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Herder életmûve
és magyarországi hatása

1.
Fény, szeretet, élet! A humanitás eszméjét valló Herdernek a létrõl és a saját
küldetésérõl nem is lehetett volna veretesebb összefoglalása. Sírfeliratával, ezzel a
három teremtéskori igei szóval úgy búcsúzott a poéta lelkész, hogy emlékeztetni kívánta
az utókort arra, ami túlmutat Weimar hajdani nagyjainak dicsõségén.
Johann Gottfried von Herder (1744–1803), a német történetfilozófus, teológus,
mûfordító és esztéta, a népi géniusz elméletének képviselõje önmagában is felismerte
az alkotószellem jellemvonásait: a népi õstehetség gyötrelmesen birkózik a lehetetlen
feladatokkal, kitartó a küzdelemben, az egyetemes részeként nemzeti kultúrát teremt
és képvisel. Egyik helyen költõi képekben foglalta össze a kiáltás és az isteni gondolatok
szövésének céltudatos eredményét, a szegény emberszívet, ami iránt egész élete
során együttérzést tanúsított:
“Legyen, – az istenek kiálták – / Örömbõl s kínból egy szövet! / S addig szõttek, míg
kitalálták / Ezt a szegény – emberszívet!”1

Általánosan elfogadott nézet, hogy a felvilágosodás századának utolsó harmadában
Herder volt a német irodalom egyik legfontosabb képviselõje. Közép- és Kelet-
Európában ugyanakkor a 18–19. század fordulójának romantikus-népi eszmevilágát
Herder életmûve fogalmazta meg a leghatékonyabban. Munkássága döntõ jelentõségû
volt a népre tekintõ európai történet- és irodalomszemlélet kialakulásában. Herder
magyar kutatói közül többen is úgy látják, hogy a nemzeti literatúrát felkaroló álláspontja
leginkább Petõfi és Arany költészetében nyert igazolást.
Herder a népszellem idealista elmélete alapján hangsúlyozta a nemzeti nyelvben is
kifejezõdõ kollektív géniusz jelentõségét. A nemzetekrõl azt tartotta, hogy olyanok,
mint az egyes személyek: lelkük és élettartamuk van. Hitt abban, hogy a történelem
egy konkrét és értelmes folyamat.
J. G. von Herder egy neves kántortanító családjában látta meg a napvilágot. Kelet-
Poroszországban, Mohrungen nevû kisvárosban született 1744. augusztus 25-én. A
helybéli iskolában korán elsajátítja a latin, görög és héber nyelv elemeit, úgy, hogy
ezzel a tudással 16 éves korában már írnokként dolgozhat az egyház tudós
diakónusánál. A késõbbiekben meghatározó volt számára, hogy használhatta a pietista
Trescho diakónus gazdag könyvtárát.
Kétévi csendes irodai szolgálat és könyvtárrendezés után egy mûvelt katonaorvossal
találkozik, akinek megesik a szíve a szegény ifjú sorsán. Kiemeli a vidéki elzártságból,
magával viszi a königsbergi egyetemre. Pártfogója õt is sebésznek szánta, de az
érzékeny diák az elsõ boncolás alkalmával elájult az amfiteátrumban. Ekkor pályát
változtat, elvégzi a teológiát. Párhuzamosan filozófiát is hallgat, Kant tanítványa.
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Tanulmányai befejeztével 1764 és 1769 között Rigában gimnáziumi tanár, majd lelkészi
állást is vállal. Népdalokat gyûjt, kritikai tanulmányokat közöl. A német költészet
megújulásának biztosítékát a népköltészet megbecsülésében látja, a régi balladák
felfedezését pedig az aranybányák telérjeinek a feltáráshoz hasonlítja. Kibontakozó
politikai nézeteit már ekkor írásba fekteti, érdeklõdése a távol-keleti népek állami
berendezkedésére is kiterjed.
Köztiszteletben álló prédikátorként az egész várost megmozgatta, a hívek seregestõl
jártak templomba. Mégis váratlanul feladta biztonságos hivatalát és hajóra szállt.
Meglepetést okozó elhatározásáról késõbb azt mondta, hogy ezzel Isten belsõ
hívásának engedelmeskedett. Azért indult el, hogy több oldalról tudja megismerni
Istenének világát. De Franciaország partjainál hamarosan hajótörést szenved, és ezzel
véget is ér tengeri utazása. Ennek az élménynek az emléke így bukkan fel az egyik
költeményében:

“Hogyha a lét vészes habján átjutni, halandó,
Bizton akarsz s vidám partra kikötni amott:
Sem ha szeled kedvez, csókjaitól fel ne fuvalkodj,
Sem ha vihar dúl, fúl, el ne veszítsd hitedet!
Férfi-erény evezõd, a reménység horgonyod: – így szállj
S torló vészek közt révbe szalad be hajód!”2

A hajótörést megúszva eljut Nantes városába, ahol a francia irodalom
tanulmányozásához fog. Párizsban az enciklopédista Diderot-val kerül kapcsolatba,
hazájába való visszatértekor pedig Lessinggel találkozik Hamburgban. Világjáró útja
a több száz fejedelemségbõl álló Németország területén folytatódik, mégpedig annak
köszönhetõen, hogy egy jó embereket keresõ herceg felfogadja udvarmesterének.
Strasbourgba érkezve Goethével találkozik, életre szóló barátságot kötnek. A
barátkozás meghatározó szerepét felismerõ, barátságos természetû Herder ezt írja a
“létrás magasságok” távlatairól:
“Mint a délelõtti árnyék: / A barátság a gonosszal, / – Óráról órára fogy.
De a jóval a barátság / Mint a délutáni árnyék: / Nõ a míg lemegy a napod.”3

Ismeretes, hogy a sokkal fiatalabb Goethe irodalomszemléletére döntõ hatást gyakorolt
Herder felfogása, fõleg a nyelv létkifejezõ szerepérõl. Õ az, aki rámutat a Biblia,
különösen az Ószövetség értékére. Herder irányította Goethe figyelmét Homérosz és
Shakespeare világirodalmi jelentõségére. Goethenek az a közismert mondása, hogy
“Kezdetben vala a Tett” – kimondottan Herder akkori hatásának tulajdonítható.
Herder életében újabb fordulatot jelent Bückeburg. Udvari lelkésznek és tanácsosnak
hívták meg, de a kettõs munkaterületen akkor még nem érezte magát otthonosan.
Barátaihoz írott leveleibõl tudjuk, hogy rágalmazták. Bántották a püspöki tisztségében,
azzal vádolták, hogy nem elég ortodox és nem ragaszkodik elégé a lutheri hitelvekhez.
Lelki szempontból nézve azonban ez a hely a megnyugvás állomását jelenti. Vallja,
hogy egyfajta megtérésben volt ott része, eltávozott belõle a libertinus. A teológus-
költõ õszinte megalázkodását tanúsítják az akkori sorok:
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“Szolga teszen bérért, a vevõ pedig alkuszik az árun;
Istenhez ha könyörögsz: szolga vevõ te ne légy.
Hajtsd a porig fejedet s így szólj: Uram, én velem azt tedd,
Mit könyörületed ád, nem mit a bûn követel.”4

Nagy lépés következik: Karoline Flachsland lesz a felesége, egy hozzá mindenképpen
méltó, mûvelt nõ. (Élete végén kétkötetes emlékiratot jelentet meg a férjérõl.)
Házasságukból hat gyermek születik. Állomáshelyérõl Herdert Karl August herceg –
Goethe szorgalmazására – udvari lelkésznek hívja meg. Szuperintendensi hivatal várja,
1776-ban iktatják be a legmagasabb egyházi tisztségbe. Herder viszont egy másik
közös barátjukat, Schillert hivatja meg Weimarba. Akkor már élt az udvarban egy szintén
vérbeli költõ, Wieland tanácsos. Így lett Weimarból a múzsák fellegvára, a költõ-barátok
otthona, Európa egyik szellemi központja.
Herdert 1787-ben a Berlini Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választják,
1788–1789-ben Anna Amália hercegnõ kíséretében olaszországi utazásra vállalkozik.
1789-ben súlyosan megbetegszik, szembántalmak kínozzák. Különféle mûveit mégis
gyors egymásutánban írja, ebben a francia forradalom és a háborús viszonyok sem
tudják megakadályozni. Jóllehet szimpatizál a franciaországi változásokkal, német
földön nem pusztító forradalmat, hanem csendes változásokat kíván. Herder már kora
ifjúságában elutasította a felvilágosodásnak a jobb emberrõl kialakított ideálját, és az
állam hatalmi törekvéseit is megkérdõjelezte. Utolsó éveiben Jean Paul nevû barátjával
alakít frontot: a kantiánusok, a weimari klasszikusok, korábbi szövetségeseik ellen.
Pályatársaival elhidegül a viszonya, mintha irigykedne rájuk. Magányosan hal meg
1803. december 18-án.
A weimari templomba temették. Szobrát csak évtizedekkel késõbb, 1850-ben állították
fel. Közismert arcmását A. Graff festménye örökítette meg.
Herder összegyûjtött mûveit halála után hatvan kötetben publikálták. Alapkiadásnak
azonban a B. Suphan gondozásában 1877-99 között Berlinben megjelent 32 kötetes
életmûkiadást tekintjük. Levelezését elsõként a fiai tették közzé. Az elmúlt két
évszázadban Herder mûveit angol, francia, magyar és szláv nyelvekre fordították le.
Költeményeire – mások mellett – Beethoven, Brahms, Schubert és Liszt szerzett
dallamokat, vagy írt kantátákat.

2.
Teológiai munkásságában – eredeti gondolatai mellett – mindenütt érezhetõ Kant
hatása. Számos helyen mondja, hogy az egész természet és az egész történelem
Istent tükrözi vissza. Azon a szilárd hiten alapul a historizmusa is, hogy a történelem
egy isteni célt követ: “A Gondviselés… gombolyította a fejlõdés fonalát.” Máskor egy
vezérlõ szándékról beszél, amely láthatatlan, de amelynek a színtere a földön van, és
ez adja meg a történelem értelmét.
Teológiatörténeti vonatkozásban meg kell jegyeznünk, hogy Herder tudatosan állt a
Jézus-kutatás bölcsõjénél. Ennek az ismeretében nem lepõdünk meg, hogy a dogmával
szemben inkább a vallásos érzésre hivatkozott. A vallást is történeti terméknek
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tekintette, eredetét pedig a mítoszban kereste. A Biblia könyveit nemzeti írók könyveinek
tartotta, és mint ilyeneket, kritikailag vizsgálta. Kereste a megfelelõ eszközöket, hogy
a Biblia “vallási gondolataiba” “bölcsészeti szellemet” önthessen. Olyan – költõies –
õskeresztyénséget képzelt el, amelyet eszményi vallásnak lehetne feltüntetni. Egy
olyan eljövendõ világegyházról beszélt, amely érthetõ és egyszerû hitbeli alappal
rendelkezik.
Herder életfeladatának tekintette, hogy keresztyén szellemmel hassa át a mûvelõdést.
A héber költészet szellemérõl írott mûvében (1782-1783) megragadóan fejtegette a
bibliai költészet fennségét.5 Lefordítja és A szerelem dalai címmel magyarázatokkal
ellátva közzéteszi az Énekek Énekét. Jellemzõ reá, hogy a kötethez 44 szerelmi verset
csatol a középfelnémet költészetbõl.
A teológia mûvelésére vonatkozó levelek (1780) és az öt kötetet kitevõ Keresztyén
iratok (1794-1798) közös alapgondolata, hogy a hitre a bibliai történetek megértése
és a bizonyságtételek megélése által lehet eljutni. Úgy tartotta, hogy a vallást és a
hitet nem lehet csupán a tanulás révén elsajátítani. Valósággal lenyûgözte õt Jézus
isteni életének a hatása, amely a humanitásban bontakozik ki. Ezzel szemben Krisztus
váltságmûve háttérbe szorul. Szerinte történelmi életünk értelme a humanitásra való
nevelésben áll. Az örök életrõl is könnyedén ír: “Nem sejtjük, hogy az öröklétnek / Árja
körz minket.”6

A halálról is úgy értekezik, hogy az idézett szövegben nyoma sincs például az I. Kor.
15-beli tanításnak, ahol a halál még véletlenül sem utolsó barát, hanem utolsó ellenség:
“A halál pillanata az elszenderedés és a soha föl nem ébredés szende pillanata; pillanata
a csendnek, melyet semmi zaj; a nyugalomnak, melyet semmi földi baj nem háborgat
többé. Még a legfájdalmasabb betegségben is többnyire csendes percek, vagy még
világos és derült látványok is elõzik meg az elbúcsúzást; a halál szárnyait felénk
csattogtatja, s minél inkább közelednek, annál halkabb suttogásuk, míg be nem
árnyaznak minket, és a halvány lepel ránk nem terül, melyet élõ kéznek alig kellene
többé megérintenie. Szent kör zárja magába az elhunytat, ezt tanúsítja nyugodt arca,
ezt az egész alakon elömlõ megelégedés kifejezése. Oly arcvonalakat is, melyek
szenvedélytõl sok ideig el voltak torzítva, kisimít a halál keze annyira, hogy néhány
perc lefolyta után némely boldogult szebb alakot mutat, mintsem bármikor is életében.
Nem rémkép tehát az utolsó barátunk, hanem életünk bevégzõje; egy szép ifjonc, aki
a szövétneket eloltja, és a hullámzó tengernek csendet parancsol.”7

Az európai protestáns teológiában a felvilágosodás végétõl egészen a racionalizmus
térvesztéséig általános az a fajta megközelítés, amelyet Herdernél is látunk: az
örökkévalóság a jelenlegi világ erejében gyökerezik, ami az érzelmek világában meg
is tapasztalható.
Említettük már Herder egyik fõ ideálját, a humanitást. Nyilvánvaló, hogy Herder a
keresztyénséget egy sorba állította a tiszta humanitással. Pontosabban: az emberiség
fejlõdésének iránya a humanitás, a keresztyénség pedig ennek tökéletes kifejezõdése.
Meggyõzõdése, hogy a humanitás ott érte el virágzását, ahol tiszta vallássá nemesült.
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Herdernél a vallás nem egy legfõbb lény elismerésével párosult morálrendszert jelentett,
hanem – egyik méltatójának helyes meglátása szerint – a szív ügye volt: “az ember
örömteljes odaadása az eszményinek, mi által az egész emberi lét magasabb
megszentelõdést nyer.”
A humanitásról szóló herderi megfogalmazást a következõben idézzük az Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit (Gondolatok az emberiség történetének
filozófiájához, 1784–1791) címû mûbõl: “Ha az emberiséget – úgy amint ismerjük – a
benne rejlõ törvények szerint vizsgáljuk: akkor semmit sem ismerünk el nagyobbnak
az emberben lévõ humanitásnál; erre a nyilvánvaló célra van berendezve természetünk;
finomabb érzékszerveink és hajlamaink, eszünk, beszédünk, a vallás és a mûvészet,
mind evégbõl adattak nekünk. Az emberiség mindenütt bír és él is azzal a joggal,
hogy a humanitásról szerzett ismeretének mértékéhez képest annak egy bizonyos
fokára eljusson.
Ha az emberek tévedtek vagy megállottak félúton: elviselték tévedésük
következményeit és meglakoltak tulajdon hibájukért. Az istenség az idõn, helyen, a
bennük lakozó erõkön és azon kívül, amik voltak, semmi egyébbel nem kötötte meg a
kezüket; ha pedig hibáztak, sehol sem sietett segítségükre csodák által, hanem
érvényesülni engedte a hibákat, hogy az emberek önerejükön tanulják meg azokat
jóvátenni. Amily egyszerû ez a természeti törvény, épp oly méltó az istenséghez; oly
célszerû és következményeiben annyira áldásos az emberi nemre nézve.” Összegezve:
a humanitás célja, hogy az emberiség olyanná legyen, amilyennek saját képessége
parancsolja.
A hitvallásos keresztyén gondolkodáshoz viszonyítva ez a fejtegetés ma idegen az
egyház emberétõl. Más a szóhasználatunk, fogalmi rendszerünk. Ettõl függetlenül
Herder a maga korában a mélyen vallásos egyének közé tartozott. Humanitás ideálja
pedig egy újfajta fejlõdést eredményezett, amely látható nyomokat hagyott a 19.
században.
Felvilágosult kortársai közül a hivatástudatával is kimagaslik. Személyét nemcsak az
állam és az egyház szolgálatában elkötelezett “vallásos tanítónak” tartotta, hanem
úgy tekintett magára, mint Isten emberére, aki elsõsorban az isteni Igét szolgálja.
Prédikációi közül néhányat magyar nyelvre is lefordítottak. Teológiája elsõsorban a
magyar lutheránus egyházban talált otthonra. A Luther kis kátéjához írott magyarázatát
Kis János evangélikus irodalmár-püspök, volt göttingai diák 1815-ben magyarra
átdolgozva publikálta Gyõrben, 1860-ban pedig már a hatodik kiadás jelent meg Pesten.
Herder nagyságát a kortársak közül a késõbbi sárospataki tanár, Nitsch Károly Dániel
1792-ben, a göttingai egyetemtõl való búcsúzásakor írt alkalmi versében magasztalta.
Lengyel István, a kolozsvári református kollégium késõbbi filozófia professzora 1803-
ban a mecénás herceg, valamint Wieland, Schiller, Goethe és Herder hírnevének
hallatára kereste fel Weimart. Ezek az adatok azt igazolják, hogy a német egyetemeken
megfordult magyarokat érdekelte Herder egyénisége, tanítása és teológiai
munkássága.
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3.
Herder korai magyar irodalmi hatására utal Salamon Ferenc mûkritikus 1856-ban írottt
tanulmánya (Arany János és a népiesség), amelyben azt mondja, hogy a népiesség
nem történelmi produktum, megjelenése csupán Herder hatásának tulajdonítható. Úgy
véli, a herderi tanok Magyarországra a német romantika népiességével, illetve a
jogtörténeti iskola (Hegel) elveivel átszínezetten érkeztek meg. Salamon Ferenc
megítélése csak részben helytálló, mert õ még nem mérlegelhette a herderi hatások
együttes súlyát.
Herder versei, népköltészeti gyûjteményei, tanulmányai és történetfilozófiai írásai korán
eljutottak Magyarországra. Olvasói közé tartoztak a jakobinus mozgalom
szimpatizánsai, a magyar szabadkõmûvesek, a peregrinus diákok és a tollforgatók
java része. Mûvei közvetlen hatással voltak a reformkor nyelvmûvelõire, megemlítjük
Batsányi János, Révai Miklós, Verseghy Ferenc, Kármán József, Fazekas Mihály,
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc nevét. Folytathatjuk a sort
Bajza József, Kazinczy Gábor, Kriza János és mások felsorolásával, akiknek mûveiben
herderi hatások tükrözõdnek, vagy akik fordítói voltak.
Herder termékenyítõ hatása leginkább a nemzeti kultúra és a magyar nyelv hivatalos
elismeréséért folytatott küzdelem idején mutatkozott meg.
Batsányi János 1792 nyarától olvas Herdert. Kufsteini fogsága után Bécsben él, ahol
jóakaró barátai közé tartozik Johannes von Müller, a kiváló történész, Herder kiadója.
Párizsba való menekülése után Johannes testvérével, Georg von Müllerrrel levelezik.
A Zsindely Endre által felfedezett svájci levéltári anyag arról tanúskodik, hogy Herderrõl
és Schillerrõl tudósítják egymást. Batsányi Herder folyóiratában (Adrastea, 1801-1804)
egy német ódát tett közzé. A szükségszerû változásban bízó ember címû mûvét, érthetõ
okokból, név nélkül publikálta. Cottának, Goethe és Schiller kiadójának a gondozásában
1810-ben egy német nyelvû könyve is megjelent: „Über das Feudalwesen und das
neue Europäische Staatensysteem oder die republikanisch konstitutionelle Monarchie”.
A szabadkõmûves Batsányi dicsõíti Napóleont és az alkotmányos monarchiát. Idézi
és felhasználja Herder, Schiller, Montesquieu és Hobbes gondolatait.
Kármán József folyamatosan merített Herder eszmetárából, sõt egyértelmûvé teszi,
hogy a népköltészet iránti érdeklõdését Herdernek köszönheti. Az Uránia címû
folyóiratban 1794-ben remekmívû irodalmi programot közöl A Nemzet Tsinosodása
címmel. Kortársai észrevették, hogy “Herder fajpszichológiáját nálunk elõször
alkalmazta a szellemi élet vizsgálatában”. Kármán programjának némely részlete
csaknem szó szerint egyezik a Fragmente über die neuere deutsche Literatur
(Töredékek az újabb német irodalomról, 1767) szövegével. Ebben a mûvében Herder
elítél minden utánzást, hangsúlyozza az eredeti alkotás értékét. Megvédi a barbárnak
tartott német nyelvet, kiemelve, hogy éppen a barbársága adja a költõi erejét, amellyel
felülmúlja a többi nyelvet. A szintén szabadkõmûves Kármán a jakobinusok
letartóztatásának hallatára 1795-ben visszavonult szülõvárosába, Losoncra, ahol
hirtelen meghalt. Kiváló prózaíró, aki hirdette, hogy a magyar közszellem alakításában
a nemzeti érzés mellett tudatosítani kell az európai mûveltség szükségességét.
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Verseghy Ferenc szintén kufsteini raboskodása idején merült el Herder
történetfilozófiájának tanulmányozásában. Úgy látta, hogy a költõ feladata nem más,
mint a humanitás eszméjének közvetítése. Verseghy is beszél a népi egyéniségrõl, a
nemzeti géniuszról. Érzékeny gondolatok az emberi nemzetrõl címen tankölteményt
írt hexameterekben. Ebben Herder evolúció-tanát fejti ki, amely szerint az emberiség
története négy korszakból áll: gyermekkor, ifjúkor, férfikor és öregkor. Herder írásaiból
tekintélyes fejezeteket fordított magyarra. Háromkötetes mûvét 1810–1811 folyamán
jelentette meg, sokatmondó címe: Az emberi nemzetnek története. Verseghy esetében
is feltûnõ, hogy e munkáját névtelenül adta ki.
Herder elsõ fordítója Kazinczy Ferenc. A mitológiai példázatok (Paramythien)
fordításával már 1793-ban elkészül, várfogsága után, 1803-ban pedig még a cenzúra
engedélyét is megszerzi a publikáláshoz. Jellemzõ ugyanakkor, hogy kapcsolatokkal
rendelkezõ szabadkõmûvesként sem talált hozzá kiadót. Fordítása végül az elsõ erdélyi
magyar folyóiratban, az Erdélyi Múzeumban jelent meg. A folyóirat szerkesztõjérõl,
Döbrentei Gáborról közismert volt, hogy hatottak rá Herder gondolatai.
Kölcsey Ferenc 1826-ban közölte Nemzeti hagyományok címû esztétikai-kritikai
tanulmányát, amelyben áttekinti a magyar irodalom fejlõdéstörténetét. Ebben elfogadja
Herder organikus fejlõdéselméletét a nemzetek gyermek-, ifjú-, férfi- és öregkoráról. A
poézisnek az a legkedvezõbb pillanat, amikor a nemzet a zajló ifjúság korából a tisztább
és józanabb mûveltség csendesebb világába lép. Kölcsey azzal is egyetért, hogy “a
való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznapi dalokban kell nyomozni”.
Bajza József a magyar irodalmi életet jellemzõ “teóriátlanság” ellen vette fel a harcot,
és 1828-ban tanulmányt írt Az epigramma teoriája címmel. Az anyagot Lessing és
Herder nyomán állította össze.
Herder versfordítói közé tartozik Kis János evangélikus püspök és Kazinczy Gábor.
Kisfaludy Sándor az õ hatására gyûjtött népdalokat. Az erdélyi szászok között Kessler
János Sámuel költõt említhetjük, mint aki Rousseau és Herder tanítványa volt.
Horváth János irodalomtörténész szerint a Herder eszmekincsére utaló irányzatnak
Magyarországon Riedl Frigyes a legjelentékenyebb alakja. Szerb Antal szerint Herder
nem volt zseniális alkotó, mûveinél sokkal fontosabbak tovább élõ gondolatai. Herder
legjelentõsebb alkotásának népdalgyûjteményét tartja, amelyet halála után átrendezve
és kiegészítve adott ki újra Johannes von Müller, Stimmen der Völker in Liedern (A
népek hangja dalokban, 1808) címmel. A világ minden tájáról származó költemények
között Shakespeare és Goethe versei is szerepelnek, mert Herder felfogása és
szóhasználata szerint minden népköltészet, ami zseniális megnyilatkozás. Herder híres
népköltészeti gyûjtésébõl azonban érthetetlen módon hiányoznak a magyar és az
orosz dalok.

4.
A magyarságra nézve Herder az egyetlen és igen megrázó “statisztikai következtetését”
1791-ben írta le. A magyarok kipusztulásáról szóló megállapítása a Gondolatok az
emberiség történetének filozófiájához címû már idézett mûvének IV. kötetében jelent
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meg. Herder többek között arra is rámutatott, hogy az embernek az ösztönök
biztonságos rabsága helyett az ész és a szabadság kockázatos kiváltsága jutott
osztályrészül. Ismételjük azt is, hogy az embernek a humanitás, vagyis az emberiesség
az ismertetõ jegye; továbbá, hogy a történelem folyamának az értelmét a fejlõdésben
találjuk meg, és hogy a fejlõdésnek négy fázisa van, amint azt Verseghy és Kölcsey is
átvette. Mindezek után kérdezzük: vajon a magyarságot Herder már eleve az
elöregedés stádiumában szemlélte? És ha már odasorolta, vett-e azután annyi
fáradságot, mint például Leibniz, aki komolyan érdeklõdött a magyarok származása
és nyelve iránt?
A fentebb idézett mûvében Herder páratlan beleérzõ képességgel ír a középkori
Németországról, a görög kultúráról vagy Kínáról. A szláv népekrõl azt írja, hogy
békeszeretetük és szorgalmuk alapján nagy jövõ vár rájuk. A magyarokról viszont
állítólag egy történelemkönyv lapalji jegyzete nyomán jelölte meg közeli kipusztulásukat.
Vajon a Schlözer-féle világtörténelem volt Herder magyarokra vonatkozó forrása?
Abban az idõben a magyar evangélikus iskolákban ez volt a kötelezõ tankönyv. A
magyarok már Herder elõtt felfigyeltek Schlözer nyomasztó következtetésére. Péczeli
József komáromi református lelkész az 1789-es Mindenes Gyûjteménye oldalain így
reagált a németesítõ nyelvtörvénynek vagy akármiféle történelemkönyvnek a fenyegetõ
tükörképére: “Nosza azért nemes Hazafijak! valakinek ereikben tsak magyar vér
tsergedez, ne engedjük, hogy mi restségünk, s hidegségünk miatt a mi szép nyelvünk
s azzal együtt híres Nemzetünk emlékezete eltöröltessék!”
Bármi volt is Herder kiindulópontja, hisszük, hogy nem akarta bántani a magyarokat,
és esetében szó sincs szándékosságról. Komor jóslatával – közvetve és közvetlenül
– bosszantóan, egyszersmind eszméltetõen hatott a magyar gondolkodókra. Száz év
múlva például Ady ítéletesen szólott a nemzet romlásáról, de “föllebbezését a hivatalos
ország nem írta az égre…”. Ady tisztában volt azzal, hogy korábban milyen károsodás
érte a nemzeti tudatot, és azzal is, hogy ez még “a számokkal mérhetõ meg-
gyengülésnél” is katasztrofálisabb.
Illyés Gyula mondja Hajszálgyökerek címû írásában, hogy a világirodalomban nem
tud még egy olyan lírikusról, aki egy Ady dühével átkozta s verte volna nemzetét. Az
“elõreverés” a tunyaságot és a közönyt ostorozta. Schlözer világtörténetének, Péczeli
József hazafiakhoz intézett könyörgésének, Herder ominózus mondatának, Ady
vészjelzõ harangozásának, Illyés Gyula nemzetféltõ megindultságának összefüggéseit
szintén a Hajszálgyökerek sorai között találjuk meg. A tükörállításnak ereje van, ez az
erõ sorsszerûnek tûnik, de nem a végzet irányítja: “Hogy egy népnek milyen a lelkivilága,
a lelki képe, annak kialakításához nyomósan hozzájárul, hogy milyen tükröt tartanak
elébe. Ez a tükörtartás világszerte a szellem embereire – különösen a tollnak s az
eszmecsere egyéb eszközeinek forgatóira – hárul.”
Illyés közismertté vált politikai esszéjébõl – Válasz Herdernek és Adynak – idézzük az
agonizálás tükörképét elõrevetítõ, 1791-es herderi szöveg fordítását: “A magyarok
vagy madzsarok az egyetlen népe ennek a törzsnek (mármint a finnugornak – HMJ),
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mely a hódítók közé bejutott… Most aztán szlávok, németek, wallachok és más népek
közt az ország lakosságának kisebbik részét alkotják, és évszázadok múltán már
nyelvükkel is alig találkozunk.”
Az írást elõször a Magyar Nemzet közölte 1977 adventjében. Nemsokára a Szabad
Európa Rádió is sugározta, és aki csak hallotta, alig mert hinni a fülének. Mert Illyés
Gyulának ez a Herderre és Adyra valósan hivatkozó, irodalomtörténeti színezetû
tanulmánya nemzetpolitikai üzenetet hordozott: a kádári kormánytól számon kérte a
magyarság megfogyatkozását, magárahagyatottságát. Saját világának
süketnémaságát az orvos szemével vizsgálta, hogy az igazmondó próféták
bátorságával tudjon visszamenni a bajok forrásáig.
A Herder-díjas Illyés Gyula, még herderi kategória szerint is a nemzet költõjeként és a
nemzet képviseletében hordozta a kiszolgáltatottság fájdalmait. Felhatalmazását a
magasból nyerte, hogy átléphesse a tûrõképesség hivatalosan kimért határát. Ahogyan
a herderi jóslat a félelmet ûzõ tolla hegyére került, a tükörtorzítók még Illyés Gyula
nevének hallatára is felszisszentek. Úgy hírlik, hogy az egyik fõvárosban még Herderrõl
is jelentést írattak… Negyedszázaddal ezelõtt, a párturalmi ideológia reflektoraival
szembenézve csakis Illyés Gyula hírneve és tekintélye tudta meghátráltatni a cenzúra
oroszlánját.
Ma, az egyesülõ Európában, anyaországi népfogyatkozásunk és újabb exodusaink
adatai tükrében tehetjük-e, hogy ne tusakodjunk a magyarság fennmaradásának
jelenlegi gondjairól? Széljegyzeteinkbõl egy másik világhírû német tudós bíztat
felelõsségünk vállalására. Gottfried Wilhelm Leibniz átérzéssel hívta fel a tudomány
figyelmét az erdélyi szászokra: “Örök szégyen lenne, ha német nyelvünk Erdélyben a
hanyagságunk miatt kipusztulna”. Leibniz mindezt a 18. század elején, tehát háromszáz
évvel ezelõtt mondta a wolfenbütteli könyvtárban, és féltõ rokonszenvvel fûzte hozzá:
“Idegen nyelv átvétele rendesen szabadságvesztéssel és idegen igával jár együtt”.
Leibniz és Herder szász-magyar vonatkozású megjegyzéseit tapasztalataink alapján
állítjuk párhuzamba. Leibniznek jelezzük: õszinte aggodalma jogos volt, az erdélyi
szász nemzetbõl már csak romániai szász népcsoport maradt meg. Herdernek saját
gondolatai alapján felelünk: ha a történelem irányítható, akkor csak a humanitás
elméletébõl sugározzon a hatóerõ…
Herder történetfilozófiájában alaptétel, hogy a történelem irányítható folyamat. Ez
jellemzõ volt az egész német historizmusra, amelynek másik herderi alapgondolata:
“Minden nemzet önmagában leli meg boldogságának középpontját, magában hordja
azt, mint a golyó a súlypontját.”8 Herder úgy látja, minden kornak önmagában van
értéke, és a történelemben nem egyszerûen “fejlõdésrõl” és nem is “elfajulásról” van
szó. A fejlõdés dialektikájában õ azt érzi, hogy a történelem menete értékeket semmisít
meg és teremt. Palágyi Menyhért szerint e tanítás alapján alakult ki az a szemlélet,
amely a kiegyezéses politikát igazolja.
Katona Lajos, a néprajz és az összehasonlító irodalomtörténet-írás tudósa saját kora
feladatának tekintette az örökölt herderi és hegeli igazságok értékelését. Az európai
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ember önszemléletében fordulópontnak tekinti a romantikát, de arra is figyelmeztet,
hogy a romantikusok igazságai ábrándokkal vegyültek. Katona rámutatott arra, hogy
a romantikusok az “igazságaik felismerését gyakran csupán intuíciójuknak,
spekulációiknak és géniuszuknak köszönhették”. Azt is érzékeli, hogy Herder
eszmevilága romantikus vonásainál fogva sokféle értelmezésre ad lehetõséget.
Valóban, Herdernek csak ez az egy mondata számtalan reflexiót váltott ki és hagyott
mély nyomokat az irodalomban. Üzenete folytán ez a gondolat még mindig
(ön)vizsgálatra és exegézisre kényszerít. Villámcsapás fényénél keltezett dátuma van
a felröppenésének, de pontosan ez kellett az anyanyelv és a nemzeti kultúra
védelmének tudatosulásához. A magyar nyelv ápolásának szüksége kevésbé szorul
magyarázatra. A vigyázó szemeket annál inkább a nyelv-vesztés és a beolvasztás
okaira kell vetni, s fõleg a mögöttük álló érdekekre.

