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Elıszó helyett
(Újabb változatok, nemcsak a filológiára)
1. Részlet Babits Mihály (1883-1941)
A sziget nem elég magas címő költeményébıl:
(...) Elıttem sanda jövı, körülöttem népek nyomora, tikkadt
győlöletek hálója, önös kormányok öröklı
versenye, vér, vér, vér... Nem apadt el az ösztönök alja,
könnyő zsilip szegi csak, szomjas kontárok ügyetlen
ujja alatt. Ártér a világ, ártér Magyarország
véres iszappal. A föld iszamós, s már érzem a dombot
ingani házam alatt. De ezen nem sírok. A múló
perc a mienk. A többi az Isten dolga. Talán ı
öntöz a vérrel csak s trágyáz csak a szennyel. Az inség
tengere nı s el is önthet. Az emlék fennmarad, állván
tőnt szigetünk tetején, mint kincses zátony a süllyedt
Atlantisz vizein, s tán száz ily zátonyon épül
majd az uj és szebb Atlantisz. Hiszem ezt. De az arcom
mégse vidám. Ne okolj! (...)

2. Részlet Takács Ildikó (1964-) cím nélküli versébıl:
Azok a harangok
kikísérték az elsınek induló férfiakat
a várakozó asszonyok álmába szövıdtek
vállukra emelték a megrettent kisfiúkat
s a nagyszemő, szótlan lányokat tőnı mosolyra bírták.

3

Hogy azután, már csak a szívnek hallhatóan
egészen a tehetetlen bosszúálló érkeztéig
bólogassanak, mint
a rezgı fejő öregek,
a komor kıkapuk ırizıi
az éles naplementében
az elmenık után.
Most is visszhangzik helyük a szívedben.
Akaratlan is vélük szól szemed.
Vigasztalan és gyönyörő az arcod.
Arcéled szinte fáj. Én hallgatok veled. (...)

3. Ez a könyv huszonnégy, 1990 és 1999 között publikált írásomat
győjti egybe. (M.T.L.)
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VANNAK A VOLTAK

Regénysors, írósors, sorsregény
(Utószó Kovács Vilmos regényének második kiadásához)
E könyv borítóját az 1809-ben épült, empire stílusú ungi vármegyeháza fényképe díszíti. Nagytermében mondta ki 1919. május 8-án
az „orosz nemzeti tanács” a csehszlovák államhoz való csatlakozást. A
kopottságában is méltóságteljes palotát, amely 1945 óta a Szovjet téren
áll, ma már az ungvári magyarok egy része is a zsupanat névvel illeti.
A mőemlék megyeháza a Holnap is élünk írója és fıhıse életének egyaránt fontos helyszíne volt. Benne kapott helyet a Kárpáti Kiadó, Kovács Vilmos 1958 és 1971 közötti munkahelye; itt székel az írószövetség helyi szervezete; és a „zsupanat” ad otthont a képzımővész szövetségnek, Somogyi Gábor regénybeli festı nehéz csatái színhelyének
is. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy itt szerkesztették a második világháború utáni keserves idıkben a terület újságjait, és hogy ma is van
benne levéltár és képtár, sıt tankönyvkiadói szerkesztıség is; megérthetjük az egykori megyeháza minden kárpátaljai alkotó értelmiségi
számára elsırendő fontosságú történelmi, kulturális és hatalmi szimbólummá emelkedését.
*
Kovács Vilmos özvegyének hozzám intézett, 1989. július 4-én kelt levelébıl:
„A regény két hónap alatt készült el (1963-ban — M.T.L.), júniusban és júliusban. Emlékszem, Vilmos szeretett volna két hónap fizetés nélküli szabadságot kivenni, de csak egy hónapot kapott. Ez a sietség meg is látszik a könyvön. Rajtam kívül senkivel sem volt módjában megbeszélni semmit, én meg csak annyi tanácsot tudtam neki adni, hogy ezt vagy azt húzzon ki a szövegbıl. Eléggé szenvedett attól,
hogy szakmailag nem volt az ı színvonalának megfelelı köre.
Ha a megírással megbirkózott két hónap alatt, sokkal több idıbe
és talán több energiájába került a könyv megjelentetése. Itt sokat köszönhet az osztályvezetı szerkesztınek, Barzsó Tibornak, aki szerkesztıje is volt a könyvnek, Vilmosnak jó barátja; és ahol csak tudott
és lehetett, mindig és mindenütt kiállt mellette. Tibor késıbb a moszkvai rádióhoz került, úgy tudom, most is ott dolgozik.
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Miután több fórumon is megvitatták a regényt, utoljára egy bizottságot hoztak létre, ahol a szerkesztıségen és annak pártszervezetén, az írószövetségen kívül képviseltette magát az egyetem is. Ezen a
fórumon a többség Vilmos mellett volt. Emlékszem, Vilmos mesélte,
hogy Roth Sanyi (akkoriban az ungvári egyetem nyelvész docense —
M.T.L.) egy dörgedelmes pártos beszédet vágott ki, amibıl egyértelmően kitőnt, hogy nem olvasta a könyvet, de ezt többen nem vették
észre.
Azután még sokat izgultunk, míg végre megjelent a regény, de
Vilmosnak volt egy jó szokása; hamar elfelejtette a rosszat. Ha elmúlt,
nem emlegette, így sok mindent én sem ıriztem meg az emlékezetemben.”
Megırzıdött viszont, az író fivére, Kovács Emil házában több
olyan irat (recenzió, vélemény, jegyzıkönyv, szerzıdés), fıleg orosz,
de kis részben magyar nyelven is, amelyek megmutatják azt a hosszú,
keserves folyamatot, amelynek végén könyv lehetett a Holnap is élünk
kéziratából. Ezek között van az az 1964. november 10-én kelt, jó három és fél oldalas, kézzel írott és aláírt orosz nyelvő Beadvány
(Zajavlenyije) is, amelyet Kovács Vilmos az írószövetség helyi szervezete felelıs titkárának, valamint a Kárpáti Kiadó igazgatójának címzett.
Elıadja benne, hogy regénye kéziratát 1963 közepén adta le, s
1963 december végére már készen volt róla az a pozitív recenzió, amit
Moszkvából küldött az idıs költı és író, Kahána Mózes. Ezután
Barzsó Tibor megszerkesztette a kéziratot, és 1964. július 27-én már
meg is jött az elsı korrektúra. A tördelt korrektúrára Balla László költı
és író 1964. augusztus 20-án egy úgynevezett elutasító szerkesztıségi
határozattal (Otricatyelnoje redzakljucsenyije) reagált, többek között
azzal vádolva a szerzıt, hogy az absztrakt mővészetet reklámozza és a
mővészet pártirányítóival történı „leszámolásra” hív fel. Erre Kovács
Vilmos augusztus 28-án válaszolt, megalapozott érvekkel mutatván ki
a negatív vélemény tendenciózus és szubjektív voltát. Néhány nap
múlva Balla több hibáját elismerte, mondván: félreértések történtek.
Az újbóli, másodszori recenzálásra a kiadó Rotman Miklóst, a tekintélyes régi pártmunkást kérte fel, aki abban az idıben az ungvári
egyetem tanára volt. Rotman néhány apró, könnyen javítható hiba elhárítása után határozottan kiadásra javasolja a regényt. A „néhány apróbb hibát” azonban sem a szerzı, sem a szerkesztı, sem a recenzens
nem háríthatta el, mert a kiadó mindhármukkal szemben bizalmatlanságát fejezte ki, és olvasásra átadta a tördelt korrektúrát Joszip Zsupan
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és Szemen Panyko ukrán íróknak, Lusztig Károly újságírónak, és a
magyarul csak igen gyengén tudó nyugdíjas politikusnak, Ivan Vasnak. Rajtuk kívül még hat kiadói munkatárs is „megolvasta” a kéziratot, amelyet így immár összesen 14-en ismertek meg.
Ezek után a területi pártbizottságra is elvitték a regényt. Ott volt
három hétig, majd november 3-án olvasatlanul visszaküldték a kiadónak. A kiadó ekkor közölte Kovács Vilmossal, hogy regénye a személyi kultusz következményeinek a benne található kritikája miatt kiadhatatlan. November negyedikén viszont, megváltoztatva egynapos véleményét, a kiadó már azt közölte, hogy mégis meg fog jelenni. Elıbb
azonban újabb kilenc embernek, egyetemi oktatóknak, íróknak, újságíróknak adják ki elolvasásra a kéziratot; olyanoknak, akik közül öten
egyáltalán nem, vagy csak igen gyengén tudnak magyarul.
Kovács Vilmos megállapítja, hogy immár százhat napja „fekszik
el” a regény korrektúrája, fölösleges kiadásokat okozva a kiadónak, és
hosszú hónapokra lehetetlenné téve a szerzı alkotómunkáját, egész jövıjét is negatívan befolyásolva. Az író nyomatékosan kéri, hogy az
írószövetség helyi szervezete szüntesse be a Holnap is élünk lelketlen
adminisztrálgatását; a kiadó pedig hagyjon fel a regény körüli terméketlen huzavonával és szerzıjének meghurcolásával; kéri továbbá a kiadó szerkesztıbizottságának, illetve azon munkatársainak, akik olvasták a kéziratot, az összehívását egy tárgyszerő, a lényeggel foglalkozó
tanácskozásra. Befejezésül kijelenti: ha nem kap a legrövidebb idın
belül garanciát kérése teljesítésére, kénytelen lesz a „legfelsıbb instanciákhoz” folyamodni segítségért.
Hogy erre sor került-e, nem tudom, az viszont tény, hogy a regényt — az elsı kiadás impresszumának tanúsága szerint — 1965. április 22-én imprimálták, és 2500 példányban rövidesen megjelent. Április 5-én, Ungváron kelt levelében Kovács Vilmos kamaszos könynyedséggel írta Miklós nevő öccsének: „A regényen különben csekély,
a lényeget nem érintı szerkesztést végeztem. Remélem, ezzel sikerült
becsapnom az illetékteleneket.” Tehát: mégis gyızelem?
*
Kovács Vilmos kezdettıl fogva bízott a regényében. Már az 1963
ıszén Moszkvában megjelent orosz nyelvő verseskönyve fülszövege is
„beharangozta”, egyelıre más címen; „Ugyanitt (ti. Ungváron) sajtó
alatt van Kovács V. Szerdce v pregyelah normi (kb.: Szíve normálisan
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mőködik) c. elsı regénye.” Keserően kellett azonban tapasztalnia,
hogy az 1965-ös kiadás pirruszi gyızelem csupán. A könyvet hamarosan kivonták a forgalomból, s a könyvtárakból is eltőnt, azaz; tulajdonképpen betiltották. A helyi, ungvári szervilis óvatoskodáson és
gyávaságon, no meg a „betartás” rosszindulatán kívül fontos politikai
oka is lehetett a Holnap is élünk kálváriájának.
Nyikita Hruscsov és „ideológiai segédei” már a moszkvai
Manyezs kiállítócsarnokban, majd 1963. március 7-én és 8-án a
Kremlben is igyekeztek „móresre tanítani” a szovjet írókat-költıket és
képzımővészeket, erıs és durva kampányt indítva a formalisták, az
absztraktok, és általában az „eszmeileg idegen mővészeti irányzatok”
ellen. A „repressziós” törekvések 1964-ben is folytatódnak, és tovább
erısödnek Hruscsov októberi, puccs-szerő eltávolítása után. Sok szovjet mővész számára elkezdıdik a két évtizedig tartó „disszidenskorszak”, azonban a kulturális politika megkeményedésének igazán
fenyegetı nyitányává a Szinyavszkij-Danyiel íróper 1966. február 10én induló tárgyalása válik. Az SZKP XXIII., 1966. márciusi-áprilisi
kongresszusa, helyet adva bizonyos „restaurációs” törekvéseknek is,
már csak „szentesíti” a szovjet kultúra irányításában beállott régi-új
helyzetet.
Elgondolkoztató, hogy a Holnap is élünk kárpátaljai értékelésének hivatalosan máig legautentikusabbnak tartott változata, Vaszócsik
Vera egyetemi docens tollából, még 1985 elején is ilyennek születhetett (teljes terjedelmében idézem): „Egyetlen nagyobb lélegzető prózai
írásában, a Holnap is élünk címő regényében egy tehetségesnek tőnı,
ám kallódó, mind emberi, mind mővészi sorsában mélypontra kerülı
mővész vergıdésérıl ír. Hıse nem találja helyét az életben, csalódik
egykori eszményeiben, szerelmeiben, aprópénzre váltja tehetségét.
Kovács Vilmos nem szépíti hıse erkölcsi tartásának hiányát, erıtlenségét, tisztán látja annak kiégettségét. A mővészi igazság ellenében
mégis megpróbálja felmenteni hısét, valamilyen még csak nem is körvonalazott nemes tulajdonságok révén a pozitív hıs szerepét próbálja
ráruházni. Az író hısének erkölcsi tehetetlenségéért elsısorban a környezetét próbálja felelıssé tenni, ezáltal erısen szubjektív, torzító képet fest Kárpátontúl társadalmának életérıl, mindennapjairól a felszabadulás utáni elsı évtizedben. A kellı mővészi motiválás nélkül megrajzolt negatív hısök tipizálási kísérlete csökkenti az egyébként olvasmányos és fordulatos cselekményő regény esztétikai színvonalát és
mővészi hitelét.” (Lásd: Sugaras utakon. A kárpátontúli magyar nyelvő irodalom antológiája (1945-1985.) Uzshorod, Kárpáti Kiadó, 1985.,
326. oldal.)
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Valóban Somogyi Gábor regénybeli festı került emberi és mővészi mélypontra? Valóban nincs erkölcsi tartása és valóban ı a kiégett
ember? Valóban erısen szubjektív és torzító az a kép, amelyet Kovács
Vilmos fest „Kárpátontúl” társadalmának mindennapjairól? Azokra a
kárpátaljai olvasókra bízom a fenti kérdések megválaszolását, akik ép
öntudattal maguk is megélték az 1944 és 1959 közötti másfél évtizedet...
*
Bár 1963-ban írt regénye elsı kiadásának derékba tört a sorsa,
Kovács Vilmos pályakezdése így is sikeresnek mondható, hisz 1957 és
1963 között mégiscsak négy verseskötete jelent meg. 1965 után azonban végleg megtörik a kezdeti lendület, egyre nehezebb publikálnia.
1966. április 20-án orosz nyelvő panaszlevelet ír az ukrajnai szerzıi
jogvédı társaságnak. Ebbıl idézek: „1965 júniusában leadtam a Kárpáti Kiadónak egy versgyőjtemény kéziratát, 1500 sor terjedelemben.
A kéziratra semmiféle észrevételt sem tettek; Vítyer z Dunáju (ukránul,
Dunai szél) címmel [...] két szerzıi ív terjedelemben felvették a kiadónak az USZSZK Minisztertanácsa Sajtóbizottsága által jóváhagyott,
1966-os tervébe. Tudomásomra jutott, hogy már a könyv példányszámát is megállapították. Ezt követıen, számomra ismeretlen okok miatt,
könyvemet törölték az 1966-os tervbıl, és áttették az 1967-es tervbe,
[...] azután pedig törölték az 1967-es tervbıl is, és az 1968-as távlati
tervbe iktatták. Felhívom a figyelmüket arra a körülményre, hogy a kiadó nem kötött velem szerzıdést, bár én ennek nem tulajdonítottam jelentıséget, hiszen gyakorta csak közvetlenül a könyv megjelenése
elıtt, sıt, csupán a könyv megjelenése után köti meg a szerzıdést a kiadó. Mindazonáltal, a mai napig magánál tartva és tervévrıl tervévre
áthelyezve a kéziratot, a kiadó nekem erkölcsi és anyagi kárt okoz,
mert [...] ily módon nincs rá jogom, hogy felajánljam azt más kiadóknak. Ezenkívül; azzal, hogy a kiadó törölte kéziratomat a már jóváhagyott 1966-os tervbıl és áttette elıször az 1967-es, majd az 1968-as
tervbe — megfosztott attól a lehetıségtıl, hogy új könyvet tervezhessek 1967-ben vagy 1968-ban. Kérdésem: milyen követeléseket támaszthatok a Kárpáti Kiadóval szemben, és milyen módon érvényesíthetem azokat?”
Kapott-e választ Kijevbıl, és ha igen, milyet Kovács Vilmos, nem
tudom. Azt sem tudhatom, hogy 1968-as, Csillagfénynél címő verseskötete azonos vagy részben azonos-e a levelében szereplıvel. Azt vi10

szont mindnyájan tudjuk, hogy a Csillagfénynél volt az akkor 41 éves
költı utolsó könyve. Nem készült el soha tervezett kisregénye KisKovács Jánosról, a beregszászi vöröskatonáról, és nem tudta tetı alá
hozni, egységessé formálni élete utolsó évtizedének dacos-nagy vállalkozását, a magyarság ıstörténetével foglalkozó terjedelmes elıtanulmányait sem.
Alábbi kézírásos önéletrajzát, mintegy összegzésképpen, 1969ben vetette papírra: „42 évvel ezelıtt születtem Gáton, egyikében annak a százegynéhány kárpátaljai magyar falunak, amelyeken átgázol a
hadak ezeréves útja, s amelyeket annyiszor kapott már szarvára a történelem öklelı bikája. Apámat '45-ben elvitték. Sokezredmagával.
Egyetlen bőne, hogy magyar volt. Kommunista is, de ez akkor nem
számított. Elpusztult. Lépteimet piros öklő plakátok vigyázták. Korán
meg kellett fognom a dolog végét. Voltam könyvelı a terménybeszolgáltatónál, vb-titkár szülıfalumban, adóügyi referens az „adóprés”
éveiben, s jelenleg — már tíz esztendeje — az ungvári Kárpáti
Könyvkiadó magyar osztályának vagyok a vezetı szerkesztıje. Késın
kezdtem írni, illetve publikálni. Négy verskötetemet és egy regényemet adták ki eddig, meg egy válogatást Moszkvában, orosz fordításban. Sok mindenen mentem keresztül, míg leírtam ezt a két sort: Letörlöm arcomról a nyálat, s szembe fordulok a széllel... Sorsom úgy
alakult, hogy egy kis zárt közösség szószólója s egy világ sorsát intézı
roppant birodalom idegvégzıdése lettem. Amit mondok, mondhatom.
A másodszülött fiú jogán.”
1967 és 1971 között szeretettel és felelısséggel támogatta, nevelte az ungvári Forrás Stúdió fiataljait, részt vett az irodalmi harcokban
és a kárpátaljai magyar nemzetiség polgárjogi mozgalmában. 1971ben, amikor egyre súlyosabb támadások érik, saját elhatározásából —
nem várva ki, amíg elbocsátják — otthagyja a kiadót, mondván: „Megleszünk nélküle...” Élete utolsó évei nélkülözések között,
rákényszerített magányban, betegsége okozta szenvedéseket kiállva
telnek. Helyzetébıl szeretne kitörni; 1975 elején megalázó „önkritikát”
gyakorol, de ez sem hoz számára feloldozást. Utolsó mentsvárként a
Magyarországra átköltözés reménye marad. Mire azonban — hosszú
és keserves hivatali huzavonák után — elkövetkezik az utazás napja,
Kovács Vilmoson már senki és semmi sem segíthet. Áttelepülése után
három héttel, 1977. november 13-án, Budapesten, áttételes rákban, ötvenévesen meghal...
*
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Gáton még megvan a Holnap is élünk víz által részben eláztatott
eredeti kézirata: Kovács Vilmos türkizkék és lila tintával, illetve ceruzával dolgozott. Úgy ázott el a kézirat, hogy egyszer, óvatosságból, a
padláson elhelyezett víztartály mögé dugták. Lánya, „kis” Éva írta levelében, 1987 májusában: „A regényét apu 1975-ben javította, mivel
szó volt róla, hogy itt (ti. Magyarországon) kiadják”. Évek során két
budapesti kiadónál is megfordult és „elfeküdt” az átdolgozott kézirat.
1988 végén aztán a debreceni Csokonai Kiadó vállalta fel a regényt.
Miben állnak a Kovács Vilmos által 1975-ben tett változtatások?
Sok bekezdésnyit kihúzott hıse, Somogyi Gábor mővészetrıl és életrıl filozofáló „belsı monológjaiból”, de megkurtította a párbeszédeket
is. Elhagyott sok fölöslegesnek ítélt jelzıt és szóismétlést. Egyes esetekben újra konkréttá és kritikus hangúvá tett olyan jellemzéseket és
leírásokat, amelyek — feltehetıen kiadói utasításra — csonkán és eufemisztikusan szerepeltek a 65-ös kiadásban. Hısei és leírásai szóhasználatát helyenként a magyarországi köznyelvhez közelítette.
Mindezek a változtatások feszesebbé, áttekinthetıbbé tették a regény
szerkezetét, keményebbé és szőkszavúbbá alakították a párbeszédek és
a reflexiók nyelvi szövetét.
Kovács Vilmos tizenkét éve halott. Huszonegy éve, hogy nem jelent meg kötete Ukrajnában; Magyarországon még sohasem. Regénye
jelen kiadásával megtörik a méltatlan mellıztetés csöndje, és talán
akad majd kiadó, amely megjelenteti összegyőjtött költeményeit is.
Akit a regény elolvasása versei és novellái iránt is kíváncsivá tesz, vegye majd kezébe a budapesti Magvetı Kiadónál 1990. elsı félévében
megjelenı, Vergıdı szél címő kárpátaljai antológiát.
Az utószónak nem volt célja sem a regény esztétikai értékeinek,
illetve hiányainak elemzése, sem pedig a fogadtatása körüli vélemények ismertetése. Akiket ezek a kérdések is érdekelnek, azoknak készült a válogatott bibliográfia.
*
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A Holnap is élünk-nek ott a helye könyvespolcunkon a nemzeti
önismeretünket fejlesztı és emberi tisztességünket tápláló, a hatvanas
évek elsı felében keletkezett olyan mővek mellett, mint Cseres Tibortól a Hideg napok, Dobos Lászlótól a Messze voltak a csillagok, Fekete Gyulától Az orvos halála, Lengyel Józseftıl az Igézı és az Oldás és
kötés, Sarkadi Imrétıl az Elveszett paradicsom és A gyáva, Somogyi
Tóth Sándortól a Próféta voltál szívem.
Ha majd úgy adódik, hogy Ungváron jár, tisztelt olvasó, keresse
fel a régi megyeháza épületét; üljön le néhány percre belsı udvarán a
fák alatti padra, és idézze emlékezetébe annak a nehéz korban élt, nehéz természető, önmaga és mások iránt is kegyetlenül igényes, megszenvedett tehetségő Somogyi Gábor festınek a sorsát, aki tulajdonképpen egy Kovács Vilmossal, az íróval, aki tragikussá váló élete minden napján tudta, érezte, hogy — Vári Attila szavaival szólva — „A
szabadság fokmérıje az is, mernek-e sérelmeikrıl beszélni az emberek.” Kovács Vilmos özvegye írja már idézett levelében; „Most jut
eszembe a regény címérıl. Közhelynek tőnik, de mi valóban egyik
napról a másikra éltünk. Vilmos számára a holnap mégsem a másnapot
jelentette, hanem egy mélységes hitet (ami nélkül valóban nehéz lett
volna elviselni a mát), hogy népe megmarad ezen a földön, hogy lesz
holnapja. Ezért is kereste a gyökereket. Prózában, versben, tanulmányban, mindenütt cáfolta, [...] hogy ezer évig nem volt itt semmi.”
[1989 július]
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Holnap is élünk
(Két részlet a regénybıl)
Az igazgató irodájában két dívány van és sok szék, de soha senkit
nem ültet le a beosztottjai közül, csak a fıkönyvelıt. Gábort sem ülteti
le.
— Hallom, hogy szép képei vannak, és hogy jól fest — mondja.
— Hozzon el nekem holnap vagy öt-hat képet, kettıt kiválasztok közülük. Ezt pedig fesse meg nekem.
Az igazgató a falon függı Sztálin képre mutat.
— A lakásomba kell. Megvehetném másolatban, de a lakásban
szebb a festmény. Csak vigyázzon, pontosan csinálja. Ez nem konyhaszekrényterv. A pénz miatt ne féljen, a brigádvezetıvel majd kiíratok
valami munkát a maga nevére. Meg lesz elégedve, biztosíthatom. Nos,
megegyeztünk?
Gábor érzi, hogy az inggomb rettenetesen nyomja a torkát. Hát
persze, ma szerda van, ma már a fonákján vette fel.
— Nos? — kérdezi az igazgató kissé türelmetlenül.
— Képeket hozhatok, de bajuszt nem tudok festeni — mondja
Gábor. — Még sohasem festettem. És... általában nem szoktam ikonokat festeni. Az apám kommunista volt, tudja, és ateistának nevelt.
— Ateistának? — Az igazgató arca elszürkül, feláll, a képre néz,
aztán Gáborra. Arcára lassan visszatér a szín. — Na jó, Somogyi. Ateista, azt mondja? Én meg azt mondom magának, hogy láttam én már
ateistákat összekulcsolt kézzel imádkozni. Elmehet, Somogyi.
Bent az osztályon Bárdos megkérdezi:
— Miért hívatott?
Bárdos hangjában szorongás van. Azelıtt segédjegyzı volt, és állandóan attól fél, hogy elbocsátják. Most se tudja mire vélni, hogy az
igazgató Gábort hívatta, holott ı az idısebb.
— Semmi baj — mondja Gábor. — Csak azt adta parancsba,
hogy az ı üzemében senki se járjon kifordított ingben.
Bárdos egy darabig értetlenül néz rá, aztán mosolyt présel az arcára, amely megtáncoltatja rajta az ıszülı borostát.
Bárdos hetente kétszer borotválkozik, és az irodában könyökvédıben dolgozik, amit a felesége varrt neki elhasznált klott alsónadrágból.
Gábort három nap múlva letartóztatják.
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Mire a vádlottak padjára kerül, már megint kétujjnyi haja van és
furcsán selypít.
[...]
Néha, ha ráfekszik a karjára, az a furcsa érzése támad, hogy a keze nagyon-nagyon messze van tıle, valahol kint az udvaron vagy még
messzebb, és mintha nem is az ı keze volna. És érzi, szinte érzékeli ezt
a távolságot.
Akkor csak egy képet foglaltak le. Templomkerítés volt rajta, kereszt-alakú vasrácsokkal. Elıtte féllábú katona állt, mankójára támaszkodva. A nadrágszára vissza volt hajtva és belefőzve a derékszíjába.
Csákója a kerítés kılapján hevert, benne pár darab lyukas húszfilléres.
Azelıtt asztalossegéd volt. A lába még az elsı télen lefagyott.
Három napig festette, egy pulóvert adott neki érte.
A nyomozótiszt már másnap eléje tolta a képet.
— Mi ez? Katolikus templom és honvéd, mi? És ha jól látom, bajusza is van.
Nem várta meg a választ, megütötte.
Sokára virrad.
Az erdıben, csak ott szép igazán a napkelte.
Ragyog az ég, mint egy óriási lepkeháló, amelybe millió szentjánosbogár akadt. Aztán egyik percrıl a másikra kialszanak a csillagok,
elsápad a hold, mindent eggyé mosó szürkeség váltja fel az elıbbi ragyogást és felébred a szél. És abban a pillanatban megszólalnak a rigók. Elıbb csak a torkukat köszörülik furcsa, recsegı hangon, aztán
fütyülni kezdenek. Aztán valahol messze, ki tudja hol, feljön a nap és
tarkára festi a fák koronáját.
Ilyenkor ébrednek fel a kutyák is. Éktelen csaholást csapnak, és
az ırtornyokban kioltják a fényszórókat.
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Széjjelosztott élet
(Köszöntjük a 80 éves Sütı Kálmánt)
Kárpátalja legidısebb költıje Beregsomban született 1910. december 16-án, kerékgyártó ezermester családjában. A hat elemi elvégzése után napszámos, kubikos, gazdálkodó. A Petıfi, majd Ady hatása
alatt álló parasztköltı 1936-ban Beregszászon adta ki saját költségén
Lelkeket jöttem venni címő kötetét. Terjesztését akadályozta a hatóság,
mégis eljutott az olvasókhoz, és két ismertetés is napvilágot látott róla
(Egyetértés, 1936. 24. sz. és Magyar Írás, 1936. 4. sz.). A harmincas
években szervezıje és vezetıje a szülıfalujában mőködı „Magyar
Kultúregyesület” színjátszó körének, amelynek két színdarabot is írt.
1940 és 1943 között faluja választott bírója volt. A második világháború idején több száz verse megsemmisült.
1948-ban belépett faluja kolhozába, és ott is dolgozott nyugdíjas
koráig. Verseit a beregszászi Vörös Zászló, majd a Kárpáti Igaz Szó c.
ungvári újságok, valamint 1957-tıl a Kárpáti Kalendárium közölte
rendszeresen. Társszerzıje az Új hang (1954), a Szovjet Kárpátontúl
(1955) és a Kárpátok (1958) címő almanachoknak. Újabb verseskötete
1961-ben jelenik meg Ungváron, Kacagó faluvégek címmel, Kovács
Vilmos szerkesztıi elıszavával. Aztán hosszú évekig nem ír. A hetvenes évek fiatal nemzedéke újra fölfedezi és bevonja a József Attila Irodalmi Stúdió munkájába. Az utóbbi évtizedben többször ajándékozott
pénzt a kárpátaljai magyar verspályázatok gyızteseinek jutalmazására.
1984-ben adták ki Ungváron harmadik, győjteményes kötetét,
S az életem most széjjelosztom... címmel, Balla László elemzı utószavával. Ez a könyv tartalmazza elsı kötetének java verseit, a másodiknak teljes anyagát, ezenkívül addig nem publikált költeményeit is, öszszesen kilencven verset.
Amikor 1987. július 4-én somi házának verandáján, saját terméső
savanykás bora mellett beszélgethettem vele, betegeskedı feleségét és
saját fogyó erejét említve mosolyogva jegyezte meg: már csakazértis
kivárja a kárpátaljai magyar irodalom „nagy” antológiájának magyarországi kiadását... Kálmán bácsi! Itt is üzenem, hogy a sok huzavona
után, Vergıdı szél címmel 1990 közepén a budapesti Magvetınél végül csak megjelenik a majd’ negyveníves antológia. Kár, hogy egyik
közös barátunk januárban arról kellett hírt hozzon; betegeskedni tetszik. (Tudom, persze, hogy „nem tetszik, csak muszáj...”) Adja Isten,
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hogy hamarost felépüljön, s élje meg a remélhetıleg jobb idıket; élvezve a Somból indult fiatalabb pályatársak szeretetét, és továbbra is
betöltve a kárpátaljai magyar irodalom korelnökének tiszteletre méltó
szerepét.
[1990 február]
*
Sütı Kálmán 1997. június 7-én szülıfalujában, Beregsomban
meghalt. Utolsó, összes verseit tartalmazó kötetét Nagy Zoltán Mihály
gondozta. (Holdarcba nézve, Galéria Kiadó, Ungvár-Bp., 1992)

Júniusi mezı
Perzsel a nap, fénysugarában
szerelmesen fürdik a róna
dús termése — s a jegenyefák
pajkos mókát susognak róla:
hogy riszálják a derekukat
porzós, karcsú tengeriszárak,
s áldott terhő lombjuk kötésén
selymes hajú csöveket várnak;
zöld tunikás krumplivirágok
integetnek a töltött sorból,
s körülöttük bokrétás fejjel
bókkal billeg a napraforgó;
zab-kisasszony rázza szép fürtjét,
a tatárka fehér köntöst vett,
s a szıkülı, dús búzatábla
ezer szeme csillogva nevet:
mert erre jön az ifjú szellı,
s csókot hint, és lengve továbblép...
A Nap kacag, a Kalász pirul,
s szemérmesen lehajtja fejét...
[1955]
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Századok örököse
Búcsú Váradi-Sternberg Jánostól
Váradi-Sternberg János történész Nagyváradon született 1924. január 10-én, elhunyt Budapesten, 1992. február 12-én. Szülıvárosában
a zsidó elemi iskolában, majd gimnáziumban tanul. A középiskola tizedik osztályát az 1940-41-es tanévben már a szovjet uralom alá került
besszarábiai Benderiben végzi el. 1941-42-ben az észak-kaukázusi
Kubány-vidéken kisegítı traktoros; 1942-43-ban a közép-ázsiai Kirgíziában kolhoz-traktoros. 1943-ban beiratkozik a második világháború
elıl a dél-urali Cskalov városába (1958-tól ismét Orenburgnak hívják)
kitelepített Kisinyovi Tanárképzı Fıiskolára. 1944-46-ban Kisinyovban tanul. Innen kerül a leningrádi egyetem történelem fakultására,
amelyet a harmadik évfolyam megismétlésével végez el; 1949-ben kap
diplomát. 1949-tıl 1989-ig az ungvári egyetem gyakornoka, docense,
majd professzora. 1989-90-ben, már nyugdíjasként, fımunkatársa az
ungvári Szovjet Hungarológiai Központnak.
1956-ban Kijevben, az Ukrán Tudományos Akadémián megvédi
kandidátusi disszertációját, amelynek tárgya a Rákóczi-szabadságharc
és az orosz-magyar kapcsolatok 1707 és 1711 között. 1970-ben a leningrádi (1991-tıl újra Szent-Pétervár) Herzen Tanárképzı Fıiskola
rendezi meg az Oroszország és Magyarország 1849 és 1904 közötti
kapcsolatairól írott „nagydoktori” értekezésének tudományos vitáját.
Sok forrásfeltáró tanulmányt és tudomány-népszerősítı cikket publikált az orosz-magyar és az ukrán-magyar történelmi, irodalmi és kulturális kapcsolatok, valamint a kárpátaljai helytörténet kérdéseirıl. 1989ben a Magyar Népköztársaság Csillagrendjével, 1991-ben a Lotz János
emlékéremmel tüntették ki. Négy könyve közül kettı — közös kiadásban — Budapesten is megjelent: az Utak, találkozások, emberek 1974ben, a Századok öröksége 1981-ben.
*
Több oka van annak, hogy Váradi-Sternberg János nagyon fontos
nekünk. Ez az alacsony termető, törékeny alkatú, hullámos ısz hajú,
erısen kopaszodó, egyszerre aggodalmas és bizodalmas tekintető, szerényen mosolygó, halkszavú, hányatott sorsú, sokszor megalázott, szegényes körülmények között élı, zsidó származású magyar tudós óva19

tos, de sohasem gyáva, kitartóan becsületes ember és felkészült, szorgalmas, alázatos, a magyarság iránt elkötelezett kutató volt. Magyarországi kollégái közül — mind témaválasztásait, mind szellemi habitusát
tekintve — talán leginkább a szintén nemrég elhunyt, az ötvenes években meghurcolt kitőnı mővelıdés-, irodalom- és kapcsolattörténészhez, Tardy Lajoshoz hasonlítható.
Annak idején Kisinyovban, egy tanulmányi versenyen fıként
gazdag nyelvtudására figyeltek fel: magyar anyanyelvén kívül a román, a francia, a latin, a német, a jiddis, az orosz és az ukrán nyelvet is
ismerte. Leningrádban Jevgenyij Tarle, az európai hírő történész akadémikus kedves tanítványa volt. Tıle tanulta, hogy a kutatás mélységének legfıbb záloga a lehetı leggazdagabb hiteles tényanyag fáradságos összegyőjtése kell legyen. Ezért töltötte élete nagy részét levéltárakban; Lembergtıl Moszkváig, Tartutól Beregszászig. (Tarle munkái
közül kettı, a Napóleon és a Talleyrand címő monográfia a hatvanas
évek magyarországi sikerkönyve volt; elıbbi öt, utóbbi három kiadásban is megjelent, soktízezer példányban.)
Az ungvári Erdélyi Gábor írta, még 1983-ban: „Váradi-Sternberg
János folytonosan azokon az utakon jár, amelyeken nemzeti kultúráink
a múltban mindig is keresték egymást. Azt firtatja, hogyan találkoztak
népeink politikai törekvései, szellemi igényei, kölcsönös rokonszenvük, haladásvágyuk. Az irodalom, a tudomány, a politika, a kultúra területérıl meríti (...) témáit, amelyek minden változatosságuk mellett is
egyet mutatnak: ami közös volt a XVIII–XIX. századi orosz, ukrán és
magyar szellemi életben, amit egymás kulturális vagy eszmei-politikai
értékeibıl átvettünk.” „Szinte minden egyes írásából napjainkig sugárzik az okulás: a jó viszony csak a kölcsönösségen alapulhat, a szempontok és az érdekek kölcsönös egyeztetése nélkül sem bizalom, sem
igaz barátság nem képzelhetı el.”
*
Fukar sorsa élete utolsó két évében még megjutalmazta VáradiSternberg Jánost. Megérhette, hogy lakásától kétszáz lépésnyire, az
egykori ungvári Kossuth-téren 1990 ıszén a Magyar Köztársaság elnöke, a kijevi és a helyi ukrán hatalmasságokkal közösen, felavatta
örök bálványának, Petıfi Sándornak Ferenczy Béni alkotta gyönyörő
szobrát.
Mellette lehettem 1991 augusztusában is, amikor Szegeden, haragos felindultsággal végre kibeszélhette magából az évtizedeken át a
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KGB által ellenırzött „kárpátontúli” magyar tudományosság sanyarú
állapotát, nevükön nevezve a méltatlanokat. Kirándulásunkon tapasztalhattam meghatott, csendes örömét a pusztaszeri szélfútta smaragdszín mezın, a kiskırösi Petıfi-emlékek között és a kalocsai székesegyház fenséges belsı terében: mindezt hatvanhét évesen látta meg
elıször... Üldögélhettünk, étel-ital mellett, bensıséges beszélgetés
közben a szegedi Tisza-parton, a langyos augusztusi estében; pesti, erdélyi, debreceni, kárpátaljai magyarok; és másnap tapsolhattunk, gratulálhattunk neki, három szál napsárga virággal köszönthettük, amikor
a hungarológiai világkongresszus záróülésén, zavartan az emelvényhez
botladozva átvette az 1973-ban elhunyt nagy amerikai magyar nyelvészrıl elnevezett Lotz János emlékérmet.
Vele voltam 1991 októberében az ungvári vár nemrég restaurált
kápolnájában, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által elıször
megrendezett kárpátaljai magyar mővészeti napok díjátadó szép hangversenyén. Mondtam: készülünk fogadására. Kijártam, hogy a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkara meghívja néhány
elıadás megtartására a Szláv Filológiai Intézetbe; de súlyosbodó betegsége ridegen közbeszólt...
Utoljára november végén láttalak, egy budai kórház intenzív osztályán. Gyógyulásodban reménykedtél s kértél, mondjam el Ungváron,
a halálodat remélıket lehőtendı: már jobban vagy, hamarosan felépülsz. December végén, a téged áldozatosan ápoló budapesti idıs
hölgy lakásáról még válaszoltál telefonon az életeddel, munkásságoddal kapcsolatos kérdéseimre, és 1992. január 28-án Ungváron még eltemetted rákban elhunyt feleségedet. Február tizenkettedikén délelıtt
11-kor aztán bételtek az idık: megszőnt dobogni megfáradt, őzött szíved.
Janó bácsi kedves, búcsúzom: legyen Neked könnyő a föld! Ígérem, megteszem, ami erımtıl telik, hogy megjelenhessen még 198788-ban összeállított, magyarországi kiadásra szánt harmadik tanulmánygyőjteményed.
[1992 február]
*
(Váradi-Sternberg professzor úr harmadik tanulmánygyőjteménye
Budapesten máig sem jelent meg. Nem tudom, hová lett a kézirata... A
Gondolat Könyvkiadót bezárták, Pók Lajos irodalomtörténész, „Janó
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bácsi” munkáinak gondozója pedig elhunyt. Talán a kedves tanítvány,
Soós Kálmán, aki jelenleg a beregszászi új magyar tanárképzı fıiskolán dolgozik; talán majd ı utánajár és segít...)
*
Váradi-Sternberg János

