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•  Faragó József:
Száz éve született Domokos Pál Péter

•  Tapodi Zsuzsa: Daday kálváriája
•  Cseke Péter: Balázs Ferenc-relevanciák
• László Ferenc: Volt még egy díjunk!
•  Szőcs István: Nélkületek...
•  SERÉNY MÚMIA

LÁSZLOFFY ALADAR

"Olvasó nappal, író este”
"Szabadságomra lelek, ha ked

vemre valót olvashatok, otthon va
gyok, ha írok." Egyed Emese szövegei 
mint az ellenfényben elporló vízesé
sek — páracseppek, gondolatok to
vábbi ezreit hívják létre. Az A- 
riadne-sorozatban, a Korunk Baráti 
Társaság KOMP—PRESS kiadásában 
megjelent kötetet az utóbbi évek egyik 
szellemi eseményének érzem, mert 
egy nem komorló tudományosság és 
valami nem mindennapi poézis most 
éppen kellő, hiányzó társításával, a 
nemzettudat és a többet-tudás örökké 
aktuális tennivalóinak, befejezhetet- 
len tisztázásainak csendes döbbeneté
vel tölti el, ajándékozza meg az elmét.

"A hiábavalóság csak a rossz kap
csolódás, a zuhanás előidézése"... És 
még egy idézet, melyet a szerző is idé
zetként emel a könyvbe Aranka 
Györgytől: "Az Anyai Nyelv köti ösz- 
ve az elméket"...

Testőr-írók és barokk elődök, re
formkori összegezők és úttörők, láza

dók és "rejtőzők, sértettek, idegenek" 
(ahogy a kötet egyik legérdekesebb 
fejezete összefogja őket) népesítik be 
ezt a filológiai teátrumot, emlékezetre 
vetített plánétát. Egy nincsvilágot, 
mely nagyonis van, nemcsak erre kép
zettek, hanem átlagiskolázott magya
rok szemében, számára is, bárhol a 
világon.

Ami pedig a címet, e vezérmotívu
mot illeti: a jótékonyan költői többér
telműség nem holmi poétái könnyel
műség, bohém megközelítés jelszava. 
Egyik fejtegethető értelmében sem az. 
Úgy sem, hogy a nappal az olvasásé 
igazán, az írás az elmélyülő csendé, az 
éjszakáé. És ügy sem, hogy aki este 
írni tud vagy akar, annak a nappalo
kat olvasásra kell szánnia.

"Miféle jövőben reménykedjem, 
ha egymás iránti kíváncsiságunk el
fogy?"

Elvek, melyek valami eleve elren- 

» > »  folytatás a 2. oldalon

GYŐRFFY GÁBOR

Kényszerű szerepcsere vagy 
szükséges áldozatvállalás?
Az elmúlt évtizedben arra döbben

hettünk rá, hogy neves írók, költők 
vállaltak szerepet a demokratikus 
rendszereket újonnan kialakító orszá
gok politikai életében, nem egy eset
ben a legmagasabb állami tisztséget 
foglalva el. Gondolok itt elsősorban 
Kelet-Európa példájára (Romániában 
Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, 
Markó Béla nevét említhetjük, ezen kí
vül Václav Havel Csehország elnöke, 
Göncz Árpád Magyarország elnöke 
volt), annak ellenére, hogy a távoli Pe
ruban is felfedezhetjük a jelenséget, 
ahol Manó Vargas Llosa 1990-ben esé
lyesként indult az elnökválasztáson, 
és győzelmi reményei csak az utolsó 
pillanatban hiúsultak meg.

Mi lehet a magyarázata annak, 
hogy feladván az elméleti világterem
tés tevékenységét, írók kerülnek a po
litikai élet forgatagába, zűrzavaros és

sokszor kíméletlen világába? Mi kész
teti az írót arra, hogy kizárólag szel
lemi alkotás helyett a társadalom 
tényleges irányításában is részt vállal
jon? Többek között ezekkel a kérdé
sekkel kapcsolatban is szerettem 
volna válaszokat, vagy legalábbis 
támpontokat kapni Markó Béla előa
dásait és interjúit tartalmazó, nemrég 
megjelent kötet* olvasása nyomán, ha
bár a kérdést csak a rendszerváltást 
követő évben készült interjúk érintik. 
A későbbiekben a témakörök és vála
szok már kizárólag a politika területére 
összpontosulnak.

A költő már 1990 májusában a 
nagypolitika szereplőjévé válik, ami
kor az RMDSZ listáján a Szenátusba 
kerül, majd három évvel később az 
RMDSZ első emberévé választják. 
"Nem tartom magam politikusnak, és
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’’Olvasó nappal, író este”
fo ly ta tá s  a z  1 . o ldalró l

delés béklyóiból szabadítanak ki 
tovább is szálló, működésbe lépő 
igazságokat. Képletesen és valósá
gosan — mint kődarab a kiterített 
papírlap szélén, szeles, huzatos he
lyen, jól fog egy-egy mozdíthatat- 
lannak tűnő igazság a háznál. E- 
gyed Emese mágikus pergamenje
in, penelopévásznain többször ta
lálkozunk ilyen lebegő könnyűség
gel továbbtett, helyükre kerülő 
sziklakövekkel. Egyszerű és köny- 
nyed megközelítések új árnyalatok 
súlyát, tragikumát takarják aztán ki 
efféle kőemelő hipnózisokkal.

"Ismerős ez a kockázat (...) Kap
csok, összefüggések felismerése, 
megteremtése szükséges. Nem té
vedés, hogy régi és új könyvek egy
más mellé költöznek, nem baj, ha 
mai és tegnapi ötlet egymásba ga- 
balyodik"... A hiábavalóság csak a 
rossz kapcsolódás előidézése len
ne. Avagy az elmaradt, a meg sem

próbált kapcsolódás. A hiányok to
vábbi léte. A gondolat hőseinek ez 
Genne) a halála, az igazi, sosem a 
feledés. A feladás.

A gondolat hősei pedig (nyil
ván a szó legmelankólikusabb ér
telmében) elsősorban belső tra
gédiák főszereplői, a magyar iroda
lomban oly gyakori és divatos lel- 
ki-Zrínyik, kik lelkikamarillák lel- 
ki-vaddisznómerényleteinek áldo
zatai (is): például Kemény Zsig- 
mond vagy Benkő József (egy
mástól korszakban és kifejtésben 
milyen távoli, de egyirányba vonu
ló ködképei létünk és kedélyünk 
láthatárának), vagy Gyöngyösi Ist
ván és Fekete János. És többször s 
nagyon eredeti hangsúlyokkal Vö
rösmarty meg Petőfi.

Az árnyalatokban lakik min
den; főleg nem az ördög, csupán a 
kibontható távlat, a befalazott ma
gyarázatoké. (Vörösmarty "igé
nyessége miatt verekedett össze 
már gyermektársaival is, amikor el

lopták, elolvasták első költői pró
bálkozásait, aztán az így nyilvános
ságra került verstitkokat könyörte
lenül darabokra szaggatta. Nem bí
zott ugyan a tökéletességben, de 
haláláig ábrándozott róla: ennek 
magyar nyelvi megfelelőjét mint

Kényszerű szerepcsere vagy 
szükséges áldozatvállalás

fo ly ta tá s  a z  1 . o lda lró l

meggyőződésem, hogy a romániai 
magyarságnak minél hamarabb 
meg kell találnia azokat az embere
ket, akik hivatásként művelik a po
litikát — nyilatkozta Markó Béla 
még 1990 legelején a Népújságnak. 
Nem könnyű ilyen embereket talál
ni, hiszen az elmúlt évtizedekben 
súlyosan kompromittálódott ebben 
az országban és általában Kelet-Eu- 
rópában mindaz, amit politikának 
tekintettünk. Azt hiszem, nem vé
letlen, hogy nagyon sokfelé írók áll
tak a politikai mozgalmak élére. Ez 
volt az a hivatás, amely a legsúlyo
sabb elnyomás éveiben is bizonyos 
függetlenségre, egyfajta ellenzéki 
gondolkodásra késztette művelőit."

Való igaz, hogy az igazság ki
mondása politikai állásfoglalásnak 
számított a diktatúra időszakában, 
hogy maga az irodalmi tevékeny
ség a rendszerhez való viszonyulá
sa közepette kényszerült értéket 
alkotni. Az írói lét eleve arra kész
tette különböző időszakokban vál
tozó mértékben a szerzőt, hogy 
mérlegelje a rendszer tűréshatárát, 
a szabadságigény és kompro
misszum összeütközéséből adódó 
dilemma feloldását. Ami már ön
magában kimeríti az ellenzéki poli
tizálás fogalmát, amelyet az író ter
mészetesen a rendelkezésére álló 
eszközök segítségével vitt véghez, 
tehát művein keresztül, eszmék ter
jesztése révén. Ezt a szerepet azért 
kellett vállalnia, mert azon kevesek 
közé tartozott, akiknek rendelkezé
sükre álltak ilyen célt szolgáló esz
közök. Amint ezt Markó Béla is 
kifejti: "Kelet-Európábán általában 
és nálunk, a romániai magyarság 
körében különösen, a kisebbségi 
helyzetből adódóan az értelmiség 
elég nagy rétegének tulajdonkép

pen már az elmúlt években föl kel
lett vállalnia azt a szerepet, amelyet 
politikusaink nem tölthettek be, 
mert ilyen politikusaink nem vol
tak. Tehát az író is, akár akarta, akár 
nem, akár egybeesett ez irodalmi 
eszményeivel, akár nem esett egy
be velük, rejtetten, a metaforáival 
politizált."

A szerző nem zárhatta el magát 
teljes mértékben attól a rend
szertől, amely keretei között alkot
ni kényszerült, mivel a rendszer 
nem biztosította számára az ehhez 
szükséges függetlenséget. írói sza
badsága korlátozva volt, és ezt ta
lán leginkább érezte meg az ér
telmiségiek közül. Sokszor kiadók, 
szerkesztők és cenzorok hadával 
kellett elfogadtatnia a kéziratot, 
melynek szerves részét képező 
mondatok, szavak vagy verssorok 
törlése vagy publikálása függött a 
pillanatnyi konjunktúrától. A dik
tatúra éveiben a hatalom érdekeit 
sértő eszmék terjesztése talán leg
nagyobb mértékben veszélyeztette 
ennek létjogosultságát. Ezért legin
kább az írók voltak kitéve annak a 
veszélynek, hogy összeütközésbe 
kerüljenek a hatalommal, ennek 
következtében sokan jutottak kö
zülük arra a sorsra, hogy nemkívá
natos személyként könyveljék el 
őket.

A rendszerváltásokat követően 
kialakuló hatalmi űr és bizonyta
lanság korszakában a közösségnek 
szüksége volt olyan személyisé
gekre, akiknek hihetett és akiket 
minden további nélkül el tudott fo
gadni. A kommunista rendszerrel 
dacoló író személye, figyelembe 
véve múltbeli szerepét és erkölcsi 
tartását, garanciát jelentett erre. Tu
lajdonképpen ez volt az író kény
szerű szerepcseréjének az alapvető 
oka. Természetesen ez nem lett vol

na lehetséges anélkül, hogy bizo
nyos fokú vezetői hivatástudat ne 
létezett volna a szerepet felvállaló 
íróban. Habár a politikusi hivatás- 
tudatot sokkal nehezebb meghatá
rozni és körvonalazni, mint más te
vékenységek esetében, éppen ezért 
a politikai életben való részvétel ki
hívása rendkívül kényes problémát 
vet fel.

Az alkotói és politikusi életfor
mát nyilván nagyon nehezen lehet 
összeegyeztetni, sőt talán úgy is te
kinthetjük, hogy a kettő kizárja 
egymást. Ebből a szemszögből néz
ve az egyén feláldozza eredeti hiva
tását és megírásra váró műveit a 
társadalom irányításának feladatá
ért, miközben a közéleti teendők 
elvégzése nagy mértékben aláren
deli egyénisége kibontakozását a 
közösség érdekeinek. Másfelől az 
olvasóközönség és maga a kulturá
lis élet szegényebb lesz a meg nem 
fogalmazott gondolatok, semmibe 
veszett szellemi alkotások miatt, 
így a kérdés egyénileg is, a közéleti 
személyiséggé vált író szempontjá
ból, és közösségileg is megfogal
mazható. Annak függvényében, 
hogy egyszerű önfeláldozásról, 
vagy valódi hivatástudat gyakorlá

eszményt nem elérte, hanem való
sággal meg is teremtette...")

Csak a dilettánsok nem szemér
mesek soha, sehol. Ám általuk is 
csakis előre tud menni a világ. Itt a 
másik fontos árnyalat: a jó s a rossz 
keresztútja. A Csongor és Tünde ő- 
rült tudósa kapcsán észrevételez- 
hető, milyen "istentelen frigy van" 
ész és rosszakarat között. Akkora, 
hogy a XXI. századra még jobban 
látszik már, mint aXIX.-ben látható 
volt; világot lehet rá — ideiglene
sen — építeni. A pusztító kultúrára, 
az őrület tudósaira. De a Vörösmar- 
tyk és Petőfik magasságából látszik 
igazán a honfoglalás eredeti és vég
leges értelme, még hogyha a mért 
időpont szerint Habsburg uralko
dó is fürdik a Duna-medencében, 
mint holdvilág az ég tengerében. 
Népe úgysem fürdött és nem fog 
soha tejben-vajban.

Mi, már itt, a nyelvek mai múlt
ja mellett viszont akár betűtenge
rekben fürödhetünk. Mi: — nappal 
olvasók, este írók. Este író nappali 
olvasók.

sáról van szó, azt kell mérlegelni, 
hogy ezáltal milyen mértékű a 
ténylegesen pozitív hatás.

Míg a nyugati társadalom a fe
lelősség és a szaktudás egyre na
gyobb fokú polarizálása felé 
fejlődik, a mai román társadalmat 
az egymástól eltérő szerepkörök 
halmozása jellemzi. Nyilván abból 
az okból kifolyólag, hogy minden 
területen hiányoznak a képzett em
berek, akik kellő felkészültséggel 
rendelkeznének feladatuk ellátásá
hoz. Felvetődik a kérdés, hogy 
meddig tarthat a szerepcsere álla
pota, és milyen mértékben szüksé
ges éppen a kultúra megterem
tőjének vállalnia szerepet a társa
dalom irányításában.

"Mindezek ellenére én ezt a pá
lyamódosítást ideiglenesnek tekin
tem, olyan feladatnak, amely elől 
nem szabad kitérni, de később sze
retnék újból az eredeti hivatásom
nak élni." — nyilatkozta Markó 
Béla 1990-ben. Történelmi távlatból 
nézve azonban az ideiglenesség 
másképp értelmezendő, mint az 
emberi létre vonatkoztatva. Nyil
vánvaló, hogy a hivatásos politiku
sok kinevelése nem egyszerű és 
rövidtávon megvalósítható fela
dat, hanem évtizedekbe telhet, 
amíg a szerepét betölteni képes po
litikusgárda kellő tapasztalattal 
rendelkező vezetőket termel ki ma
gából. A kényszerű szerepcsere így 
meghatározatlan ideig elhúzódhat, 
mint ahogy ezt az azóta eltelt idő
szakban tapasztalhattuk. Ennek 
következtében egyre inkább ural
kodóvá válhat a politikától áthatott 
gondolkodás térhódítása, az érin
tetlen, saját szerepét betöltő kultú
ra rovására.

*Markó Béla: A  fe led ék en y  
Európa. Mentor, Marosvásár
hely, 2000.427 old.
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SZŐCS ISTVÁN

Nélkületek
Megóvja-e a nemzeti kisebb

séget a beolvadástól az anyanem
zettel való szoros kapcsolattar
tás? Erre is azt mondhatjuk: eset
leg... sok esetben... az asszimilá
ciót mindenesetre késlelteti. Am 
ha az bekövetkezik, nem feltétle
nül a kapcsolatőrzés esetleges 
rossz, vagy hiányos módja az ok, 
mert van rá példa, hogy erős mű
velődési, gazdasági, sőt családi 
háttér ellenére is elhagyják nemze
tiségüket egyesek, mások meg 
mindezek hiányában is megőrzik.

Érdemes volna valami "össze
hasonlító asszimiládológiát" ki
dolgozni, mert az eddigi "tételek" 
nem nagyon látszanak érvényes
nek: olykor az alacsonyabb m ű
veltségű olvad be — máskor vi
szont éppen fordítva, a felsőbb 
rétegek változnak "népükhöz" 
hasonlókká. Rengeteg a példa 
mind a kettőre — a feudalizmus
ból. A polgári korszakból: a társa
dalm i em ancipáció  m ásn y e lv ű  
társadalomban a "legerőszako
sabban" asszimilál. A falusi szé
kely, bekerülve a román nagyvá
rosba, hevesen kezdi felcserélni 
nyelvét, már akkor is, amikor ro
mánul még közepesen sem ta
nult meg, de ugyanígy van a 
kisvárosi székely is, ha módja 
van bekerülni a helyi, vagy pláne 
az országos "elit" soraiba.

Az 1950-es évek elején Buka
restben laktam egy bérházban. 
Az első világháború után odate
lepedett szomszédom, egy szé
kely kisiparos nevét már Su- 
teu-ra változtatta (Sütőből); vala
mit még értegetett magyarul, de 
beszélni már nem tudott. Az u- 
gyanakkor Bukarestbe költözött 
temesvári sváb-magyar házmes
ter és felesége nemcsakhogy ma
gyarul és németül is jól beszélt 
még, de ott felnövekedett gyere
kük szintén; s eredeti nevüket vi
selték. Helyzetük egyébként tel
jesen azonos volt, a különbséget 
köztük csak egyetlen tulajdon
ságban láttam: utóbbi határozott, 
kedélyes, önérzetes ember volt, 
az előbbi teljesen fakó, elmosó
dott személyiség. Csak az emberi 
minőségen múlna a dolog? Nem 
hiszem, bár nyilván az is sokat 
számít. Az 1960-as évek elején, a 
moldvai Bákó utcáján megjelené
sükről ráismertem a lujzikalagori 
iskolás gyermekekre, és vígan el
csevegtünk magyarul, pedig ro
mán iskolába jártak, az ismert kö
rülmények között. Ugyanabban 
az évben a N agyvárad-Élesd 
közti vonaton, tehát elég sűrű 
m agyarérin tkezés lehetőségei 
között, gim nazista lányokkal 
mindegyre elakadt a társalgás, 
mert román iskolába jártak s a 
"műveltségi" kifejezéseket ma

gyarul egyáltalán nem 
ismerték. (Pl. az iroda
lom szót!) Az is kiderült, 

•  • • hogy lett volna módjuk 
román iskolában is heti egy ma
gyar órára járni — fakultative —, 
de szüleik tanácsára felesleges ter
heket nem akartak magukra ven- 
ni!

Általánosan elterjedt véleke
dés, sőt, rosszintulatú jellemzés, 
hogy a magyarok milyen nacio
nalisták, mindent csak magyarul 
akarnak megnevezni és semmi 
sem tetszik nekik, ami nem magyar. 
Ezt nemcsak idegenek terjesztik 
rólunk, hanem magyar hangadó 
közéleti szereplők is, főleg sajtó- 
izgágák. Holott nemcsak az utód
államokban, de bárhol a nagyvi
lágban feltűnő, hogy a magyar 
kivándoroltak csoportjai szívód
nak fel a leggyorsabban. Az E- 
gyesült Államokban az olasz, a 
kínai, a lengyel sokkal inkább él 
a lehetőséggel— amikor ilyen —, 
hogy gyerekeit anyanyelvére 
megtanítsa, mint a magyar.

Már 1849 után is az amerikai 
magyar emigráció egy-két em
beröltő után nyomtalanul felszí
vódott, a N ew  Budák ellenére. 
H add idézzünk most néhány 
sort egy brazil búvópatak partjá
ról1: "1890-től hétszáz magyar, 
pontosabban veszprémi telepes 
érkezett Dél Brazíliába... A negy
venes évek elején apám még ma
gyarul beszélt a helyiekkel — ma 
már senki sem ismeri a magyar 
szót... a húszas-harmincas évek
ben sorra születtek magyar tele
pülések Brazília több államá
ban... Árpádfalva, Szentistván- 
falva, B oldogasszonyfalva... 
Ezekben a falvakban a második 
világháború előtt még beszéltek 
magyarul... Mára eltűntek ezek a 
falvak: a Dunántúl együttes tagjai 
énekelnek ugyan magyarul, de 
nem értik a szöveget." (Ami a Du- 
nántól együttest illeti, a Sao Paoló- 
ban működő magyar főkonzulá
tus küldött kérésükre koreográ
fust, a helyi gyerekekből alakult 
egy néptáncegyüttes.)

Am itt van a közeli Svédor
szág2, ahova "A legmegbízha
tóbb szám ítások  szerin t a 
második világháború után, 1990- 
ig körülbelül harmincezer ma
gyar érkezett Svédországba. Eb
ből tizenötezer úgy eltűnt, mint 
esővíz a homokos talajban. Az 
SMOSZ-nek — ha tárgyilagosak 
akarunk lenni — ma körülbelül 
3800—4000 tagja van, noha a hi
vatalos jelentésekben több mint 
5200-at emlegetnek." Hol van a 
többi?

N ézzük az egyik legjobb 
svédországi magyar egyesületet: 
"Az egyesület első alapszabálya 
azt tűzte ki célul, hogy a magyar 
nyelvet akarja szervezett formá
ban ápolni, a magyar kultúrát, a 
magyar hagyományokat igyek

szik a feledéstől megóvni. De 
már megalakulásakor támadá
sok érték. Bizonyos magyarok ér
telmetlen magyarkodással vá
dolták az egyesület tagságát és 
vezetőségét. Azt hangoztatták, 
hogy ne itt magyarkodjanak, ha
nem otthon... 1987-ben az egye
sületnek 64 tagja volt, de számuk 
négy év múlva elérte a 279-et. Ma 
1999-ben 189-en vannak, közü
lük 129 rendelkezik szavazati 
joggal, a többi kiskorú... A válasz
tási közgyűlésekre alig megy el 
húsz-húszonöt ember. A nemzeti 
ünnepek alkalmával rendezett 
ünnepségeken is ennyien szok
tak megjelenni, vagy még keve
sebben. Csupán a bálok meg a 
szórakoztató előadások vonzzák 
az embereket. Az egyesület anya
nyelvápoló köreire nem is olyan 
régen harminc-harminchat gyer
mek járt, 1999-ben huszonhetet 
vettek nyilvántartásba, de az ösz- 
szejövetelek m egtartása kellő 
szakember és részvétel hiányá
ban akadozott"...

Maurizio Constanza grafikája

Az írás arra is kitér, hogy mi 
az oka az egyesületek gyenge 
vonzóerejének... Sok egyéb kö
zött, a hajlam az elkülönülésre. 
"Külön akarnak szerveződni a 
magyarországiak, az ötvenhato
sok vagy ötvenhat ürügyén ide
került m agyarok, s külön az 
elszakított területekről jött ma
gyarok... Az SMOSZ (Svédorszá
gi M agyarok O rszágos Szö
vetsége) évi százezer koronát a- 
jánlott fel az anyanyelvi oktatás 
megszervezésére, korszerűsíté
sére és állandósítására. De ennek 
az összegnek 1998-ben alig felét 
használták fel, mert nem volt, aki 
igénybe vegye." stb. stb. Pedig "e- 
legendő és megfelelő képzettsé
gű magyar pedagógus él az or
szágban"... Am vajon nem olya
nok-e magyar tanárok, s főleg ta
nárnők, akik elől egyes erdélyi 
falvakban inkább a szomszéd fa

lu román iskolájába szöknek a ta
nulók? Mindenesetre, ugyanott 
képezték ki őket!

Felteszem a kérdést: akkor 
minek jelentet meg a svédországi 
magyar kiadó erdélyi magyar köny
veket, s főleg: kinek? Amíg egyál
talán nincs biztosítva az ottani 
magyarság létfolytonossága, mi
nek még külön az erdélyi magyar is?

Évtizedek óta mondogatom s 
m ondogatjuk m ég egypáran: 
nincsenek magyar nyelvoktató 
könyvek  m agyarok  szám ára . 
(Nemrég Budapesten láttam egy 
hirdetést, angoloknak ajánlotta, ta
nuljanak meg sürgősen magya
rul.) Nincsen olyan nyelvtan
könyv, amely ne szerzőjének aka
démiai körökkel és a tudomá
nyos szóhasználattal való benn
fentes viszonyát ábrázolná; nincs 
mai napig olyan nyelvkönyv, a- 
mely vonzóan, szórakoztatóan 
kapatna rá a m agyar nyelvre; 
mint ahogy van ilyen az angol, 
francia, német nyelvet tanulni 
akarók számára! Nincsen egy 
nagy Képes Szótár, amilyen léte
zik németek, franciák számára. 
Tizenegynehány éve a legna
gyobb kolozsvári könyvesbolt
ban összeszám oltam : ad o tt 
pillanatban tizennyolc nyelv ta
nulásához volt kapható ott szó
tár, hanglemez, hangszalag, a 
világnyelveken kívül szuahéli és 
üzbég nyelven is tanulhatna bár
ki; de magyar nem volt köztük; 
utána jártam, nem a könyvkeres
kedés hibájából.