5.
A herderi mondattal kapcsolatba hozható Magyarország nemzetiségeinek ébredése
is. Erdély korabeli sorsának alakulására nézve azonban Herder nem vetett árnyékot.
Nem lehet felelõssé tenni õt az erdélyi románság vagy szászság ébredéséért, mert e
népek fokozatos ébredése már jóval Herder születése elõtt elkezdõdött. Ebben jelentõs
tényezõ volt a rekatolizáció, az unitus (görög katolikus) egyház mesterséges
létrehozása, a betelepítések, a határõrezredek felállítása, valamint a görög-keleti
egyház lázadása és elismerése. II. József erdélyi utazásai, az újabb birtokösszeírások,
népszámlálások, iskolatörvény, nyelvtörvény, végül pedig a Horia-vezette felkelés az,
amely jelöli a román és szász ébredés erõvonalainak kialakulását Mária Terézia és II.
József uralkodása idején.
Jelenlegi ismereteink szerint Herder mûvelõdéspolitikai hatásáról Erdélyben csak jóval
a halálát követõen beszélhetünk. Simion Barnutiu 1841-es balázsfalvi szónoklatának
egyik érvelésére hivatkozhatunk, amikor a görög-katolikus konzisztóriumban elutasítja
a magyar nyelvtörvény javaslatot. Ez az adat a maga környezetében nem meglepõ.
Annál feltûnõbb, hogy a herderi idézet nyomtatásban való megjelenésének évében
készül el az erdélyi románok legfontosabb 18. századi politikai irata, a Supplex Libellus
Valachorum. Szerzõje Méhesi József guberniumi titkár, a kolozsvári unitus esperes
fia. A társszerzõ Ignatie Darabont nagyváradi unitus püspök. Felterjesztésükben
papságuknak és nemességüknek olyan jogok biztosítását követelik, amelyekkel a másik
három elismert nemzet bír. Az 1790 decemberében megnyitott kolozsvári or-
szággyûlésen a három nemzet képviselõi – magyarok, székelyek és szászok –
megegyeztek, hogy a románság még nem ruházható fel rendi jogokkal és csupán a
vallásszabadságukat biztosították. A Supplex Libellus Valachorumot az országgyûlés
1791-ben elutasította. (Egyébként a temesvári szerb nemzeti kongresszus területi
önkormányzati kérését és külön szerb kancellária felállítása iránti kérelmét II. Lipót
szintén 1791-ben utasította el.)
A románok a statisztika mellett õsjogaikat tekintik bizonyítéknak és a Micu-Klein-féle
dák-kontinuitás útján járnak. Innochentie Micu-Klein unitus püspök az 1733-as összeírás
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eredményeire hivatkozva hirdette, hogy a románság létszáma bármely más erdélyi
nemzetnél nagyobb. Már õ is sürgette az erdélyi románoknak a három náció melletti,
negyedikként való betagolását. Az általa vezetett 1744-es Balázsfalvi Zsinaton a köznép
szerepére is számít, amikor azt kérdezi, hogy várhatnak-e segítséget a néptõl a
harcban?
Az õsjogok keresése az erdélyi szászoknál még korábbi keletû. Eredetük gyökereit
elfelejtve múltteremtésbe kezdenek, többek között azzal a céllal, hogy eredendõ jogaikat
igazolhassák. 1666-ban Das Alt und Neue Teutsche Dacia címmel Tröster írt könyvet,
amelyben az erdélyi németekrõl már Kr. e. 300-ban is biztos adatokat talált. 1667-ben
kiadott latin nyelvû mûvében Töppelt azt írja, hogy a szászok a dákok utódai. Száz év
múlva még a felvilágosodott Bruckenthal Sámuel is arra keresi a bizonyítékokat, hogy
a szászok a gótoktól származnak. A korai eredet-kutatásoknak nem volt mellékes az
érzelmi és közvéleményformáló szerepe. Végül a 18. sz. elején a szász királybíró,
Valentin Frank von Frankenstein elégelte meg a fellengzõs eredet-kutatást.
Kifejezetten magyarellenes szerzõ volt Alois Hoffmann, a pesti egyetem német tanára,
aki neve elhallgatásával, II. Lipót titkos megbízásából 1790-ben két pamfletet írt Bábel,
illetve Ninive címmel. Hoffmann rágalmaival szemben a magyarságot Alxinger, az
osztrák Wieland-követõk tehetséges képviselõje védte meg.
August Ludwig Schlözer göttingeni professzor Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen (A németek története Erdélyben) címû munkája 1795-ben jelent meg. A
könyvet a népi öntudat erõsítésére szánta, és valósággal lázba hozta az erdélyi szász
értelmiséget. Mûvének megírását Erdélybõl forrásanyagok megküldésével támogatták.
A historikus Schlözer statisztikát is tanított, tanítványai között magyar és szász diákokat
találunk, levelezett az erdélyiekkel. A göttingeni Georgia Augusta egyetem 1737-es
megnyitásától a rákövetkezõ száz esztendõben majdnem kétszáz erdélyi diák tanult,
akik vagy református magyarok, vagy pedig evangélikus szászok voltak. Az
egyetemalapító II. György angol királynak és az egyetem vezetõinek az volt a
fennhangon hirdetett célja, hogy a nemzetek felemelésére ott mûveljék ki Európa
államainak tudósait és politikai vezetõit.
Az eddigieket összegezve: Herdernek a magyarság elfogyására vonatkozó pesszimista
megállapítása erdélyi viszonylatban visszhang nélküli volt. Késõi hatása azonban
fokozott szerzési vággyal erõsítette föl a már beindult ébredési folyamatokat. Ismét
szükségét érezzük, hogy Illyés Gyula Válaszához térjünk vissza: “Herder már európai
tekintély, a szellemi életnek gyõztes irányítója, amikor jóslatára fölkapják fejüket –
nemcsak a magyarok. Azoknak a népeknek a szellemi vezetõi is, melyek közé az a
kis számú nép Herder szerint is be van ékelve. Herder nem rosszakaratú, de mégis
szerencsétlen meghatározásával kezdõdik az az ébredés is, amely a magyarságot
egy sor egymásra utalt nép közt idegen testnek fogja hirdetni.”
Az eszméltetõ változásokat Herder idejében inkább az alapvetõ szabadságjogok
ismeretének elterjedése nyomán kereshetjük. 1789 augusztusában a francia
Nemzetgyûlés elfogadta az Emberi és Polgári Jogok Deklarációját. Magyar földön a
Martinovics Ignác-féle jakobinus mozgalom véres felszámolása, majd a
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szabadkõmûves páholyok betiltása jelentette az eszmeáramlás gúzsba kötését. A
franciaországi változások, a tömeges európai háborúk közepette Herder mégis bízott
az emberiesség mindent átható szellemi erejében. 1792-es látomásában a
megmaradást elõlegezte meg, azt, hogy politikai manipulációk ellenére a népek
békében élhetnek egymással: “Kabinetek becsaphatják egymást: politikai gépezeteket
egymás ellen lehet fordítani… a nemzetek nem fordulnak egymás ellen; egymás mellett
élnek és családtagokként segítik egymást. A hazák véres harca hazák ellen az emberi
nyelv leggonoszabb barbarizmusa.”9

Ügyeljünk a szelektív felejtés veszedelmére: Herder halálának kétszázadik évfordulóján
tekintsünk teljes életmûvére. Indítson a népek irodalmának és mûvelõdéstörténetének,
egyházi és lelki életének tanulmányozására. Borúlátását is meg kell szívlelni: a
civilizáció béklyóiba kötött ember hajlamos az erkölcsi beszûkülésre. Eleink
megnyugodva tudták: a tragikus életérzés elõbbre viszi a világot. Az igénytelenséggel
szemben fájdalmak árán is ki kell emelkedünk a tudományban és mûvészetben. Új
honfoglalásunk vezérigéje legyen a hit, remény, szeretet vagy a herderi fény, szeretet
és élet.

Jegyzetek:
1 Herder: Vezércsillagok, Budapest, 1881. (harmadik kiadás) 333.o.
2 uo. 390.o.
3 uo. 43.o.
4 uo. 360.o.
5 Ezt a munkát Gonda László:
Kalászok az ószövetségi költészet mezõin
 címmel fordította le 1861-ben.
6 Vezércsillagok, i.m. 335.o.
7 uo. 501.o.
8 Auch eine Philosphie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (Még egy történetfilozófia az
emberiség nevelésére) 1774.
9 Briefe zur Beförderung der Humanität (Levelek az emberiesség elõmozdítására) 1792.
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Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásával Közép-Európában független kisállamok
jöttek létre, amelyek közül több nem képezett nemzetállami egységet. Így mind az
országokon belül, mind pedig az országok nemzetközi kapcsolataiban fontos szerepet
játszott az idegen nyelvek kérdése. Ausztria, Lengyelország, Magyarország
nemzetállami kereteket alkotott, ugyanez nem állítható Csehszlovákiáról, Romániáról
és Jugoszláviáról. E három államban a belsõ nyelvhasználat kérdése is problémát
jelentett, mert több nemzetiség együttélését kellett megoldani. Színesítette a képet,
hogy míg Ausztria és Magyarország alapvetõen német politikai és kulturális hatás
alatt állt, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia a Kisantant részeként a francia
expanziós törekvések középpontjába került. Vajon hogyan befolyásolta mindez az
iskolai nyelvoktatást?

A középkorban iskolai keretben a latin nyelvet oktatták. Ennek hagyományai a kolostori
iskolákig nyúlnak vissza. Nagy elõnye, hogy nemzeti szempontból semlegesnek
tartották. Ez volt a tudomány és a diplomácia nyelve is. A 14-15. században még nem
holt nyelv, a mûvelt ember társalgásra is használhatta. A gazdasági élet azonban már
ekkor is igényelte a szomszédos népek kommunikációjának zavartalanságát, így a
latin mellett a szomszédos népek nyelvének ismerete is egyre nagyobb szerepet kapott.
A 17–18. században a latin helyett a francia vált a diplomácia nyelvévé. Az aktív francia
katonai és diplomáciai tevékenység, valamint a kulturális kapcsolatok elõmozdították
a francia nyelv tanulását.

Németországban a Napóleontól elszenvedett vereség után a francia nyelv iránti
rokonszenv csökkent, és ez a francia nyelv oktatásának visszaszorulásával járt együtt.
Ezt a hatást fokozta az elsõ világháború. Még azt is tervezték, hogy nyilvános iskolákban
ne legyen oktatható a francia nyelv. Poroszország 1931-ben mégis kinyilvánította,
hogy iskoláiban a francia az elsõ oktatandó idegen nyelv, és a francia a Weimari
Köztársaság idején Németország kétharmad részén elõnyre tett szert az angollal
szemben.
Németországban azonban az angol nyelv oktatásának is voltak hagyományai. A 18.
századtól elsõsorban a protestáns területeken terjedt el, ahol a pietisták az angol
teológiai és filozófiai irodalom iránt érdeklõdtek. A 19. században elõször fakultatív
tantárgyként vezették be, de nem a gimnáziumokban, hanem a gyakorlatias fog-
lalkozásokra felkészítõ reáliskolában. Az 1882-ben bevezetett felsõreálban már hat
évig tanították az angol nyelvet.

Kézi Erzsébet

A nyelvoktatás politikai összefüggései
Közép-Európában a két világháború között
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A 19. század második felében a kialakuló brit birodalom jelentõsebb hatalmi tényezõvé
vált, mint a szomszédos Franciaország. A gazdasági és politikai változások a
nyelvoktatás módszerét is megváltoztatták. Egyre fontosabb lett a beszélt nyelv
oktatása és azon készségek fejlesztése, amelyek a tanuló szóbeli kifejezõkészségét
javították. E kérdéskörben 1921-ben a külügy-, valamint a belügyminisztérium és a
birodalmi oktatási bizottság véleményét is kikérték, amely testületek az angol nyelv
tanítása mellett foglaltak állást. S bár Poroszország 1931-ben – mint leírtuk – elsõ
idegen nyelvként a franciát jelölte meg, Németországban 1933 után a nagyobb óraszám
miatt mégis megerõsödött az angol tanítása. Az 1938-ban létrehozott német Oberschule
az angol nyelvet vezette be elsõ, a latint második idegen nyelvként. A francia csak a
gimnáziumban kapott lendítõerõt a latin oktatása miatt, a latint nem tanító
iskolatípusokban viszont az angol nyelv oktatása – a némettel való nagyobb nyelvészeti
hasonlóság miatt – komolyabb sikerélményhez juttatta a tanulókat.

Az osztrák iskolarendszer sokat merített a német példából. Az élõ idegen nyelv tanulása
a 20. század elején Ausztriában is az oktatásügy központi kérdése. 1927-ben lépett
életbe a középiskolákra vonatkozó új törvény, amely a gimnáziumokra,
reálgimnáziumokra, reáliskolákra, valamint a leány-középiskolákra vonatkozott.
Megmaradt a gimnázium a latin és görög nyelv oktatásával, de kísérlet történt a
középiskolák alsó tagozati képzésének egységesítésére. E törekvések ellenére a
reálgimnáziumnak A, B és C típusával is találkozunk. Az “A” típus az elõször oktatott
latinnal, majd a késõbb bevezetett élõ idegen nyelvvel, a “B” típus az elõször oktatott
élõ idegen nyelvvel, majd az azt követõ latinnal, végül a “C” típus, amely elõször
oktatta az élõ idegen nyelvet, majd a latint, és a többi típusnál nagyobb gondot fordított
a reáltárgyak oktatására. Az alsó tagozatban az “A” típusban latint, a “B” és “C” formában
a latin helyett egy élõ idegen nyelvet tanítottak. A reáliskolában két élõ idegen nyelvet
oktattak latin nélkül. A törvény igyekezett bizonyos egységesítést végrehajtani a
nyelvtanítás kezdete kérdésében is, így a reáliskolában és a reálgimnáziumban az
elsõ idegen nyelvet a második osztályban, a második idegen nyelvet az ötödik
gimnáziumi osztályban vezették be. Ajánlott volt, hogy a gimnáziumban is tanítsanak
egy élõ idegen nyelvet a latin és a görög mellett, a reálgimnáziumban egy második élõ
idegen nyelvet, a reáliskolában pedig vezessék be a latint szabadon választható
tantárgyként. Az iskolarendszer tagoltságát tehát nem sikerült felszámolni, de olyan
iskolarendszer mûködött, amely megfelelt a társadalmi elvárásoknak. 1927-ben történt
meg az osztrák polgári iskola (Bürgerschule) reformja is. Itt is elõírták a tehetséges
tanulók számára egy idegen nyelv tanulását, s ez megkönnyítette a reáliskolába való
átlépést. A képzési idõt három évrõl négyre emelték, és az új oktatási formának a
Hauptschule elnevezést adták.
Az élõ idegen nyelvek oktatása a reálgimnáziumban volt a legszínvonalasabb. 1932/33-
ban Ausztriában a 163 középiskolából 79 ilyen intézmény volt, de a 49 gimnáziumban,
a 31 reáliskolában és a 4 leány-középiskolában is gyakran oktattak reálgimnáziumi
tanterv szerint. Ha pedig a tanulólétszámok statisztikai adatait vizsgáljuk, a
reálgimnázium vonzása még szembetûnõbb: a középiskolai tanulók több mint fele ezt
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választotta. Az oktatás modern formájának ez a típusa felelt meg leginkább a szülõk
iskolával szembeni elvárásainak. A szülõk igényeit viszont a gazdasági és politikai
fejlõdés komponensei határozzák meg, azok a mutatók, amelyek a tanulók, mint
jövendõ munkavállalók munkaerõ-piaci esélyeit jelentõsen növelik. A középiskola
tantervének kidolgozásakor Ausztriában ugyanis már 1928-ban széles társadalmi vita
egészítette ki a szakemberek munkáját, amelynek egyik központi kérdése volt a
nyelvoktatás. A lezajlott modernizálási folyamat ellenhatásaként több érdekcsoport a
latin oktatásának megerõsítését követelte. A humanisztikus gimnázium eszméjét
támogatták a Voralbergben lakók, arra hivatkozva, hogy alemann voltuk miatt csak a
latintudás biztosíthatja a megfelelõ kapcsolatot a többi délnémet népességgel (bajor,
badeni, württenbergi). Összességében viszont – még akkor is, ha tudjuk, hogy az
osztrákok saját anyanyelvük révén is megismerhették a kor legfontosabb tudományos
eredményeit, használhatták Közép-Európában a diplomaták, és elõsegítette az európai
turizmust – azt kell állítanunk, hogy az osztrák társadalom lényegében elutasította a
latinos humán mûveltséget, és az élõ idegen nyelvek oktatását tartotta fontosnak. Ez
elsõsorban a két világháború közötti gazdasági fejlõdéssel, a magyarországinál
lényegesen polgárosultabb osztrák szemlélettel magyarázható.

A magyar iskolarendszer számos hasonlóságot mutat az osztrákkal a nyelvi kérdésben.
Jelentõs különbség ugyanakkor, hogy a magyar gimnáziumi tanulónak a németet nem
mint anyanyelvet, hanem mint idegen nyelvet kell tanulnia 1949-ig. Ebben a geopolitikai
helyzet játszott alapvetõ szerepet. Magyarországon az 1924-es középiskolai törvény
tette lehetõvé a német mellett a francia, az angol és az olasz nyelv oktatását. A francia
és az angol nyelv tanításának már a 19. században is voltak elõzményei, az olasz
nyelv bevezetése azonban közvetlen politikai okok miatt történt.
Az idegen nyelvek oktatásának megszervezésekor szerepet játszott az a szempont
is, hogy Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításában melyik hatalomra
támaszkodhatott. A magyar iskolarendszer az osztrákhoz hasonlóan tagolt: a 159
középiskola között 28 humángimnáziumot, 72 reálgimnáziumot és 17 reáliskolát
találunk. A reálgimnáziumban a latin és a német mellett a francia vagy az angol nyelvet
oktatták, a reáliskolában pedig a német mellett lehetõség nyílt az olasz tanítására is.
A leánylíceumokban a kötelezõ német mellett ugyancsak volt lehetõség az olasz, a
francia vagy az angol választására. Magyarországon az iskolák 82%-a reálgimnáziumi
és reáliskolai tanterv szerint tanított, míg Ausztriában csak 67%. A magyar
iskolarendszer tehát jobban alkalmazkodott az új idõk elvárásaihoz, mint az osztrák.
Persze a kényszer is nagyobb volt, hiszen a magyar, a némettel ellentétben, nem
világnyelv.
Az elsõ világháború után Ausztriában maradtak azok az elitiskolák, amelyekben a
Monarchia diplomatáit és politikusait képezték (Teresianum). Az elitképzés feltételeit
Magyarországon is meg kellett teremteni, hogy biztosítható legyen az önálló magyar
diplomáciai kar kiépítése. Részben ezért jöttek létre a külföldi magyar intézetek,
másrészt az angol, francia, német, olasz nyelvet emelt óraszámban, anyanyelvi lektorral
oktató gimnáziumok.
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Románia az 1920-as években a Kisantant része volt. Franciaország a Kisantant
tagállamait nem csupán katonai és politikai szövetségesnek, valamint gazdasági
érdekövezetnek tekintette, hanem a közismerten erõs francia nacionalista kulturális
befolyás célpontjának is. A kulturális kapcsolatok elmélyítésének pedig elsõ lépcsõje
a francia nyelv oktatásának kiterjesztése volt. Erdély az elsõ világháború elõtt a
Monarchia részeként a német kultúrkörhöz kapcsolódott erõsebben. Erdély tehát nem
csupán egy új államalakulathoz került 1918 után, hanem megkezdõdött hagyományos
kulturális és egyházi kapcsolatainak felszámolása, és az új hatalmi viszonyok alapján
szellemi arculatának teljes átalakítása. Ez az átalakítás a protestáns iskolákra nagyobb
veszélyt jelentett, mert az evangélikus iskolák német kulturális kötõdése, a református
iskolák német és angol, illetve részben amerikai kapcsolatai közismertek voltak.
A kíméletlen átalakítást jól szemléltetik a Székelyudvarhelyi Református Kollégium
1922–23-as tanévi értesítõjének sorai: „... a módosított tantervet jóváhagyta az
államtitkárság is (...) azzal, hogy az 5–8. osztályban az angol nyelv helyett a francia
nyelv tanítandó. Ennek az intézkedésnek hatályon kívül helyezése céljából a fõhatóság
megtette a lépéseket, de ezek eredményre nem vezettek s a közokt.
vezérigazgatóságnak, mely a francia nyelv mellõzése miatt összes kollégiumainkat
megintette, 6646/1923. sz. intézkedése alapján, mivel a kiadandó bizonyítványok
érvényessége forgott kockán, a fõhatóság 1923. április 7-én 2549. sz. alatt kelt leiratával
az iskolai év hátralevõ részére kénytelen volt elrendelni a francia nyelv tanítását. E
rendelkezésnek eleget téve ápr. 15-étõl kezdõdõleg bevezettük a francia nyelvet az
5–8. o.-ba az angol nyelv helyett, ennek heti óraszámában, illetve a 8. o.-ban heti
három órán a filozófia rovására, késõbb pedig – május 24-tõl – a 3667/923. sz.
fõhatósági rendelet alapján a német nyelv és torna rovására még heti két órán, összesen
öt órán.”
Az idézett részlet alapján tetten érhetõ a közvetlen állami beavatkozás legdurvább
formája. Az iskola olyan kényszerítõ tényezõ hatása alá került, amely elõl nem tud
kitérni, hiszen egyetlen igazgató sem vállalná fel annak a következményeit, hogy nem
ad ki bizonyítványt azon diákjainak, akik lényegében teljesítették a tantervi
követelményeket, csupán az iskola „hibájából” nem tudtak megfelelni az államigazgatási
intézkedéseknek. Egy racionális ügymenetben április közepén nem vezetnek be tantervi
változásokat, azokat a következõ tanévre halasztják. A román oktatáspolitika sietségét
csupán egy tényezõvel, francia szövetségeseik elvárásaival lehet magyarázni.