Ez az igazság
(Interjú-részlet. Készítette: Bornemissza Eszter)
— A kongresszus vezértémája — „Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön — külföldiek Magyarországon.” — szinte kínálta az
alkalmat, hogy itt, a világ legkülönbözıbb tájáról összesereglett tudósok elıtt szóljanak a kárpátaljai magyarság legtragikusabb idıszakáról,
az 1944-45-ben elhurcolt férfiak kegyetlen sorsáról.
— A Szibériába elhurcolt kárpátaljai magyar férfiak szintén egy
bizonyos peregrináción estek át, erıszakosan vándorlásra kényszerítették ıket. Ideiglenes lakóhelyükön új tapasztalatokra, ismeretekre tettek
szert, és lassan már megjelennek az elsı kiadványok ebben a témában.
Szegeden az elhurcoltakról egy szó sem esett. Feltettem a kérdést,
hogy miért zárkóznak el ettıl a kárpátaljai hungarológusok. Én ismerem a választ. Ugyanis a professzor (Petro Lizanec, az ungvári egyetem magyar filológiai tanszékének „örökös” vezetıje — M.T.L.) határozottan kijelentette: ezzel ı nem fog és nem akar foglalkozni. Az érv
az, hogy a magyarok is elhurcoltak embereket. Ez azt jelentené, hogy ı
a repressziót helyesnek tartja? Szerintem ez az érvelés nem helytálló.
Sokkal inkább az az igazság, hogy ezt a témát nem nézi jó szemmel a
párt, melynek az utasításait ı még mindig követi és nem felel meg a
KGB-nek sem. Lizanec erre azt felelte, hogy KGB-s is részt vesz a kutatásokban. Azt az embert azóta nyugdíjazták. Különben is, véleményem szerint, annak az illetınek is azért engedélyezték a tények felderítését, hogy saját kezükben tudják tartani ezt a kérdést A hungarológiai központnak kötelessége lenne ezt a témát tudományos alapon feldolgoznia, hiszen a kárpátaljai magyarság életének ez a legfájóbb és
egyben legfontosabb eseménye. Még élnek az özvegyek, de az anyákat
már nem tudjuk megkérdezni. De kifaggatni azokat, akik hazatértek, a
gyerekeket, szent feladata kell hogy legyen egy olyan intézmény mun-
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katársainak, amely a magyarság életének széles körő kutatására vállalkozott.
— Elég éles vita alakulhatott ki Szegeden Önök között. Voltak-e
hozzászólók?
— Igen. Vaszócsik Vera, aki természetesen Lizanecet támogatta.
Mindig megvédi, bármiért is bírálnák. Rajta kívül egy magyar kutató
említette, hogy nem kell kiélezni az ellentéteket. De hát végre értsék
már meg, nem személyeskedésrıl van szó, hanem egy intézmény, az
Ungvári Hungarológiai Központ rossz munkájának a bírálásáról. A
központ nem tölti be a szerepét. Az intézmény és a KMKSZ között
szinte semmilyen kapcsolat sem létezik, inkább konfrontációról beszélhetünk. Nem vesznek részt rendezvényeinken, szinte elzárkóznak a
kárpátaljai magyarság jelenétıl, azoktól az eseményektıl, melyeket
tömeges részvétel jellemez. İk a Tisza helyneveit kutatják testületileg.
Nem mondom azt is kell, de nem testületileg.
Visszatérve Vaszócsik Vera felszólalásához, el szeretném mondani, Szegeden is felfigyeltek rá, hogy magyar irodalomtanár létére
beszédét orosz kifejezésekkel tőzdeli meg.
— Kapott-e Ön választ a kérdéseire?
— Nem. Lizanec próbált válaszolni, de helyette bocsánatot kért a
jelenlevıktıl a részemrıl ıt ért támadásért. Hangsúlyozom, hogy ez
nem ellene irányuló kirohanás volt, hanem az égetı problémák kimondása. Ez az igazság és ezt, tetszik vagy nem, el kell fogadni. Hallgatással, egymásra való bazsalygással semmire sem megyünk. Egyébként a
gondok Szegeden történı feltárására biztattak elutazásom elıtt a
KMKSZ vezetıi is.
— Önt akarata ellenére nyugdíjazták. Mivel tölti napjait?
— Annak idején Petro Lizanec megígérte, kirúg engem. Sikerült
neki. Nem unatkozom. Az utóbbi hónapok során rengeteg dolgom volt.
A Petıfi-emlékszoba megnyitása, a márciusi tudományos konferencia,
a salánki Rákóczi-emlékhely kialakítása sok hálás feladatot adott. Jelenleg a beregszászi Széchenyi-emlékülésre készülök. Nagyon értékes
adatokra bukkantunk. 1846-ban Széchenyi járt vidékünkön. Talán sikerül megnyernem ez ügynek Kosáry Domokost, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, akivel levelezek. Tudniillik személyében egy
kiváló Széchenyi-kutatót tisztelhetünk. Egyébként az Akadémia felkérésére részt veszek a budapesti nemzetközi Széchenyi-emlékülésen.
Elıadásom témája: „Széchenyi István és a korabeli Oroszország”. Érdekes színfolt, hogy Széchenyi találkozott Balugyanszkij Mihállyal, a
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kárpátaljai származású ruszin tudóssal, Puskin közeli ismerısével, aki
a pétervári egyetem elsı rektora volt.
— Amikor Önnel beszélgetünk, Moszkva utcáin tankok dübörögnek. Minden bizonytalan körülöttünk. Feltételes módban fogalmazzuk
mondatainkat, hiszen bárkivel bármi megtörténhet.
— Mint magánember és történész határozottan elítélem az összeesküvık, a közönséges gazemberek módjára viselkedı kalandorok tettét. Optimista vagyok, véleményem, hogy ez a puccs sikertelen lesz.
[In: Kárpátalja, 2. évf. 1991/16. sz. (augusztus)]

In memoriam Kozma Endre
(1945. IV. 14. - 1997. II. 28.)
Március 7-én délelıtt, rokonai, pesti barátai, egykori kárpátaljai
küzdıtársai és ungvári tanítványai kísérték utolsó útjára a rokkantnyugdíjas nyelvészt, egyetemi oktatót, aki soha fel nem panaszolt
hosszú testi szenvedés, tüdıszanatóriumi kezelések és szívinfarktusok
után, alig 52 évesen szőnt meg csendesen szeretni, higgadt bölcsességgel környezetére hatni és fıként: kitartóan és pontosan dolgozni, mindaddig, amíg szemüvegén át eljutottak tudatába a monitoron megjelenı
információk, s amíg csonttá asszott ujjai eligazodtak számítógépe klaviatúráján...
Ez a szikár, szıke hajú és zöldesbarna szemő, cigarettázástól rekedtes, megnyugtatóan mély hangú, mindig türelmes és megfontolt
szavú, zsidó ıseit sohasem emlegetı, fanyar humorú férfi megindító
példáját adta annak a ritkán tapasztalható magyar hazafiságnak, amely
nem szónokol, nem döngeti a mellét, nem hivalkodik magyarságával,
nem tart igényt elismerésre és népszerőségre, hanem a háttérben maradva segít honfitársain; hatalmas tudásával, fényes intellektusával,
megvesztegethetetlen erkölcsiségével.
1972-ben láttam elıször és 1987 nyarán ismertem meg jobban
Ungváron. 1987 augusztus végétıl 1988 februárjáig már barátokként
dolgoztunk együtt. Dolgoztunk?! — igen, de kínlódtunk, álmodoztunk
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és gyakorta meg is aláztattunk: ı az ungvári egyetem nyelvész „vendégtanáraként”, én meg úgynevezett tudományos ösztöndíjasként. Kimondom: Kozma Endre 1986 és 1989 között egyedül többet tett —
némely ottani kollégája és „ideiglenes” fınöke támadásai, pletykái, értetlenkedései és gáncsoskodásai ellenére — általában a kárpátaljai magyar, és nemcsak a magyar szakos egyetemisták, fiatal tanárok, újságírók; a magyar nemzetiség akkori polgárjogi harcosainak az érdekében, higgadt, de kérlelhetetlen logikájú és etikájú, türelmes oktatónevelı munkájával, mint az akkoriban már sőrőn odalátogató állami,
párt- és felsıoktatási „fejeseink” együttvéve.
Fıként a tanóráin kívül, hamar magyar klubbá vált szegényes
„kincstári” lakásán, az éjszakába nyúló beszélgetéseken, vitákon, közös éneklések, versolvasások alkalmával kapott szárnyakat. Megismertette hallgatóit a korszerő tudományosság módszereivel, a mővelıdésés oktatáspolitika rejtett valóságával, részt vett a magyarság érdekében
készülı beadványok, tervezetek készítésében; a kibontakozó nemzetiségi mozgalmaknak szinte eszköztelenül és minden hatalom nélkül is
egyik motorja volt...
Hazatérvén Budapestre, feleségül egy év múlva áttelepült hozzá
Kovács Vilmos kárpátaljai mártír-sorsú író és költı unokahúga, aki önfeláldozóan hőséges társa, segítıje volt utolsó leheletéig. Élete utolsó
éveiben Bandi nagy szeretettel és tudományos alapossággal feldolgozta és elemezte Kovács Vilmosnak a magyarság etnogenezisével és ıstörténetével foglalkozó, másfél ezer oldalnyi kéziratait. (A szakma hivatalos „nagy öregjei” az ilyesmivel való foglalkozást mindig rangon
alulinak tartották...) Ha igaz, a nagyszılısi magyar nyomda még az
idén közrebocsát egy kötetnyit Kozma Endre munkájának eredményeibıl...
Helyénvaló, hogy Vilmos szavainak parafrázisával búcsúzzam
Tıle: İt is bal markába szorította az idı, s ha megaláztatott, ı is szótlanul letörölte arcáról a nyálat, és szembefordult a széllel; immár nem
fog rajta vád sem, per sem. Azok közé tartozott, akikrıl rokona, Kovács Vilmos, ıt nem is ismerve, utolsó versében 1977-ben így írt:
„Uram, marad itt még néhány bolond, / s ha most felemelsz, mindıjük
nevét / füledbe mondom. / Oszd fel közöttük poklunknak felét. / Homlokuk jeles, nyakukban kolomp. / S vigyázzunk rájuk ott a porondon.”
[1997 március]
*
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Kozma Endre

Elıszó
Kovács Vilmos másik arca
(...)
Immár húsz éve annak, hogy a tájék legnagyobb költıje, írója
1977-ben elköltözött szülıföldjérıl. Elıször haza, az anyaországba,
majd nem sokkal ezután az életbıl — mindinkább reméljük, a halhatatlanságba. Tisztelıinek, híveinek, valaha volt barátainak köre, miként az lenni szokott, az ünnepi évfordulók szaporodtával egyre bıvül:
évente megemlékeznek róla, szülıfalujában emléktábla jelzi születése
helyét, kisiskolások szajkózzák megemésztetlenül verseit. Beregszászban kis utcácska és elhanyagolt, rejtélyes sorsú irodalmi alapítvány viseli nevét, hogy megbecsülést, tisztelıket szerezzen a névadónak.
Mindez hiába: rendezetlen tartozásaink vannak vele szemben, és lássuk be, ezzel magunknak is adósak vagyunk.
Keveseket foglalkoztatnak az életmő és életpálya rejtelmei, ellentmondásai, és alig akad, aki kíváncsi volna rá, hogy minek szentelte
idejét az író a hatvanas évek végétıl pályafutása végeztéig — kiszoríttatván irodalomból, irodalmi életbıl és létbıl. Mivel volt elfoglalva
Kovács Vilmos pályája utolsó hat-hét esztendejében, napi 14-16 órás
munkával számőzve magát dolgozószobájába? Nem véletlen, hogy e
megkövült legendáktól idegen kérdésnek máig is alig akad válaszadója. Talán csak szők családi körben sejtették, a valódi barátok gondolhatták, és néhány ellenség-ellenfél tudhatta — pedig nem titkolta, nem
rejtegette —, hogy az életmő nagyobbik része, s meglehet, a másikkal
is vetekedı, jelentékenyebb fele formálódott és fogalmazódott ekkor.
Annál furcsább, hogy sokan a barátok közül, többen a családból
is, azért szerették volna elkendızni Kovács Vilmos e „másik arcát”,
mert úgy érezték, az író-költı már nem a dolgát teszi, amelyre hivatva
van, és letér a számára kijelölt, a neki adatott útról. Igaz, féltették is,
mert ezen a pályán már nem tudták követni.
A magyarországi tudományosság is idegenkedett az „új arcú”
Kovács Vilmos befogadásától, sıt, László Gyula kivételével, tudomásul vételétıl: éppen mert íróként-költıként sokan jól ismerték és becsülték. Egyéb, súlyos szakmai ellentétektıl eltekintve ık is féltették.
Az erdélyi Szabédi László okozta kényelmetlenséget juttatta eszükbe,
aki szintén „letért” a számára rendelt irodalmi útról, a tudomány vizeire tévedt, s a megbecsült, tragikus sorsú személyiség súlyos tévedései26

vel, de megsejtéseivel sem tudott mit kezdeni a költıt becsülı tudományos kritika.1
Igaz, legutolsó éveiben moszkvai és oszétiai — inkább csak levelezı — gondolkodótársakra is talál. Közülük A. M. Magometov professzor (oszét történész, többek közt az alán-magyar kapcsolatok kutatója) igyekszik egyengetni a kárpátaljai pályatárs tudományos tevékenységét, elımenetelét és bízik munkája hasznosságában. Az ı közremőködésének köszönhetı a Kovács Vilmos életében megjelent, valószínőleg egyetlen (orosz nyelvő) tudományos publikáció elıkészítése.2 Tıle származik az egyetlen, nem hivatalos, baráti elismerés is.
1977 júliusában, tudomást szerezve Kovács Vilmos súlyos betegségérıl, ezt írja neki levelében: „... kívánom, hogy minél hamarabb gyógyuljon fel és ne betegeskedjen — Ön a társadalom számára fontos ember”. Kárpátalja azonban a szovjet birodalom egyik túlságosan is távoli provinciája volt, Magyarország felıl nézve pedig a határokon túl
van...
Kovács Vilmos — bár maga nagy lebecsüléssel használja ezt a kifejezést — a szó legszorosabb értelmében szobatudóssá lett. Hatalmas
szakirodalmi, tény- és jegyzetanyagát, a kútfık információit ungvári
lakásának kis dolgozószobájában könyvekbıl, szótárakból, folyóiratokból győjti. Igaz, ezek meg- és beszerzésén egy egész kis segédsereg
mőködik közre3: könyvtárosok, barátok, pályatársak, tisztelık Budapesttıl Kecskemétig, Szegedig; Ungvártól, Moszkvától Oszétiáig. Terepmunkákon, helyszíni tanulmányutakon, győjtéseken való részvétel
azonban nem adatott meg neki, létfontosságú tudományos megbeszéléseken, konferenciákon sem vehetett részt, s az ıt legjobban érdeklı
kérdésekrıl még valóban értı beszélgetıtársra sem igen akadt.
Így vált a valójában nem is tragikus írósors (ez volt élete legnagyobb, bár nehéz csatákban kivívott diadalainak korszaka, regénye
megjelenésének, ha nem is hivatalos, de mégis általános elismertségének, magyarországi publikációi gyarapodásának idıszaka) tragikus tu1

A Szabédi-problémát több írás is érinti a kötetben.
Kovács Éva szóbeli közlése szerint a cikk meg is jelent Oszétiában. A kézirat
fennmaradt a hagyatékban, a publikációnak azonban nem leltük nyomát.
Mindenesetre megtaláltuk Czeglédy Károly lektori véleményét, amely szerint noha nem mindenben ért teljesen egyet a szerzıvel, az írást azonban változtatás nélkül kiadásra javasolja.
3
Különösen sok segítséget kapott Bárdos Ilonától, Hadar Piroskától és VáradiSternberg Jánostól.
2
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dóssorssá. És ekkor hatalmasodik el — az ıt körülvevı baráti, tanítványi, tisztelıi forgatag ellenére — haláláig tartó, mind gyorsabb illúzióvesztései miatt is egyre fokozódó emberi magánya, amit szégyellt is
megvallani, s ami ellen — magán- és publicisztikai leveleinek, de szóbeli visszaemlékezések tanúsága szerint is — reménytelenül küzdött
minden erejével.
Nos, tudnivaló lenne: tudományos kutatásainak másfél ezer oldalnyi, megırzött, de okkal, ok nélkül rejtegetett, majd szétzilálódott,
mostoha sorsú kézirathalmaza maradt ránk abból az idıbıl, több felé
osztva és egy részében Magyarországra átmenekítve. Egy töredékesen
is nagy ívő, monografikus alkotás gondosan kidolgozott részletei és jól
kitapintható körvonalai, amelynek rendbetétele és rekonstrukciója
hosszadalmas, bonyolult filológiai munkát igényelt az elmúlt években.
Az írások az egyetemes magyar szellemiségnek Kárpátalján akkor még
alig-alig bontakozó, nyílt és burkolt, ravasz cselszövésekkel
sorvasztott és máig sem elég gyorsan terebélyesedı másik tartományát: a magyarságtudományt és magyarságismeretünket gazdagíthatták
volna. Mi más volna ez, mint a korábban megkezdett életmő más
módon való folytatása?
Az életmő súlya az utolsó évek teljesítményével megsokszorozódik, horizontja kitágul, nekünk szóló üzenete sokrétőbbé, általánosabb
érvényővé válik. Végigtekintve a teljes örökségen, amely csak ezután
válhat közös kincsünkké, elıtőnik, hogy ez nem csupán kiemelkedı
irodalmi-mővészi érték, ahogy eddig gondoltuk. Az ünnepi számvetésnél bizonyosan kiderül, hogy amit birtokba készülünk venni, a háború utáni Kárpátalja legnagyobb szellemi teljesítménye.
A teljesebb Kovács Vilmos-i életmő közreadása nem csupán
morális adósságtörlesztés. A tudományos értékek és mondanivaló közkinccsé válása komolyan hozzájárulhat a mai Kárpátalja szélsıségek
között ingadozó szellemi önbizalmának megalapozásához és megerısítéséhez. Meggyızıen bizonyítja, hogy a vidék szülöttei, nem kevésbé
a szerencsésebbeknél, a leghálátlanabb körülmények közt, iskolátlanul
vagy iskolázatlanul, álmőveltséggel palléroztatva és félrenevelve,
megfélemlítve és szellemi kalodában vergıdve is képesek lehettek, képesek voltak tehetséges, szabad, szárnyaló gondolatra. És valódi tudás28

ra, a legmagasabb szintő szellemi produkcióra. De szigorú figyelmeztetés is: a Kárpátok lábánál sem szabad a csúcsoknál alább helyezni a
mércét. (...)
[In: Kovács Vilmos: Kik voltak...? Nyelv- és ıstörténeti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról. 1-2. kötet, Ungvár, 1997.]

Hodinka Antal ruszin témájú/nyelvő
sajtógyőjteménye a XX. sz. elsı felébıl
Hodinka Antal (1864-1946) teológiát végzett budapesti, pozsonyi,
majd pécsi egyetemi tanár, szlavista történész és mővelıdéstörténész, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja több, mint félévszázados munkásságának oroszlánrésze — mind terjedelem, mind jelentıség szerint
— a kárpátaljai ruténekrıl, a munkácsi görög katolikus püspökségrıl
és a történelmi Magyarország északkeleti részérıl szól. Tágasan tájékozódó, tisztességes, szőkebb hazája iránt elkötelezett, nagy munkabírású, termékeny, elsısorban forrásfeltáró és forrásrendszerezı pozitivista (mikro)filológus volt. Kárpátalját általában, jelesül pedig a ruszinságot tárgyaló munkásságának értékeihez a XX. sz. elsı felének
Magyarországán talán egyedül Bonkáló Sándor hasonló témakörő irodalmi-mővelıdéstörténeti, kis részben nyelvészeti publikációi mérhetık.
Érdekes, bár ennek lehetséges magyarázatai meghaladják e kis
közlemény kereteit — hogy nemcsak kettejük, de a mutatis mutandis
hozzájuk hasonlítható, 1992 elején elhunyt Váradi-Sternberg János,
sıt a nyíregyházi Udvari István tudósi habitusát is ez; ti. a súlyosabb
elméleti okfejtéseket és következtetéseket, illetve a szintézisre törekvést többnyire elkerülı kutatói magatartás jellemzi, azaz a forrásfeltárás és -rendszerezés szinte kizárólagos gyakorlata. Természetesen, a
fiatal Udvarinak még kellı ideje és sok lehetısége van rá, hogy eljuthasson nagyobb szintézisekig.
Fıképpen a Bessenyei György Tanárképzı Fıiskolán tanszékvezetı Udvari érdeme, hogy az 1945 utáni évtizedekben már-már feledésre ítélt Hodinka Antal emberi és tudósi emlékezetének megújítása,
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kiteljesítése, hagyatékának feltárása az utóbbi években szép eredményeket hozott. Több, Hodinkához kapcsolódó közlemény, kiadvány
után, e tevékenység eddigi csúcspontja volt a Nyíregyházán 1993 júniusában megrendezett Hodinka-konferencia, s az ez alkalomból megjelent, Hodinka Antal Emlékkönyv c., mintegy 30 tanulmányt tartalmazó
kötet.
Kutatási területemnek az Udvariéval érintkezı pontjai okán vállaltam a fenti konferenciára Hodinkának az MTA könyvtárában ırzött
hagyatéka azon dossziéjának ismertetését, amely túlnyomóan újság- és
hetilap-kivágásokat, kis részben pedig teljes lapszámokat ıriz, néhány
korrektúra, könyvtöredék, fénykép, illetve három térkép kíséretében.
1992-ben földrengés-szerően megváltozott életkörülményeim nem tették lehetıvé, hogy a konferenciára elkészíthessem az áttekintést. Ezúttal igyekszem pótolni mulasztásomat.
Az MTA könyvtárától általam postán megrendelt, fénymásolt
anyag 233 db nagyalakú, A 3-as mérető oldalból áll. Alább következik
ennek az 1889-tıl 1943-ig terjedı győjteménynek az idırendbe szedett
és sorszámmal ellátott teljes listája. Ahol ez szükségesnek látszott, illetve lehetséges volt, zárójelben különbözı jellegő rövid tájékoztató
megjegyzéseket főztem az adott tételekhez. A teljes lista kizárólag
csak azokat az információkat tartalmazza, amelyek a fénymásolt győjteményben benne foglaltatnak, illetve abból kellı biztonsággal kikövetkeztethetık.
A győjtemény meghatározható és datálható anyagai
1) Kelet, 1889/4. sz. A bereg-krajnyai tíz község története dióhéjban.
Közli: Seregélyi Sándor, medenczei lelkész. (Egyetlen széles hasáb terjedelmő. Valószínőleg hiányos.)
2) Lisztok (Ungvár), 1891/14-21. számok. Episzkopi maramorosszkije. (Oroszul, hiányos. A cikkek hasábokra nyírva, majd
„nagyoldalakká” felragasztva, több helyen kézírással kiegészítve,
pótolva.)
3) Galickaja Rusz (lembergi napilap), 1. évf. 1891 május (33-42.
számok). Fejercsák: Nacionalnoje dvizsenyije ugrorusszov. (9 részes, de 10 számban közölt teljes elemzı sorozat, irodalom-nyelvtörténelem tematikával, részletes alkotói pályaképekkel, a XIV.
századtól 1886-ig. Rajta kézírással: „Fejercsák uram tárczái.”)

30

4) Lisztok, 1892 nov.-dec. (Valamely imádságoskönyv ismertetése.)
/10 oldal, hiányos. Rajta reszketıs kézírással: „én ragasztottam
fel.”/
5) Duspasztir, „cs. 4, 1895 r.” II. Letopisz parohijalna. (Rövid orosz
nyelvő közlemény.)
6) Kárpáti Lapok, 4. évf. 1898/37. sz. A bukóczhegyi monostor története. Írta: Unghváry Ede. (Hiányos.)
7) Kárpáti Lapok, (1898?) A ruthénekrıl. Sztavna község múltja és
jelene. Írta: Lengyel Const. Mihály kosztrinai gk. lelkész. (2 folytatás, hiányos.)
8) Lisztok, 1900/7. sz. Nasi gyerevjannija cerkvi. (Felragasztva.)
9) Görög Katholikus Szemle (a továbbiakban: GKSz), 1900. dec. 16.
Egy régi eszme. Fesztóry József levele Vécsérıl. (Lényege: meg
kellene végre írni falvaink-parochiáink-templomaink-iskoláink
történetét, és hogyan kellene ezt tenni. A GKSz megjelenik minden vasárnap.)
10) Nauka (?) (Ungvár), 1905. Piszmo moje u redakciju. VI. Szerzı:
Szvisztok Mjesa. (Tárca. Felelıs szerk.: O. Avgusztin, Iv.
Volosin.)
11) (Hasábkorrektúra 1906-ból, fejezetcímmel:) II. Uniatszkaja i
pravoszlavnaja ierarhija. (Egyháztörténeti munka részlete. A
nyomda téglalap alakú pecsétjén: „Tipografija Imp. Akagyemiji
Nauk 2 korrektura. Poszlano: 26. VIII. 1906 g. Vozvrascseno ... g.”)
12) GKSz, 1907/43., 44. és 45. sz. Adatok a máramarosi püspökség
történetéhez. Közli: Dr. Sztripszky Hiador. // A máramarosi püspökség. Írta: Bud Titusz máramarosi román püspöki vikárius. //
Glossák Bud Titus vikárius úrnak „A máramarosi püspökség”
címő cikksorozatára. (ez utóbbi a 47. számból). /Egyberagasztva,
kézírásos pótlásokkal./
13) GKSz (?), 1907/49. sz. A tiszaadonyi gör. kath. filiális történetéhez. Írta: Szócska János. (Hiányos.)
14) GKSz, 1908/23. sz. Neviczke parochia története. (Hiányos.)
15) GKSz, 1908/25. sz. Adatok a vezérszállási gör. kath. lelkészet történetéhez. Írta: Máthé Miklós. (Hiányos.)
16) GKSz, 1909/2. sz. Adalékok Egyházmegyénk történetéhez az
1848—49. szabadságharc idejébıl. (Szerzı:) K. J. /Felragasztva,
kézírásos pótlásokkal./
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17) GKSz, 1909/3. sz. Ladomér község története. Írta: Revizor.
/Felragasztva, hiányos./
18) GKSz, 1912 június. Alsókaraszló község monogrofiája. (sic!)
Szerzı: Baranyi Antal nyug. áll. isk. igazgató-tanító. (A falu ruszin neve: Záricsá.)
19) ? (1912) Papnevelı intézetünk történetébıl. /Az intézet konyhájának 1795. évi bérbeadásáról kötött Contractus teljes szövege,
15 pontban./
20) GKSz, 1913. július 6. Egy püspöki interregnum kérdéséhez. Írta:
Dr. Sztripszky Hiador. /Ti. az 1830-as évek elején./
21) GKSz, 1913 augusztus. Adatok a felsıveresmarti gör. kath. egyház történetéhez. Közli: Bihun Pál. (Hiányos.)
22) GKSz, (1913?, 1914?) Jegyzetek a görög kultura Árpádkori nyomairól. Dr. Sztripszky Hiador könyve. /Szerzı: Revizor. Recenzió./
23) (1916 április, Ungvár.) Hirdetések. /Egy hasáb./
24) GKSz, 18. évf. 1917/13-20. és 38-40. számok. Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez. Írta:
Hodinka Antal. /Folytatásos forrásközlések „A Görög Kath.
Szemle tárcája” rovatban. Hiányos./
25) GKSz, 1917. június 10., 23. sz. Taraczújfalu monográfiája. /Az
utolsó része./
26) (Máriapócs, 1921. május hó 19.) Üdvözlet a Hittestvéreknek!
(Aláírás:) A magyar Görög Katholikusok Országos Szövetségének Szervezı-bizottsága. // Jegyzıkönyv. Hitelesítik: Maxim
Athanáz, Fedák Miklós; Jegyezte: Véghseı Dániel. (Kisnyomtatvány; tkp. röpirat „Csonkamagyarország” görög katolikusainak
érdekében.)
27) Novoje Vremja (belgrádi orosz nyelvő újság), 1924. dec. 16. Na
mogile N. A. Szokolova. Szerzı: A. Irin. /4 részes cikk, régi helyesírással, N. A. Szokolov vizsgálóbíró párizsi halála kapcsán, a
cári család meggyilkol(tat)ásának körülményeirıl./
28) Budapesti Hírlap, 1930. június 11. Modern történelemoktatás
(Szerzı:) -y- /A cikk a tárca helyén./
29) Pécsi Napló, 1930. aug. 17., 2. o. Hodinka Antal dr. pécsi egyetemi tanár megállapításai szerint egy magyar résztvett a cári család meggyilkolásában. (Alcím:) A magyar hadifoglyok szerepe a
Romanovok tragédiájában. (Az újságíró: Kemény József)
/Részlet az interjúból: „Mindezt természetesen hosszas kutatásaim nyomán, adatok alapján tudom bizonyítani. Ezeket azonban
ma még a nagy nyilvánossággal nem közölhetem.” (Felszólításra
azonban a honvédelmi minisztérium rendelkezésére bocsátaná.)/
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30) Express Poranny (varsói lap), „24 Sierpnia 1933 r.”, 3-4. o. (A 3.
oldal 5 anyaga közül 4 a 40 országból érkezett történészek kongresszusának szentelve.)
31) Amerikanskij Russkij Viestnik (a továbbiakban: ARV), 1934 nov.
Uhorszkaja Rusz. Isztoricseszkij ocserk. G. A. Devolan. (7 folytatásban, teljes. Kézírással a szerzı neve: „De Vollan.”)
32) ARV, 1935 februári számok. Istinnaja istorija karpato rossov ili
uhorskich rusinov, izdanna narodol'ubcem Aleksandrom
Duchnovičem. 1853. /Mellékjeles latin betős írással, 5 folytatás;
hiányos./
33) ARV, 1936 januári számok. Gramotnoje i matyerialnoje
szosztojanyije prihogyszkovo duhovensztva u davnosztyi u
pravoszlavnih gyerzsavah. // Gramotnoszty i ucsonoszty nasih
duhovnyikov do znakomago raszporjazsenyija bl. p. episzkopa A.
Bacsinszkovo. /Archaizáló, egyházi szláv betőkkel nyomva, a két
anyag párhuzamosan közölve. 4 folytatás, hiányos./
34) ARV, 1936. jan. 30. Otvit Slovenskoj Scrantonskoj Obraňi. // Vse
po staromu... /Az SSO egy újság címe. 2 latin írású vitacikk. A
második az „orosz emberek” (azaz: ruszinok) „elcsehszlovákosítása” ellen szól./
35) ARV, 1936 március. Gramotnoszty i ucsonoszty nasih
duhovnyikov do znakomago raszporjazsenyija bl. p. episzkopa A.
Bacsinszkovo. /Archaizáló, egyházi szláv betőkkel nyomva. 5
folytatás, hiányos. Lásd a 33) tételt is!/
36) Nyegyelja (Ungvár), „Obscsesztvenna-novinka”, 2. évf. 43. sz.,
1942. nov. 1. (Görög katolikus ifjúsági „leventés” hetilap, a
KALOT kiadásában. 4 oldalas teljes szám.)
37) „a Holnap”, 5. évf. 4. sz., 1943. márc. 9. („Független Magyar
Szocialista közgazdasági, tudományos, társadalmi folyóirat. Fıszerkesztı: Rátz Kálmán dr. országgyőlési képviselı.”) Az 1917es márciusi forradalom. /Terjedelmes vezércikk az orosz forradalomról. 1. és 2. oldal, újság formátum./
38) „a Holnap”, (1943 márc.) Az orosz görög-keleti egyház és az állam. (Alcím:) Nagy Péter kora. /Szerzı megjelölése nélkül. 2 oldalas részlet, reszketı kézzel írt jegyzetekkel./
39) Karpatorusszkij Golosz (Ungvár), 12. évf. 19. sz., 1943. márc. 24.
„Nyezaviszimaja jezsednyevnaja gazeta” /Csak az 1. és a 2. oldal,
csupa II. világháborús témák./
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40) Lityeraturna Nyegyelja „Podkarpatszkovo Obscsesztva Nauk”,
(Ungvár), 3. évf. 22. sz., 1943. nov. 15. /Megjelenik havonta kétszer. 12 oldalon széppróza, vers, tanulmány, recenzió; 1 oldal
címlap, a borító 2., 3. és 4. oldalán részlet Lelekács Miklós és
Harajda János: Kárpátalja Általános Bibliográfiájá-ból./
41) Lityeraturna Nyegyelja, 3. évf. 23. sz., 1943. dec. 1. /Egy oldal hiányzik. A bibliográfiai melléklet csak 2 oldalon. Lásd a 40) tételt
is!/
42) Lityeraturna Nyegyelja (1943? 1944?) /4 oldalas töredék: 61-62.,
71-72. o./
A győjtemény alapján nem meghatározható eredető
vagy címő, datálhatatlan anyagok
43) GKSZ (?) Kiskolon község monográfiája. Közli: Revizor.
/Hiányos./
44) GKSZ (?) Pótadatok Kiskolon község monográfiájához. Közli:
Revizor.
45) GKSZ (?) Adalékok a sátoraljaújhelyi esperesi kerület történetéhez, 1775-1799. Írta: Hodinka Antal dr. „Miklasy István
fıesperes úrnak hálás köszönettel.” /4 folytatásban. Felragasztott
hasábok./
46) Dva nebesznye lisztki. 1-ij liszt, sto pise Juzsnokarpatszkim Ruszinom jeh Zsura. 2-ij liszt, kotrij piszala mati Uhorsina szvojim
udorvanim gyetom. (A jelöletlen szerzı utolsó mondata: „Upjaty
jeden szirohman, ajbo szesz iz Kukutyena.”) /Négy negyedrét oldalon./
47) (16 oldalas könyvtöredék.) Csaszty pervaja: Cerkovnoszlavjanszkij jazik sztarij i novij. Iz piszannih pamjatnyikov cerkovnoszlavjanszkago jazika. Domasnyije pamjatnyiki. /Betőhív szövegközlések, fakszimilékkel, a XV-XVIII. sz.-ból. Kárpátaljai
könyvtárak anyagai./
48) (14 oldalas könyvtöredék). Sztojka püspökrıl (1695-1711) és
utódjáról, az utolsó disunitus püspökrıl, Dositeusról (1719-tıl);
valamint az irholci és égerházi Szent Mihály templomról, illetve
monostorról. /Magyar nyelven, egyházi szláv szövegbetétekkel,
századfordulós szecessziós jellegő díszítéssel./
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49) A munkácsi sz. Miklós kolostor egyházi edényeinek és szerelvényeinek 1705. évi jegyzéke. Írta: Dr. Hodinka Antal. A munkácsi
bazilita kolostor egyházi fölszereléseinek leltára 1729-bıl. Írta:
Dr. Hodinka Antal. /Újságból felragasztott szövegek, a borítójukon reszketeg kézírással: „az én irodalmi munkáim.”/
50) (A huszti várról, utalással a huculokra.) /12 soros feljegyzés, reszketeg kézírással./
Térképek, képek, fotókópiák
51) Bereg és Ugocsa vármegyék térképe. /„Magyar Földrajzi Intézet
Rt. Kogutowicz: Megyei térképek. (Mérték: 1:300.000)”/
52) Ugocsa vármegye térképe. /Kézzel írva-rajzolva. A XVIII. sz.ból?/
53) Ruda-Bányácska birtokrészletezési vázlata. /Kézzel írva-rajzolva,
dőlınév-listával. A XIX. sz.-ból?/
54) „Stephan Illeshazy” (1541-1609?) portréja. (Egy könyvlapon.)
55) (Egyházi méltóság fotóportréja.) /Középkorú férfi reverendában.
A kép hátoldalán kézírással: „Sáros és Makovica.”/
56) (Két törökkel küzdı magyar harcos a várfokon, a háttérben 3 apró
alak.) /Kerek — gipsz? — dombormő, deszkalapokra erısítve./
57) (Földszintes, barokkos kis épület homlokzatán dombormő, amelyen egytornyú templomhoz „tapadó” emeletes rendház látszik, és
Dominicani felirat van.)
58) (Munkácsról és ruthén szerzetesekrıl szóló, latin nyelvő oklevél
1360(?)-ból.)
59) (Gedeon Pazin protoigumen naplójának 1. oldala, 1747-bıl.)
60) (3 kép a rilai — Bulgária — monostorról.) /1 levelezılap és két
nagymérető fénykép./
*
Az MTA könyvtárában ırzött Hodinka-hagyatékban a most ismertetett iratgyőjtı a 4816/121. számot viseli. Nem tudom, milyen
módon alakult ki a tartalma; maga Hodinka professzor állította-e öszsze, netán „idegen kéz” rendezte egybe esetleges módon vagy bizonyos megfontolások szerint? Nem tudom azt sem, hogy a maga „kategóriájában” teljes-e; ha pedig hiányos, miért és milyen mértékben az?
Technikai értelemben sok anyag hiányos; de nem valószínő, hogy en35