Amikor ezelőtt kilenc évvel 
az esztergomi anyanyelvi konfe
rencián mindezt elmondtam, s 
kitértem rá, hogy a magyar nyel
vet tárgyaló könyvek legfennebb 
orientalisták vagy akadémiku
sok számára használhatóak, az 
értekezlet vezetője kulcscsomó
jával verni kezdte az asztalt, fe
jezzem be. Egy amerikai hölgy 
viszont arról beszélt, ha nem 
erőltetnék a magyar nyelvet, bi
zonyára több amerikai magyar 
kiscserkész eljárna a m agyar 
cserkészek  szervezete ibe . A 
m unkaülés vezetője erre nem 
csapkodott, csak elmélázva hüm- 
mögött... Szóval hogy hol milyen 
jogok, előnyök vagy hátrányok 
járnak a magyar mivolttal, arról 
vitatkozhatunk. Am járna egyet
len kötelesség is: A  magyar nyelv 
—  terjesztése. Igenis —  pro-pa-gá- 
ci-ója! Erről felesleges a vita: ha 
nincs már magyar nyelv, nem le
het "erdélyi magyar" sem — még 
Svédhonban sem. Erdély köveiről 
meg lekopnak a magyar írásje
gyek, ha nem születnek meg azok, 
akik újból és újból felróhatnák!

Jegyzetek
1 Boglár Lajos: Énem brazil búvó

patakjai. Napút 1999.4. szám.
2 Tófalvi Zoltán: Idegenben. Be

szélgetés Antal Imrével, Valóság 
2001. 5. sz.
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HELIKON

CSEKE PÉTER

Balázs Ferenc-relevanciák
A Németh László-centenárium Erdélyben 

újólag ráirányította a figyelmet az író 1935-ös 
romániai útinaplójára, a Magyarok Romániában 
korabeli fogadtatására és későbbi visszhangjá
ra. A marosvásárhelyi Mentor Kiadónál — 
Nagy Pál gondozásában — előkészített kötet 
folytatja az 1937-es Nem lehet-vita reflexióival 
1989-ben elkezdett kisebbségi létértelmezések 
sorát, s minden bizonnyal jótékonyan elősegíti 
az értelmiségi önvizsgálatot.

A tágabb időkeretben történő vizsgálódás 
több szemtponból is kívánatosnak mutatkozik. 
Az erdélyi magyar értelmiség önértékelésébe 
már csak a személyes érintettség okán sem 
épülhettek be annak idején azok az értékprina- 
piumok, amelyek — lehangoló tapasztalatok 
alapján — kisebbségi értelmiség-tipológia felál
lítására késztették a magyar szellemi erők orga- 
nizátorát. A diktatúra alatti évtizedek pedig 
egyáltalán nem kedveztek a kritikai velleitású 
értelmiségi önreflexióknak. A rendszerváltást 
követő években (amikor higgadtan lehetett vol
na értelmezni a kisebbségi értelmiség — két 
rendszert is túlélő! — magatartás-típusait) így 
állt elő az a fura helyzet, hogy az önmagukat 
mérvadónak tekintő értelmiségiek már magát 
az "értelmiségi hivatástudatot" is vehemensen 
elutasították.

Holott Németh László épp ezt, az értelmisé
gi hivatástudatot akarta felerősíteni.

Ismeretes, hogy rokonszenvét egyértelmű
en a népből kinőtt író (Tamási Áron) magatar
tása nyerte meg. Nem leplezte ellenérzését a 
minden sérelmet számon tartó dobogóval, illetve 
a feltétel nélküli kompromisszumokat kötő lo
jálissal szemben. Legférfiasabb típusnak a szer
vezőt tekintette, "aki föladta kezdeti íróálmait, s 
az omló part egy darabjának megkötésére szedi 
össze az erejét". Veress Dániel — aki a hatvanas 
évek végén és a hetvenes évek elején tartalmas 
személyi és levelezői kapcsolatban állt Németh 
Lászlóval — úgy tudja, hogy a dohogó típusához 
Abafáy Gusztáv, a lojálishoz Szemlér Ferenc, a 
szervezőhöz pedig Kacsó Sándor szolgált minta
ként. (V.D.: Ami a Téli utazásból kimaradt. In: In 
memóriám Németh László. Nagybánya, 1995. 
13—31.) Midhármukkal Brassóban ismerkedett 
meg Németh László. Önéletrajzi visszaemléke
zéseinek második kötetében (Fogy a virág, gyűl 
az iszap. Kriterion Könyvkiadó, 1974.) Kacsó 
Sándor szóvá is teszi, hogy "magára ismert" a 
szervezőben. Ám Németh László nem személye
ket akart megírni — útirajzában is típusalkotás
ra törekedett. A Magyarok Romániában szö
vegösszefüggéséből Balázs Ferenc és Jancsó Bé
la alakja is egyértelműen felsejlik. (Alighanem 
épp maga Kacsó beszélt róluk Németh László
nak, hiszen a Tizenegyekben közös indulás óta 
mindkettőjükkel szoros baráti és munkatársi 
viszonyban állt...)

Érdemes eltöprengeni azon: ha Németh 
László élményközeiből is megismerhette volna 
a világtávlatban gondolkodó Balázs Ferenc ki
sebbségi életstratégiáját, s nem az íróálmait fel
adó, "tejeskannácskák közt ténfergő” erdélyi 
Don Quijote hallomásbeli képét viszi magával, 
talán Jancsó Béla sem kér "perújrafelvételt" a 
Magyarok Romániában megjelenését követően. 
Igaz, Mészkő már csak azért sem kerülhetett be 
Németh Lászlóék útiprogramjába, mert Balázs 
Ferenc épp a debreceni klinikán feküdt. Amikor 
pedig pár órai munkaidőt engedélyezett szá
mára az orvos, rótta A rög alatt árkusait, illetve 
— mulasztásait pótolandó — rengeteget olva
sott. Akkor fedezi fel magának Németh Lászlót. 
A relevádó erejével hat rá, hogy életfelfogásuk, 
gondolatviláguk, törekvésük mennyire hason
latos. 1935. november 24-én kelt levelében arról

tájékoztatja feleségét, Christine Fredericksent: 
ha meggyógyul, feltétlenül megismerkedik a 
vele pont egyidős, "kitűnő emlékezőtehetségű" 
és "nagyon művelt" Németh Lászlóval, akinek 
a művei máris hozzásegítették őt ahhoz, hogy 
önmagát jobban értse, cselekedeteivel számot 
vessen. Ennek a felismerésnek pedig — úgy 
érezte, hogy ő "tipikus erdélyi ellentéte" Né
meth Lászlónak, "intuícióval, találékonysággal, 
de behatárolt tudással" - rendkívüli jelentősége 
volt a szavak és tettek azonosságára épülő mű
vének, A rög a lat ínak a genezisében.

Balázs Ferenc drámájában — ahogy Jancsó 
Béla leírja a Magyarok Romániában írójával vitáz
va (Ahogy lehet. Erdélyi Fiatalok, 1935. IV. 109— 
110.)—Németh László is a sajátjára ismerhetett: 
"Mikor Reymont világhíressé vált parasztregé
nye megjelent, az akkor lengyel területeken lé
vő német megszálló parancsnokság rendeleti
leg olvastatta el azt minden német tiszttel, hogy 
belőle a lengyel népet megismerjék. Balázs Fe
renc könyve irodalmilag bizonyára kevesebb a 
Reymonténál, nem is akar irodalom lenni. De 
aki az erdélyi faluval, életünk alapjával bármi
lyen formában foglalkozni kíván, annak számá
ra ez a könyve nélkülözhetetlen és elkerülhe
tetlen. A népért való jóakarat és tudás küzdelme 
a néppel: ez az a dráma, amely egész kisebbségi 
életünk szimbóluma is: a jóakarat és az önfelál
dozás küzdelme az előítéletek, önzések és kö
zöny irtózatos tehetetlenségi nyomatékaival."

Az "új életre biztató építő akaratot" olvassa 
ki László Dezső is A rög alattból: "Végre egy 
könyv, amelyik nem az elsodort faluról, hanem 
a megépülő faluról szól..." Amire László Dezső 
1936 derekán felfigyel, az Balázs Ferenc száza
dik születési évfordulójának évében is érvé
nyes.

1) A rög alatt nem csupán szociológiai "hely
zetfelvételt" nyújt, hanem társadalomépítési mo
dellt is teremt;

2) szerzője világtávlatból tekint a megoldan
dó kisebbségi gondokra és nem valamely ideo
lógia egyoldalú propagandisztikus célzatával;

3) munkája nem meríti ki ugyan valamely 
par excellence szépirodalmi műfaj — a regény 
— fogalmát, ám minden sorából kiérződik, 
hogy írói kényszerből született alkotás;

4) nem is kimondottan tudományos szem
pontokat érvényesítő mű, és mégis azt érezzük, 
hogy a szerző a világfolyamatok egyetemes 
összefüggésrendszerébe beágyazottan vizsgál
ja az általa is alakított "életdarabot". Munkája 
ekképpen válik — alapvető céljainak megfele
lően — jövőnek feszülő, korszerű életformát 
kimunkáló, az értelemre és az érzelmekre egya
ránt ható, zaklatóan meggondolkoztató írássá. 
(László Dezső: A rög alatt. Erdélyi Fiatalok, 
1936. II. 37—41.)

Öt esztendővel azelőtt, hogy a Romániai

A szalma tetős ház,ahol Balázs Ferenc dolgozott
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Balázs Ferenc — Balázs Péter portréja

Magyar írók sorozatban könyvespolcunkra he
lyezhettük a Bejárom a kerek világot (1923—1928) 
agyoncenzúrázott példányát (Kriterion Könyv
kiadó, Bük., 1975.), szerkesztőségi kollégáim
mal a kibédi olvasókkal volt érdekes találko
zónk. A falu gazdasági felemelkedésének esé
lyeit és módozatait latolgatva egyszercsak vala
ki "egy Balázs Ferenc-típusú" unitárius lelkész 
felől érdeklődött: várható-e még tőle — aki Bö- 
zödi György emlékezete szerint a két világhá
ború között a Nyikó menti Kadácsban "tyú
kokkal prófétáit" — újabb baromfitenyésztési 
kézikönyv, s ha igen, mikorra? Ez a kérdés vitt 
el hamarosan Ürmösre ahhoz a Lőrinczi Lász
lóhoz, akit Balázs Ferenc amerikai útitársaként 
tartottak számon 1970-ben is a kibédiek.

Néhány mondat után kiderült: Balázs Fe
renc személyisége nem is annyira a kolozsvári 
unitárius teológián keltette fel érdeklődését, 
ahol kollégák voltak, hanem 1926 nyarán, ami
kor Chicagóban egy hónapot együtt tölthettek 
— és reggeltől estig a rájuk váró erdélyi teendő
ket tárgyalták. Amherst városának gazdasági 
főiskolája ennek köszönhetően került be aztán 
Lőrinczi László életrajzába: missziós lelkészi 
szolgálata leteltével és megtakarított pénzével 
ugyanis ebben a Massachusetts állambeli in
tézményben készült fel arra, hogy — Balázs 
Ferenc kisebbségi társadalomépítői terveinek 
beavatottjaként — korszerű gazdasági ismere
tekkel térhessen haza szülőföldjére.

Lokálpatrióta eszmélésemet ugyancsak 
táplálta, hogy Ürmösön azt is megtudtam: ti
zenegyezer km távolságból Balázs Ferenc épp 
az én legfestőibbnek tartott homoródmenti fa
lumat, a regölés ősi — a kereszténység felvétele 
előtti idők világából is üzenő — szokásáról ma 
már az egész Kárpát-medencében ismert Ké- 
nost választotta volt szolgálata színhelyéül. Az
óta is sokszor belém sajog a veszteségtudat fáj
dalma: mekkora kár érte ezt a Hargita alatti 
tájegységet azzal, hogy annak idején nem Ké- 
nosban ölthette magára a papi palástot Balázs 
Ferenc. Ennél is fájdalmasabb: világkörüli útja 
után egyházi elöljárói jó ideig megfigyelés alatt 
tartották. A székelykeresztúri unitárius kollégi
umban kellett nevelősködnie. Ma sem világos 
előttem: mivel zavarta meg annyira elöljárói
nak biztonságérzetét? Hiszen ő nem tekintette 
magát sem a teológiai professzori cím, sem a 
püspöki szék várományosának. Pedig a halála 
előtt írt, máig kiadatlan, 216 gépelt oldalt szám
láló Új ember vallása önmagában is azt tanúsítja:



méltó volt mindkettőhöz. A leginkább pedig az 
egyházalapító Dávid Ferenc szelleméhez, aki
ről 1935-ben oly bensőséges képet rajzolt az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent 
Erdélyi csillagokban, mint azóta senki más. (Biz
tató jel, hogy a rendszerváltás után, halálának 
hatvanadik évfordulóján dr. Rezi Elek teológiai 
professzor, egyházi főjegyző "a vallás és a tudo
mány, a hit és az érzelem, az elmélet és a gya
korlat harmóniáját kereső” Balázs Ferenc im
már megkerülhetetlen munkásságára hívta fel 
a figyelmet.)

Árög alatt ismeretében válik igazán szellem- 
történeti fontosságúvá Balázs Ferenc hátraha
gyott munkája. Hiszen aki tudatában van erdé
lyi otthonirodalmunk (Moher Károly telitalálat
értékű kifejezése) eme reprezentatív alkotásá
nak értékeivel, az előtt nyilvánvaló: már a rend
hagyó faluszociográfia alapvetéséül szolgáló 
ötéves mészkői társadalom-reformeri kísérlet 
leírása is mindegyre vallásbölcseleti és "végső 
kérdéseket" feszegető filozófiai megnyilatkozá
sokba torkollik. Alkotásszemléleti és alkotáslé
lektani törvényszerűséggel. Mivelhogy a 
nagyvilágból hozott és a megálmodott Isten 
völgyének kiépítésében szerzett Aranyos vidé
ki tapasztalatait íróként ekképpen tudta szerve- 
síteni.

Tévednénk, ha azt hinnők, hogy mindez 
elsődlegesen Balázs Ferenc teológiai műveltsé
gével és lelkészi működésével függ össze. El
végre már tizenöt-tizenhat éves korától kezdve
— ^mikortól költői működését is számíthatjuk
— komolyan foglalkozott az élet nagy kérdése
ivel, és a Tizenegyek programadásában csakúgy, 
mint világ körüli útja során megerősödött erdé
lyi célkitűzéseiben a filozófiai (kezdetben óha
tatlanul m itikus, majd szükségszerűen 
letisztult) szemléleten alapuló írói megközelíté
si és megjelenítési módot tartotta célravezető
nek. Egyértelműen megerősíti ezt Megkötöttség 
és szabad akarat című — halála után megjelent — 
vallomásában: "Az a bizonyos miért, amikor az 
ember, ha gyermek is, az egyes dolgokat már a 
dolgok egyetemes rendszerében kívánja meg
érteni, az a bizonyos miért csak akkor tolul 
elémbe, amikor már egy esztendeje ágyhoz, he
verőszékhez nyűgözött a korán fellépő tödőbe- 
tegség." (Erdélyi Helikon, 1937. 6.395—404.)

Amiként rövidre szabott élete alkonyán, 
amidőn a kényszerű távozás csillapíthatatlanul 
magas lázában égett. Amikor már csak az írás 
maradt számára az egyetlen cselekvési lehető
ség.

A rög alattból sugárzó, változtatást sürgető 
szelleme azonban nem csupán Aranyosszéken 
kelt új életre (az orvosként és költőként egya
ránt nagyrabecsült Vásárhelyi Géza "reanimá- 
tori" közreműködésével), hanem például a 
Nagy-Homoród mente apró falvaiban is, ame
lyek közül a tatárdúlást túlélt, diófák lombsátra 
alatt meghúzódó Kénos oly megejtően belopta 
volt magát Balázs Ferenc szívébe még diákköri 
vándorlásai idején - amikor Erdély tudatos 
megismerésének igényével járt vidékről vidék
re —, hogy a felhőkarcolók árnyékából ide vá
gyódott haza. Nem csoda hát, hogy marosvá
sárhelyi meg kolozsvári festőbarátaim 1979 má
jusában annyira "beleszerelmesedtek" Kénosba 
meg a vele ikerszépségű Gyepesbe, hogy azóta 
is minden évben visszakívánkoznak arra a vi
dékre — állandó Homoródmenti Képtárt te
remtő társaikkal egyetemben. Termékeny szel
lemi együttlétre, együttgondolkodásra csábítva 
egyszersmind írókat, költőket, a tájegység né
pének gondjain enyhíteni próbáló nagy tudású 
embereket Valami hasonlóról álmodhatott Ba
lázs Ferenc is, amikor Székelykeresztúrról át- 
szekerezett a Homoród mentére, ahol 
Amerikából hozott vetítettképes sorozatokkal 
és világtágító gondolatokkal alakította az em
berek jövőképét. Mindenesetre jelképes üzene
te volt annak a ténynek, hogy az első

tárlatmegnyitón dr. Gellért Imre — az 1956-os 
magyar forradalom eltiprása után súlyos börtö
névekre ítélt — homoródszentmártoni unitári
us lelkész Balázs Ferenc emlékét idézte, 
félreérthetetlen célzással a művészi világterem
tés "képfelmutatása" és az akkori idők poltíkai 
képmutatása közti különbségre.

Minden bizonnyal ez is oka lehetett annak, 
hogy a nyolcvanas években egyre keményebbé 
váló Ceausescu-diktatúra Hargita alatti kiszol
gálói mind nagyob gyanakvással figyelték kez
deményezésünket, és jóval a rendszerváltás 
előtt persona non gratavá nyilvánítottak szülő
földemen. Akkor éreztem meg voltaképpen a 
társadalmi önszerveződés igazi erejét, amire A  
rög alatt többszöri újraolvasása során már ráesz
méltem. Örültem hát Kántor Lajos megtisztelő 
felkésérének, hogy a budapesti Héttorony Ki
adónál megjelenő újabb Erdélyi csillagok számá
ra Balázs Ferencről készítsek szellemi csillag
képet. Talán a kétharmadát ha papírra vetettem 
az Önszervező társadalom erdélyi építőjét megidé
ző írásomnak, amikor — 1989. június 20-án — 
szokatlanul korai és erőszakos csengetés jelez
te: amit raktam délig, leomlott estére. Jó időbe 
tellett, amíg Déva-váras romjaiból újraépíthet
tem a szöveget. Összetartó erejét Balázs Ferenc 
időszerűségének a relevanciája jelentette: a cse
lekvésképtelenség drámájából is erőt csiholó és 
hitet sugalló szellem - és a tőle elválaszthatatlan 
jellem — jelenléte.

Ez keríti hatalmába újságíró-jelölt tanítvá
nyaimat is* valahányszor a szociográfia erdélyi 
alapműveit elemezve A  rög alatt írói attitűdjével 
szembesülnek. Ugyanolyan katarzist vált ki be
lőlük ez a mű, mint a magyar vagy a világ- 
irodalom bármelyik emlékezetes alkotása. (Ez 
késztetett arra, hogy a marosvásárhelyi Mentor 
Kiadónál a kötet újrakiadását szorgalmazzam, 
a Székely bánjával és a Szülőföldemmel egyetem
ben.) Hiszen vizsgálódásaik során nem csupán 
a műfaji ismérveket veszik számba, hanem ma
gukra és magunkra vonatkoztatják a mészkői 
kísérletek ma is zaklató kisebbségi drámáját. És
— törvényszerűen - azt is mérlegelik: hasonló 
helyzetben ők vajon miként cselekednének?

Aligha véletlen, hogy azok a kilencvenes 
évek végén indult fiatal értelmiségiek, akikben
— talán épp a harmadik kisebbségi életkezdés 
során megélt tapasztalatok alapján — érdeklő
dés támadt a maival sok tekintetben analóg két 
világháború közötti kisebbségi helyzet jelensé
gei iránt, nemcsak A  rög alatt mához szóló üze
netével, hanem a mű gondolati előzményeivel, 
koncipiálásának előtörténetével, genezisével is
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foglalkoznak. Közéjük tartozik Vallasek Júlia 
doktor-jelölt is, aki már 1998-as államvizsga 
dolgozatának (Portré levelekben —  Balázs Ferenc 
és Christine Frederiksen levelezése) a megírása 
előtt hozzálátott az értekezése alapjául szolgáló 
angol nyelvű levelezése lefordításához és fel
dolgozásához. Voltaképpen azt a periódust 
vizsgálja tüzetesebben, amelyikben Balázs Fe
renc az átfogó kisebbségi társadalom-reformeri 
tervezgetések és próbálkozások szintjéről átlép 
a megvalósítások és kudarcok kezdeti szaka
szába. Leginkább a kudarcok figyelmeztetik az 
írót arra — érvel Vallasek Júlia —, hogy a meg
lelt, biztosnak és megdönthetetlennek mutat
kozó igazság nem egyszer s mindenkorra zárja 
le a továbbgondolás útját. Amint a kinyilvání
tott igazság feltételrendszere vagy annak né
hány eleme megváltozik, Balázs Ferencnél újra 
beindul az igazságkeresés folyamata, a he- 
lyes(ebb)nek ítélt megoldások kinyilvánításá
nak és gyakorlati kivitelezésének igénye.

Mindez szorosan összefügg a rá jellemző, 
távlati összefüggésekben való organikus gon
dolkodással, amelynek során — miként a szó
ban forgó dolgozatban olvasható — "a 
legapróbb tett is beépül egy nagyobb szerkezet
be, s így jön létre az az organikus egész, amely
ben a legkisebb részecskéje is önálló, de 
egyúttal szerves része az egésznek, azzal együtt 
működik..." E felismerés önérzetes vállalásának 
ekképpen ad hangot Balázs Ferenc: "Elmenni 
egy elmaradott marylandi faluba, s ott a legcso
dálatosabbakat cselekedni, nem vonz engem, 
mert amit ott tehetek, nem egy nemzeti megvál
tás része, a társadalomnak csupán tíz százalé
kára vonatkozik. Azt hiszem, mindig is érezted, 
hogy Mészkőn keresztül egy egész népért cse
lekszem, sőt egész Kelet-Közép-Európáért és 
Ázsiáért! Ezért nemzeti (erdélyi) alaknak tekin
tenek, míg egy másik, aki megszervez és kéz
ben tart négy-öt szövetkezetét, csak a saját fa
lujának használva, nem több helyi hírességnél.”

Alapos filozófiai/teológiai műveltségének 
és világjáró útján megszerzett tapasztalatainak 
köszönhetően Balázs Ferencnek meggyőződé
sévé vált: mindenfajta megváltás esélye miben- 
nünk rejlik, tőlünk függ. Ha nem is egyedül 
üdvözítő módon, természetesen. Neki, aki vi
lágtávlatban, emberiségi méretekben gondol
kodott, igazán elhihetjük: az emberiség — s 
benne a minden rendű és rangú kisebbségek — 
sokasodó gondjainak a megoldása érdekében 
globális és helyi szinten egyaránt cselekedni 
kell. Lehetőleg egy időben. Mivel a felülről el
rendelt "világmegváltás" csak diktatúrával va
lósítható meg, az emberhez méltó életmód 
megteremtésének lehetőségét az alulról felfelé 
kiépülő civil társadalommodell érvényesítésé
ben látta; az egyén, a család, az egymásból és 
egymásba épülő kisebb és nagyobb közössé
gek, valamint az állam (ok) viszonyrendszeré
nek megnyugtató rendezésében; hogy sem az 
egyének, sem a közösségek ne legyenek, ne 
lehessenek kiszolgáltatottjai a mindenkori ál
lamhatalom/ államhatalmak kénye-kedvének.

Ma is megszívlelendő felismerése: bizonyos 
dolgok csak az egyénre, mások meg kizárólag 
a közösségekre tartoznak; ismét mások a nem
zetekre, az államokra, magára az emberiségre. 
Ha mindenik megtenné a maga helyén és a 
maga idejében azt, ami kizárólag tőle függ — 
egyből áttekinthetőbbekké válnának az embe- 
ri(ségi) viszonylatok. Olyan helyi viszonyokat 
és globális viszonyrendszereket kell kialakítani
— üzeni A rög alattban 21. századi olvasóinak 
—, amelyeket ő maga is befolyásolni képes.