Összefoglalva megállapítható, hogy Közép-Európában a két világháború között az
élõ idegen nyelvek oktatása terén kedvezõ folyamat indult el. Egyre inkább a
színvonalas idegen nyelvi képzést biztosító reáliskolák váltak népszerûvé, amelyek a
latin oktatásával lehetõvé tették tanulóik számára a teológiai, jogi fakultásokon való
továbbtanulást is, másrészt biztosították azt a társadalmi presztízst, amit a latin nyelv
ismerete jelentett. Magyarország elsõdlegesen német politikai és kulturális befolyás
alatt maradt, a német nyelv oktatása minden középiskolai típusban kötelezõ volt.
Románia Erdélyben is határozottan törekedett a francia kulturális befolyás erõsítésére.
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Minthogy azonban Magyarország nem tartotta kielégítõnek az egyoldalú német
orientációt, kísérletet tett az Angliával és Olaszországgal való kapcsolatfelvételre. E
politikai kísérletek következménye lett kulturális téren a pannonhalmi olasz és a
sárospataki angol nyelvoktatás.
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Szeretem a felolvasó üléseket – ha a felszólalók elgondolkodtatnak. Szeretem a
hasznos, konvertálható ismereteket felvillantó gondolatsorokat. De ki nem állhatom a
lázas, ám értelmetlen nyüzsgést, a hasznavehetetlen adatok újraélesztését. Szeretem,
ha híd épül múlt és jelen között azért, hogy a régesrég útrakelt értelmes gondolatok –
mint fáradhatatlan vándorok – végre megérkezhessenek a tanácstalan mába.
Comeniushoz fordulnék, hogy érzelmeikben egyre inkább meglopott fiataljaink,
gyermekeink iskolázásába ismét bekerüljön a dráma.
Mondanivalómat három gondolat köré csoportosítom: fõiskolánk névadójának élete
és pedagógiája, különös figyelemmel az érzékletek szerepérõl, jelentõségérõl általa
vallottakra, illetve mindezek értékén való megbecsülése, adaptációja a jelenre.
A 17. század sok tekintetben az átmenet kora Európa történelmében, így van ez a
nevelésügyben is. A korábban óriási méretû csecsemõhalandóság – a rendelkezésre
álló új eszközöknek, a fejlõdõ gyermekgyógyászatnak köszönhetõen – lassan
visszaszorul. A gyermekre már egyre inkább úgy tekintenek, mint önálló értékekkel
rendelkezõ individuumra, aki figyelmet, törõdést érdemel. Megnõ az érdeklõdés a
gyermeknevelés kérdései iránt, mi több, gyermeknevelési tanácsadó nyomtatványok
látnak napvilágot. Megszaporodnak az alapfokú képzést nyújtó kisiskolák, ahol már
nemcsak vallási ismereteket, katekizmust tanulnak a gyerekek. Egyre több gyermek
számára igénylik szüleik a mûveltség alapvetõ elemeinek (anyanyelvi olvasás, írás,
számolás) átadását.
A „tudás” mellett egyre fontosabb lesz a mûveltség, a jó modor, a jólneveltség
elsajátítása is. A mûveltség tartalma is átrendezõdik. A hagyományos, klasszikus
(mindenekelõtt latin nyelvû) stúdiumok mellett egyre határozottabban fogalmazódik
meg a hétköznapi életben közvetlenül használható, gyakorlatias ismeretek, például a
természettudományos tudás iskolai átadása iránti igény. A középkorból örökölt, majd
a reneszánszban feldúsított nyelvi képzés azonban még mindig jelentõs tananyag
szerkesztési alaptényezõ. Még a század újfajta pedagógiai elveket valló egyéniségei
(Comenius, Apáczai), akik az oktatásban keresik az új egyensúlyt, a természetre
vonatkozó ismeretek mellett kihagyhatatlannak vélik a klasszikus nyelvek alapos
ismeretét.
A kevesek közül is kiemelkedik a világszerte ismertté vált cseh-morva pedagógus Jan
Amos Komenský (Comenius). Élete (1592-1670) viszontagságokkal,
megpróbáltatásokkal volt terhes. Átélte a harmincéves háború szörnyûségeit: a cseh-

Szentirmai László

Comeniusi gondolatok a
drámapedagógiáról
(Hátra arc! Elõre! Comenius után – szabadon)
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morva testvérek püspöke volt, ezért menekülnie kellett üldözõi elõl, otthonát feldúlták
a zsoldosok, szeretteit elveszítette. Ennek ellenére hitét sohasem veszítette el, emberi
tartása sohasem rendült meg, sõt ….! A vesztfáliai béke (1648) után a Habsburgok
nemzetközi tekintélye megtört, de birodalmukban nem csökkent abszolutista hatalmuk.
Comenius reményei szertefoszlottak: a protestánsokra és katolikusokra kimondott
vallásszabadság nem vonatkozott a cseh testvérek szektájára. A pedagógus a
lengyelországi Lesznóban kapta meg Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony hívó
levelét, melyben kéri, hogy jöjjön Sárospatakra, vegyen részt a kollégium
újjászervezésében.
Egyik hittestvére ösztönzésére elfogadta a meghívást. Az “álomlátó” Drábik András
ugyanis “égi jelet” vélt látni, mely szerint Comenius elérheti kettõs célját: egyrészt
rábeszélheti Lorántffy Zsuzsanna fiait, Rákóczi Zsigmondot és II. Rákóczi György erdélyi
fejedelmet egy Habsburgok elleni végsõ összecsapásra, másrészt a gyakorlatban is
kipróbálhatja az eljövendõ új világ pánszofikus iskoláját.
A pataki vendéglátók (a mai “munkáltatók” nemes elõdei) – élükön Lorántffy Zsuzsanna
fejedelemasszonnyal és az akkori akadémia rektorával, Tolnai Dali Jánossal –
Comeniust elsõsorban mint újszerû latin nyelvtankönyvek íróját ismerték. Nem
ismerhették, nem forgathatták a cseh nyelvterületen akkor még el nem terjedt
pedagógiai mûvét, a Didactica Magnát.
Az ország keleti felében, a Bodrog partján ekkor már 123 éve neveli a magyar ifjúságot
a Sárospataki Református Kollégium, amelyet röviddel alapítása után, 1550-ben
fõiskolai rangra emeltek. Tanulóifjúságára nagy hatással van az a tény is, hogy legfõbb
patrónusai, a pataki vár urai: a Perényiek, Dobók, Lorántffyk, Rákócziak a magyar
szabadság harcosai voltak.
Az iskolában szabad szellem uralkodott – ami abban az idõben teljesen újszerû
gyakorlatnak tekinthetõ –, és az ifjúságnak – tegyük hozzá, hogy annak az ifjúságnak
– az egész országban páratlan autonómiája volt. Az Oskola egyik virágkorát I. Rákóczi
György fejedelem alatt élte, aki szívügyének tartotta, hogy az iskolát az erdélyi Bethlen
fõiskola színvonalára emelje. Tolnai Dali János, akit visszahelyeznek a kollégiumi
igazgató-tanári székébe, a reformok egész sorát hajtja végre. Az eddigi latin nyelvû
helyett a magyar nyelvû zsoltáréneklést vezeti be, s többek között Comenius Januáját
használtatja tankönyvként.
Comenius rendkívül fontos nevelõ eszköznek tartotta a színjátszást.
“...Minden, ami a nyilvánosság elõtt játszódik, olyan mint a színház. Éppen ezért,
akiket rövid idõn belül a közéletbe küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfelelõen állják
meg a helyüket, s a rájuk bízott feladatokat kellõen végezzék el.” (Schola Ludus,
Sárospatak, 1656.)
Vallja, hogy a színdarabok élesítik az emberi elmét, erõsítik az emlékezetet,
szorgalomra serkentik a növendékeket, sõt még a tanítók szorgalmát is sarkantyúzzák,
gyönyörködtetik a szülõket – így napfényre hozzák, a kiváló tehetségeket. Ezért a
Janua több részletét színpadra is átírta. A fejedelemasszony ekkor Fogaras várában
tartózkodott. Annyira érdeklõdött a színdarabok iránt, hogy levélben kérte Comeniustól,
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hogy az õ jelenlétében tartsák meg az utolsó elõadást. A kérést természetesen
teljesítették. A bemutatóra egy tanteremben került sor. Az elõadás annyira elnyerte
Lorántffy Zsuzsanna tetszését, hogy a játékra átdolgozott változatot elkérte kinyomtatás
végett. Így született meg a Schola Ludus, a Janua 100 fejezetének 8 játékra átdolgozott
(dramatizált) formája – magyar nyelven. A fejedelemasszony költségén nyomtatásban
megjelent mû a „Játék-iskola, vagy élõ encyklopédia” címet kapta.
Comenius rendkívül konstruktív pedagógiai elméleti munkás. Az elõszóban ezeket
írja: „Az iskola valódi célja szerint nem lehet más, mint az emberség mûhelye s az élet
elõjátéka, s itt mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi ... Elõjátékok
legyenek, hogy kellemesen vállalhassák és folytathassák is õket.” Utal rá, hogy a
dráma különösen jó alkalom az élet kipróbálására, anélkül, hogy a cselekedetek valódi
felelõsségét vállalni kellene. Alkalmas, mert válogatott, sûrített jelenetei itt és most
azonnal bemutatják – jó vagy rossz – eredményüket.
A színpadi játékok bevezetését az iskolába azért javasolja, mert „az ilyenfajta nyilvános
tevékenység által a nézõk színe elõtt jobban fokozódik az emberi szellem
mozgékonysága, mint ahogyan bármiféle figyelmeztetéssel vagy fegyelmezéssel
elérhetõ lenne.” Rátapint az élmény semmivel össze nem vethetõ erejére, rámutat az
érzékletesség semmivel össze nem vethetõ hatékonyságára. A megelevenített dolog
könnyebben megragad az emlékezetben, s a nyilvánosság „kiváló sarkalló eszköz”. A
legfontosabb pedig, hogy beszédben és cselekvésben megnyilvánulva, a színpadi
játékok révén az ifjúság „tanuljon különféle dolgokat megfigyelni, sok kérdésre
rögtönözve megfelelni, mozdulatait illendõen alakítani, arcával, kezével, egész testével
természetes módon viselkedni, hangját módosítani és elváltoztatni, egyszóval bármely
szerepet illõen eljátszani, és tanulja meg mindezekben a szabad emberhez méltó
magatartást….”
Névadónk ezzel nem kevesebbet tett, mint a tanulmányozandó dolgok életvalóságba
emelését javasolta a gyakorló pedagógia számára. Már Orbis Pictusában is a
szemléletesség jegyében helyez el komplex magyarázó ábrákat. De az csupán a látható
oldala a világnak. Továbblépésként kora egyetlen multifunkciós médiáját – a színházat
– hívja a nevelés segítségére, amely az érzékletek több csatornájára hat egyszerre.
Ráadásul mindenkire – befogadóra és elõadóra, sõt a felkészítõ tanárra is – különleges
hatással van. A diák gyarapodik, a szülõ gyönyörködik – a tanár sikeres.
Mind a korábbi humanista, mind a késõbbi protestáns és jezsuita iskolai színjátszásnak
pedagógiai célja volt, ám fontos szerepet játszottak a magyarosodásban és a
polgárosodásban is. A hivatásos színjátszás megjelenésével aztán az öntevékeny
iskolai színjátszás szerepe is megváltozott.
Comenius vendéglátóinak igazi célja az volt, hogy a tudós pedagógus segítsen korszerû
ismereteket nyújtó magas szintû lelkészképzõ intézménnyé szervezni a sárospataki
kollégiumot. Névadónk mindössze négy esztendeig (1650-1654) tartózkodott
Sárospatakon. Hétosztályos pánszofikus iskolát kívánt létrehozni, amelynek minden
osztályában – koncentrikus, egyre bõvülõ körökként – önmagában is helytálló, de
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fokozatosan bõvíthetõ ismeretrendszert akart tanítani. Különösen „újszerû” törekvések
voltak ezek. Sajnálatos tény, hogy itt-tartózkodása alatt csak az elsõ három osztályt
tudta kiépíteni.
Comenius lassan ráébredt arra, hogy politikai elképzeléseinek hathatós támogatására
végképp nem tudja megnyerni a Rákócziakat. A nyakas, protestáns – mindazonáltal
konzervatív – vendéglátók nem biztosították a remélt és várt lehetõségeket. Így ismét
Lesznóba, majd késõbb Hamburgba költözött, végül Amszterdamban telepedett le.
Az a  város nyolcszáz aranyat folyósított tudományos munkája támogatására. Ott
készítette elõ mûveinek gyûjteményes kiadását Opera Didactica Omnia címen, s ott
fejezte be nagyszabású Egyetemes Tanácskozását (teljes címén: Egyetemes
tanácskozás az emberi állapotok megjavításáról). E hatalmas mû hét könyve közül
kettõ foglalkozik pedagógiai kérdésekkel: a Pansophia és a Pampaedia. Ennek
munkálatai közben érte a halál.
Comenius mélységesen hitt az ember formálhatóságában. Felfogása szerint minden
gyermekkel eleve adott az eszesség, az uralkodásra való képesség, a vallásos
jámborság kibontakoztatásának lehetõsége, ezért minden egyes gyermek nevelhetõ.
Nemcsak nevelhetõ, de nevelni is kell – abban a társadalmi közegben, ahová sorsa
rendelte –, hogy e három adottság lehetõség szerint mindenkiben kiteljesedjék.
Optimista és demokratikus pedagógiai alapelvek ezek. Hitt abban – s ez már a
felvilágosodásra jellemzõ gondolat –, hogy neveléssel a társadalmi bajok gyógyíthatók,
az emberi együttélés ellentmondásai, fonákságai orvosolhatók. “Az emberi romlottság
megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél.”
– írja.
A nevelésre tehát mindenkinek egyformán szüksége van, hiszen nélküle a gyermekbõl
“vadállat lenne, buta szörny vagy tétlen fajankó”.  Különös, hogy manapság, a félbarbár
gyerekek korában senki nem fordul hozzá erõt nyerni, bátorságot szerezni.
Gyermekkorban oly mértékben nevelhetõ az ember, mint késõbb soha – olvashatjuk
a Didactica Magnában. Miközben a szülõk felelõsségét hangsúlyozza gyermekeik
helyes nevelésében, arra is rámutat, hogy kevesen vannak, akik jól értenek a
gyermekneveléshez. Ezért mihamarább képzett tanítókra kell bízni õket, akik “kiválnak
tárgyi tudásukkal és mély erkölcsiségükkel”.
Vajon mindennek ma milyen kimagvazható üzenete van? Vajon hányan vannak, akiknek
szándékában áll gondolatait adaptálni?
Comenius rendszere az elsõ harmonikus pedagógiai szintézis a mûvelõdés törté-
netében. Már ennek is lelkesítõen kellene hatnia, fõként ma, amikor sok-sok intézmény
identitászavarral küzd. Könyveibõl generációk sokasága tanult; neveléssel, oktatással
kapcsolatos elvei, gondolatai évszázadokon keresztül hatottak a pedagógia elméletére
és gyakorlatára. Ami a drámában rejlõ játék- és nevelési lehetõségeket illeti, ezek
újrafelismerése a 20. század elejére tehetõ. A pedagógiában új, progresszív elvek
jelentkeztek: a gyermekközpontúság és a gyermeki aktivitásra alapozott tanulás.
Vajon ma Sárospatakon hogyan érvényesül ez? Sejthetõen sehogy. Hol vannak a ma
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Lorántffy Zsuzsannái és Tolnai Dali Jánosai? Úgy tûnik – sehol. Hivatali szobákká
válnak valaha volt tantermek, hasznos alapterületek kerülnek ki az oktatás körébõl.
Kevés ujj is elég megszámlálni azokat, aki törõdnek azzal: vajon a friss diplomások
“kiválnak tárgyi tudásukkal és mély erkölcsiségükkel”? Ahol a három napos
diákrendezvény („Comenius Napok”) nyomtatásban megjelent reggeli köszöntés
ajánlata úgy hangzik, hogy „Pálinkás jó reggelt!...” Vajon mi érvényesül ott névadónk
szellemiségébõl, ahol – bár egyedül az országban nappali tagozaton, alaptantervi
anyagként szerepel az alkalmazott dráma – nincs hajlandóság, képesség még egy
akármilyen kicsiny dráma szaktanterem kialakítására sem? Vajon mi érvényesülhet
ott névadónk szellemiségébõl, ahol az egyértelmûen kétértelmû reklámok még a toalett-
tükrök felébõl is a betérõ arcába röhögnek?
Jelenünket, s így jövõnket is, a média formálja. Elektronikusan közvetített információk
vélt valósága épül fel bennünk, a valóság azon részei, amelyeket piaci érdekek szerint
megmutatnak, kiemelnek, belénk sulykolnak. Apokaliptikus jóslataim nincsenek, de
abban a világban nem érdemes élni, ahol nincs beszélgetés, érintés, becsület, sõt
mindezek feltartóztathatatlanul veszni látszanak. Pedig csak egy életünk van. És úgy
kell viselkednünk, hogy bármelyik pillanatban – akár – életben is maradhatunk…
Nem a passzív szemlélõdés, a médiapedagógia itt a gyógyír. Az aktivitás, a(z) élet/
képességfejlesztés – a valóságos élet és annak mása, a dráma – bekapcsolása a
megoldás. A civil életösztönben, a meg nem vásárolhatók igazában, tudatos tartásukban
bízhatunk csak. Ezt azonban mindenkiben ki kellene fejleszteni. Éspedig Comenius
után szabadon, korszerûen, a mindenkori jelen-való életbõl kiindulva, hittel
reménykedve a nevelés hatásos voltában.
Ez illenék hozzánk, akik a nevét nem félünk eléggé a pecsétnyomóinkon használni.
Jobb, ha nem csupán kutakodunk írott szavai hegye mélyén gyémánttá nemesült
gondolatai után, hanem kincsként, megbecsült értékként vesszük használatba. Ez
illene hozzánk – a nyomába lépni.
Az illene hozzánk, ha felfognánk végre: névadónkban az volt a legfontosabb, hogy
korát meghaladó, újszerû és korszerû volt. Az illene hozzánk, ha ma, a mához mérten,
mi is ilyenek lennénk.
Tehát – vissza a múltba merengésbõl. Hátra arc! Elõre!

(Elhangzott 2003. november 7-én, Sárospatakon, a ME Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar, a Magyar Comenius Társaság és a Pataki Diákok Szövetsége közös
tudományos felolvasóülésén.)
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Mit kapott Sárospatak Európától, és miként sugárzott ki innen a protestáns szellemiség
Európára? Mondanivalómat – önkényesen – mindössze  három meghatározó
jelentõségû oktató, illetve oktatáspolitikus személyiség: Balsaráti Vitus János,
Comenius Ámos János és gróf Klebelsberg Kunó tevékenységére sûrítve kívánom
megvilágítani.

A reformáció szele már a mohácsi vész elõtt is megcsapta országunkat. Járványos
betegségek – elsõsorban a pestis – és a Dózsa György nevéhez fûzõdõ parasztlázadás
sújtotta hazánkban vándorlegények, vándordiákok, vándor prédikátorok terjesztették
az új eszméket, amelyek az oszmán törököktõl Mohácsnál elszenvedett katasztrofális
vereség után kialakult fogékony közegben akadálytalanul terjedhettek. A
protestantizmus magyarországi történetét feldolgozó Bucsay Mihály különösen Dévai
Bíró Mátyás, Sztárai Mihály, Huszár Gál és Szegedi Kis István szerepét hangsúlyozza,
mint akik legeredményesebben hirdették az új tanokat. Jelentõségük mégis elhalványul
a 475 éve született és a sárospataki ferences kolostorban nevelkedett Balsaráti Vitus
Jánosé mellett, aki elõbb Wittenbergben Melanchton tanítványaként teológiai, majd
az akkori orvostudomány Mekkájában, Padovában Falloppio és Montanus, Bolognában
Fabricius ab Aquapendente, Berengario da Carpi és más híres professzorok
tanítványaként orvosdoktori diplomát szerzett, és IV.Pál pápa udvari orvosa lett. Itt
érte õt Perényi Gábor hazahívó levele. Búcsút mondott a pápai udvarnak, és hazatérve
Perényi udvari orvosa, egyben a sárospataki iskola tanára lett. Wittenbergi alapokra
épített tanári mûködésének köszönhetõ, hogy a korábbi triviális iskola rövidesen
paedagogicummá fejlõdött, majd 1550-ben Collegium rangjára emelkedett, ami azt
jelenti, hogy tanítókon kívül lelkészeket is képeztek. Ezt a tényt fontosnak tartjuk, ha
figyelembe vesszük, hogy Oláh Miklós hercegprímás 16 évvel késõbb (1566-ban)
pataki mintára állította fel a római katolikus egyház elsõ hazai szemináriumát (papnevelõ
intézetét).
Ugyancsak nagy jelentõségûnek kell tartanunk, hogy Balsaráti – lelkészi és tanári
képzettsége és mûködése mellett – elsõsorban mégis orvosdoktor volt, aki pl. a
hazánkban 1563-ban dúló pestis megfékezésére szolgáló tanításait – saját tapasztalatai
alapján – könyvben is összefoglalta. A pataki teológiai oktatásba pedig „ut idonei
sacerdotes educarentur”, azaz hogy kellõképpen képzett lelkészeket neveljen, a „bibliai
szent nyelvek” mellé bevezette a „medicina pastoralis” oktatását is, sõt Magyar Chirurgia

Karasszon Dénes

Sárospatak jelentõsége
Európa mûvelõdéstörténetében
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címû – igaz, csak kézírásos - tankönyvet is adott togátusai kezébe; megállapíthatjuk,
hogy irányítása alatt a Collegium megindult a protestáns egyetemmé válás útján.
Balsaráti mûködésének híre nem is maradt a pataki Collegium falai között, sõt még
országunk határait is átlépte. Már tanulóévei alatt barátságot kötött tanítómestereivel,
Itália híres orvosprofesszoraival és ott tanuló magyar kortársaival: Purkircher Györggyel,
Jordán Tamással, Zsámboki Jánossal, Dudith Andrással, svájci tartózkodása alatt pedig
Konrad Gesnerrel, a híres zürichi orvos-természettudóssal került szoros és késõbb is
fenntartott szakmai kapcsolatba. Balsaráti híre a trónig is eljutott: a protestánsok ügyét
felkaroló Miksa császár címeres nemesi levéllel jutalmazta a nemzetközi hírû tudós
pataki tanár érdemeit.

Balsaráti halála (1575) után a pataki Collegiumot átszervezték. A wittenbergi helyébe
1592-tõl a heidelbergi iskolarendszer lépett, s innen kiindulva a reformáció szelleme
egyre szélesebb körökben terjedt el. 1648-tól partikuláris iskolák nyíltak, 1650-ben
pedig Sárospatakra érkezett Comenius akinek fellépése új korszakot jelent nemcsak
Sárospatak, hanem a reformáció és a protestáns szellemiség paedagogiájának európai
történetében.
Jan Amos Komenský (Comenius), a husziták radikális (táborita) irányzatához tartozó
„cseh-morva testvérek” utolsó püspöke, a fehérhegyi csata (1620) után
Lengyelországba menekült, itt írta panszofista felfogású didaktikus mûveit. Itt is
viszontagságoknak volt kitéve, ezért fogadta el a nézeteivel szimpatizáló Lorántffy
Zsuzsanna meghívását. A fehérhegyi csata után üldöztetéseknek kitett „morva
testvérek” nagyobb csoportja, az ún. habánok egyébként I. Rákóczi György
támogatásával ekkor már öt éve menedéket élveztek Sárospatakon. Comenius
Sárospatakon pánszofista iskolát akart létrehozni; felpanaszolta a bölcseleti, jogi és
orvosi ismeretek oktatásának hiányát; kikövetelte és megnyitotta az iskola nyomdáját,
és ott kinyomtatott tankönyveit adta diákjai kezébe. Patakon írta legismertebb, azóta
már sok nyelven megjelent  nagysikerû mûvét, az Orbis pictust és az ugyancsak nagy
népszerûségre szert tett Schola ludust. Négy év múlva visszatért Lengyelországba,
végül Amszterdamban halt meg 1670-ben.
Comenius idejében különösen magasra emelkedett a sárospataki iskola hírneve. Távoli
protestáns iskolák innen kértek tanítókat és gyülekezeti lelkipásztorokat. Az 1606-ban
tartott kassai országgyûlés követelte a Collegium egyetemmé fejlesztését, az
ellenreformáció azonban – különösen a panszofista eszmék miatt – az üldöztetések
és a bujdosás korát hozta az iskolának. Sárospatak csak 1714-ben vált articularis
hellyé, ahol a protestánsok templomukban  szabadon gyakorolhatták vallásukat. Ekkor
ismét fejlõdésnek indult az iskola: Simándi István kezdeményezésére hazánkban itt
indult meg elsõként a kísérletes fizika oktatása (1708); ugyancsak Simándi kezdte
meg a jogi ismeretek oktatását is, ebbõl fejlõdött ki késõbb a jogakadémia. 1783-ban
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Csehország kért Patakról lelkészeket, és el is ment 57 ifjú prédikátor, hogy a „türelmi
rendelet” hatására akkoriban életre kelt Cseh Protestáns Egyházat szolgálja. 1794-
ben Tóth-Pápay Mihály, a Sárospataki Református Kollégium tanár-orvosa, egyben
országunk elsõ iskolaorvosa készítette el hazánk elsõ iskolaorvosi jelentését. Említést
érdemel, hogy ugyanebben az évben világi gyógyszertár nyílt Sárospatakon és látta
el gyógyszerekkel a Kollégiumot; 1839-ben pedig innen indult ki a protestáns iskolákban
bevezetett kötelezõ egészségtan oktatás; itt nyílt meg országunk elsõ iskola-kórháza
és egyik legelsõ tornaterme. Templom, kórház és iskola: a nemzet fennmaradásának
három pillére szilárd alapokat nyújtott a magyar protestáns szellemiség fejlõdéséhez.
A reformkor vívmányai, a szabadságharc küzdelmei és az önkényuralom idõszakának
próbatétele, majd  a kiegyezés után a dualizmus kora hozott új korszakot a pataki
iskola életében. Hatalmas könyvtár, tudománymûvelõ híres teológiai, jogakadémiai
és középiskolai lelkésztanárok, tehetséges tanítványok terjesztették Patak hírnevét
Európa-szerte. Tanítóképzõ nyitotta meg kapuit és a szellemiek mellett egyre
jelentõsebb szerephez jutott az egészségnevelés. A tornaterem mellett sportpálya,
uszoda, majd tápintézet (konviktus) szolgálta a tanulóifjúság szakszerûen összeállított
étkeztetését. Áldásos mûködése gyümölcseként a Kollégium mind testi, mind szellemi
tekintetben egészséges nemzedékek sorozatát bocsátotta útra, sõt számos olyan
kiválóságot nevelt, akik akár itthon, akár távoli külföldre kerülve egyaránt az elit soraiba
emelkedtek.

A reményteli fejlõdésnek az I.világháború vetett véget. A trianoni határok – úgy látszott
– Patakot végleg elzárják a világtól és megfosztják nemcsak jogakadémiájától, hanem
a fejlõdés-, sõt az életbenmaradás lehetõségeitõl is. Ekkor jelent meg és nyújtott a
fuldoklónak segítõ kezet gróf Klebelsberg Kunó, a Sárospataki Református Fõiskola
életében ismét új, fényes korszakot nyitó oktatáspolitikus.
Klebelsberg, történelmünk egyik legnagyobb, egyben kétségkívül legsikeresebb
kultúrpolitikusa, a 20.századi Európa legkorszerûbb pedagógiai reformtörekvéseinek
volt kimagasló képviselõje. Kultuszminiszterként, mint a magyar közoktatás nagy
reformátora, Szeged, Pécs és Debrecen egyetemének kifejlesztõje,  régi álmait
valósította meg, amikor az 1531-ben alapított Sárospataki Református Fõiskola
Iskolakertjében az 1930. szeptember 10-én tartott tanévnyitó ünnepély keretei között
elhelyezte az ott felépítendõ Angol Internátus alapkövét. Az Angol Internátussal ugyanis
új szellem költözött Patakra. A porosz iskolarendszer helyett az angol nevelési elvek
érvényre juttatása határozott tiltakozás volt az egyre erõsödõ egyoldalú német
befolyással szemben. Angliából, Skóciából, Észak-Írországból, az Egyesült Államokból,
Kanadából érkezett angol anyanyelvû nyelv-, történelem- és irodalomszakos tanárok
angliai tankönyvekbõl angolul oktatták növendékeiket, akik immár az ország minden
részébõl, társadalmi, vagyoni és vallási különbség nélkül érkeztek Sárospatakra. Miként
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a premontrei vezetés alatt álló gödöllõi katolikus iskola a francia, úgy a halált jelentõ
trianoni elszigeteltségébõl szabaduló Sárospatak az angol szellemiségû protestáns
nevelés európai bástyája lett. Érettségizett növendékei felvételi vizsga nélkül
iratkozhattak be továbbtanulás céljából a cambridge-i egyetemre, és számos külföldi
diplomata, nemzetközi szervezetek magas beosztású tisztségviselõje, Földünk
valamennyi kontinense számos országában élõ egyetemi tanárok, kutatók, orvosok,
mérnökök, lelkészek, tanárok egész sora vallja magát ma is büszkén pataki diáknak.

A II. világháború utáni társadalmi átalakulás erõszakos politikája a pilléreket: a
templomokat, az iskolákat és a kórházakat kezdte döngetni. Az államosítás – sokáig
úgy látszott – az európai hírû sárospataki iskolát is eltörli, vagy legalábbis elszigeteli,
megfosztja protestáns szellemi központkénti mûködésétõl, és egyszerû körzeti iskolává
alakítja. A vallásellenes irányzat a teológiai akadémiát és az Angol Internátust
megszüntette; de megszüntette az iskolakórházat, az egészségtan és az erkölcstan
oktatását is. A kétdiplomás (teológiai és bölcsészeti) pap-tanárok helyét az állam által
kinevezett világi tanárok foglalták el; a híres Nagykönyvtár pótolhatatlan kulturális
kincsei „hadizsákmányként” Nyizsnij Novgorodba kerültek (ma is ott vannak); a „burzsoá
nyugati sportokat”, mint a teniszt és az evezést ugyancsak kiátkozták: a magyar
történelmi múlt eltörlésén fáradozó oktatáspolitika az európai szellemiségû sárospataki
iskolarendszert feledésre ítélte. Egy idõ után azonban tudomásul kellett venniük, hogy
hatósági rendeletekkel, hatalmi intézkedésekkel materiális szervezeti, gazdasági
változások létrehozhatók, a szellemet azonban nem lehet megbéklyózni.
Sokan próbálták már megfejteni és meghatározni, hogy mi az a „pataki szellem”, ami
a tetszhalálból annyiszor életre keltette a Pataki Iskolát? Válaszként egy legendát
idézek, amely szerint a Bodrogköz és különösen Sárospatak õsidõk óta a Múzsák
lakhelye, és ezért a tudományok és mûvészetek székhelye marad örökre. Úgy legyen.

(Elhangzott 2003. november 8-án Sárospatakon, a Pataki Diákok Szövetsége
megalakulásának 75. évfordulója alkalmából, a III. Pataki Diákok Emléknapja keretében
rendezett díszközgyûlésen.)
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Egy estébe nyúló augusztusi délután itt ülök a diófa lombsátra alatti padon, s
szemlélõdöm, elmélkedem és hallgatom a szökõkút csobogását.
Ha behunyom a szememet, álmokat szõ képzeletem. Mintha hegyi sziklákon lefutó
patak sok hangú zenéje szólalna meg; éppúgy, mint a szökõkút magasba törõ
vízsugarának lehulló csöppjeiben. Így ér vissza a „föl-földobott kõ” is oda, ahonnan
elindult.
Az életpálya emelkedésének határa is kimért, mint a vízsugáré vagy a feldobott kõé.
Mennyi hiábavaló erõlködés juttatta már zátonyra a nagy törtetõk féktelen vágyait,
mert túlbecsülték képességeiket!
Ahogy megfordulok itt, a padon, máris elõttem a szomorúfûz anyaföld felé hajló
ágacskáival. Ahonnan élete elindult, oda tért vissza. Nekünk is szól képletes szavaival
a régi üzenet: „porból lettünk, porrá leszünk”.
Kezdet és vég egybeolvad, mint a Föld és az Ég a horizont szélén.
A lehulló vízsugár és a földet keresõ fûz a szelíd alázatot példázza.
Megalázkodni azonban soha nem szabad vélt emberi „nagyságok” elõtt, emberi
méltóságunk rovására. A teremtett világ csodái elõtt tisztelettel hajlik meg minden igaz
ember.
A világ legnagyobb törvénye: az igazság. Ez a legmagasabb eszmény, amelyért
érdemes, de egyben szent kötelesség is küzdeni. Minél közelebb jutunk hozzá, annál
szebb lesz az emberhez méltó élet. Bizony, ez lenne álmaink vágya és vágyaink
beteljesedése!
Lassan már leáldozóban a Nap s búcsúzni kezd. Bíbor palástjával még betakarja az
Ég alját. Futó felhõk jönnek-mennek. Ki tudja, honnan, hová? Száguldó gondolataim
versenyre kelnek velük. Fürkészni próbálom a nagy Természet és énem kis világának
most felötlõ rejtelmeit. De válaszom csak fogyatékos és bizonytalan. Bármennyire
tágul is az emberi tudás határa, korlátai mégis adottak, hiszen az ismeretek
igazságrendszere kimeríthetetlen. Annyi bizonyosságom csak van, hogy az anyagi
világ jelenségei az ok és okozat elválaszthatatlan egységében és lényegük
kibontakozásának célszerû irányában valósulnak meg. Felfedett kapcsolatuk azután
természeti törvények megfogalmazásában, mint megismert igazságokban nyernek
kifejezést.
A kutató szellem a természeti jelenségek folytonos változásaiban, a csillagóriásoknál
éppúgy, mint a parányok parányainál, az atomoknál a változatlant, az állandót akarja
megállapítani, s ahol lehetséges, azt matematikai formulákba is rögzíti.