nek a fénymásolatokat készítı személy hanyagsága az oka, illetve, ı
csak a legritkább esetekben lehetett felületes...
A fentiek miatt tudományosan aligha értékelhetı önmagában ez a
nekem megküldött anyag.
(Analógia-képpen: 1975 utolsó hetében a debreceni egyetem szlavisztikai intézetének Melich János Emlékkönyvtárában kutattam. A
Melich professzor által győjtött, illetve félretett, e könyvtárban ırzött
kisnyomtatványok, prospektusok, utazásokhoz kapcsolódó képek, térképek szintén és csupán egy hosszú élet mellékes jelentıségő „hordalékai”, illetve egy általánosítható kutatói magatartás, a mindenkori alaposságra törekvés és az ügyszeretet e téren is megnyilvánuló jelei?
Vagy talán az érzelmi kötıdések, a hanyatló élet tragikumának szívszorító nyomai?)
Az viszont a vázolt bizonytalansági tényezık ellenére is remélhetıleg kiderül ebbıl az anyagból, hogy a Hodinka-életmő és -biográfia
különbözı szeleteinek részletes kutatásával foglalkozók számára esetenként bízvást szolgálhat apróbb, de nem elhanyagolható fontosságú
mikrofilológiai adatokkal, segítséget nyújtva a szakértınek bizonyos
argumentációs eljárások hitelesítéséhez.
A győjtemény néhány teljes cikksorozatának feldolgozása azonban — akár Hodinka Antal munkásságától függetlenül — önálló forráskutatási (pl. szakdolgozati) témaként is szóba jöhet.
Végezetül két megjegyzés:
a) a győjteményben foglalt anyagok címeit, fejezet- és alcímeit, illetve az azokból vett idézeteket az eredeti „helyesírással”, betőhíven
közlöm;
b) a cirill betős anyagokat technikai okokból „magyaros” latin betős
átírásban adom.
[1995]
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Gyalu helyett hegedő, biznisz helyett virágok
In memoriam Pálcza János
(Sajókápolna, 1906 március — Frenchtown, 1970 november)
A húszas évek közepén mestere elküldte az országos vásárra az
ifjú segédet, azzal, hogy vegyen egy ropántgyalut. (Nem tudom, helyesen mondom-e, és azt sem, egyáltalán mi az a „ropántgyalu”; de a családi emlékezet így ırizte meg...) Aki a hővösödı alkonyatban mezítláb
hazafelé ballagó legénnyel találkozott, észrevehette, hogy a hóna alatt
hegedőt szorongat. A mester által rábízott pénzen, megpótolva sebtében elkótyavetyélt csizmája árával, Pálcza János asztalossegéd egy cigányembertıl jóhangú hegedőt vásárolt magának... Elképzelhetı, másnap hogyan fogadta mestere... Édesapja nem szidta, csak fejét csóválva
mosolygott, amikor fia öreg este mezítláb hazaérkezett: akkorra már
— mert útközben idınként le-leült gyakorolni az árokpartra — csak
úgy cigányosan, a füle után, néhány nótát már tisztességesen elhúzott,
elpöngetett...
Sovány örökségő szegényparaszt apja a századelın háromszor is
megjárta Amerikát. Falujában ı volt az elsı, aki hazajıve elmesélhette, mi az a kinematográf, a néma mozi, és vasárnap délutánokon kikitette utcai nyitott ablakába kurblis-rugós gramofonját, amit az álmélkodó szomszédok „danológép”-nek tiszteltek, és amilyen gépe akkor
még senkinek sem volt Sajókápolnán, se a nagytisztelető, se a jegyzı úrnak...
János fehér arcú, hollófekete hajú, mosolygós szemő, erıs és nyugodt ifjú volt: csonttuberkulózisban kisgyermekként elhalt bátyja helyett is gyengéden és megértıen szerette kishugait, Erzsit és Ilonkát.
Kápolna a szelíd szépségő „Pittypalatty-vıgy” színmagyar református
faluja. Szomszédja „László”, azaz Sajólászlófalva, Egressy Gábor és
Béni szőkebb hazája. Délkeletre a „Temlec-” és a „Cseperkés” tetı, a
„Szorosvıgy” szılei, gyümölcsösei, pincesorai meg marhalegelıi;
Északnyugatra az alacskai alacsony hátak tölgyesei szegélyezik. Délnyugatnak, messzebb, a Bükk komor hegyei dalmahodnak; Északkeletnek, Szentpéter felé (Lévai József szülıhelye!) sík és nyitott a tér:
arra folyik a Sajóba a mindenki által Nyögınek ismert friss patak, amit
a térképek hibásan és megátalkodottan mindig Haricának jelölnek.
(Harica patak is van, persze, csakhogy feljebb és beleömlik a Nyögıbe...) A Baglyas, a Kenderföld, a Tormás, meg a többi patakparti dő37

lık, a vizenyıs, virágos rétek, a Kecskésalja hársas lankái; mind-mind
a szegénységet is megszépítı, szeretetteljes érzelmeket támasztó idilli
tájék; kellı érzékenységgel megáldott-megvert, magányos szemlélıdésre termett gyerekek számára meg egyenesen költıt termı közeg.
Különösen akkor, ha az édesanya, a kálvinisták közé egyetlen római
katolikusként Kazincról odacseppent, sudár, fehérbırő, szép beszédő,
jó emlékezı-tehetségő és pontosan gondolkodó, ifjú menyecskeként
máris magányos Csípı Borbála — Amerikában pénzt keresı ura híján
egyedül végezve minden paraszti munkát, a kaszálástól a kétágúzásig
és a trágyahordásig — minden szomorú szeretetét, minden régi történetét, minden kedves dalát a mellette tébláboló három kicsinyének
ajándékozza. Bori erıs és makacs: amikor férje az egész családnak
megküldi a hajójegyet, mennének utána Amerikába; dühös levélben
lehordja „idısb” Pálcza Jánost, írván: maradj, nyavalyás, ha akarsz, de
én a gyerekekkel nem megyek sehova! Az apa tehát végleg hazajön,
szılıt telepít, erején felüli nagy házat épít, a legelsık között bevezetteti a villanyt és középiskolába íratja lányait.
Elkövetkezik azonban 1929, a rettenetes következményekkel járó
gazdasági világválság éve, és ifjabb Pálcza János is, jó keresetet és
megélhetést remélve — kelletlenül bár és rendkívüli nagykorúsító engedéllyel — apja nyomdokain az Újvilágba hajózik. Az elsı hetekben
nagybátyja, az akkor már sikeres közjegyzı és utazási iroda tulajdonos, a New York-i és New Jersey állam-beli magyarság elıtt jól ismert
pénzember gondoskodik róla. De Csípı Lajos nem azért lett „kapitalista”, hogy másokon huzamosan és ingyen segítsen: egy „most már boldogulj magad!”-dal útjára bocsátja munkanélküli unokaöccsét, akinek
azonban egy úr hamarosan felajánlja, hogy ha hamisan tanúskodik
mellette súlyos autóbalesete miatti perében, azonnal ötszáz dollár üti a
markát. Hatalmas summa ez akkoriban Amerikában is; de a huszonnégy éves Pálcza János gondolkodás nélkül elutasítja a jövıjét végérvényesen biztosítani látszó ajánlatot... Nyelheti is „élhetetlenségéért”
Lajos bátyja dühös kitöréseit. Ez után az eset után János már sohasem
tud igazán összemelegedni gazdag nagybátyjával: rendre bírálja, vitatkozik vele, az meg ironikusan „lesajnálja” romantikus, virágokon, felhıkön, gyerekkorán és elhagyott szülıfaluján merengı, soha praktikus
amerikaivá nem váló unokaöccsét.
A harmincas évek elején János New Yorkban mégiscsak munkához, lakáshoz jut és családot alapít. Elveszi a dunántúli eredető
Battyányi Jolánt; lányuk, Viola majd zenetanárnınek tanul, fiuk,
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Lawrence (Lırinc) repülıgépmotor-tervezı mérnökké válik. János a
leghosszabb ideig egy hajógyárban dolgozik, megbecsült bútorasztalosként. Félretett pénzébıl New Yorktól délnyugatra, a New Jersey állam-beli Frenchtown helység mellett folyó menti, vízjárta farmot vásárol; nyugdíjasként ott éldegél feleségével, kutyájával és macskáival.
Földjén kukoricát termel, udvarán csirkéket nevel, kertjében gyümölcsfákat és virágokat gondoz.
1968 nyarán végre hazajöhet: még egyszer elsiratja a napnyugatra
nézı kápolnai temetıoldalban porladó szüleit, meglátogatja húgait,
magyartanár unokaöccse kalauzolásával eufóriás hangulatban sebtében
végigjárja Sárospatak és Debrecen református iskoláit, megtekinti
könyvtárait, templomait, emlékmőveit. Árnyas kerthelyiségben, fehér
bor mellett fanyar mosollyal emlegeti, mivé lehetett volna, ha magasabb iskolákat végezhet... Arról, hogy verseket ír és lapokban publikál,
egy szót sem szól. Visszamegy Frenchtownba, tartani a váratlanul támadó áradásoktól, amelyek bármikor elmoshatják földjét és házát...
1970. november 9-én, kellemes meglepetést kívánva szerezni Spanyolországba kiránduló fiának, annak kocsiját ellenırzésre szervizbe viszi.
A késııszi délutáni köd miatt-e, a mindig-máshol-lét merengı
magábanézése miatt-e — sohasem tudjuk már meg —, kellı körültekintés nélkül belehajt egy hármas útkeresztezıdésbe, ahol egy nehéztraktor súlyos testén halálra zúzza magát...
Honnan tudom mindezt? Minek rejtegetni: én, az unokaöccse,
édes huga fia voltam az, aki '68-as boldog-szomorú hazai napjain kísérıje lehettem, s meggyızıdhettem éles eszérıl, politikai tájékozottságáról, józan ítélıképességérıl, mély és igaz családi és nemzeti érzéseirıl; de megmásíthatatlan, fájdalmas magányáról, az Amerikábansohasem-otthon, ott-még-szerettei-közt-is-egyedül lélekmardosó önkínzásáról is...
Szőkebb hazánk fiának, Pálcza János amerikai magyar népköltınek 146 verse Szabó László amerikai református lelkész özvegyének
gondozásában és bevezetıjével 1970-ben jelent meg Münchenben,
acélkék vászonkötésben, A lélek hatalma címmel, a Danubia nyomda
betőivel.
E könyvbıl válogattuk mostani, edelényi kis kötetünk anyagát;
gondosan kijavítva mind a nyilvánvaló sajtóhibákat, mind pedig Szabó
Lászlóné jóindulatú tévedéseit.
Pálcza János rokonaként szakember létemre sem vállalkozhatom
rá, hogy verseit érdemben elemezzem, méltassam vagy bíráljam.
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Mindössze annyit jegyzek meg, hogy önhibáján kívül hiányos mőveltsége, a XIX. századi magyar költészet második-harmadik vonalát idézı formái, képei és archaikus nyelve ellenére is átütnek versein a sajátszerő tehetség, az erıs, ugyanakkor bensıséges egyéniség, a lírát termı érzékenység és a lírateremtı biztonság kétségbevonhatatlan jegyei.
Hazajöttél tehát közénk, János bátyám; segítségeddel talán mi is
inkább itthon leszünk ezután...
[1993 február]
*
Pálcza János

Vadludak
Jönnek a vadludak,
Én könnyezve nézem...
Mert itt nem állnak meg,
Mint otthon, a réten.
Átrepülnek gyorsan,
Nagyokat kurjantva,
Óh, a hang a régi,
Mint ott, a falunkba'.
Hívó, vagy búcsúzó!?
Nem tudom, nem értem,
De hogy ott már többé
Nem látlak a réten,
Szomorú, szomorú...

*
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Emlékezés
Lélek-szárnyon repül a vágyam
Viruló réteken, berkeken,
Gyermekkorom édenkertjében
Elmulat egy zurmos gyereken.
Ki lepkét és kabócát kerget,
Cséphadaróként pattog lába,
Majd megunva, szarkafiakért
Felkúszik a legnagyobb fára.
Óh, te gyönyörő gyermekkor!
Megannyi vad, bohó kaland.
Magasan ragyogó napod
Sugarai már jó alant...
Futás helyett ma megmosod
Verítéktıl égı szemed,
És reszketı kezeiddel
Lesimítod ıszült fejed.

Fájdalmak erıs fiai
A könyves szakmában, kiadói munkatársak és kritikusok között él
egy fordulat: „olyan könyv ez, hogy leszakad alatta az asztal” — szokták néha mondani, kifejezendı megkülönböztetett elismerésüket. Természetesen, ilyenkor egyáltalán nem az adott mő kilogrammsúlyára
gondolnak...
Ha nem a vidéki magyar kultúrának az edelényi és környékbeli
értékeket lassan egy évtizede, csaknem mindig méltó ügyekért lobogva-remegve, nem szőnı igyekezettel felmutató, egyre szegényebb,
egyre kilátástalanabb helyzető, de fanatikus lázú néhány munkása; hanem egy gazdagabb és ismert könyvkiadó szakapparátusa — korszerőbb technikai hátérrel, csábítóbb kivitelben, reklámra is kellı pénzösszeget áldozva — jelentette volna meg az Edelényi füzetek 15.,
hosszabb idıre valószínően utolsónak maradó darabját, a Talentumom
41

megıriztem, gyarapítottam... hatíves, szerény kivitelő, a kényszerő olcsóság árulkodó jegyeit magán viselı kis győjteményét, akkor az, a
kellı érzékenységő és biztos értéktudatú közönség számára — bizony
mondom néktek — ilyen, a szó átvitt értelmében „asztalt rogyasztó”
könyvvé lehetett volna; és bemutatása is, a kicsiny lépték ellenére, inkább országos, mint megyei esemény — lehetett volna... Tudjuk, már
megszoktuk: így megyei jelentıségre sem vergıdhet.
Jelentıs pedig: a benne bemutatott három nagyszerő „örökhagyó”
férfinak a legnemesebb immanenciákat megtestesítı emberi tulajdonságai okán; általuk mindig szemérmesen elfödözött fizikai, de még inkább intellektuális és lelki szenvedésekkel teli életük, tiszta konokságuk, a magukra vállalt feladatokban makacsul helytálló, rendíthetetlen
erkölcsi habitusuk okán; a szegény falusi kétkezi szülık nagyon mélyrıl jött ivadékaiként hihetetlenül sok erıfeszítéssel, következetes munkával megszerzett hatalmas racionális és transzcendens tudásuk és
mővészi kifejezıerejük, majd további fájdalmas lemondások és önfeláldozások árán kivívott tekintélyük okán. Tudván tudták azonban maguk is, hogy mindez csak tragikusan kicsiny, elszomorítóan elenyészı
mértékben hathatja át, termékenyítheti meg a tágabb környezetüket; de
minden megélt méltatlanságok s az ismét és ismét lesújtó csapások közepette is, az életük végéig megırzött hitetlen hit és reménytelen reménység belsı tüzénél meg-megmelegedve, ki ugyan soha nem mondva, bízvást érezhették, hogy egy, a mainál méltóbb történelmi tudatú és
viselkedéső Magyarország akár nemzeti példaképei közé is emelhetné
ıket; örök vigaszául az alacsony, sötét és szők politikai korszakok szorításában életüket megélni kényszerült, magukat lépten-nyomon megvérzı, vergıdı nagy lelkeknek.
Sajdítom, a fenti reménységekbıl talán sohasem lesz halálon túli
valóság; és tudom, hogy bármily szép és ıszinte gesztusa is a „szőkebb
haza” méltó gondolkodású és érzülető, nehéz körülmények között
„1ámpáskodó” tanult embereinek, hogy a három neves szuhogyi egyikének nevét most a szülıfalu általános iskolájának — csak a térben
alacsony — homlokára írták; és hogy bármilyen szeretettel és féltı
gonddal is készítjük elı Edelényben a könyv október 22-ei, „utólagos”
bemutatóját — mert a „hármaskönyv” elsı kétszáz példányának az
egyébként fontos helyesírási verseny és a kispályás labdarúgó mérkızések közé „besuvasztott”, az ünnepi meghívóban meg sem említett
„bemutatója”, amint az általában mindenütt a világban történni szokott
a kiváló erkölcsi és kivételes szellemi teljesítmények „mellékes” fel42

mutatásának alkalmain, Szuhogyon sem érte, nem érhette el a három
nagyszerő életbıl szétsugárzó, általában az emberi faj méltó,
„nembéli” túléléséhez nélkülözhetetlen támogató energiák szándékolt
befogadását — itt Edelényben sem fogjuk célunkat elérni, azzal együtt
sem, hogy a könyvbemutató, mint az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc negyvenedik évfordulója elıestéjének városi könyvtári
„nagyrendezvénye”, talán jobban reflektorfénybe kerül...
Bár nem vettem rajta részt, megélt tapasztalataim alapján még azt
is tudni vélem, hogy a szülıfaluban az ünnepséget követı „kislagzi”
bıséges traktáját élvezı „hivatalosak” között is voltak, akiknek nemhogy kellı érzékenységük, de fogalmuk sem lehetett róla, — bizony,
árva bátyáim; András, János és vér szerinti József! — „méltóan” az atlanti elbutulás bézbólsapkás, videós és kokakólás villogó lármájában
egyre mélyebbre merülı kicsi országunk mai méltatlanságaihoz; hogy
a Ti szürkének, mert világi divatos élvezetek híján valónak ítélt életetek, annak a tartósan hétköznapi, éppen ezért legnemesebb és legnehezebben követhetı nagybetős Heroizmusnak a továbbra is csak véka
alól világló példája, amely a sokaság lelkében aligha foganhat meg, és
még nehezebben váltódhat önzetlen jótettekre...
Mellesleg, de nem mellékesen: az is megélt tapasztalatom, hogy a
hazai úgynevezett rendszerváltás (változás?) szelét és vizét is azonnal
a maguk malmaira hajtó régebbi, méltatlan párt- és állami tisztségviselık közül hányan és hányan törik térdeiket manapság templomok padozatán; olyanok is, akik az ötvenes és hatvanas években „bámulatos”
ateista „elvi szilárdsággal” és „olthatatlan osztályharcos győlölettel”
tették gúny tárgyává a hívıket, és alázták meg Isten valóban méltó
szolgáit is. (Egyébként és többek között arról ismerszenek meg, hogy
váltig figyelmeztetgetik munkatársaikat, leginkább alárendeltjeiket:
„Hagyjátok már a múlt bőneinek emlegetését, ez nem visz sehová:
nézzetek elıre, csak elıre!” Már elfelejtették volna még a történelmi
materializmus idevágó igazságát is?)
És ha már 1956 októberének negyvenedik évfordulójánál tartunk:
hányan és hányan mondanak majd ez alkalommal is ünnepi beszédeket
településeinken, és poharaikat de lelkesen köszöntik majd a most már
általuk is dicsınek mondott, levert forradalmunk hıseire azok közül is,
akik fiatal korukban — most ne firtassuk, milyen indítékokból — részt
vettek annak elfojtásában, illetve azoknak kegyetlen és törvénytelen
megbüntetésében: majd utána harminc évig hirdették öblös hangon —
az „ellenforradalmi bandák által elkövetett szörnyőségeket”...
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Aki e helyen most felfortyan, mondván: miért keverek politikát és
„ideológiát” abba a bevezetıbe, amely Martinkó András nyelvész és
irodalomtörténész, Takács János jezsuita misszionárius és Takács József katolikus tudós pap emlékét igyekszik méltatni, annak így felelek:
aki elolvassa az e könyvecskében tılük közölt, látó és láttató erejő,
nemes verető szövegeket, a tiszta és tragikus életükrıl győjtött igaz információkat, az ráeszmélhet: túlzott áldozatvállalásokra kényszerítettségük, méltatlan háttérbe szorítottságuk, sőrő megaláztatásaik; pályájuknak nagy tehetségük és nagy jellemük ellenére — vagy éppen amiatt! — ki-nem-teljesedhetése, torzóban maradása éppen hogy az elviselhetetlenségig torz szociális és szellemi-etikai viszonyokat kikényszerítı barna-náci és vörös-bolsevista diktatúrák hazai szálláscsinálóinak és lihegı kiszolgálóinak a megbocsáthatatlan bőne volt. Igen,
mondják: Isten megbocsát; én azonban nem hiszek az efféle bőnösöknek az ıszinte megtérésében...
Ezt a kemény szorítást próbálta Szuhogy három neves fia is, a
harmincas évektıl a hetvenes évekig, tehát egész tudatos életében kikerülni, és ahol csak lehetett, valamennyit javítani az elfuserált hatalmak „eredményeitıl” szenvedı osztályostársai sorsán; vagy amikor és
ahol már ezt sem lehetett, Istenhez, azaz: az emberiség legtisztább lényegét megelevenítı teljes szimbólumhoz menekülni, fénylı nyomot
hagyni az Idıben, szőkebb hazájuknak, nemzetüknek, a világ jóakaratú
embereinek tenni róla tanúságot; hogy mégis méltó és érdemes vállalkozás embernek lenni, feltéve, ha nem silány perc-emberkék vagyunk,
hanem az örökkévalóság embereivé igyekszünk, el-elkeseredve, bukdácsolva bár, amennyire ez egyáltalán megadatik a szegény földi halandóknak, épülni, válni: az örökkévalóság embereivé, nem is elsısorban a vallások, hanem a filozófia fogalmai szerint; úgy, ahogy egykor
az angliai Thomas More — ha jobban tetszik: Morus Tamás —, a tisztességéért, tisztaságáért, az igazán fontos értékek iránti hőségéért lefejezett, halála után négyszáz évvel szentté avatott humanista államférfi
élte, tette, elszenvedte.
A szuhogyiak is, mindhárman, ha nem is pontosan egyforma módon, de nagy árat fizettek különb-ségükért; ahogy elıdeik és utódaik
hosszú sora is csak ezt tehette a múltban és cselekedheti a jövıben. Bizony, felebarátaim: szegénység, magány, meg nem értettség, üldözte44

tés a hó alatt maggá válni akarók — vagy talán nem is annyira akarók,
csak kényszerbıl sorsukat emelt fıvel vállalók —, a jövendı fehéreinek, az emberiség kovászainak mindenkori osztályrésze e sártekén.
Sokan érzitek, sıt: tudjátok, hogy a meg nem csúfolt Evangélium és az
el nem torzított szocialista tanok szoros rokonságban vannak. De:
megvalósultak-e, testté lettek-e már bárhol, bármely keresztény/keresztyén egyház gyakorlatában tartósan valaha is — talán az ıskeresztény katakombák tündöklı homályában jó testvérként, önfeláldozásban
élı, üldözött hívı közösségek kivételével Krisztus urunk kétezer éves
tanításai? És voltak-e tiszta és hısies szakaszai a szocializmusnak?
Eleinte talán: akkor és csak akkor, amikor a nevét zászlajukra vett pártok még nem jutottak nemhogy korlátlan, de semmilyen politikai és
gazdasági hatalomhoz...
Nem magyarázok bele Martinkó és a két Takács sorsába és gondolkodásmódjába semmit. Megismétlem: olvassák kérem, figyelemmel e kis könyvben foglalt vallomásos írásaikat és mérlegeljék elfogulatlanul életük tényeit; meg fognak gyızıdni róla, hogy ık nemcsak
jeles (Istentıl megjelölt) homlokú keresztények voltak, de tiszta, becsületes, önzetlen, már-már mesebeli szocialisták is lehettek volna...
„Egyébként”: Martinkó András édesanyjáról írott szociografikus
emlékezése Móricz A boldog ember címő regényével, és Kiss Lajos A
szegény emberek élete címő, kétkötetes klasszikus néprajzi munkájával egyenrangú. Takács János, jó megfigyelıképessége, népszeretete,
rendkívüli érzékenysége és visszafojtott líraisága okán akár „második”
Kırösi Csoma Sándorrá, vagy Vlagyimir Arszenyjevvé is válhatott
volna. Nagybátyám, Takács József pedig semmivel sem alábbvaló
gondolkodó, mint az általa egykor búcsúztatott Schütz Antal, vagy báró Brandenstein Béla.
Köszönet a római katolikus egyháznak és falusi papjainak, tanítóinak, hogy annak idején a szellemi felemelkedés lehetıségéhez juttatták a három szegény szuhogyi kisfiút; akkor is hála, ha — különösen a
két Takács esetében — ezzel végérvényesen meg is határozták, „egyirányú utcává” tették egész életüket. Megint olyan világot élünk,
amelyben hovatovább ismét csak a jóérzéső, népükhöz hő lelkészek és
egyházak tehetség-felismerı és -gondozó munkája juttathatja maga45

sabb szellemi pálya esélyéhez a szegénygyerekeket; és amely világban
— a szovjetizált „szocializmus” bukása után — csupán a keresztényszocializmus lehet a megalázottak és megszomorítottak reménysége...
A Talentumom megıriztem, gyarapítottam... azonban a fentiekkel
együtt sem a római katolikus egyházról szól, nem annak az apológiája;
ha nem is véletlen, de szándékunk szerint semmiképpen sem tekinthetı
középponti elemének, hogy Martinkó katolikus keresztény, a két Takács pedig „hivatásos” római katolikus volt.
Recenzióm, elismerem, szokatlan tartalmú és különös hangvételő;
de nem tagadhattam meg önmagam — Takács József unokaöccse vagyok... Éppen ezért a végsıkig elhárítottam a feladatot, hogy bevezetıt
írjak neves földijeim, a fájdalmak erıs fiainak győjteménye elé: a példányszám túlnyomó részét emiatt nyomtatták ki bevezetı nélkül. Túl
sok személyes élmény, túl erıs szellemi rokonság és utólagos lelkiismeret-furdalás köt Józsi bátyámhoz; és általa immár másik két „Bátyámhoz” is, hogy ne könnyeztem volna meg ötödszöri olvasásra is
szöveggondozó munkám közben sorsukat és írásaikat... És túl friss
még bennem az a seb is, hogy a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Olaszországban megrendezett IV. hungarológiai kongresszusára,
ahová három éve készültem Takács Józsefrıl tervezett elıadásommal;
el sem utazhattam a magam szegénysége és a szőkebb hazámban szóba
jöhetı esetleges támogatók ellehetetlenülése miatt...
Mégis-mégis: félre bú! Örvendjünk inkább, hogy a hitünk szerint
országosan is jelentıs, Szuhogyról felívelt „hármascsillag” együttállásának felismeréséhez és megismertetéséhez, e könyv szerényen teremtı munkásaiként; hozzájárulhattunk.
[1996 október]
*
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Martinkó András

Anyám egy napja
(Részlet)
[...]
Ahogy édesanyámnak is ez a „kissé” sőrített napirendje egy haszonnal járt: ı se volt beteg soha. Nem ért rá. Sóhajtozott, fájlalta a fejét, derekát, ez igaz. De hát ez asszonyi dolog, majd elmúlik. (A fogát
kihúzta a bányaorvos.) Beteges csak akkor kezdett lenni, amikor elfogytak a gyerekek: megnısültek, az egy szem lány férjhez ment, én és
a legkisebb öcsém iskolába mentünk: volt, aki más faluban vagy ide
közel, egyik bátyám pedig Kanadában próbált szerencsét. Egyetlen bátyám maradt vele, aztán édesapám is nyugdíjba ment (s folyton házi,
ház körüli, mezei munkát keresett) — ez már a vég volt. Aludhatott
kedves anyám, ameddig akart, eljárhatott (még hétköznap is) a templomba, ha a régi megszokott őrmérték szerint fızött, kettejüknek elég
volt egy hétre. A ruhaanyag is megváltozott, nem kellett már a kenderrel bajoskodni... Próbált ugyan titokban elvégezni valamit a fia-menye
dolgából, különösen az unokák körül, de ez már nem volt az igazi, szégyenszemre naponta többször is le kellett ülnie — mert nem volt semmi dolga. (Ráadásul akkor már egy tisztességesebb házban laktunk —
...tunk?; kút is volt, elfogyott a dolog.) Engem egyszer azzal a kijelentéssel lepett meg: „Fiam, én úgy szégyellem magam, hogy még mindig
élek... Akikkel együtt jánykodtam, már mind elmentek. Nem való
ilyen sokáig élni.” Úgy hatvanöt éves lehetett akkor.
Végül, egy forró kánikulai (az ı és az én szavam szerint:
kánikullai) napon, délelıtt is munka nélkül hagyva, lefeküdt egy fa hívesébe, és az unokák már hiába hívták ebédre... A temetésén annyian
voltak, mint egy téeszelnök leányának lagziján. Gondolom, békében
nyugszik, bár nekem sokszor összerázkódva mondta: „Jaj, kedves fiam, de fogok fázni ott, a fıdbe.” Ha van Isten, ı nem fázhat: „istenkéje” biztosan jó meleget csinál neki. Amilyet a mi folyton égı
sparhétunk árasztott téli esténkint. Talán még egy kis karbid- vagy petróleumlámpát is gyújt neki. Hogy lásson imádkozni az öreg könyvébıl... Bár tudta ı azt mind, könyv nélkül is.
Talán észrevette az olvasó, hogy nem akartam én az anyámat emberfölötti magasságba emelni. Egyszerő, szegény asszony volt, aki
csak abban különbözött más egyszerő szegény asszonyoktól, hogy —
nem beszélve most a nyolc testvéremrıl — az én anyám volt. De azért
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mintha ennél többrıl is lenne szó: valami belsı, szellemi, irracionális
erı, képesség sugárzott belıle, ami gyógyított, védett. Így visszagondolva is csak meghatódva és félelmes csodálattal tudom nézni népi
vallásosságát. Évszázadok, talán évezredek meséit, mágikus képzeteit
és erıit hordta törékeny testében. Már Nemes nagymamát is (az ı anyját) „boszorkánynak” tartották, nem azért, mert rejtelmes emberi és állati bajok szerzıje, bőbájosságok ismerıje volt, inkább mert ismerte
főnek-fának erejét, és rendszeres kapcsolatot tartott fenn — álmokban,
látomásokban — földöntúli erıkkel és személyekkel. Anyám sokat
örökölt tıle: már az is szinte hihetetlen, hogy felnevelt annyi gyereket;
akinek naponta ment a lábába-kezébe töviske (tüske), rozsdás szög,
vágta fel a húsát piszkos üvegcserép, rozsdás pléhedényhulladék —
aztán mentek az évente legalább egy halálos áldozatot követelı bányákba, a még több áldozatra éhes két háborúba — és mindenhonnan
épen tértek meg.
Csak ha az én külön halálaimról beszélek — leesés a fáról, vízbe
fúlás, infarktusok stb. —, rendszerint már eszméletlen s egyedül (a halálba rángató, taszító gyerekek szétszaladtak) és utolsó gondolatommal
az anyámat híva, egyszer csak megjelent valaki ott, ahol a madár se
járt, vagy teljesen szabálytalanul hazatért valamelyik családtagom —
és éltem... Annak is tanúja voltam nemegyszer, hogy milyen rejtelmes
kapcsolatai voltak álommal, távollal, jövıvel. Ha anyám valamely álmot megértelmezett, arra mérget lehetett venni. Egyszer pedig hirtelen
megállt, és azt mondta, keresztet vetve: „Meghalt édesanyám. A Jóisten megszabadította nyomorúságától. (A nagymama évek óta ágyban
fekvı haldokló volt.) Adj, Uram örök világosságot neki...” Még gyerek
voltam, de iszonyú félelem fogott el, amikor — még abban a percben
— megszólalt a lélekharang... Különös volt a mi kettınk viszonya:
persze nagyon büszke volt rám, hiszen felnıve a templomban az urak
padjában ültem, tegezıdtem pappal-kántorral — mégis, a tekintetébıl
kezdettıl fogva azt vettem ki: „Te vagy a fájdalmak fia... de én nem
tehetek semmit, valami nálam erısebb akarja így...” (A tekintetébıl
más gyerekének a sorsát is ki lehetett volna olvasni, de szólni ritkán
szólt errıl.) De azért a fatális — hogy is mondjam? — közöny, amivel
egyik bátyámnak Kanadába való „kitántorgását” kísérte, máig is borzongat. Amikor a vasútállomásra vivı szekér zörgése elhalkult,
anyám, a sparhét mellett, egy kisszéken kuporogva ennyit mondott:
„Sose fogjuk többet látni.” A bátyámmal együtt kivándorló fiatal férfiak mind visszajöttek, Józsi bátyám meghalt Calgaryban, tébécében.
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Bizonyára sokan lenézıen mosolyognak, amikor ilyesmirıl beszélek. Befejezésül hát hadd mondjak el egy — számomra — végtelenül fájdalmas történetet. Elsı kisfiam néhány hónapos korában meghalt. Nem értesítettem a rokonságot, minek fárasszam fel (dologidıben) olyan messzirıl ıket Pestre, majd ha lesz erım, értesítek mindenkit. A temetés napján levelet kapok a bátyámtól, aki édesanyámmal
együtt lakott. Szegénykém ekkor már napközben le-ledılt egy-két
percre a konyhai ágyra. Az unokák szaladnak az ángyomhoz: „Győjjék
már, a mama félrebeszél!” Bemennek: anyám szeme a konyha üres
szárítókötelére van függesztve, s beszél: „Kis borzas-vizes madaram,
tudom, az én kedves Andris fiamtól gyöttél. Valami nagy baj van,
ugye? Az én Jóistenkém vigasztalja meg ıket.” Azon a napon, abban
az órában, abban a percben halt meg a kisfiam.
[In: Kortárs, 31. évf. 8. sz. 1987 augusztus]
*
Takács János

Részlet egyik levelébıl
Lejárt a tíz nap s mi vonattal útnak indultunk Kína belseje felé...
— Közben majd át kell szállni, jegyet kell váltani, csomagot föladni,
mi meg nem tudunk kínaiul beszélni. Úgy segítettünk a dolgon, hogy
kínai betőkkel leírattuk kínai jezsuitákkal Ki-ha-weiben egy papírra,
hogy mit akarunk, s gondoltuk, majd ezt tartjuk oda a hivatalnokok
elé. Dehát nem volt rá szükség: angolul-franciául meg egy-két kínai
szóval úgy-ahogy megérttettük magunkat. Tehát kínai vonaton: gyorsvonat, dehát egész úton nem akart nekilendülni. Három nap és két éjjel
csak ment, ment velünk. Étkezni is a vonaton érkeztünk, nem is volt
nagyon drága.
Néztük a vidéket, a földek szépen vannak mővelve; mindenfelé
rizs, gyapot, amerikai mogyoró, vagy pedig már szép zöld ıszi vetések. De a földeken mindenfelé sírok: a kínaiak a saját földjeiken temetik el halottaikat. A síron hagynak egy kis nyílást, amelyen a szellem
ki- és bejárhat. — Falvak, városok változnak. A falvak agyag, a városok meg nagy erıs téglafalakkal körülvéve. Faluvégeken lehetett látni
pagodákat s benne a bálványszobrokat. Nádból és sárból vannak
összetapasztva s színesre kipingálva: ezekben lakik a szellem, akit
imádnak, akinek áldoznak, mert félnek, hogy megveri ıket. Átmen49

tünk Kína két legnagyobb folyóján is: a Jangtze-kiángon hajóval, mert
nincs rajta vasúti híd, a Hoang-hon meg vonattal. Ez utóbbi nagyon
széles folyó, de nem mély, hajók sem járhatnak rajta. — A végállomáson páter Harpy magyar misszionárius várt. Megháltunk egy kínai
szállodában: földre terített gyékényen, olyan istállóféle épületben,
melynek ablaka papírral volt beragasztva. Reggel szentmise után autóbusszal tovább. Az autóbusz zsúfolva volt, egy alacsony falócán ültünk, majd kirázta belılünk az életet. Ez az út vagy 80 km volt. Az út
nagyon rossz. Hol az autó vitt minket, hol meg mi húztuk azt.
Egyik helyen nagy sár volt. Kiszálltunk, kínai emberek egyenként, háton átcipelték az utasokat. Az autó üresen nekilendült, de
bennmaradt a sár közepén. Most kötelet kötöttek rá, s az utasok nekifeszültek, húzták. Hanem a kötél gondolja pajkosan magában: milyen
mulatságos lenne, ha én most elszakadnék s az utasok a sárba vágódnának. Hát úgy lett, amint gondolta, s a víg eset megtörtént. Ilyen komédiák után végre is meglátok a messzeségben egy templomtornyot: a
mi templomunk. Közelebb jutunk, a várost körülvevı fal mind hatalmasabbnak látszik. Az egész városból nem látszik ki más, csak a mi
templomunk tornya. Elképzelhetitek, mily magas fal lehet! Hogy a
szélességérıl is mondjak valamit: a tetején a kocsik szépen elmentek
egymás mellett. Egy és fél évvel ezelıtt itt harc volt, akkor a teteje sok
helyen megrongálódott. A harc pedig azért volt, mert a rablók hadserege elfoglalta a várost, az állami katonaság pedig vissza akarta foglalni. Néhány napi bombázás és ágyúzás után az életben maradt rablók
jobbnak látták, ha elillannak a városból. A jó Isten ırködött a misszió
fölött: senkinek nem történt baja. — Mi is bevonultunk a nagykapukon
és hátvédkapukon át Taming-fuba, ahol új tartózkodási helyünk lesz.
— Természetesen nagy örömmel fogadtak a rendházban. A püspök úr
egy másik városból szikratávírón küldte üdvözletét és áldását. A szikratávíró a misszióé. Nem kell gondolni, hogy Taming-fuban a kínaiak
csináltak volna ilyesmit.
Azután biz hozzáfogtunk a nyelvtanuláshoz. Két kínai nyelvmester is jár a szobámba. Én meg, mint a kisgyerek hallgatom, hogy
mondják s aztán utánuk mondom. — Már voltam kint egy falusi miszsziós telepen is. Az út kb. 30 km hosszú. Püspöki hintón tettem meg.
De nem oly irigylésre méltó kocsi ám ez! Kétkerekő talyiga, melyet
két, egymás után fogott öszvér húz. Azt meg kell hagyni: van teteje,
meg oldala is. Egyedül ültem benne (csak egy ember számára van
hely), a kínai kocsis a rúdon ült. Szegény öszvérek beleizzadtak, mert
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rossz az út, a két kerék durva nagy fatengelyen forog. Hazafelé leszálltam a kocsiról és biciklin próbáltam menni. De biz néhányszor eldőlt a
rossz úton. Így jobbnak láttam visszamenni a kocsira s avval sietni haza, hogy be ne sötétedjék, mert akkor bezárják a város kapuit s kint
rekedünk.
Vallási szempontból a város szomorú képet nyújt. Lakosai legnagyobb része kereskedı, akiknek nincs szükségük sem a bálványok,
sem Krisztus vallására. A pogány templomokat lerombolták vagy más
épületté alakították. A város falain kívül van még néhány kicsike és
rozoga, szétesıfélben. Persze a katolikus vallás sem kell nekik; CSAK
A PÉNZ: ez az ı istenük. Kínában nincs munkaszünet: dolgoznak vasárnap is, kivéve a jó keresztényeket. Falun jobb a nép; a keresztények
szép számmal mennek hétköznap is a szentmisére s a legtöbb áldozik is.
[Az 1930-as évek elsı fele]
*