Testamentumában úgy rendelkezett, hogy 
holta után is közhasznú lehessen. Szigorúan 
meghagyta, hogy minden írói járandósága A  
rög aktiban olvasható víziójának, az Isten völgye 
fejezetben leírtaknak a megvalósítására fordít- 
tassék. Ennek kapcsán fogalmazta meg Lász- 
lóffy Aladár "Legyen eszünk, ha már volt!"
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Volt még egy díjunk!
A Magyar Köztársaság az idén is számos 

határon inneni alkotót tüntetett ki megtisztelő 
díjakkal, címekkel. Amint az ilyenkor történni 
szokott, a kitüntetettekről méltató cikkek jelen
tek meg, egyesektől információban és gondola
tokban gazdag nyilatkozatok is. Sajtónk e- 
zekkel a visszajelzésekkel valamennyiünk, az 
egész romániai magyarság háláját is kifejezte. 
Nem tagadjuk, minden romániai magyarnak 
jólesik, hogy a Kossuth-, a Széchenyi-, az Erkel- 
és a többi állami díj odaítélésekor az anyaor
szág a mi jeles személyiségeinkre is gondol.

Feltűnt, hogy senki sem figyelt föl Almási 
István Szabolcsi-díjára. Legalábbis azokban a 
lapokban, amelyeket én olvasok, nem jelent 
meg sem róla szóló méltatás, sem vele folytatott 
beszélgetés. Félő, hogy lapszerkesztőink és új
ságíróink nem tudják, hogy ki volt a névadó s 
hogy mi a díj rangja.

Szabolcsi Bence (1899—1973) az újabbkori 
magyar zenetörténet óriása volt. Köztudott, 
hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán teremtette 
meg az új magyar zeneművészetet, amely úgy 
magyar, hogy egyszersmind egyéni és egyete
mes, modem és időtálló is; hasonlóképpen te
kinthetjük Szabolcsit az új magyar zenetudo
mány megteremtőjének. Nemcsak hatalmas al
kotása jelentős (amelynek kritikai összkiadása 
folyamatban van), hanem a temérdek zenetu
dományos közmunkálkodás is, amire — mint 
intézményalapító és -igazgató s mint alapvető 
kiadványok létrehozója és szerkesztője—egész 
életében mindig készséggel vállalkozott. Neki 
köszönhető a Tóth Aladárral közösen kiadott 
Zenei lexikon (1935) és a Bartha Dénessel társ
szerkesztett Zenetudományi Tanulmányok tíz kö
tete (1953—62), akárcsak az 1969-ben Ze
netudományi Intézetté bővült Bartók-Archí- 
vum megalapítása (1961), hogy csak legna
gyobb mérvű és hatású kezdeményei közül 
említsek egy párat. 1951-ben ő alapította meg a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma Egye
tem) zenetudományi tanszékét, amely az azóta 
eltelt félévszázad alatt zenetudományos világ
hatalommá jelentékenyítette a kicsiny Magyar- 
országot. Szabolcsi művében magas színvona
lon érvényesül Kodály Zoltán tanítása, misze
rint a népzenekutatásnak kéz a kézben kell jár
nia a zenetörténeti kutatással és viszont. Külön 
elemző méltatást érdemelne széles körű általá
nos műveltsége és veretes írásművészete. Er
kölcsi nagyságára vall, hogy bár fiatal kora óta 
s haláláig a szellemi magyarság elkötelezett, 
nagyhatású országépítője volt, zsidó azonossá
gát is sikerült megőriznie, tudásából zsidó kör
nyezete is bőségesen gazdagodott.

A Szabolcsi-díjat 1997-ben hozták létre. Ad
dig az arra érdemes zenetudósok is Erkel-díjat 
kaptak, akárcsak a zeneszerzők. Bölcs intézke
dés volt a díj kettéválasztása, illetve a vele e- 
gyenrangú zenetudományi díj megalapítása. 
Első kitüntetettje Szendrei Janka volt, 1998-ben 
Papp Géza, 1999-ben Papp Márta kapta, 2001- 
ben Almási István mellett Berlász Melinda.

Amikor szóvá teszem, hogy Almási a Sza
bolcsi-díj első romániai kitüntetettje (miután 
Erkel-díjjal sem tüntettek volt ki romániai zene
tudóst), hadd emlékeztessek arra, hogy ennél 
nagyobb megtiszteltetés viszont már érte hatá
rokon inneni céhtársunkat, amennyiben néhai 
Jagamas János életművét 1993-ban a Kossuth- 
díjjal egyenrangú Széchenyi-díjjal jutalmazta a 
magyar állam.

Almási Jagamas irányítása alatt indult a pá
lyán, aki tanára volt a főiskolán és—sajnos csak 
rövid ideig — példamutató munkatársa a ko
lozsvári Folklórintézetben. Mestere iránti hűsé
gét nemcsak azzal fejezte ki, hogy kései köteteit

lektorálta, illetve szerkesz
tette, és hogy elhunyta után 
szép megemlékező tanul
mányban búcsúztatta, ha
nem még inkább azzal, 

hogy már kezdő korában azonosult tudo
mányos stratégiájával. Jagamas, aki elsőként írt 
összefoglaló tanulmányt az erdélyi és a mold
vai magyar népzene dialektusairól (1956-os kel
tű írása a mai napig alapkönyvészet ebben a 
kérdésben), az idevágó tudományos adalékok 
területi megoszlásában mutatkozó súlyos 
aránytalanságok felszámolását tűzte ki életcé
lul maga s tanítványai elé. 1960-ban hirtelen 
megvált az Intézettől, ahol Almási a Gheorghe 
Dima Konzervatórium (ma Zeneakadémia) 
friss végzettjeként 1957-ben kapott állást, így az 
azóta eltelt évtizedek távlatából már-már el
mondható, hogy csak annyi ideig dolgoztak 
együtt, amennyit a stafétázók szaladnak egy
más mellett a salakon, míg egyikük megmar
kolja s másikuk elereszti a botot. De ez a rövid 
idő is elégnek bizonyult ahhoz, hogy a pálya
kezdő bemérje magának az irányt, amelyen 
foknyit sem kellett azóta változtatnia és felve
gye azt a kezdősebességet, amely máig sem 
lankad.

Ekkorra már lejárt volt az erdélyi népzene- 
kutatásban a nagy, legendás felfedezések kora. 
Bartók és Kodály klasszikussá minősült írásai 
nyomán rég tudott a világ a Székelyföldön tö
megével található régi stílusú pentaton dalla
mokról, 1953-as kötetükkel Jagamas János és 
munkatársai kiteljesítették a moldvai magyar
ság népzenekincsének húsz évvel korábban el
kezdett, majd félbeszakított feltérképezését, 
megjelentek volt Lajtha László korszakos ada
lékai is a mezőségi hangszeres népzenéről. A 
130 helység, amelyekből a Jagamas-követő Al
mási mintegy 6000 népi dallamot gyűjtött, főleg 
olyan néprajzi tájakat képvisel, ahol őelőtte 
egyáltalán nem, vagy csak igen keveset gyűjtöt
tek, s ahol a magyar népzenei anyag nem rejte
getett rendkívüli értékeket, amelyek feltárása a 
köztudatban is olyan élénk visszhangot keltett 
volna, mint az előbb említettek. Az Érmelléken, 
a Szilágyságban, a Lápos mentén, Aranyosszé
ken, a lós-Küküllő és a Maros közén, a Homo- 
ród mentén és Háromszéken (és másutt) vég
zett gyűjtéseit főleg azokban a tudományos 
műhelyekben méltányolják értékük szerint, 
ahol a szakemberek a nagy áttekintéseken és 
összefoglalásokon dolgoznak, s ahol esemény 
minden rajzolat, ami a magyarság népzenei at
laszának fehér foltjain megjelenik. Rendkívül 
eredménygazdag feltáró tevékenysége mellett 
szakdolgozatait is nagyra értékeli a szakma. 
Magas fokú tudományos képzettség és ítélő 
képesség mellett kivételes alaposság, megfon
toltság sugárzik minden mondatából. Mintha 
nem papírra vetné, hanem kőbe vésné őket, 
annyira kidolgozottak, annyira véglegesek. 
Maholnap félévszázada közöl, de nem hiszem, 
hogy csak egyetlen állítását is megbánta volna 
vagy vissza kellett volna vonnia. Annak a ritka 
típusnak a képivselője, akinek kijár az "élő 
klasszikus" minősítés.

Fülöp Ilona grafikája

Nemcsak szaktudós, hanem tudománytör
ténész is. Doktori értekezését (1989) az erdélyi 
népzenegyűjtés kezdeteiről és Bartók és Kodály 
nevével fémjelzett klasszikus korszakáról írta. 
Ez a nagy összefoglalás még nem jelent meg, de 
magyarul és románul közölt fejezetei beízesül- 
tek a szakirodalomba.

A látszat szerint Almási magányos tudós. 
Hiszen emberemlékezet óta az egyetlen ma
gyar zenefolklorista az Intézetben, s mivel nem 
tanár, nem sereglenek körülötte tanítványok. 
Valójában egyáltalán nem magányos. Nagy te
kintélyű, becsült tagja annak a tudományos kö
zösségnek, amely 1957-ben kezdőként befo
gadta. Az Intézet nemcsak munkahelye, hanem 
szellemi otthona is, amelynek habitusát maga is 
felelősen és jótékonyan alakítja. Az intézeti év
könyveket nemcsak szerzőként gazdagítja, ha
nem társszerkesztőként, kollégák írásainak 
alkalmi fordítójaként, könyvismertetések írója
ként is. Románul és németül (s alighanem an
golul is) épp olyan szabatosan és igényesen 
fogalmaz, mint magyarul, s kiadványainak 
jegyzékéből kiderül, hogy a magyar népdalon 
kívül a románnal, a szásszal, sőt a hazai zsidó
val is behatóan foglalkozik. Nyitottságára vall, 
hogy könyveinek jelentős része közös munka. 
Szenik Ilona és Iosif Hertea, Lakatos István és 
Benkő András, Faragó József és Kányádi Sán
dor mellett volt társszerző, hogy csak az ismer
tebb neveket idézzem könyvei címoldaláról.

Külön érdeme, hogy a tudomány magas 
szintű gyakorlása mellett az igényes népműve
lést is feladatának tartja. Népszerűsítő közle
mények és előadások sokaságában terjeszti a 
népzene javát és a népzenetudományos ismere
teket Csakis a kor áldatlan könyvpolitikája, a 
példányszámok központi szabályozása akadá
lyozta meg 1972-ben Tavaszi szél vizet áraszt cí
mű, 200 népdalt felölelő antológiáját abban, 
hogy olyan korszakos népkönyvünkké legyen, 
amilyen a A mi dalaink volt a harmincas évek
ben. (Második, bővített kiadását 1982-ben jelen
tette meg a Kriterion. További kiadások folya
matos, nagy példányszámú megjelentésének 
1990 óta nem volna politikai akadálya, csak 
azonosulna még az új Kriterion a régi értékei
vel!)

A Szabolcsi-díj nem az első kitüntetése Al
másinak (már 1970-ben volt Kulturális Érdem
rendje, 1981-ben a Román Akadémia is díjazta), 
de alighanem a legrangosabb. Bizonyára jólesik 
neki, hogy az anyaország kormánya adta, és 
remélem, büszke rá, hogy a díjazó politikum 
ezzel a világhatalom számba menő magyar ze
netudományosság számos kiválóságának az 
ajánlását teljesítette.
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Száz éve született Domokos Pál Péter
1901. június 28-án született az 

utóbb Csíksomlyóval összeépült 
Csíkvárdotfalván Domokos Pál Pé
ter, aki a moldvai csángómagyar 
népköltési gyűjtés Petrás Ince által 
1841-ben indított első korszaka után 
egy második, új korszakot a szöve
gekkel együtt azok dallamát, vagyis 
a népzenei gyűjtés korát kezdte

1919-ben Csíksomlyón szerzett 
tanítói és kántori, majd 1926-ban 
Budapesten tanári oklevelet. 1929- 
ben a román tanügyminisztérium 
felfüggesztette Csíkszeredái tanári 
állásából, mert a két ország között 
nem volt egyezmény az egyetemi 
diplomák kölcsönös elismerésére. 
Saját vallomása szerint ekkor ol
vasta Bartók Bélától, hogy "Bákó 
városa körül van néhány magyar 
falu — moldvai csángók —, ahon
nan nincs népzenei anyag" — és ez 
a megjegyzés buzdította arra, hogy 
állástalanul, minden hivatali meg
kötöttség nélkül kerékpárral Mold
vába menjen gyűjteni. Útjának 
eredményeit A moldvai magyarság 
(Csíksomlyó, 1931) című könyvében 
közölte. (Ez néhány év múlva újabb 
kiadást ért: A moldvai magyarság. A  
csángómagyarok múltja és jelene. 
Hatvannyolc csángómagyar népdal. 
Második kiad. Cluj—Kvár 1934.)

Mivel "csak helyszíni feljegy
zéssel végzett gyűjtésem a tudo
mányos szakérdeklődést nem 
elégítette ki", 1932-ben kóberes sze
kérrel és Fickó nevű lovával, Lacz- 
kó László egyetemi hallgató társa
ságában, cserépedényárusnak ál
cázva magát, négy hónapi gyűjtő- 
útra indult, ezúttal a korabeli tudo
mányos népdalgyűjtés műszerével: 
fonográffal is felszerelve. Afonográf- 
felvételeket Bartók Béla jegyezte le 
számára, és ezek újabb gyűjtemény
ben láttak nyomdafestéket Mert ak
kor az idő napkeletre fordul. Ötven 
csángómagyar népdal. Cluj—Kvár 
1940.

Lukács László jegyezte le, hogy 
ezen a második gyűjtőúton, miként 
Lészpeden Baló Marika visszaem
lékezett, "a lészpediek Domokos 
Pál Pétert Magyarország királyá
nak tartották, aki álruhában, cse
répedényárusként érkezett, hogy 
megismerje, kifürkéssze a moldvai 
magyar nép életét, sorsát, helyze
tét, s az így szerzett ismeretei alap
ján segítsen rajta". Mint egykor Má
tyás király, aki parasztnak, majd II. 
József császár, aki Falkenstein gróf
nak adta ki magát.

Az idézett két kötetet, az Adalé
kok Moldva történetéhez (Cluj—Kvár, 
1940) című harmadik könyvét, az 
újabb kutatási eredményeket, vala
mint második gyűjtőútjának tanul
ságait összesítve adta ki 1941-ben 
Kolozsváron élete főművét: A mold
vai magyarság múltja és jelene. Száz
húsz csángómagyar népdal. Har
madik, bővített kiadás.

Két gyűjtőútján, saját kimutatá
sa szerint, tizenhárom moldvai 
helységben (Adzsud, Bogdánfalva, 
Forrófalva, Gyoszény, Klézse, Láb-

nik, Lészped, Magyarfalu, Nagy
patak, Onest, Pusztina, Szekatúra, 
Trunk) és két bukovinaiban (Isten
segíts, Józseffalva) 48 név szerint 
jelölt énekestől 127 népdalt gyűjtött 
hallás után, illetőleg vett fonográf- 
hengerekre. Ezek közül fő művé
ben — mint láttuk — 120 dal jelent 
meg, az élen 31 balladával, majd a 
végén még 3 egyházi énekkel, vala
mint 1 népmesével.

Két moldvai gyűjtőútját egy 
olyan harmadikkal egészítem ki, 
amelyről a szakirodalomban sehol 
sem találtam említést. E gyűjtőút
ján, 1958. február 15—20-a között 
kolozsvári Foklór Intézetünk részé
ről Jagamas János kísérte el, s archí
vumunk kettejük neve alatt 21 tat- 
rangi (hétfalusi), 35 lujzikalagori és 
23 szabófalvi magnetofonfelvételt 
őriz, nagyrészt énekes, kisebb rész
ben hangszeres zenével és prózá
val. így, 127 korábbi gyűjtése e 79 
felvétellel tetemesen gyarapodott, 
három olyan gyűjtőpontról, ame
lyeket 1929-ben és 1932-ben nem 
volt alkalma felkeresni. Nem tud
juk, hogy e felvételek eredetijét vagy 
másolatát magával vitte-e Budapest
re, de archívumunkban Mg. 200j— 
MG. 205m. leltári számok alatt 
valamennyi hozzáférhető a tudo
mányos kutatás számára.

1938 májusában az Euchariszti
kus Kongresszus alkalmával 
Trunkból másokkal együtt két 
moldvai énekes asszonyt vitt Buda
pestre, akik Bartók Béla és Szabol
csi Bence, valamint a csángóma
gyar folklórgyűjtés akkori szakem
berei: Bállá Péter, Lajtha László, Ve
ress Sándor és az ő jelenlétében a 
Magyar Rádió stúdiójában 16 dalt 
énekeltek Pátria hanglemezre. "A 
felvételt a terem magasabban fekvő 
üveghelyiségéből Bartók Béla irá
nyította", és a felvételeket ugyan
csak ő jegyezte le. így Domokos 
Bartókot a csángómagyar folklór- 
gyűjtésben-kutatásban közvetlenül 
érdekeltté tette.

Ez az érdekeltség Bartóknál 
1913-ban kezdődött, amidőn Ion 
Bianuval, a Román Akadémia ak
kori tudós könyvtárosával, később 
elnökével folytatott levelezése után 
moldvai utazását 1914 augusz
tus—szeptemberére tervezte, de ez 
sem a világháború kitörését követő 
zavaros időkben, sem a két világhá
ború között soha nem valósulhatott 
meg. Pedig ha ez sikerül, a moldvai 
csángómagyar népzenegyűjtés 
nem 1928-ban Domokossal, hanem 
15 évvel korábban Bartókkal kez
dődött volna; több lenne a gyűjtött 
anyag, s bizonyára a gyűjtés törté
nete is másként alakult volna.

Viszont Domokos érdeme, 
hogy gondozásában Budapesten 
1981-ben Bartók neve, bár jóval ha
lála után, egy csángómagyar gyűj
temény címlapján mégiscsak meg
jelenhetett Bartók Béla kapcsolatai a 
moldvai csángómagyarokkal. Népda
lok, népmesék, népszokások, ere
detmondák a magyar nyelvterület

legkeletibb részéről címmel. A kö
tet többek közt Bartók 16 trunki és 
kászonimpéri szöveg- és zenei le
jegyzését, valamint 3—3 trunki és 
kászoni népmesét, valamint Domo
kos 9 prózai gyűjtését tartalmazza.

Előbb azonban Domokos élet
pályájának és munkásságának új 
szakasza kezdődött: "A II. világhá
ború családommal együtt engem is 
Budapestre sodort, és így osztály
részem az áttelepítettek magukkal 
hozott népzenéjének továbbfigye- 
lése maradt. Első feladatomnak a 
moldvaiak népzeneanyagának fel
tárását tekintettem. E célból őket 
életük új helyén többször felkeres
tem, sőt két teljes évig közöttük lak
tam, hogy mennél jobban, alapo
sabban megismerhessem őket. Da
laikat hallgatva, jegyzetelve arra a 
megállapításra jutottam, hogy szö
vegük a Petrás Ince János által 100 
évvel ezelőtt feljegyzett szövegek
kel igen sokszor egyezik. Néhány 
kiváló hazatelepített énekes éppen 
Klézséről, abból a faluból való, a- 
honnan Petrás szövegeit küldötte. 
Az akkor néma dal az itt élő énekes 
ajkán megelevenedve áll elénk. Van 
olyan énekes, ki negyed századdal 
ezelőtt nekem Moldvában fonog
ráfra énekelt, s így arra a megfigye
lésre ad lehetőséget, hogy dalai az 
idők előrehaladása és a körülmé
nyek változása folytán változtak-e 
és milyen mértékben változtak 
meg. (...) A népművelési kormány
zat nem kis áldozattal tette lehető
vé, hogy a csángómagyar telepesek 
strofikus anyagát több szakasz [ti. 
versszak] felvételével rögzítsük, a 
balladákat pedig teljes terjedel
mükben vegyük magnetofonra. A 
recitatív sirató-anyag is maradékta
lanul rögzíthető volt. Az így rögzí
tett népdalok, mikor nem egyeden 
versszak daliamának pillanatfelvé
teleként, hanem szakaszonként, tel
jességükben kerülnek lejegyzésre, 
magukon hordva minden színt, jel
legzetességet, fontos tanulmány
anyagot adnak a népi előadóművé
szet, díszítő tecnika és a csángóma
gyar énekstílus vizsgálatára. (...) 
Ennek bemutatására lehetőleg u- 
gyanazt a dallamot ugyanattól az 
énekestől többször is feljegyeztük 
és a variánsokat egymás alatt kö
zöltük. (...) A bemutatásra került 
teljes zenei anyag lejegyzése Ra
jeczky Benjamin érdeme."

így jelent meg, Rajeczky kitűnő 
dallamjegyzéseivel Budapesten 
1956-ban a Csángó népzene I. kötete. 
A sorozat 1961-ben a II., majd 1991- 
ben, már Rajeczky halála után, a ül. 
kötettel folytatódott. 1981-ben az I-
II. kötet második kiadást ért. Az I. 
és ID. kötet élén a bevezető néme
tül, angolul és franciául, a II-ban 
németül is olvasható.

Az I. kötet Petrás hagyatékán és 
öt kiváló énekes asszony dallam 
nélküli szövegein kívül dallamaik
kal együtt siratókat, gyermekjáté
kokat és lakodalmasokat tartalmaz. 
A II. kötetben a 6—10 szótagú négy

soros, a 01-ban a 10 szótagszám fö
lötti és a nem egyenlő szótagszámú 
dalok jelentek meg, a három kötet
ben összesen 228 szöveggel és dal
lammal. Pontosítva és méltatva 
Domokos fönnebb idézett ismerte
tését, a magyar folklórgyűjtés törté
nete során első ízben jelent meg 
nyomtatásban számos népdal és 
népballada összes versszakának le
jegyzése a fonográfhengerekről az 
egyéni válozatképzés bemutatásá
ra. Szintén ezt a célt szolgálta u- 
gyanazon énekesnek Domokos által 
1932-ben és az 1949—54-es években 
gyűjtött, valamint Bartók 1938-as 
gyűjtésének egymás alatti, partitúra- 
szerű közlése, gazdagítva Veress 
Sándor akkor még kiadatlan, vala
mint Bállá Péter mindmáig kiadatlan 
néhány darabjával.

E három gyűjteményen kívül a 
II. világháború után Domokos még 
három önálló kötettel gazdagította 
csángó vonatkozású életművét. Az 
egyik a már idézett Bartók Béla kap
csolatai..., a másik a "virágos" soro
zatban a 96 csángómagyar népdalt 
tartalmazó Rezeda című népszerű 
válogatás, amely 1953—1978 kö
zött öt kiadást ért, majd a harmadik 
1979-ben az "...édes hazámnak akar
tam szolgálni" dm alatt Kájoni János 
Cantionale Catholicum és Petrás Ince 
Tudósítások című művével.

A Mária leányától összeállított 
bibliográfia Domokos közel más
félszáz címét tartalmazza, köztük 
számos tanulmányt és cikket a 
csángómagyarok múltjáról, sorsá
ról és folklórjáról. íme néhány pél
da: Egy csángómagyar népballada 
(1934); Néprajzi jegyzetek a Szeret 
partjáról (1938); A moldvai magyarok 
történeti számadatai (1938); Egy nép 
ballada dallama (1952); Júlia szép le
ány. Ballada-monográfia (1959); 
Sültű (1963); Találkozásom Bartók Bé
lával (1965); Pogocsál (1971); Lakatos 
Demeter és a csángómagyarok (1972); 
Mit adott Moldva magyarsága a ma
gyar kultúrának (1973); A legelső ma
gyar népdalszöoeggyűjtő: Petrás Ince 
János (1975); Csángómagyar katoliku
sok Moldvában (1979); Bartók Béla 
kapcsolatai a moldvai csángómagya
rokkal (1979); A csángómagyar kérdés 
(1986); Csángómagyar lakodalom 
(1993) stb.