Urbán Barnabás

Az igazság felé
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A makrokozmosz és mikrokozmosz világfolyamatában a tömegvonzás az az állandóan
ható erõ, amely benne egyensúlyt tart.
A gondolkodó ember azonban nemcsak az õt körülvevõ világ megismerésére törekszik,
hanem érzelmi és akarati tulajdonságait is számba veszi. Csak így alakíthatjuk ki
helyes világnézetünket, amelyben a van és kell fogalma magasabb szinten fonódik
egybe.
Szellemi életünk az ismerés és az értékelés szálaiból van összeszõve. Elõbbi az
értelem, utóbbi inkább az érzelem talajából nõ ki, de egymástól nem választhatók el.
Világnézetünk mélysége és belsõ tartalma szempontjából az utóbbi tekinthetõ
jelentõsebbnek.
A megismerés folytán kialakított világképünk mellett önként felvetõdik az a kérdés,
hogy mi az ember értéke, célja és mi a kötelessége önmaga, embertársai és a
társadalom iránt. A választ világnézetünkkel adhatjuk meg. Tudásunk csak külsõ
világunk képe, eszményeink azonban belsõ világunk valósága. A tudás az út,
eszmények az útjelzõk rajta, amelyek az igazság felé mutatnak.
Minél többet tudunk a természeti jelenségekrõl, annál csodálatosabbnak látjuk a
mindenség harmóniáját. Lelkünk harmóniája pedig a tudás és az eszmény sok
színezetû akkordjaiból alakul ki.
Minden becsületes szándék az igazság szeretetébõl válhat nemes tetté. Az igazság
fényében ragyog a szellem, tõle nyeri világosságát az emberi értelem, általa teljesül
be minden szépség. Csillagvilágok keletkezhetnek vagy elmúlhatnak, de az igazság
ereje örök és gyõzedelmes.
Az idõ folyását földi mértékkel, akár emberöltõvel mérve, ennek az útnak inkább csak
kanyarodásait, hullámzásait láthatjuk. Jóval nagyobb idõtávlat kellene ahhoz, hogy a
folyamatos emelkedést, e világ tökéletesedésének biztos irányvonalát
megismerhessük. Amit társadalmi fejlõdésnek látunk, az az igazság szükségszerû
kibontakozása és érvényesülése. Bízvást hinnünk kell azért, hogy a vajúdó világ
ellentmondásai mellett is a népek nagy családjára egy boldogabb jövõ vár.
A holnapra gondolva már búcsúzni kellene. De minden búcsúzásban van valami
visszahúzó erõ. Fáknak, bokroknak már csak a sziluettjét látom, rám pedig az Ég
kupolája borul. Varázslatukból marasztalásukat érzem. Rövid ideig maradok is. Az
ember élete folytonos búcsúzás. A tovatûnõ pillanatokban búcsúzunk önmaguktól.
Életünk egy-egy kis darabja töredezik le a múló idõvel. A múlt és jövõ partjai közt
elfolyó örök jelen egyre inkább a jövõ partjait mossa, míg a másik oldalon a szeretetre
és fájdalomra, a sikerre és kudarcra széttört életünk milliárdnyi emlékdarabját múlttá
tornyosítja.
Ha már hervadoznak is életutunk mentén a színes virágok, a reménység örökzöld
lombjai még akkor is hívogatóan integetnek felénk.
Már pihenõre ment a Nap, nyugovóra tért a Természet. Elindulok hát otthonomba.
Nincs már zenéje a vízsugárnak, elnémult a fûz leveleinek suhogása is. Nincs már
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fény a Földön, csak az Ég lámpásai gyúltak ki. Menetközben még néhány száguldó
meteorit tûzijátékában gyönyörködöm. Õk most az Ég követei nálunk. Mintha bíztatóan
mondanák nekem: ne félj csapásainktól, mert izzó testünk a tengert szomjúhozza. Az
úszó felhõk közt bujkáló csillagok kedvesen, ismerõsként hunyorgatnak rám; talán azt
üzenik, hogy õk a mi földi lakóhelyünkkel együtt egy sorsközösségben élnek az
Univerzum óriási családjában.
Lassan haladva kertkapum felé, lelkem csendjében már csak szívem hangjának
melódiáját érzem a szeretet csodatevõ erejébõl és a jóság melegébõl.
De szép is a magány, ha tiszta gondolatok ihletõje és nemes érzelmek ébresztõje!
Búcsúzásul még egy pillantás itt lent a kerti fák egybemosódó árnyaira és ott fenn a
kéklõ messzeségbe!
Mögöttem már a kiskapu. Látomásaimat magammal viszem álmom világába is. Bárcsak
minden mát követõ holnapnak hajnalhasadása minél több meleget árasztana az
igazságot és boldogságot áhítozó emberiségre!
Betegeknek, az élet terhe alatt roskadozóknak pihentetõ jó éjszakát! Jó éjszakát!

(Az eredetileg “Kertünkben” címû elmélkedést Urbán Barnabás 1980 augusztusában
vetette papírra. A szöveget – “Kedves barátomnak és kartársamnak szeretettel”
fogalmazású dedikációval, valamint “Barna bátyád” szignóval ellátva – a szerzõ 1981.
június 25-én ajándékozta Dobay Bélának, akinek a kézirat jelenleg is a birtokában
van. A mû közlésével szerkesztõségünk folytatja sorozatát, amelyben már elhunyt
pataki tanárok eddig kiadatlan munkáit tesszük közzé. A kézirat rendelkezésre
bocsátásáért e helyütt mondunk köszönetet.)
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- Kéri Mihály a bor érlelõdéséhez
hasonlítja mûvészi fejlõdésedet.
Egyetértesz ezzel? Egyáltalán fontos
fogalom egy mûvész életében a fejlõdés,
vagy inkább formálódásról, alakulásról
beszélhetünk?
- Igen, egyetértek. Azt hiszem, van
folyamatosság a munkáimban az elmúlt
évtizedekre visszatekintve. Hogy ez
fejlõdés-e, azt nem nekem kell meg-
ítélnem. Az biztos, hogy ha valaki folya-
matosan, évtizedeken át dolgozik, akkor
már az anyaggal való viszonya sem
ugyanaz, mint kezdetben. A bort azért
tartom jó hasonlatnak, mert egyrészt
szeretem a bort, másrészt valóban
nemesedhet, tisztulhat, beérhet idõvel
egy életmû. Nem hiszem, hogy a
mûvész feladata számontartani a saját

fejlõdését. Annyi tényezõ befolyásolja
az ön- és a nagyon sokszor ettõl
lényegesen eltérõ külsõ megítélését a
munkának, hogy jobb egyszerûen csak
arra koncentrálni, amivel éppen
foglalkozik az ember.
- Mûvészi kifejezésmódod alakulásába
mennyire illeszthetõ bele a jelkeresés,
jelteremtés? Utalok itt a lapföldi élmé-
nyeidet feldolgozó sorozatodra?
- A jelkeresés kezdõ pillanatát konkrét
eseményhez nem tudom kötni, de
képhez igen. Azt gondolom, legjobban
a “képírás” kifejezés közelíti meg azt,
ami bennem volt. Van olyan képem,
amely életem addigi történetét dolgozza
fel jelekkel, bár ha konkrét történet
formájában kellene számot adnom errõl
a képrõl, azt hiszem, zavarba jönnék.

“Nem vagyok mítoszteremtõ alkat”
Beszélgetés Puha Ferenc festõmûvésszel

Puha Ferenc 1951-ben született. 1975-tõl 1977-ig a Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskolára (Szeged) járt; 1985-1989 között a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskolán folytatta tanulmányait, mestere Kocsis László volt. 1994-tõl tagja
a Magyar Festõk Társaságának. Egyik alapítója az Insula Csoportnak.
Somogyi Györggyel, Aknay Jánossal és Gubis Mihállyal 1994-ben
megalakítják a Patak Csoportot. A Szigetszentmiklósin élõ mûvész visszatérõ
vendége Zemplénnek. Tanít a Sárospataki Nyári Képzõmûvészeti
Szabadiskolán. 2003. nyarán életmû kiállítás volt  a Sárospataki Képtárban.
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Mégiscsak festészetrõl van szó és nem
irodalomról! Ha jól emlékszem, nagy
hatással volt rám a történelem elõtti idõk
emberének természetes, mondhatni
autentikus eligazodási képessége a
vizuális jelrendszerek világában. A
hieroglifák, valamint a lappföldiek
családfa ábrázolásai és még nagyon sok
minden, de nem hiszem, hogy
bármelyik is jobban hatott volna a
mûvészetemre, mint a 20. századi
mûvészet, vagy Veermer, Velaszquez,
id. P. Brueghel. Van viszont egy konkrét
kép-pár, egy konkrét történettel. A
Lappföld aranya I-II. címû képeim a
Rovaniemi-beli Lappföldi Múzeumban
tett látogatásom után készültek. Arra
gondoltam, hogy megfestem saját talált
tárgyaimat, amit egy “belsõ” régészeti
kutatás során tártam fel a lappföldi
tartózkodás után. A képek jelentõségét
az adja számomra, hogy itt született meg
a király- királynõ alapmotívuma.
- Jelteremtõ gondolataidat lehet e
valamilyen módon egységes mítoszokként
megfogalmazni. Egyáltalán e mitikus világ
mennyire a te teremtményed vagy inkább
csak újrafogalmazásai az egyszer már
látott valóságnak?
- Nem lehet egységes mítoszként
szemlélni. Azért sem, mert azt hiszem,
nem vagyok mítoszteremtõ alkat, és a
mûvészetemben sem tartom lezárt
szakasznak a különbözõ jelek alkal-
mazását. Továbbra is nyitott vagyok

újabb jelek felbukkanására. Kétségtelen,
hogy vannak olyan jeleim, amelyek egy-
egy idõszakban nagyobb jelentõséggel
bírnak a többinél, és ezekkel annyit
foglalkoztam, hogy elkerülhetetlen volt
a valóság újrafogalmazott részeként
szerepeltetni azokat, de azt hiszem
sokkal kisebb bennem az efféle
tudatosság, mint a képépítés szándéka.
- Paul Klee egy a mûvészi teremtésrõl
szóló gondolatai szerint a mûvész
lehatol a dolgok gyökeréig és abból
táplálkozva egy új világot teremt. Másutt
Zolnai Vilmos híres – a mûvé-szetek
eredetérõl szóló – könyvének alcíméül
a „Pokoljárást” választotta. Te, mint az
alkotást naponta megélõ mûvész, miben
látod a dolgok gyökerét?
- Mindkét megfogalmazással egyet-
értek, de én nem tartozom azok közé,
akik ennél okosabbakat vagy érde-
kesebbeket tudnak mondani. Szemé-
lyesebbet tudnék, de az csak számomra
érdekes. Hogy mit tartok a dolgok
gyökerének, annak rajta kell lennie a
képeken. Ha meg nincs rajtuk, akkor baj
van.
- Minden rólad szóló írás megemlíti
Király és a Királynõ címû iker mun-
kádat, sõt pályád fontos forduló-
pontjának tartja. Te magad is többször
újra fogalmaztad az eredetei gondolatot.
Milyen jelképi erõ vonz téged e témá-
hoz? Hogy látod, e sorozat te-kinthetõ
eddigi pályád fõmûvének?
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- Fontos állomása eddigi pályámnak a
Király- Királynõ ciklus. Azt gondolom,
számunkra már mást jelent ez a pár, mint
az abban a korban élõknek, amikor igazi
királyok uralkodtak. A mi életünkben
semmilyen szerepet nem játszottak a
királyok, mégis gyerekkorunkban a
meséken keresztül szinte velünk élõ
szereplõkké váltak, és nagyon határozott
kép alakult ki róluk, hiszen késõbb
tanultunk az igazi királyokról és
természetesen megismertük a mai
uralkodókat is. Egy letûnt világhatalmi
csúcsán lévõ figurák. Izgalmas program
volt foglalkozni velük. Sõt, még nem is
vagyok a végén, ma is foglalkoztat a
téma.
- Az utóbbi években az önmagad
teremtette formanyelvet megtartva friss
új hangulatú képeket is készítesz. A
színek harsányabbak, talán vidá-
mabbak, a formák ritmusa vibráló.
Gondolok itt a „Nagy Balaton átúszás”
sorozatodra vagy a Nagy kék figura
címû 2000-es kompozíciódra. Mi
indított e formanyelvi megújulásra?
- Csak közhelyeket tudok mondani. Íme:
„A festõ azt festi, ami hiányzik neki.”
Kevés a humor a mai mûvészetben.
Színtelen, monokróm. Ezeket nem én
mondom, de én is tapasztalom. Valóban
hiányzik a szín, és tényleg komolykodó
idõnként. Nagyképûség lenne azt
állítani, hogy ezek a képek egy ûrt
töltenek be, de talán hézagokat igen.

- A „Patak Csoport” révén kerültél
közelebbi kapcsolatba Zemplénnel. Mi
az ami Téged e tájhoz vonz?
- Az emberek, a barátaim, s az, hogy
már ismerem valamennyire, hogy sokat
vagyok itt, s bizony harmadik hónapja
nem voltam és nagyon hiányzik.
- Több mûvészcsoport tagja voltál vagy
éppen vagy. Mennyire tartod fontosnak
azt, hogy egy mûvész tartozzon
valamilyen „csoporthoz”?
- Ha olyan csoporthoz tartozik, melyet
magáénak érez, akkor fontos. Azt
hiszem, nagyon nehéz arról beszélni,
hogy mit jelent számomra a Patak
Csoport, mert ez olyan sajátos állapot,
amit kívülálló nem érthet meg.
Mindenesetre, 10 éve mûködik, és
évekkel elõre már nagy kiállításai
vannak lekötve, tehát a Patak Csoport
nagyon jó évek elõtt áll, és már van mire
vissza is tekintenie.
- Tanítasz középiskolában, nyári
szabadiskolákban. Fontos része az
életednek a tanítás?
Tanítok Ráckevén, az Ady Endre
Gimnáziumban, Tökölön a Szárny-
nyitogató Alapfokú Mûvészeti
Iskolában és Sárospatakon a nyári
szabadiskolában. Szeretek tanítani.
Különösen akkor jó, ha megfelelõ
arányban van az alkotómunka és a
tanítás.

(Az interjút készítette Bordás István.)
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Cím nélkül Hajnal a kék tón
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Útban a gyõzelem felé

Horizontális kép
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A gyõzelem

A nagy Balaton átúszás
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Üzenet a gõzösrõl
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Séta a szigeten
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Nyár a kék tón
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Thomas Schweicker (1540-1602), Schwäbisch-Hall-i,
kar nélküli városi írnok emlékére

Egy fillérrel sem többet – mondják
A nagytiszteletû városatyák, lett
Légyen az én mûvem! Lábammal

Tiprom! Úgy van, mondom hát:
Nekünk, három deáknak összesen
Két karunk! Mindemellett

Az írás és mûvészetek mesterségéhez
Jobban tudunk, mint más efféle!
S az enyém még akkor is

Áll, ha majdan lábaim nyoma
rég kitöröltetett! Egy biztos:

A dicsõséget még sohasem
Foghattam kézzel!

(fordította: Balázs Ildikó)

Hellmut Seiler (1951) erdélyi szász származású, Németországban élõ költõ.

Hellmut Seiler

Egy fillérrel sem
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Három porlepte bõrönd a hátsó ajtónál,
már régóta becsomagolva,
s mindegyikre az én ausztriai nevem
nagyszerûen rágravírozva.

Az elsõ bõröndben szükség esetére mindenféle.
A második nehéz

naplóim sok lenyelt dühétõl.
A harmadikban semmi sincs. Azt kirabolták,

benne volt perzsiai ifjúságom.

A kétszemélyes reggeli a konyhaszekrényben,
az ablakban a pelargóniák, a karikagyûrû,
az öreg szomszédasszony fejkendõje az ajtónyílásban,
mint mindig, ha hazaérkezem,
a csepegõ vízcsap –
mindez a második bõröndben
pókhálóval beszõve.

Ám a tûzfalon szemben
frissen világít, lefesthetetlenül
a horogkereszt.

Nahid Bagheri-Goldschmied

Zsákutca
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S akkor felszakad belõlem:
Vegyétek hát el tõlem meggyalázott
osztrák asszonynevem,
s adjátok vissza meggyalázott
perzsa lánynevem.

Kitekintek a hátsó ajtó törött
ablaküvegén át egy éjszakába,
mely ugyanolyan áthatolhatatlan,
mint szökésirányom zsákutcája,
s hallgatózom, hogy megszólal-e az ajtócsengõ.

Bécs, 1992.

(fordította: Balázs Ildikó)

Nahid Bagheri-Goldschmied (1957) Teheránban született, perzsa-arab irodalmat tanult és újságíróként
dolgozott, míg a politikai körülmények hazája elhagyására nem kényszerítették. 1980 óta Ausztriában
él, verseit, regényeit immár két nyelven: perzsául és németül írja.
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Meztelen hasát Férfi a terasz még napmeleg korlátjához nyomta. Egyszerre szokványos és
szokatlan volt ez a nyaralás. Szokványos a felfogható dolgokban: tengerre nézõ szállodai
szoba – homlokzata teliragasztva parányi teraszokkal. Tengerparti homok, nyugágyak, ragyogó
testek, mellettük elhaladva napolaj-illat lengett belõlük.
Szokatlan a társaság miatt. Vele volt Nõ, akivel a szabadságát töltötte – saját meglepetésére.
Valaki, akit tulajdonképpen alig ismert. Ugyan mi volt az a két hét, amely során korábban a
teniszklubban futólag találkoztak? Egy kis csevegés, egy kis szemforgatás, a játszmák közt
szikráztatott személyi varázs, miközben konokul ráütött a labdára? S mégis olyan hamar
felkérte erre a közös nyaralásra.
Önteltségbõl? Kockázatvágyból?
– Ó, igen? – tréfált Nõ anélkül, hogy õt vagy magát komolyan venné. De tekintetét nem
vonta ki az övébõl.
– Csak ésszerû lenne. Az egyágyas szobák úgyis mindig drágábbak. – Ez az érv is eszébe
jutott. Ám az ésszerûséghez mindennek semmi köze nem volt, ezt érezte õ is, miközben
tekintetük még mindig keresztezte egymást. Ez inkább összetartozás volt, egy kimondatlan
összhangzás, egy még felméretlen harmónia, már azóta, hogy az elsõ szavakat váltották
egymással.
Miért csapná be magát? Nõ jól nézett ki, tetszett neki.
De nem emiatt volt. Tényleg voltak sokkal szebb nõi, az egyikkel több évig együtt is élt. De
összhangnak nyoma sem volt köztük. Már az ízlésbeli viták a ruházatról, beszerzésekrõl –
felõrlõk. Csak a moziról volt azonos véleményük – csekély alap az együttéléshez.
Ez itt egészen más. Milyen gyakran mondták a beszélgetés során: – Én is. – vagy: – Nekem
is. – Kedvük telt benne, hogy közös tulajdonságokat fedezzenek fel, legyen az akár a Thomas
Bernahard iránti lelkesedés, vagy  Nõnek a – mások elõtt titkolt –  gyengéje olasz giccsekkel
szemben.
Ám sokkal több volt e mögött, mint ez a felszíni összhang. Testük és lelkük némán kitapintható
együtt-létezése. Olyan harmónia, amilyenre mindig vágyott. Már rég nem magázták egymást,
s az egymással szomszédos egyágyas lakosztályokat elválasztó ajtót nyitva hagyták. Szótlan
szívremegés, tiszta egybecsengés. Férfinak úgy tûnt, mintha a sekély öböl langyos vizében
úszna, s ugyanolyan langyos szellõk lengenék körül, félig kábultan, az eszméletlenség peremén.
Néha, amikor test a testen feküdtek, s Férfi a szívverést figyelte, nem tudta megállapítani,

Christl Greller

Tökéletes harmónia
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hogy most a saját vére az, melynek lüktetését érzi, vagy Nõé.
Tökéletes harmónia.
Olyan volt, mint egy álom. Felébredt, de alig esett vissza a kábultságba, máris erõltette, hogy
végigálmodja az álmát, holott közben szabadulni akart tõle.
Visszavonta tekintetét a tenger látványának végtelenségbõl, s a puhán beálló estére eszmélt.
A szálloda parkjából párjukat keresõ kabócák kétségbeesett cirpelése szállt fel hozzá. Egyedül
volt.
Szüksége volt – kimondhatatlanul – arra, hogy egyedül legyen. S Nõ, azzal a beleérzõ
képességgel, mely csak a tökéletes harmóniából eredhet, biztosította:
– Számomra jó alkalom lenne – vélte derûsen – fodrászhoz menni.
Férfi felkapta a csomagját a szekrényrõl.
Úgy zuhant ebbe a kalandba, mint egy madár, mely öngyilkos szándékkal kidobja magát a
fészekbõl vagy a fáról – testéhez szorított szárnyakkal, behunyt szemmel.
Sietõs ujjakkal öltözött, s maradék holmiját a bõröndbe dobta. Egy kis szerencsével eléri az
éjjeli vonatot Bécsbe. Kifizette a szobáját, s a megdöbbent portás mellett elsietve, a surranó
forgóajtón át a taxihoz sietett.
A pályaudvar. Megkönnyebbülés. A magas üveg-acél csarnokok mint templomhajók, a
bemondó hangja üresen visszhangzik, mint a hangszórón át mondott prédikációk. A nagy
hirdetõtáblák, az embertömeg, melyben megbújhat és biztonságban érzi magát. Férfi mély
lélegzetet vett, s érezte, hogy megnyugszik, miközben utat tört magának az utasok közt.
S akkor – mint egy villámfény – Nõre esett a tekintete. Itt állt – a sok ember közt – utazótáskái
mögött, feléje fordult gyanútlanul, s felismerte õt. Férfi rábámult, mélységesen megrémülve,
akárcsak Nõ.
– Nõ? – tört fel belõle.
– Férfi! – Nõ sápadt volt, mint a sóbálvány, amilyennek Férfi még sohasem látta.
– Mit csinálsz… – hangja felháborodottra akart színezõdni, de a szavak most, hogy rajtakapták,
cserben hagyták.
Nõ feszültsége alábbhagyott, s Férfi végignézhette, amint elernyed.
– És – te? – kérdezte Nõ halkan.
Egymásra néztek, tekintetük illúziótlan. Aztán lehajolt Nõhöz, s óvatosan megcsókolta a
száját.
– Viszontlá… Isten veled! Mindjárt indul a vonatom.
Nõ bólintott.
– Én is utazom nemsokára. Isten veled…

(fordította: Balázs Ildikó)

hristl Greller osztrák költõ (1940)
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Rohamosan közeleg
a tél, az õsz
ugyanis túl merte
lépni saját határait

Egyik utánozza a másikat
a tükörbe nézés
ez által válhat
csak teljessé

Majd csere következik
néha férjes asszonyok
szerelme után vágyunk
de aztán eszünkbe jut Kaligula

A záróünnepélyen, mintha
feltûnt volna Kaligula is
tánc közben a látás teljesen mostoha
fontosnak csak az érintést tekintsd.

Nincs morál
van morál
nincs morál

S néhány ünnep a Karácsonyban
tükörként
te rád mutat

Hagyományos tánclépésekben
férjes asszonyok után fordulsz
ezért veszíted el összes értékedet.

Farkas Nimród Zsombor

Tükör
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Ordít rólam, hogy
a városból jövök
gyásznehéz bõrkabátban
és negyed magammal érkeztem

A messzi távolban látni vélem
a régi-régi iskolát
a ki nem vágott vastag fákat
az elfeledett tornaórákat

Egy kisgyereket, aki elbújt
az elsõ fa mögé
s a kis Nimródot
amint osztálytársa keresésére indul

De most mégis ma van
pedig holnapokat álmodunk
szélröptetve járnak lábaink
a gizgazos avarban

S most te állasz elõttem
rímtelen saját magaddal
szemed tekintetében
boldogság és csalódottság szaladgál egy csipetnyi
Reménnyel

Ma gyorsabb szeretnél lenni
te is saját árnyékodnál
de csak a csomagmegõrzõig jutsz el
és akkor útipoggyászod, kedves Emese össze-vissza
fog kaszabolni.

Õsz
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A Mátra hegyei Istenmezejét lankásabban kerítik körül, mint a Zemplén
Pusztafalut. És valaha, ott, messzebb, a magasabb hegyekhez tartozó faluban
mesélõdtek el a félelmetesebb történetek. Húsz év után, amióta se a messzi
falut, de még a róla készült filmet se látta, épp az öccsénél voltak a fiával
vendégségben, Istenmezején, amikor a hat részes filmet a televízióban vetíteni
kezdték. Vajon mire való jel ez? Minek a kezdetét mutatja vagy minek a végét?
Az apja halála utáni nyáron a kiskunsági tanyáján elolvasta a Faluregényt, a
Pusztafaluról írott könyvét, s ahogy letette, elkezdett újra írni. Tíz év után.
Szerette, hogy az életében már voltak hosszabb és rövidebb évtizedeket kitevõ
egységek, és mindennél jobban, hogy a helyek, amikhez kötõdni tudott,
behálózták az országot, Zalalövõtõl Pusztafaluig, Pápától Budapestig és a
kiskunsági Szabadszállás-Balázspusztáig, s itt volt most már, az öccsének
köszönhetõen, Istenmezeje is. És akkor még tovább, beágyazódott a tágabb
világba, ott voltak a további helyek, Erdély és a Felvidék, s még a közeli
tengerparti nyaralóhelyek is, s már évek óta a császárváros, Bécs, s még sokkal
régebb óta a szomszéd fõvárosok, meg a baltikumiak, régestelen régóta Moszkva
és Szentpétervár meg az orosz fejedelemségek, és a grúzok, örmények, üzbégek
nagyvárosai, a Krím-félszigeti Bahcsiszerájig bezáróan. Na és nem kihagyhatók
a finn városok és falvak, meg a svájciak, a belgák és a kanadaiak, s miért lenne
az egykori bolgár fõváros, Plovdiv, vagy Velence, Padova, Firenze, s persze az
ország, ahol többször be is lakta magát, Franciaország. Ott a hazaihoz hasonló
hálója készült, csak gyengébb, és olyan sûrû szövésû, mint a pókoké. És ott
volt még Amszterdam, a város, ami annak idején az öccsét befogadta, ennek a
történetét is évtizedekben mérik már, s ahol azóta is él a családjával, s ahonnan
majd, ha már a gyerekek miatt is megtehetik, a kiválasztott helyre, Istenmezejére
fognak hazatelepedni.
Hegyi levegõt szívott a Mátrában. Alkonyattól elnézte a völgyekben a tejfölsûrû
ködöt, s ez enyhet adó volt. Ilyen ködöket csak az Alföldön élt meg, a
Kiskunságban, a tanyáján. Ott, abban a kiadós nagy pusztában, egymástól

Mátyus Aliz

Istenmezejétõl Pusztafaluig
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méterekre kiabáltak, mert nem látták, hol a másik, s azt engedte meg képzelni
a köd, hogy valahol a távolban.
Egy vasárnapi estén, egy istenmezejei családnál viszontlátta a televízióban
egykori könyvei szereplõit. Zeher Imre bácsit, aki annak idején a holdjai számát
a faluban a legtöbbre, nyolc holdra szaporította, s aki az istentiszteletre ezért
egyenes szárú csizmájában, helyét tudó, férfiasan nyugodt, kimért lépésekkel
ment be a templomba, mindenkor elsõnek. A református falu rendjébõl
következetett, hogy nem csak eligazított, de méltóságot, megbecsülést is adott,
s hozzá még a formákat is, amikkel kifejezzék.
Viszontlátta Pukit, a falu csavaros eszû emberét, amolyan falubolondja volt,
mint  akikrõl annak idején könyvet is készült volna írni. Mert Puki csakúgy
volt az Pusztafalun, mint amiért más falvakban is kineveztek embereket
falubolondoknak. Csak mert tudtak és mertek valamit, amit a faluban más nem.
S hozzá még a tudásukat úgy is adták elõ, hogy attól egy kicsit mindenkinek
jobb lett. Pukinak híres állat, falun kívüli ember és ördög történetei voltak,
amelyekben mindezeknél különbnek bizonyult. A szarvasokkal versenyt futott,
a hátukra ugrott és meglovagolta õket, a csúszótól megmenekült, pedig egy
fészek kiszedésébe kezdtek mindketten, s az se volt baj, ha mindjárt a saját
költségén érkezett is a magasból a földre, az ördöggel meg az éjféli mise után
mérte össze az eszét és a bátorságát, s ezzel nem csak magát, de a falut is
megmentette.
Jött a filmen Dosnyai Mariska néni, a falu hegynek induló, utolsó házából, le a
faluvölgybe, aztán meg ült a háza elõtt, mindig befüggönyözött ajtaja mellett.
Mintha boszorkány volna, s keze lenne a dolgokban, úgy tudott a pusztafalusi
hatszáz lélek összes rezdülésérõl, kivált a szerelmekrõl.
Szécsi nagymama úgy beszélte el a Bibliát, mint akinek jó ismerõsei a történetek
szereplõi, s ahogy az ember rokonokkal, jó ismerõsökkel van, még részvéttel is
volt irántuk. Este lebontotta a felvetett ágyát, leült az asztal mellé a Bibiliájához,
s olvasta, amíg el nem jött az öregeknek kellõ kevéske alvás ideje.
A pusztafalusi tévéfilm utáni éjszakán, aminek az alcímébe be kellett venni a
szájhagyomány útján fennmaradt eredet-történetet, miszerint a falu népe tatár
õsöktõl származik, s amiben látni lehetett a hegyeket és a róluk beszélni tudó
öregeket, hiába aludtak a fiával az öccse házának középsõ, jól védett szobájában,
azt álmodta, hogy épp lekési a repülõt, mert fürdõruha nélkül senki nem szállhat
fel rá, azt pedig hogy is lehetne idõben megtalálnia, mikor az a fõváros egyik
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és még nem is kis forgalmú keresztezõdésében, egy útkorlátra kiterítve szárad.
Aztán valamely ismeretlen okból s tudhatóan nem rendjénvalóan mégis repült,
felülrõl látta a felhõket, majd meg belehatolt a repülõgép a hideg, süppedõs,
fehér gomolyagba, amirõl gyerekkorában azt hitte, olyan valójában nincsen,
csak a szentképeken, s ott csak azért, hogy megjelenhessenek elõtte, mögötte
és a közepén az égiek.
A hegyi levegõ lehûthette a szobát, fázott, s fölébredt. S akkor valami kényszer
folytán el kellett képzelnie a zempléni falut, a húsz évvel ezelõtti öregek nélkül.
Ment házról házra, s már a falutábla utáni elsõben ott volt benne a kérdés,
milyen lehet Pusztafalu a kistermetû kádár, Farkas Imre bácsi híján, aki a
hordóabroncsot úgy verte fel, megcifrázta a ritmust a kalapáccsal. Neki
természetes volt, hogy ha épp a reggelijét fogyasztotta, amikor beszélgetni
akartak vele, akkor a felvételt végigfalatozta. S egy másik alkalommal, igen
kevéssel a halála elõtt is képes volt ugyanazt gondolni a feltámadásról. S épp
úgy mondta, mint egy imádságot. Én, és itt megállt a beszédben, nem hiszek a
feltámadásban, és újra megállt, a halálom utániban, tette hozzá a magyarázatot.
Csak abban hiszek, hogy az a mag beleesik a földbe, megrothad, kicsírázik, s
kikel. Ezt gondolom feltámadásnak. És más lénynél is. Mert az a tehén feltámad
a borjában. Én is feltámadtam a leányomban.