Takács József

Ádventi komolyság
Az adventtel templomainkban megint ránkköszönt a viola szín.
Ezt valahogy nem találjuk olyan természetesnek, mint a nagyböjtben:
számunkra az advent inkább a várakozás örömét, mint az elıkészület
komolyságát jelenti. Gyermekkorunk adventjeinek az emlékezete sem
a viola vasárnapok és a hétköznapok egymásutánja, hanem a hajnali
misék belsı fényessége a már kívül is oszladozó sötétségben.
Az Egyház azonban nem enged a viola színbıl. Aligha van kedvére, hogy adventben csak a karácsonyvárás örvendezı nyugtalanságát
érezzük. Bizonyára ezért figyelmeztetget is, hogy ne mindig csak a
már eljött Megváltóra gondoljunk és a karácsonyi fényességet várjuk.
Hiszen a második eljövetel ítélet lesz.
És éppen ezért figyelmeztet az Egyház, hogy senki se ringassa
magát hiú örömmámorba, senki se maradjon nyugalmas biztonságban,
hanem mindenki utat keressen, utat készítsen önmagában; önmagából
kivezetı és Krisztusnak megnyílt utat. Megtörténhetik ugyanis az az
ellentmondásnak látszó tény, hogy valaki Krisztust várja és mégis elzárul Krisztus elıtt, amikor megérkezik hozzá.
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Urunk elsı eljövetelénél is így történt: sajátjába jött, és övéi nem
fogadták be. A zsidóság maga teljesen, dicsıséges és fájdalmas történelme, egész élete és minden vágya a Megváltót várta: az Eljövendı
volt létének értelme, szívének titkos, csendben és hangosan léptennyomon kimondott vágya. És mégis, amikor megjött, nem fogadta be,
mert nem olyan volt, amilyenrıl ábrándoztak, nem úgy hozta az üdvösséget, ahogy eltervezték. Ezzel szemben a pogány népek alig gondoltak az Eljövendıre. Vagy ha gondoltak is, annyira testetlen, annyira
elmosódott volt ez a vágy, annyira megfogalmazatlan ez a várakozás,
hogy vagy csak haszontalan és önámító szertartásokban keresett kielégülést vagy visszazuhant és befojtódott az emberi élet evilági vágyaiba. Amikor azonban hallottak arról, aki a nemzetek vágya volt (Gen.
49, 11.) ráfigyeltek és hozzá tértek. Szent Pál állapítja ezt meg: a pogányok nem keresték a megigazulást, de elérték azt a hit által. Izrael a
megigazulás törvényére törekedett, de nem érte azt el, mivel nem a hit
szerint törekedett, hanem mintegy saját cselekedeteire támaszkodva.
Belebotlottak a botlás kövébe, amint írva van: „Íme, a botlás kövét és a
botrány szikláját teszem le Sionban, és aki ebben hisz, nem vall szégyent.” (Róm. 9, 30-33.) Sion várvavárt Megváltója botránykı lett
Sionban, majdnem mindnyájan megbotlottak benne. Szégyent vallottak, mert nem hittek: nem akartak és elfogultságuk miatt nem is tudtak
teljesen ráhagyatkozni, egész gondolatvilágukat az ı szavai szerint átalakítani, mindent és még önmagukat is elhagyva Hozzá menni.
Ez minden egyes embernek a sorsát is példázza. Nem az jut el az
üdvösségre, aki nyugodt abban, hogy eljut, nem is az, aki erılködik
vagy elıretör, hanem akin Isten megkönyörül. (Róm. 9, 16.) Csak Isten különös irgalma adhatja meg az embernek, hogy önmagából teljesen kiemelkedve Krisztushoz emelkedjék, hogy önmagából teljesen
kivetkızve Krisztusba öltözzék, hogy önmagának teljesen meghalva,
Krisztus élhessen benne. Pedig éppen ez az üdvösség.
Mindnyájunk élete folytonos Krisztus-várás, sıt folytonos Krisztussal való találkozás felebarátainkban, sıt bizonyos értelemben Isten
minden teremtményében, és végeredményben minden csak próbálkozás, elıkészület a végsı nagy találkozásra az ítélet napján. Amíg azonban élünk, bármint is élünk, mindig bizonytalan marad, hogy milyen
lesz a végsı találkozás. Urunk ugyanis csak második eljövetelekor
fogja nyíltan és mindenki számára kihirdetni, hogy kik az İ választottai. Addig mindig meglesz az emberiségben a két csoport: az egyik
mondja, hogy Uram, Uram, a másik vagy semmit sem mond, vagy pe52

dig egyenesen ellentmond. És mégis megint csak úgy lesz: sokan állnak majd Krisztus elé, mint akik jól ismerteknek tudják magukat és
mégis meghallják majd az elutasító szavakat: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” (Mt. 25, 12.) És: „sosem ismertelek titeket.” (Mt. 7, 23.)
Az üdvösségnek ez a bizonytalansága, a Krisztussal való végsı
találkozás mikéntjének mindhalálig való eldöntetlensége követeli meg
a keresztény alázatosságot, a félelemmel és rettegéssel való buzgólkodást. (Fil. 1, 12.) Sohasem szabad kiesnünk abból a tudatból, hogy Isten minden kegyelmével is csak haszontalan szolgák vagyunk mimagunkban, ha magunkat tekintjük, nem pedig Isten ajándékait, amelyeknek koronája, de nem szükségszerően velejárója az üdvösség. Sejtelme sincs a kereszténységrıl, aki még nem döbbent rá teljes méltatlanságára és egyetlen teendıjére: alázatosan figyelni Istent és készséggel simulni minden végzéséhez, folyton keresni az İ kedvét és sohasem gondolni: no most már megtaláltam, most már minden rendben
van.
Erre figyelmeztet bennünket az adventi viola: állandó penitencia a
keresztény élet, a szó héber és görög eredetijének értelme szerint: állandó igyekezet arra, hogy mindentıl és magunktól elfordulva Istenhez térjünk. Istennek ugyanis önmagán kívül semmi sem tetszhetik: mi
is csak annyiban tetszhetünk neki, ha Krisztushoz való hasonlóságunkban önmagára ismer. Ennek a hasonlóságnak a megkívánt mértékét Isten egyikünknek sem nyilatkoztatja ki, és éppen ezért sohasem
lehetünk az önmagunkkal való megelégedettségben nyugodtak. Azt talán még mondhatja valaki, persze önmaga ámítására és megnyugtatására: annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire csak számomra
lehetséges, hiszen mindent megtettem. Azt azonban senki sem mondhatja: annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire hasonlítanom
kell; ezt ugyanis csak Isten tudja. Ezért nem szabad sohasem úgy örvendeznem Krisztusnak, mint akit már véglegesen és teljesen megtaláltam, hanem mindig keresnem kell és jól tudom, hogy akkor sem
azért értem el, mert keresem; hanem azért, mert İ hozzám jön.
[In: Vigília, 18. évf. 12. sz. 1953 december]
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Szabó Pál kisepikája
(Két részlet)
1935 – 1939
Ez az alkotói periódus idıben egybeesik a fasizálódás meggyorsulásával, s a német befolyás megerısödésével Magyarországon. A
korszak azonban e fı tendenciák megléte mellett sem mondható hatásában egységesnek. Gömbös 1934-ben megköti a német-magyar gazdasági egyezményt mezıgazdasági termékek és nyersanyagok exportálásáról. Annak ellenére, hogy megkötése Magyarország szempontjából
elınytelen feltételek mellett történt, a szerzıdés mégis lehetıséget biztosított a gazdasági válság okozta tartós pangás után a mezıgazdasági
termelés fellendüléséhez. A mezıgazdaság felvevı piacát növelte az a
körülmény is, hogy a nehéziparban 1935-tıl kezdıdıen számottevı
fejlıdés indult meg a háborús készülıdés fokozódása, a militarizálás
következtében, s ennek hatására az iparban állandó munkásként foglalkoztatottak helyzete megjavult, és ideiglenesen stabilizálódott.
Csökkent a munkanélküliség a mezıgazdasági munkások viszonylatában is. Az 1937-ben már kísértı újabb gazdasági válság kirobbanását a
háborús gazdálkodás fokozott kiépítésével, a nyílt militarizálással az
uralkodó körök meg tudták akadályozni. Szlovákia déli részének, s
Kárpátaljának harmincnyolcban, ill. harminckilencben történı megszállása, valamint a már elıbb is bıségesen alkalmazott, s a nyilaskeresztes pártok megszervezése következtében egyre erısödı szélsıséges szociális demagógia (a parasztságnak földosztást ígértek!) és soviniszta uszítás, s a fentebb vázolt gazdasági fellendülés jelentıs tömegekre gyakorolt erıs hatást, leginkább a kispolgárság és az értelmiség,
de a munkásság és a parasztság körében is. Ellenkezı irányban hatott
viszont — még a politikában kevéssé tájékozott emberek között is — a
német függıség s a német politikai nyomás ténye, az 1935-ös választások terrorja, a parasztság égetı szociális kérdéseinek megoldatlansága.
A parasztság továbbra is ki volt szolgáltatva a nagybirtoknak, s
küszködött a földtelenséggel, a létbizonytalansággal is; de legalább
megmenekült a sokszor éhhalállal fenyegetı, a válság éveire annyira
jellemzı nyomortól. Szabó Pál ekkor már ismert író, szinte évenként
adja ki újabb regényeit, családja anyagi helyzete megszilárdul. Enyhült
a rendkívüli feszültség mind az író, mind pedig a parasztság életében;
lehetıség nyílt a paraszti élet minden oldalának nyugodtabb körülmények közötti feltárására. Kisepikai munkássága ezekben az években
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mutatja a legnagyobb gazdagságot, változatosságot. Mővészi kiteljesedését, sokszínő virágzását, egyéni hangja megtalálását hozza magával
ez az alkotói szakasz. Megkapó az a témabıség, mőfaji változatosság,
amit az ezidıben keletkezett nagyszámú alkotás mutat. Sokoldalú érdeklıdése, szemlélıdı természete révén már eddig is hatalmas menynyiségő megfigyelés; alak, esemény, érdekes részlet zsúfolódott össze
tudatában. A biztonságosabb élet ezeket rendre felszínre küldi, s megnyilatkozásra késztetik az írói lelket. Az országjárások, a falu életének
most már a hivatásos író szemével történı tanulmányozása állandóan
feltöltik, új anyaggal halmozzák el a megfigyelések írói tárházát. A
kezdés éveinek fájdalomtól, keserőségtıl olykor artikulátlanná torzuló
jajkiáltásait felváltja egy nyugodtabb hang, egy szélesen epikus, sıt —
a részletek gazdag kidolgozása, s az írói alapállás tekintetében — az
eposzéra emlékeztetı ábrázolás.
Elsırenden és alapvetıen a parasztság problémái izgatják továbbra is. Elbeszéléseit két nagy csoportra oszthatjuk, a bennük ábrázolt
konfliktusok jellegének megfelelıen: témájuk egyrészt a falu, s a falusi
ember konfliktusa az uralkodó osztállyal, vagy annak kiszolgálóival,
ill. a gazdasági viszonyokkal, a fennálló társadalmi renddel; (Magyarok, Nınek a kövek, Követválasztás, Csempészek, Peták, a vadorzó,
Álom) másrészt a falusi életformán, a falu közösségén belüli, a parasztemberek között keletkezett osztályjellegő, s egyéb, a szokásjog
megsértésébıl adódó összetőzések. (Disznótor, Hudák Mihály; ill. Jóság, Zángóznak) Természetesen, a két konfliktusfajta tiszta formában,
külön-külön a legritkább esetben van csak jelen, összefonódik egy elbeszélésen belül is, s azt is hangsúlyoznunk kell, hogy nem szabad
végletesen kiélezett, drámai konfliktusokra gondolni.
Móricz novelláinak legfıbb jellemzıje a drámaiság; „az egyetlen
jelentıs és sorsdöntı mozzanat kiválasztása, a körülmények megfeszített csoportosítása, amely minden mozzanatot jelentıssé, önmagán túlmutatóvá tesz.” (Nagy Péter, Szabad Nép 1956. jún. 9.) A pályája elsı
szakaszára jellemzı móriczi novellaépítés gyakorlata ebben az érettebb szakaszában már alig bukkan fel Szabó Pálnál. (Ilyen, még az útkeresés állapotát tükrözı novella a két változatban is kidolgozott Disznótor. Mese, alapötlet, a hıs lelkületének belsı kontrasztjai — mind a
Tragédiára emlékeztet. Az azonban már egyéni vonás, ahogy az „egyszer jóllakni” tragikus alapmotívumát, ha kesernyés, könnyes ízzel is,
vígjátéki helyzetkomikummá szelídíti.) Nem egészen egy évtized alatt
tudatos írói biztonságra tesz szert a kisepikai mőfajokban. Kialakítja az
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egyéniségének legjobban megfelelı novellatípust, melynek sajátossága
a világ, az élet állandó hömpölygéső menetének érzékeltetése, megragadása. „Ennek a nagy hömpölygésnek kis hullámai” csupán az elbeszélések, mégis híven „visszatükrözik a nagy víz ízét és fényeit.”
(Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) (Paradox módon és pontatlanul, de találóan így fejezhetnénk ki a kettejük közti különbséget: Móricz a regénybıl is novellát ír, Szabó Pál pedig a novellából is regényt szeretne
sokszor.) Figyelmét „mindig az egyedi jelenség, az egyszeri, a sajátos
élet, jellem, sorsfordulat ragadja meg”, s az egyszeri jelenségek segítségével „ismeri fel újra meg újra, a felfedezı izgalmával és örömével
ezek törvényszerőségét,” általános voltát. (Nagy P., Sz. N. 1956. jún.
9.) „Nem voltam finnyás, alakjaimban nem válogattam, éppen azt írtam meg, aki kéznél volt. Aki nekem tetszett. Egy rongyember, vagy
erıs ember, vagy egy gyenge ember, de ember megannyi, mi több, legtöbbje ma is él...” — emlékezik az író İszi szántás (Athenaeum, é. n.)
címő novelláskötetének Elöljáró beszéd-ében. Impresszionista rácsodálkozás az életre — talán ez írói magatartására a legmegfelelıbb kifejezés. Még rövidebb lélegzető írásai is — formailag — széles menetőek, uralkodik rajtuk a téma sodrása, a cselekmény, a bıséges életanyag; áradó mesélı kedve kiapadhatatlan. Elbeszéléseiben „a mővészi rendezıelv a valóság tényleges mozdulatai mögé rejtızik, ezeket
rögzíti meg.” (Kovács Kálmán, Alföld 1957) Ez okozza, hogy a megtörténtség illúziójának a szokottnál jóval nagyobb fokát képes megteremteni. A valóság-illúzió növekedése tehát a zárt szerkezet rovására,
belsı lazulás árán jött létre.
A fenti jegyek általános érvénnyel vonatkoznak minden egyes
írásra, ez azonban nem zárja ki a mőfaji sokszínőséget, változatosságot, a különbözı árnyalatokat. Hosszabb elbeszélések, (Peták, a vadorzó, Nınek a kövek, Csempészek, Só Mihály kalandjai, Álom) hol
tragikus, hol anekdotikus alaphangú novellák, (Disznótor, Követválasztás, Jóság, Cigányok, A kántor úr kalapja, Tojásos Mikó puskája)
enyhén szatirikus rajzok, karcolatok, (Tarcali Jóska története, Éltetı
uram családfája, Hudák Mihály) humoros életképek, (Igyunk, amíg
szusszal bírjuk, A tanító úr szerencséje, Párbaj a pusztán, Férj és feleség, Öreg legények) szomorkás idillek, lírai ballada (Szépkisasszony,
Tıgyel a Tisza, Szegi Anna csókja) váltják egymást öt év termésében.
A harmincas évek közepén megpróbálkozik kisregények írásával is; de
a kisregény sajátosan szabópáli elbeszélı formává majd csak a negyvenes években fejlıdik.
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Hogy Szabó Pál politikus író, az szinte közhely; mégis, mővészetében rendkívül ritka a közvetlen politikai téma. Minden mővében politizál, a parasztság felemelkedéséért, jogaiért küzd; politikussága
azonban nehezen tetten érhetı, nem az ideológus politizálása; mindig
az emberi méltóság mély átérzésébıl és hirdetésébıl, humanizmusából
fakad, nem kerül kiemelt helyre, nem lóg ki a mőbıl. (Egy szélsıségesnek tőnı példa: a Csempészek egyaránt megmutatja magyarok és
románok nemes emberségét, nagy szívét; a dühöngı nacionalizmus
idıszakában is.) Nem a gondolati konstrukciók, ideológiai megoldások
alapján és érdekében felépített, eszmei bizonyításra szánt mővek a jellemzık írásmővészetére, hanem sokkal inkább a spontaneitás, az áradó
cselekményesség és líraiság. Ez alkati sajátság fıként, de a történelmi
helyzethez való kényszerő alkalmazkodás is szülhette. A könyvkiadó
vállalatok s a közigazgatási szervek megkötik a kezét: nem írhat arról,
amirıl szeretne, és úgy, ahogy szeretne. Nem lett hőtlen 1918–1919
eszméihez, de „azt nem lehet tovább csinálni, csinálni kell tehát ezt,
amit lehet” — emlékezik a Nyugtalan élet-ben erre az idıre. (IV. 225.)
Majd az İszi szántás Elöljáró beszéd-ében: „amit szeretnék, azt nem
tudom úgy megírni, hogy rám ne csapjon érte a hatalom.”
(Athenaeum, é. n.) Dózsáról, s a Tanácsköztársaságról ír, de kiadót
nem talál; így jönnek aztán a novellák, ahogy maga nevezi, a „jámbor
kis írások.”
Megkülönböztetett figyelmet érdemel e szakasz írásai közül a
Nınek a kövek címő, amely messze kimagaslik a felszabadulás elıtti
kisepikai alkotásai közül erıs gondolatisága, összefoglaló jellege révén. A máskor annyira jellegzetes sok ág-bogú, gazdag cselekményvezetés itt hiányzik: a rendkívül szegényes cselekménynek csupán annyi
a szerepe, hogy hátterül, s kiindulópontul szolgál a parasztgyerekbıl
lett állástalan diplomás fiatalember, s öreg, megrokkant apja reflexióihoz. Általuk bontakozik ki az írónak a harmincas évek Magyarországáról vallott véleménye, általuk ölt testet az író bizonytalan s kétségbeesett keresése a kivezetı út felé.
Minden azt dübörgi, kiáltja a fülekbe, hogy így nem lehet tovább
élni, a zárt paraszti világot elsodorni készül a történelem. Pusztít a szegénység: „A ház, a földek, hajh,... más gazdát kapnak, hiszen... egyre
szorongatja a végrehajtó.” A munkanélküliség réme kivándorlásra
késztet tízezreket, s ránehezedik az itthonmaradtakra is: „Egy fia sofır
Tuniszban, másik fia megbecsült szerelımunkás egy francia repülıgépgyárban, harmadik, a legnagyobb, mérnök a perzsa állam szolgála57

tában, ez itt, a legkisebb, egy éve múlt, hogy elvégezte az egyetemet...” „ez a legkisebb otthon lenne ugyan, állás nélkül, foglalkozás
nélkül.” Az öreg paraszt szürke életének legnagyobb eseménye az volt,
hogy megmentette sebesült fıhadnagya életét, elsıszülött fiát pedig
csupán azért taníttatta, „hogy legyen már végre egy úr is a famíliában.”
Minden nyomorúsága ellenére, az apa még hisz a lehetetlenben, a csodában, hogy jóra fordul minden. Hisz a hit kedvéért, hisz az ısök konokságával, kétségbeesésével; hirdeti a négy évvel késıbbi móriczi
programot: „Bé kell tölteni munkával, akarattal, verejtékkel, szándékkal az idıt, az udvart, az estét, a reggelt, a napot, az éjszakát. Eggyé
kell tenni napot, éjszakát, évet, pillanatot, munkát kell az életnek adni,
munkát!” A fiú, az újdonsült intellectuel már nem hisz. „Tán ha megkapná a községházán azt a nyolcvan pengıs állást...” De nem kapja
meg. A nyárspolgárrá züllött patikus közli vele, hogy még az ötven se
biztos. Mély pesszimizmusában a jövı megállíthatatlan pusztulási folyamatként jelenik meg elıtte: „Most még ez a szők kis parasztvilág,
aztán a másik, a nagyobb, majd utána egy más szélben, más viharban a
legnagyobb...” pusztul el. „Fegyvert, repülıgépet gyárt a világ.” A
hivatalos irodalom hazugsága, lakkozott életlátása, kongó eszméi dühítik. Nem hisz a népi mozgalomban sem: „Szépek, romantikusok (!)
ezek a nagy nekilendülések, írások, jelszavak, hangoskodások, hogy
így a föld, meg úgy a föld. Hiszen evvel van tele elméletben az egész
kis ország, de ı még nem hallott még egyetlen iskolatársáról sem, aki
eldobott volna magától nyolcvan pengıt, és a puszta csepegıt választotta volna.” Tıle már idegenek apja problémái, eltávolodott a paraszti
világtól: „Hogy lehet egy elárvult, rombadılt udvaron ember az ember,
aki az iskola és a tudás jogán belekóstolt a más rendő és rangú emberek életébe.” De nincs számára kiút másfelé sem, szakadék választja el
a középosztálytól is.
A vad áprilisi szél által lesodort kapu s a csepegıben vonagló piros színő kıdarab a paraszti jövı kilátástalanságának s a görcsös bizakodásnak a kettıs szimbóluma. Az elbeszélésben — ugyanúgy, mint
ezidıben született regényeiben — a népi írók általános élménye tükrözıdik: a parasztság és az értelmiség idegensége. Szertefoszlik lassan a
népbıl felfrissülı középosztály illúziója, s helyébe lép a regényekben
majd a nagybirtok ellen szervezetten fellépı parasztság. Ahogy Révai
József írta: „A népiesek szellemi viaskodása a paraszti lét és a paraszti
felszabadulás kérdéseivel és ellentmondásaival múlhatatlanul a szocializmus eszméinek hatókörébe vonja ıket,” hisz „vannak érintkezı
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pontjaik a proletár szocializmussal.” (Marxizmus, népiesség, magyarság III. kiadás, 1949; 333., 321.) Ilyen irányban jelent elırehaladást az
Álom címő elbeszélés is. Tanyai legény fıhısét nyomasztja szegényes,
lapos, unalmas, kulturálatlan környezete: „A szétszórt tanyák nyomorúságosak, úgy lapulnak a földben, mint a bogarak. Veszekedések, sírások, káromkodások lapulnak a pitarok mélyén, ember, asszony egyforma. Csak éppen hogy az egyik gatyába jár, a másik meg szoknyába.
A lányok, azok igen, de mit is hallott ı a múlt héten? Pacsi Rozál megétette az anyját, és azután pedig a ganéjdombba ásta el a gyermekét.”
Egymást kergetik fejében a gondolatok. „Mondjon az apja, amit akar.
İ tudja mán. Látja ı mán, amit egy embernek látni kell. Mert mindennél elébbvaló a látás. Bekötött szemmel olyan gödörbe bukik az ember, hogy soha nem tud kimászni belıle. Igen, befogni a Poklát, vagy
berúgni a motort, és hajrá! Égjen a munka, haladjon a dolog. De így?
Az ember maga húzza az igát és megrokkan, mielıtt az életet megkóstolta volna. Hogy lehet így élni, gazdálkodni? A kalász satnya, nyomorúságos, és ezekért a kalászokért rengeteget kell menni, hajladozni, verejtékezni.” Pista tudatosan érez rá az igazságra; arra, hogy a régi paraszti életformában nem lehet többé teljes emberi életet élni. Az író a
jövıt láttatja általa. Ha még kissé romantikusan, s ködösen is, de megfogalmazódik az új paraszti életforma igénye, s a megvalósulásába vetett bizalom egyaránt. Úgy látjuk, hogy itt már a nagyüzemi gazdálkodásra gondol író és hıse. Van remény és lesz új élet, de csak a nép
ügye iránti következetes hőséggel lehet eredményt elérni. Aki errıl
megfeledkezik, azt utoléri az áruló sorsa, s menthetetlenül elbukik. Erre tanít Ékes Sándor története. (Követválasztás)
Az író életének egyik legnagyobb élménye önéletírása szerint is
az elsı világháború volt. Háborús motívumok gyakran fordulnak elı
mőveiben. Legjelentısebb háborús témájú alkotása a Magyarok címő
kisregény. Hıse Nagy János „árva magyar”; alakjában Szabó Pál „a
magyarság jellemének egyik legfeltőnıbb vonását, — az erık céltalan
elpazarlását, az alkalommal való élni nem tudást állítja pellengérre.”
(Varga József, Csillag 1956/II.) Olyan ez a Nagy János, mint Ady nótázó vén bakái, viselkedése — Kovács Kálmán szavaival élve — az
emberi helytállás kánonává válik. Bírálja, de szereti, sıt csodálja is hısét az író, fáj neki kegyetlen sorsa, fáj, hogy ostoroznia kell.
A Magyarok nagy, átfogó, általános jelentıségő írásként, „a világháborúban értetlenül és értelmetlenül szenvedı magyar paraszti
milliók hatalmas erejő és szimbolikus jelentıségő elbeszélésének in59

dul, hirtelen azonban elkanyarodik ettıl, s egy olasz fogságba került
magyar fiú csak anekdotikusan érdekes érzelmi kalandjainak a leírásává lesz.” (Nagy Péter, Szabad Nép 1956. jún. 9.) Mi ennek az oka?
Megesett rajta az író szíve, s idillel jutalmazta? Vagy „elmulasztotta
önmagával tisztázni saját témájának, alakjainak elvi, gondolati jelentıségét, horderejét?” (Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) Nem tudjuk. Kétségtelen azonban: valami megakadályozta abban, „hogy teljes egészében
kifejtse azt a lehetıséget, amely a saját maga által teremtett alakban,
szituációban benne rejlik.” (Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) A fenti hiányosság a késıbbi kisregényekre is jellemzı; egy darabig nagy lendülettel haladnak elıre, de valahol törést szenvednek, egyre jobban veszítenek általános jelentıségükbıl, s közelítenek „a derős, vagy szomorkás, de önmagán túl alig mutató anekdotához.” (Nagy P., Sz. N. 1956.
jún. 9.)
Szabó Dezsı még itt-ott felbukkanó hatása e szakasz írásai közül
legjobban a Magyarok-on tanulmányozható. Az eszmeiség terén ezt
bizonyítja a magyar faj egyes jellegzetességeit romantikusan felfokozó, nacionalista elemeket rejtı szimbolika; nyelvi eszközök szempontjából pedig az ilyen, s ehhez hasonló nagyszámú stílusfordulat: „Szájához emelte száját, belecsókolta az élet tiszta, diadalmas muzsikáját.”
Hiba, hogy az olasz özvegy s a magyar fiú lírai idilljének ábrázolásakor az író már-már a giccs területére téved.
A Peták, a vadorzó címő elbeszélés megmutatja, hogy a háborús
évek, élmények miként formálták át az egyszerő emberek életét, gondolkodásmódját, hogyan ébresztik rá ıket a fennálló rend kegyetlen ellentmondásaira: „Akkor embereket lıttek rakásra, most pedig még
nyulat se lehet.” A öreg paraszt a háború után elrejtette „az orosz puskát” s megırizte: „nagy dolgokra való” — mondja róla: „Tizenhat év
óta mindig várja azt a valamit, ami újra kezébe nyomja ezt a puskát, és
kiállítja ide a kert alá.” „Tizenhat esztendı óta várja azt a nagy, emberen túli szabadságot...” Íme, ez az elbeszélés is egyike a lehetıségekhez alkalmazkodó „jámbor kis írások”-nak. Születésérıl így vall az
író: „rádöbbentem, hogy amit szeretnék, azt nem tudom úgy megírni,
hogy rám ne csapjon érte a hatalom”: „úgy akartam hát becsapni az
ügyészt, hogy valami agyafúrt módon és stílusban tekeregtem a tulajdonképpeni mondanivaló körül, persze nem sikerült.” (İszi szántás,
Összegyőjtött novellák, Athenaeum é. n. Elöljáró beszéd)
A világháborús elbeszélések nagy érdeme, hogy feltárják a népek
egymásra találását a közös, keserves sorsban. Hibájuk viszont az imp60

resszionista ábrázolási mód élmény-egymásutánjaiból fakadó felszínesség. Szabó Pál társadalomkritikája nem következetes; ítélete „lezárul a Piave-parton s a dalmát Karszton »becsülettel helytálló«, de tudatlanság és közömbösség közt hányódó parasztkatonák megjelenítésénél.” (Szalai Sándor, Társadalmi Szemle 1956/9.)
Juhász Géza említi népi írókról szóló könyvében, hogy ısi hagyományokhoz, szokásokhoz, kultúrához az Alföld „keleti mélyén”
élı emberek ragaszkodnak legszívósabban és legkövetkezetesebben.
(Népi írók, Magyar Élet kiadás, Bp. 1943, 60.) Itt ırizték meg legtovább — többé-kevésbé még a XX. században is — nemzeti tudat és
érzésvilág egyetemességének illúzióját. Ez az életszemlélet, amely a
XVI–XVII. században egy virágzó népi-nemzeti kultúra talaján alakult
ki, maradványaiban még élt és hatott Tiszántúl és Erdély határos területein, így Szabó Pál szülıfalujában is. Jelenlétét az író lépten-nyomon
tapasztalta. Ennek bizonyítására oldalakat lehetne idézni önéletrajzi
mővébıl. Elbeszélı mővészetében igen jelentıs szerepet kap a szokások, az ısi falusi kultúra ereje; hısei cselekedeteit mindig és mindenütt
az „örök” falu szabályozza. Ez az a szinte misztikus erı, amely hazatérésre kényszeríti Nagy Jánost a szép és gazdag olasz asszony mellıl a
reménytelen nyomorba. Ez ébreszti rá a Jóság címő novella Genovéva
siralmas történetén lágyszívő és fölösleges jótékonykodásra felbuzdult
parasztlegény hısét arra, hogy „Se égen, se földön nincs más jóság,
csak a falu ısi, nagyon ısi hite, békessége, segítsége: itt nincsenek
nyavajgó (!) szánakozások és Genovévák.” A falu „nem tőr meg magában semmi rendetlenséget, semmi egészségtelen dolgot,” „kidobja,
kiszórja magából, emberi közösségébıl a léhőtıket, sok kutya-tartókat,
nem bocsájt (!) meg semmi ellentmondást.”
Szabó Pál felfedezi, hogy a paraszt társadalmi helyzete nemcsak
gazdasági viszonyt jelent, hanem meghatározott kultúrát is, mégpedig
nem bomló, hanem funkciót betöltı kultúrát. Nála „a jellemek és az
eszme konkretizálása” „nem egyszerően tárgyi mozzanatokkal történik, hanem típusai egy zárt világképbe vezetnek el bennünket”, (Kovács Kálmán, Alföld 1957) s ez a világkép közösségi kultúra: „Egy
kollektív szokásjogot fon maga köré a falu, s a társadalomból kivetett
nép ennek boltívei alá húzódik be az úri világ jégverése elıl.” (Kovács
K., Alföld 1957) Ez a szokásjog s értékrend a széthullás elleni védekezés fı eszköze.
Változatos formákban jelenik meg az elbeszélésekben az egyén és
a falusi kultúra ellentéte. Már a korai novellákban is felfedezhetı, mint
kiindulópont. (İszi szántás, Boldizsár bajba keveredik) Tipikus össze61

ütközésekre épül e szakasz alkotásai közül a Jóság és a Zángóznak, s
bizonyos szempontból a Követválasztás is. Ezekben a falusi kultúra
igazsága legyızi az ettıl eltérı típusokat.
Kovács Kálmánnak Móricz novelláival kapcsolatban tett alábbi
megjegyzése érvényes Szabó Pálra is: „észreveszi és ábrázolja az író
azt, hogy a paraszt cselekvését meghatározó falukultúra az embertelenség forrása is lehet, mivel ez az erkölcs az évszázados elnyomás
kínjai között alakult ki.” (Kardos Pál — Kovács Kálmán: Ady Endre
— Móricz Zsigmond, Kézirat, Bp. 1960) Bizonyíték erre a Szegi Anna
csókja címő lírai ballada. Íratlan törvény volt: szolgalegény nem szerethet módos fiúnak szánt gazdalányt. Ha a fiatalok mégis megszegték
a kegyetlen törvényt, annak tragédia lett a vége.
Az 1935 és 1939 közötti termés több darabjában megmutatkozik
az író szatirizáló kedve. Errıl tanúskodik a köztiszteletre áhítozó
Tarcali Jóska naiv erıfeszítése kitőnni környezetébıl, de ezt jelzi a falusi méretı sznobizmus és rangkórság képviselıjérıl, Éltetı uramról
rajzolt portré is.
Van aztán e szakasz írásai között néhány olyan is, amelynek nem
szabad nagyobb jelentıséget tulajdonítani, mint amilyet megérdemel.
Anekdotikus jellegő életképek ezek a falu mindennapi életébıl; általános érvényő mondanivalót nem hordoznak. Csupán magáért a történet
kedvéért mesél el bennük az író érdekes, jóíző eseteket: nevetünk a
disznóvásárlással póruljárt, jószághoz nem értı tanítón; megmosolyogjuk a fiatal házasok civódásának, karmolódásának már Móricz által is
feldolgozott bájos történetét, s nem haragszunk az íróra akkor sem, ha
a jónak tartott alapötletet négy éven belül kétszer is elıveszi, s megírja; mint tette ezt az Igyunk, amíg szusszal bírjuk, s az Öreg legények
esetében.
(És mosolygunk akkor is, amikor Varga Józsefnek a Férj és feleség olvastán az asszony „betörésének” „feudális hagyományai” jutnak
eszébe.) (Csillag 1956/II.)

***
[...]
Szabó Pál csaknem három évtizedet átfogó kisepikai munkásságának áttekintése, jellemzése a hat alkotói szakasz egyenkénti bemutatásával lezárult. Az elemzések az író eszmeiségének a történelmi események hatására bekövetkezett változását, fejlıdését, ennek tükrözıdését a mővekben; valamint a mővészi megformálásban megfigyelhetı
fontosabb új vonásokat, mőfaji, szerkezeti, írói magatartásbeli és stílussajátságokat egyaránt igyekeztek rögzíteni. Az alkotói szakaszok vi62

lágos megkülönböztetésére való törekvés azonban természetszerőleg
kizárta sok másodlagos jelentıségő, illetve általános érvényő, fıként
formai jellegő probléma tárgyalásának lehetıségét. Ezeknek — az író
mővészetének jobb megértése szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható — kérdéseknek a vizsgálatával foglalkozunk az alábbiakban.
*
Szabó Pál számára a szülıfalu a világ. A falusi élet mozgalmas
áradása érdekli: a férfivá érés, a felnıttkor sorsfordulói, egyszerő emberek, hétköznapi sorsok, harcok izgatják. „Tragikus életsorsok, nagy
kegyetlenségek, irígységek, kicsinyes pereskedések,” „örömök szomorúságokkal, komikus helyzetek drámai fordulatokkal váltakoznak sokszor egy novellán belül is.” (Szalai Sándor, Társadalmi Szemle
1956/9.) Ábrázolásában gazdag mikrokozmosz a falu: „mélyen, árnyaltan,” „az összes vágyak csírájáig” ismeri. (Nagy Péter, Szabad
Nép 1956. jún. 9.) Ez a látszólag szők kis falusi világ tele van az
„egyik írásból a másikba átsétáló szereplıkkel”, (Varga József, Csillag
1956/II.) olyanokkal, mint az öreg Pungor, Szitó, Pásztor, Senyebikai,
Tarcali, vagy éppen Mókuca, a kötélverı. Egész külön „szabópáli társadalom” kerekedik ki belılük. Közepében foglalnak helyet a minden
rendő és rangú falusi szegények. „A nagygazdák, iparosok, cigányok
már jobban a szélére szorultak, s méginkább a falusi intelligencia. A
távoli városok lakói pedig szinte ködbe vesztek.” (Varga Domokos,
Irodalmi Újság, 1956/28.) Paraszti hısöket ábrázol az elsı világháború
harcterein, a Horthy-rendszer éveiben, a felszabadulás idején, s '45
után is. Mélyen paraszti társadalomérzés jellemzi: „bárhová kerülnek
is, alakjai, parasztjai lelkükben magukkal viszik a bihari tájat, a falu
határát; bármi történjék is a világban, a falu élete, s a falusi élet lassú
sodrása határozza meg annak konkrét megjelenését a falu, s a falu szereplıinek életében.” (Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) A hasonló tulajdonságokkal, s gyakran ugyanazon névvel is felruházott hısök egy
egységes világképen belül mozognak, azonos környezetben élnek, idegen hatásokra egyformán reagálnak: így az elbeszélések szinte valamiféle hatalmas ciklussá, novellafüzérré állnak össze, megszakítatlan
egységet képeznek.
Szabó Pál „az egész földkerekséget és emberiséget az ugrai szegények szemével nézte és ismerte, már amennyire megadatott ismernie.” (Varga D., I. Ú. 1956/28.) Legtöbbször csupán a parasztságban és
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nem az egész népben érez és gondolkodik: „önmagamba, s paraszti baráti körömbe húzódtam, mert megtanultam, hogy az én országom nem
e világból való” — írja a Nyugtalan életben. (IV. 281.) Hisz a parasztságban, s a földben, de ez minden. A II. világháború elıtt talán jogosult volt az ilyen szemlélet, s nem egyedül ı bizonyította be, hogy
ilyen perspektívával is lehet nagy mőveket alkotni. De ez a paraszti
„bírálat”; a szegénység belsı világának glorifikálása a külsı valóság
ellenhatásaként már akkor sem csupán mővészi erények, hanem provinciális szemlélet, s túlzott bezárkózás forrásává is vált. Az alsósoriak
lelkivilága talán túlságosan is színesnek, áradónak tőnik „a másik világ
silányabb festése mellett”: „Népi hıseinek optimizmusa” „paraszti
gıggel párosul.” (Szalai Sándor, Társadalmi Szemle 1956/9.) Alakjai
lenézik az úri világot, szőklátókörő ısi életükbe zárkóznak tisztaságukkal. Egyik írásában mondja, hogy az úrral szemben a parasztnak
van igaza akkor is, ha részeg; s ez adott történelmi helyzetben — amikor valóban rajta ültek az urak a nép nyakán — helyénvaló kijelentés
volt. Fesztelenül, nyersen, magabiztosan beszélnek parasztjai: „Rézpíz
az egész!” — inti le Tarcali beszéd közben a tanítót, s hozzáfog a maga történetéhez; „Járjík a pofa, tiszteletes úr!” — kiált rá Bittó a szivarra gyújtó papra. 1954-ben azt írja Szabó Pál, édesapjára emlékezvén, hogy orvos, jegyzı, pap, tanító, gyógyszerész együttvéve „se tudtak annyit, mint egy értelmes parasztember.” (Nyugtalan élet, I. 181.)
A gyermeki szeretet ezt is hihetıvé szépíti. Azonban menthetetlen s elítélendı a fentiekben vázolt szemlélet behatolása a legfrissebb alkotásokba; pedig az Így egész a világ több darabjában egyéb hibák mellett
ez is megtalálható. Dicséretére legyen mondva, mindezek ellenére hamis romantikát, legendát nem ad a parasztságról a múltban sem: látja
differenciáltságát, osztályok és emberek viszonylatában egyaránt. Sıt,
a Só Mihály kalandjai-ban éles gúnnyal felel a romantikus falu kedvelıinek, a Tamási Áron által is annyira megvetett „népszakértıknek”.
Formai vonatkozásban a büszke elzárkózás azt eredményezte,
hogy a parasztságot rendkívül jól ismeri, de „elbeszélései tanúsága
szerint mást sem nagyon ismer, mint parasztot.” (Nagy Péter, Szabad
Nép 1956. jún. 9.) Ritkán urak is elıfordulnak, de ezek „gondolkodásukban, sıt sokszor hanghordozásukban is azonosak a paraszti alakokkal”, (Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) legalábbis a gondolkodás formáit,
szerkezetét illetıen. Ugyanígy áll a dolog az iparosokkal, s a népi demokratikus rend hivatalnokaival is. Lássunk két példát: Az Álom címő
elbeszélés úrinı szereplıje, aki egy autóból ugrott ki részegek közül,
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így kérleli parasztlegény megmentıjét: „Ugye, elviszen valahova, a
maga szüleihez... megmosakodok, szóval...” A Talajvíz-ben így fogalmaz a megyei tanács: „A legközelebbi csapadék-megfigyelı állomás újfent való bizonysága szerint...”
Szabó Pál kiapadhatatlan epikus tehetség. „Én hiszem és vallom,
hogy írni, írni, mondani, beszélni kell. Pillanatra sem, egy leheletnyire
sem lehet csend az írói lélekben” — olvassuk összegyőjtött elbeszélései bevezetıjében. (Most és mindörökké 1956, 6.) Áradnak belıle a
történetek, mesélıkészsége bámulatos. Nála a jelenségek oknyomozásánál fontosabb a fantázia segítségével kibomló mese. Elbeszéléseiben
sok a fıcselekményhez csak laza szálakkal kötıdı epizód; ez árt a novellák sőrítettségének, a cselekmény menetének gyakori megtörésével
jár együtt. „Sosincs történet, téma híján, ha bajba kerül, inkább a gazdagság sodorja abba: minden alakról, helyzetrıl annyi a mondanivalója, hogy egyik szinte a másikra hág.” (Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.)
Élet- és emberközelsége magasfokú, sok és sokféle embert ismer, alakjain az élmény frissessége érzıdik. A jó idegenvezetıre jellemzı mindentudással mutatja be faluját: „az emlékezés tengerében hirtelen felbukkanó emberekre jellemzı eseteket mind és tüstént elmondja.”
(Szalai Sándor, Társadalmi Szemle 1956/9.) Annyira uralkodik rajta a
téma sodrása, a jelenségek feletti ámulata olyan nagy — különösen a
kezdés éveiben — , hogy nem is tudja mindig kitőzött célja szolgálatába állítani írásai bıséges élményanyagát.
Élményei erejét fokozza, hogy maga is a közösség szemléleti síkján helyezkedik el. Környezetét annyira természetesnek veszi, mintha
azon kívül más világ nem is létezne. Így, mikor elnyomja saját reflexióit, akkor is „minden mozzanatnak közvetlen visszhangja támad, minden megkapja a maga helyét a szokásjog értékskáláján.” (Kovács Kálmán, Alföld 1957) Ha gondol, mond vagy lát valamit, úgy teszi, mintha azt az egész falu gondolná, mondaná, vagy látná; de a közösség
bármelyik tagja is elmondhatná külön-külön ugyanazt. Naiv a naiv
eposzok értelmében; tehát ırzi a hagyományos világszemléletet és erkölcsi felfogást. „Ezért olyan természetes, szinte az egykedvőségig
egyszerő számára minden. Mővészete ezért ırzi meg a valóság tényleges arányait, ezért képes az élet rendkívül gazdag bemutatására.” (Kovács K., A. 1957) Pikó Balázs halottsiratni megy, a közbejött családi
háború miatt nem is vacsorázik elıtte. „De hiszen, ez semmi, énekelni
megyen egy halotthoz, van ott mit enni. Kenyér, szalonna. Meg pálinka. Meg aztán bor.” Mennyi minden van ezekben az egymás után kö65