Halálakor (1992. február 19.) 
többen búcsúztatták a koporsójá
nál, a sajtóban. Mi sem búcsúzhat
nánk el tőle szebb szavakkal, mint 
amelyekkel Veress Sándor emléke
zett rá: "Ami Domokos életművét 
megkülönbözteti másokétól, sőt 
sokak fölé is emeli, az a tudósi fele
lősségtudatán túl a minden sorából 
sugárzó személyes elkötelezettség 
humánus melege. A csángó falvak 
népét nem mint tudományos elmé
letekre kiszemelt statisztikai objek
tumokat közelíti meg, hanem mint 
örömeiket és búbánataikat megélő 
embertársait, akik a puszta létezé
sükkel, nyelvükhöz, dalaikhoz, 
szokásaikhoz, hitükhöz való ra
gaszkodással évszázadokon át írat- 
lan történelm et csináltak ősi 
földjükön. A csángókérdés ilyen 
sokrétű, dokumentáris jellegű fel
tárása felbecsülhetetlen értéke a 
magyarságkutatásnak."
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F A L U D Y  G Y Ö R G Y

A  Duna
I
Nyolcvanöt éve lehetett 
egy téli napon. Nagyapám 
Pest legszélére vezetett 
s megmutatta a jégmezői 
a Korzó néven nevezett 
helyről. "Azott túlnan Buda," 
szólt, "és lábunk előtt a nagy 
folyó. Úgy hívják, hogy Duna". 
Megnéztem jól, de víz helyett 
nem láttam, csak havat s jeget. 
"Miért" kérdeztem akkor én 
"járnak havon az emberek, 
mikor amott a láncos út 
bizton visz át a jég felett?
Mind megbolondultak talán? " 
"Nem kell hídpénzt fizetniük," 
felelte erre nagyapám.

II
Néhány év s minden rendbejött. 
A Fürdőutcza végén láttam 
a folyamot s a rajta úszó 
faalkotmányt, a fürdőházat. 
Majd a Római-partra mentem. 
Vízimalmok sora a Gázgyár 
után. A fürdőt hidegebbnek 
ítéltem meg az Adriánál.
A szekérről le a malmokba 
gabonát vittek pallón s vállon, 
az öregekén csupán egy zsák, 
a legényekén kettő-három.
A csónakházakban a parton 
idősebb fiúk kamatyoltak 
szép, festett nőkkel. Én a víznél 
ültem, mert még kis kamasz 

voltam.
A folyó hol áttetszőn szürke, 
hol meg élesen fövény sárga. 
Sokan szóltak a kék Dunáról, 
de azt még ember sose látta.

III
Az idő olykor állni látszott, 
máskor szédülten sietett, 
miközben a Fürdőutczából 
gróf Tisza István ucca lett.
De a láthatár szélén ekkor 
néhány borzalmas szörnyeteg 
emelte fejét és ritmusban 
lökődött egyre közelebb.
"Ne félj, nem érnek el, túléljük 
a torz ideológiák 
veszettjeit," — így csillapított 
barát, feleség és család. 
Bővelkedünk az árulókban, 
míg férfiakból nem jutott 
elegünk, gondoltam. így jobb lesz, 
ha búcsú nélkül elfutok.

Tudtam, a Dunánál a Szajna, 
az Ued Szusz s a Hudson jobb, 
de még a Flej Új Guineában 
is szebb, mint hogyha itt vagyok.

IV
Láttam az Ued Um er-Rbiát, 
a Szuszt, pálmák és tört bozót 
között az Ued Dráá árkát, 
a Delaware-t, az Ohiót, 
a Hudsont, a Monongahelát, 
a Purorit s a Flej folyót, 
majd negyvenhatban hazaértem. 
Még várt reám a hullaszag, 
a házfalon áttört kémények, 
a sunyin leső férfiak, 
a facipős, meggörbült nénik, 
s néhányon, kiknek kék egén 
fejére álló délibábnak 
ringott a foszló jóremény.
Egy nap a ledőlt Margit hídnál 
ültem a pesti oldalon 
s még nem sejtettem, hogy 

számomra
e tájon nincsen oltalom.
Tizenöt hónappal korábban 
a felrobbantott híd alatt 
lőtték nyilasok a Dunába 
fiatal orvos húgomat.
Nem húnytam szemet, mégis 

láttam
a partról mint zuhant hanyatt 
a jeges árba. Roppant vércsík 
habzik mögötte. Jobb kezét, 
melyet egy nyilas törzsőrmester 
pöröllyel zúzott szét elébb, 
a tört hídpalló leszaggatta.
Lábát acélpántok s vizák 
harapdálták le Mohács mellett, 
s ahogy törzse úszott tovább, 
a friss hajóhíd Újvidéknél 
levitte nyakát meg fejét, 
és törzséből se maradt semmi, 
mikor Vidin elé leért.
Átkozni kezdtem a Dunát, 
bár jól tudtam, nem tehet róla, 
s futottam a rakparton át,

befordultam a Lánchíd roncsa 
után. Most az sem békített, 
hogy a gróf Tisza István ucca 
József Attila utca lett.

V
A Csepel-szigeten, Szent Miklós 
magasában, távol a város 
zajától, a vízparton, rétek, 
bokrok, fák, nádas közt magános 
kis kocsma állt. Ösvényen

volt csak
elérhető. Főként halászok 
meg csónakosok látogatták. 
Negyvennyolc késő tavaszától 
ide jártam minden vasárnap 
reggeltől hétfőig, hogy távol 
maradjak talpnyalók, tekergők, 
besúgók s komcsik zsivajától.
A kocsmárosné, nem tudom mért, 
megkedvelt. A kis sufnit adta 
szállásul, hol gyertyát

gyújtottam 
és szalmazsákon aludhattam. 
Beleszerettem a Dunába.
A kocsma ablakából lestem 
a folyót. Nem fordultam hátra. 
Mit bántam én, kik

jönnek-mennek, 
hogy esznek-isznak a vendégek, 
mint verekednek — olykor 

vér folyt—,
hány halat fogtak, mit beszélnek. 
Avagy kiültem a folyóhoz. 
Hajnalban néha tejfehér volt, 
máskor gyűrötten citromsárga, 
késő alkonykor tükrös szürke, 
vagy mint a felmerülő bálna.
A partnál nappal állni látszott, 
beljebb vonalban futott árja. 
Záporban szemem előtt szűk lett, 
akár egy hegyes végű kád, 
száz szökőkút emelte rajta 
apró fejét. Az éjszakák 
fáztak. A telihold ezüstös 
sárkánya lassan ballagott 
a víz színén, át a túlpartig.

Párás éjjen a csillagok, 
mint hamutartóban az égő 
gyufán a végső, pirinyó 
kis tűz. Gödröt ásott magának 
a víz mélyébe lebukó 
holdsarló s onnan pislogott fel. 
De mind közt legjobban talán 
az éjszakát kedveltem, hogyha 
sötétzárka borult reám.
Csak talpam tudta, merre járok, 
s nem láttam úszó kezemet, 
mert furcsa szeszélyem fürödni 
csupán sötétben szeretett. 
Egyszer egy hajócsavar omló 
roppant örvényt küldött felém, — 
habár rossz vég ez sem lett volna 
Rákosi Mátyás idején.

VI
Október harmincadik napja 
s még kettő — három kurta nap: 
a legboldogabb ekkor voltam 
egész múlt életem alatt.
Két héten át szép idő egyszer 
volt csak, a három egyikén. 
Reggel az írószövetségbe 
mentünk Zsuzsával. Csupa fény, 
öröm, roncs, sétálók, kokárdák 
meg lyukas zászlók. Azután 
benéztünk a Bajza utcába.
A járda másik oldalán 
az oroszok most csomagoltak.
Pár nercbundás, kövér kofa 
teherkocsin ült. Elsűdottunk 
mellettük. Nem néztünk oda. 
Rémhír kelt arról, hogy elestem 
a ruszkik ellen és most holtan 
fekszem egy Széna téri boltban. 
"Mutasd magad, hogy élsz 

még ", unszolt 
Zsuzsa. Siettünk a Belváros 
felé. Ki ujjongva köszöntött, 
vagy megölelt a gyalogjárók 
tömkelegében, felfordított 
villamosok közt. Mások néztek 
üveges szemmel s nem hitték el, 
hogy engem látnak. Aztán kétszer 
sétáltunk át a Váci utcán, 
s utána, egymás kezét tartva 
szó nélkül, ösztönösen tértünk 
le kettesben a Duna-partra. 
Megértük, szabad lettazország,— 
nem tudtuk, hogy csak

három napra. 
Mint görögök, kik Apollónak 
hálából áldozatot visznek, 
szerényen, fejlehajtva mentünk 
a lépcsőkön, egész a vízhez.
Ott ültünk. A napfény sugárzott, 
a Vár riasztó romja szép lett. 
Lábunknál a Duna folyt szürkén. 
Miért látom azóta kéknek?

(Budapest, 2001)
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1. h i v ó v e r s  —  Orbán János Dénes
B é c s ,  2 0 0 0  n o v e m b e r  1 6
Oly sokmindent szeretnék mondani 
— ezért kellene rövid verset írnom, 
mi elférhetne egykor egy kövön, 
a kőpedig egy talpalatnyi síron.
De lám, a frappáns kamaszkor lejárt, 
s a bölcsesség kora még messzi van, 
s a kettő közti sztrádán álldogálok, 
már nem meztélláb, 
de még csak zokniban.

Brassó, Kolozsvár, Budapest után 
most cifra bécsi hídról köphetek 
az épp soron következő folyóba, 
megköszönvén imígy az ihletet.

Örök divat írni a városokról, 
érzelmekről s az életélvezetről, 
de Bécs, akár egy undok, randa hüllő 
kicsúszik lomhán bármely verskeretből.

Hány tízezernyi panegirikusz 
övezte Bécset, metropolisát 
művészetnek és édes földi kéjnek!

S most áll poétánk, szívja a fogát, 
és menne innen akár a fenébe.
Tüskök gárdája — univerzitás.
Tohonya ludak — a hírhedt bécsi dámák. 
A kávéházban száz unott pofa 
osztja a benzin és a knődli árát.

A Ringen átdöcög egy-egy fiáker, 
s a látványnál csak az röhejesebb,

mily büszkén pompáznak a benne ülő 
proletár majmok, amint éppen áldják 
a szép és dicső huszadik századot, 
a Nagy Egyenlőségek Századát, 
melynek köszönhetően most Gráfok lehetnek.

Félóráig,
csak ötszáz schillingért.
*
Villámkép.
Innen invokállak,
Téged, a régi szellem régi őrét 
s kalandorát, a bohém humanistát.
Áruld el nékem, ó, Öreg Magiszter, 
kit egy ámyékszék-század bűze sem 
tántorított el a rózsák illatától, 
a képzelet minő lencséin át 
nézzem e rohadt, neonzöld világot, 
hogy benne ama klasszikus, 
örök Szépséget fölfedezzem,
mit eddig csak hazugságban találtam?
*

Tudod, egy egész napfényes őszön át 
Évát, tudod, Éva Sdiarffot kerestem, 
kocsmák mélyén, rokokó palotákban, 
s a múzeumban minden képkeretben.

Álltam ott, ahol hetven éve álltái, 
mondtam, hogy Éva Scharffot keresem, 
ha jó volt Néked akkor, hetven éve, 
miért ne lenne most is jó, nekem?!

Négy-öt órát kellett vámod Neked.
Dohogtál tán. Én vártam heteket.

1. v á l a s z v e r s  —  Faludy György
A d  I o a n n e m  D i o n y s i u m  

O r b a n u m
Kezdem-végzem Béccsel, mivel azt írod, 
hogy megutáltad. Józan és kegyetlen 
ítéleteddel, amikor először 
értem Vindobonába, megegyeztem.

Híres költő vagy, J.G. Herder díjjal, 
ki nem tévesen, habár meggondoltan, 
de kapásból és jól ítélkezik, 
míg én ködevő senkiházi voltam.

Éppen tizennyolc éves lettem aznap, 
mikor "a császárvárosban" megálltam. 
Apám vegytani egyetemre küldött.
Én azt a szarnál vadabbul utáltam.

Nagy költőnek véltem magamat. Ebben 
csak rossz verseim gátoltak, más semmi, 
vagy az, hogy otthon, padokon, padláson 
húszezren hittek nagy költőknek lenni.

Lakást a Pension Intemacionálban 
szereztem, Alsertrasse 26-ban, 
s mert nem volt pénzem vacsorára, este 
a város jeges utcáin baktattam.

Lidia Pekhterev ott lakott szintén, 
orvostanos Hárbinból, roppant szép lány. 
öreg, fiatal megbolondult érte, 
én meg bánkódtam, hogy sose néz énrám.

Szilágyi, nálam idősebb diák is 
köztünk élt. Sajgó keservemben megszánt, 
ígérte: bemutatja nékem Pestről 
átjött húgát, virgonc, húszesztentős lányt.

A Stefansdom sarkánál várt bennünket.
Húsz lépésnyire mosolyogva néztem, 
és ő  is engem, mikor egy nagy halom 
képlékeny, még lágy kutyaszarba léptem.

Lábamat húztam. Próbáltam lerúgni.
Hiába volt. A kutyagumi sarkam 
elé ragadt talpamhoz. Mellé léptem, 
ő  meg ott állt, s folyton röhögött rajtam.

így semmi sem történt. Maradt Wien iszonya. 
Romit játszó nyársak, hápogó tanárok, 
pisiszagú kölykök, áldoktor úrfiak, 
tejcsamok nénikék, randa diáídányok.

Egy éjszakán, már jó későn, bementem 
Szilágyihoz. Ablakát mindig nyitva 
tartotta, bár a novemberi szél fújt.
Most megtudom, mi jóbarátom titka.
"Hát nem tudod? Hangosokat szellentek 
fosás előtt s utána, ha kinyomtam.
Ez ellen nem tudok semmit se tenni", 
sóhajtozott. "Egészségedre", mondtam.

"Nem úgy", szólt ő. "A klozet szemközt nyílik 
Lidia szobájával. Úgy imádom 
hiába őt, a drágát. De mit szólna, 
ha a szomszédból meghallja fingásom?

S mit láttam közben, meggyőzött csupán: 
a fakó, lomha, kortárs bécsi dámát 
kizárólag a legvégsőbb esetben, 
kizárólag, és csakis asztalon, 
mert ha az ágyba fektetem, hanyatt, 
menten elalszik, 
s tessék, b..hatom.

Sajnálom, hogy a ballada 
e derék kortárs asszonyokról 
belefulladt a triviálba.
De vagy én vagyok nagyon hülye, 
vagy nem tudok egy-két titokról.
Vagy pedig már minden hiába.
*
Persze, nem csak a "szerelem "...
Ennél többről is lenne szó, 
valamiről, mi tán lehetne, 
s a világot, ezt a randa hüllőt, 
beterelné a verskeretbe.

Látod a vulkán koffert a szekrényen?
Ebbe to jók bele már két hónapja.
Az ablak nyitva, de a bűzt már érzem.
És a szobalány mit szól majd a szagra?

Segíts nekem!" Sokáig tanakodtunk 
egész hiába. Végtére levettük 
a bőröndöt, elvittük a Gürtelre, 
s a villamosmegálló mellé tettük.

Öt lépést mentünk balra, tízet jobbra. 
Villamos jött. Egy balfasz strici fogta 
s felugrott az induló villamosra.
Mif mondott, mikor otthon felnyitotta?

Ettől se lettem vígabb másnap reggel.
A boldogság, úgy gondoltam, elkésett, 
de aztán mégis megjött. De nem Bécsért 
történt, amikor megszerettem Bécset.

Kiverem farkamat, gondoltam este, 
ahogy Catullust olvastam az ágyban. 
Akkor történt, hogy kitárult az ajtó 
s Lidia jött be, kit aligha vártam.

Elmondhatatlan boldogság fogott el. 
Letéptem róla mindent, ráhajoltam 
s remegni kezdtem. Azóta állítja, 
hogy szűz fiút kapott, bár rég nem voltam.
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B ARTHA KATALIN ÁGNES

Enyedi Sándor 
könyvéről
Az utóbbi években mintha aggódnánk 

a könyvért. Lehet, időszerűvé vált az in
ternet anyagtalan felhője mellett visszata
lálni a korlátozott példányszám ban ösz- 
szefűzött papírlapok tömegéhez.

Kézbe simuló ez a kötet, bár nem elegáns 
kivitelű és nem is nemes papírra nyomtat
ták.1

Csak sajnálni tudjuk, hogy Enyedi Sán
dor válogatott színháztörténeti, irodalom- 
és in tézm énytörténeti tanulm ányainak 
egybegyűjtött kötete nem  kerülhet míve
sebb kivitelezésben az olvasó elé.

Az összegyűjtött tanulm ányok közül a 
színháztörténeti, színházm űvészeti tár- 
gyúakra vetünk pillantást.2

A tanulm ányok különböző folyóira
tokban, lapokban megjelentek.

Enyedi Sándor vérbeli kutatóként az 
erdélyi m agyar színjátszás kulcsfontossá
gú  esem ényeinek feltáratlan forrásaira 
irányítja figyelmünket, újabb és újabb a- 
datokkal gazdagítja színházm űvészetünk 
történetét. E forrásanyag, szerényen, kis
betűkkel szedve a jegyzetekben bújik 
meg. A sajtótermékek, vidéki lapok, régi 
színházi zsebkönyvek, színlapok, kézira
tok száz és száz lapjainak átnézése, szak
könyvek, gyászjelentések, az Országos 
Színészegyesület emlékeinek feldolgozá
sa — több évtizedes m unka eredménye.

A könyv e lankadatlan m unka néhány 
ré sz e re d m én y é t ta rta lm a z z a  csupán . 
Csak a kötet végén a szerző tanulm ánya
inak, cikkeinek válogatott bibliográfiája 
és a hátsó borító életrajzi-szakmai áttekin- 
tője sejteti a kiteljesedésben levő életmű 
valódi arányait.

A hátsó borítólapon jelzett, előkészü
letben levő Rivalda nélkül azóta m ár meg
jelent lexikon: egyike a m ára m ár nélkü
lözhetetlen  színháztö rténeti kéziköny
veknek.

A tanulm ányok egy része a m agyar 
színjátszás kezdeteivel foglalkozik.

A 18. sz. végére az anyanyelvű színját
szás m egterem tésére egyszerre több he
lyen  is je len tkez ik  igény. K elem enék 
pest-budai (1790) és Kótsi Patkóék kolozs
vári színházán (1792), valam int Őri Filep 
István 1794-es maros vásárhelyi színháza
lapítási tervén kívül a krónika szatm ári és 
nagybányai kísérletekről is szól. A hivatá
sos színjátszás első nyom ai Szatmárra ve
zetnek. 1790-ben Jeney György emlék
iratai szerint m ár megvolt Móricz Gyöigy 
komédia-játszó társasága; tagjaiban— írja 
Enyedi — "az első hazai anyanyelvű ván
dorszínészeket kell tisztelnünk" (9. o.).

Az 1796-os nagybányai adat Nagy Já
nos játszó társaságának fennállásáról szá
mol be. M indkét kísérletről kellő áttekin
tést ad  a szerző.

A  kolozsvári magyar színészet hőskora 
(1792—1821) cím ű tanulm ány a magyar- 
országi törekvésekkel párhuzam osan kí

séri végig az erdélyieket. Kolozsváron az 
első előadás 1792. december 17-én volt. 
Míg Pest-Budán megvalósíthatatlan volt 
Kazinczy Ferenc klasszicista repertoárja, 
K olozsváron a "fogyasztható", divatos 
Kotzebue-darabok mellett m ár helyet ka
pott Shakespeare, s rövidesen gyakori 
m űsordarab lett Schiller, Goethe, Lessing 
ném elyik drámája is. Figyelemreméltó, 
hogy 1793-ban a kolozsváriak m ár H am 
letet játszanak. Az Enyedi Sándor által 
fellelt adat egy nekrológból származik! 
(Magyar Hírmondó. 1793. dec. 13.)

A kolozsvári m agyar színjátszás meg
határozó, sorsot alaldtó első három  évtize
déről sokat olvashatunk. Az erdélyi ma
gyar színházért vívott harc a helytállás 
példájává magasztosul, és a színházpárto
ló Wesselényi gróf áldozatkészsége is ki
domborodik.

Az 1803-tól épülő, 1821 márciusában 
felavatott Farkas utcai színházzal méltó 
hajlékot kapott Thália.

A  kolozsvári kőszínház első korszaka és az 
erdélyi vándorszínészet 1821— 1849 c. tanul
mány első része Ferenczi Zoltán színház- 
történetét követve tárgyalja az intézmény 
sorsát, a többi fejezet a vendég-társulatok
ról szól.

Az E rdélyországi Énekes Társaság 
(Déryné volt a primadonna!) 1827-es szél
nek eresztésével hosszú időre megszűnik

Kolozsvár állandó színtársulata, s a ko
lozsvári színpadon különböző vándortár
su la tok  váltják  egym ást a következő 
években. A jelentősebb együttesek idő
rendben rekonstruált útvonalai és a reper
tórium ok további kutatások kiinduló
pontjául szolgálhatnak. Érdekes az első 
m agyar színházi lap születésének törté
nete. A Kassán 1830-ban gróf Csáky The
odor szerkesztésében megjelent lap (ösz- 
szesen 16 szám  jelent meg), a Nemzeti Já
tékszíni Tudósítás, merőben új helyzetet te
remt a színházi életben. Míg korábban Ko
lozsvárnak volt a legjelentősebb színtár
sulata, 1829 és 1933 között Kassa az a 
város, amely a budai feltételek létrejöttéig 
magához tudja vonni a legkiemelkedőbb 
színészegyéniségeket.

A Csáky-féle színibírálat egyáltalán 
nem emlékeztet a mai gyilkos kritikákra, 
inkább buzdítani, nevelni, nem  pedig ó- 
csárolni akart. Egy másik Enyedi-tanui- 
m ány főleg hírlapi forrásokra tám asz
kodva a Janovics Jenő vezetése alatt álló 
kolozsvári társulat sikereinek állít emlé
ket. Az 1925-ös bukaresti vendégjátékkal 
a Kolozsvári M agyar Színház számon tar
tott tényezővé vált országosan is.

Enyedi Sándor három  tanulm ányának

is központi témája A z ember tragédiája. Ma
dách m űvéről m ár könyvtárnyi tanu l
m ány ill. könyv született. A drám áknak is 
m egvan a m aguk sorsa. Az ember tragédiá
ját e lő a d h a ta tla n n a k  vé lték  P au lay ig  
(1833-ban volt az ősbemutató). Az ezt kö
vető ötven évről, a d rám ai költem ény 
színházi történetének első fél századáról 
szól Ném eth Antal 1933-ban megjelent 
könyve. Koltai Tamás m unkája3 1933 és 
'68 között követi nyom on M adách játéká
nak külföldi és hazai bem utatóit, a hírese
ket és az ismeretleneket egyaránt. Enyedi 
A z ember tragédiájának am erikai színpadi 
pályafutásához szolgáltat újabb adatokat. 
A következő m agyar nyelvű Tragédia-e ki
adásokról kapunk tájékoztatót hírlapi be
számolók nyomán: N ew  York: 1922. ápr. 
8-9., rendező Lugosi Béla; Chicago: 1942. 
febr. 24—25. rendező, Papp  István; Cleve
land: 1924. márc. 16., rendező Papp Ist
ván; Detroit: 1924. ápr. 23., rendező Papp 
István (ez utóbbi előadás botrányba fúlt).

Janovics Jenő és A z ember tragédiája c. 
tanulm ány is bizonyítja, hogy a M adách- 
m ű m indig is kihívást jelentett a m agyar 
rendezőknek. Szól a krónika két román 
nyelvű bem utató tervéről is, ezek rende
zésére Janovicsot kérték fel. Sajnos, sem 
az 1939. novem ber 25-re tervezett kolozs
vári, sem  az 1940 januárjára tervezett bu
karesti előadás nem  jöhetett létre. A tör
ténelmi és politikai játszm ák nem  kedvez
tek e kezdeményezések m egvalósulásá
nak, s maga Janovics is nemsokára buj
dosni kényszerült.

A két világháború közötti jugoszláviai 
hivatásos m agyar színjátszás helyzete is 
szomorú képet m utat. A szabadkai, újvi
déki és belgrádi, reményekkel kecsegtető 
tervekből sem  valósul m eg semmi, holott 
egy ideig igen ígéretesnek m utatkoztak a 
jugoszláv-magyar politikai közeledés le
hetőségei.

A színházm űvészet örökségét a nyom 
tatott szöveg őrzi a leghitelesebben. Idő
vel a kritika — a színháztörténetek alap
forrása — m arad az u tókor szám ára az 
eligazodást kínáló kútfő. Többet tartósít a 
m úiékonyságnak kitett előadásokból, ala
kításokból a filmfelvételnél. A film ugyan
is nem  rögzíti a befogadó közeget. A 
társadalm at, a közönség  ízlésszintjét, 
hallgatólagos kívánságait nem  teszi látha
tóvá, s mellőzi a leglényegesebb kérdést, 
hogy a színpadi m ű találkozott-e a kor 
közönségével, vagy sem

"Tegnapelőttől tegnapig" szól hát a szín
házi krónika.