A Mátrában a sok nyugdíjazott bányász között, akiknek a nyugdíjazása nem a
meglett korukat kísérte, s bírtak dolgozni a havonta megkapott pénzük mellett,
nem lett volna szegénység a faluban, látszott az a házakon is, a kevés híján
mind emeletes istenmezejei házon. De a katolikus faluban felütötte a fejét az
utolsó másfél évtized rákfenéje, a minek. A minek még valamibe belekezdeni,
minek hajtania magát az embernek, amikor nem érdemes. Aki gazdag lett, az
lett, a még sokaknak átláthatatlan, zavaros új idõkben, meg nem sokkal elõtte,
meg azt megelõzõn. Akiknek akkor nem lett, azoknak már nem is lesz. Azok a
családok élnek az asszonyok erõfeszítésébõl, a házak mögötti kertekbõl, a háztáji
állatokból. S az egyedül maradó öregek, az adósságaik rendezése után, kétnapi
kocsmázással a nyugdíjukból.
Az utolsó Istenmezején töltött reggelen a kitárt ajtóból nézegetve búcsúzkodni
kezdett a seholsincs máshol hegyi levegõtõl és a házból látható hegyoldaltól,
amin az elõzõ nap délutánján úgy nyargalászott a szél, hogy a fái hullámoztak,
mint a tenger. S megkezdte a búcsúzást magában az öccsétõl, újabb egy évre.
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Napok múltán indultak vissza, Amszterdamba, s a fiúk már csak egyszer-egyszer
száguldhatták végig a falut kanárisárga és ezüstopál biciklijeiken, hogy
ugyanúgy köszöntsék ismerõseiket, az összes falubeli gyereket, ahogy az apjuk
minden felnõttet. Ismerünk mindenkit, apa a felnõtteket, mi a gyerekeket.
Mondja a zselés tüskefrizurás Dani, az elevenebb, s bólogat rá Bálint. Ebben
egyetértenek. Ikrek és eddig egyforma volt a frizurájuk is. A holland iskola,
ahol csak külön osztályba vették fel õket, megtette a hatását. Hogy milyet,
igazán nem lehet tudni. Ahhoz kellene egy párhuzamos, másik élet, amelyikben
sor kerülne az egy osztályba járásra is. Most mindenesetre Bálint haja takarja a
fülét, s elõrehull az arcába, a szemébe. Ha az apjuktól tanult dolgokról van szó,
mindketten büszkék. És nagyon fontos nekik az apjuk véleménye. Náluk a
családban az olyanból nagy a sor, hogy csinál valamit valahogy az apjuk, s
csinálják utána õk is. Ennek s az apjuk türelmének köszönhetik azt is, hogy
értenek mindenféléhez. Kezdeményezõk és amibe belekezdtek, legyen az
szerelés az autón vagy a mindig újra elõkerülõ game boy játék, végig is csinálják.
Tizenegyévesen Bence mellé ülnek, s akcentussal, a szája elé hajolva
megkérdezgetik tõle, mit mondtál Bence? S a mondat végéig emelkedik a
hangsúly. Neki odaadják kipróbálni az új biciklit is. S vele elöl járva másszák
meg a hegyet, hogy felérjünk a kilátóhoz, s más és más és újabb és újabb falvak
bukkanjanak ki az úton a hegyek mögül. Egyszer magyarországi magyar falvak,
máskor szlovákiaiak. A hegytetõn aztán nem lehet tudni, hogy még mindig
nincsen vargánya a hosszú, nagy szárazság miatt vagy a vaddisznók habzsolták
be. Lefelé járásban van alkalom a nyomkeresésre, aztán a fiúknak, hogy egy
úttalan úton, erdõn át, toronyiránt a völgynek áttörjék magukat a bozóton, s
élvezzék a lefelé bucskázást, a hengergõzést a levéllel vastagon takart földön.
Ehhez az úttalan úthoz csak Sárának nem fûlött volna a foga, õ takarosan az
úton rakta volna inkább szépséges lábait, hogy elfoglalhassa magát valami épp
soron következõ képzelt jóvilággal. Sára nem sokat törõdik a valóság dolgaival,
s hat évesen is költi még magának a világot, s ahhoz tartja magát. Ha valaki
hajlandó rá, és belesétál olyan cinkosságokban lehet része, amik felnõtteknek
máskülönben nem adatnak meg. S a bevezetõ ehhez a szembenézés, hosszan, a
nagy szemekkel csábosan. A mosoly már cinkos, s a jóvilágba érkezve nevetésbe
fut. Olyanba, amit akkor sokáig nem lehet megállítani.  Nem-tudom-abbahagyni
nevetésbe. Amit miért is kéne megállítani. Sára a spini-pókon kívül, mert attól
irtózik, nem mondja ki a holland szót, aminek a magyar megfelelõjét keresi,
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csak bejelenti, hogy keresem, itt van a fejemben. S még sok olyan tudása van,
ami, állítja, szintén ott van a fejében. A hegyi hónapot, ami a vakációjuk, egy
kisfiú játszótárssal töltötte, akihez a búcsúzáskor nagylelkû volt, valósággal
kegyes. Ami ajándékot hoztál, mindent elfogadok tõled, mindent. Mondta, és
már faképnél is hagyta. Kiállt az esernyõjével a szélbe, hogy felrepüljön. Már
toporzékol, hogy miért nem sikerül azonnal. Fut és felugrik közben, de mindig
kikerüli a homokvárat, amelyek az alagútjában, amikor kétoldalról befúrva
összeért, összetalálkozott a kezük. Fut és ugrik, s amikor a felszállás már hosszan
nem sikerül, megkölti az okot, és kitalálja a következõ játékot. Már a földön
pörgeti az esernyõt a szobában, elengedi, s átváltozik a világ, a személyek
felcserélõdnek. Most nem õ a Sára, és Sára nap van, és ajándékoz, bõkezûen.
És egy átlátszó, benne a darabkáktól aranyosan villogó mûanyag magassarkú
szandált is. Fel kell próbálni, épp jó, megvan a Hamupipõke, s azt már aznap
nem szabad levetni, az étterembe is abban kell elmenni. Azt egyáltalán nem
érti, gyerekeknek miért nem készítenek ilyen szépet, de idõvel ebbe is
belenyugszik, mert már tudja, majd õ is belenõ, s akkor senkinek nem adja,
csak az övé lesz.

A hegyi hidasok, amik minden más vidék disznóóljaitól különböznek,
ugyanolyan míves, szép famunkák Pusztafalun is, Istenmezején is. Sehol nem
csinálnak olyan szép kis építményeket lábon állva, fából, mint a hegyekben
élõ, famunkát értõ emberek. Amikor Pusztafalun ilyeneket elõször látott, elsõ
pillantásra ugyanaz a képtelenség érzése volt, mint elsõ párizsi útján a kis
síremlék házacskákat látva, a Pére la Chése temetõben.
Azt tizenkét éve megtapasztalta, még ha hegyen van is, nem biztos, hogy megérzi
a hegyi levegõt, s most Istenmezején megérezte újra. Tizenkét éve hiába volt a
Mátrában, Mátraházán egy üdülõben, az akkor két éves fiával, akkor ebbõl
nem érzett semmit, csak a fia elsõ vonzódását egy másik gyerekhez. A család
az Alföldrõl jött, alsómémediek voltak. Hát most lehet, hogy újra itt az ideje, s
el kell indulnia Pusztafalura, a Zemplénbe. Már tudja is, ki az a kádár, akit
fiatalon hagyott ott a faluban, még ki nem alakult élettel, hát õt keresheti. S
rajta és a testvérein kívül is tudja már, kiket láthat viszont. El fogja viselni
azoknak az embereknek a hiányát, akiknek nem kell látnia a sírjukat ahhoz,
hogy tudja, már nincsenek. Csak a falu emlékezetében és az övében.
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A sárga császár leült egy dombra,
nem mondta, hogy lemondok, de
mindenki tudta, hozzátok a koronát,
szólt a sárkány az õszre mutatva.

A sárga herceg a domb tövében
játszott, nem várt semmit az élettõl,
mit vár tõlem az élet, kérdezte
lelkét, hogy uralkodjak s lemondjak.

Úgy ült ott s úgy játszott a császár
s a herceg három nap s három
éjszaka, a negyedik nap hajnalán
nem jött föl az égre a nap.

Farkas Arnold Levente
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**

Annyi a szín, s egy színnek annyi
árnyalata van, gondolta a sárga
császár, láttam pitypangot és láttam
tojássárgáját, most pedig sápadok.

A napba néztem, amikor sárga herceg
voltam, a napkorong sárgája volt
az utolsó, amit szemem karámjába
terelt tekintetem, azóta vak a pásztor.

A magam színét és színeváltozását
se látom, hatalmam alattvalóim
számára színpompás, számomra
színtelen, hogy fakó, csak álmodom.
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**

Soha ne legyél szerelmes, ezt
a tanácsot adta fiának a sárga
császár, nézd meg, mi lett
belõlem, és nézd meg anyádat.

A sárga herceg megfogadta atyja
tanácsát, színében mégis
elváltozott, persze akkor még
nem ismertél, nem tudhatod.

Mire a trónra került, lila
császár lett a sárga hercegbõl,
lehetnél talán szerelmes,
annyi szín van a világban.
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I.
Álmomban csak a szél
világolt. Inkább

félt mint gyógyult
a feldúlt égbolt.

Kivérzetten, mozdulatlanul
feküdt elõttem a palicsi tó,

melynek törtfehér vizén ráérõsen
lépdeltél a nõi strand felé…

II.
Jóval a nappali
bevetés elõtt
már foglalt volt
a legtöbb meta***

A gépek nyers morajától
egyet reccsent, majd kivágódott

a világosság idejétmúlt ablaka
és egy magyar asszony szíve alatt

boldog álmukból felriadtak
a még csak befelé látó,

összegombolyodott magzatok
– akik még sosem kóstolták

Barabás Zoltán

Triptichon
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a romlott szavak ízét –,
majd aludtak tovább.

Nyomban találat érte
a meteorológiai állomást,

de a President Hotel kõmûvesei
serényen rakták a falat.

Kisvártatva magasra szökött
a víz a férfi strandnál,

ahol a tóba hullott, fel nem robbant
rakétákra zárkát vont az iszap.

Azóta a puccos, újmódi házak
sokkal távolabb nõnek.

Vízközelben, a parti sárban
csak a tizenkilencedik század

második felében telepített
hatalmas park képes kitartani,

örökbe fogadván a lebombázhatatlanul
születõ földi csodát:

a hajnalonta fel-felujjongó rigófüttyöt
s a friss falevelek klorofilját.
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III.
A nõi strand felé
lépdeltél a törtfehér vizen.

Eléd feküdt a palicsi tó:
mozdulatlanul, kivérzetten.

A feldúlt égbolton
csak a szél gyógyult.

Álmom inkább
félt mint világolt.

Palics, 2003. május 28.
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Mit ígérhet nekem egy molett nõ,
ha a fuldokló éjszaka
már betömte a házak száját
és a hold elõtt felejtett város
mocskos tükörben
bámulja magát?

Ó, ne hidd,
hogy lomha képzeleteddel
most könnyebben
elbánsz.

Tegnap még menedékjogot
osztogattál a félnótásan
landoló faleveleknek
és unottan nézted
hogy mellkasomból
egy folyó
ered.

Látod,
lassan eltanulom
a nyárvégi esõk
minden
mesterségét.

Eltanulom a nyárvégi esõk
minden mesterségét
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Ha jól belegondolok,
ez is kevés neked,
hiszen te folyópartnak születtél,
ahol kallódó szavainkra
legalább kétszer
lehet alkudni.

És azóta csak arra vársz,
hogy a naponta fölém hajló
árva feketerigó
kiszáradt torkából
egy óvatlan
pillanatban
mégiscsak
elcsenem
neked
a nyers
melódiát.
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(Bemondó:) Kedves hallgatóink! Eleinte csak néhány öregasszony beszélgetett
a dologról vasárnap délután a ház elõtti kispadon. Késõbb azután az egész falu
nyelvére vette õket. Ma pedig már a rádió útján világgá kürtöljük, hogy Zemplén
vármegye kicsi falujában, Vajdácska községben két emberi lélek, Lovas Mária
és Rehor Gyula halálosan megszerették egymást. Megszerették egymást és
éppen ezért a mai napon lakodalomra készülnek Lovas uramék házában. Bizony
ünnepe ez a mai nap nemcsak a Lovas családnak, hanem egész Vajdácska
népének. Hiszen itt olyan õsi módon, olyan szertartásosan folyik még ma is a
fiatalok egybekelése, mintha csak az egész magyar közösség érezné, hogy új
hajtás szakad le ma itt az élet fájáról. Két ember köt örök szövetséget egymással,
hogy azután elinduljon és egy egész életen keresztül együtt járja a magyar élet
rögös útját, és húzza a mindennapi fáradságos munka nehéz igáját.
Kora reggel óta folyik a nagy sürgés-forgás. Az utcán gyerekek ácsorognak a
deszkakerítés mellett, hogy hátha a résen át bepillanthatnának s legalább a
szemükkel fognának fel valamit abból a sok finom jóból, amit idebenn a
szakácsasszonyok szorgos kézzel és nagy igyekezettel készítgetnek. A faluban
felpántlikázott võfélyek szaladgálnak nagy kipirosodva a nyári melegtõl. A végsõ
simításokat intézik, hogy mire a võlegény házától megérkezik a násznép, itt
bent a menyasszony házánál már mindent rendben találjanak.
De különösen nagy nap ez a mai a menyasszony szüleinek. Hiszen a mai napon
bízzák rá egy idegen ember kezére azt az alig 18 éves, féltve õrzött rózsaszálat,
akit kicsiny korától kezdve olyan féltõ gondoskodással és végtelen szeretettel
nevelgettek. Ki tudja, milyen lesz majd, aki magához veszi? Reá lehet-e bízni,
ezt a törékeny, gyenge életet?
De legjobb lesz talán, hogyha magát az örömapát kérdezzük meg effelõl, aki
éppen itt van már az elõszobában és ünnepi díszbe öltözve várja feleségével
együtt, hogy mikor érkezik meg a leánykérõ nászmenet.
– Kedves Lovas uram, ha meg nem sérteném, mondja már meg nekünk, hogy
miként ismerkedtek össze ezek a fiatalok, s hogy szerették meg ennyire egymást?

Falusi lakodalom Vajdácskán
Palumby Gyula rádióközvetítése, 1942

archivum7.pmd 2004.03.09., 10:2164



a r c h í v u m
a r c h í v u m

Z Mempléni úzsaZ M

2004. március65

– Hát semmi különösképpen, csak éppen úgy, mint mi annak idején az
asszonnyal. Összejöttek fonóba, fosztóba, meg kukoricakapáláskor. A végén
azon vettük magunkat észre, hogy szeretik egymást, és már lehet is készülõdni
a lakodalomra.
– Hát bizony így történik ez minden rendes helyen. És vajon a leánykérés hogy
ment végbe? Biztosan nekibátorodott a legény, eljött ide magukhoz, és elmondta
a szándékát?
– Nem kedves Tanár uram, mert az tetszik tudni nálunk úgy van, hogy elõbb a
legény édesanyja jön el tájékozódást szerezni. Mikor azután kedvezõ választ
kap, akkor a legény apja is eljön, és amikor a megegyezés így megtörténik,
akkor mind a hárman eljönnek. Egy kis lakomát is szoktunk olyankor csapni.
– Úgy látom, hogy a háztûznézõnek elég körülményes itt a formája. Szerencse,
hogy már mindnyájan túl estünk rajta, igaz-e? De nem haragszik meg, ugye, ha
megkérdezem a feleségét is, hogy vajon mit szól az új emberhez?
– Derék, jóravaló fiúnak ismerjük. Nem volt rá eddig semmi panasz. Szeret
dolgozni, templomba járni. Nem iszik, nem káromkodik. És azután az a legfõbb,
hogy szeressék egymást!
– Igaza van Lovas néni! Az a legfõbb, hogy szeressék egymást. Nem is sokat ér
ez az egész élet, ha nincsen benne szeretet.

(Bemondó:) Kedves hallgatóink! Minden bizonnyal már a mikrofonba is
beszûrõdik a násznépnek dala, amint a vajdácskai cigányok kíséretével feltûnnek
az utca kanyarodóján és tartanak errefelé, Lovas uramék háza felé. Hirtelen
nagy csend támad a házban. Mindenki elkomorodik, mert érzi, hogy elérkezett
a nagy pillanat, a vajdácskai leánybúcsúztató.
A menet élén jön a leánykérõ: Csordás János uram, aki már 168 vajdácskai
lakodalomban mondta a kikérõ beszédet. Mögöttük a násznagy, Lovas János, a
vajdácskai bíró. Utánuk az elsõ võfély, vagy amint itt nevezik: nagyvõfély.
Majd a kisvõfélyek a nyoszolyólányokkal és végezetül a nyoszolyó asszonyok.
Az egész sort pedig bezárja az érdeklõdõk és kíváncsiskodók végtelen nagy
sokasága.

A násznép már egészen a küszöbig ért, és Parajos István nagyvõfély mondja is
a beköszöntõt:
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Szerencsés jónapot a ház gazdájának,
Võlegény követe vagyok én, nem váznak,
Lakodalmi népnek, soknak éppen száznak,
Akik ott kint vannak, s most nem nagyon fáznak.
Azért jó hûvös ház, jó tágas hely légyen
Hogy az elfáradt nép megvidulást végyen,
Menyegzõhöz illõ friss fordulást tégyen,
Hogy minket e házban gyalázat ne érjen!

(Bemondó:) Az elsõ võfély beköszöntõje után Csordás János bátyánk áll elõ, és
elmondja a bekéredzõ beszédet:

(Csordás János kérõ:) Tisztelt nagy jó Uram! Mi mint utasember kiindultunk a
mi hajlékunkból egy bizonyos célunk elérése végett, mint hajdan elindultak a
napkeleti bölcsek Jézus keresésére. És az utat nem tudták, de támadt nekik egy
csillag, a szeretet csillaga, mely õket kívánt helyre vezérelte. Nekünk is támadt
egy csillag, a szeretet csillaga, mely bennünket a nagy jó Uramék házáig vezetett,
és megállott ezen hajlék felett. Mi pedig így szóltunk egymáshoz: „Jó lenne nekünk
ezen hajlékba betérni és a mi dolgunk után tudakozódni. Hátha minket is, mint
hajdan a bölcseket, a csillag kívánt helyünkre vezérelne.” Ilyen célból kerestük
fel nagy jó Uram becses hajlékát. És most csupán arra kérném nagy jó Uramat,
lenne szíves egy kevés idõre bennünket befogadni, hogy magunkat kipihenve,
jövetelünk célját bõvebben megmagyaráznánk.

(Bemondó:) A kérõ beszédére Mózes Mihály kiadó felel:

(Mózes Mihály kiadó:) Hely van nekem, mint látják is, de én vendéget várok,
ezért szeretném tudni, kik maguk és honnan jöttek? Erre nézve van-e valamilyen
írás? Ha van, tessék felmutatni!

(Csordás János kérõ:) Tudjuk azt, hogy amikor Saul Jeruzsálembõl Damaszkuszba
ment, hogy ott Krisztus követõit üldözze, erre nézve õ egy felhatalmazást kapott.
De mi, mint világosság és szabadság fiai, bátran jöttünk, azt hisszük nem lesz
szükségünk a meghatalmazásra, de ha mégis komolyra válna a dolog, vannak
itten jó vitézeink, akik azt majd elintézik. (Morgás a tömegben).
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(Mózes Mihály kiadó:) Tessék bejönni, helyet foglalni és egy pohár bort
elfogyasztani.

(Bemondó:) Kedves hallgatóink! Ezután az érdekes és biblikus párbeszéd után
az egész násznép béváltakozik a házba. Jó elõre el van már itt készítve minden.
Mindenkinek megvan a maga helye, csak éppen a menyasszonyt nem látjuk
sehol sem. A cigányok is behurcolkodtak közben az egyik sarokba, és pengetik
a hegedûjüket. Úgy látszik már türelmetlenkednek, és szeretnének valami
talpalávalót húzni. A gazda elõveszi az ígért bort és tölt mindenkinek, már
természetesen csak a fõbb embereknek, akik most a menyasszony kiváltás
ügyének a fõbb szereplõi. Kortyogva csillan bele a pohárba a jó hegyaljai bor.
A poharak összekoccannak, egymás egészségére emelik. Jó egy kicsit
megerõsíteni a szívet, mert bizony még csak ezután jönnek a nagyobb dolgok.
Elõ is áll ismét Csordás bácsi, megköszörüli a torkát és már kezdi is:

(Csordás János kérõ:) Amint megígértem, hogy jövetelünk célját, ha magunkat
kipihenjük bõvebben megmagyarázom, hát meg is teszem. Kedves nagy jó
Uram! Amikor Ábrahám nagyon elöregedett, megbízta az õ hûséges szolgáját
Eliézert, hogy elmenne arra a földre, ahol az õ rokonai laknak, és venne onnan
feleséget fiának, Izsáknak. Eliézer el is indult – amint azt a szent történetünk
lapjairól ismerjük is – tíz tevével és nagyon sok szolgákkal, és eljött arra a
földre, ahol az õ atyjafia Nákhór lakott. És megállott a városon kívül egy forrás
mellett és így szólt: „Én a forrás mellett állok, ahová a város leányai idejönnek
vizet meríteni és amely leánynak én azt mondom: hajtsd meg a Te vedredet, és
õ meghajtá az õ vedrét, és ad nekem és az én szolgámnak innom, az a leányzó
lesz az, akit az Isten az én atyámfiának rendelt feleségül.”
Én azt hiszem kedves Atyámfia, hogy nem kell külön említenem aztat, hogy
Eliézer meg is találta azt a leányzót, akit Isten Izsáknak rendelt feleségül. Most
azért arra kérem, ami kedves võlegényünknek a nevében, hogy lenne szíves
nekünk azt a leányzót bemutatni, akit Isten a mi kedves võlegényünknek rendelt
feleségül, hogy mi õtet magunkkal vihessük és úgy a mi polgári tisztviselõnk
elõtt, mint anyaszentegyházunk törvényei szerint az Úr színe elõtt egymásnak
holtig tartó hûséget fogadjanak.

(Mózes Mihály kiadó:) Nem áll módomban, hogy én azt a leányzót Önöknek
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bemutassam, mert mint értékes leányzó, erõs zárakkal felszerelt ajtókkal van
lezárva. De ígéretet teszek arra, amennyiben módomban áll, hogy legalábbis
jelét fogom hozni annak, hogy ez a leányzó él, ép és igen friss jó egészségnek
örvend.

(Bemondó:) Kedves hallgatóink! A leánykiadó most néhány pillanatra eltávozott.
Valamerre hátrafelé ment a hátsó ház felé. Minden bizonnyal oda, ahol a
menyasszony is tartózkodik. A lakodalmas tömeg pedig türelmetlenül várja,
hogy mi lesz az a jel, amit a kiadó ígért, és a leányzó helyett majd hozni fog.
Íme itt is van már a kiadó. Egy tányért hoz a kezében, a tányéron szép csipkés
zsebkendõ, a zsebkendõn pedig egy szép szál, gyönyörû nyíló rózsa. Úgy látszik
beszédet is mond hozzá:

(Mózes Mihály kiadó:) Tisztelt nagy jó Uram! Én, mint látja, ígéretemhez híven
visszatértem. De elnézését kérem azért, mert az igazi virágot, amint azt elõre is
bejelentettem, el nem hozhattam. Hanem csupán csak jelét hoztam annak, hogy
a mi leányzónk él és egészséges.

(Csordás János kérõ átveszi a jegyet, a võlegény a kalapjához tûzi:) Köszönöm
nagy jó Uram fáradozásait, látom szíves igyekezetét, hogy nem volt olyan,
mint hajdan Noé hollója, amelyet Noé kibocsátott a bárkából, és többé nem tért
vissza. Nagy jó Uram visszatért, kezében ezen drága olajággal, amely bizonysága
annak, hogy a mi menyasszonyunk jó egészségnek örvend. Kívánom a jó
Istentõl, hogy amilyen szép és kellemetes ez a virág, legyen az õ életük is olyan
szép. Éljenek Istennek és embernek tetszõ sok hosszú éveket.
Kedves nagy jó Uram! Amikor Eliézer megkérte Rebekát az õ szüleitõl, hogy
hazavihesse Izsáknak feleségül, megajándékozta õtet aranykarperecekkel és
fülönfüggõkkel. De én csak a mi országunkban érvényes ezüst pénzzel
ajándékozom meg a mi menyasszonyunkat, melyet kívánok, hogy az Isten
százezrekre szaporítson!

(Bemondó:) Biztosan hallották kedves hallgatóink, amint csörrent a nagy ezüst
öt pengõs a tányéron. Bárcsak valóban százezrekre szaporítaná majd ezt az
Isten a fiatal pár életében, földi munkájában.
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(Mózes Mihály kiadó:) Úgy látom, hogy nagy jó Uramnak vannak harcra kész
vitézei, hát nem bánom. Én az utat megmutatom, és ha be tudnak jutni ahhoz a
leányzóhoz, ami felett cseppet sem kételkedem, tessenek Isten segítségével
elindulni.