vetkezı csonka mondatokban! Ezt az egészet gondolhatja az öreg is,
közölheti az író is, de kifejezik a „kollektívának” a jó szokás felett érzett megelégedését is. Ahogy az étel és az italok felsorolása nem egy
mondatban, hanem széttördelve, pillanatnyi szünetekkel történik, abban az is benne van, hogy lám, micsoda bıség; akinek még ez sem
elég, az már igazán telhetetlen. A falunak és az írónak a Pikó Balázs
rendkívüli tehetsége miatt támadt különválaszthatatlan öntudatos büszkesége így fejezıdik ki, az elıbbi idézetével teljesen megegyezı formában: „Szép ének ez. Tagadhatatlan. De hány ilyen szép
halottaséneket írott már Pikó Balázs? Sokat. Nagyon sokat”
Általában már kialakult, s nem alakulófélben levı jellemeket rajzol. Legénykéi, „gyermekei” is kész, kiforrott alakok. Leggyakrabban
nem szemünk elıtt alakulnak a karakterek, hanem csupán kész jellemek reakcióit láthatjuk, amint a novellák hısei különbözı viszonyokkal, új szituációkkal ismerkednek. A pályakezdés éveiben hıseinek
hirtelen lelki változásai még gyakran indokolatlanok, motiválatlanok.
Érettebb szakaszaiban olykor egészen finom lélektani ábrázolást kapunk. Lélektani bravúr A falu bolondjá-nak megjelenítése, de jó Takács Kari bemutatása is. (Csendélet a gépállomáson). Különösen jól
ért Szabó Pál a gyerekek és a serdülık lelkületének finom megrajzolásához: gondolunk itt az Irgalom, a Szépkisasszony, ill. a Tıgyel a Tisza s a Legények címő írásokra.
Tehetségének, életismeretének legszebb megnyilvánulása a jellegzetes gondolkodásmódnak, „tehát a típus konkrét létezésének meglelése.” (Kovács Kálmán, Alföld 1957) A kurátoréknál valahogy ott
marad a kántor új kalapja. Az asszonyok visszaküldik az öreggel, s ı
vissza is viszi; csak azután, az utcán veszi észre, hogy eközben a sajátja elveszett. Erre minden további nélkül visszamegy a papékhoz, ahol
a kántor vacsorán van; s kántor ide, kántor oda, felkapja az alighogy
visszahozott fejfedıt, mert olyan aztán nincs, hogy ı kalap nélkül maradjon: „— Bocsánatot kérek, tiszteletes uram, de teccik tudni... én
nem tudom, hogy hová lehetett a kalapom... Tetszik tudni, a dolog úgy
áll, hogy ezek az asszonyok nem hagytak békén, hogy így a kalap,
meg úgy a kalap, mert ott találták ık ezt az asztalon... Na mán most ez
még csak megjárna, de az enyém hova lett, na? Mán most hogy menjek én haza kalap nélkül? Mert teszem azt, ha kalap nélkül jöttem volna el hazulról, hát mingyá más volna, hogy minek is izél bele az ember
dolgába az asszony... az asszony... — lábujjhegyre állt, levette a párkányról az iménti kalapot, fejébe csapta, és kilibbent az ajtón. Behúzta,
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és hallott, hogy nehéz léptekkel kopog végig a folyosón.” (A kántor úr
kalapja) Kanalas István gyanakvó, gyáva óvatosságának bemutatása is
telitalálat: „— Földrengés, nehéz nyavalya — dörmög Kanalas István
családapa és gazda, de azért fakó szájszéllel ódalog ki az udvarra. Néhány pillanatig a tornácon ácsorog csupán, mert soha nem lehet tudni,
hogy kibe mi lakik, vagy hogy mi köpi az embert szembe a sötétbe,
szóval... Na. Nincs semmi baj. A koloncra akasztott veder feneke
esett ki mindössze. A tégla pedig rázuhant belıle a deszkakerítésre...
Az dübörgött olyan veszettül.” (Szomszédok) Kitőnıen megfigyelt alak
Hudák Mihály, Só Mihály, Szapora Bálint, A Tavaszi szél suszterból
lett jegyzıje, vagy a Csendélet Szatmárban közbekiabáló öreg parasztja is. Feledhetetlenek ezek az emberek a maguk „firnájszos” észjárásával: a „csakis”, „tagadhatatlan”, „mék micsodás”, „kinek milyen az
ándungja”, „mindenki megáll az elégen”, „ez még a bolond, nem az
apja”, „az tenne még be, nem a túri vásár”-féle kiszólásaik különös
ízére hosszú ideig emlékezik az olvasó.
Szabó Pál mővészetében mindig az érzelmi anyag dominál, a lélekben szunnyadó érzelmek, gondolatok felıl közeledik a valósághoz.
„Mesealakítását is legtöbbször és legerısebben az alakok és sorsok által felkeltett érzelmek határozzák meg...” (Nagy Péter, Szabad Nép
1956. jún. 9.) „Észvesztı csendben”, végtelen nyomorban élı, védtelen páriákról ír 1945 elıtt többnyire, de akkor sem „veszíti el az emberbe, s az életbe vetett hitét...” (Szalai Sándor, Társadalmi Szemle
1956/9.) Paraszthısei botladoznak, gyakran gyengék, gyarlók, de mindig felragyog bennük az emberi méltóság sugara; humanizmusa mindvégig töretlen marad. Az emberi jóság és harmónia megırzése foglalkoztatja elsısorban, s mindannak győlölete, ami lélekölı. „Egy pillanatig sem ingott meg hite abban, hogy az ember törekvése e földön
csak a teljes, a harmonikus — az író szép szavával szólva — »a sírás
nélküli emberi élet« megteremtése lehet.” (Varga József, Csillag
1956/II.) A mindennapok nyomorúságán való túlemelkedésének eszköze novelláiban mélyen költıi líraisága, amely az élet szépségeinek
tükrözıje; a központi helyet elfoglaló szerelemé, a becsületé, tisztességé, a munkáé, vidámságé. Született lírai alkat, s ezt a hajlamát az élet
kegyetlenségei, igazságtalanságai, szomorúságai az évek folyamán
egyre jobban fejlesztik, erısítik. Sok példával bizonyítható, hogy prózájában líra bujkál. Minden megnyilatkozását átszövi, még újságcikkeit is átitatja: a harmincas évek szerkesztıi sokallták cikkeiben, riportjaiban a „búsongó, szomorkás” lírát. (Nyugtalan élet IV. 186.) A líra
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funkciója agitatív, segítségével esetenként szinte szimbólummá növeli
a történeteket az író. Leggyakrabban egy sajátos természetszemlélet
mesei, balladai hangulatú megnyilvánulási formájaként találkozunk
vele. Ez a szemlélet a témához való írói közelítés terméke, „elmélyíti
és szélesebb természeti összefüggésekbe ágyazza bele a kisparaszti
tragédiákat.” (Kovács Kálmán, Alföld 1957) A gazdasági válság
okozta nyomor hatására kialakult végtelen elhagyatottság lelkiállapotának jellemzésére írja önéletrajzi mővében a következı sorokat: „A
régi jobbágyvilág népmeséi mintha az élet valóságaivá lettek volna,
érthetı hangokat adnak a szelek, madarak, rettenetes világ.” (Nyugtalan élet IV. 176.) Mivel a falu segélykérı hangja nem terjedhet túl saját határain, „az író külön világot fon köréje, s az emberi fájdalom a
természet egyetemességében visszhangzik és rezeg tovább.” (Kovács
K., A. 1957) Más szóval: „a nép iránt hiányzó társadalmi részvétet a
természet veszi át.” (Kovács K., A. 1957) A fenti módszer — különösen a kezdés éveiben — mitikus felfokozottsághoz, kozmikus arányokhoz vezet.
Lássunk bizonyításul néhány idézetet: „Ni, mintha sírna a napnak
az arca, roppant darabokban hull vissza róla a könny: a fény...” (Új
krajcár) „A szél lobogtatta a ponyva oldalát, mintha élı, eleven valami
volna, hiszen, a legény nem tudta, hogy irtó nagy veszedelemben megelevenednek a lelketlen dolgok, a lelkesek meg érzéketlenek lesznek,
nem tudta.” (Cigányok) „Jött, szaladt keresztül az áradással megáldott
réten Szegi Anna, arcát esı és villámfény mosta, lábát szelek paskolták, és megállt a nyárfa elıtt. De most rá se nézett, hozzá se hajolt a
nyárfa síró arca. Árván, egyedül sírt, jajongott a lomb, a fa válla megcsuklott a rettentı vezeklésben, pedig ki látja, hogy a nyárfákra is felírva van a bőn? — Az én bőnöm van felírva a vizekre és a fák homlokára — sírt fel Szegi Annában a szörnyő bizonyosság, és futván futva
rohant a megáradt rétivizek felé.” (Szegi Anna csókja)
Mese és valóság sajátos lírai játékára épül az Emberek a ködben,
a Szépkisasszony, a Tıgyel a Tisza; balladai színekben pompázik a
Minden olyan, mintha ezüst volna, A béresasszony legendája, a Csempészek, de különösen a Szegi Anna csókja. Lírai beállítottságával magyarázható nemegyszer idillikus ábrázolásmódja is; hiszen a megszépítı ábrázolás vallomástétel az élet jósága, szépsége mellett. A bensıséges líraiság, s a népmesei motívumok mai alkotóink közül leginkább Tamási Áronnal rokonítják Szabó Pált.
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A lírai prózának azonban buktatói is vannak. Gyakran csökkenti a
mondanivaló „ellírizálása” a mővek amúgy sem magas intellektuális
feszültségét, a lírai kitérések olykor érzelgısséghez vezetnek, kívül
maradnak a cselekményen, megbontják az írás szerkezeti egységét.
Az életet megszépítı emberi kapcsolat lírai csodálata magyarázza
leginkább Szabó Pál sokat emlegetett erotikáját is. Nem a polgári fülledtség jellemzı erre az érzésre; ısi, ösztönös szépségkultusz, ámulattal keveredett egészséges vágy hatja át: „Ül az asszony a váradi út mellett az árokparton, lehúzott cipıjével babrál, a fényben, szélben szinte
ég a bıre. Ahogy hajlik a térde, lebbenı szoknyájában benne van a hegyek kékje. Benne van térde vonalában a dombok hajlása, a sík várakozása, és fölötte a nyárfa, mintha villanó meztelenségének mesélne.
Olyan hamvas ez a térdhajlás, mint Várad alatt a völgy. És bársonyos,
mint a mezık mosolygása a hegyoldalakon.” (Csempészek) A szerelmi kapcsolat szükségét a nap mint nap nehéz gondokkal viaskodó
szegényember felfokozottan érzi; kell valami, amiben megkapaszkodhat, amiért élni érdemes: s ez a szeretı társ. „Nincs más öröm, nincs
más gyönyörőség, csak a feleség” — mondja Szapora Bálint, de
ugyanezt olvashatjuk ki az İszi szántás, vagy A trombitás címő novellákból is. (Igaz viszont az is, hogy túl sok az írásokban a lazán elomló
„úriasszonyok” s felnyíló pongyoláik rejtelmeit ecsetelgetı részlet.)
Szabó Pál mővészetének a lírán kívül van még egy másik fı jellemzıje is: ez eredeti humora. Nem humoros író, témái, alakjai ritkán
azok. „De emberszeretetének egyik legfıbb megnyilvánulási formája,
hogy derővel látja a világot, s benne az embereket; a különösségek,
gyarlóságok nem háborítják fel, mert nem prófétatermészet, s nem is
takarja el elılük a szemét, mert nem álszent; látja, s legtöbbször megérti ıket, az emberi fauna változatossága szórakoztatja, s ezért tudja
humorral ábrázolni.” (Nagy Péter, Szabad Nép 1956. jún. 9.) Az élettel
való azonosulás magas fokát jelzi ez a humor. Úgy fogja fel a dolgokat, ahogy vannak, az élet eseményei „az írói vélemény közvetlen nehezéke nélkül áradnak.” Bátran ad groteszk emberi helyzeteket, akár a
tragédiák kellıs közepén is. Humora különös íző humor, általa „az író
fel-felüti fejét a falusi élet mezején, jelezve, hogy nem ragad bele
azokba a kátyúkba, amelyeket... ...a szokásjog jelent azok számára,
akik nem tudnak belıle kilátni.” „A bölcs mindent megértı és mindent
átlátó tekintetével fedi fel a tettenért ember titkait.” (Az utóbbi három
idézet Kovács Kálmántól, — Alföld 1957)
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Szabó Pál humorára is illik az a jellemzés, amit a magáéról írt
Szabó Dezsı Mosolygok címő könyvének elıszavában: „Két nyitott
szem, határtalan horizont, a legmagasabb orom nyugodtsága ez a mosolygás. Benne van ebben a mosolygásban az élet minden jó íze, elkeveredve a halál és az emberi szenvedés minden ízével.”
Legsikerültebb írásaiban helyzet- és jellemkomikum egysége tökéletes. Gondoljunk csak a Disznótor pityókos félreértésére, az Igyunk,
amíg szusszal bírjuk elszánt vízvedelésére, A kántor úr kalapja kurátor
hısének kétségbeesett merészségére, Só Mihálynak az árkok átugrálásában lelt gyönyörőségére, az Öreg legények konok kitartására; vagy a
Legények szinte „halálosan” komoly erıfeszítésére, hogy magukévá
tegyék a felnıttség gesztusait. Idézzünk a Legények-bıl: A három koma elıször merészkedik be a kocsmába, a nagy legények közé, így:
„Temérdek pénz ez. A hat pengı. Kivált akkor temérdek, ha itt ácsorognak az utcán. Összepenészedik itt a zsebébe. Ami megint nagy szégyen volna.
— Gyerünk be. Azt gondoltam, hogy... rosszabb, ha nem iszunk
— mondja egyszerre, váratlanul, és máris fellép a betonlépcsıre. Úgy
néz vissza a másik kettıre. Kicsit szánakozva.
— Odabe is kapunk annyit, mint ideki — mondja Pásztor is, foghegyen, fanyalogva, s fellép a koma mellé. Nadehát, Szitót se a gólya
kıtötte:
— Menjünk be csakugyan, mert még azt találják hinni, hogy kilöktek bennünket — mondja, s ı is fellép harmadiknak.”
Néhány óra múlva már a bálban vitézkednek:
„— Ez a világ a miénk... A másik is az lesz még... — vijjogja
Pásztor arra, leghátul, s utána jámboran széjjelnéz.
— Ujjuujujujujujujujuj... — Vinnyog Szitó is a Pásztor rikkantására, de csak tartva, szégyenlısen, mint a vakondok. Madarász hallja a
két koma tarka rikoltását, hát éppen csak ı hagyja a penésznek megenni magát? Van ı olyan legény, mint azok:
— Mindenki a máséval. Csak én a magaméval — kiáltja élete elsı báli kiáltását, de így kiálthattak az ısemberek, ha ölni mentek.”
A klasszikus értelemben vett tájleírás módszere Szabó Páltól idegen: „az egyetlen fontos és jelentıs táj, a falu vidéke egyszer s mindenkorra adott, azon nincs mit leírni — a többi tájak pedig legföljebb
pillanatnyi csodálkozást érnek meg, s nem több figyelmet.” (Nagy Péter, Szabad Nép 1956. jún. 9.) Nem ábrázol nagy kiterjedéső, a képzeletben összefüggı vizuális tablóvá szélesülı tájakat, az ı elbeszéléseiben „a tájnak nem összbenyomása, hanem fontos részletei vannak.”
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(Nagy P., Sz. N. 1956. jún. 9.) Számára nem a látvány érdekes, hanem
a természethez, a szőkebb környezethez ezer érzelmi-hangulati szállal
kötıdı hısök életében közvetlenül szerepet játszó miliı-darabkák
meghitt közelsége; ami megint csak lírai-mesei szemléletét bizonyítja.
A falu vidéke fontos funkciót tölt be; de csupán mint a szereplık jellemzésének, s a helyzetek illusztrálásának eszköze. Gyakran szerepel
tájleírás-jellegő érzékletes természeti kép az elbeszélések indításaként:
„Gyors olvadással lefutott már a hó a szántóföldekrıl, de még nem
szakadt föl a föld fagya. A barázdák föltépett húsa kidagadt a jégbordák közül, nehéz imbolyodással lógtak a száraz kórók a
mezsgyeféleken. Minden úgy volt, mintha az elıbb ment volna a határon át valaki, aki felgöngyölte maga után a telet, s most szőzterhét siratná a föld, a jég, az ıszi avar. Az éjjel megfagyott a víz, a sár, s a dőlı, mint egy kibomlott szalag gurult le a falu alól, a túlsó vége valahol
a leborult horizont alá billent, s régen elhajtott szekerek mély kerékvágásokkal karcolták tele.” (Emberek a ködben)
A fenti részletben a látomásszerően kipattanó képek — amellett, hogy a cselekmény hangulati aláfestését szolgálják — szinte az
élmény születı pillanatát is rögzítik. Ugyanez jellemzı az írónak az
érzések leírásában követett, „minden elvontságtól ment, mondhatnánk
eleven hang- és képhatásokkal dolgozó” módszerére, amely „olyan
bravúrokat tett lehetıvé, mint az Irgalom-ban a megvakulás határán álló gyerek kínjának az érzékeltetése.” (Varga Domokos, Irodalmi Újság
1956/28.) Imruska lázas, beteg víziójából egy részlet:
„Imre nem látta az anyját, csak érezte, hogy most közel van. Feljebb emelte hát szemérıl a kötést, de a füst, a mécs világa égetni kezdte az agyvelejét. Rémülten húzta hát újra vissza a keszkenıt, de a füst,
a zaj, a kártyázó emberek hajladozó árnya, mintha most már azon is
keresztül szőrıdött volna. Ez az érzés elmúlt, de aztán úgy érezte,
mintha vérrel teliitatott szivacs himbálózna a szeme elıtt. Táncolva távolodik, majd közelebb jön egész az orráig, hogy hátrakapta a fejét. A
kemence nagyot kondul a fejebúbjától, és izzó sárgaságba cserdül
mindaz, amit az elıbb látott volt abban a beteg pillanatban. Most semmi se fáj. Csak kegyetlenül viszket itt a homloka, és úgy érzi, hogy víz
szakad le kétfelıl az orra tövén. Vagy víz, vagy vér, mégis tán vér...
Ijesztı lármával hallja a kártyázók ökle alatt az asztalkongást, de bent,
valahol a fülén túl sikoltva száguldozik a csönd. Csillogó ezüst szekéren ült a csönd, fényes sallangokkal van felékesítve a szerszám, három
ezüstló vonja a robogó szekeret pontosan úgy, ahogy az édesanyja vasárnapi réklijében vannak a fémgombok. Piros végtelenségben szágul71

doznak a csönddel a lovak, és már aranyból van a lovak szügye...
Mennek begyesen, kényesen, és ahol elmennek, ott harangok konganak...”
Szabó Pál írói egyénisége ellenállhatatlanul vonzó; még hibáit is
megkedvelteti. Ennek egyik fı oka stílusa, nyelve. Indulásakor meglevı, szabódezsıs, csinált, erıltetett, túlhajtott fordulatait hamar kinıtte.
Prózája kristálytiszta, népi ihletéső próza. (Kezdı éveinek egyik azóta
teljesen eltőnt stílussajátsága volt például a vad, gátlástalan erınek,
szenvedélynek melléknévbıl, eszközhatározós fınévbıl és igébıl álló
szerkezetekkel való érzékeltetése. Az Új krajcár fıhıse rég elföldelt
parasztsírással sírt, rettentı markolással markolt, forró lihegéssel lihegett, és nehéz kuncogással röhögött.) „Talán egyetlen, a nyelvtan szabályait tudomásul vevı mondata sincs. De ezek a merészen pongyola
mondatok az egyik legszebb tájnyelv, a bihari paraszti beszéd szinte
zeneileg pontos irodalmi lekottázásai.” (Nagy Péter, Szabad Nép 1956.
jún. 9.) Gyakran és bıséggel alkalmaz ízes népi szólásokat, közmondásokat; külön kis tájszótárt töltenének meg a szereplık beszédében
elıforduló tájszavak. (A mafla legény „áll, mint karó a lakodalomban”; ha valaki elsietve, hanyagul végzi munkáját, az csak annyit ér,
„mint mikor a borbély futtában borotválja a nyulat”, aki nagyon akar
tetszeni a lányoknak, az „kihúzza a púpot”, vagyis kiöltözködik; s csillagtalan éjszakákon olyan sötét van a falusi utcákon, hogy „ha valakit
hátbavágnának, hát lángot vetne.” Öreg bölcsesség, hogy „ki mit lel,
azé”, de az is, hogy „szép asszonyba kicsi hiba nem vétek.” A lovak
„pıcikélve” rázzák fejüket, a mocsaras föld „cubog” és „csicsog” az
ember lába alatt, aki jóllakott, abba már egy „kommányi” sem fér, s
„szemeszöktébıl” indul a kútra vízért, betéve maga mögött a „verıceajtót”. A szép lányok „pillókálva” járnak, s örülnek a „cirmókás” tojásnak, akinek sietıs az útja, az pedig nagy „léhvel-péhvel” „megyen”
az utcán, s mérgesen rúgja félre a „koszlobár” kutyát.)
Az élı beszédet híven visszaadó párbeszédei legtöbbször a jellemzés szükséges eszközei. Milyen megragadó egyszerőségő például
az a beszélgetés, amely a többévi távollét után hazatérı Jakó Bandi és
ıt szemérmesen szeretı édesanyja között folyik: „Gyere. Nézd meg
legalább a házat —” „— Ó, hallod, de derék egy ember vagy... s milyen szép ruhád van...” „— Hát ez ilyen. De nézzük hát a házat...”
(Bandi) „Páratlanul eredeti írói látása” (Varga József, Csillag 1956/II.)
érzékletes hasonlatokban, szebbnél szebb leírásokban, hangulatteli képekben, telibetaláló, erıteljes kifejezésekben realizálódik; Móricz el
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volt ragadtatva pompás hasonlataitól. Lássunk mi is néhányat: „Két lába messze kinyúlt a szoknyája alól, úgy lapult szét a földön a lábahusa,
mint az éjszakákon kalapált bronz.” (A trombitás) „Fejében csönd volt,
mint otthon, vasárnap délutánokon a templomban.” (Só Mihály kalandjai) „A Sólyom Zsuzsika hajának olyan szaga van, mint a lucernának,
elsı kaszáláskor, s karjának bıre olyan tapintású, mint a szikfővirág
bolyha. Telegyől véle az ember szíve.” (Legények) „Álmélkodik Erzsi,
s nézi a kutyát, ami immár olyan a homályban, mintha a sötét egy kicsi
helyt csak összecsomósodott volna.” (Csendélet a gépállomáson) Hangulatos falusi képei, leírásai feledhetetlenek: „Gondolkozva szorongatta a markában a pipát, sokáig, jó sokáig, közben a csillagokat nézte.
Mert este volt, szép, ıszeleji este, az estében érett szilvaágat lóbált a
szél.” (Férj és feleség) „Fellegbe ment le a nap, s az alkonyaton a napközben felszállott por világított, szállongott, s magával sodorta a harmatot. A csillagok hamar kiültek: s a mák nyomban elaludt a csillagok
alatt. A tök virítva virágzott, sárgán, s felfelé pergette a bajuszát.”
(Szomszédok)
Szabó Pál nagyszerő stílusa utánozhatatlan, egyszeri jelensége
irodalmunknak. Kár, hogy gazdag írói látása néha erıltetettnek ható
modorosságba csap át, s az is hibája, hogy különösen kedvelt hasonlatait, képeit az unalomig koptatja.
[1962-63]
*
[...]
A szakdolgozatot eredeti, változatlan formájában teszem közzé:
1963-as teljes szövegébıl mindössze kilenc mondatot hagytam ki,
ezek közül is csupán ötöt az azóta erısen megváltozott politikaitörténelmi viszonyok és szemlélet okán.
[...]
Azért döntöttem a megjelentetés mellett, mert (egyrészt) az eléggé felületes és hiányos Szabó Pál-irodalomban Juhász Béla Szabó Pál
elbeszélései c. rövidebb munkáján kívül (Alföld, 1976/12.) máig sem
készült másik, kizárólag a kisepikával foglalkozó tanulmány; (másrészt) mert a szabópáli kisprózában megérzékített sokféle paraszti
nyomorúság, szinte hihetetlen módon, de a kilencvenes években
megint sajnálatosan idıszerő: tízezrek életében tragikusan újraéledni
73

látszik. Fıképpen pedig azért — remélem s tudom; ez nemcsak számomra szelíd és szomorkás ünnepi alkalom —, mert 1993. április 5-én
van Szabó Pál születésének centenáriuma...
*
(Egyben tévedtem: nem tízezrek, százezrek életében...)
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Kovács Vilmos
(1927-1977)

Sütı Kálmán
(1910-1997)

Váradi-Sternberg János
(1924-1992)

Kozma Endre
(1945-1997)
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Hodinka Antal
(1864-1946)

Martinkó András
(1912-1989)
76

Pálcza János
(1906-1970)

Takács János
(1906-1983)

Takács József
(1911-1982)

Szabó Pál
(1893-1970)

Sáfáry László
(1910-1943)

Gunda Béla
(1911-1994)
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Az ungvári egykori megyeháza
(1809)
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KORTÁRSAK ÉS TÁRSAK

İk nem lettek janicsárrá
(Három kárpátaljai költı)
A hetvenes évek végétıl szökdöstem — vénülı vagabundus —
Ungvárra, Beregszászba, Gátra, Gejıcre, Váriba: kilopkodtam nekik
jobbik önmagunkat („Haza a magasban”!), és hozogattam rettenetesen
kusza sorsuk méltóbb tanúságtevıinek munkáit, nekünk, Magyarországra. Ki mondja meg: mára már kik is azok a „nekünk”?
Ha akkoriban itthon meg-megjelenhetett tılük, róluk valami jó,
de legalább elviselhetı, az általában tizenöt-húsz soros annotációk (rövid ismertetı jegyzetek) csokraként látott napvilágot, nemzetiségi politikát (is) pótló irodalmi tudósításként, jobb kort, jobb magyarságot remélve. Immár tudom: nincsenek jobb történelmi korok. És — két évtized múltán — a „szökdösés” is oda... Maradnak az annotációk, ajándékba szállingózó vékonyka új könyvek nyomán.
SÁFÁRY László (1910–1943) Munkácson született s a „Donkanyarban” pusztult el. Budapesten végzett magyar-latin szakos tanár:
a két világháború közötti legjobb kárpátaljai magyar költı. Összegyőjtött verseit Korforduló címen 1969-ben adta ki Sándor László (1993
ıszétıl már ı sincs közöttünk).
A hetvenhat verset tartalmazó friss Sáfáry-kötetet Debrecenben
élı, nagyon idıs és szomorú sorsú nıvérei küldték utánam. Sáfáry, a
szerény, szelíd, érzékeny örök kamasz „szerbantalosan” becsülte nemzetét s annak irodalmát; de rajongva szerette szőkebb hazája hegyvidéki tájait, és sokat szenvedı, tudatlanságban sínylıdı ruszinjait, szegény magyarjait.
[Akit érdekel, olvashatja Sáfáry László rövid életének képes krónikáját
hosszabb írásomban. In: Napjaink (Miskolc) 24. évf. 1985/11. sz.]
STUMPF BENEDEK András (barátainak: Béni) már a szovjet
korszak tehetséggel megvert ifjú magyar lázadói közül való. A hatvanas-hetvenes évek fordulóján egyik vezetı alakja az elmúlt ötven év
legtisztább és legbátrabb kárpátaljai magyar irodalmi-polgárjogi kísérletének, az ungvári Forrás Stúdiónak, amelyet — persze — eltapostak
a helybeli irodalompolitika „magyar nyelven író szovjet” janicsárjai.
(Fájdalom: az akkori túlteljesítık közül többen 1989-90-ben Budapesten nagyhirtelen magukra csavarták a történelmi címeres magyar trikolórt, és megtévesztve hazai gyermekdemokráciánk naiv-ügyetlen tiszt80

ségviselıit, megint egyszer átvedlettek; ezúttal már a határon túli „jó
magyarság” támogatott reprezentánsaiként utazhattak haza.)
A szülıföldjérıl 1976-ban Budapestre áttelepülni kényszerült
nyakas-dühös szókimondó ifjú költı pedig egyik országos könyvtárunk osztályvezetıjévé és megfontolt szavú esszéistává szelídültnehezült. S. Benedek András újonnan megjelent egyetlen verseskötetét
(benne negyvenkilenc költemény) Vári Fábián László adta kezembe.
ZSELICKI József néptanító ma is falusi magyartanár. Ifjú újságíróként a már említett Forrás Stúdió alapító elnöke volt. A hetvenes
években, tehetséges „bajtársaival”, Fodor Gézával és Vári Fábiánnal
együtt kitiltották a „Kárpátontúli Terület” magyar nyelvő irodalmából,
ık azonban késıbb sem engedtek méltatlan szirénhangok csábításának.
Jóvátehetetlenül megcsonkított ifjúságuk elmúlt: már sohasem futhatják ki igazi költıi formájukat...
A nagyon ritkán és kemény szőkszavúsággal verselı Zselicki
negyvenöt évesen jutott el elsı, ötvenhárom költeményt magában foglaló kötetéig. A Miskolci Egyetemen tanuló fia hozta.
A kis kárpátaljai Panteon Sáfáryja az ötven felé közeledı S. Benedekkel és Zselickivel egyaránt azok közé tartozik, akik számára —
Vas István szavaival — két elsötétítés közt résnyi ragyogás volt az ifjúság. Elveszett nemzedékek tagjai: Sáfáry munkássága Trianon és a
második világháború miatt maradt torzóban, a '45 utáni ígéretes fiak
sorsát pedig a magyar '56 és a csehszlovákiai '68 eltipratása torzította
el.
Láttak-e már vasúti sínpár betonaljai között, tömörített zúzottkıágy résébıl, vagonból aláhullott magból kikelt, napocska-arcú, ám a
sanyarú sors miatt, a fölöttük elcsörtetı-dübörgı szerelvények alatti
létben — kétméteres erıs napraforgó kódjával a génjeikben — csak
arasznyira cseperedhetett szánalmasan-gyönyörő növénykéket? Lássanak bennük mégis csodát: idejükre ık is meghozzák életképes magvaikat, sokkal kevesebbet, s apróbbakat, mint jó talajba vetett, gondozott
testvéreik, azonban ez a kevéske kikínlódott termés a jövıt tekintve
teljes értékő és a tisztességesek agyában-szívében igen becses, ugyanúgy, mint a kárpátaljai Sáfáry, S. Benedek és Zselicki rövid, zaklatott,
szomorú és dühös versei...
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(Sáfáry László: Hómezık elıtt. Budapest-Beregszász, 1995;
Stumpf Benedek András: Régi versek. Budapest-Beregszász, 1995;
Zselicki József: Rokonom, csillag. Ungvár-Budapest, 1994.)
[1996 december]
*
Sáfáry László

Rozzant szekerek
Rozzant szekerek száradtak a sárba,
dudva nı a kerekek körül.
Jobb volna már a szakadékba lehullni,
üres itt minden,
minek itt a szekér!
Üres itt minden,
sötét itt minden,
esztendık hosszú sora,
percek milliója hiába repül tovább!
A sötétség egyforma,
a sötétség itt marad.
Nemsokára hiába jön a segítség,
az éhes farkasok is hiába jönnek nemsokára!
Csak egy-két szurony csörren itt már,
és száraz köhögés felel
félig a földek alól.
*
Stumpf Benedek András

Vesztett csaták után
Se Majtény, se Világos!
Nincs is letenni fegyverem.
Hiába, hogy fölindulának
E labanc hadak ellenem.
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Ki elıtt térdepelnék,
S hová futhatnék, na mondd?!
Itthon vagyok már ezer éve,
s huszonhat éve bolond.
...
Apáink csak nevet, gıgöt,
De hazát nem hagytak örökül.
Papjaink csak jótanácsot:
Tanulj tótul, törökül.
[1973]
*
Zselicki József