Jegyzetek
1 Enyedi Sándor: Tegnapelőttől tegnapig. 

Művelődéstörténeti töprengések. Kolozsvár, 
Yoyo Only Kiadó, 1998.

2 Színháztörténetírásunk hiányaira, vala
mint az erdélyi rendszeres színháztörténeti ku
tatómunka megindításának szükségességére 
hívja fel a figyelmet Kötő József is, a romániai 
magyar kultúra vonzáskörében keletkezett 
színháztörténeti irodalom eredményeit számba 
vevő cikkében. Kötő József: Színháztörténdírás 
Erdélyben — anno 99. In Függöny/1. sz.

3 Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpa
don. 1933—68. Budapest, Kelenföld kiadó, 1990.
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HAJÓS JÓZSEF

Aforizmák 
az aforizmáról
Terjedelmileg kétféle "kiugró" próza 

van: nagypróza és — egyszerejtéssel szól
va — apróza. Az utóbbinak vitathatlan 
határesete az aforizma. Ez minimális téren 
igyekszik m aximálisát adni. Ezért is hív
ják olykor m aximának.

*
Egy aforizm ával megeshet, hogy címe

hosszabb, m int am it beharangoz.
*
Némely aforizma annyira rövid, hogy 

kénytelenek vagyunk egyszerre többet el
olvasni.

*
Az emberek m indinkább időszűkében

vannak. Szükségszerű aforizm ákat írni.
*
A szellemességet sem  könnyű sokáig

kibírni. Ezért olyan rövidek az aforizmák. 
*
Az aforizm a töm ör, de  nem  olyan, 

m int a tömény ital. N em  bódít el. Hacsak 
nem  úgy, m int a meztelen igazság. De több
nyire az aforizma igazsága is valamilyen
mezben áll elénk.

*
A legjobb aforizmák legfennebb húsz 

szóból állnak. Rövidségük persze nem  
önérték, "csak" formai ráadás. (Jelen aforiz
ma magyarul — zárójelestül — 20 szavú.)

*
A z  aforizma olyan, m int a játék: lehet

élni nélküle, de kevéssé érdemes.
*
Távolról (és közelről) sem  olyan a ke

sernyés aforizm a, m int a savanyú szőlő.
*

Bölcsködő, fontoskodó, m indent meg
m agyarázni akaró filozófiai rendszernél 
többet érhet — legalábbis időnként —
egy-két butuskán  rácsodálkozó aforizma. 

*
A z  aforizma implicit esszé. Ez a meg

határozás implikálja azt a (nem föltétlenül 
kifejtendő) tételt, korolláriumot, hogy az 
esszé explicitált aforizma vagy aforizma- 
köteg.

Aforizmává lett közm ondásnak is le
het az az ambíciója, hogy közmondássá
váljék.

*
A  fém tömörsége nem  afbrisztikus, de 

egy aforizmát fémjelezheti az, hogy a Tö
mörkényé.

*
Szép dolog az aforisztikus stílus. Még 

szebb a stílusos aforizma. Van nem stílu
sos is?

*
Igazán  szim pla do log  zongorázni. 

Csak le kell ütni a megfelelő billentyűket 
a megfelelő időpontban. Még egyszerűbb 
aforizmát írni. Csak össze kell kapcsolni
néhány fogalmat sajátos módon.

*
Nagyon ritka a rendkívül jó aforizma; 

a receptje ugyanis így kezdődik: "Vágy
egy gram m  lángelmét..."

*
Lehetségesek jó (legalább 50%-ban ér

vényes) aforizmák a matézisről, azonban
ezek se matematizálhatók.

*
Egy festő lefestheti m agát, am int ép

pen befejezi ama (eme) képe aláírását, 
am elyen az em lített pózban ábrázolja 
magát. A festm ény része persze sem m i
lyen realizm us révén sem  lesz az egész
nek a teljesen hű  mása. N agyobb baj az, 
ha egy aforizm aíró a maga legjobb afo
rizm ájáról akarja m egírni legjobb aforiz
máját.

*
Ha jó aforizmákat olvasok — m ond

hatja valak i szerény telenü l — , "átlag 
mindegyik" megillet, és m inden tizedik 
megihlet. Rosszak esetében csak m inden
kilencedik.

*

Rossz (lapos, szürke, szokványos stb.)
az az aforizma, melynek elég elolvasni az
első felét.

*
Lehet aforizmát idézni és aforizmából 

idézni. Az utóbbi esete kevésbé megtisz
telő. Ám  az is lehet, hogy aforisztikusabbá
tételt jelent.

*
Aforizáláshoz elég egy kis élettapasz

talat (netán unalom m al körítve) és olva
sottság. Az utóbbi inkább azért ajánlatos, 
hogy lehetőleg ritkábban találjuk fel a spa
nyolviaszt.

*
Bizonyos aforizm agyűjtem ényekben 

tú lte n g e n é k  az  o s to b a s á g ró l szó ló  
"gyöngyszemek". Ennek okai közt szere
pelhet az, hogy a szerző vagy válogató 
okosnak érzi magát, avagy hajlik önkriti
kára.

*
A  legszellemesebb aforizmán is tud

pontosítani egy-egy tökfilkó.
*
Ha még nem  ismerkedtél meg "léha 

elmejátéknak" m ondható aforizmákkal, 
ne siess "halálos komolysággal" értekezni
az akasztrófahumorról.

*

HELIKON

Kass János rajzai

Én aforizma vagyok. Olvass el, hogy 
m egsejtsd, m ilyen nehéz szellem esnek
lenni.

*
Aforizmaíró az, aki nem  tud  nem  írni

aforizmát, m ikor látja a másokét.
*
Zsugoriból nehezebben lesz adom á

nyozó, m int szófukarból adom ázó vagy
aforizma író.

*
Sok m indentől függ, hogy ki m it be

csül az aforizmákban. A fordító például 
főként a fordíthatóságot. Más a fordula
tosságot. M egint más a szája íze szerint
való tartalmat.

*
Ö rvend az aforizm abarát, ha valaki

sok/ó aforizm át készít az aforisztika ellen. 
*
Jó aforizma író az, akinek van ideje egé

szen töm ören és mégis világosan fogal
mazni.

*
Jó aforizm aolvasó az, akinek volna 

ideje hosszú eposzokat is olvasni, de  a 
frappáns, elgondolkoztató szövegekhez
húz.

*
Sok m indent csinálhat az aforizma. 

Kérdez, csodálkozik, töpreng, megállapít,
ostoroz, vigasztal, tanácsol...

*
Ha gyilkos hajlam od odáig  züllö tt, 

hogy agyon akarod ü tn i egy aforizm a 
csattanós, meglepő voltát, elég azt tudo
mányos vagy didaktikus m ezbe öltöztet
ni, azaz explicitálni. Itt van pl. M artti 
Larni egyik legjobb aforizm ája, amely 
mintegy tucat szóból áll. Kifejtve így han
gozhat: "A pesszimista és az optim ista fér
fi közti különbség úgy is kifejezhető, hogy 
eltérően viszonyulnak am a tételhez, mi
szerint m inden nő könnyelm ű. Éspedig, 
az egyik hiszi ennek érvényességét, a m á
sik reméli. A z  egyik agglegény m arad, 
m ert buta és fél a megcsalatástól, a m ásik 
agglegény m arad, m ert ravasz és rám e
nős. Az egyik nem  nősül, attól tartván, 
hogy neje másé is lesz, a m ásik nem  nősül, 
bízván abban, hogy így is m indig kap 
nőket. Ilyen dolgokról mondják, hogy a 
végletek érintkeznek, és azt is, hogy ket
ten ha ugyanazt teszik, nem  ugyanaz.
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HELIKON

TAPODI ZSUZSA

Stációk Daday Loránd emberi és írói útján 
dokumentumok és legendák
Daday Loránd munkássága egyike a ro

mániai magyar irodalom méltatlanul mellő
zött értékeinek.

Dávid Gyula 1970-ban, az általa szer
kesztett posztumusz kötet,. A Idpon át elősza
vában így jellemzi: "Daday Lóránd, az 
ember, megnyugtató, erőt és biztonságot su
gárzó egyéniség volt. Az író annál nyugtala
nítóbb. Nem  azért, m intha századunk 
irodalmi és ízlésbeli forradalmainak harcosa 
lett volna — ha megérintette is a modem 
látás- és írásmód, az műveiben sokkal tom- 
pítottabban érvényesült, hogysem ezzel kel
tett volna feltűnést, de amikor a tollat nagy 
megszakításokkal, olykor évtizedes hallga
tás után újra meg újra kezébe vette, mindig 
vihart kavart maga körül belső kényszernek 
engedelmeskedő írásaival, s szenvedélyes 
állásfoglalásra kényszerített mellette, s igen 
sokszor ellene is.”1

A sokarcú és soknevű író (indulásakor, a 
'20-as évek elején cikkeit, tanulmányait, no
velláit saját nevén jegyzi, az 1931-es Zátony 
és az 1935-ös kiadású Csütörtök dm ű regé
nyei Székely Mózes név alatt, az 1936-ban, a 
Korunk hasábjain közölt novellái Derzsi Mi
hály, az 1946-tól az Utunkban napvilágot lá
tott elbeszélései Kovács Bálint név alatt 
jelennek meg) halála után sem szűntek meg 
a körülötte zajló viták. Azzal is megvádolták 
— alaptalanul —, hogy ő lett volna Dücső 
Csaba, a bécsi döntés után íródott románel
lenes regények szerzője. (Leánya, Homonnai 
Lenke kutatómunkájának köszönhetően a 
nacionalista sajtónak is meg kellett hajolnia 
a cáfolhatatlan tények előtt: Dücső Csaba 
nem azonos Dadayval!) Az írói és emberi út 
azonban a két regény megtorlásául kirótt 
börtönbüntetés nyomán egészen más irány
ba kanyarodott a '40-es évekre, mint azt a 
"románellenességet" vadászó nacionalista 
logika analógiás alapon feltételezte.

A. A Zátony kétségkívül egyedi szemlé
letmódú alkotás. Azáltal, hogy a történet 
narrátora egy kutya, "aki” a háborúban meg
vakult gazdáját — a cselekmény során ki
fosz to tt fö ldb irtokost — vezeti, hang
súlyozottá válik az általuk reprezentáltak 
(az impériumváltás következtében magukra 
hagyott erdélyi magyarok) végletes Idszol- 
gáltatottsága. Ez az írói eljárás ldietővé teszi, 
hogy a szereplők külső tulajdonságainak le
írására viszonylag kevés figyelem forduljon, 
hiszen az állat ösztönösen érzi, hogy ki a jó, 
ki a rosszakaratú ember, így tehát lényegíá- 
tóbb gazdájánál — és azt is, hogy a bemuta
to tt esem ények m inden  értelm ezgetés 
nélkül, önmagukért beszéljenek. Maga a vak 
is — az antik értelmezés hagyományának 
megfelelően— jobban "látja", érti a körülötte 
zajló eseményeket, mint a látók. Nemcsak 
jelképesen, a főhős szintjén igazolódik ez, 
hanem a motívumokén is, a mellékszereplő 
Péter révén, aki úgy irányítja vakon is a lo
vakat, hogy a csendőrök nem tudják megál
lítani őket.

Az állatnak nincs olyan időérzékelése, 
mint az embernek. Ebből adódik a narrátort 
fikció buktatója: az, hogy tíz év történései 
sorjáznak összemosódottan, mégis egy meg

állíthatatlan hanyatlás nyomvonalát rajzol
va ki az eseményekből. Az egymás után kö
vetkező negatív tapasztalatok úgy sűrű
södnek a 400 oldalnyi szövegben, hogy az 
olvasó óhatatlanul azt érzi: a kevesebb több 
lett volna. Annyi a borzalom, hogy túltelí
tettséget idéz elő, a várt hatás így elmarad. 
Találóan tapint e szerkesztésbeli hiányosság 
esztétikai következményére Németh László 
kortársi kritikája: "Mihelyt egy könyv fölött 
nem azt kérdem, hogy szép-e, hanem hogy 
igaz-e, már meg is követelem tőle, hogy igaz 
legyen. Itt meg éppen népek gyűlöletéről és 
népek sorsáról van szó, s jaj annak az írónak, 
ha igazságérzékemet meg meri téveszteni. 
(...) Az igazság nemcsak tény, hanem inkább 
arány a tények között, s a Zátony után meg 
kell kérdeznem, helyes arányba állította-e az 
író az igazságot alkotó tényeket? Hogy a fő
kérdésnél maradjunk: Szabad-e a románok 
magyargyűlöletét a világtörténelmi gyakor
lattól ennyire izoláltan, az 1919 előtti magyar 
viszonyoktól ennyire függetlenül nézni?'3

Az az életrajzi tény, hogy az író örökölt 
egy birtokot — amelyet erkölcsi köteleségé
nek érzett megtartani, annak ellenére, hogy 
az csupán teher volt számára —■, hitelessé 
teszi a főszereplő helyzetének kettősségét: 
mindazokat a nemzeti és társadalmi mél
tánytalanságokat, amelyekért a parasztok 
most revansot vesznek, nem ő követte el: 
mégis neki kell kiszolgáltatottan viselnie a 
negatív következményeket.

A regény azt a folyamatot ábrázolja, a- 
melynek során az erdélyi ma gyarság fokoza
tosan és erőszak áldozataként teret veszít az 
előretörő román nemzetállam ellenében. Mi
vel azonban azt is híven tükrözi, hogy a 
kisajátított m agyar birtokból maguknak 
mindent követelő román parasztokat ho
gyan forgatja ki friss szerzeményükből az 
ókirályságbeli hatalom, a regény és szerzője 
a román politikai csatározások kereszttüzé
be került (parasztpártiak kontra liberálisok).

A románellenesség vádja, melynek kö
vetkezményeként az író börtönbüntetést 
szenvedett, azonban mégsem helytálló. 
Olyan markánsan pozitív román szereplők 
válnak feledhetetlenné, mint például Moisa, 
a megtestesült hűség, akit szinte agyonver
nek nemzettársai, mert megpróbálja gazdája 
vagyonát védeni a fosztogatóktól, és aki a 
regény végén utánahal kisemmizett urának. 
Ugyancsak emlékezetes mellékszereplő az 
öreg ügyvéd, aki életét tette az egyesülés 
ügyére, de aki csalódottan áll félre, mert nem 
akar a nyüt rablás legalizálásával kapcsolat
ba kerülni, vagy az ezredes, aki felfogva, 
hogy micsoda megalázásoknak tették ki a 
főhős vak veterán századost, büntetésből át
helyezteti a hatalmaskodó helyi csendőrpa
rancsnokot.

Mesterre vall, ahogyan Daday az infor
mációk adagolásával ki tudja bontani a jelle
met, felvázolni a tragédiát. Dán Jóska 
története olyan epizódja a regénynek, amely 
méltó párja Móricz Zsigmond Szegény embe
rek dm ű elbeszélésének. Először csak azt 
tudjuk meg Dánról, hogy a harctérről haza
térve elköti magyar szomszédja, a megva

kult földbirtokos ellős tehenét, amikor pedig 
az megdöglik nála, a megnyúzott dögöt 
visszavonszolja az eredeti tulajdonos udva
rába. Terhes feleségével rendldvül durván 
bánik. "Mialatt a görög templom előtt a pópa 
kereszttel a kezében azt hangsúlyozta, hogy 
most minden becsületes ember be kell, hogy 
vonuljon, Dán a mellére ütött és azt kiáltotta 
oda, hogy ő megtette már a magáét. Süssék 
meg az országukat. Akinek van még kedve 
ágyúztatni, lődöztetni magát, az menjen, vi
tesse magát, dögöljön meg. Kereszttel vitték 
őtet tizennégyben is. Ő nem megy. Az isten
nek se megy. Neki nem kell se Isten, se or
szág. (...) Dán szemében gyilkos tüzek lo
bogtak fel. A vén pap kezében megremegett 
a kereszt, mintha egy felé dobott balta szele 
érte volna."3

A falu megtestesült rossz szelleme, Mur
za Sándri ezután addig hecceli — "Ez a bü
dös zsidó. Amíg minket ott folyattak, ezek itt 
felzabáltak mindent." —, amíg beront a zsidó 
kocsmároshoz, és agyonüti. A felesége a hír
re összeesik, a havas árokban ad életet gyer
mekének, akiről (szintén menet közben) az 
derül ki, hogy egy Filip nevű orosz hadifo
goly az apja. A tiszteletest elhívják a vérvesz
teség miatt haldokló asszonyhoz. "Nyüt az 
ajtó. Hosszú, fekete kabátjában küépett a 
tiszteletes. Odaszólt a két asszonyhoz.

— Menjetek be. A gyerekét kívánja.
Letakart tálcán a harangozó hozott vala

mit utána. Dán is kijött, magát egy kissé 
megadva. A kapuig kísérte a tiszteleteséket. 
A tiszteletes megszólította.

— Te, Jóska!
— Tessék, tiszteletes úr!
— Én nem viselhetem a gondodat, mert 

te nem az én nyájamba való vagy. Mégis azt 
mondom neked, hogy amit most műveltél, 
azért akasztófát érdemelsz.

— Igenis, tiszteletes úr.
— Agyonverted azt a boldoga tálán zsi

dót, és árva lett a kezed után három kis 
gyerek. A feleségedet is halálba kergetted. 
Mondd csak, Jóska, ki neveli fel a gyerekei
det?

Dánnak egy kicsit lejjebb csúszott a feje.
— Eszednél vagy te mindig, Jóska?
— Nem tudom, tiszteletes úr. Az ördög 

belém búj néha.
— Szoktál te imádkozni, Jóska?
Dánon látszott, ismerős harangok lóbálá-

sát hallja. De a fejét rázta. A tiszteletes tovább 
faggatta.

— Mikor imádkoztál utoljára?
Dán a csűr szalmájába meredt, mintha 

mögötte feküdne valaki. Töretlen szívéből 
lassan, vontatva kihúzott egy véres tövisét.

— Mikor az elsőt agyonvertem, tisztele
tes úr. Volhiniában. Nem imádkoztam töb
bet.

(...) Végre megszólalt. De a hangja olyan 
megtört és fáradt volt, mintha a Dán lelkiis
meretét vette volna magára.

— Hát, fiam! Nem mondhatok mást. 
Menj el a papodhoz. Panaszold el a bajodat. 
Kérd meg, hogy imádkozzon érted. És imád
kozz te is magadért. Az úr szereti azokat, 
akik hozzá fordulnak.
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Kezet nyújtott Dánnak, amin a harango
zó módfelett megbotránkozott. (...)

— Tiszteletes úr! A hulladék mag is jó 
földre talál olykor. Hát amit jó szándékkal 
vetnek? Áldja meg a fennvaló, amiért velem 
és Erzsivel most üyen jót tett. Fizetség fejé
ben hátha tehetek én is egy jó szót a tisztele
tes úrért. Magasabb helyen."4

A lélekábrázolás mesteri tudására vall a 
bűntudat, az eszmélés fokozatos megerősö
désének érzékeltetése: Dán elindul a pópá
hoz, hogy az újszülöttet arra a névre ke- 
reszteltesse, amit a felesége kért, de új ös
vényt tapos a hóba a kertek alatt — nem bír 
ugyanis a gyerekkel a megölt kocsmáros há
za előtt elmenni. A pópa nem engedi be, nem 
áll szóba vele. Anyósára bízza hát az újszü
löttet, az őt elfogni akaró csendőröket még 
elriasztja, de végül felakasztja magát a szom
széd kertjében.

(Nincs tehát, aki jó szót szóljon az ember
ségért cserében. A tiszteletest Murza Sándri 
feljelentése alapján elhurcolják a templom
ból, a csendőrségen agyonverik húsvéti pré
dikációja miatt, mert a szülőföldhöz és a 
nemzethez való ragaszkodásra buzdított. A 
regény végén Murza, belátva, hogy az új 
hatalom őt is kifosztotta frissen, erkölcsi gát
lások nélkül szerzett vagyonából, bocsánatot 
kér a mindenéből kiforgatott főhőstől mind
azért, amit ellene elkövetett.)

Daday tud feledhetetlen jellemeket te
remteni, drám ai jeleneteket komponálni. 
Elég csak a hűséges Mártonra gondolnunk 
(aki Budapestről hazaszökik vak gazdájáért, 
és kém gyanánt letartóztatják, majd "szökés 
közben" szemből agyonlövik), vagy az új 
agrárminiszter látogatásának epizódjára, 
vagy Etára, a tanítónőre, aki megmérgezi 
magát, amikor elüldözik az iskolából.

A Zátony nyelve nem olyan csillogó, mint 
a Tamási írásaié, a Mezőség szegényesebb, 
ám erőteljes, tükörfordításokat is tartalmazó 
nyelvállapota jelenik meg a népi szereplők 
beszédében. Jobban megfelel ez a dísztelen- 
ség annak a komor, baljóslatú világnak, amit 
a regény ábrázol. A szebb napok emléke csak 
a kutya álmaiban tér vissza: "Világos éjszaka. 
Jobbra fordulok, és a fenyők sarkából a házra 
figyelek. Egy kéményből vékony kis pára 
bodroz, mint suttogó szájról a lehellet. Vé
gigoson a gerincen, megkerüli a tornyot és 
nyoma vész a fenyők csúcsa felett. Ez a kis 
mozgás el-elkapja a szemem, miközben az 
az érzésem, hogy a kék ég és a fehér hó közé 
rajzolt ház úszva ring, mint a hajó a vízen. 
(...) Nyári délután merül fel bennem. Tópart. 
A nap ragyog a víz felett, mint egy forró 
aranyzsemle. Hova lettek ezek a puha, fehér- 
belű zsemlék, amiket egykor ugorva kellett, 
hogy kifogjak. (...) Amy suhan el a homlok
zat előtt, és megszakítja a képet. Egy bagoly. 
Hirtelen magamhoz térek. Ä nyári délután
nak vége. Annak is, hogy az emberek egykor 
egy boldog mesevilágban éltek. Csönd. Ha
vas téli éjszaka. Helyben állok és merőn még 
mindig a házra nézek. Szél süvölt a hegyek 
felől, és kétoldalt a fenyősorok hallhatóan 
összerezzennek. A kéményből alig szálldosó 
pára hanyatt esett. A ház nem ring már. Osz
lopsorával és csukott szemeivel mozdulatla
nul áll a két fenyősor között, mint csukott 
koporsó, melyet itt feledtek."5 A leírásnak 
nem csupán hangulatkeltő, helyszínábrázo
ló szerepe van, hanem — a jelképek nyelvén 
— előrejelzésként is szolgál. Emlékezetesek 
a természeti jelenségek érzékeltetései is: "Fi

gyelünk. Künn hófelhők járnak. A kertben 
kedvetlenül ácsorognak a gyümölcsfák. Hó
naljuk moháin cinkék legelnek. A tiszteletes 
a kurátorral az utcán megy, és zsoltárt éne
kel. Temetnek."6

Fogyatékosságai ellenére a regény min
denképpen megérdemelné, hogy hatvanöt 
év kényszerszünet után újra az olvasók elé 
kerüljön.

B. Daday tehetsége mégsem kellően biz
tos. Nem erős annyira, hogy az ideológiai 
nyomásnak ellene tudna állni, a kétségkívül 
jóhiszeműen vallott politikai meggyőződés 
mindig túlságosan erőteljesen, áttételmente
sen jelenik meg műveiben. Ha a Zátony a 
nemzetek közötti konfliktusban kereste a ki
szolgáltatottak igazsága melletti hittétel le
hetőségét, a börtönélm ények hatására  
keletkezett írásokban már nem a nemzeti, 
hanem a szociális elnyomás áldozatainak 
szenvedései kerülnek előtérbe. Gaál Gábor 
irodalompolitikusi hatására (a szerkesztővel 
olyan közeli viszonyba került az író, miután 
a fogságban született novellái a Korunkban 
napvilágot láttak, hogy amikor 1944-ben Ga
ál katonai szolgálatát teljesítette Désen, kö
zösen írt dráma létrehozásával mulatták az 
időt) a második világháborút követő időszak 
termésén már egyértelműen az osztályharc 
ábrázolására kerül a hangsúly. Székely Mó
zes regényei a tragédiák halmozása miatt 
veszítenek hitelességükből, 1946 után, Ko
vács Bálint írásai viszont éppen a tragikum 
minden áron történő feloldása miatt.