(Bemondó:) Kedves hallgatóink! Most az egész násznép aggódva várja, hogy
mi fog történni. Vajon sikerül-e a menyasszony kiváltása? A násznagy és a
võfélyek a võlegénnyel együtt megindulnak az elsõ házból, hogy a pitvaron és
a hátsó udvaron át ahhoz a kamrácskához jussanak, ahol a menyasszony,
voltaképpen ennek az egész szertartásnak néma fõszereplõje, el van zárva.
Tartsunk mi is velük. Igen ám, de már jó messzirõl látjuk, hogy kardos
menyecskék, vajdácskai fõzõasszonyok álldogálnak a kamra ajtója elõtt,
kezükben hatalmas fõzõkanalakkal. Úgy látszik nem lesz könnyû a bejutás.
Mintha háborúra készülnének ezek a fõzõasszonyok. Úgy látszik azonban csak
szóharc lesz belõle, s verekedésre talán csak nem kerül sor. A násznagy kezdi a
szóváltást a fõzõasszonyok fejével, a „lakattal”, amint itt ezt Vajdácskán nevezik.
Alkudozás. Húzódjunk oda melléjük mikrofonunkkal, és hallgassuk meg,
hogyan tudnak megegyezni az erélyes emberek a kardos asszonynéppel?
Kedves hallgatóink! A menyasszony helyett még mindig csak a menyasszony
egyik leánybarátnõjét adták ki. A küldöttség már elég türelmetlen, és egyre
erélyesebben követeli az igazi menyasszony kiadását. Az asszonyok 20 pengõt
követelnek, az emberek pedig csak 5 pengõt ígérnek. Még mindig nagy
különbség van közöttük. Közben a cigány is megunta már a dolgot, és egy
csárdásba kezdett. A legények sem hagyják magukat. Az egyik legény elkapja
a kiszabadult leánybarátnõ derekát, és amúgy magyarán megforgatja. Szaporán
jár a lábuk, csillog a legény csizmája, suhan a leányzó szoknyája, kirakják
mind a ketten olyan szépen, mint ahogyan csak magyar ember tudja ennek az
õsi táncnak kirakni a cifrábbnál cifrább figuráit. Megjelent a második
leánybarátnõ is, de még mindig nincs menyasszony. Õ is táncba kezd, sõt a
többi leányok is. Áll a csárdás, ropog a tánc.
Kedves hallgatóink! Úgy látszik mégis csak sikerül a megegyezés a
szakácsasszonyokkal. Titokzatosan megnyílik az ajtó, a csárdás hirtelen
elhallgat, és kilép az ajtón teljes díszében, tündöklõ pompájában a vajdácskai
menyasszony. Valóban, mint egy viruló rózsa. Arcán az ijedség és izgalom
lázrózsái égnek, fején a menyasszonyok jelképe, a mirtuszkoszorú. Olyan ez
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az egyszerû leányka itt hófehér ruhájában, amint szégyenkezõ, szemérmetes
szemmel võlegényét keresi, mint a mesebeli királyleány, ki hosszas keresés,
fájdalmas távollét után végre megtalálta hûséges élete párját, egyetlen vitéz
lovagját. Komoly szertartás következik. Csordás János bácsi áll elõ, és a
fiatalokra áldást oszt:

(Csordás János kérõ:) Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, aki a szent
házasságot kezdetben szerzette, és az övéit eleitõl fogva megáldotta, hajtsa
egymáshoz a ti szíveiteket és lelkeiteket. Adjon közöttetek igaz, képmutatás
nélküli szeretetet és békességet. Áldjon meg az életben minden testi áldásával.
Az élet után pedig a mennyország boldog örökségével. Úgy kívánom.

(Közönség:) Isten hallgassa meg. (Cigány: tus)

(Parajos István nagyvõfély:)
Muzsikás, húrodnak álljon meg pengése,
Jegyünknek lesz mindjárt összeköttetése,
Hit a szeretetnek legszentebb kötele,
Ezzel lesz megkötve összekelés jegye.
Isten az, aki már Téged arra késztet,
Ki Téged éltedben már szerencséssé tesz. (Cigány: tus)

Isten oltáránál fel kell már esküdnöd,
Hogy szívbõl szeressed a Te hitvesedet,
Gyerünk hát mindnyájan Krisztus eleibe,
Ahol nem lesz semmi, rossz dolognak helye. (Cigány: tus)

Azért az engedelmek már énnálam készek,
S elmegyek elõször tisztességet tészek.
Minthogy jegyesemmel majd egy testben lészek,
Azért szüleimtõl bocsánatot kérek. (Cigány: tus)

Édes apám s anyám, engedd meg vétkemet,
Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet.
Köszönöm szülei gondviselésteket,
Hozzám mindenekben való hûségteket.
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Áldjon meg az Isten sok jókért titeket,
És szent országába vigye fel lelketek. (Cigány: tus)

Kedves Testvéreim, fogjátok meg kezem.
Tõletek elválnom esik nagy nehezen.
Nem tudom, mártok-e egy tálba veletek,
De azért végképpen el ne felejtsetek.
Tartson össze Isten testvér szeretetben,
Hû leszek hozzátok egész életemben. (Cigány: tus)

Ki viszen az Isten engem közületek,
De kérlek, hogy azért el ne felejtsetek,
Bú és szomorúság ne járja szívetek,
Maradjon Isten áldása veletek.
Szívbõl kívánom!

(Bemondó:) Sok verse volna még a búcsúztatónak kedves hallgatóink! Hiszen
búcsút kellene mondani a rokonoknak, a volt kedves leánybarátoknak, a
szomszédoknak, a legényeknek, mindenkinek. De már így is olyan a nagy sírás,
hogy a cigány maga is jobbnak látta rákezdeni a Rákóczi-induló hangjaira. Azt
jelenti ez, hogy a búcsúztatás itt bent a házban véget ért. Az egész násznép
felkerekedik és kimegy Lovas uramék hatalmas nagy portájára, hogy ott menetbe
álljon és meginduljon a hivatalos szertartásra, az esküvõre.
Mi is kiállunk ide mikrofonunkkal a tornác küszöbére. A lakodalmi menet már
felsorakozott. Elõl áll a nagyvõfély a menyasszonnyal. Utána a násznagy és
kérõk, a leánybarátok, nyoszolyó asszonyok. Közöttük a võlegény. Végül a
nyoszolyólányok és az egész rokonság. A cigány rákezdi a búcsúnótát, benne a
fájdalmas igazság a szép kerek udvarról, a vajdácskai portáról: sepertem eleget,
seperje már más is…
Megy, megy a lakodalmas sereg. Ott szorongatják maguknál vajdácskai
szõttessel letakarva a menyasszonyi kalácsot, hogy odaadják majd ajándékul a
jegyzõnek és papnak. Hogy azután az ifjú pár, mint férj és feleség visszatérjenek
a lakodalmas házhoz, és elfogyasszák az ünnepi lakomát.
Vegyünk búcsút mi is, kedves hallgatóink, a boldog ifjú pártól! Menjetek,
járjátok a magyar élet tövisekkel rakott útját, s legyetek mindig boldogok!
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Utószó

Palumby Gyula 1912-ben Bélapátfalván született. Középiskolai tanulmányait
Sárospatakon végezte, 1930-ban érettségizett. Történelem-latin-vallástanár
szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett és visszatért a pataki gimnáziumba
tanítani. 1939-52 között a Humán Internátus igazgatója, egy ideig a fõiskolai
Gazdasági Választmány elnöke is. Határozott, gyermekszeretõ tanáregyéniség
volt, önmagával és diákjaival szemben igényes, tanári pályáját a humor és a
szigorúság egyformán jellemezte. Széleskörû érdeklõdését, vidámságra való
hajlamát jól példázza a most közölt rádióközvetítés. 1952-ben az államosításkor
több tanártársával együtt elhagyta Sárospatakot, és a diósgyõri Kilián
Gimnázium igazgatóhelyettese, majd igazgatója lett. Patak iránti szeretete
azonban töretlen maradt, Alma Materétõl soha nem szakadt el. A miskolci Pataki
Diákok Baráti Társasága alapítójaként, majd örökös tiszteletbeli elnökeként
pótolhatatlan szervezõmunkát végzett.
Palumby Gyula 2003. november 7-én hunyt el. A társaság 2003. november 14-
ei összejövetelén a pályatárs Demeter Gyula emlékezett rá. Ebbõl közlünk
részleteket:

“Engem 73 esztendõvel ezelõttre visz vissza az öreg szekér. Elõször Sárospatak
az, ami bennünket összehozott, de kezdhetem úgy, hogy az elsõ évtized az
életébõl: Bélapátfalva, Mád és Szeged, a piaristák gimnáziumában. A harmadik
osztálytól kezdve már Sárospatakon folytatódik tovább az élete, érettségit tesz
a gimnáziumban, aztán ott marad a teológián, de négy év múlva mint kiváló
diákot visszamarasztalják még egy esztendõre szeniorként, aki olyan összekötõ
volt a tanárok és a diákok között. Utána külföldre küldi az iskola stipendiummal,
úgy, ahogy szokás volt ez a hazai iskolákban. Azután továbbtanul a debreceni
bölcsészkaron történelem-latin szakon, és Tárczy Árpád örökét és tanszékét
veszi át Patakon.
Nemcsak mint egyszerû tanár áll elõttünk, hanem úgy is mint internátusi
felügyelõ, illetve igazgató: a Humán Internátusnak volt igazgatója. Csodálatosan
nevelte ott az ifjúságot, mert Palumby Gyula nem csak oktató volt, hanem nevelõ
is. A sorsunk újra összevezetett minket, hiszen én is, nagy teológus diák,
internátusi felügyelõje lettem, és így még közelebb kerülhettünk egymáshoz.
Már az internátusi munkája során meglátszott az a rendkívüli ajándék és
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adomány, ami nem mindenkinek adatik, hogy amit tesz, az neki olyan
természetes és annyira szíve szerint való, hogy a diákjai mindig vették.
Igyekezett a gyakorlati életre is nevelni.
Nagy változás. Az elsõ az, amikor Patak elõször a németek, majd az oroszok
felléptével olyan helyzetbe került, hogy Palumby Gyula nagyon sokat tudott
tenni. Azután menekülni kellett. Elõbb Pesten találjuk õt, de ott is szervezi a
pataki diákságot, és ott is szinte iskolát nyit. Itt azután egyszer csak megjelentek
nála úgy, hogy az Andrássy úton kötött ki. A késõbbiekben Patakra, illetve
Újhelybe hozták át mint büntetendõt. Természetesen, hála Istennek, ebbõl nem
lett semmi, azután Palumby Gyula újra visszakerült Sárospatakra, és a
késõbbiekben is, 1952-ig, az iskola államosításáig Sárospatakon tanított.
Az iskola államosításakor megint összevetett a sorsunk. Õ is, én is 1952-ben
kerültünk Miskolcra, az akkori Kilián Munkás Gimnáziumba. Azt is el kell
mondanom, hogy bennünket a Kiliánban egyáltalán nem viszolyogva fogadtak.
Talán azért, mert a Kilián elõde is olyan vándor és bujdosó volt 1917-tõl kezdve
Ungvárról, mint ahogy mi is vándorok és bujdosók voltunk Sárospatakról.
Kassát is megjárták az elõdök, amikor a Felvidéknek ez a része felszabadult és
visszakerült, majd lettünk Kilián Gimnázium, most pedig Diósgyõri
Gimnázium. Megszerették õt a diákok, a szülõk és hozzátartozók, és a
késõbbiekben igazgatóhelyettesnek, majd pedig igazgatónak választották meg:
1968-tól 1974-ig volt a Kilián Gimnázium igazgatója.
Hogy mi most itt vagyunk és itt lehetünk, azt Palumby Gyula bátyánknak
köszönhetjük. Az elsõ években hol itt, hol ott, összehozta a Patakon végzett
diákokat, és így lettünk mi Miskolcon élõ, de nemcsak Miskolcon, hanem a
környéken élõ volt pataki diákok részei ennek a kedves diáktársaságnak.”

(Palumby Gyula riportja, a “Falusi lakodalo

m Vajdácskán. Közvetítés a Zemplén megyei Vajdácska községbõl” címû adás 1942. július 26-

án, 15.45 órakor hangzott el a Magyar Rádióban. A Sárospataki Református Kollégium

Tudományos Gyûjteményeinek Adattárában At. 1288. számon található kéziratot közzéteszi:

Bolvári-Takács Gábor.)
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1993. december 18-án búcsúzott az ország a Magyar Köztársaság elsõ szabadon
választott miniszterelnökétõl. A rendkívüli felkészültségû, magas szintû
kiegyensúlyozó és konfliktuskezelõ képességgel rendelkezõ Antall Józsefnek
alapvetõ szerepe volt a rendszerváltozás utáni évek belpolitikai
makrofolyamatainak irányításában, illetve a Varsói Szerzõdést elhagyó
Magyarország nemzetközi helyzetének megerõsítésében. Tevékenységének
történelmi távlatú értékelése a történészek feladata, az azonban már ma sem
kétséges, hogy személyisége a 20. századi magyar történelem megkerülhetetlen
része.
Antall József 1932-ben született, ízig-vérig politikus családban: apja, id. Antall
József 1945-46-ban újjáépítési miniszter volt. A Piarista Gimnázium elvégzése
után a pesti bölcsészkaron szerez történelem-magyar-levéltár szakos tanári,
késõbb könyvtárosi és muzeológusi diplomát. 1955-tõl gimnáziumi tanár, 1956
októberében bekapcsolódik a forradalmi eseményekbe, a Független
Kisgazdapárt vezérkarának munkáját segíti. Emiatt 1959-ben tanári állásából
fölfüggesztik. 1960-tól kutatóként dolgozik, bekapcsolódik a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár létrehozásába, ahol 1964-tõl
igazgatóhelyettes, 1974-tõl mb. fõigazgató, 1984-tõl fõigazgató. A Magyar
Orvostörténelmi Társaságnak 1970-tõl fõtitkára, 1985-tõl elnöke. 1978-86
között az Országos Múzeumi Tanács fõtitkára. 1987-tõl vesz részt a Független
Kisgazdapárt újjászervezésében és a Magyar Demokrata Fórum
létrehozásában. Ez utóbbinak 1989 októberétõl elnöke. Az 1990-es parlamenti
választások után a gyõztes párt vezetõjeként alakít hárompárti koalíciós
kormányt.
A tíz éve elhunyt Antall Józsefre három országgyûlési beszéd közlésével
emlékezünk.

Emlékezés Antall József miniszterelnökre
Parlamenti beszédek, 1990-1993
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Antall József beszéde a kormányalakítási megbízás átvétele után
1990. május 3.

Elnök Úr! Tisztelt Ház! A felelõsség súlya, amely reám hárul – minden biztató
szó ellenére, amelyet Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök úr mondott –
óriási. Amikor elvállaltam ezt a megbízatást, úgy gondoltam, hogy
kormányalakítási kísérletre vállalkoztam. Szeretném, ha a magyar
alkotmányosság új korszakában egy szokásjogot, egy gyakorlatot kezdenénk
azzal, hogy a legnagyobb politikai párt vezetõje vállalkozhat elõször a Kormány
megalakításának kísérletére.
Szeretném hinni, hogy az Önök segítségével és a magyar nép támogatásával
sikerül megalakítani a szabadon választott magyar országgyûlésnek felelõs elsõ
kormányt.
Szeretném, ha hinnék és tudnák, hogy semmiféle személyes ambíció nem irányít
ebben a kérdésben. Semmiféle karriervágy nem vezet. Úgy gondolom, életkorom
tapasztalatok gyûjtésével felkészített egy-két feladatra, de számomra ez nem
jelenthet hosszú idõt. Éppen ezért én arra vállalkozom, hogy megkísérlem az
országot, a nemzetet ebbõl a nehéz helyzetbõl, ebbõl a válság küszöbén álló
helyzetbõl, amelyben az ország van, kivezetni, vagy legalábbis az egyenes útra
terelni, és mindazt, amit a magyar nép az elmúlt évszázadokban, évtizedekben
szenvedésekkel és munkával, hittel, erõvel és akarattal elért, ami érték, azt
megõrizzük, és ami lehetõség, a jövõben azt elérjük.
Azt hiszem, hogy bármit teszünk, az elsõ, hogy bizalmat kell kérnünk. Most
nem egy kormány bizalmát kérem alkotmányjogi szempontból, hiszen nem is
tehetném, de kérem az Önök, és kérem a magyar nép bizalmát ahhoz, hogy
megtegyük az elsõ lépéseket e történelmi lehetõség kihasználása érdekében.
Magyarország számára sokszor és sok alkalommal voltak lehetõségek, sok
alkalommal tûnt úgy, hogy lehetõségünk van jobbat, egy szabadabb,
függetlenebb Magyarországot megteremteni. Azt hiszem, most olyan történelmi
órához érkeztünk, amikor megkísérelhetjük sorsunkat saját kezünkbe venni.
De nem lehetnek illúzióink. Bármennyire kedvezõ a nemzetközi helyzet, ha
összehasonlítjuk akár a II. világháborút követõ idõszakkal, akár 1956 nemzetközi
környezetével, mégsem beszélhetünk arról, hogy körülöttünk már minden
megoldódott, és felhõtlen külpolitikai körülmények között, számos támogatót
magunk mögött érezve ugyan, de önmagunk elhatározásával, önmagunk
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tehetségével és akaratával érhetünk csak el célt. Éreznünk kell azt, hogy vannak
más erõk is, éreznünk kell azt, hogy nem mindenki kívánja a mi sikereinket –
sem a haza határain kívül, sem a haza határain belül. Éppen ezért azoknak, akik
egy független, többpártrendszeren alapuló demokratikus Magyarországot
akarnak valóban, egymással politikában versengve, de az alapkérdésekben
együttmûködve kell kormányzatként és ellenzékként elõre haladnunk.
Ha nem tudjuk bemutatni a világnak azt, hogy Magyarországot felelõsségteljes
politika irányítja, akár a kormányzat, akár az ellenzék oldaláról, ha nem tudjuk
megmutatni azt, hogy a külpolitikai és belpolitikai feltételek közepette mi
magunk mindent megteszünk azért, hogy Magyarország politikailag stabil,
gazdaságilag felfelé emelkedõ legyen, akkor a veszélyek óriásiak lehetnek.
Nekünk a nemzetközi pénzvilág bizalmát is meg kell nyernünk és meg kell
tartanunk. Nem lehetnek illúzióink e téren. Csak akkor haladhatunk elõre, hogy-
ha a nemzetközi pénzvilág bizalmát élvezve Magyarországon befektetésekre
kerül sor, mozgósítani tudjuk a magyar nép gazdasági és politikai erõit annak
érdekében, hogy bizalommal tekintsen a jövõbe.
Én bizalmat kérek most ehhez a kísérlethez, bizalmat kérek ahhoz, hogy
megalakíthassuk Magyarországnak a választásokat követ elsõ koalíciós kormá-
nyát, és az elsõ koalíciós kormány azoknak a politikai erõknek az összefogását
jelenti, amelyek a választási szövetség keretében is már együtt-mûködtek. Mi
azt szeretnénk, hogyha a fennálló politikai véleménykülönbségek és
programkülönbségek ellenére meglenne a parlamentáris együttmûködés
lehetõsége az ellenzékkel, az ellenzék különbözõ pártjaival, és hogy a magyar
Országgyûlés egy olyan közös otthona legyen a magyar politikai életnek, ahol
kormánypártiak és ellenzékiek politikában egymással érintkezve,
magánemberként is egymással tisztes emberi kapcsolatban állva, egymást
megbecsülve, nem gyanakodva, most már a magyar nép közös felhatalmazásával
– a Parlament bármely politikai pártjához tartozó, vagy független képviselõ –
ebben az értelemben egy közösséget alkosson. Mert szemben állhatunk
egymással, de egy kérdésben – abban, hogy valamennyien a parlamentarizmus
és a politikai többpártrendszer hívei vagyunk – egynek kell lennünk, mert arról
meg lehetünk gyõzõdve – bár bízom abban, hogy erre soha többé nem kerül
sor, és ezt csak elméletileg mondom – ha itt még egyszer egypárti diktatúra
lenne, akkor ebbõl az Országgyûlésbõl nem sokan maradnának szabadlábon.
Ez a tudat tartson bennünket össze, bármelyik oldalról jöttünk. Ez az, ami
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mindnyájunkat összeköthet. Ez a közös örökségünk és a magyar
alkotmányosság, amire büszkék lehetünk. A magyar alkotmányjogi fejlõdés a
messze középkorba nyúlik vissza, és politikai gondolkodásunk meghatározásába
nyugodtan mondhatjuk, hogy számunkra Szent István is korszerû elveket vallott
– és ez meghatározó.
A magyar parlamentarizmus, a parlamenti kormányzás szempontjából 1848,
ez a forradalom és szabadságharc, egyben alkotmányos forradalom volt – és
ezt soha ne felejtsük el. Ennek az alkotmányos forradalomnak, a súlyos
abszolutizmus esztendei után – bárhogy is vitathatjuk történelmileg, politikailag
– 1867 után megszületett Magyarországon egy olyan korszaka, amely ezt az
országot közelebb hozta Európa nyugati feléhez, mint bármikor volt.
Ez a történelmi örökség együttesen kell, hogy meghatározza a mi
magatartásunkat. Megõrizzük mindazt a múltból, ami jó, de most hozzá kell
fognunk a jövõ építéséhez, mert a magyar nép problémái megoldását, hitének
visszaadását és szorongásának, belsõ feszültségeinek megszüntetését várja
tõlünk.
Én ezzel a hittel, szolgálatként kísérlem meg a számomra megrendítõ és –
nyugodtan mondhatom – igen nagy megtiszteltetéssel átvett megbízatást
teljesíteni. Köszönöm.

Antall József beszéde a miniszterelnöki eskütétel után
1990. május 23.

Tisztelt Országgyûlés! Ez a nap az ország számára, azt hiszem, a dolgos
hétköznapok egyike, amelyeken belül csak akkor ünnep, ha ennek az egész
történelmi folyamatnak, aminek most egy újabb állomásához érkeztünk, valóban
átérzõje lehet.
Itt, az Országgyûlésen, kemény politikai vita után, elismerve eddigi munkánkat
– talán megbocsátva botladozásainkat –, Önök elfogadtak miniszterelnöknek.
Nem kell hangsúlyoznom, hogy túl az eskün, ami engem kötelez, engem egy
formális eskünél – aminek tiszteletben tartása szent kötelességem – sokkal
mélyebb gyökerek és sokkal nagyobb elszántság köt ehhez a nemzethez.
Számomra ez  nap azt jelenti, hogy véget ért valami az életemben – és kezdõdik
valami új.
Nem titkolom, kétségek gyötörnek; nem titkolom, a felelõsség súlya olyan
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mértékben nehezedik reám, hogy minden akaraterõmre és hitemre szükségem
van a helytálláshoz – de meg fogom tenni, azért mert vállaltam, és azért, mert
ezt az esélyt ez az ország, ez a nemzet nem hagyhatja figyelmen kívül. Szerény
kormányosa kívánok lenni, nagy szavak nélkül – tudva azt, hogy milyen
mélységek és milyen szakadékok tátonganak elõttünk, tudva azt, hogy minden
biztatás és minden remény ellenére, a világ kísérõ figyelme mellett is hihetetlen
veszélyek fenyegetik ezt az országot. Külsõ és belsõ veszélyek is felgyülemlenek
akkor, ha itt bármi rossz irányba fordul. Nekünk ezt a közös hajót olyan hittel,
tudással akaraterõvel kell irányítani, hogy megpróbáljunk átkelni azon a viharos
fokon, amely valóban, a századvégen keresztül a jövõ évszázadba vezet.
Ebben az épületben a magyar történelemnek sok-sok jó és rossz döntése született
már. Szeretném hinni, hogy az elkövetkezendõ idõszakban a jó döntések lesznek
többségben, s egy olyan nemzet szolgálatában állni, egy olyan nemzet
szolgálatában elvállalni a miniszterelnöki széket, amelyiknek elsõ
miniszterelnöke Batthyány Lajos gróf volt. Örök szimbóluma a magyar
történelemnek, hogy az elsõ magyar miniszterelnök mártírként végezte. Ez ebben
a székben minden magyar kormányfõnek figyelmeztetés.
Úgy gondolom, hogy magyar miniszterelnöknek lenni nemcsak kormányfõséget
jelent, hanem annak a vállalását, hogy ebben az országban ez mindig kockázatot
jelentett, valódi vagy erkölcsi halált. Ebben az országban az elsõ magyar
miniszterelnök halálával, kivégzésével nemzeti mitológiánk szimbólumaként
a mártírsors, a megváltás tudata kell, hogy legyen egy miniszterelnök útravalója.
Sajnos nem fejezõdött be Batthyány Lajos mártíromságával; legutóbbi
forradalmunk miniszterelnöke is mártírként fejezte be. Ez a nemzet olyan
történelmet élt át, ahol ez az esemény örökre figyelmeztetõ. De nemcsak egy,
hanem sokan mások élték át ugyanazt és végezték halállal, akik ebben az
országban vállalták a kormányzás súlyát.
Szeretném ezen a napon itt, az Országgyûlésen elmondani, hogy a magyar nép
minden erejével, minden hitével akarjon kilábolni ebbõl a válságból, legyen
szolidáris egymás iránt! Esélyünk jobb, mint valaha talán a történelemben, de
magunknak kell akarni, valódi politikai demokráciát teremteni, valódi
parlamentarizmust, de mindenre elszánva!
Az a csapat, amelyik most ebben a patkóban ül – ahol az elmúlt évtizedek
politikusai közül nagyok és kicsik is, jók és rosszak ültek már, és ahol magunk
is láttunk és ismerhettünk sokakat –, ez az új csapat elfoglalta helyét, és
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megkísérli a kormányzás nehéz mûvészetét. Most, amikor átvettük ezt a helyet,
amikor megvívtuk a politikai csatát az új ellenzékkel – köztük a régi
kormánypárttal –, szeretnék nemcsak a saját három kormányzó pártomhoz,
akikhez én egy kicsit együttesen is odatartozom, és amely eszméket mindenkor
együttesen vállaltam, hanem azokhoz is szólni, akik ma velünk szemben ülnek,
mert közös a sorsunk és közösen kell megmutatni a világnak, hogy ez egy
európai ország, ahol nem történhetnek meg olyan események – és fõleg nem
megtorlatlanul –, amelyek vétséget jelentenek az emberiség ellen, magyarság
ellen, európaiság ellen. Most nekünk az a dolgunk, hogy elégtételt szolgáltassunk
azoknak, akik nem érték meg ezt a napot, de akik ennek a harcnak az elmúlt
évtizedekben katonái voltak és áldozatai. Õk is itt vannak velünk.
Végül pedig, de nem utolsósorban, szeretnék köszönetet mondani az eddigi
kormányzatnak. Külön szeretném azt hangsúlyozni, hogy politikai
ellenfelekként mi egymást a kerekasztal-tárgyalásokon már ismertük, és akik
itt vannak, azok között azok is itt vannak, akik velünk együtt munkálkodtak,
bár a barikád másik oldalán, azért, hogy itt valódi demokrácia legyen. És én
szeretném, ha õk tudnák azt, hogy mi nemcsak egy letûnt politikai rendszer
utolsó képviselõiként, hanem az új politikai rendszer elõkészítõiként is kívánjuk
õket köszönteni. Nem titkoljuk, és sohasem fogjuk tagadni, hogy mi politikai
értelemben a másik oldalt jelentettük, de õk a hatalom gépezetén belül tettek
azért, hogy ez így legyen, és hogy ez így sikerülhetett, vérontás nélkül, abban
részesek.
Szeretném, ha akkor, amikor mi elszántak vagyunk abban, hogy eltakarítsunk
mindent, ami a múltból itt marad, és itt maradt akár kövületként, akár – triviálisan
mondom – a múlt szemetjeként, amikor mi változtatni akarunk, mi egyben azt
is szeretnénk hangsúlyozni, hogy helyük van a magyar politikai közéletben, és
mi a politikai küzdelemben nemes ellenfélként kívánunk velük is megharcolni.
Ha politikailag szemben is állunk, politikailag más irányt is követünk, de azt az
emberi teljesítményt, amit az utolsó idõszakban szinte egy összeomló hadsereg
akár fegyverletételre készülõ katonáiként rendben igyekezték átadni a
kaszárnyát, gúlába rakták a fegyvereket, és korrekt módon adják át a politikai
hatalmat, a kormányzást.
Tudom azt, hogy ezt nehéz sokaknak megérteni, emberileg mély fájdalmak
játszódnak le sokakban, úgy érzik, hogy amit megtettek, azt talán nem jól tették
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meg, mert szinte a másik oldalnak készítették elõ, de minden idõszakban egy
eltûnõ vagy lebukó hatalomnak azok a képviselõi, akik az elõkészítés nemes
feladatát elvállalták, és akik tisztességgel zártak le egy korszakot, és tisztességgel
akarták átadni, azt nekünk el kell ismernünk, és az hozzátartozik az európai
parlamentarizmus alapszabályaihoz.
Mi szeretnénk hinni, hogy az õ politikai tevékenységük a jövõben sem lesz
olyan, hogy nekünk azonosítani kellene az õ politikájukat és magatartásukat az
elmúlt négy évtizeddel. Õk együttesen az átmenet katonái és az átmenet
szolgálói, és ezt emberi tisztességgel nekünk el kell ismerni. Ez is hozzátartozik
ahhoz, hogy az ország kigyógyuljon azokból a mély lelki fájdalmakból,
amelyekbe a négy évtizedes diktatúra belesodorta, ahol annyi sebet ejtettek és
annyi sebet kaptak.
Tudom azt, hogy az áldozat mindig elõbb szokott megbocsátani, amint az elkö-
vetõ, ezért sokan vannak e Ház falain kívül, akik egyáltalán nem így gon-
dolkodnak rólunk. Nekik is üzennünk kell: fogják fel, hogy mi történt a világban,
fogják fel, hogy mi történt ebben a térségben, mi történt ebben az országban,
vegyék tudomásul, hogy elbuktak és új idõk jöttek és vegyenek példát azokról,
akik saját egykori pártjukból felismerték, hogy személyes áldozatok árán is
érdemes az újat elõkészíteni.
Ennek jegyében, ennek elismerésével, tudomásul véve azt, hogy a másik oldalon
állunk, tudva azt, hogy bizalmat nekünk nem szavaztak, tudva azt, hogy az el-
lenzékünket alkotják, de megbecsüléssel fogunk nézni a jövõben munkásságukra
és szeretnénk, hogy e Parlament a parlamenti politikai vitákon belül és azon
kívül közös mûhely, a jobb Magyarország kiépítésének, megalkotásának mû-
helye legyen.
Kérem a kormánypárt további bizalmát, kérem az ellenzék korrekt ellenzéki
felelõsségét, és kérem az ország népének bizalmát, hitét abban, hogy lehet
magyar megújhodás, és az a sok biztatás, amit kaptunk külföldi államférfiaktól,
külföldi kormányfõktõl ezekben a napokban, ezekben az órákban is, az nemcsak
formális. Remélem, hogy Európa, Amerika és a világ más országai tudni fogják
azt, hogy ez a kis nemzet most úttörõ szerepet játszott a totális rendszerek
megsemmisítésében, és végre nem egyoldalú szerelemmel, hanem kölcsönös
megbecsüléssel csatlakozhatunk Európához. Köszönöm a bizalmukat.
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Szabad György országgyûlési elnök emlékbeszéde
1993. december 13.