Ballada
szép szál legény fiam
árvalányhajfőben
fattyú fiat nemzett
beléd botlottam szél
merre van a malom
ırlené szégyenem
ırlené bánatom
fattyúk fattya lesz az
szavam se érti
szemem se látja
hited elbitangolt
országolt a véred
anyádat feledd el
szél szárnyára lépett
[1981]
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Jégbefagyott angyalok — Fenyvesek árnyékában
Kárpátaljai költık koncentrikus körei
1987. augusztus 17-én, a londoni BBC késıesti adását hallgatva
— akkor már évtizedes kárpátaljai tapasztalatok és irodalmi-kulturális
tudás birtokában — egyszer csak felkaptam a fejem. Prózát olvastak
fel, amely mintha Kovács Vilmos: Holnap is élünk címő, 1963-ban
írott regényének folytatása lett volna. A BBC szakrecenzense, többek
között, ezt mondta a mőrıl, illetve szerzıjérıl:
„Kovács Vilmos fia, a Magyarországon élı Gáti Kovács István
az apja által megkezdett mővet írja tovább mind életével, mind munkásságával. Akárcsak édesapja, ı is a tollat szegezi szembe az erıszak
fegyverével. Bár tehetségére igen korán felfigyeltek, a harmincas éveiben járó író-költı hivatalos elismerése mindeddig akadályokba ütközött.
Az Idızavar önéletrajzi ihletéső mő, de messze túlmutat az önéletrajzi regény határain. A drámai keretbe foglalt epizódok nagyító
alatt rajzolt képet adnak a szovjetunióbeli kisebbségi létrıl és a mai
magyar társadalomról. A szerzı — Bohumil Hrabalt, a neves cseh írót
idézı — drámaiságba ágyazott humora: a jóíző nevetés és a fájdalmas,
de elszánt keserőség robbanó vegyülete. Talán nem túlzás kijelenteni,
hogy az évtized egyik legjobb magyar írásáról van szó...”
Nem volt túlzás. Az 1989-ben az Eötvös Kiadónál megjelent regény, talán a rendszerváltónak nevezett év felgyorsult és megsőrősödött politikai és irodalmi esemény-kavalkádja miatt is, a megérdemeltnél sokkal kevesebb figyelmet és érdeklıdést keltett, itthon is, Kárpátalján
is...
Gáti Kovács István, bár sokszor dühös és keserő — legtöbbször
jó oka van rá, hogy az legyen —, szerencsére tovább alkot; például
költeményeket. Év nélkül megjelent, Jégbefagyott angyalok címő, a
Kráter Kiadónál gondozott verseskötetét ugyanaz a felelıs szerkesztı
Masszi Péter mutatja be, aki az Idızavar felett is bábáskodott:
„Pilinszky János tudott így verset írni, ilyen egylendülettel és
ilyen alázattal. A költı szókapcsolatainak, képeinek tömör gazdagsága,
elhallgatásainak, csendjeinek áldott bizonytalansága, sorainak holdudvara a költészet legnemesebb feladatát szolgálja: szavakkal érinti a
megérinthetetlent. Áttetszı sorainak leleplezı tükrében megcsillan
ember voltunk minden esendısége és minden tétova ragyogása.”
*
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1978 májusának egyik hővös délutánján az Ung jobbparti sétányán igyekeztem, szemben a lenyugvó Nappal, a „cseh városrészben”
lakó ungvári ukrán tanár-barátomhoz. Két, kissé kapatos, ugyancsak
keserő és dühös fiatalember állított meg. Erıs bizalmatlansággal, vádlón, számonkérve kérdezték: — Hát téged ki küldött?! Próbáltam magyarázni, hogy sem a magyarországi, sem a szovjet „hivatásos
fürkészekhez” nincs semmi közöm; magam is csak szerencsétlen gyalogja vagyok az irodalomnak. Nem nagyon hitték: az ukrán család lakására is utánam jöttek...
Régóta barátom Zselicki József is, Fodor Géza is. Mert ık voltak:
az 1967 és 1971 között mőködı, hatalmi arroganciával betiltott ungvári Forrás Stúdió meghatározó egyéniségei, akiket, több tehetséges és
jellemes társukkal együtt, a pálya és a lét peremére szorítottak sértıdött és önzı „szovjet-magyar” janicsárok.
Fodor Géza — ezúttal ıt mutatom be legutóbbi, 1997-es, Fenyvesek árnyékában címő kötetébıl vett költeményével — maga így ír az
őzöttség éveirıl:
„Balla László ... nyílt és burkolt támadásai most már nem csupán
Kovács Vilmos ellen, hanem a Forrás Stúdió tagjai ellen is irányultak.
(Lásd: Elidegenedés? — Kárpáti Igaz Szó, 1971. aug. 20.)
Ballának nem volt nehéz a maga oldalára billentenie az egyetem
pártbizottságát és annak magyar tanszékét. Az ideológiai terror meghozta a továbbiakban gyümölcseit: Kovács Vilmost és a vele szimpatizáló újabb nemzedéket nem csak „semlegesíteni”, de eltörölni igyekeztek.
A Forrás tagjaitól megvonták a tanulás jogát (átmenetileg, néhány
évre), egyeseket pedig arra kényszerítettek, hogy szülıföldjüket is elhagyják...”
Fodor Gézát, az ungvári egyetem akkori magyar szakos hallgatóját, jeles bizonyítványa ellenére az egyetem rektori hivatala 1973 novemberében rövid úton „beutalta” a szovjet hadseregbe. Két év belorussziai sorkatonai szolgálat után folytathatta ugyan tanulmányait, de
elsı versesfüzete, a Széltükör csak 1986-ban jelenhetett meg Ungváron. Ezt követi 1992-ben az Erdın, mezın gyertyák (Intermix, Bp.Ungvár), majd a Fenyvesek árnyékában (Hatodik síp—Mandátum,
Bp.-Beregszász). Utóbbi kötetét a költı — a többi között — eképpen
ajánlja:
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„Kárpátaljai magyarként a költészet hitében vallom ezt a kidalolhatatlan tájat, ezt a mindenkor meglakandó földet, amelyrıl zugpolitika tud csak lemondani. Igaz: a nemzettestbe metszett határokon innen
tobzódó keselyők hada, önkényeskedı törvényrontások, megırjítı kiszolgáltatottság naponta mar üszkösödı sebet és reményt. Nem az én,
nem a mi idınk ez — bár énjeinkkel jelen vagyunk benne, mint a jégben alvó, izzó sziklatőz! S ha zöldül a fő, ha érik a vetés, ha fölibénk
hajlik a láthatatlan, madaras ének — csorbul máris minden csalárdmód
sulykolt esélytelenség-tudat.”
*
A negyvenes éveiben járó Gáti Kovács István és az ötvenhez közeli Fodor Géza munkássága is bizonyítja, hogy a kárpátaljaiak és az
onnan elvándoroltak között, a ma is meglévı szerény képességő, provinciális nemzetiségféltık mellett, vannak összmagyar és világirodalmi mércével egyaránt bízvást mérhetı, erıs és öntörvényő tehetségek
is. A vér szerinti fiú és az egyik tanítvány (Fodor több igényes esszét is
írt Kovács Vilmosról) méltó örököse és folytatója Kárpátalja második
világháború utáni nagy írója-költıje és polgárjogi harcosa mővének.
Legutóbb ez év júniusában adatott velük kedves találkozásom, a
Kovács Vilmos hetvenedik születésnapjára emlékezı, a KMKSZ által
szervezett ungvári tudományos konferencia és emléktábla-avatás alkalmából... Jut eszembe: többszöri írásbeli emlékeztetım és kérésem
dacára Gáti Kovács nem kapott helyet az Új Magyar Irodalmi Lexikonban sem, Fodornak pedig reménye sincs, hogy megromlott fogait
rendbe hozathassa... Ne mondja senki, hogy e két tény nem tartozik ide!
[1997 szeptember]
*
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Fodor Géza

Széltükör
Szélbıl a sugár megtörik
Tükörbıl vissza eléget
Forgó korongot zár a sík
Mielıtt végleg beméret
S már minden jelre jeltelen
Üzen a körkörös idı
Emléke felıl eleven
Nikkeles-fényes pontszőrı
Áttőzve rég a zúzmarán
Hóval, hamuval határol
Majd átvetítve önmagán
Fémes rádiuszba tájol
Egy tágabb gömbfelületen
Hol szikrát vet jázminokkal
Ragyogtat idızítetlen
Havon forgó villámokkal
[1980]
*
Gáti Kovács István

A varázs
És átfénylik minden mozdulásod —
ujjaid,
szád lassú becézése,
átgöndörül hajad is,
illatos szemfödıként betakarva arcom,
ha már szőnik a borzongás,
csillapul a verıér,
és a szerelem illata is költözni készül
a kulcsra zárt,
homályos szobából.
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A faluja-küldte író
Nagy Zoltán Mihályról
Tekintetében lázas nyugtalanság ég, a Csontváry Önarcképén tapasztalhatóhoz hasonló. Beszélgetés közben bizodalmas melegséggé
oldódik megszállottságot sugalló láza, de furcsa módon benne kísért
súlyos sorsú parasztıseinek alázatossága is. Ha novellát ír, bizonyára
bátorsággal süt ez a tekintet, hisz Nagy Zoltán Mihály, a korán ıszült,
sovány, markos beregi magyar — osztályos társairól tépelıdik, s helyettük is elégedetlenkedik.
Mintha a fiatal Móricz s a kezdı Solohov együtt támadna közös
új életre szenvedélyesen tördelt, túlfőtött, mégis — Veres Péter szavával élve — sültrealista, a beregvidéki jobbparti Tiszahát kolhozaiban
boldogulását keresı magyar parasztság konfliktusait felvállaló kisprózájában.
1987 nyarán, egy ungvári tanácskozáson, a helyi sajtó egyik vezetıje mások elé például állította ezeket „a peresztrojka szellemét megvalósító” novellákat. Nem állhattam meg, hogy közbe ne vessem:
Nagy Zoltán Mihály kezdettıl fogva ugyanezzel az igazságtevı dühvel
faggatta szülei, nagyszülei s a maga sorsát, már akkor is, amikor e divatos fogalomnak még híre sem volt, nemhogy Kárpátalján, de máshol
sem.
Nem számítgat, s nem követ „irányvonalat”; ı csak ír, ahogy Isten írnia engedi... Pontosabban: járja veleszületett tehetsége, szerzett
tapasztalatai s adott lehetıségei meghatározta keskeny útját, lelkiismerete szerint.
A Beregszász melletti Nagybaktán 1949. április 8-án nincstelen,
rokkant földmőves családjában világra jött, s négyéves kora óta a ma
hivatalosan Popovénak nevezett Csonkapapiban lakó, a falu szélén
szerény kis házat magáénak mondható Nagy Zoltán Mihály építımunkás-ezermesterként keresi családja kenyerét — ebben az iparosparaszt
Szabó Pálra emlékeztetve —, de szakmunkás bizonyítványa ma sincs.
Van viszont dolgozók iskolájában szerzett középfokú végzettsége és
tiszteletre méltó olvasottsága. És — 1988 márciusától van immár egy
14 írást összefoglaló, Ungváron kiadott, Fehér eper címő kis novelláskötete is.
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Íróvá válását nemcsak az anyagi szükség és a szabadidı hiánya
nehezítette; két fia közül a nagyobbik gyógyíthatatlan beteg. Köznapi
gondjain sokat dolgozó felesége és idıs édesanyja enyhít.
A harmonikus családi élet és az egyenrangú, méltó szerelem iránti
vágy megindító-felkavaró képeit — költeményein kívül — a Nagy
Lászlóéira emlékeztetı prózaverseiben s a férfi-nı kapcsolat vízválasztóit éles fényben rajzoló novelláiban rögzíti; a paraszti munka és
sors bemutatása mellett ez a másik fontos, állandó témaköre.
Az utóbbi évtizedben már két kisregénye — egy beregi magyar
parasztcsalád, a szilasi Tóthék szovjet uralom alatt megszenvedett sorsát 1944 decemberétıl követı trilógia elsı és második része — megjelent Nagy Zoltán Mihálynak: A sátán fattya 1991-ben, a Tölgyek alkonya 1996-ban. Megírásukat, kinyomtatásukat egy kárpátaljai és három
magyarországi alapítványon kívül a magyar állam is segítette.
Vele együtt minden magabíró családtagja is munkanélküli. Az az
ungvári folyóirat és az a miskolci segítséggel készült kétheti, majd
havilap, amelyeknek munkatársa és szerkesztıje lehetett; erısen átalakult, illetve anyagilag ellehetetlenült. Nagy Zoltán Mihálynak tehát
már lenne ideje írni, sokezer társával együtt azonban ennél keservesebb gondja van: alkalmi munkákra vadászik, hogy megszaporodott
létszámú családját megmentse a legvalóságosabb éhezéstıl...
[1997 március]
*
Nagy Zoltán Mihály

A sátán fattya
(Részlet)
(...)
hát te, Eszter,
fordult felém Marton Lenke,
nem én,
fakadt ki belılem a harag,
nem azért hoztam, hogy ezek falják fel,
mit lehet tenni,
próbált csillapítani Lenke néném,
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lá-átni akarom édesapámat és a bátyámat,
kiáltottam felzokogva,
nem tudtam a könnyeimet visszatartani, nagy volt bennem a csalódás,
az asszonyok körülfogtak, vigasztaltak, nem sok meggyızıdéssel,
még kevesebb eredménnyel, aztán összepusmogtak, beálltak a sorba,
kiürítették engedelmesen a kosarukat,
a könnyeim közt láttam, nagy halomba dobálják a katonák a kenyeres-szalonnás csomagokat,
az italfélét külön rakták, hangosan csettintgetve, nevetgélve,
húsz-harminc üveg sorakozott már a letaposott havon,
szentül hittem,
ámítás, csalás az egész,
alighogy elmegyünk innen, jól belakmároznak a hozott holmiból,
kipirultam nagy haragomban, s minél inkább dühített a tehetetlenség, annál inkább elszállt belılem a félelem,
mikor a falubelijeim kerültek sorra, nem bírtam tovább, felkaptam
a kosaram, odaszaladtam, neki egyenesen a kapunak,
eresszetek, pokolfajzatok, ott az apám, a testvérem,
elállták az utat, közrefogtak,
nazad, babuska, curukk,
röhögtek,
szembeszálltam velük, még inkább megeresztettem a hangom, ó,
mennyire győlöltem ıket,
nem engedtek beljebb, visszafelé lökdöstek,
fejembe szállt a vér, nem is igen tudtam már, mit teszek,
szembeköpdöstem, leköpdöstem ıket,
jaj,
csak
ezt
ne tettem volna,
kétfelıl ragadták meg a karomat, ráztak, cibáltak, az egyik megütött,
lerántották hátamról a kosarat, lecsúszott a nagykendım, a fejkendım, szép hosszú hajam kibomlott, meglibbent,
rögtön rájöttek, nem vénasszony vagyok,
már nem kifelé, be az ırszoba felé toloncoltak,
ellenálltam, kapálództam, de hát
a lábam alig érte a földet,
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belöktek a bódéba, elterültem a padlón, elhagyott az erım, fekve
hallgatóztam,
csak a katonák ordítozását lehetett hallani, azt se sokáig, elkergették az asszonyokat, csakhamar elcsendesült a környék,
felálltam, tapogatózva körbejártam, ablakot nem találtam, az ajtó
kívülrıl bereteszelve,
a bódé másik végében, az ırszobában szünet nélkül karattyoltak a
katonák, áthallatszott a deszkafalon,
egyre hidegebb lett, nagyon fáztam, újra és újra odamentem az ajtóhoz, dörömbölni akartam, megtenni azonban
egyszer se mertem,
magamat átkoztam,
miért nem maradtam otthon, miért,
jaj anyám, jaj Istenem,
miféle oktalan teremtés vagyok, hogy így nekimentem az ıröknek,
ha leadom a csomagot, már útban lennék hazafelé, ahogy a többiek, vigasztalt volna a remény, mégse jöttem hiába, valamennyit csak
kiosztottak volna az eleségbıl édesapáméknak, igaza volt Veres Bertának,
így, magamra haragítva a katonákat, szerencsétlenül leleplezıdve
mire számíthatok, mire,
Istenem,
csak
azt
ne,
akkor inkább
meghalni,
borzalmas volt a gondolat, heves a vágy, meghalni inkább, most
azonnal,
Isten másképp akarta,
egyszer csak
zörrent a retesz, nyílott az ajtó, zseblámpa fénye villant a sötétben, odanéztem,
elengednek, máshová visznek,
vagy-vagy,
mi lesz, Istenem,
remegett minden porcikám, belebámultam a vakító fénybe, alul a
padlón két fekete csizma orra,
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megszólalt a katona,
nem durván, nem parancsolóan, mintha
hívogatóan,
egy kukkot nem értettem, hát csak álltam, vártam,
elindult felém a fény, kinyúlt mögüle egy kéz, a vállamnál fogva
az ajtóhoz tuszkolt, kiléptem,
egészen besötétedett már, csak sejteni véltem, merre a kapu,
elengednek, hála Istennek,
dobolt bennem a megkönnyebbülés, nekiiramodtam,
a katona elibém állt, nem engedett, balra mutatott, az ırszoba világoló ablakára,
meg akartam kerülni, elosonni mellette, de nem sikerült,
elkapta, hátracsavarta a kezem, feljajdultam a fájdalomtól, mit törıdött ı azzal, behajított az ajtón, egy szempillantás alatt az ırszoba
közepén találtam magam,
katonák tekintete tapadt rám,
ültek, álltak, egyikük nekivetve hátát az ajtónak,
jóságos Isten, mit akarnak velem,
vedelik az elkobzott bort, pálinkát,
vigyorogva, sóvárogva bámulnak rám,
hirtelen mindent megértettem,
abban a pillanatban elfelejtettem Istent, el édesapámat, a bátyámat, Pistát,
ordítva rohantam neki az ajtónak, belemartam a meglepett katona
arcába, ellöktem, feltéptem az ajtót,
ennyire jutott erı, idı,
a ruhám aljánál fogva rántottak vissza, letepertek a padlóra, szorosan fogtak, a számat betömték valami rongydarabbal, petróíze volt,
majd megfúltam tıle,
anyám fekete ruháját felhúzták a mellemig, ráborították a szememre,
a rémület újabb erıt adott, rúgkapáltam, viaskodtam,
kiszabadult az egyik kezem, megragadtam a combomról lecsúszó
bugyit, cibáltam volna vissza, szemérmemet eltakarni, hiába, hiába, letépték rólam,
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a karomat, a lábamat szétfeszítették, megfogdostak, röhögtek,
oh ti, bábuska-kraszavica,
és tehetetlenül éreznem kellett, katonanadrág tapad szúrósan a
combomhoz, aztán
repesztı fájdalom, testemben az idegen test,
aléltam volna el, hogy ne kelljen elviselni a mindig más és más,
de egyformán utálatos szuszogást, a tudatot, hogy nincs menekvés,
dolguk végeztével helyet cserélnek, amelyik befejezte, megmarkolja
erısen a lábamat, tartja, a másik láthatatlanul rámdıl,
nem adta meg Isten ezt a kegyet, mindvégig eszemnél voltam, arcomon a kartonruha, mint halottén a szemfedél, de ez az élıhalott
meg-megvonaglott, nyögött, hörgött — hasztalan,
csak akkor szabadult, amikor az utolsó is kiélte magát,
akkor elengedték a kezem, a lábam, mutogatva parancsolták, öltözzek fel,
egy koszos alumínium csanakba bort töltöttek, ki kellett nyitni a
számat, szétpeckelték, a bort beleöntötték, aztán
kidobtak az ajtón, a kapun, sorsomra hagytak,
egyedül az éjszakában
(...)
[In: A sátán fattya. Hatodik Síp, Bp.-Ungvár, 1991]
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A Kárpáti Igaz Szó és a Kárpáti Kalendárium
KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (1945-tıl): ungvári napilap. Az 1920-1938
között Ungváron kiadott kommunista Munkás Ujságot 1945. május
27-én újraindítják, 37 száma jelenik meg. 1945. december 8-án Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottsága, Kárpáti Igaz
Szó címmel, beolvasztja az ukrán nyelvő Zakarpatszka Pravdába;
1965-ig annak szó szerinti fordítása. 1965. június elsején megalakul az
egységes területi („megyei”) napilap még közös, de részben már önálló
ukrán, orosz és magyar szerkesztısége. 1967. március 8-tól a Kárpáti
Igaz Szónak önálló szerkesztısége van. Élén 1965-1987 között Balla
László (nyugdíjazták); 1987-1988-ban Behun János (1988-ban elhunyt), utána Egressy György állt. 1985 januárjától ofszet technikával
készül, példányszáma a nyocvanas években 38.000-41.500.
A napi ideológiai-politikai-gazdasági feladatokra mozgósító szovjet „néplap” 1990-ig a kárpátaljai magyar irodalom legfontosabb orgánuma volt. A rendszerint a vasárnapi számban 1967 óta évente kb.
negyvenszer megjelenı Neon az idısebb nemzedékek irodalmi, mővelıdési és mővészeti magazinja. A másik melléklet, az 1971 májusában
„felülrıl” megalakított József Attila Irodalmi Stúdió tagjainak helyet
adó Lendület eleinte ritkán és rendszertelenül, a nyolcvanas években
azonban már havonta, mindig szombaton jelentkezik. A kulturális rovatot a leghosszabb ideig (13 éven át) a szépprózát és kritikákat is író
Erdélyi Gábor vezette. A Kárpáti Igaz Szó gondozásában láttak napvilágot a lap mellékleteként 1979-tıl a József Attila Irodalmi Stúdió
Könyvtára elnevezéső, kisnyolcadrét alakú, 24 oldalas versesfüzetek
(1986-ig 15); jelentıségüket a publikációs lehetıségek bıvítésén kívül
38.000-es példányszámuk mutatta. 1987 decemberében megszőnt a
Neon és a Lendület, helyükbe a havonta egyszer a lap teljes terjedelmében megjelenı Új Hajtás c. irodalmi-kulturális melléklet lépett.
1990-ben az Új Hajtás is megszőnt, szerepét A Vallani kell c. irodalmi
rovat vette át, de 1991-ben ez is megszőnt.
A felgyorsult politikai változások és a súlyos gazdasági helyzet
miatt a lap 1991-ben minden tekintetben válságba került. 75 százalékban a kárpátaljai területi („megyei”) tanács, 25 százalékban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tulajdona lett. Hetenként két-három
alkalommal jelent meg. Jelenlegi fıszerkesztıje Erdélyi Gábor.
*
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KÁRPÁTI KALENDÁRIUM, Naptár, Kalendárium (1957-tıl):
ungvári évkönyv. A Kárpátontúli Területi Könyvkiadó (1965-tıl Kárpáti Kiadó) magyar szerkesztısége gondozza. Elsı, 1957-re szóló,
Naptár c. kötete 1957 nyarán (!) jelent meg, 56 oldalon, 3.000 példányban, az összeállító Kroó (Kroh, Szenes) László. İ gondozta a két
következı Naptárt is, amelyek már 128 és 160 oldalon, 12.000 és
27.000 példányban jelentek meg. Az 1960-1964-es, 15.000-16.000
példányszámú Naptárakat (idırendben) Kovács Vilmos, Kulin Zoltán,
Barzsó Tibor, Lusztig Károly és Balla László szerkeszti, egy kötetet ketten.
Az 1965-1976-os évkönyvek neve Kárpáti Kalendárium; 1969-ig
kisebb formátumban, utána nagy album-formában, 128-160 oldalon,
többnyire 15.000 példányban jelennek meg; Braun Henrik, Barzsó Tibor, Kótyuk István, Lusztig Károly, Egressy György, Groszman Endre, Kovács Vilmos, Konsztantyin Bibikov, Bulecza Rozália és Zékány
Éva (Z. Miklósné) szerkesztésében.
Az 1977-re szóló kötettıl kezdve, Kalendárium néven, egy évig
még nagy album-formában, azután keskenyebb alakban, többnyire 144
oldalon és 15.000 példányban, 1987-ben már csak 10.000 példányban
lát napvilágot. Szerkesztıi: Zékány Éva, (Z. Miklósné), Egressy
György, Najpáver (Nájpáver) Kamil, Fejes János és Réti (Réty, Réthy)
Rozália.
Technikailag igényes, csinos, gazdagon illusztrált kiadvány; az
egyetlen, amely Kárpátaja magyar és magyarul is olvasó lakosságának
összegzı, mérlegelı, teljesnek mondható képet ad az elmúló év társadalmi, gazdasági és kulturális eseményeirıl, eredményeirıl. A kalendáriumok szokásos mindennapi szolgáltatásain kívül a helyi írók, mőfordítók, képzımővészek, történészek, tájkutatók fóruma is. Általában
jó színvonalú, de különösen 1987-ig sokszor közölt a szovjet ideológia
és propaganda jegyében született felszínes, semmitmondó anyagokat.
1957-1967 között egyedül biztosított megjelenési lehetıséget a vidék
magyar tollforgatóinak. 1970-tıl 1973-ig külön füzetben Irodalmi
Melléklete volt; az elsı két évben Kovács Vilmos, utána Balla László
szerkesztette. 1988-1993 között Fórum címmel, Dupka György gondozásában jelent meg a Kalendárium irodalmi melléklete.
[1992]
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A marosvásárhelyi Teleki Téka vonzásában,
a Bódva-parti Komjátiban
György Horváth László Eljegyzés-e az erdélyi magyarság történelmi hagyományai, erkölcsi és kulturális értékrendje, a magyar anyanyelvő iskoláztatás és keresztyén hitvallás intézményes keretei megvédelmezésének, fenntartásának és továbbépítésének jelent és jövendıt
meghatározó, égetıen idıszerő gondjairól szól.
Sorskérdéseinkrıl tehát, végsı soron a magyar nemzet egészének
legnagyobb, kegyetlenül nehéz feladatáról: épen megmaradásunk feltételeinek és módozatainak kivívásáról, kimunkálásáról a most is rendkívül kedvezıtlen; mert közömbös, értetlen, sokszor ellenséges indulatú földrajzi és politikai környezetben.
Errıl szólani, szépirodalmi mőben, de akár egy rövid utószóban
is, manapság különösen nehéz; hiszen utóbbi néhány szabadabb
évünkben túlzottan megszaporodtak a teátrálisan, felszínesen és divatból e tárgyban felelıtlenül hangoskodó méltatlanok, talmi megnyilvánulásaikkal arra szorítva sok, felelısségteljesen és áldozatosan nemzeti
ügyeinkért az elmúlt évtizedekben is munkálkodó írót, mővészt, gondolkodót, hogy a könnyőnek találtatott „újbátrak” handabandázásainak
múlékony idejére keserő szájízzel, szakmai mőhelyébe visszavonulva,
átmenetileg elhallgasson...
György Horváth László Eljegyzés-e nem hibátlan darab. Különösen az elsı felvonását írta túl: szereplıinek általában bıbeszédő, sokszor az ismeretterjesztı „szent dühtıl” és a túlméretezett
didaktizmustól sem mentes, pátoszos megnyilvánulásai leginkább itt
zavarják az olvasót. Az olvasót, írtam, mert az Eljegyzés-t, említett sajátosságai csak kevéssé teszik alkalmassá színpadi bemutatásra. Ahhoz, hogy a siker reményével kerülhessen színre, rendkívül gyakorlott,
a statikusságot feloldani tudó rendezıre, szuggesztív egyéniségő színészekre és — nem utolsó sorban — mővelt, értı és érzelmi azonosulásra képes közönségre lesz szüksége.
Az elsı felvonásban erısen, de némileg a másodikban is feltőnı
nyelvi és dramaturgiai hibák a harmadik, a legsikerültebb felvonásban
sem szőnnek meg teljesen, ám ennek érzelmi és gondolati sodrása, valóságos drámai helyzeteket teremtı ügyessége már arról tanúskodnak:
a szerzı érdemes rá, hogy ezután is foglalkozzék drámaírással. A harmadik felvonásban az elsıben kárhoztatható „nyelvbéli túltengések” is
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többnyire jóra fordulnak. Meggyızik az olvasót György Horváth prédikátoros ihletettségő, lávázó beszédének kifejezı gazdagságáról, érvelı és hangulatteremtı erejérıl...
Szöveggondozó munkám során ezt a reményt keltı nyelvi gazdagságot és erıt kívántam szolgálni: elég sokat „húztam” az elsı felvonás szereplıinek terjengıs ismétléseibıl, és a dráma teljes szövegébıl igyekeztem kigyomlálni a furcsa módon, de a Ceausescu-éra alatt
kínlódva nevelkedett erdélyi magyar fiatalok nyelvében is szinte végzetszerően fel-fel-tünedezı, „funkci-zsargonnak” nevezhetı szóhasználat nyelvi dudváit; mert nem láttam bizonyíthatónak, hogy György
Horváth ezeket tudatos anakronizmussal, egyfajta ironikus éllel „alkalmazta” volna.
Itt-ott a mai magyar köznyelvi szinonimájával cseréltem fel némely tárgy és fogalom darabbeli nevét; mindig csak akkor, ha ezek a
magyarországi mővelt olvasó értetlenségét, meghökkenését válthatták
volna ki.
Tettem mindezt a szerzı és darabja érdekében: úgy is, mint jó ismerıse, úgy is, mint hasonló célokért munkálkodó filológus és úgy is,
mint a nehéz sorsú Bódva-völgyét érett felnıtt korában szőkebb hazájául választó sorstársa.
Tulajdonképpen ki is György Horváth László?
1951-ben született Marosvásárhelyen, iskoláit szülıvárosában, a
Bolyai Farkas Liceumban végezte, majd Kolozsvárra került teológiai
hallgatónak. Itt jelentek meg elsı írásai az akkori Utunk, az Igaz Szó
és az Ifjúmunkás c. lapokban. Magyarországra való áttelepülése nem
volt mentes torzító kényszerőségektıl. 1989 augusztusában az egykori
Torna megyéhez tartozó Bódva menti Komjátiban telepedett meg, a
határszéli kis falu református lelkészeként.
Gyakran publikál verset és prózát az észak-magyarországi lapokban, de az országos református sajtóban is. Erdélyi szálait sem szakította el; állandó kapcsolata van ottani lapokkal, folyóiratokkal. Miskolcon vezetıségi tagja az Új Bekezdés irodalmi Alkotócsoportnak és
Mővészeti Egyesületnek.
Elsı verse Magyarországon Edelényben jelent meg, Lukács László jóvoltából; ahogyan ez a drámája is itt, a Bódva-parti kisvárosban
válhatott könyvvé. Felesége tanár, három gyermekük van, kettı sárospataki diák.
Darabja témájának megtalálásáról maga tájékoztatott:
Középiskolásként találkozott elıször a Teleki könyvtárral.
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A Teleki-család egyik fı ága a gernyeszegi ág, s György Horváthnak Gernyeszegen rokonai élnek, így megismerhette a gernyeszegi
kastélyt is. A helyi református lelkész és a tanító sok fontos tudnivalóval látta el a Teleki-család élete felıl. Ezeket érdekesnek találta, ezért
áttanulmányozta a levéltári anyagokat is. Így alakult ki benne a Telekiek képe, kiknek „feje” Teleki Mihály, Erdély kancellárja volt. A Teleki-család református, nemzeti érdekeinket képviselı és kultúránkat
felkaroló, sok nagy közéleti embert, politikust, katonát, tudóst, mővészt felnevelı família volt. György Horváth sokat olvasott róluk a Teleki könyvtáron kívül a Református Marosvásárhelyi Egyház irataiban,
majd a kolozsvári Teológia könyvtárában is, mely utóbbi Európa egyik
legértékesebb protestáns győjteménye.
Az Eljegyzés fıhısének, a Teleki Téka alapítójának, gróf Teleki
Sámuelnek a személye és tevékenysége méltán emelkedhet szimbólum
értékővé és erıs példázattá minden nemzetiségi sorsú és hazai magyar
ember számára. Aki Teleki Sámuelrıl és híres Tékájáról többet szeretne megtudni, olvassa el a bukaresti Kriterion Kiadónál 1976-ban megjelent, Teleki Sámuel és a Teleki Téka címő könyvet.
[1993]
*
(Azóta György Horváth László igen messze került a Bódva völgyétıl; testben is, lélekben is... Életének újabb színhelyeit és fordulatait már nem követem.)
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A Borsodi Tájház Közleményei
A Miskolc és Aggtelek között nagyjából félúton, a Bódva völgyében fekvı Edelényhez 1950-ben hozzácsatolt Borsod község —
amely a honfoglalástól a tatárjárásig várispánsági székhely, de századunkban is még körjegyzıségi központ volt — északi részén, a középkori földvár dombja mellé 1791-ben felépült, kazettás famennyezető
református templom közelében álló, 1909-ben átépített, oszlopos tornácos — kertje lábjában a Bódvával — nagygazdaházban és tágas portája melléképületeiben mőködik a Borsodi Tájház, Borsod-AbaújZemplén megye egyik legismertebb, pezsgı élető, győjteményekben
bıvelkedı, de diáktáborozásra és hagyományos közösségi szórakozásra is alkalmas tájmúzeuma. Fenntartásáért, gyarapításáért az Edelényi
Városi Rendezvények Háza és Könyvtár igazgatója, Laki-Lukács
László könyvtáros, tanár, a népi szövés mestere felel.
Egyik tapasztalt és tevékeny helytörténész munkatársa, Hadobás
Pál segítségével ı indította útjára 1997 májusában a Borsodi Tájház
Közleményei címő, három ív terjedelmő, évente kétszer megjelenı periodikát; amelynek célja az Edelény város és a Bódva mente múltja
iránt fogékony, felelısséget érzı emberek tájékoztatása a helyi mővelıdéstörténeti, néprajzi, ipartörténeti kutatások eredményeirıl, a győjtemények gyarapodásáról, a megemlékezésre méltó évfordulókról, a
kisváros rendezvényeirıl és a tájház szolgáltatásairól.
Az elsı szám a borsodi földvár 1987-ben megkezdett, gazdag
eredményeket hozó feltárási munkálatait ismertetı tanulmányt közöl a
kitőnı régész, Wolf Mária tollából, de tartalmazza Hadobás áttekintését Edelény honfoglalás elıtti régészeti leleteirıl, valamint Lukács cikkét — az 1997 májusi fehérhímzés-kiállítás kapcsán — a Kachelmann
család által adományozott edelényi textil- és kézimunka-győjteményrıl.
A második szám az Egerben élı kutató, Szecskó Károly tanulmányát teszi közzé Farkas Zsigmond (1862-1926) római katolikus lelkipásztorról, aki, a többi között az Edelény környéki Szuhogyon,
Szendrıben, Hangácson és Nyomáron évtizedekig szolgálta híveit;
építve és fejlesztve azok templomait és iskoláit, emellett pedig kiváló
méhész, gyógynövénytermesztı és természetgyógyász hírében is állott.
Közli a második szám az 1727-ben Borsod községben született Vadászi László, híres debreceni ügyvéd és városi „Senátor” 1805-ös vég99

rendeletét; az edelényi temetıkben nyugvó neves közéleti emberek listáját, valamint — ugyanúgy, mint az elsı számban — a Bódva mente
idıszerő évfordulónaptárát.
1998 májusában megjelent a harmadik számú füzet is. Tudósít a
Ragályi Tamás reformkori politikusról elnevezett Fiókkönyvtár és a
vele egy fedél alatt elhelyezett Bódva-völgyi Könyv- és Könyvtártörténeti Győjtemény megnyitásáról: köszönti az ötvenéves Fecske Csaba
költıt és publicistát; Hadobás Sándor írásával bemutatja az 550 éve
született kiváló humanistát, Lászai Jánost; Abonyi Lajos életrajzi regényének részletével emlékezik Csermák Antal XIX. századi zeneszerzı és hegedőmővész edelényi tartózkodására. Ismerteti a Borsodi
Tájház Közleményeinek harmadik száma az utóbbi hatvan évben
Edelényben megjelent újságokat és alkalmi kiadványokat, de beszámol
a Tájházban 1998. május 17-én átadott rekonstruált falusi kovácsmőhelyrıl, valamint a szintén most berendezett muzeális „suszterájról” is.
A Borsodi Tájház Közleményei füzeteit grafikák, metszetek és
kézimunka-fakszimilék díszítik.
[1998]

*
(A Borsodi Tájház Közleményeinek a Honismereti Szövetség budapesti folyóiratában történt, szők terjedelmi korlátok közötti, elvállaltan kissé reklám-íző bemutatásával hét év óta gyakori dolgozótársaim,
Laki-Lukács László és Hadobás Pál munkáját akartam népszerősíteni.
Új kelető bánatom, hogy a tájház lebontott istállója helyén az éppen hogy felépült kiállítási csarnok mind méreteiben, mind stílusában,
igencsak „tájidegenre” sikeredett...)
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Együtt élı népek sorsa
A Herman Ottó Múzeum kapcsolattörténeti
tanulmánygyőjteményeirıl
A nevezetes Burián-féle, század eleji latin-magyar szótár szerint a
„recensio” ennyit tesz: számbavétel, megszámlálás, szemle. Eszerint a
könyvismertetésnek objektívnek és egzaktnak kell lennie. E sorok írója
igen ritkán vállalkozik „szemlézésére”: ha az adott mőhöz, annak tárgyához és szerzıihez nem kötik személyes emlékek, sıt érzelmi szálak, inkább hozzá sem kezd...
Az élményszerő megközelítés azonban tudományos munkák esetében sem feltétlenül zárja ki a közvetítés tárgyilagosságát, pontosságát, és talán helyénvaló egy regionális helytörténeti-honismereti folyóirat lapjain.
Egyik legkedvesebb és tudomány-népszerősítı, illetve tanári
munkámban leginkább használható kézikönyvem a miskolci Herman
Ottó Múzeum néprajzi kiadványainak XV. kötete, az Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon, amely az 1984 októberében a
Miskolci Akadémiai Bizottság Erzsébet téri székházában megrendezett
konferencia anyagait, 31 tanulmányt és kisebb közleményt foglal magában, 29 plusz egy szerzıtıl. (A „plusz egy” azt jelenti, hogy az
egyik tanulmányt egy szlovákiai ruszin házaspár jegyezte.)
A könyv egyik szerkesztıje a rendkívüli személyiségő és tehetségő, rettenetesen korán elhunyt Kunt Ernı volt. Szívélyes kapcsolatunknak köszönhetıen követhettem végig a kellemes hangulatú elıadássorozatot. Mind a szerzık, mind a hallgatóság körében sok ismerısöm, egykori — különösen debreceni — tanárom, diáktársam, tanítványom, akkori kollégám és küzdıtársam szereplése, illetve jelenléte
tette a megértésen túl átérezhetıvé és megélhetıvé is a rövid idın belül 324 oldalas, nagyalakú, fényképekkel, fakszimilékkel, rajzokkal,
térképekkel és táblázatokkal, valamint hivatkozásokkal és szakirodalom-jegyzékekkel „dúsított” könyvvé testesült, általános-áttekintı, illetve komplex összehasonlító kutatástörténeti és elméleti-módszertani
tanulmányokat, valamint a szőkebb szakterületeket feltáró, többségükben szlovák és ruszin, de lengyel, cigány, újgörög és román tematikájú, a folklór és az etnográfia (a szellemi és a tárgyi néprajz), kis részben pedig az egyháztörténet, az irodalom- és mővelıdéstörténet tárgykörébe tartozó kutatási eredményeket, amelyek legfıbb vonzereje
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számomra mégiscsak abban van, hogy a sok történelmi kényszermozgást megért, minden tekintetben erısen vegyes lakosságú szőkebb hazánk megyéi, kistájai, települései elevenednek meg bennük, elvezetve
minket egészen a szülıfalunk-béli, tágabb rokonsági, sıt családi kötelékeink felismeréséhez, megismeréséhez.
Az 1984-es győjtemény használhatóságát, egyszersmind eleganciáját a nyolcnyelvő tartalomjegyzék s az összes szerzı munkahelyének és lakcímének adatai is fokozták.
Szabadfalvi József bevezetı áttekintése arra is rámutatott, hogy ez
a konferencia és ez a könyv az adott kutatási körben nem a kezdet, hanem egy Magyarországon kétszáz éve tartó folyamatosság, kontinuitás
folytatása, egyik mérföldköve. Máig megmaradt bennem Balassa Iván
zárszavának a kirekesztı és elfogult megközelítéseket kizáró fontos figyelmeztetése is: az interetnikus kapcsolatokban, mind a lakossági
érintkezések, mind a kutatás területén mindig kölcsönhatásokról van szó.
A XVI-os számot viselı, Interetnikus kapcsolatok ÉszakkeletMagyarországon. II. Kiegészítı kötet címő, 1985-ös győjtemény a miskolci konferencia további 14 elıadását, hozzászólását örökítette meg.
Az 1984-es konferencia „melléktermékeiként” új szakmai barátságok és publikációs együttmőködések is születtek, sıt, egy késıbbi
„interetnikus”, jól sikerült házasság alapjait is ez a tanácskozás rakta le...
*
A hazánkban egykor élt és ma is élı különbözı etnikumú népességek közötti kapcsolatokról természetesen nemcsak Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplénben rendeztek, rendeznek tudományos tanácskozásokat: igen jó hírük van például a békéscsabai Nemzetközi
néprajzi nemzetiségkutató konferenciáknak. Az utóbbi évtizedben is
nagy- és kismonográfiák, tanulmányok, cikkek sokasága tartotta ébren
a téma iránt elkötelezettek érdeklıdését. Mind a publikációs tevékenységben, mind a fiatal szakemberek felnevelésében évtizedek óta vezetı
szerepe van a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi
Tanszékének. Vezetı oktatói közül álljon itt a nemrég elhunyt, európai
jelentıségő tudós és nagyszerő tanár, Gunda Béla „bácsi”, valamint a
manapság legaktívabb kutató, a szülıföldje, Gömör iránt életre szólóan
elkötelezett Újváry Zoltán professzor neve.
*
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1994 nyarán létrehozták a Miskolci Egyetem Mővelıdéstörténeti
és Muzeológiai Tanszékét, amely immár a Herman Ottó Múzeum társaként vett részt az 1995 októberében Mályiban megrendezett, Az
interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei ÉszakkeletMagyarországon elnevezéső konferencia elıkészítésében és lebonyolításában. E tanácskozás anyaga jelent meg 1996-ban Miskolcon Az
interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei címmel egy
376 oldalas nagy formátumú kötetben, amely 37 tanulmányt és kisebb
közleményt foglal magában, 36 „egyéni” szerzı és (ezúttal) egy ruszin-magyar magyarországi házaspár tollából. Szők egyharmaduk átfogóbb, általános, illetve elméleti jellegő tanulmány, a többi az egyes
népekhez, etnikumokhoz kötıdik.
Feltőnıen sok a ruszin vonatkozású anyag, elég sok a román, a
székely, illetve csángó-magyar, valamint a szlovák témájú kutatás, de
van egy-két cigány és lengyel tárgyú cikk is. Az 1984-es kötethez képest a mostaniban több az adott szempontból egyszerre két-három etnikumot is vizsgáló, összehasonlító közlemény. Öt olyan tanulmányt is
közöl az új győjtemény, amely nem a mályi konferenciára készült.
Térben is tágasabb: horizontja a Dunántúltól a csángók földjéig terjed.
Ezért maradt ki az új könyv címébıl az „Északkelet-Magyarországon”
kifejezés.
Szélesedett-színesedett a tudományágak palettája: a néprajzi és a
mővelıdéstörténeti megközelítés mellett helyet kapnak a nyelvészet, a
szociológia és az irodalom-szociológia módszerei is. Szinte teljességében tárul elénk a szellemi és tárgyi népi kultúra. Feltőnı hiány, hogy
mind a '84-es, mind a '96-os kötetbıl önálló címként teljesen kimaradt
a hazai zsidóság; pedig, különösen a XIX. századtól, vitathatatlanul
érdekes, sajátos és fontos helyet töltött be régiónkban...
Az 1996-os győjtemény tartalomjegyzéke csak magyarul olvasható, és hiányzik a szerzık „koordinátáinak” jegyzéke is. Csak találgathatjuk, kiket rejtenek az új nevek: például Magyarországra áttelepült
határon túli magyarokat? Az 1984-es konferencián négy szlovákiai és
egy lengyel szerzı szerepelt, az 1995-ösön mindössze két külföldi (egy
ruszin és egy ukrán) elıadó volt, de ık is már évek óta Magyarországon élnek.
Más munkám miatt csak egy délutánt tölthettem Mályiban, azonban így is tapasztaltam: néhány szerzı, különösen a konferencián tör103

tént szereplése alkalmával, témáját amatır, sıt dilettáns módon közelítette meg. Inkább élıszóban, de néha írásban is; az 1995-ös szereplık
egy részére elsısorban nem a higgadt visszafogottság és a tárgyszerőség, hanem inkább egyfajta agitatív-önvédı érvelés, a nemzetinemzetiségi szándék, sıt indulat volt jellemzı. Ezt talán a rendszerváltás feloldó hatása, a viselkedés nagyobb szabadságfoka is magyarázza...
A '96-os kötet bevezetı tanulmánya is Szabadfalvi József munkája. Többek között megállapítja és példákkal illusztrálja, hogy az 1984es miskolci konferencia gyümölcsözı integrációt és kontinuus hagyományt teremtett az interetnikus kapcsolatok kutatásában. Viga Gyula
szerkesztıi elıszava annak a reménynek ad hangot, hogy a kötet hasznosan járul hozzá a Kárpát-medence népeinek kölcsönös megbecsüléséhez és megértéséhez, mert „napjaink történései egyértelmően jelzik”,
hogy ma erre „talán nagyobb szükség van, mint korábban bármikor”.
Igen: a humanista társadalomkutatók sohasem veszíthetik el a reményt,
mert azzal létük értelmét is elveszítenék...
[1996]