E.Vucsetics: A felszabadító

A szocreál sémájának az önéletrajzi re
gény fejezetei állnak inkább ellent,7 a valódi 
élmény hitelességét kevésbé tudja elrontani 
a kilógó politikai lóláb. Az írói invenció itt a 
főhős alakjának megduplázásában nyilvánul 
meg: Zalán alakjában az örökösi minőségben hir
telen jómódba csöppenő én identitásválságát tár- 
gyiasítja, hogy a másik én, a proletár származású 
Gál Feri az élő lelkiismeret megtestesüléseként 
minduntalan figyelmeztesse őt vallott ember
baráti eszméinek és szociális helyzetének el
lentmondásaira. A túlságosan buzgó igye
kezet az osztályharcos konklúzió kibonta
koztatására természetesen nem tesz jót a ké
szülő regénynek, mégsem tudja elnyomni 
életszerűségét. A novellák esetében azonban 
kevésbé sikerül a kényes egyensúly megte
remtése.

A Florinel című elbeszélés 1953-ból — ha
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csak részleteit tekintjük — a realista helyzet- 
és jellemábrázolás diadala lehetne. A megej
tett cselédlány fogatot kér volt gazdasszo
nyától, gyermekének nagyanyjától, hogy 
kisfiát a városba vigye. Tapasztalnia kell, 
mégsem kap lovat, mert kapzsi volt gazd
asszonya sajnálja ilyesmire az állatot, s kapó
ra jönne neki, ha a kis fattyú nem leime a 
világon. Amikor a párttitkár mégis kiparan
csolja a lovakat, a felzaklatott gazdagok az
zal állnak útjába, hogy a gyermek meg
halhat, s akkor a jég elveri a határt. A másik 
nagymama, a hivatalos, szenet oltat, papot, 
kuruzslót hív, a macskát is elégetik, a gyer
mek azonban egyre rosszabbul van. A nagy
gazdák körbeveszik a párttitkárt, a háborús 
légnyomás helyi áldozata pedig hátulról le
üti.

A gazdag, haszonleső és kapzsi paraszt
asszony mozdulatai, gesztusai, szóhasznála
ta, magatartása egyaránt hiteles. Az is el
képzelhető, hogy nem szívesen segítene fia 
törvénytelen gyermeke életének megmenté
sében. Az a tény viszont, hogy a csábító most 
pap egy másik faluban, és hogy a beteg gyer
mek anyja gondolatban párhuzamba állítja a 
vajákos ráolvasót a kapzsi pópával, már "a 
klerikális reakció leleplezése" érdekében hir
detett kampányt juttatja eszünkbe.

A beteg gyermek még iskolás nagynénje
— meglátva a jó ügyet egyedül képviselő 
párttitkárt, akit a babonás és kapzsi kulákok 
leütöttek —, maga elé idézi az ünnepélyt, 
ahogy ez a kemény munkás szónokolt, pio
nír kitüntetéseket osztogatott. Az ilyen be
toldások, melyek a pozitív hős gáncs- ta- 
lanságát domborítják ki, hiteltelenné teszik a 
jól sikerült részleteket is ."— Parasca, megöl
ték. — Kit? — Zahariát. Florinel miatt. 
M ondta nekik szépen, m enjenek haza. 
Hagyjanak békét nekünk. Nem fogadtak 
szót. Aztán Plumbu fütykössel... Márvány
ként világít a sápadt gyermekarc. Emléke
zik. Összeszorított pillái alatt a feldíszített 
iskola, a falon kép, fenyő, a vörös vászonnal 
borított asztalnál Zaharia elvtárs. Szeme me-Q
leg, szava tréfás.' A télifa-ünnepély gondo
latbeli felidézése előlegezi a pozitív hős 
legyűrhetetlenségét: a leütött párttitkár fel- 
tápászkodik és a kulákok ármánykodása el
lenére a kórházba juttatja az agyhártya- 
gyulladásos gyermeket.

Ha Rorinel vagy akár a párttitkár meg
halt volna, a faluban dúló ellentétek valóban 
leleplező erővel jelentek volna meg az elbe
szélésben. Az elvárt szocialista realista séma 
azonban nem tűri a tragédiát. Azt sem, hogy 
az igazság bajnokai alulmaradjanak, még 
akkor is, ha az életben ez gyakran előfordult. 
A mozgósító erejűnek indult elbeszélés a fel
hőtlen befejezéssel teljesen ellaposodik. A fe
szültség, amit a bevezető rész mesteri fo
kozással vezetett a drámai csúcsig, a felhec
ceit, babonás kulákok és a segíteni kész párt
titkár összecsapásáig, teljesen elsikkad a be
fejezéssel.

A sematizmusnak tett újabb engedmény, 
hogy a főorvos abbahagyja az értekezletet 
azért, hogy asszisztáljon a meggyógyított 
parasztgyermek távozásánál. Minden mű
nek azt kell hirdetnie ugyanis, hogy az új 
társadalomban az ember a legfontosabb ér
ték, nem úgy, mint a régi, gazdagok uralta 
világban. A jellemgyengeséget vagy erénye
ket nem egyéni tulajdonságnak, hanem az 
osztály-hovatartozás függvényének tekinte-

folytatás a 14. oldalon
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ni, ez a szocialista realizmus "tipizálás" kate
góriájába tartozó elvárása volt. Ugyancsak a 
sematizmus másik elvárása: a hurráoptimiz
mus miatt szükséges a tragikum feloldása.

A faluban uralkodó erkölcsi, szociális, 
mentális kiszolgáltatottság hiteles rajza a vá
ros, a kórházi gyógyítás ábrázolásának ese
tében nem ugyanilyen mélységű képpel 
társul, hanem az utópia, a vágyak kivetítése 
nyomán keletkezettel.

A nemzetiségi kérdés olyas típusú meg
oldása, mint amit a Bivalrét című (1949) elbe
szélés sugall (hogy a román párttitkár járja ki 
a magyar falusiak jogos panaszának orvoslá
sát), szintén inkább a vágyak, az elvárt séma 
világába tartozik, semmint az író által ta
pasztalt valóságéba.

A diákéletből merített novellák, A Szókép
zés, Kenyérdúc, Egy tégla, Találkozás, Portyázás 
az író tanárkodásának tapasztalatait dolgoz
zák fel, és bár 1952-ben elképzelhetetlen lett 
volna megjelenésük a séma betartása nélkül 
— az elsőben a tanárnő például a következő 
szavakat diktálja elemzésre: "munka-mun- 
kás-munkásság, nyom-nyomor-nyomorú- 
ság, zsák-zsákmány-zsákmányolás- kizsák
mányolás, láz-lázad-lázadás, forr-forral-for- 
radalom, tör-töröl, jut-jutalom, szabad-sza
badság”9, hogy az osztály butájának ezekből 
sikeresen megkomponált ideologikus mon
datai jutalmaképpen megadhassa a 10-est —, 
mégis őriznek valamit a megélt tapasztalat 
frisseségéből, a gyerekek iránti őszinte ro- 
konszenvből. A kritika által számonkért, 
rendszert dicsőítő tirádák nem hiányoznak 
ezekből a novellákból sem, de a realista va
lóságlátás maradékai mégis irritálólag hatot
tak a múltat csupán fekete, a jelent kizárólag 
rózsaszínben látni akaró szemlélet számára.

C. A sok tanulsággal szolgáló mű és em
beri sors viszontagságainak történetéből az 
életút utolsó stációjának dokumentumsoro
zatát adjuk közre, melyet Bonyháti Jolán, az 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó néhai 
bukaresti szerkesztője őrzött meg 1952-ből, 
és menekített ki a 70-es évek végén Buda
pestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A leve
lek, beadványok, nyilatkozatok 1945 és 1952 
között íródtak, múltunk egy meglehetősen 
viharos periódusának tükrei. A Daday által 
1952-ben összeállított, de a szerző halálának 
évéig, 1954-ig zárolt Malomszeg című kötet 
kapcsán küldte be az író a kiadói szerkesztő
ségbe a Kolozs tartományi titkárhoz címzett 
beadvány másolatát és az 1945— 1947 között 
keletkezett hét nyilatkozatét. Ezek a hol pu
rifikálásnak, hol verifikálásnak, hol igazolás
nak, átigazolásnak nevezett sorozatos veg- 
zatúra tartozékai.

A dokumentumokból — ha a hatalom 
által megkövetelt politikai zsargontól elte
kintünk — szépen kirajzolódik egy mélysé
gesen humánus, erős szociális érzékenységű 
ember portréja, aki szenvedélyesen keresi lé
tének igazságát, és áldozatok árán is ragasz
kodik  a m egszenvedett, m egtalált esz
mékhez (üldözött kommunistát, román taní
tót, zsidót ment vagy véd, nem törődve az 
emiatt rá háruló következményekkel). Da
day, aki Dés város első baloldali polgármes
tereként elérte, hogy a bevonuló szovjet 
hadsereg megkímélje a lakosságot a fölös
leges szenvedéstől, joggal remélhette, hogy 
az új rendszer kedvezettjei között lesz a he
lye. Egy kis taktikai szünet után, a hatalom- 
átvétel nyomán azonban megkezdődött a

volt hívek rostálása, hiszen "az osztályharc 
napról napra élesedett", a kommunista párt 
az osztályellenségek félreállítása után a saját 
hiteles személyiségeit állította félre (Kurkó, 
Balogh, Méliusz stb.).

A Malomszeg című kötet a Romániai Ma
gyar Szó támadó cikke miatt nem jelenhetett 
meg. Halász Anna úgy emlékszik: a megjele
nés után letiltották, és az író tulajdonképpen 
ebbe halt bele. Tény, hogy a hajszát beindító 
1952-es bírálat egész legendasort szült.

A kolozsvári írók a Gaál Gábor elleni in
tézményes támadássorozat újabb állomását 
látták benne. (A szerkesztő 1950-ben megje
lent Valóság és irodalom dm ű kötetét szintén 
heves bírálatok érték, önkritikát kellett gya
korolnia, párttagságát fefüggesztették stb.) 
Gáli Ernő így idézi fel az üggyel kapcsolatos 
emlékét: "Közös sérelmünk volt például, az 
a dorga tórium is, amelyet bár személy sze
rint nekem adresszált az akkori Romániai 
Magyar Szó harcias, ifjú újságírónője, a fed
dés tulajdonképp m indkettőnknek szólt, 
hisz Kovács Bálint novelláját, a botrány oko
zóját együtt küldtük nyomdába. Lehetséges, 
hogy a Székely János megfigyelte, nyomott 
hangulatú peripatetikus eszmecsere éppen 
az ilyen jelenségekkel s az ebből ránk háruló 
felelősséggel vetett számot."10 Érdemes fölfi
gyelnünk az Utunk szerkesztőségének azon
nali önkritikus reagálására. Szó sem volt 
arról, hogy szerzőjüket megvédjék a méltat
lan és igaztalan támadással szemben, ha
nem: "A szerkesztőség levonta a szükséges 
tanulságokat és mind a munkatársak ideoló
giai nevelése terén, mind szervezeti téren 
megtette a hibák felszámolásához szükséges 
intézkedéseket."

Szilágyi István tudomása szerint a Holti
dő című, az Utunk 1952/28 számában megje
lent elbeszélés miatt tört ki a botrány.11 
Ebben az iskolai életből ihletett novellák 
diákhőse, Sörtés barátaival felmászik egy 
traktorra, melynek vezetője éppen a borbély
nál van. Beindítják a motort, dudálnak, a 
munkás kiszalad. "Szájra tapasztott kézzel, 
összekucorodva, mintha toronyra nézne, bá
mul föl Sörtés a tagbaszakadt munkás félig 
leborotvált, félig még szappanhabos képére. 
Mint egy bohóc — gondolja, csakhogy ez 
nem tréfál!" Hiába a pozitív szovjet példa 
emlegetése (Sörtés azt mondja a traktoristá
nak, hogy nem igazi munkás, az igazi az 
általa látott szovjet katona volt, aki feltette őt 
a tankra), hiába a sematikus betoldások, 
hogy pl. a fiúk éppen gyógynövényt készül
tek gyűjteni az államnak, a megenyhült trak
toros pedig kiszállította őket a rétre, a no
vellát a kritikusok mégis abban a vétekben 
marasztalták el, hogy benne az író "nevetsé
gessé teszi a munkásosztályt".

A leleplező cikk több legyet üt egy csa
pásra. 1952 májusában a Román Munkáspárt 
központi vezetősége plenáris ülésén Ghe- 
orghiu-Dej ismételten bírálta ellenlábasát, 
Luka Lászlót a pénzügyi reform hibás végre
hajtása, a kulákok támogatása miatt (Luka 
ugyanis kijelentette, hogy a székelyföldi 
hegyvidéken nincsenek kulákbirtokok), 
"jobboldali elhajlással" vádolta a másik két 
moszkovitával, Teohari Georgescuval és Ana 
Paukerrel együtt. A korábbi felső vezetőség 
tagjait a későbbi főtitkár kiszorította a hata
lomból, Lukát a bukaresti bíróság halálra, 
majd életfogytiglanra ítélte. A jobboldali 
elhajlás elleni tisztogatási hullám végigseper 
az országon. A kolozsvári régi illegalisták

háttérbe szorítására is kiváló alkalom ez, 
Nagy Istvánnak is igazolnia kell magát a 
népi írókkal fenntartott kapcsolatai, a bala- 
tonszárszói konferencián való részvétel mi
att. A Kolozs tartományhoz tartozó Dés vá
rosában természetesen a hajdani földbirto
kos, a "románellenesség" bűnében elmarasz
talt Daday Loránd kiváló céltáblája az é- 
berség bemutatására szolgáló kirohanások
nak. Az ellene beinduló kampányt is a köz
ponti lapban megjelenő támadás vezeti be, a 
kor szokásának megfelelően.

A közéleti motivációk mellett termé
szetesen egyéniek is közrejátszottak a bírálat 
megszületésében. A kortársi befogadók szá
mára már a cikk szerzősége is vitatott volt. 
Bonyháti Jolán is úgy tudja, az aláíró Nemes 
Gizella csak a nevét adta, az érdemi szerző 
másvalaki. Halász Anna felidéz egy olyan 
jelenetet, amely mögött valószínűleg hason
ló vélekedés áll: a Romániai Magyar Szóhoz 
később átkerült Szász János szemrehányás
sal illette őt: 'Mibe rángattátok bele ezt a 
szegény lányt?" — mondta átkarolva Ne- 
mesné vállát.

Ugyancsak Halász Anna világította meg 
e feltételezések valószínű okát. A bírálatot 
aláíró fiatal újságírónő a kor káderpolitikájá
nak következtében általános iskolai és párt
képzés után került a Pionír d m ű  lap szer
kesztőségébe több idősebb, tanultabb, ta
pasztaltabb hölgy felettesének. Erős bizo
nyítási kényszer élt benne, hiszen maga is 
átérezte felemás helyzetét. Kapóra jött tehát 
neki egy olyan novellasor, amelyen bizo
nyíthatta éberségét, harcos szellemét. Hogy 
ki hívta fel erre a témára a figyelmét? Nem 
tudjuk. Valószínűleg főszerkesztője, Robo- 
tos Imre, aki már a Gaál Gábor elleni táma
dássorozatbó l is k ivette  részét (tulaj
donképpen ő vállalta az indító szerepét a 
Lupta de dasa pártlapba írt kritikájával). Fő- 
szerkesztőként pedig kiadta Nemes Gizella 
szövegét helyettesének, Páll Árpádnak és 
beosztottjának, Halász Almának stilizálás 
céljából. Á kor követelményének és színvo
nalának megfelelő kollektív alkotás született 
tehát: az elment vadászni, ez meglőtte, ez 
hazavitte, ez megsütötte... Halász Anna ké
sőbb úgy fogalmazott, hogy "Daday halálá
val megváltotta azokat, akik ellene vétettek", 
hiszen később mindnyájan eljutottak a dik
tatórikus hatalommal való szembefordulá
sig, s a Daday Loránd sorsának alakulásában 
betöltött negatív szerepük fölismerése hoz
zásegítette őket az önrevízióhoz.
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Daday kálváriájának dokumentumai
Kedves Elvtársak!
A Magyar Szó július 29-én megjelent cik

kével kapcsolatban a másolatban csatolt levél
lel fordultam Topán Vasile Quj-tartományi 
propaganda és agitádó-felelős elvtárshoz.

Tisztelettel kérem, szíveskedjenek a leve
let és mellékleteit áttanulmányozni és az 
azokban foglaltak alapján a lehetséges to
vábbi lépéseket megtenni.

Amennyiben a helyzet kizárná, hogy a 
kiadás zárlatát fel lehessen oldani, tisztelettel 
kérem, szíveskedjenek levelem mellékletét 
címemre visszaküldeni.

Tisztelettel

D és, 1952 au gu sztu s 3. 
Eminescu Nr. 8.

Ellenséges irodalmi 
csempészáru
(M egjelent a Romániai Magyar Szó 1951  

július 29-i, VI. évfolyam , 1494 számában.)
Az UTUNK — március 21-i, május 1-i, 

július 4-i és július 11-i számaiban — soroza
tosan közli Kovács Bálint novelláit, karcola- 
tait, jóllehet ezek az írásművek ellenséges 
hangon szólanak épülő szocialista hazánk új 
és nagyszerű valóságairól. Kovács Bálint fő
ként népi demokratikus rendszerünk új típu
sú iskoláit rágalmazza ezekben az írásaiban, de 
általában a rágalmazás és torzítás módszereivel él 
egész "irodalmi" tevékenységében. Az UTUNK 
szerkesztősége, amikor sorozatosan közre
adja Kovács Bálint írásait, szabad teret nyújt az 
ellenséges rágalmazásoknak, amelyek a palléro
zott, csiszolt irodalmi nyelvezet ürügyén ha
tolnak be irodalmunkba.

Új irodalmunknak az a feladata, hogy 
ábrázolja épülő szocialista világunk új, meg
ragadó jelenségeit, hogy feltárja a kapitaliz
musról a szocializmusra való átmenet fel
tételei közt végbemenő osztályharcot, a tör
vényszerűen győzedelmeskedő újat. Irodal
m unknak az a feladata, hogy bemutassa 
mindazt, ami új életünk tipikus, jellegzetes 
vonásait hordozza s hogy eszmeileg általá
nosítsa ezeket.

Kovács Bálint gyökeresen más módszere
ket használ, más utat követ. Kovács Bálint az 
elbukott osztályellenség szemszögéből nézi a mi 
életünket és ezért képtelen észrevenni szépülő, 
gazdagodó, virágzó új társadalmunk nagy
szerű tényeit. Nem véletlen ez. Kovács Bálint, 
aki annakidején azzal szerzett magának érdemeket 
a revizionista magyarföldbirtokosok körében, hogy 
irodalmi "kvalitásait" a burzsoá-foldesúri rend
szerben a nacionalizmus szolgálatába állította, ma 
igyekszik bemocskolni vívmányainkat.

Mindannyian tudjuk, milyen forradalmi 
átalakuláson ment keresztül oktatási rend
szerünk a tanügyi reform óta. Az ország leg
távolabbi zugaira is kiterjedő elemi iskolai 
hálózat s a betűvető tanfolyamok az első öté
ves terv végéig felszámolják a polgári-földesú
ri rendszer egyik legsötétebb örökségét, az 
írástudatlanságot. 1952 évi költségvetésünk 
5 milliárd 300 millió új lejt irányoz elő társa
dalmi-kulturális célokra, s ennek az összeg
nek közel 40 százalékát a szocializmus é- 
pítéséhez szükséges káderek képzésére for
dítják. Néhány ezer új, korszerű, jólfelszerelt,

egészséges iskola épült már a tanügyi reform 
óta. A nemzeti kisebbségek jogegyenlőségé
nek beszédes példájaként hazánkban 17 
nemzetiség gyermekei tanulnak anyanyel
vükön, magyar nyelven pedig egyetem és 
több főiskola is működik. A tanulóifjúság 
számottevő része ingyenes ellátásban és kü
lönböző ösztöndíjakban részesül. S ami a leg
fontosabb: új emberek és új szellem költözött 
az iskolák falai közé. A mindenfokú oktatás 
kapui szélesre tárultak a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság gyermekei előtt, akiket a 
tőkés-földesúri rendszer évszázadokon át meg
fosztott a tanulás lehetőségétől Iskoláink széles
körű tudományos ismeretekben, hazafias 
nevelésben részesítik a tanulókat, mert ezekben 
az iskolákban nevelkednek fel a szocializmus 
építésének magas műveltségű és politikai öntu
datú szakkáderei. A tanítók és tanárok munkája 
pedig még sohasem részesült olyan magasfokú 
megbecsülésben, mint most, amikor pártunk és 
kormányunk határozatot hozott a tanerők élet- 
színvonalának megjavításáról s a kiváló munkát 
végző tanítók és tanárok, a nép igazi önfeláldozó 
nevelői, tevékenységének Népköztársaságunk 
érdemrendjeivel és kitüntető címekkel való ju
talmazásáról

Ezek a korszakos jelentőségű, csodálatos 
változások tükröződtek Zólyomi Gyula 
igazgató-tanító kongresszusi felszólalásá
ban, amikor azt mondta el, hogy falujából 
700 éven át mindössze négy értelmiségi ke
rült ki, — ma pedig, felszabadulásunk nyol
cadik évében, több, mint hatvan falujabeli 
ifjú tanul a különböző felsőbbfokú iskolák
ban. Számos más példát idézhetnénk még 
iskoláink új embereinek és új életének nagy- 
szerűségéről. Olyan tények ezek, amelyek 
valóban méltók arra, hogy megragadják az 
írók képzeletét és olyan művek megírására 
ihlessék őket, amelyekben lelkesedéssel áb
rázolják az új típusú iskolát, az újtípusú taní
tóit és tanulóifjúságot.

Kovács Bálint írói képzeletét azonban 
nem ezek a lelkesítő tények ragadják meg. 
Ezekből nem lát semmit, hanem rosszhisze
műen meghamisítja a tényeket.

Mi a fótémája Kovács Bálint novelláinak? 
(Nem egyik, vagy másik, hanem szinte vala
mennyi írásának.) A nyomor, az elesettség. Ma, 
ötéves tervünk második esztendejében, ami
kor országunk szocialista ipara és a mező- 
gazdaság sohasem látott ütemben fejlődik, 
amikor a dolgozó tömegek életszinvonala 
egyre emelkedik, — Kovács Bálint nyomomo- 
vellákat ír. Nem hagyja magát a tények bizonyító 
erejétől befolyásolni. Meghamisítja a valóságot, 
zavart kelt és rágalmaz. Novelláiban éheznek, 
rongyokban járnak, lopnak, verekednek a 
taknyos, mocskos munkásgyerekek. A taná
rok ridegek, félelmetesek, az iskola penészes, 
visszariasztó nyomortanya, amelyből telje
sen hiányzik az öröm.

Kedvenc hőse, akin keresztül leginkább 
árasztja a nyomor hangulatot, a Sörtésnek 
csúfolt kefekötőgyerek, akinek apja, a foglal
kozásához fűződő nimbuszhoz szigorúan 
ragaszkodva, iszik, mint a kefekötő, nem ad 
pénzt haza és veri a feleségét. Gyerekei vá
sott csibészek, rossz tanulók. Az egész család 
nyomorog. Sörtés, amikor betör egy ablakot, 
így elmélkedik miből fizessem meg? 'Mi
ből? Hát eszünk mi naponta többször?" (Egy 
tégla.) Kovács Bálint, aki abban az időben, 
amikora munkástömegek valóban éheztek és nyo-
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morogtak, nacionalista diverziókeltéssel kereste 
irodalmi kenyerét, most, 1952-ben, virágzó népi 
demokratikus rendszerünkben ír éhezőkről! 
Ugyanez a Sörtés a "Kenyérdúc'' című novel
lában kenyeret lop az iskolai bentlakás étkez
déjéből, hogy éhező kisöccsét táplálja. Azért 
kényszerül Kovács Bálint szerint lopásra, mert 
a pénzreform után "az új pénzzel csínján kell 
bánni" és erre fel kevesebb kenyeret kapnak a 
bentlakásban, mint a pénzreform előtt! Ez a 
szemérmetlen hazugság nem egyéb, mint a tőkés 
elemekre súlyos csapást mérő s a dolgozó tömegek 
életszínvonalát gyökeresen megjavító pénzreform 
ellenséges szándékú me gr ágai mazása.

Kovács Bálint többi gyerek-"hősei" vagy 
ilyen Sörtéshez hasonló nyomorgó, éhező 
gyerekek (lásd Mózes Júlia, a "buták butája" 
a "Szóképzés" című novellában, akit min
denki csúfol és megvet, mert belet mos az 
anyjával a vágóhídon), vagy pedig ridegen, 
szeretet nélkül ábrázolt, jól tanuló pionírok, 
akik úgy felelnek, "mint egy gép". Azokról a 
pionírokról ír így Kovács Bálint, akik Zóját 
tekintik példaképüknek s akik a pionírházak 
szakköreiben a legnagyobb alkotó kezdemé
nyezésről és tehetségről tesznek tanúságot!

