volna.

A VT-vel kapcsolatosan Mikó Imre azt írta, hogy a találkozón a jobb- és bal-
oldal „egyetlen magyar népi egységbe forrott össze”, a gyakorlati életben azon-
ban „nemsokára kiújultak az ellentétek”, „s találkozó munkaközössége alkotó 
elemeire hullott szét”. A MADOSZ az 1937 végén tartott választásokon – a Ma-
gyar Kisgazda Párttal és a Groza-féle román Ekésfronttal együtt – a Nemzeti 

59 [Jancsó Béla]: A Vásárhelyi Találkozó. Erdélyi Fiatalok, 1937/3, 12–15. Lásd még Nagy István: 
Szemben az árral. Bukarest, 1974, Kriterion, 272–280.

60 Jasncsó Béla levele Kacsó Sándornak. Kolozsvár, 1937. október 6. In Jancsó Béla levelezése, III, 
426–28.

61 Kacsó Sándor levele Jancsó Bélának. Brassó, 1937. X. 10. In Jancsó Béla levelezése, III, 428–432.
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Parasztpártra adta le szavazatait, „s így az a különös helyzet állt elő, hogy  
a Maniu–Codreanu-paktum következtében a magyar szélsőbaloldal a román 
szélsőjobboldal uralomra jutását segítette elő”62 (Mikó Imre: Huszonkét év. Az 
erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. 
Bp., 1941, Studium, 193–195).

Amikor az Ellenzék mellékleteként Tamási 1939 októberében megindítja  
a rövid életű Vasárnapi Szót, Szabó Zoltán örömmel üdvözli a Vásárhelyi Talál-
kozó Hitvallását felerősítő vállalkozást, illetve László Dezső korelemző ta-
nulmányát. „A veszély békéje kialakulóban az erdélyiek között” – adja hírül  
a Magyar Nemzetben 1939 őszén. A szintagma a nemzeti lét fenyegetettségéből 
kiindulva érzékeli/értékeli az erdélyiek szemlélet- és magatartásváltását, el-
apadhatatlan iróniája azonban a veszély tudatában sem csak feléjük vág, „kik 
valóban vannak olyan magyarok a civódásban is, mint mi, hazaiak”. A Szellemi 
Honvédelem meghirdetője némi elégtétellel állapítja meg, hogy „Az ifjú cso-
portok végre nem egymás hibáit keresik, hanem egymás kezét, és nem egymás 
ellen állítanak őrséget, hanem együtt állítanak őrséget a romlás és a romlás egy 
magyar fajtája: a tétlenség ellen.”63 Számomra nem kétséges, hogy Szabó Zoltán 
az Új erdélyi tájékozódás című László Dezső-tanulmányra reflektál, amelyben az 
Erdélyi Fiatalok szerkesztője kifejti: „Nekünk erdélyi magyaroknak különösen 
Németh László útirajzán és Makkai Sándor Nem lehetjén keresztül kellett meg-
látnunk, hogy nem maradhatunk abban a szétszórt, szétszervezett, gyűlölkö-
déstől szétrágott, ezer külön darabban vonagló állapotban, amelyben a nemzeti 
gondolat új megfogalmazása talált bennünket.”64

Két évvel később – immár a Vásárhelyi Találkozó tanulságait is továbbgon-
dolva – még markánsabban nyilatkozik meg a kisebbségideológus László Dezső 
személyisége. A királyi diktatúra bevezetése új helyzetet teremtett, új tájékozó-
dást követelt. Ekkor még nagyobb szükség van arra, hogy a külön-külön élő 
szervezetek között szerves együttműködés jöjjön létre. „Azért látszik erdélyi 
életünk annyira szétesőnek, ziláltnak, azért mutatja ez a részleteiben olyan szép 
erdélyi élet igen gyakran a dekadenciának, a felbomlásnak ijesztő jeleit – álla-
pítja meg 1939-ban –, mert nincsen tengelye. […] A mi nagy bűnünk mai napig 
az, hogy nem becsültük meg egymást és egymásnak szellemi értékeit. Egymás 
kisebbítésében, gyengeségeinek világ elé tárásában elérkeztünk a mélypontra: 
ma már senki sem tud újabb kompromittáló adatokat mondani a másikról.”65

62 Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. 
augusztus 30-ig. Bp., 1941, Studium, 193–195.

63 Szabó Zoltán: Zágon felől. Magyar Nemzet, 1939. október 22.
64 László Dezső: Új erdélyi tájékozódás. Erdélyi Fiatalok, 1939/1, 3–6. Újraközölve in L. D.: A kisebb-

ségi élet ajándékai. 136–144.
65 László Dezső: Magyar tengely. In L. D.: Magyar önismeret, 171–177. Újraközölve in L. D.: A ki-

sebbségi élet ajándékai, 128–132.
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6. A Heidelbergi Egyetem Kelet-Európa Tanszékén benyújtott doktori értekezé-
sében 2007 februárjában Horváth Sz. Ferenc így összegezett: „Az értekezlet 
igazi eredménye az együttműködésre való közös hajlandóságban nyilvánult 
meg a nemzeti szempontot képviselők túlsúlya ellenére. Hiszen meggondolan-
dó, hogy az egyik oldalon az akkor erősen harcias kommunista népfront-ideo-
lógia hívei álltak csatasorba Balogh Edgár, Bányai és Nagy István személyében, 
míg a másikon a katolicizmus és a reformmagyarság nacionalista vonásoktól 
sem mentes képviselői Albrecht és Venczel alakjában. És mégis képesek voltak 
közösen tárgyalni a kisebbség problémáiról, és nem hagyták az összejövetelt 
felfogásbeli különbségeik miatt kudarcot vallani. Ennek a magatartásnak a gyö-
kere minden oldal kompromisszum-készségében rejlett.”66 Bárdi Nándor abban 
látja a Vásárhelyi Találkozó történelmi jelentőségét, hogy a kisebbségi társada-
lom alkotmányát teremtette meg. „Az Erdélyi Fiatalok és a szociáldemokraták 
távolmaradásának okai nem elvi ellentétek, hanem politikaiak.”

66 Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit 
poltikai stratégiái, 1931–1940. Csíkszereda, 2007, Pro-Print Könyvkiadó, 157.
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