Az 1990-es évek ukrán-ruszin-magyar filológiai
kapcsolatainak kérdésköréhez
1) A rendkívül erıteljes, korszakos politikai, gazdasági és ideológiai változásokkal párhuzamosan, a kilencvenes évekre lényegesen
megváltozott a fejletlen magyarországi ukrainisztika helyzete és kapcsolatrendszere is. A Szovjetunió szétesésével eljelentéktelenedett az
ukrainisztikát is meghatározó, központosító orosz érdekő és túlsúlyú
szovjet gyakorlat. (Jellemzı, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek budapesti szovjet tudományos könyvkiállításainak ukrán nyelvő és témájú
anyagát nem lehetett sem megvásárolni, sem megrendelni.)
A sok sebbıl vérzı, gazdaságilag ellehetetlenült új ukrán államnak egyelıre kisebb gondja is nagyobb a magyarországi ukrainisztika
támogatásánál; sıt, a történelmi Magyarország egykori területén élt/élı
ruszinok kutatásának a „szocialista-internacionalista” tabuktól mentes
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újjáéledése, térbeni, idıbeni és tematikus kitágítása esetenként a hivatalos Ukrajna rosszallását is kiváltja.
A kiterjedt és erıs észak-amerikai ukrán emigráció egyes képviselıi és csoportjai — megırizve ugyan a magyarsággal szembeni erıs
történelmi fenntartásaikat (lásd pl. Oreszt Szubtelnij, torontói ukrán
történész Ukrajina—isztorija c. könyve 1992-es, második, kijevi kiadásának magyar-szemléletét!), már toleránsabban és bizonyos
ruszinisztikai, de különösen görögkatolikus egyháztörténeti témákban
segítıkész módon tekintenek a magyarországi kutatásokra.
2) A ruszinisztika és részben az ukrainisztika gazdagodását és kiteljesedését segítette sajátos módon az a körülmény is, hogy a Szovjetunió és a kötelezı orosznyelv-oktatás megszőnésével sok magyarországi russzista filológus vesztette el oktatói, illetve kutatói státuszát.
Részben politikai, de fıként pénzügyi okok miatt nem folytathatván
russzisztikai munkásságukat, és nem tarthatván fenn Oroszországhoz
főzıdı intézményközi tudományos és személyes kapcsolataikat sem,
egy részük — különösen azok, akiket már addig is kutatási, érzelmi,
sıt származási szálak kötöttek Ukrajnához és Kárpátaljához — fokozatosan „fıállású” ukrainistává lett.
3) Magyarországon a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzı
Fıiskolán 1993-ban megalakult ukrán és ruszin tanszék — együttmőködve a helyi görögkatolikus teológiával — vált a kortárs
ukrainisztikai, az ukrán-magyar kapcsolatokat építı, fıképpen pedig
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban élı ruszinságra
vonatkozó nyelvészeti, történeti, de irodalmi és folklorisztikai kutatások dinamikus, meghatározó mőhelyévé. Tankönyvek, szöveggyőjtemények, forrásközlések, cikkgyőjtemények, monográfiák, hasonmáskiadások, mőfordítások (újabban szótárszerkesztés is), tudományos
konferenciák jelzik a megfeszített, ukrajnai és kárpátaljai vendégoktatók segítségével, olykor hazai hungarológusok bevonásával végzett
munkát, a modern magyarországi ruszinisztika és ukrainisztika publikációs bázisa, alapkönyvtára megteremtésének és tudományos közélete megszervezésének merész kísérletét.
Mindeme tevékenységek motorja a rendkívüli munkabírású, jó
diplomáciai érzékkel megáldott, szelíd természető tanszékvezetı, Udvari István professzor.
4) A nyíregyházi, vagy onnan kezdeményezett, illetve támogatott
kiadványok egy része azonban, a túlzott sietség, egyes szerzık tapasztalatlansága, a nem eléggé alapos szöveggondozás, a szerkesztıi enge105

dékenység, tehát a minden tekintetben alapos mőhelymunka elmaradása miatt nem éri el maga elé tőzött tudományos, oktatási vagy mőfordítói céljait. Lássunk három példát!
Különös ellentmondások forrása Görömbei András debreceni professzor finnek számára írt kis magyar irodalomtörténetének Leszja
Musketik által nem mindenütt adekvát módon, sıt, néhány durva hibával fordított ukrán változata (Isztorija uhorszkoji literaturi, 1997).
Görömbei „merítése" szerzık és mővek közül, valamint azok értékelése természetesen erısen eltér az ukránok számára eddig elérhetı szovjet „forrásoktól”. E körülmény miatt már-már groteszk hatású, ha a
szovjet idıkben preferált magyar szerzık ukránra fordított mőveinek a
könyv végén található bibliográfiáját a kismonográfia szövegével,
szemléletével próbáljuk megfeleltetni.
A rokonszenves igyekezető kárpátaljai Ivan Petrovcij 1998-as,
Iszkri csardasu / A csárdás szikrái címő, magyar költıket bemutató,
nagyot akaró mőfordítás-kötetében is, különösen némely klasszikusunk mőveinek esetében, túl kevés a fordító „kongenialitása”. (Természetesen, a hibák ellenére elismerés illeti Petrovcijt: nagy dolog az,
ahogy a szívünknek annyira kedves költıink egyszerre egész kötetnyi
versével népszerősíti Ukrajnában a magyar poézist.)
A nyíregyházi ukrán és ruszin tanszék által menedzselt munkák
közül talán a legnagyobb kuriozitás a Zsirosné Jobbágy Mária által
magyaroknak elkészített, elızmények nélküli, szintén 1998-as, Vitajce
u nasz!/ Ismerjenek meg minket! címő bács-szerémi (vajdasági) ruszin
nyelvkönyv, amely azonban szintén megérdemelte volna a még gondosabb és hosszabb ideig tartó mőhelymunkát.
[1999 március]
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PERBEN, NEM HARAGBAN

Az utóbbi két évtized magyarországi és
kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai
kapcsolatairól
Oly világot élünk, amelyben a közel s távol nap mint nap tapasztalt természeti, politikai és társadalmi katasztrófák, emberi tragédiák illuzórikussá, szánalmassá, már-már nevetségessé tehetik a filológus aprólékos, módszeres munkáját. A sorsfordító idı szakmánk, kollégáink
és önmagunk kínzó vizsgálatára kényszerít. Alább kísérletet teszek
mindannak a szőkös terjedelem szabta rendkívül vázlatos felmutatására, amit 1977 októbere, elsı ungvári tartózkodásom óta szerzett tapasztalataim alapján a címben jelzett tárgyban fontosnak, bántónak, illetve
a leginkább változtatásra érettnek vélek.
Remélem, hogy „nem terhes Háttekivagy János-ként” szólok, hisz
néhány szerzett jó barátom, valamint a pesti Magvetı és a debreceni
Csokonai Kiadó segítségével, sokéves, gyakran kilátástalannak tőnı
„partizánmunka” után már letettem a magyarság asztalára a Vergıdı
szél címő, 608 oldalon 37 szerzı munkáit bemutató kárpátaljai antológiát; és sikerült újra kiadnunk az 1945 utáni kárpátaljai magyar próza
negyedszázaddal ezelıtt gyakorlatilag betiltott legjobb mővét, Kovács
Vilmos Holnap is élünk címő regényét. Utazásaimhoz és kutatásaimhoz ez év márciusáig hazám egyetlen állami vagy tudományos intézményétıl, de pártjától, társadalmi szervezetétıl sem kaptam anyagi
támogatást. Tehát — ismét Kovács Vilmossal szólva — „Amit mondok, mondhatom. A másodszülött fiú jogán.”
A fenti mondatokat nem az önelégültség szülte. Arra valók, hogy
feltehessük a kérdést: miért egy debreceni, irodalmárok között ismeretlen, akkoriban strukturalista nyelvészre mérte a sors ezt a feladatot?
Arra, aki öt évig menekült elıle, Babits Jónásának karikatúrájaként;
amíg véglegesen meggyızıdött róla, hogy meg kell tennie, ami tıle telik. Miért nem foglalkoztak a témával érdemben, módszeresen és nyilvánosan a hazai „par excellence” irodalomtörténészek, kutatóintézeti
munkatársak, s az ún. mértékadó kritikusok? Hisz a hetvenes évek második felében már nemcsak az irodalomtudósok, de a Magyarok Világszövetsége kijelölt „portyázói” is rendszeresen ismertették és elemezték az erdélyi, a vajdasági, a szlovákiai; sıt — bár igencsak szırmentén — már a nyugatinak nevezett, európai és amerikai emigráns ma108

gyar irodalmat is. A sorjázó Anyanyelvi Konferenciák meg miért éppen a kárpátaljai magyarokat „felejtették ki” hatókörükbıl?
Csak a Szovjetunió merevsége, meg az MSZMP irodalom- és tudománypolitikája lett volna a ludas? A fı ok még csak nem is a „hőlve
latoló józanságban” (Nagy László), netán egyesek gyávaságában keresendı: a kárpátaljaiakkal foglalkozni egyszerően nem volt „rentábilis”.
A harmincas évek „elfelejtett földje” a hetvenes években sem kellett
senkinek: sem vezetı tudósainknak, sem tekintélyes íróinknak, a politikusokról már nem is beszélve...
Pedig a segélykiáltások nem maradtak el. „Csempészáruként”, illegális utakon, a kárpátaljai magyarság polgárjogi harcosainak terjedelmes beadványai a hatvanas évek végétıl már szinte rendszeresen
érkeztek Magyarországra is; tele a magyar nyelvő irodalom, sajtó és
közoktatás kínzó gondjaival, tarthatatlan igazságtalanságaival; amelyeket jórészt — mellesleg szólva — saját eltévelyedett, túlteljesítı és
karrierista fiainak „köszönhetett” a kárpátaljai magyarság. Ezek a beadványok minden akkori fontos hivatalos helyre eljutottak, de —
mondani sem kellene — céltudatosan, hatásos intervencióra sohasem
került sor... Szomorú, ám sajátságos, hogy a kaméleon-természető kárpátaljai „kis-quislingek” némelyike megint csak talpra esett; a szakma
egy része pedig, ahelyett, hogy magukba szállást követelı bírálatokkal
illetné, még a legutóbbi hónapokban is, mindent megbocsátva, elismert
és fontos partnerként kezeli ıket; s arra is van példa, hogy áttelepülve
jó állást kapnak, ha meg otthon maradnak, bıkező forint-támogatással
honorálják legújabb kelető irodalmi tevékenységüket...
Visszatérve a hetvenes évekhez: a kezdetleges, alacsony színvonalú kárpátaljai szépirodalom és újságírás, a gúzsba kötött magyar tannyelvő közoktatás vagy a gyerekcipıben botladozó ungvári magyar
humán tudományosság monografikus igényő tanulmányozása, mivel
nem ígért sem exkluzív élményeket, sem tudósi babérokat, sem anyagi
gyarapodást, sıt, politikailag sem volt veszélytelen: hát el sem kezdıdött...
Maradtak tehát az ilyesmire is figyelı magyarországi olvasónak a
fıként vidéki napilapokban publikált rövid, felületes, adataikban hibás
és érveikben szegény, gyakran — fıként a „testvérmegye” székhelyén
— kincstárian lelkesedı, vállveregetve dicsérı hangú jegyzetek, álriportok és ál-recenziók; esetenként megtoldva, eleinte néhány Ungváron megjelent verssel, késıbb már egy-egy tárcanovellával is... Ámbátor ezekért is köszönet, újságíróknak és tanároknak egyaránt.
109

Igazságtalanok lennénk azonban, ha nem mutatnánk rá nyomatékosan: a hetvenes években már voltak olyan folyóirataink (jelesül a
Tiszatáj, az Alföld, a Forrás, de olykor az Új Írás és a Napjaink is); és
voltak olyan szerkesztık, kritikusok és egyetemi oktatók (pl. Ilia Mihály, Kiss Ferenc, Szakolczay Lajos, Sándor László, Varga Lajos Márton, Bessenyei György), amelyek és akik nem pártprotokollpenzumként, hanem lényegükbıl fakadó és bensejükben fogant elkötelezettséggel publikáltak az arra érdemes kárpátaljaiaktól, és segítették
ıket meghívásokkal, zsebpénzzel, könyvekkel, gyógyszerrel: hovatartozásuk tudatosításával, nemzetiségük iránti felelısségük erısítésével.
Manapság sokan és sokfelé hirdetik, a régebben „túlóvatosak” és
a mai „újbátrak” egyaránt: tilos volt, lehetetlen volt a kárpátaljaikkal
való kapcsolattartás. Azt is gyakran hallani: elıször jöhetnek hozzánk
Kárpátaljáról írótáborba, néprajzi táborba, elıször tanulhatnak fiataljaik magyarországi állami egyetemeken. Ez sem ilyen egyszerő: 1970
körül már többen közülük a pesti ELTE magyar szakán tanultak; egyiküket-másikukat meghívta a Magyar Írók Szövetsége; és többékevésbé rendszeresen eljutottak a debreceni nyári egyetemre is.
Egyébként pedig: aki némi kockázatot és sok kellemetlenséget
vállalva rászánta magát, és rendelkezett valamelyes helyismerettel, no
meg egy kis orosz vagy ukrán nyelvtudással is; az, kiismerve a szovjet
határırizeti és rendıri szervek „standard” fogásait, valamint igénybe
véve a lakó- és munkahelyén mindig feltalálható, enyhébb szabálytalanságokra és kegyes csalásokra kapható hivatalnokok segítıkészségét;
évente akár többször is kijuthatott Kárpátaljára; segítve azzal, amivel s
ahogyan tudott. Civil kurázsi, népi diplomácia? Nevezd, ahogy akarod... Keserő tény, hogy még mai viszonyaink között is ez a leghatékonyabb, sokszor az egyetlen független „módszer”...
A kárpátaljai fiatal magyar költık és tanárok támogatói, pártolói
közé a nyolcvanas évek elején olyanok álltak, mint a debreceni Gunda
Béla és Görömbei András, a nagykállai Ratkó József, a nyíregyházi
Antal István, Miskolcon Papp Lajos; Budapesten Vekerdi József, Fodor András, Tenke Sándor, Halász Péter, Dinnyés József, vagy a József Attila Kör fiataljai.
Okvetlenül megjegyzendı: tekintélyes, idısebb és ifjabb nyelvészeink közül is többen szívügyüknek érezték a nyelvtudományon kívül
a kárpátaljai magyarság teljes sorsát; ha néha túl óvatosan is, de mindig szeretettel segítettek, néhány napos alkalmi vendégként, vagy huzamosabb ideig az ungvári egyetemen mőködı tanárként egyaránt.
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Álljon itt a neve legalább Imre Samunak, Lırincze Lajosnak, de a debreceni Sebestyén Árpádnak és a nyíregyházi Mezı Andrásnak is...
Vitathatatlan, hogy a kárpátaljai magyar szépirodalom, újságírás,
valamint iskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás jelenének és jövıjének legfontosabb szakmai letéteményese az ungvári egyetem magyar
filológiai tanszéke; a korszerő, komplex magyarságtudományi
kutatatásoké pedig az 1989-ben szintén Ungváron megnyitott Szovjet
Hungarológiai Központ. Mindkettı komoly gondokkal küzd és rövidesen súlyos válságba kerülhet. Mindenképpen el akarván kerülni egy
másik ország állami egyetemének a magyar tanszéke és a nevében is
szovjet hungarológiai intézet „belügyibe” való illetéktelen beavatkozásnak még a látszatát is; csupán a következı megjegyzésekre szorítkozom:
A tanszék oktatói állománya — elnézést a szóért — elöregedett;
többségük néhány éven belül eléri, sıt részben már el is érte a nyugdíjkorhatárt; a fiatal, jól képzett oktatói utánpótlásnak viszont se híre,
se hamva. A hallgatóság elavult tantervek alapján tanul, tankönyvvel,
szak- és szépirodalommal való ellátottsága elégtelen...
A hungarológiai központ kutatási programjai erısen féloldalasak,
tematikailag hiányosak és nincsenek eléggé kidolgozva. Túlteng a
nyelvjáráskutatás; irodalommal, történelemmel szinte egyáltalán nem
foglalkoznak... Itt is túl kevés a képzett szakember, és feltétlenül szükség van egy valóban autentikus, a fiatalabb korosztályhoz tartozó tudós
igazgatóra. Egyébként: létezik ilyen, minden tekintetben alkalmas,
kárpátaljai magyar származású hiteles moszkvai tudós.
A Magyarország és Kárpátalja közötti könyv-, folyóirat- és újságforgalom jelenleg a mélyponton van. Az ungvári Kárpáti Kiadó és a
magyarországi könyvkiadók közötti együttmőködés gyakorlatilag
megszőnt; a kiadó magyar osztálya katasztrofálisan összezsugorodott.
A Vergıdı szél címő antológiát a Kárpátalján mőködı két könyvterjesztı hálózat egyike sem volt hajlandó forgalmazni 1990-ben: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aktivistáinak köszönhetı, hogy
mégis eljutott az olvasókhoz. A magyarságára oly büszke Debrecenben pedig egyetlen könyvesbolt sem rendelt belıle egyetlen példányt
sem...
Végezetül essék szó azokról is, akiknek az érdekében ezt az egészet csinálni muszáj, sıt, olykor érdemes; azaz magukról a költıkrılírókról, mai létállapotukról...
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Az 1971-ben kierıszakolt rossz kezdet után mégis kiteljesedı,
szép eredményeket is teremtett József Attila Irodalmi Stúdió 1988 elején Ungváron József Attila Alkotóközösséggé bıvült-alakult; mára
azonban mőködése de facto teljesen megszőnt. Gyakorlatilag megszőnt a Kárpáti Igaz Szó irodalmi rovata is; azonban 1987-tıl évente
megjelenik Ungváron az Évgyőrők címő irodalmi antológia, és 1989
szeptembere óta — budapesti közremőködéssel és anyagi segítséggel
— immár folyóirata (Hatodik Síp) is van a kárpátaljai magyar irodalomnak.
A régi „józsefattilások” némelyike az idık szorításában politikussá lett; mások a Kárpátalja címő, miskolci segítséggel készülı független lapot írják; és van, akibıl talán túlontúl is „nagyhatalmú” fıszerkesztı válik... Tragikus fejlemény, hogy az utóbbi két évben hat kárpátaljai költı, író és újságíró hagyta el szülıföldjét: áttelepültek Magyarországra. Végleg lezárult egy korszak, s a kárpátaljai magyar irodalomban is végetért „az ártatlanság kora”. Most néhány évig nem a
mővészi felívelés, hanem az érdekcsoportok szerinti megosztottság
lesz napirenden...
[1991 tavaszán]

Váradi-Sternberg János

Ez az igazság
(Interjú-részlet. Készítette: Bornemissza Eszter)
(...)
Egyébként a kongresszuson 29 ország 500 képviselıje képviseltette magát, több mint 150 elıadás hangzott el. A kitőnı szervezés a
József Attila Tudományegyetemet és a Nemzetközi Magyar Filológiai
Társaságot, dicséri. A kongresszus fıvédnöke, Göncz Árpád, a Magyar
Köztársaság elnöke a megnyitó ülésen felszólalt; ezt a fórumot az
utóbbi évek legfontosabb kongresszusának nevezte.
— Kissé távolodjunk el a protokolltól. Érdekelne például az,
hogy kaptak-e valamilyen értékelést az anyaország határain kívül mőködı hungarológiai intézetek. Volt-e lehetıség arra, hogy ezen intézetek bemutatkozzanak?
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— Mint ilyen, direkt módon nem szerepelt a téma. De megtárgyalták az intézetek tevékenységét. Felszólalt Petro Lizanec profeszszor, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója is. Azonban e kérdést, mármint a kárpátaljai hungarológusok tevékenységét, részletesebben is megtárgyalhattuk. M. Takács Lajos, aki huzamosabb ideig
tartózkodott vidékünkön, tartott egy elıadást az itteni mővelıdésrıl.
Hallhattuk Petro Lizanec elıadását is a hungarológiai kutatásokról
Kárpátalján. A kongresszus elıadója volt Vaszócsik Vera, Keszler
(Vaszócsik) Viktória, Kótyuk István is. Sajnálatos módon nem tudott
megjelenni a kongresszuson Soós Kálmán, az Ungvári Hungarológiai
Központ helyettes igazgatója. A szervezık közül többen is sajnálatukat
fejezték ki emiatt. Én feltettem a kérdést Lizanec professzornak, hogy
miért nem tarthatta meg értekezését Soós Kálmán. Nem tudom, hogy
elhangzott-e végül is Gortvay Erzsébet elıadása, aki tudtommal késıbb érkezett meg Szegedre és nem volt tagja a kárpátaljai delegációnak. Lizanec professzor ezt azzal magyarázta, hogy a rektor ellenezte e
két ember szegedi utazását azzal indokolván: ık nemrégen jártak Szegeden. Én ebben kételkedem. De ha így is történt volna, a hungarológiai központ igazgatójának határozottan ki kellett volna állnia a fiatal
tudós, Soós Kálmán mellett. A kongresszusok ugyanis öt évenként kerülnek lebonyolításra és egy pályája kezdetén levı kutatónak ott lett
volna a helye.
— Említette M. Takács Lajos elıadását. İ tett-e említést a
Bródy-villában mőködı intézményrıl?
— Nemcsak említette, hanem értékelte is tevékenységét. Kárpátalja mővelıdésének több jelenségét bírálta, és kritizálta a központot is
többek között nyelvtudománycentrikusságáért. Tulajdonképpen csak
nyelvtudománnyal foglalkoznak. Történelemtudománnyal nem vagy
alig-alig. S ez utóbbi vonatkozik a néprajzra és az irodalomra is. Ez
azért van így, mert a professzor nyelvtudós és ez felel meg neki a leginkább. A másik dolog, amiért M. Takács Lajos elmarasztalta a központot, az a megfelelı utánpótlás hiánya. Hiszen sem a magyar filológiai tanszék, sem a hungarológiai központ nem rendelkezik megfelelı
fiatal szakembergárdával. A professzor 20-25 évig nem gondolt arra,
hogy nem fog örökké élni s valakinek át kell adnia a stafétabotot. Ebben a kérdésben én is felszólaltam és teljes mértékben támogattam M.
Takács Lajost véleményében. Kifejtettem, hogy sokan vannak, akiknek régen ott lenne a helye a tanszéken vagy a központban. Így például
Vári Fábián Lászlónak, akinek elég sejtelmes okok miatt nem jelent
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meg egyik munkája. Megneveztem még Perduk Jánost, Néma Lajost
Viskrıl, Keresztyén Balázst Nagyszılısrıl. A központ három éve mőködik. Ez idı alatt vajmi keveset tudtak felmutatni. Ha csak azt nem,
amivel a tanszék foglalkozik hosszú évtizedek során.
(...)
[In: Kárpátalja, 2. évf. 1991/16. sz. (augusztus)]

Barbizoni fény-árnyékok
A Népszabadság 1990. november 12-i számában Miért nem lett
Barbizon Kárpátalján? címmel tette közzé E. Fehér Pál furcsa recenzióját az ungvári Balla László legújabb könyvérıl. Furcsa ez a cikk,
több szempontból is. Bulvárlapba illı címe után ugyanis olyasmi következik, amibıl a letudni való penzum felületessége, tanácstalansága,
netán kényszeredettsége árad. A néhány hete Budapesten, a Háttér
Lap- és Könyvkiadónál a Mővelıdési Minisztérium anyagi támogatásával (!) megjelent Azt bünteti, kit szeret-rıl valóban nehéz érdemi értékelést adni, hisz regénynek nem eléggé széppróza és nem eléggé olvasmány, dokumentumnak meg nem eléggé ıszinte és nem eléggé következetes.
A Miért nem lett Barbizon Kárpátalján? címő ismertetés két
mozzanata azonban súlyos szakmai, illetve emberi baklövés. A kevésbé bántóval kezdem. E. Fehér azt írja, hogy Kovács Vilmos — idézek
— „Holnap is élünk címő regénye második (elsı budapesti) kiadása
mostanában látott napvilágot.” Valójában Kovács Vilmos könyvét
1989 nyarán Debrecenben, a Csokonai Kiadónál gondoztuk, szerkesztettük, szedését a debreceni Inform Stúdió Kft végezte, és Ungváron
nyomták 1990 tavaszán. Lehetséges, hogy E. Fehér Pál a kezébe sem
vette az egyébként Budapest számos könyvesboltjában ma is kapható
Kovács-regényt? De ez talán még megbocsátható...
Arra viszont már nem lehet bocsánat, az már mindenképpen elítélendı, sıt, Kovács Vilmos rokonai, barátai, tisztelıi erkölcsi
inszinuálásával egyenértékő, ahogyan E. Fehér Pál a tragikus életsorsú
és torzóban maradt életmővő, máig legjelentısebb kárpátaljai magyar
írónak mővészi és morális értelemben is a megírása óta eltelt huszonhét esztendı alatt elsıségét vitathatatlanul megırzı regényét, cikkének
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két bekezdésében is, egy kalap alá veszi, összemossa a most megjelent
Balla-féle „kortörténeti regénnyel”! Lásd: „Ugyanúgy, ahogyan vagy
negyedszázada az ugyancsak ungvári Kovács Vilmos tette”..., illetve:
„ugyanúgy, mint korábban Kovács”. Hát nem ugyanúgy!
Az az E. Fehér ne tudná, hogy egyáltalán nem ugyanúgy, aki az
Élet és Irodalom-ban 1965 ıszén A kárpátaljai magyarság regénye
címmel közölt recenziót Kovács Vilmos hosszú, keserves és megalázó
hercehurca után Ungváron kiadott, de a könyvárusi forgalomból hamarosan kivont regényérıl? Az az ember ne tudná, akinek már csak személyes kapcsolatai révén is tudnia kellene, hogy a Kovács-regény kiadásának — többek között és egy ideig — éppen Balla László „tett keresztbe”, lévén akkoriban a Kárpáti Kiadó egyik vezetıje?
Igen, kell, hogy „békévé oldja az emlékezés”, de még inkább az
ıszinte megbánás a régi konfliktusokat, a rossz emlékő „ideológiai
repressziókat”; de ne így, ne ilyen meggondolatlanul, ne ilyen hamisan, ne ilyen hányaveti módon, ahogyan E. Fehér Pál könnyő kézzel
„odakeni”! Hiszen ez végsı soron Balla Lászlót is sérti, és igen kényelmetlen helyzetbe hozza...
Befejezésül engedtessék meg kellı szerénységgel E. Fehér Pál figyelmébe ajánlanom a Kovács-regény közös debreceni-ungvári második kiadásának Regénysors, írósors, sorsregény címő utószavát,
amelybıl egyebek között az is kiderül, hogy ez a második tulajdonképpen a Kovács Vilmos által személyesen hitelesített szövegő, elsı
cenzúrázatlan kiadás. „De itt már egy új történet kezdıdik.”
*
(Szeretném hinni; Balla László a legutóbbi években valóban tisztességesen végigjárta a damaszkuszi utat, és sejteni vélem, hogy ezt
megélni valószínően nagyon nehéz dolog. Legújabb munkája, az Azt
bünteti, kit szeret címő kortörténeti regény azonban nem gyız meg
arról, hogy megtörtént volna ıszinte nagy változása, és arról sem,
hogy feltétlenül bízzam régóta tervezett regényfolyamának mind az
egyetemes magyar irodalom, mind a kárpátaljai magyarság számára
fontos és értékes voltában.)
[1990 november]
*
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(Balla László tovább ontja „kortörténeti regényeit”, íme: A Nagy
Semmi, 1993; A végtelenben találkoznak, 1994; Borbélymőhely a
Vakhoz, 1995; Ároni áldás, 1997.)

Tallérok, obulusok és piculák
Az ungvári Kárpáti Igaz Szó 1990. november 11-i számában „örvendetes eseményrıl” tudósít. Idézek: „öt kárpátaljai írót felvettek a
Magyar Írók Szövetségébe. Ez a megtiszteltetés érte Füzesí Magdát,
Vári Fábián Lászlót, Horváth Sándort, Balla Lászlót és Balla D. Károlyt.”
Szívbıl gratulálok, ugyanakkor keserőség jár át.
Nem tudom, ismeri-e a Magyar Írók Szövetsége az író, költı halála utáni tiszteleti tagság formuláját. Ha igen, alkalmaznia, ha nem,
megalkotnia kellett volna, és mindenekelıtt, bármelyik más kárpátaljai
író felvétele elıtt, az 1977-ben elhunyt tragikus sorsú Kovács Vilmost
kellett volna megtisztelnie posztumusz tagsággal mind morális, mind
mővészi kvalitásai okán. Azoknak, akik ismerik a hatvanas-hetvenes
évek „irodalompolitikáját” és irodalmi teljesítményeit Kárpátalján, ezt
aligha kell indokolnom. Értık számára az sem szorul bizonyításra,
hogy a felvétellel megtiszteltek között, költıi minıségük okán, okvetlenül ott lett volna a helye Finta Évának és Fodor Gézának is.
Mert, bár mindegyik ezüstpénz, mégsem mindegy, hogy amit az
asztalra pöngetnek, tallér-e, obulus-e vagy csak picula. Kiváltképpen
nem, ha olyan is akad közte, amelyik fakón, netán hamisan cseng...
[1990 december]
*
(Az 1990-ben Magyarországra áttelepült Finta Éva és az otthon
maradt Fodor Géza 1995-tıl a Magyar Írószövetség tagja.)
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Bevezetı az Aprópénz a történelem színpadán
c. kötethez
1) Amikor jelen sajtószöveg-győjteményemnek az Aprópénz a
történelem színpadán címet adtam, pontatlanul emlékeztem. A
Zakarpatszká-Ukrajnai Népbizottságok elsı kongresszusának 1944.
november 26-i kiáltványában ugyanis ez állt: „Zakarpatszká-Ukrajna
népe váltópénzzé vált a történelem színpadán”. Váltópénz, aprópénz
— egyremegy... Azonban, ha kellı történelmi tájékozottsággal és ma
sem ok nélküli keserőséggel elgondolkodunk Kárpátalja népeinek —
köztük a magyarságnak — múltbéli s részben mai állapotján, rádöbbenhetünk: ebben a már-már zseniális képzavarban nagy igazság rejlik.
Afféle pozitivista-funkcionalista szemlélető filológusként a fentieket most indokolnom illene; de nem teszem. Nem a mindössze négy
nyomtatott oldalnyira tervezett Bevezetı szők terjedelme akadályoz...
György Horváth László Erdélybıl Észak-Magyarországra áttelepült református lelkész, irodalmár Eljegyzés címő, a nagyhírő Teleki Tékát
alapító gróf Teleki Sámuel ifjúkorát megidézı drámájának Utószavában írtam 1993 nyarán, sorskérdéseinket említve:
„Sorskérdéseinkrıl (...) szólani, szépirodalmi mőben, de akár egy
rövid utószóban is, manapság különösen nehéz; hiszen utóbbi néhány
szabadabb évünkben túlzottan megszaporodtak a teátrálisan, felszínesen és divatból e tárgyban felelıtlenül hangoskodó méltatlanok, talmi
megnyilvánulásaikkal arra szorítva sok, felelısségteljesen és áldozatosan nemzeti ügyeinkért az elmúlt évtizedekben is munkálkodó írót,
mővészt, gondolkodót, hogy a könnyőnek találtatott „újbátrak” handabandázásainak múlékony idejére keserő szájízzel, szakmai mőhelyébe
visszavonulva, átmenetileg elhallgasson...”
Akinek füle van a hallásra, szeme a látásra, és ép az erkölcsi érzéke; az nem fog fennakadni az utóbbi bekezdésen, sıt, talán helyénvalónak is ítéli a bennük foglaltakat...
2) A kárpátaljai magyar nyelvő sajtóban, tehát az 1945 június eleje és 1948 június vége között az ungvári Munkás Ujságban, majd 1945
december elejétıl már a Kárpáti Igaz Szóban, illetve 1945 december
végétıl a beregszászi Vörös Zászlóban is megjelent közleményekbıl
válogatott antológiám anyagait többnyire lopva, elképesztı körülmények között győjtöttem 1987 októberétıl 1988 januárjáig, s hoztam át
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Debrecenbe 1988 februárjában, magam készítette primitív „mikrofilmeken”.
(A sors iróniája, hogy erre is csak az az általam mindeddig egyetlenként „élvezhetett” szovjetunióbeli hungarológiai kutatásokat célzó
„gorbacsovi” ösztöndíj adott lehetıséget, amelyet az akkori magyar
mővelıdési minisztérium közvetítésével kaptam meg, kétéves makacs
elıszobázás után. Mellesleg szólva: az Ungvári Állami Egyetem magyar filológiai tanszékének akkori vezetıi, a kar „tótum-faktumainak”
segítségével — talán utasítására? — mindent elkövettek, hogy munkámnak lépten-nyomon „keresztbe téve” akadályozzák, sıt, elszabotálják az ösztöndíj biztosította feltételek teljesítését.)
Három kárpátaljai embernek köszönhetem, hogy jelen cikkgyőjtemény — mint a Vergıdı szél c. antológiám és a máig befejezetlen
kárpátaljai magyar irodalom- és mővelıdéstörténeti monográfiám
egyik elıtanulmánya, illetve mellékterméke — elkészülhessen. Álljon
itt a nevük: boldogult Behun János, Dalmay Árpád és Dupka György.
(Az, hogy a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem — akkori
munkahelyem — professzorai és könyvtárosai is segítettek, nálunk
már természetesnek számított.)
3) Öt olyan idıs embert ismerek, akik Kárpátalján már 1945 és
1948 között újságírói és/vagy sajtóirányítási feladatokat (is) elláttak:
Andor Györgyöt, Balla Lászlót, Kroch (Kroó, Szenes) Lászlót, Lusztig
Károlyt és Sándor Lászlót. Különbözı alkalmakkor négyüktıl kértem
segítséget anyagaim feltárásához, értelmezéséhez. Hárman kitértek
elıle vagy megtagadták a közremőködést. Egyedül Balla Lászlótól
kaptam érdemi információkat, két ízben is... Ezért is, de méginkább e
Bevezetı 1) pontjában vázolt erkölcsi-politikai megfontolások alapján
magamra kényszerített higgadtság okán nem lett kritikus hangú sajtótörténeti monográfiává ez a győjtemény. Ahogy mondani szokás: minden ziccert kihagyok és nem ütök le egyetlen feladott magas labdát
sem... (Most még arra sem vagyok hajlandó, hogy feloldjam az akkori
„szerzık” újságírói álneveit). Ám ami késik, nem múlik: ha majd csak
sikerül befejeznem félbehagyott monográfiámat, abban több fejezetet
szentelek a '45 utáni kárpátaljai magyar sajtónak is.
4) Vélem; „egyszerő” szöveggyőjteményként megjelentetve sem
haszontalan az Aprópénz a történelem színpadán; annak ellenére,
(vagy éppen azért), mert meglehetısen elüt, különbözik a Kárpátaljai
Magyar Könyvek sorozat eddigi dokumentum-, illetve emlékiratjellegő, elsısorban a magyar nemzet, a magyar lakosság 1944 utáni,
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enyhén szólva is súlyos sérelmeit feltáró köteteitıl. Lehet, hogy egyesek még azt is felvetik: mire jó ez most, mire jó a győlölt sztalinista
rendszer sajtója hol félelmetes, hol undorító, hol groteszk, hol szánalmas képeinek tükröt tartani?! Erkölcsi értelemben, azért jó ez éppen
most, hogy mindnyájan láthassuk: köztünk, magyarok (vagy „csak”
magyar anyanyelvőek) között is mindig, mindenre találtattak szolgalelkő lények; félelembıl vagy karriervágyból, ez is egyremegy. Filológiai, történettudományi szempontból pedig azért fontos ez a sajtóanyag
— azon túl, hogy minden, a kort átélt érdeklıdı kárpátaljai magyart
szembesíthet ifjúságának abszurd történéseivel, amelyeket, remélhetıleg, megoszt felnıtt gyermekeivel, szeretteivel is —, mert Magyarországon ezek az anyagok egyszerően hozzáférhetetlenek, s hírek szerint
Kárpátalján is már több helyrıl eltőntek, egyre nehezebben feltalálhatók; pedig feldolgozásuk — elemzésük, kommentálásuk — elengedhetetlen.
Alkalmas rá ez a győjtemény, hogy történész, nyelv- és irodalomszakos egyetemi, fıiskolai hallgatók, doktorandusok, aspiránsok számára — egy-egy fejezete akár tudományos dolgozatok, elemzések tárgya legyen, feltéve, hogy a fiatalok mellett tapasztalt tudományos vezetı áll...
5) Végezetül két, a remélt felhasználásokat segítı megjegyzés:
a) A szövegekben itt-ott zárójelben tett három pont jelzi, ha szótag, szó vagy név hiányzik. Hangsúlyozom: ezek a hiányok kizárólag
abból fakadnak, hogy — egyrészt — a lefényképezett újságlapok voltak itt-ott hiányosak vagy olvashatatlanok; — másrészt — némely elıhívott filmkockák, következésképp a fotokópiák lettek foltosak, hiányosak.
b) A győjtemény anyagait betőhíven közöljük. Ne lepıdjön meg az
olvasó semmiféle, a „legostobábbnak” tőnı helyesírási, szóhasználati
vagy sajtóhibán sem: a kort s az akkori „újságírói színvonalat” (is) jellemzik a nyelvhasználati hibák. Ezért hagytuk meg a szövegben ıket.
Egyetlen kivételt tettünk: a hosszú í, ú, ő magánhangzókat mindenütt
helyesen jelöljük.
[1993 október]
*
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(Hogy éppen 1948 júniusával fejeztem be az anyaggyőjtést, annak történelmi oka van: az ún. Kominform-botrány kapcsán ekkor átkozta ki Sztalin a titóista Jugoszláviát, és ekkor kebelezte be szemérmetlen végletességgel, s tette tönkre a szovjet sajtóirányítás az egész
„Béketábor” tömegkommunikációs rendszereit.)