Az iskola, a szerző elképzelése és saját sza
vai szerint 'Magas tűzfalaival, omladozó va
kolatával, rácsos ablakaival zárdára, bör
tönudvarra emlékeztet”, könyvtára pedig 
olyan mint a "kripta" (Egy tégla). Ha Kovács 
Bálint ilyen iskoláról ír, akkor, amikor népi 
demokratikus rendszerünk az egészséges, tá
gas, korszerű iskolák ezreit létesíti, úgy nyil
vánvalóan nem is akarja meglátni azokat.

Kik tanítanak ebben a Kovács Bálint által 
kiagyalt iskolában? Sárkány, Tigris és a "mo
hás szívű" Könyvmoly, csupa ellenszenves 
alak, lelketlen, vaskalapos tanár. Ez azonban 
nem zavarja a szerzőt abban, hogy éppen az 
ő szájukba adja úgynevezett "haladó" mon
danivalóit. Hiába is keresné az olvasó a ha
sonlatosságot ezek között a "tanárok" között 
és a valóságból jól ismert újtipusú tanár kö
zött, aki büszkén viseli az érdemes tanár 
vagy tanító megtisztelő címét, népköztársa
ságunk érdemrendjeit.

Kovács Bálint hangja az osztályellenség 
hangja.

A kizsákmányoló osztályok cinizmusát szó
laltatja meg Kovács Bálint még az állítólag 
csiszolt "irodalmi" stílusában is, amely ér
demtelen polgárjogot szerzett neki az UTUNK 
hasábjain, még hasonlataiban is rágalmaz, 
amikor "Egy tégla" című novellájában így 
becsmérli felszabadulásunkat: "Hangja úgy 
kong, mint az a repedt fazék, amin annaki
dején a vörös katonák tiszteletére doboltak."

Az UTUNK szerkesztőségét felelősség terheli 
Kovács Bálint novelláinak sorozatos közléséért. 
Ilyen írásokat megjelentetni a látszólag újsze
rű  téma, a könnyű stílus, az írói rutin kedvéért 
nem egyéb, mint apolitikusan szemlélni az 
irodalmat, utat engedni az osztályellenség hang
jának. Kovács Bálint novelláinak megjelenése 
az UTUNK hasábjain tanulságos példája an
nak, hogy a szerkesztőség éberségének kijátszásá
val hogyan csempészheti be a reakció a kommunista 
sajtóba — (áldemokratikus frázisokba és humaniz
musnak álcázott polgári érzelgősségbe csomagolva)
— kártékony nézeteit.

Az UTUNK szerkesztőségének messze
menően le kell vonnia a szükséges tanulsá
gokat éberséghiányának káros következ
ményeiből.

NEMES GIZELLA
folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról

A Szerkesztőség Nyilatkozata
A Romániai Magyar Szó július 29-i szá

mában Ellenséges irodalmi csempészárú cí
men cikk jelent meg Kovács Bálintnak az 
Utunk március 21-i, május 1-i, július 4-i és 
július 11-i számában közölt írásairól. A dkk 
elemezve ezeket az írásokat, rámutat hami
sító, ellenséges jellegükre, káros hatásukra 
és bírálja az Utunk szerkesztőségét, amely 
ezeket a műveket közreadta. A szerkesztő
ség egyetért azzal, hogy Kovács Bálint írásai 
hamis képet adnak valóságunkról, naturalis
ta módon eltorzítják új életünket. Aszerkesz- 
tőség komoly hibát követett el és éber
séghiányról tett tanúságot, amikor közölte 
ezeket az ártalmas írásokat. A szerkesztőség 
a bírálat nyom án önbírálati szellemben 
mélyrehatóan elemezte munkáját, megálla
pította az elkövetett hibák okait. A szerkesz
tőség levonta a szükséges tanulságokat és 
mind a munkatársak ideológiai nevelése te
rén, mind szervezeti téren megtette a hibák 
felszámolásához szükséges intézkedéseket.

Az Utunk szerkesztősége.

Daday védekezése
Topán Vasile elvtársnak, a RMP. 

Cluj-tartományi szervezete propa
ganda és agitáció-felelősének

Cluj
Tartományi Felelős Elvtárs!
Olvasva a Magyar Szó júl. 29-i számában 

"Ellenséges irodalmi csempészárú" c. alatt 
megjelent cikket, mint a súlyosan elitéit kar
colatok szerzője, tegnap, aug. 1-én személye
sen óhajtottam beszélni Önnel, de Ön ezen a 
napon terepen volt és senki sem tudta meg
mondani, hogy mikor tér vissza. Ezért tisz
telettel kérem, engedje meg, hogy alábbi 
írásommal forduljak Önhöz, akiről tudva 
van, hogy tartományunkban nemcsak a saj
tótermékeket tartja számon, hanem a sajtó 
munkásait, az írókat is, magát az embert. E 
magatartása felbátorít, hogy bizalommal 
forduljak Önhöz, hogy nyíltan és őszintén 
beszéljek.

Hogy jutottam én a Magyar Szó cikké
hez?

Származásom nem birtokos, mint ahogy 
mindenki hiszi, mert szegény tisztviselő csa
ládból születtem, apám, kit az igazságügyi 
pályáról időnap  előtt nyugdíjba kény
szerítettek, vagyontalan körjegyző volt Col- 
deu Szamosmegyei községben.

És mégis birtokos lettem. 1926-ban, mi
után négy és fél évi hadifogságomból haza
tértem és kenyeremet már huzamos idő óta 
munkával kerestem Budapesten, egy nagy
bátyám rámhagyta Simisna községben levő 
birtokát azzal a kötelezettséggel, hogy idős 
és beteg feleségét támogassam. A körülmé
nyek és a magántulajdonnal szembeni kor
felfogás arra kényszerítettek, hogy nagy
bátyám kívánságát ne tagadjam meg. Birto
kos lettem. Anélkül, hogy a ídsujjamat moz
dítottam volna meg, olyanformán cseppen
tem vagyonba, mint légy a tejbe. Ebben a 
minőségben, nyilván a birtok erkölcsrombo
ló hatása alatt írtam meg 1930-ban Zátony 
dm ű könyvemet, azzal a céllal, hogy a ro
mán polgári-földesúri rendszer Erdélyben 
meghonosított elnyomó nemzetiségi politi
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káját leleplezzem. Könyvem túlzott naciona
lista jellege miatt sikert aratott, ennek ellené
re tüstént szakítottam ezzel az iránnyal, 
következő könyvem, a Csütörtök, bár ideo
lógiai hibák vannak benne, hazánkban első
nek adott viszhangot a grivitai sztrájkról, 
akkor, amikor Németországot már elöntötte 
a bamapestis, amikor Európában már nem 
volt más kormányzati eszköz csak a golyó és 
az akasztófa, könyvem a munkásosztályban 
látja a kezességet, hogy fertőbe jutott társa
dalmunkat a kátyúból kirántja. E meggyőző
désemet nem rendítette meg a Marsescu- 
törvénnyel rámrótt nyolchavi börtönbünte
tés, melyet még ki sem töltöttem, amikor 
Derzsi Mihály álnév alatt a Korunkban meg
jelentek kommunista világnézetű börtönno
velláim. Jellemző ekkori magatartásomra, 
hogy míg a Korunk külmunkatársa voltam, 
sem a Helikonban, sem más polgári folyói
ratba egyetlen sort nem közöltem. Szigorú 
szociálista gondolkozásomnak köszönhe
tem, hogy a tiszta román község népével 
birtokos létemre sohasem kerültem összeüt
közésbe a felszabadulás óta eltelt nyolc év 
alatt, bár a község csak 25 kilométer távol
ságra van tőlem, ellenem egyetlen panaszt 
sem nyújtottak be.

Nagynénémnek 1936-ban bekövetkezett 
halála után búcsút mondtam a birtokos-élet
nek, ami tanulmányaimnak, célomnak, főleg 
életfelfogásomnak nem felelt meg. Kis csalá
dommal Désre költöztem, 1940-ben pedagó
giai képesítésemre való tekintettel állást 
kaptam, kineveztek Szolnok-Doboka megye 
tanfelügyelőjének. Magyar tanfelügyelő let
tem román megyében. Kinevezésem után 
egy hónappal "Eszakerdélyi nevelőfelada
tok" címen röpiratot adtam ki az Északer- 
délyben a bécsi döntés után felülkerekedett 
magyarság tobzódó fajgyűlöletének gonosz 
napjaiban és az áramlattal szemben a két nép 
őszinte és becsületes megbékülésének szük
ségességét hirdettem és a felügyeletem alatt 
álló tanítóktól is ezt követeltem. Hogy a bécsi 
döntés után Szolnok-Doboka megyében ma
radt 175 román tanítóval hogy és mint bán
tam, azt megmondhatják maguk a román 
tanító elvtársak, kiknek nagy része még ma 
is itt él a dési rajonban. Másolatban A) alatt 
csatolom Kese Attilának, a MNSZ akkori 
megyei elnökének 1947 július 10-én kelt nyi
latkozatát.

Kapcsolataimra a megye akkori prole- 
táriátusával, Fülöp Gábor elvtársnak, a Dés- 
rajoni néptanács tanügyi osztálya jelenlegi 
felelősének 1947 július 5-én kelt és B) alatt 
csatolt nyilatkozata világít rá.

Az illegálitás idejében a Romániai Kom
munista Párthoz való viszonyomat özv. Bal- 
ca Antalné 1947 július 28-án kelt és C) alatt 
csatolt nyilatkozata igazolja.

Elégedetlenségem  és megvetésem a 
horthysta rendszerrel szemben magatartá
somban is megmutatkozott, sorozatosan 
összeütköztem felettes hatóságaimmal, úgy 
hogy "szolgálati érdekből" a rövid négy év 
alatt kétizben is áthelyeztek. Hogy összeüt
közéseim milyen természetűek voltak, an
nak igazolására D) alatt csatolom Balogh 
István ügyvédnek, a MNSZ 1947 évi megyei 
alelnökének nyilatkozatát.

A megyei zsidóság elhurcolása idején ta
núsított magatartásomról Wiegner Zseni 
szakácsnő E) alatt csatolt nyilatkozata tanús
kodik, akit feleségemmel szinte a hajától 
húztunk ki a Dés-bunguri ghettóból.

Az illegálitásban harcoló kommunista 
elvtársakhoz való kapcsolatom bizonyítéka 
Sztánszky Miklós asztalos F) alatt csatolt 
nyilatkozata, melyből kiderül, hogy 1944 
őszén, a felszabadulás előtt, mint a Dési Vas
útállomás-parancsnokságnál szolgálatot tel
jesítő tart. tiszt, a hivatalos pecséttel és alá
írásommal meghamisítottam a szökésben le
vő elvtárs utazási igazolványát, a visszavo
nulás előtt álló hadseregben a legnagyobb 
kockázattal szökését fedeztem.

M indezek indokolttá teszik, hogy a 
horthysta rendőrhatóságok "fekete listára" 
tettek, melyet a G) alatt csatolt és a ma is 
Désen dolgozó két elvtárs nyilatkozata tanu- 
sit.

Amikor életem következő fordulatára 
gondolok, még ma is megdobban a szívem. 
Minden vagyoni, kulturális és osztálykü
lönbség ellenére, ami engem elválasztott a 
munkásságtól, gondoljon felőlem a Magyar 
Szó bármit, kellett köztünk valami kapocs 
legyen, különben a felszabadult elvtársak 
1944 október 18-án nem javasoltak volna a 
Szovjet katonai parancsnokságnál a felsza
badult Dés első polgármesterének. Sajná
lom, hogy nem csatolhatom a Petrov-divizió 
orosz nyelvű elismerő iratát arról a támoga
tásról, amit hivatalba lépésem után nyom
ban a német hordáktól felrobbantott híd 
újjáépítése körüli munkánál a polgárság 
munkaszázadainak megszervezésével nyúj
tottam.

A felszabadulás utáni hónapokban és 
években azok között az értelmiségiek között 
voltam, akik az akkor még káderhiányban 
szenvedő m unkásosztálynak segítőkezet 
nyújtottak, 1945—46-ban a MNSZ megyei 
kultúrfelelőse voltam, ettől kezdve tanár a 
Dési Vegyes Líceum ban. Ellentétben a 
horthysta rendszerrel, az elmúlt nyolc év 
alatt sem fegyelmi eljárásban, sem büntetés
ben nem részesültem.

Mindig azt tartottam, hogy ha az ember 
valamit csinál, csinálja egészen, derekasan, 
teljes szívvel. Népi dem okratikus rend
szerünket bizalommal fogadtam, úgyneve
zett tekintélyes ember létemre nem futottam 
el előle, az eltelt évek alatt nemcsak mint 
tanár szolgáltam, hanem a toliammal is, tő
lem telhető odaadással és erővel. Az 1946- 
ban meginduló Utunknak kezdettől fogva 
munkatársa, a RNK. írószövetsége magyar 
tagozatának tagja vagyok. Szodálista építé
sünket eddig regénnyel, novellákkal, karco
latokkal népszerűsítettem, 1949-ben a Mű
vészeti Minisztérium pályázatán kitüntetés
ben részesültem, az Állami Kiadóval szerző
déses viszonyban állok, kiadás előtt áll no- 
velláskötetem. És most...

Előttem a Magyar Szó cikke, mely rám
süti az osztályellenség bélyegét, azzal vádol, 
hogy írásaimban az iskoláinkról rajzolt sötét 
képpel "az osztályellenség hangját szólaltat
tam meg", hogy "szabad kezet nyújtottam az 
ellenséges rágalmazásoknak".

Nem szállók vitába a cikkel. E helyett 
csupán a szocialista realizmusra, Gorkijra, 
L.Szejfullinára emlékeztetek, akik előszere
tettel lobbantották fel a szépséget a rútság
ban, a boldogságot a balsorsban, az aranyat 
a sárban. Előttünk sem áll készen a szocializ
mus, hisz még építjük. A boldogabb jövőt 
tehát nem vetíthetjük a tömegek d é  anélkül, 
hogy meg ne mutatnék a hozzá vezető utat. 
Jövőnk a jdenben épül, mikor tehát a múlt 
hagyatékát, a jelen egy-egy hiányosságát
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megoldjuk, mindig egy téglát illesztünk a 
jövő épületébe. A tanár az Egy téglában e- 
zekkel a szavakkal vádolja magát: "miféle 
rongy kőműves vagy, ha még kezedbe se 
vetted, meg se próbáltad, hogy ezt a szipogó, 
formátlan kis téglát beilleszd az épületbe?" 
Ezután a kezébe veszi. Igaz, hogy Qsztrovsz- 
kijt hívja segítségül, de sikerül, mikor a gyer
mek távozik, mindenki érzi, hogy nem a 
régi, hogy új ember lett. Mint minden, 1946 
óta megjelent írásomban, úgy az elítélt há
rom karcolatban is próbáltam megmutatni a 
megoldást, a felemelkedést, amelyet a Párt
nak és a különböző tanügyi szerveknek kö
szönhet Sörtés, a karcolatokban szereplő 
szegény gyermek, akit tudatlan szülei kezé
ből épp a Párt által vezetett közösség ment 
meg. Próbálkozásom, hogy ezt ideológiailag 
hibátlanul általánosítsam, úgy látszik nem 
sikerült. Egyébként iskolai karcolataimból 
kötetet akartam formálni, melynek célja az 
lett volna, hogy részben már megoldott, 
részben még megoldásra váró tanügyi kér
déseimre világítsak rá. Ilyen megoldásra vá
ró kérdést tárgyal Egy tégla c. karcolatom,

melyben a még nem pionír munkásgyerme
kek sorsával foglalkoztam. E karcolatomat 
az Utunk és az Irodalmi Almanach 1952 ja
nuári pályázatára küldtem be "Akik még 
hátra vannak" jeligével. Azt hiszem ez meg
magyarázza, hogy miért oly sötét a szereplő 
gyermek helyzete és miért oly barátságtalan 
számára az iskola, a könyvtár. Mivel a szo- 
dálizmus fejlődését az iskolában nyomon 
kísérem, a gyermek további sorsát a "Ke
nyérdúc" c. karcolatomban már megoldot
tam. A közösségben megváltozott gyermek, 
akit már pionírnak jelölnek, azért kényszerül 
lopni, mert egy kulákgyermek mohóságá
ban felfalja előle a maradék kenyeret és a 
gyermek még nem vetkőzte le régi bizalmat
lanságát a vezetőséggel szemben: ahelyett, 
hogy szólna, inkább lop. A karcolat végén 
ezért önkritikát gyakorol. Úgy látszik, mon
danivalómat nem tudtam kifejezni tökélete

sen, amit a jó stílus nem ment. Ezért a bí
rálatot megérdemlem és az osztályellenség 
vádján kívül köszönettel veszem.

Ennyit a karcolatokról. Ezzel azonban 
számomra a dolog még nincs elintézve. Ve- 
hetek-e még tollat a kezembe?

Felelős Elvtárs! Tudomásom szerint a 
RMP.-nak a művészeti élet vonalán az a po
litikája, hogy a régi értelmiség becsületes, 
tehetséges elemeit a szodálizmusba bevonja 
és átnevelje. Ez történt sok máson kívül a 
Szovjetunióban is A.Tolsztojjal, I.Ehrenburg- 
gal, V.Imberrel. Ez a politika, — írta Gáli 
Ernő dvtárs az Utunk főszerkesztője a RMP 
Központi Vezetősége május 26—27-i plená
ris ülésének határozatait feldolgozó cikké
ben, — nálunk is jdentős eredményekhez 
vezetett, hazánk régi értelmiségeinek leg
jobbjai, a tudósok, írók és művészek javaré
sze szíwel-lélekkel beállt az új élet építőinek 
soraiba, tudását és képességét a nép anyagi 
és szellemi színvonalának emelésére, a béke 
megvédésének szolgálatába állította. Július 
29-ig, a Magyar Szó cikkének megjelenéséig 
úgy éreztem, szerény tehetségemmel én is

tagja vagyok ennek a rétegnek, a dkk azon
ban egyensúlyomat fölbillentette. Azóta 
egyre azon töröm a fejem, miféle híd lehet 
mögöttem, amit még nem égettem fel, miféle 
út lehet számomra, ami nem dóré, hanem 
hátrafelé vezet?!

Ebben a hdyzetben, visszatekintve az el
mondottakra, bizalommal fordulok Fdelős 
Elvtárshoz, hogy jóhiszeműségemben nem 
fog kételkedni s ha szerény írásaimban van
nak is hibák, azok nem szándékosak, egész 
eddigi emberi magatartásom megítélése 
után bennem, az íróban nem tételez fel osz
tályellenséget.

Felelős Elvtárs útján arra kérem a köz
ponti elvtársakat, ne dobják ki a fürdővízzel 
együtt a gyereket, tárgyilagos megfontolás 
után, sematizmustól mentesen tegyék lehe
tővé kiadás előtt álló novelláim megjelené
sét, melyek az illetékes szervek megítélése

szerint hasznos eszközei lehetnek hazánk
ban a szodálizmus építésének.

Tisztelettd
Dés, 1952 augusztus 3-án

Daday Loránd s.k. 
Kovács Bálint s.k.

Nyilatkozatok Daday 
védelmében:
A)
Nyilatkozat. Alúlírott Kese Attila ref. lel

kész, a MNSZ Szolnok-Doboka megyei szer
vezetének elnöke Dr. Daday Loránd dési 
lakos volt tanfelügydőnek a bécsi döntés 
utáni években végzett hivatalos működésé
vel kapcsolatban a következő nyilatkozatot 
teszem: Tudomásom volt és van arról a mi
niszteri rendeletről, mely a tanfelügyelőt 
utasította, hogy minden román nemzetiségű 
tanítót a bécsi döntés dőtti állomáshdyéről 
minél távolabbi állomáshdyre helyezzen át. 
A rendelet szolgai végrehajtása maga után 
vonta volna mintegy 80—90 román tanító
nak Romániába emigrálását. Daday L. a ren- 
ddetet saját fdelősségérenem hajtotta végre. 
Sem a renddet, sem a sovinista áskálódások 
nem tántorították meg és azokat a tanítókat, 
akiket valamilyen családi vagy anyagi köte
lék állom áshelyükhöz fűzött helyükön 
hagyta, ottlétüket fedezte, úgy hogy ottho
nukban érték meg a felszabadulást. Nem so
rolom fel a m egye m inden részében e 
tanítókat, de pddaként megemlítem a Vitian 
tanítóházaspárt, kiket ilyen módon egyedül 
Daday mentett meg az önkéntes kivándor
lástól, jóllehet hivatalon kívül nem is ismerte 
őket. Dés, 1947 július 10. Kese Attila ref. lel
kész, a MNSZ megyei elnöke.

B)
Nyilatkozat. Alúlírott Fülöp Gábor, Szol

nok-Doboka megye magyar tannyelvű nép
iskoláinak vezetője, igazolom, hogy Daday 
Loránd úr az 1940—1942. években hivatali 
elődöm volt. Tudomásom van arról, hogy 
Daday Loránd hivatali működését a bécsi 
döntés után felbomlott román tanügyi háló
zat újászervezésén kívül a következő három 
főirányban fejtette ki: 1) A felsőbbfokú tan
ügyi hatóságok szabályzatai és ellenzése da
cára megyeszerte gyors módot nyújtott az 
ipari és agrárproletáriátusnak arra, hogy a 
négyosztályos népiskolai végbizonyítványt 
magánúton megszerezze, ami ezeknek a ré
tegeknek az ipari, kereskedelmi és állami 
munkakörökben való elhelyezkedését lehe
tővé tette. 2) Népiskolákat állított fd  földmű
ves gyermekek részére olyan távoli ta
nyatelepüléseken, ahol addig soha iskola 
nem volt. (Kisbátony, Lonkavölgy, Búzái fo
gadók stb.) 3) Ingyenes bentlakásokkal egy
bekötött népiskolákat szervezett olyan 
szétszórt tanyatelepüléseken élő szegény
sorsú tanköteles gyermekek részére, akik e 
bentlakások nélkül a betű áldásában soha
sem részesülhettek volna. Ugyané rétegnek 
oktatása céljából államsegélyes családi kihe- 
lyezésekd létesítdt megyeszerte, úgy hogy 
sok százra tehető azoknak a szegény gyer
mekeknek a száma, akik e nélkül ími-olvasni 
sohasem tanultak volna meg. Igazolom vé
gül, hogy Daday Loránd e sok munkát és 
fáradtságot igénylő akdókat nem a földbir
tokosok vagy zsirosgazdák érdekében indí
totta meg és végezte, hanem a dolog ter
mészete szerint azoknak a legszegényebb ré-

folytatás a 18. oldalon
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tegeknek az érdekében, akikkel az akkori úri 
Magyarországon csak nagyon kevesen tö
rődtek. Dés, 1947 július 5. Fülöp Gábor tan- 
felügyelő.