Tisztelt Országgyûlés! (...) Szomorú az elnök kötelessége. Arról kell szólnia,
hogy halott a Magyar Köztársaság elsõ szabadon választott miniszterelnöke.
Halott az a férfi, aki élére állt annak a küzdelemnek, amelynek eredményeként
meghátrált, majd megdõlt az önkényuralom, és véráldozat nélkül sor kerülhetett
a parlamentáris demokrácián alapuló magyar jogállam megteremtésére.
Halott az a magyar államférfi, akinek helyén volt a szíve és az esze ahhoz,
hogy Közép- és Kelet-Európa vezetõi közül elsõként ragadja ki hazáját a Varsói
Szövetség barátinak nevezett, valójában kiszolgáltatottságot jelentõ függési
rendszerébõl, hogy megtegye a döntõ lépést a haza teljes függetlenségének
helyreállításához, és ahhoz, hogy fél évszázad után ne tapossa idegen katona
megszállóként a magyar földet.
Antall József volt az a férfi, akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy a
kényszergazdaságot a szabad gazdaság váltsa, válthassa fel. Akinek a
hozzájárulása kellett ahhoz, hogy a nemzet céljává emelkedjék Magyarország
demokratizálása, hogy Magyarország a felemelkedésnek arra az ösvényére
lépjen, amely azokhoz a magasságokhoz vezet, amelyeket megjárva minden
magyar büszkén tekinthessen a demokratikus Magyarország teljesítményére a
határokon innen és a határokon túl.
Antall József volt az, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a külsõ körülmények
kedvezõtlen formálódása ellenére az átalakulás nálunk jutott legmesszebbre,
és Magyarország a régió elismerten legszilárdabb országaként sokban példát
mutathasson, sokban húzóhatást fejthessen ki a többiekre.
És tette ezt azzal az iránymutatással, hogy Magyarország ne gõgös lenézéssel
kezelje a többi országot, hanem olyan testvérnemzetként, amely saját érdekét
egyeztetni kívánja, s reméljük, tudja is minden szomszéd érdekével, nemzeti
céllá emelve azt, hogy Európa ne csak nyugatra, hanem északra, délre, s ha
lehet, minél elõbb keletre is határos legyen velünk.
Antall József pártjának, az általa vezetett Magyar Demokrata Fórumnak és az
õt vezetõjének elismerõ, de függetlenségüket megõrzõ pártokból létrejött
hárompárti koalíciónak kiemelkedõ vezetõ személyiségeként három – talán
önkényes minõsítés, de korunkban és régiónkban a legfontosabb – követelményt
félreérthetetlenné tett: ötvözõdjék nálunk, mint történelmünk legkiemelkedõbb
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hatásaiban legsikeresebb korszakaiban a nemzetinek és a demokratikusnak a
követelménye szétbonthatatlan egységgé; társuljon nálunk a demokratikus és
nemzeti követelményeinek örökségét megtestesítõ és valóra váltó
hagyományõrzés a korszerûsítéssel, a modernizációval, az öröklött és az
örökítendõ, az öröklött érték és az új érték egymással szétbonthatatlan egységgé;
és valósuljon meg Magyarországon az az irányvétel, amelyik az átmenet
veszélyei és egyensúlytartást követelõ körülményei között a centrumpolitikát
nem öncélúan, hanem nagyon is a pragmatikus követelményeket is figyelembe
véve, az irányjelzõ legyen a nemzet számára, s vele együtt a határozott
elhatárolódás minden kalandorságtól, minden szélsõségességtõl, a diktatúra
kockázatait messze hárítva, a demokrácia sikert hozó távlatait biztosítva.
Mindehhez járult Antall József erkölcsi alapokon kiformált, szolgálattevõ
alapállása, kérlelhetetlen igényessége önmagával szemben, puritanizmusa,
intellektualitása, amely mind egy embernek a páratlan önfegyelmével és
áldozatkészségével marokra fogottan vezetett oda, hogy önmagát nem kímélve,
messze kiemelkedve nemzedékébõl azt tudta nyújtani teljesítményben, amit az
adott körülmények között nyújtani lehetett. Megtestesítette azt, amit ebben a
teremben más fogalmazásban, születésnapi üdvözletként tartott néhány szavas
köszöntésemben elmondtam róla.
Abban is a legnagyobbjainkkal társítható, hogy soha nem kívánt fényleni, de
mindig akart és tudott világítani.
Tisztelt Országgyûlés! Honfitársaim! Egy nemzet halhatatlanságba emelkedõ
nagyjai – legyen bármilyen tragikus a vég – sohasem szerencsétlenek. De mindig
szerencsétlen az a nemzet, amely nem érti meg nagyjait, és nem tudja követni
irányadásukat. Antall József vetett, hogy ez a nemzet arathasson. Rajtunk múlik,
hogy így legyen. Köszönöm a figyelmüket.

(A szövegek forrása: Antall József: Országgyûlési beszédei 1990-1993,
szerkesztette: Pálmány Béla, Athenaeum Nyomda, 1994. 9-11, 61-64. és 343-
344 oldalak. Válogatta és bevezette: Bolvári-Takács Gábor.)
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Kívánhatna-e kegyetlenebb, kilátástalanabb nekirugaszkodású recenziót a sorsunk,

lelkiismeretünk, mint aminek írásába most fogtam? Oly könnyû letûnt korok klasszikussá

érlelõdött költõirõl, mint akár a jelenkor lélekben közeli, valójában mégis csak idegen

arcú alkotóiról portrét festenem a falusi naiv festõ aggálytalan hitével és ecsetével.

Most megáll a kezem a vászon elõtt, s csak bámulok körbe zavarodottan. Mert ha
barátja verseskötetérõl ír az ember – színes szalagokkal körbekötözve bár –, közreadhat

elfogulatlan, vagy legalább annak tûnõ mondatokat. Mihez kezdjek, ha nem csak barátom

a költõ, hanem a földim s talán lelki társam is? Hitelessé válhatok-e az olvasó szemében

a vállalt, elismert elfogultságommal?

Kereshetnék kifogásokat: ami Cseh Károly verseibõl felénk aranyló fény, megfejtették

tudomány igényû és értékû írásokban (Cs. Varga István és mások), ami eddigi
életútjáról, pályaívérõl fontos, megírták már kötetei elõ- s utószavában, a hátoldalakra

írt ajánlásokban. Nem keresek kifogásokat. Nem ismerem tõlük jobban sem a mûveit,

sem az életét, éppen csak másképp, úgy mint rajtam kívül senki sem ismerheti.

A múlt század hatvanas éveinek legvégén Simon vegytisztító mesternek az az ötlete

támadt, hogy a mezõkövesdi – azidõtájt még nem Szent, hanem I. László – gimnázium

kollégiumába különféle okokból fel nem vett vagy onnan különféle okokból  kiszorult
diákok részére szállást biztosít szerény, ám számára biztos és rendszeres jövedelmet

biztosító fizetség ellenében. Étkezések, stúdium a kollégiumban, a vaságyakkal

telezsúfolt két szobába csak aludni jártunk, mi voltunk az externisták. A nagyobbik

szobában, épp az ablak elõtt állt egy konyhaasztal, s ennél az asztalnál minden áldott

este – a jelképes takarodó után – nekünk, álmos elsõsöknek háttal, az újra felkapcsolt

hatvanas villanykörte fényében –, nekiült Cseh Karcsi verset írni. Ez volt életem elsõ,
s emellett kissé bosszantó találkozása a jelenkor irodalmával. A villanyt mindig Karcsi

maga kapcsolta le, a jó ég tudja mikor, de minden este fényben aludtunk el, s minden

reggel ott hevertek a konyhaasztalon a versekkel teleírt papírlapok.

Akkoriban keveset beszélgettünk. Érettségi után közel huszonöt évig nem is láttam,

olykor találkoztam a verseivel különféle napilapokban, irodalmi folyóiratokban. Pár

éve a véletlen (ha van ilyen) egymás közelébe sodort minket, azóta számomra õ a

Katona Kálmán

Fényáldozat
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Költõ. A Költõ, aki nemcsak verseket ír (vagy fordít), de költõként száll az utca fölött az
ádventi hóesésben, költõként száll fel a buszra, vonatra, költõként telefonál, költõként

él. Megbízik mindenkiben, szinte a naivitásig, mert õszinte, s véli mindenki az, s õ

nem ad, nem adhat mást, csak mi lényege. Szomjazza mások szeretetét, becsülését.

Emellett makacs, keményfejû ember. Magányos. Mindegy, hogy kivel, kikkel beszélget,

mindig és mindenhol egyedül van.

Állunk a néhai hímzõasszony Skanzen-házának udvarán, a náderesz alatt, hunyorgunk
a márciusi napsütésben. Abszurd állapot: azt, kirõl minden bizonnyal majd hálával

emlékezik meg az utókor „Matyó-Land”-ben, tárlatvezetõként egyelõre még megtûrik,

a Költõnek is meg kell élnie valamibõl. Itt legalább nem zavar senkit, ide helybéli

nemigen teszi be a lábát, a távolabbról érkezõ látogatók pedig úgysem tudják, ki

mutogatja nekik a hímzésminta-albumot. Hallgatom vehemens elõadását a

kabalisztikáról, vagy arról, hogy most éppen mit és hol szervez, hova készül, kivel
találkozott, kinek írt levelet, vagy éppen kinek nem. Ha futnál a pénz után, mint mások,

s nem az irodalommal foglalkoznál, Karcsi – mondom neki –, ha valamilyen

vállalkozásod lenne, már biztosan milliárdos volnál. Egy pillanatra meghökken,

elgondolkodik, majd igazat ad nekem. S már folytatja is, ahol abbahagyta.

S körülöttünk már minden sziromló fehér, pitypangtól habzó fû, a távolban aranylással
lobogó nyárfák, felröppen a fényes galambraj, fölöttünk a pávázó nap és szeleskedõ

égbolt, selymes csillagok. Mintha nem is ezen a kimódoltan unalmas, bágyatag helyén

volnánk a világnak, hanem távoli földön, mondjuk Assisiben. Akinek van szeme a

látásra, észre kell vegye azt a fény-aurát, amely körülveszi, amit mindenhová hurcol

magával.

Akikhez van köze, azoknak versét ajánlja: A Bibliás földben alig akad költemény ajánlás
nélkül. Szépasszonyok, barátok, pályatársak, monogrammal, vagy néven nevezve.

Van, aki vagyonát osztja szét, van aki a rajzait, Cseh Károly pedig a verseit. Tudja jól,

mennyire számon tartanak valahol minden mozdulatot, mindent, mit másoknak adunk,

s ez majd egykor megítéltetik.

A gyermekkori emlékeket, a világra való tiszta rácsodálkozást sokan magukkal viszik,

és ügyelnek a kincsre, amit útravalóul kaptak. Így van ezzel a Bükk törésvonalából
indult Cseh Károly is, sosem felejti el azt a borsodgeszti kislegényt, aki valaha volt.

Bárhol, bármikor képes lerázni magáról a törtetõ világ koloncait. a napi gondok tapadó

fonalát, ragacsos szövetét elõbb-utóbb félresimítja. Szikrázó barkaágak közt, felhabzó

almaszirmokon lépdel, fellát az estülõ mennybe, s hol világló májuséjben halad, hol

pedig kifényesedett zúgású záporban fürdeti arcát.
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Cseh Károly, ha festõ volna, kevés színnel beérné: elõször is fehérrel, sok-sok arannyal
(gondoljunk csak az ikon-hátterekre), mennyei-kékkel, ezüsttel, némi zölddel. Cseh

Károly, ha szobrász volna, hatalmas kõtömbökbõl faragna olyan leheletvékony, áttetszõ

virágszirmokat, aminõt porcelánból, de még elefántcsontból is kevesen volnának

képesek. Mert nem keresi az igénytelen, bár nagyon is célszerû megoldásokat. –

Nem is vitte semmire ebben a disznószemû, piáros-filinges világban, s nem is fogja

semmire vinni. – Választania kellett annak idején és választott: másféle kincseket
gyûjtöget magának, elfogyhatatlan kincset, melyhez nem fér tolvaj, nem rágja szét a

moly. Mert a Bibliás föld szerzõje hívõ, istenfélõ ember.

A kötetben helyet kapott mûfordítói munkásságának egy kis szelete is, elsõsorban a

német ajkú s orosz költõktõl fordított versek. Szemlátomást nem a külföldi poéta

ismertsége vagy aktualitása okán születtek ezek a fordítások: mindig a vers találta

meg értõ fordítóját. Nem véletlen tehát, hogy Christine Bustától Vszevolod
Rozsgyesztvenszkijig minden egyes költemény tükrözi Cseh Károly hitvallását,

világlátását, ezért szervesen illeszkednek a kötetbe.

A Költõ nagyon is látja az Ember kényszerû, végzetes hanyatlását a Földön, s mert

ezt megállítandó oly keveset tehet, legalább felmutatja a másik utat, az emberséget, a

hitet, a természet milliárd csodáját. Nem dekadenciával, pusztán hûvös értelemmel,
aggódva figyeli ezt a jobb sorsra érdemes világot. Még a kötet két legfontosabb

versében, a Fényáldozatban és a Távol Betlehemben sincs pesszimizmus, csak valami

végtelen szomorúság.

Távol Betlehem, egyre távolabb. Bizony, hajnalodik az ígér(g)et(ések) földjén, s a

bûnös városokban mindenki alszik. Csak azok nem, akik küldetéssel jöttek. Mert semmi

sem ismétlõdhet pontosan ugyanúgy, ám tüzes esõ hullhat alá az égbõl, és felszáll
majd a földnek füstje, kevéssel napkelte után.

(Cseh Károly: Bibliás föld. Válogatott versek és mûfordítások 1992-2001, Gonda

Könyvkiadó, Eger, 2003)
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Nem szoktam temetésen búcsúbeszédet tartani, szobornál emlékezni, csak ha erre

különleges okom van. Például ha tanáromról, osztályfõnökömrõl, elsõ professzoromról

van szó. Marx György a világ fizikaprofesszora volt. Távolról az enyém is. Ugye

csodálkoznak. Pedig így van, illetve így volt. A Budapesti Mûszaki Egyetem mellett

mûködött egy KFKI klub. Ide jártunk mi is többen a BME-rõl. Ott ismertem meg ezt a

csillogó szemû embert, aki érdekes témákról tudott lebilincselõen elõadni. Nekünk mindig

egy csodálatos mesének tûnt, pedig nem mese volt, mindig a természettudomány ismert

adatait és törvényeit használta. Elsõ elõadását az amerikai „Cyclops”-tervrõl hallottam,

amelyben szilárd okfejtéssel mutatta be, hogy az emberiségnek nincs esélye más,

intelligens lényeket, civilizációkat meglátogatni, viszont van esélye arra, hogy

rádiókommunikáció útján esetleg kapcsolatba lépjen velük. Felvázolta annak a

valószínûségét, hogy a már jelenleg is létezõ technológiánk egy ilyen civilizációt találjon.

Hallottam hasonló figyelemmel beszélgetni a sokak által nem kedvelt „zöldekkel”. Nem

szidta, okos érvekkel meggyõzni igyekezett õket bizonyos véleményük

tarthatatlanságáról. Hasonlóképpen gondolkodott az átlagemberrõl is, bemutatva nekik

a sötétben is világító karóra sugárzása és a megengedett háttérsugárzás nagyságrendi

viszonyát.

Marx György (1927-2002), az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a világ fizikatanára, egy éve hunyt el.

Tudományos pályája 1949-ben kezdõdött az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén. A fotonok

spinjérõl írta elsõ idegen nyelvû cikkét, majd a valós terek kvantálását tanulmányozta.

Gyorsan és eredményesen csatlakozott azokhoz a kutatásokhoz, amelyek a tanszéken

a relativisztikus dinamika leírásával és a megmaradó mennyiségekkel foglalkoztak.

Tudományos munkája több területen is nemzetközileg elismert eredményekre vezetett.

Legfontosabb ezek közül természetesen az elméleti részecskefizika. Kiemelkedõ sikert

jelentett az 1952. december 10-én publikálásra beküldött cikke, amelyben lényegében

megalapozta a leptonszám megmaradását és a gyenge kölcsönhatások univerzalitását.

Lényegében ezzel az eredményével indította útjára a magyar elméleti részecskefizikai

kutatásokat, ezért vehette át a Kossuth-díjat.

Keviczky László

A tudomány közel van
Emléksorok Marx György atomfizikus tiszteletére
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Marx György pályája tehát nagyon fiatalon felfelé ívelt. A Magyar Tudományos Akadémián
a 75. születésnapja alkalmából tartott nemzetközi tanácskozáson olyan tudósként
méltatták, mint aki Szalay Sándorral (egyik kiváló tanítványával) közösen írt fiatalkori
cikkében már teljesen új szemléletet honosított meg a fizikában, kifejtve: az atom
belsejében és a Világegyetemben analóg folyamatok és jelenségek uralkodnak.
Különösen kiemelkedõ a neutrínó-fizika és neutrínó asztrofizika területén végzett
munkássága. Elsõsorban a kozmológiai sötét anyag részét alkotó tömeges neutrínókkal
és a Napneutrínókkal foglalkozott. Neutrínófizikai munkáinak nemzetközi elismertségére
jellemzõ, hogy az általa 1972-ben megszervezett és azóta kétévenként megtartott
nemzetközi neutrínó konferencia sorozat zárszavára Japántól az Egyesült Államokig
többnyire õt kérték föl. Jelentõsek egyéb asztrofizikai és nukleáris munkái, különösen a
nukleáris sugrázások (a környezet radontartalma) és annak biológiai következményei
témakörben elért eredményei, de a fizika és más természet-tudományok, így a
meteorológia, biofizika stb. területén is jelentek meg elismerést kiváltó cikkei. Ezt igazolja
a mintegy száz idegen nyelvû dolgozatára történt ezer hivatkozás (a hivatkozók között
számos Nobel-díjas fizikus van, többször hivatkozott rá Heisenberg és Wigner), valamint
számos magyarországi és külföldi kitüntetése. Bár világszerte elismert csillagász, fizikus
volt, akinek nevéhez két világraszóló eredmény fûzõdik – a leptonszám megmaradásának
megfogalmazása, valamint a Föld és a Nap neutrínó-sugárzásának elmélete – Marx
Györgyöt nem lehetett egy vagy akár két tudományág keretébe besorolni
Tudományos eredményei mögött aligha maradnak el oktatási eredményei. Az elmúlt fél
évszázadban a fizikatanárok és fizikusok jelentõs része, ilyen vagy olyan formában, tõle
kapott inspirációt. Saját kutatásain kívül olthatatlan vágyat érzett a fiatalokkal való
foglalkozásra. Ezt a vágyat sikerült is megélnie: fiatal tehetségek serege vette körül.
Külön ki kell emelni a körülötte kialakult tudományos iskolát, amelynek tagjai között
olyan kiválóságok vannak, mint például Grûner György, Kiss Ádám, Kondor Imre, Kuti
Gyula, Mezei Ferenc, Patkós András, Szalay A. Sándor, hogy csak néhány kiemelkedõt
említsünk a teljesség igénye nélkül. És ami még magasabbra emeli munkássága értékét:
mindent megtett azért, hogy ennek a nemzedéknek utánpótlása is legyen. Különös
gonddal törôdött a középiskolai fizikaoktatás megreformálásával.
Marx György élete utolsó percéig úgy vélte, a jelent jobbá lehet tenni a múltnál, a jövõt
a mánál. Komolyan hitte, hogy aki megéli, átéli az életet, vagyis akinek véleménye van,
aki alkot, az közéletet is él, a köz érdekeit is szolgálja, ahogyan õ tette: alkotott, tanított
és szolgálta a közt. Azt vallotta, hogy “az a fiatal, kinek még több a reménye, mint az
emléke”.
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Tudományszervezõ tevékenysége az ötvenes évek elejére nyúlik vissza, amikor az elsõ
magyar Fizikus Vándorgyûlés egyik fõ szervezõje lett. Azóta számos sikeres nemzetközi
konferenciát szervezett hazánkban, és az Atomfizikai Tanszék csütörtöki teái – neves,
sokszor külföldi elõadókkal – méltó utódai a korábbi Ortvay-szemináriumoknak. De még
ezeken is túltett az évenkénti Középiskolai Tanári Ankétok, majd az Általános Iskolai
Tanári Ankétok beindításával, illetve elõmozdításával. Éveken át volt fõtitkára, majd elnöke
az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, tiszteletbeli elnöke és közel 50 évig fõszerkesztôje
a Fizikai Szemlének.
Évtizedekkel ezelõtt kezdte meg a kapcsolatfelvételt a külföldön élõ magyar származású
fizikusokkal, és ismertette meg õket a magyar fizikus közösséggel és viszont, felhasználva
minden kínálkozó alkalmat (vándorgyûlések, szemináriumok, jubileumok, stb.). Minden
túlzás nélkül elmondható, hogy tevékenysége korszakalkotó volt az Eötvös Loránd Fizikai
Társulatban, de meg kell említenünk ebbõl a szempontból a Fizikai Szemlét, sõt az
ELTE Atomfizikai Tanszékét is, ahol 22 évig volt tanszékvezetõ. Ez a tanszék a mostoha
anyagi körülmények ellenére Marx György áldozatos munkájával olyan szintre
emelkedett, amely a tudomány mûvelése és oktatása terén a világnak mutat példát.
Bebizonyította, hogy egy magas szintû egyetemi tanszéknek alapvetõ szerepe van és
lehet az ország tudományos, kulturális és mûszaki fejlõdésében, valamint a nemzetközi
tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében.
Külföldi kapcsolatai, kül- és belföldi elismerései igen jelentõsek voltak. Csak megemlítjük,
hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió tagja, a Nemzetközi Fizikai Unió fizikatanítási
bizottságának elnöke volt. Számos külföldi meghívás és szakértõi meg-bízás fémjelzi
külföldi elismerését.
Ritkán párosul a tudományos eredetiség a tudománynépszerûsítõ tehetséggel olyan
fokon, ahogyan ez Marx Györgynél megfigyelhetõ. Számos ilyen jellegû könyve, amelyek
közül többet idegen nyelvre is lefordítottak, több száz népszerûsítõ cikke, tv-mûsorai,
tanfolyamokon, meghívásokon tartott elõadásai nagyban hozzájárultak az igazi
természettudományos gondolkodás elterjesztéséhez. Tevékenysége túllépett az ország
határain, különösen a Marslakók címû könyvének angol és japán nyelvû kiadásával.
Õ ugyanolyan marslakó volt, mint akikrõl nemrégiben nagysikerû könyvét megírta. Azzal
a különbséggel természetesen, hogy Marx György itthon maradt, Magyarországon volt
marslakó. Most érezzük csak igazán, hogy amíg köztünk volt, azok közé is tartozott,
akik ezt a „furcsa” nyelvet, a magyart beszélték és gondolataikkal a 20. század
fejlõdésének alapjait teremtették meg. S õ még bepillanthatott a 21. századba.
Emlékezésünk végén idézzük õt magát, saját gondolatait:
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 „A csillagok és a bolygók sorsát kutató tudós milliárd években számol. Testünk atomjai
hatmilliárd évesek. A Nap és a Föld négy és fél milliárd esztendõs. Nagyon új jövevények
vagyunk a csillagok közt. Civilizációnk pillanatjelenség csupán. Szeretjük-e annyira a
következõ generációkat, hogy nekik is biztosítjuk az élet lehetõségét? Technikai uralmunk
alá vetettük bolygónkon a természetet. Úrrá tudunk lenni a bennünket pusztító gyûlöleten
is? Idõben diadalmaskodik-e a szociális igazság, a humánus szépség, az új szintézis
felé vezetõ társadalmi haladás, nemcsak a következõ kétezer esztendõre, de évmilliókon
át? Valóban rajtunk át, intelligens élõlényeken át vezet a fejlõdés fõ útvonala a kibontakozó
jövõbe, vagy csupán átmeneti groteszk fintor vagyunk a Galaktika arcán?
Nem volt könnyû ûrhajón elérni a Holdat. Nem lesz könnyû a csillagokig küldeni
gondolatainkat rádiósugárral. De a legfõbb tennivaló itthon vár ránk. Önnön tudatunkat
kell felemelnünk, hogy mi, akik atomok és csillagok egyenes leszármazottainak valljuk
magunkat, méltóak legyünk kozmikus örökségünkre. Szeretnünk kell itt a Földön ezt a
bolondos piros lángot, mert õ az élet. Vidám lobogását meg akarjuk õrizni hosszú-hosszú
idõre. Nem akarjuk óvni, hogy kalitkába zárjuk. Inkább feltárjuk elõtte a Világmindenséget.”

(Elhangzott 2003. december 2-án Pakson, a 2002. december 2-án elhunyt Marx György atomfizikus

szobrának avatóünnepségén.)
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2002. november 4-én négyéves külszolgálatból, a világ vezetõ hatalmának tekinthetõ,
soknemzetiségû, vegyes kultúrájú, nagy demokratikus hagyományokkal rendelkezõ
Amerikai Egyesült Államokból hazatérve kitágult horizonttal, nagy lendülettel, az ott
belém ivódott pozitív életszemlélettel, de a magyar viszonyokat illetõen felfrissítendõ
ismeretekkel láttam munkához mint Debrecen kulturális ügyekért felelõs
alpolgármestere. Azóta eltelt egy esztendõ, volt alkalmam szembesülni a magyar
valósággal, és némi józansággal kell megállapítanom: a vártnál nehezebbnek bizonyul
annak a célorientált, ésszerû problémamegoldásra irányuló, dinamikus magatartásnak
a fenntartása és képviselete, ami az óceán túlpartján oly természetesnek tûnt. A jelen
Magyarországa politikailag kaotikus, gazdaságilag ingatag, értékrendszerében
zavarodott, erkölcsileg irányt vesztett állapotokat mutat. Nem kurzuskényszer, hanem
saját tapasztalataim mondatják velem: önmegtartó ösztönünk és kultúránk, nyelvünk
ereje adhat bizakodást ahhoz, hogy megbecsült, reményekre jogosító tagként találjuk
meg helyünket az európai népek számunkra újra megnyílt közösségében.

Programadó gondolatok, 2003
Gondolkodásunk tengelyében az a tétel áll, hogy a kultúra a közösségek létezésének
alapja, támogatása az emberi fejlõdésbe történõ beruházás. A kultúra fogalmát
kiterjesztjük, nem szûkítjük le a mûvészetpolitikára. A világban végbement változások
átértelmezték a kultúra „magas” vagy „közkeletû”, „hivatásos” vagy „amatõr”, „üzleti”
vagy „támogatott” ellentétpárral jelzett meghatározását. A megosztó fogalmak
érvényüket vesztették, mindenféle kulturális tevékenység egyaránt hozhat létre
értékeset és értéktelent.
Kulturális koncepciónk célja, hogy a város lakói egyénileg és közösen is tevékenyen
gyarapítsák a városi élet erõforrásait, gazdagítsák az élet minõségének javítását
elõsegítõ szellemi, lelki, tárgyi javakat, és részesedjenek azokból. A város kulturális
életének hajtóereje a kreativitás mint közösségteremtõ erõ, ami a kifejezés
szabadságán alapszik. Elsõdleges tö-rekvésünk az egyén és a közösség kreatív
önfejlesztésének, a kulturális önkifejezésnek a támogatása.
A kultúra meghatározó tényezõ Debrecen arculatának formálásában. Ez feltételezi,
hogy a városfejlesztésre, a kulturális életre és az idegenforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozó tervek egymással szoros kölcsönhatásban fogalmazódjanak meg. A kultúra
ugyanakkor számottevõ gazdasági tényezõ is, a kulturális iparág fontos szerepet tölt
be a helyi gazdaságban: hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez, közvetve vagy
közvetlenül elõsegíti a város épülését, lakóinak boldogulását.