Jegyzetek a birodalomról I.
A peresztrojka és a glasznoszty vége
Amikor egy jó hónapja elıször gondoltam erre a cikkre, a témáját
tekintve még — Szıcs Géza szavával szólva — szkeptimista voltam. A
legutóbbi két hét eseményei azonban erısen szkeptikussá tettek, s tartok tıle, hogy az elkövetkezı újabb két hét pesszimizmusba taszíthat.
„Rossz elıadóként” a végkövetkeztetéssel kezdem: minden jel arra mutat, hogy vége a gorbacsovi peresztrojkának, és vége a
glasznosztynak is. Az elıbbi helyére egyre inkább az usztrasenyije
(megfélemlítés), az utóbbiéra a zatknutoszty (befogott száj) lép. (Közbevetıleg: a rendelkezésemre álló terjedelem nem teszi lehetıvé, hogy
sok példát felsoroljak, sem azt, hogy részletesebben kifejtsem érveimet, sem pedig azt, hogy személyeket és dátumokat gyakran megnevezzek.) Csupán jelzésként említem, hogy fıként a szovjet belügyi
kommandók litvániai és lettországi fegyveres beavatkozására, és a sajtószabadságnak — különösen ami a központi szovjet televíziót és a
fegyveres erık pártján álló rádióállomásokat illeti — az erıs megnyirbálására, a régi stílusú „ködösítések” visszatérésére gondolok.
Mihail Gorbacsov — ez már 1987-ben látszott — rettenetesen
nehéz feladatokat tőzött maga elé. Ha következetesen és lendületesen
megvalósítja '85-ben elkezdett gazdasági és politikai peresztrojkáját,
mégpedig a „legmeredekebb” gondolkodású reformközgazdászok és a
brezsnyevi éra legkritikusabb hangú „másként gondolkodó” ellenzéke
segítségével; akkor menthetetlenül szétesik, megszőnik létezni a cárokéra tipológiailag sokmindenben emlékeztetı szovjet birodalom. Rövidebben: vagy a piacgazdaság és a demokrácia, vagy a birodalom.
Tertium non datur. Mert a szocialista piacgazdaság, ahogy azt Tıkei
Ferenc akadémikus Magyarországgal kapcsolatban három éve kifejtette, csak egy értelmezhetetlen szókapcsolat; fából vaskarika. A demok120

rácia meg — egy radikális orosz író véleményét idézve — sajnos nem
alma, hanem almafa. Nem lehet megvásárolni vagy ajándékba kapni
és azonnal élvezni, elfogyasztani: hanem gyenge csemeteként jó talajba kell ültetni, hosszú idın át óvni vihartól, fagytól, forróságtól, kártevıktıl; amíg majd valamikor, izzadságos évek után, megmutatja elsı
zsengéit.
A Szovjetunió lakosságának túlnyomó többsége — személyes tapasztalat híján, az egyoldalú neveltetés és a torzító propaganda „eredményeként”, a szovjet ipar és technológia lemaradása következtében;
valamint a rendkívül nagy területen elhelyezkedı és rendkívül sokarcú, nyelvében, kultúrájában, vallásában, hagyományaiban egymástól
gyökeresen különbözı népessége miatt, amelyet csak a más típusú
gazdasági és politikai rendszerektıl való sok évtizedes, csaknem hermetikus elzártsággal és vaskező belpolitikával lehetett színlelt egységbe foglalni — mondom; e lakosság túlnyomó többsége nem alkalmas a
gorbacsovi elképzelések megkívánta átalakulásra, megújulásra; példának okáért a szabad, felelıs vállalkozói mentalitás tisztességes feltételek közötti kibontakoztatására, de sok más fontos demokratikus szerep
betöltésére sem.
Nem csoda, hogy Gorbacsov reformpárti elitcsapatából az utóbbi
hónapokban rendre kiválnak a merész és invenciózus közgazdászok és
politikusok (pl. Satalin akadémikus vagy Sevardnadze külügyminiszter), így fejezve ki elégedetlenségüket, sıt kétségbeesésüket régebbi
vezérük egyre tétovább, egyre kétarcúbb, „ha akarom vemhes — ha
akarom nem”, illetve: „a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon” elvő, húzd meg-ereszd meg taktikázása láttán... Most már a belsı
kör embereinek némelyike is eljutott odáig, hogy beismerje: a peresztrojkának nem volt, s nincs konzekvens stratégiája, és pontos, végrehajtható „menetrendje” sincs; elsı évétıl kezdve improvizatív, próbálkozgatva botladozó csupán. A bizonytalankodás egyébként, éppen a
szovjet birodalom általános jellege és mai, rendkívül ingatag állapotai
miatt, könnyen érthetı és magyarázható...
Egyelıre nem alkalmasak a hatékony és konstruktív ellenzéki
szerep betöltésére, a demokrácia technikáinak meggyökereztetésére a
különbözı új pártok, szakmai érdekvédelmi és egyéb, ún. informális
szervezetek sem: taglétszámuk csekély, szervezettségük alacsony fokú; belharcok, kiszámíthatatlan átrendezıdések, az egymás közötti
kapcsolattartás csatornáinak hiánya nehezítik munkájukat. Pozitív ki121

vételként mindössze néhány baltikumi, esetleg egy-egy orosz vagy ukrán nemzeti szervezet említhetı...
A nemzetek és nemzetiségek közötti ellenségeskedések tőzfészkei
— egyfajta gyarmatbirodalmi örökségként — Délen a Csendes Óceántól Közép-Ázsián át a Kaukázusig; feljebb, Nyugaton, Moldovától a
Finn-öbölig húzódnak és hagyományosan „szovjet módra” egyre keservesebben kezelhetık. Más mód meg, mint a szovjet; nincs: azaz lehetne, de csak akkor, ha az Unió demokratikus jogállam volna. Minden erre vonatkozó '88-as és '89-es harsány központi deklaráció ellenére azonban: nem az.
Ahogy fokozatosan elmúlt a mérhetetlen (nyeobjatnaja) szovjethaza és a kikezdhetetlen szovjet hadi dicsıség (bojevaja szlava) jólét
és demokrácia helyett régebben bıven adagolt mákonyának eltompító
hatása; súlyosbítva a hétköznapoknak a második világháborút meg
nem élt nemzedékek számára eddig ismeretlen ínségével, egyre fokozódó hiányaival: 1990 végére már nem maradt más „kiút” a Kreml
számára, mint a birodalom egységének akár katonai diktatúra árán, a
magyar 1956-ra és a cseh 1968-ra emlékeztetı, véres és megalázó akciók során, tőzzel-vassal történı helyreállítása. Amit egyébként, eufemisztikusan, az utóbbi hetekben az elnöki kormányzás bevezetése és a
szovjet alkotmányos törvényesség helyreállítása neveken emlegetnek.
A „szabad Nyugat” pedig megint csak nem az erkölcs és a humanizmus eszményei, hanem a status quo fenntartása és a geostratégiai
stabilitás megırzése mellett voksol; mert egy dolog a keletközépeurópai, ún. szocialista országoknak a tömb gazdájától történt elszakadása, és egészen más dolog a Szovjetunió fennmaradása: a jól
szervezett fegyveres erıket felhasználó régi-új felsı nómenklatúrát
senki sem akadályozza meg a birodalom határain belüli bármilyen kemény rendcsinálásban. Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok számára sokkal fontosabb egy „megrendszabályozott” polgári lakosságú, belpolitikailag stabil, a saját, nagyrészt ázsiai régióján belül
magabiztos, gazdaságilag ugyan legyengült, de katonailag erıs szovjethatalom; mint az érzelmes entellektüelek és nekikeseredett patrióták
által dédelgetett „európai álmok” az Unióból kiválni akaró kisnemzetek függetlenségérıl.
*
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(Furcsa paradoxon: a Szovjetunió államjogilag ugyan megszőnt, s
a baltikumi három kisállam valóban elnyerte függetlenségét; azonban
cikkem általános, „tipológiai” megállapításai, sajnos, érvényesek a
FÁK országaira is. Nem véletlenül adtam a kilencvenes évek közepén
egyik kiselıadásomnak a keserő címet, a volt Szovjetunióra célozva:
„Még hányszor szőnik meg?”)

Jegyzetek a birodalomról II.
Ukrajna és Kárpátalja: bizonytalan a jövendı
Cikkem elsı részébıl kiderült, hogy az elkövetkezı tíz-húsz évben nem bízhatunk sem a valóban független ukrán állam létrejöttében,
sem a soknemzetiségő, nyugati peremvidéki Kárpátalja tétován megfogalmazódó gazdasági-kulturális autonómiájában. Azért, ha csak
„címszavakban” is, mégis ejtsünk szót Ukrajnáról és Kárpátaljáról.
A második legnagyobb szláv népnek, a 45-50 milliós lélekszámú
ukránságnak még sohasem adatott meg az önálló nemzetállam megteremtésének valódi esélye. Ennek akár a legerıszakosabb kulturális, politikai és katonai eszközökkel történı megakadályozásában példás
egyetértéssel jeleskedtek a fehér és a vörös cárok, Nagy Pétertıl Sztálinon át immár — sajnos — a legutóbbi hetek Gorbacsovjáig... Okkal,
mert Ukrajna a világ egyik (potenciálisan) leggazdagabb országa: csodálatos feketeföldjei, gazdag ásványkincsei, a birodalom többi részeihez képest kedvezı éghajlati adottságai és fejlettebb, változatos profilú
ipara, valamint fontos stratégiai helyzete: mind-mind arra késztetik a
mindenkori központi vezetıket, hogy beteljesítsék rajta a „fel ne add
hadállásaid!” (nye szdavaj poziciji!) régi orosz alapkövetelményét.
Az Ukrán SZSZK parlamentje deklarálta ugyan szuverenitását,
azonban ez egyáltalán nem garantálja sem politikai, sem gazdasági
függetlenségét.
Csak néhány példa:
Hiába nyilvánította ki az ukrán parlament, hogy az ukrán fiatalemberek ezentúl nem tölthetik katonai szolgálatukat a köztársaság határain túli szovjet területeken, mégis sokukat továbbra is a távoli
Uralba és az Uralon túlra vonultatja be a szovjet hadsereg... És hiába
ígért büntetlenséget a belügyi hatóság a tavaly ıszi (egyébként eredményes) kijevi egyetemista politikai megmozdulások szervezıinek,
123

nemrég mégis letartóztatták az elsı számú diákvezetıt... És mindaddig
nem sokat ér — mert bármikor letörhetı — a Vecsirnyij Kijiv és a
Literaturna Ukrajina címő lapok bátor reform-elkötelezettsége sem,
amíg a kiadói jogok, a nyomdai kapacitások és a papír-kontingensek
felett továbbra is az SZKP rendelkezik. A köztársaság politikai vezetıinek döntı hányada ma is az SZKP hő „katonája”, és továbbra is
moszkvai elıírások, korlátozások és tilalmak tömege köti gúzsba az
ukrajnai vállalatok, gazdálkodó szervezetek termelési és kereskedelmi
— vagy inkább csak elosztási — tevékenységét; az önálló gazdálkodást könnyíteni hivatott új rendeletek csak papíron léteznek... Az élelmiszerjegyeket (amelyekkel kapcsolatban sok visszaélés történt) felváltó, „pénzpótló” kuponrendszer sem oldhatta meg az élelmiszeralapellátás súlyos gondjait, legfeljebb még inkább fokozta a bérbıl és
nyugdíjból tengıdıkre nehezedı spekulációs és inflációs nyomást.
Nagy tehertétel az ukrajnai reformmozgalmak erıs területi, ideológiai és stratégiai megosztottsága. Már csak az eltérı történelmi sors
miatt is komoly különbségek mutatkoznak, például, a galíciai, LvovTyernopol-Ivano-Frankovszk környéki, egyrészt erısen nacionalista,
másrészt erısen radikális, nyugati irányultságú mozgalmak törekvései
és elért eredményei; valamint a Kijev központú, mérsékeltebb és taktikusabb, humán értelmiségiek vezette irányzat megfontolt munkája;
meg a gazdasági, iparpolitikai okok miatt is a mindkét elıbb említett
területhez képest másféle, ökológiai katasztrófától is fenyegetett, egyre
elkeseredettebb, nagy önszervezı erıt mutató délkelet-ukrajnai bányász- és gyárimunkás-lakta övezetek fel-fellobbanó sztrájkmozgalmai
között.
Nehezen leküzdhetı konfliktus a négyévtizedes lappangás után
újra akuttá vált, a Moszkvához hő pravoszláv „államvallás” és a második világháború után betiltott és azóta üldözött nyugat-ukrajnai
görögkatolikus egyház híveinek „állóháborúja” is.
Mindenesetre biztató, hogy már létrejött az ukrajnai ellenzéki pártok és nemzeti megújulási mozgalmak koordinációs egységszervezete;
az 1989 elsı felének magyarországi Ellenzéki Kerekasztalára emlékeztetı jellegő Demokraticsnij Blok Ukrajini.
Kárpátalja Ukrajnának a legnyugatibb, a lengyel, a szlovák, a
magyar és a román állammal egyaránt határos; ráadásul a Kárpátok karéján belüli, hadászati stratégiai fontosságát tekintve egyedül az
odesszai területtel egybevethetı vidéke. Ez a tény baljós felhıként árnyékolhatja be a jövıjét.
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1,2 milliós népességének túlnyomó többsége ruszin és ukrán; a
magyarok mintegy kettıszázezren vannak; azonban élnek itt oroszok,
románok, cigányok, németek és szlovákok is. A fasiszta holocaust következtében tragikusan megfogyatkozott a zsidóság; de a második világháború utáni „sztálini peresztrojka” (1946–47-ben a helyi sajtó
gyakran használta ezt a kifejezést!) szintén ártatlanok tízezreit küldte a
halálba. Elıször a magyarokra, késıbb — immár nemzetiségi különbségtétel nélkül — a „kulákokra”, a nem pravoszláv papságra, majd a
„Nyugat elıtt hajbókoló” értelmiségre került sor. Egy ungvári KGBezredes szerint 12-15.000 kárpátaljai magyar férfi lett a Gulag áldozata. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aktivistái negyvenezerre becsülik a kényszermunka-táborokba elhurcolt magyarok számát.
Ráadásul mindezek a szörnyőségek a viszonylag demokratikus csehszlovák köztársaság civilizált körülményei között felnevelkedett nemzedékekkel estek meg...
Kárpátalja nagy gazdasági lehetıségekkel megáldott vidék: az erdı- és fagazdaság, a gabona- és gyümölcstermesztés, egyes bányászati
ágak, valamint a gyógyászati és sportcélú turizmus messze földön elismert példája lehetne; ha a politikai hatalom megteremtené a nemzetközi jogi és financiális feltételeket, illetve garanciákat különleges gazdasági övezetté nyílvánításához.
Hogy aztán lehet-e, illetve mikor lesz belıle „Ukrajna Hongkongja”, az attól függ; Moszkva korlátozásain és lassításain felül tud-e
majd kerekedni a nehezen önállósodó és szintén lassú kijevi gazdasági
nyitás.
Az ún. humán feltételek kedvezıek: a változatos, idınként tragikus történelmi elızmények ellenére, ezen a vidéken azelıtt sem és az
utóbbi két évben sem voltak nemzetiségi villongások. Igaz, hogy a jövıt illetıen vannak nézetkülönbségek az ukrán, a ruszin és a magyar
politikai és kulturális érdekképviseleti szervezetek között, de ezek eddig még mindig könnyen kezelhetıeknek bizonyultak. A különbözı
szervezetek, közösségeik nemzeti-nemzetiségi identitásának elismertetéséért küzdve, ma még olykor megmosolyogtatóan romantikusan és
nem kellı objektivitással élesztgetik történelmi múltjukat; de ami nagyon fontos: győlölködés nélkül... Kárpátalján is fájó gond a pravoszláv-görögkatolikus „vallásháború”, és nincsenek még biztosítva a
magyarajkú reformátusok és római katolikusok hitéletének feltételei
sem. Mindnyájuk anyagi lehetıségei szegényesek; még talán a magyarok kapják a legtöbbet, anyaországuktól.
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A szomszédos kelet-középeurópai országok felé 1988-ban megnyitott határok — fıképpen az államközi financiális szigorítások miatt
—, 1990 végére megint teljesen bezárultak, s a kapcsolattartás ismét
ellehetetlenült. Az ugyanezen idı alatt kialakított határmenti, bartertípusú ipari és kereskedelmi kapcsolatok most szintén erısen visszaeshetnek. Aggasztó az is, hogy mind a politikai, mind a kulturális életben
újra éledeznek a brezsnyevi érában túl sok hatalomra szert tett, egyszerre nevetséges és félelmetes helyi quislingek; az örök túlélık...
Felelıtlenség és sarlatánság lenne találgatni, mit hoz Ukrajnának
és Kárpátaljának akár a közeli jövı: reménykedjünk, hogy nem ínséget
és nem tragédiát.
[1991. január]
*
(Az „önálló” Ukrajna vezetıi 1999 elején azon fáradoznak, hogyan főzhetnék sorsukat — súlyos gazdasági és politikai nehézségeik
megoldása céljából — ismét szorosan Oroszországhoz. Ami pedig
Kárpátalja jelenét illeti, s benne a magyarok helyzetét: az sok tekintetben még a régi szovjet állapotoknál is sanyarúbb, kilátástalanabb...)

Negyven év + áfa
Tisztelt hölgyeim és uraim! Kis hozzászólásomnak valami olyan
címe lehetne, hogy Negyven év plusz áfa: az áfa az a tíz év, ami „azóta” volt. Mert én azt nehezményezem, hogy talán Pomogáts Béla kivételével senki se tett még kísérletet sem arra, — máris nem a papírról
beszélek, így szokott ez lenni — hogy elmondja: a századnak az egytizedét alkotó, a magyar irodalmi életben már '87-ben kibontakozó,
rendszerváltozásnak nevezett „akármibıl” eltelt tíz év, és megint van
egy kollektívnek is nevezhetı elfojtás. Nem akarnak, nem mernek —
csalódottságukban, érintettségükben, restelkedésükben? — azok beszélni, (ez megint nem normális idıhatár, de mondjuk azt) akik ötvenévesek vagy annál idısebbek ebben az idıpontban.
Itt mögöttünk a falak, ezek a magunk, szőkebb hazánkbeli zempléni falak, ugye (mutatja) a sötét andezit, az meg ott a bodrogkeresztúri
puhakı. Lászlóffy Aladár kérdezte, hogy hogy is van ez; arra valók,
hogy fejünket beleverjük a keményebbe, vagy itthon megköveztes126

sünk? Ha utána meg akarnak köveztetni — kicsi falat vagyok, talán
nem fognak, de ha mégis — akkor azzal a puhakıvel! (Ugye milyen
szép: puha kı...) A lerakódott vulkáni hamu szivacsos puhakıvé ment.
Na most, ez siratófal, panaszfal? Azzal szembe kell fordulni.
Egyremegy, hogy nevezzük, de most mindnyájan hátat fordítunk neki,
ezeknek a falaknak. Vegyük eszünkbe, hogy aki a panaszfal vagy a siratófal elıtt áll, az sohasem a falnak, hanem Istenének, az emberség
végtelenre kiterített jó abszolútumának, de végsı soron embertársainak
— és nem a falaknak — sír és panaszolkodik.
Azt mondják, hogy a magyar történelem „ahogy lehet”-ekkel tarkázott-súlyosított, de egyet még nem mondott senki: sőrő „ahogy nem
lehet”-ekkel is bıvelkedik. Értem ezen azt, hogy egyre inkább úgy
van, hogy sokszor teszünk úgy, most is, ezután is, ahogy nem lenne
szabad, és nagyon sokszor nem teszünk úgy, mi, írástudók, ahogy
„igen”-ként, igen kellene tennünk. Tehát sőrőek az „ahogy nem lehet”ek és az ahogy nem lehetnének.
Az utóbbi áfás tíz évben, — az áfát senki sem szereti, azért mondom — az úgynevezett rendszerváltás évei alatt az elárusítás és az elárultatás zavartalanul folyik tovább, sıt „fokozódott” (mondaná illetékes elvtárs) minden rossz emberi, mővészi, kutatói magatartásunkban.
Könnyőnek találtattunk, magyarok és nem magyarok, „megint egyszer”, ahogy Randé Jenı mondta egykoron. Sokan remélték: eltakarodik a szovjet hadsereg, és akkor majd magára talál, illetve végre önmaga lehet „nemes magyar nemzetünk”. Nem gúnyolódom.
Ma már tudjuk, csak egy a biztos, (a hortobágyi mondáson, a tehénlepény mindig laposra esésén kívül) az, amit a horvátok Nikola
Zrinszkije, a mi Zrínyi Miklósunk mondott, hogy „egy nemzetnél sem
vagyunk alábbvalók”; de a környezı nemzeteink XX. századi és utóbbi 5-6 éves sorsát és cselekedeteit tekintve, ez — valljuk be — nem
valami nagy dicsıség, akkor sem, ha azt is tudjuk mondani: igaz, hogy
egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.
Benke Valéria, Orbán László, Aczél György, Berecz János akaratlan vazallusa volt szinte mindenki, aki poszthoz jutott; még ha jó
szándékkal, jóindulattal, morális kínok között is végezte a feladatát.
Nem szabom meg a határt, rovatvezetıi, fıszerkesztıi, vagy írószövetségi, vagy akármilyen szinten... Az említett hölgy és urak mások, többek nélkül nem tehették volna azt, amit tettek. És ez nagy elınyökkel
is járt annak idején! Tudjuk: „nem muszáj hısnek lenni, ha nem lehet”,
meg azt is: „megdögleni lehet, csak rongyembernek lenni nem lehet”.
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Ez így nem igaz egyik se; de legalább hallgatni, a botránkoztatás helyett sokaknak hallgatással-nem-elfogadni lehetett volna akkor is, és
írni a késıi úgynevezett „hálás utókornak”, a titkos fióknak... Sokan
elmondták már, hogy egyetlen volt úgynevezett szocialista országban
sem rejtett a fiók sem igazán jó regényt és egyéb mővészi alkotást
sem.
Nem a magyarság, nem a lengyelek, nem a csehek, nem az oroszok, nem a magyar irodalom és a többi bukott meg: az ember bukott
meg megint, megint egyszer — a legenyhébben szólva is — az ı végzetes örökös gyarlóságában. Ez egy fátumos sors, és valóban, tényleg
ne bántsuk egymást...
Most a „beszédmódokról”, a szóhasználatokról. A mindnyájunk
által vagy legtöbbünk által szeretett Kiss Dénes — hivatásos nyelvész
is voltam, mondhatom — az inesszívuszt, a belsı helyhatározót tavaly,
ha emlékeznek, úgy magyarázta, hogy az a bandita, banda és a bandérium szavakban a magyar -ban-ben ragból származik. Ez egy bájos naivitás, de jellemzı az „új tudományosság” kihatására.
És még néhány dolog, amiért talán „megköveznek”:
Kommunistázunk, kommunizmusról, kommunistákról beszélünk.
De kérem, Engels és Marx a maguk messianisztikus elképzeléseiben
nem hibásak azért, hogy itt egyáltalán nem volt kommunista; aki magára mondta, az se volt az. Aki ismerte ezt az elméletet annak idején,
az tudja... Ugyanúgy, ahogy az evangélium és a krisztusi életmód sem
hibás a konkvisztádorok bőneiért, sem a vallásháborúkért, sem az inkvizícióért és azért sem, hogy egyes reneszánsz fıpapok római katolikus létükre úgy viselkedtek, ahogy... Egyszerően úgy látszik, ezek
olyan magas erkölcsi maximák, hogy nem tudjuk elérni ezeket. Tehát
ne értsenek félre, én nem bántok senkit; csak valahogy már túl kellene
lenni az ilyenfajta gyónásokon is. (Nekem, „kicsinységem és elhanyagolhatóságom révén” nincsen ilyen gondom.) Gondoljunk a betiltott
önkényuralmi szimbólumokra: (most ismét kövezni lehetne) nemcsak
az a kettı volt, ha így belegondolunk az utóbbi négyezer év európai
történetébe... Ennyit errıl.
Kérek még harminc másodpercet! Könnyen félre lehet érteni azt,
amit ilyen hirtelen hord össze az ember. Horpácsi Sándor nevet a föld
alatt, — és direkt zsebre dugott kézzel mondom — hogy ilyesmit javasolna valaki: emlékezzünk rá... Volt itt egy nagyon keserő, egyesek
szerint anarchizmusba hajló, egész életében 50, 60, 70 újságsorban nagyon jó kisesszéket, hő és a legnehezebb idıkben is rendes és kemény
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kritikákat író miskolci fiú, szerencsétlen élettel, és azt hiszem, hogy a
katasztrófából kibontakozó halállal. Nemrég halt meg, 58 évesen. Debrecenben szobatársam is volt, de nem ez a lényeg — az egyik legjobb
kritikusunkat veszítettük el, aki azt hiszem, meg akart halni. Mesternek is mondták. A lényeg az, hogy többszáz kiskritikája, kis gyöngyszeme van, de arra egyszerően nem volt kapható, most, amikor már lehetett volna, akkor sem, — és visszautalok a régebbiekre — hogy akár
egy vékonyka kötetet összeállítsanak a hatvanas évektıl keletkezett
idıt álló dolgaiból. Hát akkor ennyi: in memoriam Horpácsi Sándor.
Végül: Ferdinandy Györgynek (anyaga kazettán ırizve) és
Lászlóffy Aladárnak; nem a nevükbe kapaszkodom, de hadd oldjam
hozzászólásomat egy tréfával... Ismerjük a bús vigadozásaink egyik
kiváló nótáját, hogy „favella, fakanál, fatányér” (énekelve): hát még itt
Borsodban, meg Szabolcsban, meg Ózd környékén egyelıre nem
eszünk fatányérból és nem fakanállal, de már megjelentek a favellák
— ık tudják, hogy értem ezt — minden ipartelepünk mellett. Aki nem
tudja, kérdezze meg a szomszédját. Köszönöm szépen a figyelmüket.
[1997 augusztus]

A mi Március Tizenötödikénk
Nagytisztelető Urak! Kedves borsodi polgárok! Honfitársaim!
1848. március 15-ét, a legszebb magyar rügyfakadást sokszor és
sokféleképpen próbálták már elsikkasztani; azonban, immár 149 éve,
mégsem fog rajta az idı. Pedig a mindenkori hivatalos urak és elvtársak mindent elkövettek, hogy lényegét elhalványítsák, meghamisítsák,
agyonmagyarázzák, félreértékeljék; azaz, saját rövidtávú hatalmi érdekeik szerint kisajátítsák. Mindent elkövettek, hogy a márciusi ifjak tetteinek történelmi pátoszát kongó frázisokra váltsák, a nemzet mindennapi szabad életének alapjait megteremteni akaró szent követeléseit
egyetlen állami ünnepnappá zsugorítsák.
Már mindent megírtak és elszónokoltak róla, ami megírható és elszónokolható, és persze, mindennek az ellenkezıjét is. Hivatkoztak rá
az elnyomók és az elnyomottak, megpróbálták a maguk céljaihoz idomítani a legkülönbözıbb és legellentétesebb társadalmi rendszerek és
ideológiák. Nincs még egy magyar történelmi esemény, amelyrıl any129

nyi politikai vezércikk, magamutogató emlékezés, álságos monográfia
jelent volna meg, és amelyet annyi propagandaszónok koptatott volna
el önigazolásul, mint ezt az esıs-borongósan is nagyfényességő kora
tavaszi pest-budai napot.
Szaporítsam-e én is, a nagyközönség által elvárt közhelyekbe bocsátkozva, a régen kiüresedett szólamok számát? Idézzem-e újra az
örökös meg-nem-valósultságában szívszorítóan idıszerő 12 pontot?
Talán vonjak tudálékos párhuzamot a világtörténelem hasonló eseményeivel? Esetleg, kései fájó felkiáltással figyelmeztessek rá, hogy a
Bastille-okat mindennap újra le kellene rombolni, a Táncsicsokat
évente ki kellene börtönükbıl szabadítani; és hogy a szláv szülıktıl
magyarnak született, Petrovicsból Petıfivé lett, üstökösként felívelı kamasz-zseninknek nagy személyes szerencséje, hogy megadatott elesnie a
segesvári csatában?!
Mindezt és még sok egyebet is, felemlegethetnénk újra, mint
ahogy 1860 óta, amikor a pesti ifjúság a hatalom tiltásai ellenére elıször ünnepelte meg március 15-e emlékét, minden évben sokan megtették... Megtették, megteszik és meg fogják tenni, — fájdalom —
nemcsak az embernyi magyarok, hanem például 1867 után néhány évvel már megtették a Habsburg császári elnyomást majd két évtizedig
kiszolgált, magukat „hazafivá” hazudó Bach-huszárok; és megteszik
például jelenünkben a magyar Október eltiprásában annak idején segédkezı, 1989 után is a hatalomban maradt megújult szorgalmú régi
funkcionáriusok is, másik forradalmi nemzeti ünnepünk, október 23-a
alkalmi szónokaiként. Mondogatják a magukét, üres szavakká szürkítve-szelídítve a nagy és tiszta eszméket, ezzel is akadályozva, hogy
azok tettekké és valósággá érhessenek.
Ha én most, itt, az Isten házában, földijeim és sorstársaim elıtt,
akár a legtisztább indulattal és érzésekkel is ünnepi beszéddé duzzasztanám 1848. március 15-e eseményeit és emlékét; még ha a hamar ellobbanó szavak hamuján talán át is sütne ıszinte aggódásaim és tiszta
reménységem parazsának hunyorgó fénye, akkor is hibáznék. Hibáznék, mert akaratlanul az önzı és képmutató konjunktúra-lovagoknak,
szent nemzeti törekvéseinket a maguk pillanatnyi érdekei szerint kihasználó felelıtlen népbutítóknak a cinkosává válhatnék...
Talán kár, hogy nem teszem; hiszen, ha a magamfajta nem is hirdeti úton-útfélen, mégis arra gondol, szünetlenül megújuló reménytelen reménnyel, sóvárgó lélek-sajgással: Istenem, add, hogy egyszer
már valósággá válhassanak március 15-e és október 23-a magyar ifjú130

ságának igaz követelései, és mindennapos országos gyakorlattá önfeláldozó nemzetszolgálatuk! Nem véletlenül türemkedik, simul tudatomban március 15-e mellé október 23-a és az azt követı két rövid hét
emléke: 17 éves gimnazistaként én csak az utóbbit élhettem át és érthettem meg. Azóta hasonult bennem a magyarok ötvenhatja a magyarok 1848-ához: ha valóságos képet szeretnék kapni és tán másoknak is
adni a pest-budai utcák népe tavaszi vetést ígérı esıs március 15éjérıl, a lényeget tekintve ugyanazt láthatnám és láttathatnám, amit, s
akiket 1956. október 23-a derős betakarítást sugalló, aranyos ıszi napján a budapesti terek zajgó népe tapasztalhatott, láthatott.
Ha nem is hirdetem fennen, úgy gondolom, hogy erre a két testvér-napra mindig együtt kell emlékeznünk, nekünk, a magunk bőnei
miatt is egyre fogyó magyaroknak itthon, a csonka kis hazában; meg a
világnyi szétszórattatásban magukat szívós konoksággal magyarnak
megırzött, határainkon túli nyelv- és nemzettársainknak is. E két nagy
történelmi eseményünkre való együttes és közös emlékezésünknek
nemcsak abban van az ereje, hogy bennük sőrősödik a megvalósításukra irányuló olthatatlan óhajunk és nosztalgiánk, hanem abban is, hogy
tiszta kristályzárványként mindig, mindennap bennünk vannak, tudatosan vagy tudattalanul formálják életünket, éppúgy megmutatkozva apró, hétköznapi hányattatásaink között, mint a ritkán adódó nagy, ıszinte társadalmi-történelmi gesztusainkban. Utóbbiakra a legemlékezetesebben 1988-ban és 1989-ben nyílt módunk; áldják sorsukat mindazok, akik e két év megrendítı erejő felszabadulás-élményét a jó oldalon, méltó tetteik fedezetével élhették meg.
Barátaim! Március 15-ét, és mindazt, ami belıle nıtt ki, lehet
képmutató frázisokba rejteni, lehet meghamisítani, lehet kisajátítani:
csak egyet nem lehet, nem lehet megsemmisíteni! Immár olyan mélyen
ırzi a magyar történelem ideje és a hazafiúi lelkiismeret, hogy avatatlan és szennyes kezek tartósan ezután sem férkızhetnek hozzá. Ha voltak is eddig, és — ne adja az Isten! — még ezután is elkövetkeznének
olyan évek, amikor számőzték, illetve számőznék a nemzet mindenkori jelenébıl; biztosak lehetünk benne, hogy 1848. március 15-ének,
nemzeti önazonosságunk hatalmas jelképének örökkétig kitörölhetetlenek a tegnapjai, és mindig lesznek az idık távolába világító nagyszerő holnapjai...
Megtisztelı figyelmüket köszönöm.
[Elhangzott a borsodi református templom kertjében, 1997. március
14-én.]
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*
(Bánom már, hogy erıs lelkészi unszolásra elmondtam életem elsı — azt hiszem: utolsó — nemzeti-állami ünnepre való beszédét. Talán jobb szó, hogy restellem... A miértek egy részére maga a beszéd ad
választ. A többire? A valóság az, hogy a Bastille-t a felkelık nem rombolták le, nagy hiba is lett volna, hisz tele volt köztörvényes „nehéz fiúkkal”... Táncsicsot sem „huszáros rohammal” szabadították ki, hanem
hivatalos úton, egy tekintélyes nemesember kezességvállalása után helyezték ideiglenesen szabadlábra... Szegény Petıfi Sándor nemzetgyőlési képviselıjelöltet pedig szülıföldje ellene felbujtott választópolgárai kényszerítették, súlyos testi fenyegetésekkel, méltatlan azonnali
menekülésre... Nem cifrázom tovább. Nem vagyok tán alkalmatlan
szónok, azonban a mindenkor torz történelem egyszerre nevetséges és
szomorú, olykor iszonyú történései visszarettentenek.)
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2) Confessio (Bp.) 14. évf. 1990/2. sz.
3) Kárpátalja (Miskolc-Ungvár) 3. évf. 1992/4. sz. (február 25.)
4) Észak-Magyarország (Miskolc) 1997. április 5. („Kilátó”)
5) Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5. Tanulmányok az
ukrán és ruszin filológia körébıl (Nyíregyháza) 1997.
6) Pálcza János: A lelkem otthon. (Versek) Edelény Város Könyvtára-II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Edelény-Miskolc) 1993.
7) Talentumom megıriztem, gyarapítottam... Három neves szuhogyi.
(Edelényi füzetek 15.) (Edelény) 1996.
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Lajos tanulmánya (Edelény) 1993-95.
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Észak-Magyarország, 1997. január 4. („Kilátó”)
Észak-Magyarország, 1997. október 18. („Kilátó”)
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1993.
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A Szülıföldünk 25-26., 1997 júliusi számában (Edelény-Miskolc)
szerkesztıi rövidítésekkel kiszedve: a korrektúra után visszavontam.
A debreceni KLTE Szláv Filológiai Intézete 50 éves fennállásának
alkalmából 1999 októberében megrendezendı, Hungary and Slavic
Civilization elnevezéső nemzetközi szimpoziumra készült.
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1) Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. 1. kötet. Nemzetközi Magyar Filológiai TársaságScriptum Kft. (Bp.-Szeged) 1993.
2) Népszabadság (Bp.) 1990. november 27.
3) Kárpátalja, 1. évf. 1990/16. sz. (december)
4) Aprópénz a történelem színpadán. A kárpátaljai magyar nyelvő sajtó 1945-1948. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 40.) Intermix (Ungvár-Bp.) 1994.
5) Hajdú-Bihari Napló, (Debrecen) 1991. február 1.
6) Hajdú-Bihari Napló, 1991. február 2.
7) Századunk kihívásai — A magyar irodalom válaszai. Tokaji Írótábor Egyesület (Miskolc) 1998.
8) 1848-1849 emlékei Edelényben és környékén (Edelényi füzetek
18.) 1998.
*
Megjegyzések:
Minden írást a kézirat szerint közlünk, a szöveg utáni [dátum] a
megírás ideje.
*
Az országosan kevéssé ismert vagy ismeretlen szerzık (elsısorban róluk írok) munkáiból szükség szerint szemelvényeket illesztettem
a kötetbe.
*
A borító elsı oldalához Szász-Szigetvári: Népi építészetünk nyomában (Mőszaki Könyvkiadó, Bp., 1976) c. könyvének 198. sz. fotóját
használtuk fel.
(M. T. L.)
*
Gunda Béla professzor fotoportréja Kulcsár Géza munkája.
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