C)
Nyilatkozat. Alulírott özv. Balcza Antal- 

né, címe Dés, Román Kommunista Párt, Dr. 
Daday Loránd úrnak a felszabadulás előtti 
magatartásáról a következő nyilatkozatot te
szem: Tudomásom van arról, hogy néhai fér
jem, Balcza Antal szabósegéd Dr. Daday Lo- 
rándot 1936-ban a dési börtönben ismerte 
meg, akkor, amikor kommunista tevékeny
ség miatt férjem a doftanai börtönből hátra
levő büntetésének kitöltése m iatt Désre 
került. Tudomásom van arról, hogy néhai 
férjem büntetésének kitöltése után özvegy 
édesanyjánál Galgón telepedett le, de férjem 
szakmájában nem dolgozhatott, mert Gal
gón és a környéken senki sem adott neki 
munkát. Ez alól a blokád alól néhai férjemet 
Dr. Daday Loránd oldotta fel azzal, hogy 
Semesnyén állandóan munkával látta el és 
ismerőseinél is munkát szerzett férjem szá
mára. Tudomásom van arról, hogy bár Dr. 
Daday Loránd teljes tudatában volt néhai 
férjem törhetetlen párthűségének, 1940-ben, 
a bécsi döntés után műhely-felszerelés nél
kül a munkaadók kényének-kedvének kitett 
férjemnek altiszti állást szerzett a dési állami 
leánypolgári iskolában, ahol férjemmel e- 
gyütt majdnem három évig dolgoztunk és 
kaptunk lakást, fűtést, világítást és kenyeret. 
Tudomásom van arról, hogy Dr. Daday, ide
ges természetű férjem és a hatalmi túltengés- 
ben szenvedő igazgatónő között gyakran 
előforduló összeütközések és az ezekből 
származó fegyelmi vizsgálatok alkalmával 
férjem érdekében többször közbelépett és az 
igazgatónő rosszindulatú támadásait kivéd
te. Tudomásom van végül arról, hogy a fel
szabadulás előtt Dr. Daday néhai férjemhez 
fordult avégett, hogy megbízható kommu
nistákból őrséget szervezzen. Férjem első
sorban Briceag Nicolae leszerelését kérte, kit 
Daday 48 óra alatt Gaál Gábor vasutőrszá- 
zad parancsnokkal azonnal le is szereltetett 
és aki később Désen rendőrfőnök lett. Néhai 
férjem és Dr. Daday tovább nem működhet
tek együtt, mert férjemet behívóval katonai 
szolgálatra rendelték és elvitték. Mindebből 
azt következtetem, hogy néhai férjem és Dr. 
Daday barátságának alapja csak az elvbarát
ság lehetett. Dés, 1947 június 28. özv. Balczá- 
né

D)
Nyilatkozat. Alúlirott Balogh István dési 

ügyvéd, a Magyar Népszövetség vármegyei 
szervezetének alelnöke, igazolom, hogy Da
day Loránd dési gimn. tanár, aki a bécsi 
döntés utáni négy év alatt előbb mint tanfel
ügyelő, majd az Erdélyi Magyar Közműve
lődési Egyesület kötelékében mint állami 
tanügyi tisztviselő teljesített szolgálatot, 
mindenkor következetes demokrata maga
tartást tanúsított, melyet tudomásom szerint 
sohasem cáfolt meg. Egy alkalommal példá
ul jelen voltam egy a megye alispánjának 
elnöklete alatt tartott és a hatóságok vezető
iből összehívott értekezleten, melynek célja 
az volt, hogy a Szovjet elleni háborúban a 
belső ellenálláshoz szükséges összes társa
dalmi erőket mozgósítsa. Ezen az értekezle
ten Daday mindenki megrökönyödésére és 
alig titkolt felháborodására először kifejtette, 
hogy a munkásságot a hadiszolgálat alól va

ló mentesség ürügyével nemcsak a hadi
üzembe csalták be, hanem a magánvál- lala- 
tokba is —•, Petroleumíinomitó, Trassia, stb. 
— ahol a részvényesek busás hasznot vágtak 
zsebre, mialatt a munkások heti 42. — pen
gőért dolgoztak, mely összeggel akkor ele
gendő kenyeret sem vehettek maguknak, 
azután pedig követelte, hogy a belső ellenál
lásra való buzdítás helyett nyújtsanak a 
munkásságnak emberhez méltó életet. Be
nyomásom az volt, hogy Dadayt felfogása, 
kijelentései, főként pedig amiatt, hogy a kí
méletlen felszólalással megzavart és végül is 
eredmény nélkül szétoszlott értekezlet ku
darca miatt internálni fogják. Ezt Daday el
kerülte ugyan, de következetes magatartása 
miatt végül is a közbiztonsági szerveknél a 
megbízhatatlan és felforgató elemek név
jegyzékére került. Ettől kezdve az internálás 
csak szolgálati beosztás kérdése volt. Dés, 
1947 július 5. Balogh István.

E)
Nyilatkozat. Alulírott özv. Méra Sándor- 

né, sz. Wiegner Zseni kinyilatkoztatom, 
hogy 1944. évi május hó 3-án zsidó szüle-

B. Prorokov: Amerikaiak, takkarodjatokhaza!

tésem folytán a dési ghettóba kerültem, da
cára annak, hogy 1937-ben áttértem a refor
mátus vallásra. Helyzetem az ottlevő ügyvé
dek véleménye szerint is kétséges volt: váj
jon kikerülhetek-e onnan? Ebben az időben 
intelligens, keresztyén embernek járni — 
sem volt tanácsos a ghettó felé, ahol már 
testileg és lelkileg főként teljesen tönkremen
tem. Akkor, mikor már minden reményt fel
adtam a szabadulást illetőleg, jött Dr. Daday 
Loránd, aki feleségével együtt időt, fáradtsá
got nem kímélve, kitéve magát esetleges 
rosszindulatú megjegyzéseknek, — kijárta, 
hogy engem szabadon bocsátottak. Ő maga 
jött utánam, szégyenkezés nélkül, karonfog
va vezetett ki a ghettóból, kocsira ültetett és 
saját házába vitt, ahol 2 napot töltöttem ked
ves családja körében. Szeretettel igyekeztek 
elfeledtetni velem a kiállott lelki szenvedése
ket. Csak mikor látták, hogy valamennyire 
összeszedtem magamat, engedtek haza. Az 
elmondottak alapján Dr. Daday Lorándra és 
családjára igaz szívvel kérem Isten áldását. 
Mindezek hiteléül adom jelen, sajátkezűleg 
aláírt nyilatkozatomat. Semesnye, 1945. 
március 18-án. Özv. Méra Sándomé, szül. 
Wiegner Zseni. Előttünk: Osváth Albert ta

nú, Daday Elemér tanú.

F)
Nyilatkozat. Alúlirott Stánszky Miklós, 

asztalosmester, dési lakos, igazolom, hogy 
1944 október hóban, amikor csapattestemet 
elhagytam és az ország különböző vidékein 
mint csapattestét kereső híradós katona 
utaztam, az akkor a dési állomáson zászlós
ként szolgálatot teljesítő Dr. Daday Loránd 
dési lakos hivatalos hatalmával hamis utazá
si igazolványaimat saját kezű aláírásával és 
a hivatalos pecséttel igazolta, saját magát is 
veszélyeztetve, hogy bujkálásomat fedezze. 
A szóbanforgó utazási igazolványok még 
ma is birtokomban vannak. Igazolom továb
bá, hogy 1944 október havában, amikor csa
p a tte s te m tő l vég leg  e lsz a k ad ta m  és 
sógornőm dési lakásán egy disznóólban na
pokig rejtőztem, Dr. Daday Loránd úr na
ponta meglátogatott, tájékoztatva az akkori 
hadmozdulatokról. Tekintettel, hogy Daday 
L. úr akkoriban még mindig tényleges kato
nai szolgálatot teljesített, nyilvánvaló, hogy 
nekem nyújtott támogatásával nemcsak sza
badságával, hanem az életével is játszott. Ki
je len tem  m ég, hogy  D aday  L. ú rn ak  
tudomása volt arról, hogy kommunista ér
zelmű ember vagyok és hogy Marosvásár
helyt az o ttan i párt-se jt tagja voltam . 
Kijelentem még, hogy mint egyszerű aszta
losmesternek nincs semmi vagyonom és 
mint akkoriban a két kezem munkája után 
élek, Daday úrnak hozzám való barátságát 
egyébbel, mint az elvbarátsággal nem ma
gyarázhatom meg. Dés, 1947 június 25. 
Stánszky Miklós.

G)
Deciara tie. Subsemnatü domidliati in co

rn una Reteag, Jud. Somes, prin prezenta dec
iaram, ca intre dosarele fostei Jandarmarii 
din Reteag (maghiara) s-a gasit o lista nomi
nal acelor, care erau socotiti subverzivi fata 
de régimül Hortist, ca oameni de nein crede
re din punct de vedere a sigurantei Statului. 
In aceasta lista am vazut si numele lui Dr. 
Daday Loránd domidliat in Dej. Dat, la Re
teag 21 Junie 1946. Lövinger Gidali Adler 
Alfred. Se certifica de női autentidtatea sem- 
naturile de mai sus Reteag 21 Junie 1946. 
Lelestean primär, indesdfrabü notar. L.S.

(Nyilatkozat. Alulírott Lövinger Gidali 
és Adler Alfréd nevű Retteg községi, Szamos 
megyei lakosok igazoljuk, hogy Retteg köz
ség magyar csendőrségének iratai között 
megtaláltunk egy listát azokról, akiket a 
Horthy rendszer megdöntésével gyanúsítot
tak, az állambiztonság szempontjából meg
bízhatatlannak minősítettek. A mondott 
névsorban ott láttuk Dr. Daday Loránd, dési 
lakos nevét is. Retteg 1946, jún. 21. Az aláírá
sok valódiságát hitelesítem: Lövinger Gida
li, Adler Alfréd Lelestean, községi bíró)

(az eredeti román szöveg fordítása)

Az illusztrációkat az Utunk 1952-es év
folyamából válogattuk.
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Több mint száz éve, hogy a Csíki Székely Krónika nem 

megjelent, hanem csak kísérteni kezdett, fel-felbukkanván 
titokzatosan, eredetét homályba burkolva, s megkísérelte a 
tudósokat hitegetni, csalogatni, mint egy-egy modem kísér
tet a babonás embereket.

A tudósok akkor óvatosak voltak, és nem engedték ma
gukat lépre csalni.

De valamiképpen a babonának, a csodálatosnak mindig 
akadnak hivői; a Csíki Székely Krónika is megtalálta a maga 
hivő táborát a nagyközönség között. Sőt, néhány évtized 
múlva (miután nyomtatásban is megjelent) a történettudó
sok közül is sikerült néhány hívőt hódítania, kik közül 
egyik-másik erélyesen s jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
védelmére is kelt.

Nem csoda azért, ha a nagyközönség körében oly mélyen 
behatolt a köztudatba, hogy később, miután a történelmi 
kritika e krónika hitelét teljesen devalválta, a köztudatból 
kiirtani nem lehetett, s máig is vannak, akik vakon hisznek 
a krónikában, s az abbban foglalt székely őstörténelmet mint 
történelmi valóságot hiszik, vallják és hirdetik, s eszükbe 
sem jut abban kételkedni.

Erdélyben a Csíki Székely Krónika által feltalált, s előbb 
semmi más történetíró által nem említett rabonbánokat úton- 
útfélen emlegetik, szóbeszédben, írásban, tárcacikkekben és 
vezércikkekben egyaránt. Ez itt annyira közhitelű, mint pl. 
a Királyhágón túl a hét vezér emlegetése. Sőt, annál is min
dennapibb, mert a hét vezérnek Magyarországon nincs 
ennyi jogigénylő ivadéka, mint Erdélyben a székely rabon- 
bánoknak.

Itt vannak családok, melyek a rabonbánok egyenes iva
dékainak tartják magukat, amelyek versengenek afelett, 
hogy melyik az igazi rabonbánivadék, s féltékenyek egy
másra, illetőleg a rabonbán rokonságra, s előfordul, hogy 
bitorlónak tartják egymást, s kizárják az egyiket vagy mási
kat a rabonbán rokonságból.

Mint igen jellemző esetet felemlítem, hogy csak 1903-ban 
végződött be egy évekig tartó hosszú per az erzsébetvárosi 
törvényszék előtt, melyet Sándor János (akkori főispán, a 
későbbi belügyi államtitkár) indított rágalmazásért egy ny. 
árvaszéki ülnök (Kerekes Gábor) ellen azért, mert azzal 
vádolta őt, hogy ő nem igazi, csíkszentmihályi Sándor, ha
nem jogtalanul szerezte meg másoktól a "rabonbán leveleket 
és zászlót", s ezek révén kívánta magát a rabonbánok ivadé
kának feltüntetni.

Megjegyzem, hogy Sándor Jánost (kinek székely "főren
dű" — primőr — nemessége és csíkszentmihályi előnévhez 
jogosultsága kétségtelen, de sokkal okosabb ember annál, 
hogy "rabonbán" rokonság után esekedjék) az kényszerítette 
mintegy a perindításra, mert a rabonbánság fantomja any- 
nyira elvakította a nagyközönséget, hogy a mendemondák 
egész özöne suttogott, settenkedett családja körül évtizedek 
óta, hogy "a székelyek áldozópohará"-hoz nem egyenes úton 
jutottak s hogy nem ők, hanem mások az igazi "rabonbán" 
ivadékok. Ebből következett, hogy a család igazi székely 
eredetét és nemességét is kétségbe vonták. Midőn ez a vád 
nyíltan is fellépett, nyíltan kellett vele szembeszállni, és 
egyszer s mindenkorra elhallgattatni.

Szükségesnek látom, hogy a székelyek történetének 
megírására készülvén, előbb ezzel a kérdéssel végezzek, s a 
nehezen bevehető vár ostroma előtt ezeket a mesterséges 
torlaszokat eltakarítsam az útból.

Elődöm (Szabó Károly) a székelyek története kutatásá
ban még hitt benne, és hevesen védelmezte; a székely anya
szék, Udvarhely vármegye történetének írója, Jakab Elek (kinek 
félbemaradt munkáját nekem kellett befejeznem), szintén 
hívője volt a székely krónikának. Én kutatásaimban más, 
ellenkező eredményre jutván, arról beszámolni lelkiismereti 
kötelességemnek tartom.

DR. SZÁDECZKY LAJOS: Csíki Székely Krónika Har
gita Kiadó, Csíkszereda, 2000.
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ZENE — TEG NAP, M A , H O L N A P  8. 
Milyen gyorsan hűl ki 
a kompozíció?

------------------------ HELIKON-------------------

Egy telefonbeszélgetésben 
egy, a hatvanas években írt műről 
esett szó. A darabot most akarják 
nyomtatásban megjelentetni kül
földön. A kiadó képviselője égre- 
földre dicsérte a darabot. Két 
mondat között viszont elszólta 
magát: "tudod, a m ű már idejét 
múlta!". Hát akkor meg mért ad
játok ki? — jött rá a válasz. Az 
elszólás szerzője sűrű magyaráz
kodásba kezdett. Nem azt akar
tam mondani, hogy... Az érvekre 
már nem figyeltem oda, messze 
jártak a gondolataim.

Mégis, meddig él egy műalko
tás?

Ameddig az emberek éltetik 
— válaszoltam meg magamnak a 
kérdést.

A zenetörténet tele van elfelej
tett, majd újrafelfedezett remek
művekkel. Tehát ezek az alko
tások egyszer már túljutottak 
azon a kritikus ponton, amit ide
jétm últnak szoktunk nevezni. 
Bach zenéjét már fiai is idejét
múltnak tartották, nem is igen kö
vették apjuk nyomdokait. Vival
dit is hamar elfeledte az utókor 
más, újszerű, divatos zenékért. 
Brucknert is sokáig az idejétmúl
tak közé sorolta a hangversenyé
let, csak mostanság kelt ismét é- 
letre. Vajon ezeket a ma életreho- 
zott műveket ismét elfelejtik majd 
az emberek, majd ismét felfede
zik?! Érdekes volna megérni azo
kat a korszakokat. De képzelet
ben végigjárhatjuk az utat. Példá
ul végigfantáziálhatjük, hogyan 
felejtik el Bach remekműveit a 22. 
század közepén, és hogyan tér
nek vissza hozzájuk a 23. század 
végén.

Nem, ilyesmi elképzelhetet
len, mondjuk mai hitünlckel: Bach 
zenéjét már nem felejti el az em
beriség, ez már örökkön-örökké 
élni fog. Az a 18. századi elfelejtés 
csak amolyan kis baleset volt. A 
bachi zene soha nem lehet már 
idejétm últ, ennek a zenének 
MINDIG IDEJE VAN. Úgyszin
tén a mozarti zenevilágot sem le
het már pillanatokig sem elfelej
teni. És a felsorolást még sokáig 
folytathatnánk. Egyszerű és bol
dog állapot lenne, HA ÍGY LEN
NE!

De nem így van.

Ha elfogadjuk a fentebbi vá
laszt — egy m ű addig él, ameddig 
éltetik —> akkor nagyon is lehet
séges az újabb elfelejtések és fel
fedezések láncolata. A növekedő 
információmennyiség eleve hát
térbe szorít egy sor korábban ér
tékes információt, egyszerűen 
azért, mert ezek pillanatnyilag 
nem hasznosak, nem időszerűek. 
Az időszerű már régóta filozófiai 
kategória. Az időszerűség prob
lémája napi gond.

Az  ötvenes években rácsodál
koztunk néhány jólsikerült új al
kotásra. Nagyon időszerűek vol
tak: tovább nyitogatták azt a ha
talmas zenei legyezőt, amit a folk- 
lorizmus nyitott ki a zenében. Az 
ilyen műveknek nemcsak sike
rült volt akkoriban, de szélié
ben—hosszában utánozták is ő- 
ket, valóságosan iskolát teremtet
tek. És alig telt el tíz esztendő, jött 
és diadalmaskodott a dodekafó- 
nia, a szeriális kompozídós tech
nika, vele együtt az expresszio- 
nizmus, és egy csapásra idejét
múlttá váltak az alig egy-két év
vel azelőtti sikerdarabok. Elfe
lejtettük őket, ha nagyritkán elját
szo ttak  belőlük egyet-kettőt, 
mindenki sajnálkozott, és indo
kokat kerestek, hogy miért is vol
tak azok a darabok annyira kapó
sok annak idején. Aztán megint 
fordult egyet a történelem időó
rájának mutatója, és idejétmúlttá 
vált a dodekafónia is. Üj szelek 
kezdtek fújdogálni, a posztmo
dem  már lesajnálta a dodekafon- 
mártíromságot. Idejét múlt lett az 
expresszonizmus is. M indenki 
igyekezett megfeledkezni a do- 
dekafon kompozícióiról. És egy
szerre  e ltű n te k  az ö tvenes 
évekbeli sikerdarabok is. A múl
tat jelezték, de életeseknek tűn
tek. Nem mosolygott "naivitá
sukon" senki sem, néha még mo- 
dellekké is váltak. Egyszóval 
rendkívül időszerűek lettek. Eb
ben az időszakban születtek meg 
a legkülönfélébb zenei visszafor
dulások  is, neostílusok vagy 
nosztalgia-zenékként értékesítve 
a felfedezéseket. Rég elfeledett
nek tűnt korok zeneművei — né
ha csak dallamocskái — kerültek 
igencsak nagy megbecsülésnek 
örvendve a zenei közérdeklődés
fogyasztás középpontjába. Csín
ján kell bánnunk tehát az idő
szerűség problémájával. Az idő
ben minden változik, csak a vál
tozás ténye és folyamata örök. 
Várjunk türelmesen: az idejét
múlt ismét időszerű lesz.

T E R É N Y I E D E
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Jenei Lám Erzsébet emlékezete
M indenkit megértő, mindenkit meg

sajnáló, mindenben a szépet meglátó ér
zékkel született erre a világra. Élete ezért 
kétségtelenül értékesebb volt, mint a ke
vésbé érzékeny embereké. De nehezebb 
is. Nagyon tudott örvendeni az élet min
den apró ajándékának. Ez talán az erős 
é le tösztön  m egny ilvánu lása  is nála, 
amely öntudatlanul is kihasználni igye
kezett két baj és betegség között a pilla
natnyi szünetet.

Mert tragédiával és betegséggel élete 
kezdetén számolnia kellett. Meg kellett ta
nulnia túlélni a szeretett, művészi lélekkel 
megáldott, tehetséges filmoperatőr élet
társ tragikus halálát, és együtt élni króni
kus betegségekkel. Egyedül biztosítani az 
egzisztenciát m agának és kislányának, 
mindezt úgy, hogy szépség és öröm-érzet 
legyen körülötte. Tehetségével szépet al
kotott a maga és mások megörvendezteté- 
sére képben, textíliákban és kollázstechni
kával készített illusztrációkban.

Papír, szövet, filc a kezében átlénye

gült. Lelkének gazdagságát és mélységét 
adta vissza képeiben, a gyermekek iránti 
szeretetét azokban a játékokban és textíli
ákban, amelyek a család gyermek-generá
cióit végigkísérték.

Erdély mindhárom nyelvét anyanyelvi 
szinten birtokolta. Baráti köre tág, értékes 
és gazdag volt. Mindenki furcsa hangzású 
becenevén szólította, és ez lénye körül 
meghitt hangulatot árasztott.

Tehetségének gazdagságát utolsó kiál
lításán, 1999 nyarán tudta utoljára bemu
tatni barátainak, Kolozsvár tárlatlátogató 
közönségének.

Tíz hónapon keresztül tusakodott a 
halállal, mások megadják m agukat, lát
va az egyenlőtlen küzdelem  kilátásta- 
lanságait. Ő hinni akart az élet erejében 
és nem fogadta el a halált, amely nem 
megbékélve, hanem küzdelem  után vit
te el.

Jenei Lám Erzsébet - Koszinka - festő
művész szeptemberben lenne 70 éves.

HANTZ LÁM IRÉN Jenei Lám Erzsébet:Torockói utcarészlet

Intelem
Szabó Lőrinc versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1., függőleges 22., 51. 
és vízszintes 53. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: L, O). 16. Hasznos ásvá
nyok ipari kitermelésére irányuló tevé
kenység. 17. A színek összhatása. 18. 
Villámzár. 20. Nagyon bőséges. 21. 
Részvénytársaság francia rövidítése.
22. Hozzád tud nyúlni. 24. Határozott 
névelő. 25. Különleges finom papír. 27. 
Takar. 28. ... Angeles. 29. Hóka egyne
mű hangzói. 30. Ógörög lakodalmas é- 
nek. 31. Forgótáras pisztoly. 32. ÓM. 33. 
A szabadba. 34. Sporteszköz. 35. Ela
vult római pénz. 36. Énekhang-utánzó 
szó. 40. Románia egyik államigazgatási 
egysége. 41. Ruha elülső része. 42. Mo
tívum. 43. Amerikai Egyesült Államok.
44. Lacika csendes! 45. Van neki, romá
nul. 46. Gyógyító kenőcs. 47. Csigafajta.
48. Pl. Liliput is "ez" Swift Gulliverjé
ben. 51. Kettőzve: gyermekjáték. 53. Az 
idézet utolsó sora (zárt betűk: L, I). 54. 
Opus. 55. Tantál vegyjele. 56. Női név. 
57. Földet forgat. 58. Tonnasúly. 59. Pen
gető hangszer. 61. Kényelmes járások. 
62. Megbízott rövidítése. 63. Francia ro
m antikus író (Eugene, 1804-57). 64. 
Hatszázötven, római számmal. 65. Köl
tött elbeszélések. 66. Knock out. 67. Né
met Károly. 68. Csont, latinul. 69. La
koma. 70. Proust francia író személyne
ve. 72. Lengyel politikus volt (Wladys- 
law). 75. Futólag benéz, népiesen.

FÜGGŐLEGES: 1. Vitaminok betűi. 
2. A 7. sor közepe. 3. Egoizmus. 4. Hajat

vág. 5. Romlott tojás. 6. Égtáj. 7. Tíz a 
négyzeten. 8. Harap. 9. Francia és. 10. 
Ittrium és kálium vegyjele. 11. Francia 
impresszionista szobrász (Auguste, 
1840-1917). 12. Kezd terhesen unalmas
nak érezni. 13. Jövendőmondó. 14. 
Arany, franciául. 15. Adam-balett dme. 
19. Kitartóan hiszi, hogy amit óhajt, 
megvalósul. 22. Az idézet második sora 
(zárt betűk: B, Ö). 23. Tűzálló üveg
edény vegyi kísérletekhez. 25. Az ókor
ban a legnevezetesebbnek tekintett 
építmények. 26. Iskolai feladat. 27. 
Csorba fog. 29.... mosolya: Eugen Jebe- 
leanu-poéma (Franyó Zoltán fordítása). 
30. Versenyeredménynek jegyzőköny
vileg való igazolása. 31. Driblizés. 33. 
Jármű az állomásról kiindult. 34. Hang
talanul eszem! 35. Időmértékes versben 
a legkisebb ritmikai egység, névelővel. 
37. Siló egynemű hangzói. 38.... Gard
ner: amerikai színésznő. 39. Növényi 
egyed. 45. Menyasszony. 46. Gaudea
mus ...: régi diákdal kezdete. 47. Kis 
folyóvíz. 48. Kukoricaliszttel készített 
étel. 49. Arra a helyre. 50. Hegyes esz
köz. 51. Az idézet harmadik sora (zárt be
tűk: A, N). 52. Indián nép. 60. Aholland 
autók betűjele. 61. Tetű petéje. 62. Férfi
név. 63. Egyik megyénk román neve. 65. 
Lágy hangsor. 66. Talajművelésre, gyomir
tásra használt nyeles kéziszerszám. 67. 
Szükséges. 69. A Tisza bal oldali mellék
vize. 70. Hasznos rovar. 71. Vissza: csí
pős szellemesség. 73. Kassák Lajosiapja 
volt. 74. Antonov tervezte repülőgép. 
75. Idegen szavak előképzője: kettős, 
kétszer(es). 76. Esztelen nász! 77. Amúlt 
idő jele.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 16. számában közölt, Nyugtalan ta
vasszal című rejtvény megfejtése: Hiába kérdem, hol talál a 
dél? / Életem talán végre csúcsot ér?
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