Turi Gábor

Ítélet és ízlés
Debrecen kulturális életének perspektíváiról – két tételben
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A kultúra a világban mindenütt támogatásra szorul, nincs ez másképp Debrecenben
sem. A támogatást átlátható, több lábon álló feltételrendszer révén igyekszünk
biztosítani. Ez az önkormányzat költségvetésén, a helyi, országos és Európai Uniós
pályázatokon, a magán- és a nonprofit szektor önkéntes hozzájárulásán, valamint a
rendezvények belépõdíján alapul. Hozzájárul ehhez a város polgárainak
áldozatkészsége és a helyi mecenatúra kialakulása. Arra törekszünk, hogy a támogatás
odaítélésében a minõségelv érvényesüljön a mennyiségi szem-pontokkal szemben.
A kulturális teljesítményt nem a mûvészeti formák vagy a mûvészek köz-vélekedés
szerinti rangja, hanem a kezdeményezés és a létrehozott produktum minõsége alap-
ján kívánjuk mérni. A hagyományõrzésen túl kiemelt támogatásban részesítjük a
születõben lévõ vagy kísérleti mûvészeti formákat.
A dinamikus kulturális élet, az érdeklõdõ és tájékozott közönség létrejöttének alapvetõ
feltétele az oktatás, az iskolai és ifjúsági kulturális tevékenységek, a mûvészeti nevelést
célzó közösségi programok erõsítése. Az alkotókat fokozottabban szükséges bevonni
a mûvészeteket népszerûsítõ, a közönségkapcsolatokat erõsítõ kezdeményezésekbe.
A kulturális tudatosság fejlesztésében, az értékek felmutatásában, a programok iránti
érdeklõdés felkeltésében és a tájékoztatásban fontos küldetése van a helyi médiának.
A kultúráról szólva számba kell venni annak a történelmi fordulatnak a várható hatását,
amely Debrecent az Európai Uniós csatlakozással éri. A megváltozott körülmények,
valamint a város múltja és földrajzi fekvése arra késztetnek bennünket, hogy Nyugat
és Kelet, Észak és Dél tengelyében, a 21. századba lépve újragondoljuk Debrecen
helyét és szerepét. Két út fekszik elõttünk. Az egyik Európa fejlettebb részébe vezet,
és táblájára az van írva: felzárkózás. A másik út Kelet felé, a határon túli, magyarlakta
területek irányába mutat, feliratán az olvasható: felzárkóztatás. Tudnunk kell: ez a
koordinátarendszer nem tartalmazza a választás lehetõségét. Olyan geopolitikai
adottság, amely kijelöli közlekedésünk irányait. Új életstratégiánkat ennek tudatában
kell kidolgoznunk. Ennek tengelyében annak elõrevetítése állhat, hogy a határokon
átívelõ kapcsolatok erõsítése Debrecent kulturális és gazdasági hídfõ-állássá, a határok
két oldalán élõ magyarság egységesülését elõsegítõ tényezõvé teheti. Kezdeményezõ
szerepet kell vállalnunk azokban a programokban, amelyek a térség és a magyarság
integrációját szolgálják. A romániai, ukrajnai, felvidéki és délvidéki magyar kulturális
mûhelyekkel és vállalkozásokkal kialakítandó együttmûködés növekvõ esélyt ad arra,
hogy sikerrel induljunk az Európai Uniós pályázatokon is.
Az új rendezvénycsarnok, a belátható idõn belül elkészülõ városi galéria és a konfe-
renciaközpont megépülésével létrejönnek azok a környezeti feltételek, amelyek
lehetõvé teszik, hogy Debrecen nemzetközi rangú kulturális események rendszeres
házigazdája legyen, és a fõvároson kívül a legjelentõsebb, regionális, esetenként
nemzetközi vonzáskörû kulturális központtá váljon.
Terveink egyik sarokpontja a város és az egységesült egyetem szellemi és érzelmi
kapcsolatának erõsítése. Arra törekszünk, hogy az egyetem kulturális programjai a
város kulturális életének szerves részévé váljanak, ugyanakkor az egyetemek hallgatóit
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és oktatóit szervezõként, közremûködõként és közönségként fokozottabban bevonjuk
a város kulturális programjaiba. Az együttmûködést szabályozó szerzõdés további
bõvítése módot nyújt a költségeket optimalizáló, közös események szervezésére.
Történelmi hagyományai, egyeteme révén Debrecenben az országos átlagnál
magasabb a kimûvelt emberfõk aránya. Több ezerre tehetõ a felsõfokú képzettséggel
rendelkezõ, világlátott, önmagával és környezetével szemben magas igényeket
támasztó, nyitott, dinamikus gondolkodású polgárok száma. A befogadói oldalt tekintve
tehát nem lehet okunk az elégedetlenségre: ez a közönség, hozzászámítva a tehetõsek
egyre számottevõbb rétegét, igényli a színvonalas kultúrát.
Mi a helyzet az alkotói oldallal? Városunk e téren is az országos átlagot meghaladó
kínálatot mutat fel. Vannak jegyzett mûvészeink, jeles elõadóink, kiváló együtteseink,
ismert és elismert rendezvényeink, van mûködõ mûvészetpártoló gyakorlatunk – e
téren sincs különösebb okunk a panaszra. Ami hiányzik, az a megfelelõ értékrend,
ami a természetes kiválasztódást segíthetné. Tudatában vagyunk annak, hogy a
mûvészetek világa hierarchizált, amelyben nem feltétlenül az érték határozza meg az
érvényesülési lehetõségeket. Éppen ezért alapvetõ fontosságú, hogy meg tudjuk ítélni,
mi a helyi érvényû, mi az országos figyelemre számot tartó, és mi a nemzetközi szintû
teljesítmény. Szem elõtt tartjuk Kölcsey Ferenc intelmét: „Törekedjél ismeretekre! de
ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.”
Nálunk tehát kevésbé a kultúra keletkezése és befogadása, mint inkább a közvetítése
körül mutatkoznak hiányok. Vajon mi a magyarázata annak, hogy alig valami jut el ide
abból, ami Budapesten a világ izgalmas, sokszínû kulturális kínálatából rendre
megjelenik? Miért maradnak hosszú idõn át érdemleges kínálat nélkül az érdeklõdõk?
Miért nevezünk fesztiválnak olyan programsorozatot, amely nem több véletlenszerûen
egybeesõ mûsorok láncolatánál? Miért torlódnak esetenként össze rendezvények,
egymástól ragadva el a közönséget? Miért van az, hogy jobb sorsra érdemes programok
kellõ elõkészítés, idõzítés és publicitás hiányában érdektelenségbe fulladnak?
Magyarországi viszonylatban Debrecen nagyvárosnak számít, ahol sok minden történik.
De ne csapjuk be önmagunkat: a mennyiség nem értékmérõ a kultúrában. Látványos
megoldások, rögtönzött mutatványok helyett tervszerû, tudatos építkezésre, a város
belsõ kohézióját erõsítõ, minõség- és értékközpontú kulturális életre van szükség.
Játsszunk kicsit a képzelettel. Bele tudunk gondolni abba, mit jelentene, ha a város
befogadná a Millenárison éppen bezárt, “Álmok álmodói” címû magyarságismereti
kiállítást? Vagy ha a Kisvárdánál alkalmasabb játszási helyekkel és közönséggel
rendelkezõ Debrecen adna otthont a határon túli magyar színházak éves fesztiváljának?
Nem volna-e indokolt a város értékeit bemutató Debrecen-termet, kulturális képviseletet
nyitni a fõvárosban? Nem segítené hatékonyabban mûvészeti együtteseink
menedzselését saját koncertiroda alapítása? Hasonlóképpen: önálló lemezkiadó
létrehozása? Nem lehetne szakszerû irányítással visszaadni a jazznapok régi fényét?
Kivitelezhetetlen ötlet olyan rockfesztivál megszervezése, amely retrospektív jelleggel
számba venné azokat a jelentõs eredményeket, amelyeket az ifjúság világképét
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meghatározó zenei irányzat terén a város az elmúlt négy évtizedben elért? Miért ne
lehetnénk gazdái olyan, Magyarországon elõzmények nélküli költészeti fesztiválnak,
amelyen a hazai poézis jeles mûvelõi olvasnak fel friss alkotásaikból és találkoznak
az érdeklõdõ közönséggel?
Mernünk kell nagyot álmodni, hogy többre jussunk annál, amit önmagunkról
feltételezünk. Ötletgazdagsággal, szakértelemmel, átgondolt, személyre szóló
szervezéssel sokszínû, élénk kulturális életet teremthetünk, amelyben a kor szíve
lüktet. A provincializmus nem törvényszerûen a vidéki létbõl következõ tudatállapot.
Marginális érvényességûvé válik valaki akár Budapesten is, ha örökösen New York
viszonylatában akarja meghatározni önmagát. Ha tehetségesek, kezdeményezõek
és vállalkozó szellemûek vagyunk, magunk lehetünk érték, színvonal mértéke.
Körülményeink, habitusunk, szándékaink szerint mi alakíthatjuk ki életünk, aspirációink,
cselekedeteink normáit, kereteit.

Értékelõ gondolatok, 2004
Egy éve az alábbi kijelentést fogalmaztam meg: „Merjünk nagyot álmodni, hogy többre
jussunk annál, amit önmagunkról feltételezünk.” A visszhangokból ítélve ez a
gondolkodásbeli dimenzió sokak fantáziáját megmozgatta, míg mások a messzirõl
jött ember képzelgésének tudták be az illusztrálásként felsorolt ötleteket; és akadtak
olyanok is, akik cselekvési programként fogták fel az elhangzottakat. Tény, hogy néhány
felvetés – mint az „Álmok álmodói” kiállítás befogadása vagy a határon túli magyar
színházak fesztiváljának áttelepítése – a kezdeményezés fázisába is lépett, hogy aztán
ad acta helyezõdjön; míg mások – önálló koncertiroda, cd-kiadó, fõvárosi kulturális
képviselet, retrospektív rockfesztivál – megvalósítása továbbra is a terveink között
szerepelnek.
Adódik a kérdés: álmodtunk volna, hogy aztán a valóságra ébredve megcsúfolva lássuk
magunkat? Nem így éltem meg. Ezekkel a javaslatokkal Debrecen a hangját hallatta;
kifejezésre juttatta azt, hogy peremszerepébõl kilépni, az ország és a nemzet kulturális
térképén láthatóbban megjelenni kíván. Törekvéseink mércéje nem egy-egy program
megvalósulása vagy éppen kudarca: hanem annak a fejlõdési iránynak az érvényre
jutása, amely – mint akkor utaltam rá – felszabadítja és mûködésbe hozza az
alkotóenergiákat, ötletgazdagsággal, szakértelemmel, gondoskodó figyelemmel
megteremti a virágzó kulturális élet kialakulásának feltételeit. Ha nem távlatos célok
vezetik lépéseinket, ha nem becsüljük meg saját értékeinket, felõrölnek bennünket a
mindennapok terhei, elapadnak energiáink, kiszikkadnak életnedveink. Ennek
kivédéséhez felül kell emelkednünk a vidéki léttudatban gyökerezõ kishitûségen, az
akadályként a körülményekre hivatkozó tehetetlenségérzeten, az egyéni érdekeltségek
hálóján, a rosszindulaton – önmagunkon. Hogy ismét Kölcseyt idézzem: „Az erény
nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elõ a jót, s
hárítja el a gonoszat.”
Bizonyos: nehézségeink számosabbak a kelleténél. Vannak örökölt, megoldásra váró
tennivalóink, és keletkeztek olyan bajaink is, amelyeket a szakmai szempontok
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fokozottabb érvényesítésével elkerülhettünk volna. Törekszünk úgy eljárni, hogy a
jövõben ne ismétlõdjenek meg ilyen helyzetek. Már csak azért is, mert érezzük:
megkülönböztetett figyelem övezi munkánkat. Debrecen arculatának a fõvárosétól
markánsan különbözõ kirajzolódása, a magyarság- és nemzettudat megõrzésében
vállalt szerepünk olyan erõtérbe helyezett bennünket, amely tétet ad minden
lélegzetvételünknek és cselekedetünknek.
Az eltelt évben a kultúra több területén sikerült jelentõset elõre lépnünk. A Fõnix csarnok
felépültével az ország második legnagyobb sport- és rendezvénytermével
gazdagodtunk. Megújítottuk a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny mûvészeti
tanácsát, elismert vezetõ karnagy került a Kodály Kórus élére, új szemléletmód
jegyében terveztük meg a jazznapokat, rendkívüli siker fogadta az elsõ debreceni
költészeti fesztivált, az alkotók középpontba helyezésével módosult profillal rendeztük
meg az irodalmi napokat, önálló arcélt igyekeztünk adni a tavaszi és az õszi fesztiválnak.
Tágasabb helyre költözött a városi könyvtár központja. Aktív külpolitikánk részeként
2003-ban Debrecen volt a vendége a kapolcsi Mûvészetek Völgye fesztiválnak, elsõként
mutatkozhattunk be a Nemzeti Színház „Megyejárás” programjában, és kulturális
küldöttség jelenlétével pecsételtük meg a Szentpétervárral kötött testvérvárosi
kapcsolatot.
Mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: lehet-e Debrecent emberi léptékû, mozgásban
lévõ, szellemi és anyagi javaival okosan sáfárkodó, polgárainak otthonos közérzetet
nyújtó, vonzó lakó-helyként tételezni. Mi úgy hisszük: igen. A közelgõ európai uniós
tagsággal új szakasz kezdõdik az ország életében. Szabad legyen ezt a magunk
szempontjából értelmezni. A regionalitás elve az eddiginél jóval nagyobb mozgásteret
nyit meg a vidék, a városok fejlõdése, együttmûködése, kapcsolatteremtési szándékai
elõtt. Önállóságunk nem a központi kormányzat által biztosított kegyelmi állapot, hanem
alanyi jogon élvezett, saját kezdeményezõkészségünkön múló lehetõség lesz. Eljön
az idõ, amikor egyes területeken nem a fõváros, hanem akár Debrecen lehet a
viszonyítási pont – mint volt az 1970-80-as években a kaposvári színház. Ehhez
azonban az kell, hogy tág kereteket biztosítsunk az alkotószellem kibontakozásának,
a kreativitásnak, a tehetség önmegvalósító akaratának. A múlt hasznosítható üzenetei
között ezt találhatjuk meg Kölcsey Ferenc intésében is, amit végezetül, de nem utolsó
sorban, nyomatékkal ajánlok szíves figyelmükbe: „Szállj versenyre magyar; s fog kelni
körûled az élet.”

(A Magyar Kultúra Napja alkalmából Debrecenben 2003. január 22-én és 2004. január
22-én elhangzott ünnepi beszédek szerkesztett szövege.)
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Közel másfél évtized telt el a sátoraljaújhelyi Lavotta Alapítvány létrejötte óta. Idézzük
fel azt a reményteljes idõszakot, amikor a frissen jött intézményi szabadság, a polgárok
szabad gondolata s akarata újra maradandó, nemes tettekben is megnyilvánulhatott.
Ilyen kegyelmi állapot volt 1989-ben a sátoraljaújhelyi zeneiskola – a Tállyán nyugvó
verbunkos-szerzõ, hegedûvirtuóz, az elsõ színházi karmester, házitanító Lavotta János
– névválasztása. A névadó dombormûvének avatása, valamint a zeneiskola
vonóstanárai közremûködésével elõször felcsendülõ F-dúr verbunkos egyúttal a
zempléni Lavotta-mozgalom új fejezetének kezdetét is jelentette.
E sorok írója a zeneiskola tantestületének 1990-ben javasolta a Lavotta János-díj
létrehozását. Ahogy Lavotta jó három évtizeden át házitanítóskodott, a Hegyközben,
Bodrogközben, Hegyalján oktató zenetanár, muzsikus feladata alapvetõen ma sem
változott: a hangszeres oktatás iránti igényeknek, továbbá a szép muzsikára éhes
közönség elvárásainak kell megfelelnie. Egy e céllal rendezett brácsa-est bevétele
jelentette azt a vonzerõt, amelyhez késõbb számos zempléni, abaúji önkormányzat,
mûvelõdési intézmény, neves mûvész és magánszemély csatlakozott. Az így létrejött
Lavotta János-díj évenkénti odaítélés feltételei méltóak a névadóhoz, mert a „történelmi
Zemplén- és Abaúj városaiban, falvaiban mûködõ zenemûvészek, zeneiskolai tanárok,
kórusvezetõk, kántorok, e táj kultúrájának gyarapításáért fáradozók kitartó, magas
színvonalú, mûvészi munkáját, továbbá Lavotta János életmûvét bemutató,
népszerûsítõ, hagyományt teremtõ és ápoló tudományos tevékenységet” szándékozik
elismerni. A Lavotta János-díjat eddig tizenhárom alkalommal ítélte oda a kuratórium.
A díjazottak között éppen úgy találhatók országosan ismert személyiségek (Domokos
Mária, Lukin László, Rolla János), mint helyi zenepedagógusok (Bakonyi Béla, Csehi
Ferenc, Dombóvári János, Fehérné Sulyok Éva, Máczay Gyuláné, Ujj Viktor). A
kuratórium két ízben intézményt jutalmazott (Scholz Jenõ Alapítvány, Zempléni
Kamarazenekar), és ugyancsak kétszer adományozott posztumusz elismerést
(Asztalosné Lévay Adél, Fridl András).
A díj mellett létezik a Lavotta Társaság Tiszteletbeli Tagja kitüntetõ cím. Ezt azoknak
ítéli oda a kuratórium, akik a Lavotta Alapítvány céljaival rokonszenvezve jelentõs
szakmai, erkölcsi, anyagi  támogatást nyújtanak. Az évek során tiszteletbeli tagok
lettek: Szántó Endre fõorvos, Lavotha Géza képzõmûvész, Kónya István hegedûkészítõ
professzor, Lavotha Elemér csellómûvész, Farkas Ferenc zeneszerzõ, Gergely Péter
Pál karnagy, Molnár Pál karnagy, zeneszerzõ, Kovácsné Czingili Ágnes brácsatanár,
iskolaigazgató.
A Lavotta Alapítvány létrejöttekor (1991) az elsõ bejegyzett civil szervezet volt a hajdani

Dombóvári János

A Lavotta Alapítvány és a sátoraljaújhelyi
zenei közélet
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megyeszékhelyen, és feladatköre szerint máig egyetlen alapítvány a térségben, amely
díjat is adományoz. Az alapítvány tiszteletbeli elnöke az iskolás éveit Abaújszántón
töltõ, s közel három évtizede Cremonában hegedûkészítõ mûhelyt, iskolát létrehozó
Stefano Conia professzor. Az alapítvány feladatának tekinti a névadó életének kutatását,
megismertetését, mûveinek összegyûjtését, népszerûsítését, a Lavotta Kamarazenekar
támogatása révén a térség zenei közmûvelõdésének gazdagítását valamint a felsõfokú
zenei tanulmányokat folytató fiatalok segítését. Utóbbiak részére odaítélhetõ támogatás
a Cremonából, Kónya István hegedûkészítõ mûhelyébõl származó mesterhegedû
továbbá mesterbrácsa. A felbecsülhetetlen értékû hangszereket – ösztöndíjként – a
térség fiatal muzsikusai kapják felsõfokú hangszeres  tanulmányaik idejére.
Milliókban mérhetõ mindazon eszmei érték, amelyet az alapítvány a tizenhárom év
során megalkotott: Lavotta  fa-dombormûve a mûvészeti iskolában, mellszobra (Lavotha
Géza adománya) Sátoraljaújhely közterületén, a róla szóló monográfia (e sorok írójának
mûve), a mûveit hallhatóvá tevõ verbunkos cd-k, Lavotta bronz-dombormûve (Kiss
György Munkácsy-díjas mûvész alkotását az Erkel Ferenc Társaság adományozta)
Tállyán mind-mind a magyar zenekultúra része.
Az alapítvány Lavotta János halálának 170. évfordulója emlékére szervezte meg elsõ
tudományos ülését 1990-ben. Négy évvel késõbb országos megemlékezésre került
sor Sátoraljaújhelyben, Tállyán, valamint a szülõhelyen, a Pozsony vármegyei
Pusztafedémesen (Puste Ulany). Erre az alkalomra készült el az emléktábla, amely
magyar és szlovák nyelven hirdette: itt született a verbunkos zene úttörõje, Lavotta
János. A tábla ünnepélyes leleplezésére azonban a szlovák belpolitikai helyzet miatt
máig nem került sor. A legutóbbi zenetudományi konferenciára, ahol áttekintették a
Lavottával és korával kapcsolatos kutatások legújabb eredményeit, a magyar
millennium éve adott alkalmat.
Az 1989 karácsonya óta együtt muzsikáló zempléni hangszeres tanárok, zenei pályás
volt tanítványok, valamint magas osztályú növendékek – elõször még Zempléni
Kamarazenekarként – céljuknak tekintik Lavotta és a kor verbunkos darabjainak
megismertetését. A magyar lemezkiadás elsõ Lavotta cd-je 1995-ben jelent meg, a
másodikat 2000-ben már a Lavotta Kamarazenekar névvel jegyezték. Az együttes
névadása a Zempléni Mûvészeti Napoknak köszönhetõ, amelyen a kamarazenekar
elõször 1998-ban kapott feladatot. A sátoraljaújhelyi zenei közéletben a 2003-ban Pro
Urbe-díjat kapott együttes nevéhez számos hagyománnyá lett rendezvény fûzõdik.
Az évi 10-12 fellépésén kívül (karácsonyi hangversenyek, koncertek a görög katolikus
templomban, augusztusi zenekari esték) hangversenyekkel támogatja a térség zenei
közmûvelõdését is. A régión kívül több alkalommal szerepeltek szerte az országban,
több határainkon túli városban, sõt Hollandiában és Németországban is. A Lavotta
Kamarazenekar muzsikáját élvezhetik a Lavotta Estély és Bál résztvevõi is, amelynek
1920-ra visszanyúló hagyományát az alapítvány 1999-ben újította fel. Azóta az egykori
Carolineum épületében rendre összegyûlnek a térség polgárai, hogy jelenlétükkel,
adományaikkal támogassák az alapítvány céljait.
A Lavotta Alapítvány az általa indított mozgalom révén ma már nemcsak Sátoraljaújhely,
de az egész abaúj-zempléni térség zenei közéletének meghatározó intézménye.
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Mi van a pataki tarisznyában? Ha visszaemlékszünk útrabocsátásunkra, a tarisznya
tartalmára, mondhatjuk, hogy általában az, mint minden érettségizõ tarisznyájában:
pogácsa, bor a testnek, a szimbolikus vándorbot a fáradónak, egy szerencsefillér a
remélendõ gazdagsághoz, esetleg néhány buzdító és bátorító szó papírra vetve vagy
a Szentírásból vagy egy nagy gondolkodótól, költõtõl, írótól, humanistától.
Mit vihetett magával innen, ebbõl az Alma Materbõl a diák, ha pataki? Volt-e különbség
az útravalóban az egyház legújabb kori babiloni fogsága elõtt, alatta és megszûnése
óta? Másként esik-e a bizonyítvány az elszámoláskor a latba, ha annak keltezése
1948 és 1990 közötti iskolai évekre utal? Büszke lehet-e Patak ezen idõ tanáraira,
diákjaira?
Nos, ezekre a kérdésekre keresve a választ nézzünk bele ismét a tarisznyába! Vegyük
elõször a botot. A bot elsõdlegesen támasz az Élet viharaiban kitartóan elõre haladó
fáradónak. Mert bizony sokszor elfáradunk, majd életkorunk hajlítja hátunkat. De addig
is nehezíti járásunkat a gaz, a lassan térdig, majd derékig érõ szemét. Szemét az
utcán, szemét a médiában, szemét a nyomtatott irodalomban, szemét a barátnak hitt
emberek között. Kezünkben a bot, amire támaszkodunk. Óh, Istenem, néha mennyire
jól esne a botot arra is használni, hogy összetörjük, szétzúzzuk a talmit, az értéktelen,
szétcsapjunk a képmutatók, a nyerészkedõk, erkölcsi és esztétikai értékeinket sértõ
és pusztító erõk között. Nem tehetjük. De kezünkben a bot, ami segít derekunkat
egyenesen megtartani, amikor gerincünket megroppantani akarják. Ez a bot jelenti
számunkra az értékeinket, tudást és szeretetet, amelyeket tanárainktól, diáktársainktól
Patakon kaptunk. A magyarságunk tudatát, értékeit. Visszaemlékezhetünk a
történelemórákra, ahol megtanulhattuk a magyarság õstörténetét, István törvényeit, a
kuruc kor dalait. Sokan itt hallották elõször a Piros bársony süvegem kezdetû Balogh
Ádám nótáját, és a Fülünkbe csendül egy nóta még….Emlékeztek barátaim? Sokan
vagyunk itt, akik ballagáskor is elénekeltük ezt a dalt Hajdú István (Törci Pityu) ablaka
alatt, megemlékezve és bizonyítva, hogy értjük a tanítását. Fülünkbe csendül, amíg
élünk, amíg gyerekeinket, unokáinkat neveljük, mert szükségét érezzük annak, hogy
átadjuk azt az erõt, amit ez a dal számunkra jelentett, s ami mögötte van. Azokat a
történelemórákat, ahol a reformkor tanulását a Himnusz és a Szózat ismétlésével
kezdtük. Aki e két verset nem tudta, nemcsak elmondani, hanem ihletetten elszavalni,

Szathmáry Béla

Mi van a pataki tarisznyában?
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az nem érthette meg a reformkor tanításait, így a felelõnek ebbéli tudásáról is számot
kellett adni. És mentünk a Nagykönyvtárba megtanulni a forrásokat kutatni,
megtapasztalni, felfedezni az ott megbúvó értékeinket.
Emlékszem, csengõbúcsunkkor – ez is milyen szép és más és többet mondó pataki
szó a mindennapi ballagásnál – Orbán Vica Vas István Cambridge-i elégiáját szavalta:
“Mert elmúltak a nagyurak, De megmaradt Sárospatak.” 1975-öt írtunk. Még nem
látszott a glasznoszty, a peresztrojka, de volt Sárospatak. Volt nagykönyvtár Újszászy
Kálmánnal, Szentimrei Mihállyal. És a nóta a fülünkbe csengett. Majd jöttek a 80-as
évek, s jöttek a fiatalok: Hörcsik Richárd, Kosztik Gábor. Mindenki tette a dolgát, amit
lehetett. Könyvtárosaink, levéltárosaink vezették a látogatókat és meséltek. Meséltek
a könyvtárról, meséltek a kultúráról, a reformációról, meséltek a magyarságról, a
Kollégiumról, a református magyar kultúra fellegváráról. Mindig jelen idõben, mindig a
létezõrõl. A parázs olthatatlanul izzott a hamu alatt. Így volt ez, valahányszor bementem
oda diákként, majd öregdiákként. És a derekam mindig egyenes maradt, mindig volt
mire támaszkodnom.
Ez a bot azonban évszázadok óta azt a célt is szolgálta, hogy összekötõ kapocs
legyen pataki diák és pataki diák, a diák és az Alma Mater között, amikor a másiknak
szüksége volt rá. Összefogást, támogatást jelentett. Aki olyan helyzetben volt, hogy
segíthetett, segített, kapaszkodót nyújtott. Ma ez a szerepe mintha visszafejlõdni
látszana. Pedig ez a Patakban gyökeret vert bot sok szép és hasznos ágat hajtott és
hajt azóta is. Kiváló tudósok, politikusok, az újabb és újabb nemzedékeket tanítók és
tanárok, a mindennapi életben szorgalmasan és becsületesen helytálló emberek
büszkélkedhetnek azzal, hogy patakiak. Ágaiból jutna tehát bõven vándorbotnak,
gyümölcseibõl az éhezõknek, árnyékából a pihenni vágyóknak. Ne hagyjuk, hogy titkos
féreg vagy õrlõ szú megrontsa, tönkretegye gyökereit, törzsét, lombozatát!
A tarisznyában ott a bor és a pogácsa, testi, de szellemi és lelki táplálékként is. Ugyanis
aki akart, órákon kívül néprajzzal, újságírással foglalkozhatott, bejárhatta hazánk közeli
és távoli vidékeit, megismerhette szülõföldjét, hagyományait, étkezési és italfogyasztási
szokásait is. Megtanulta Hegyalján tisztelni a szõlõ termelõjét, hiszen évente ki kellett
vennie a részét a szüretbõl. Megtanulta értékelni és kulturáltan élvezni a bort.
Megtanulta, hogy amikor az õsz a vér és arany színeivel festi át a szõlõhegyeket, a
nap sugarai belopakodnak Hegyalja kincsébe a tokajiba, hogy az elraktározza tüzét a
hideg, ködös õszi, téli napokra, amikor lelkünket a nyár emlékei mellett az aszú
melengeti. Megtanulta irodalmát, de megtanulta a bor mellett énekelhetõ dalait, nótáit
is. Ma már gyermekeink nem tudnak tábortûz mellett énekelni, nemhogy népdalainkat
nem ismerik, de magyar nótáinkat sem. Legfeljebb ha slágereket énekelnek. Erre a
fajta kultúrára nevelés eltûnt a rendszerváltás óta Patakon. Pedig én is az Eszkálán
tanultam meg Vörös József tanár úrtól a hagymás vörösborban pácolás tudományát,
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s tudott-e a vegyes pörkölt készítésének tudományáról, a szárazkolbász, a békési
fehér kenyér és a pohár vörös bor harmóniájában megjelenõ gasztronómiáról más
olyan nyálcsordítóan mesélni, mint Törci Pityu? S a kemény õszi és téli alapozó edzések
mellett jutott idõ esténként a tûz vagy a petróleumlámpa fényében Bolvári Péterékkel
néhány gyönyörû dalt is megtanulni. Ez is hozzátartozik magyarságunkhoz.
Hozzátartozott, ahogyan Tompa László Tamási Áron prózáira, Ady Endre verseire
komponált elõadásai könnyeket fakasztottak és lelkesítettek. Nos, a hasonló,
magyarságtudatunkat megalapozó, elmélyítõ elõadások ma sem idegenek Pataktól,
bizonyítják ezt a sajnos csak félig sikerült kutatásom tapasztalatai, amikor is egy
kérdõívet kértem kitölteni a Református Kollégiumban és az Árpád Vezér
Gimnáziumban az érettségizõ diákoktól. A kevés, ki tudja miért félve kitöltött kérdõív
alapján is megállapítható volt azonban, hogy a Refiben a diákok nem csak szólamokat
tudnak, hanem véleményük is van nemzeti hovatartozásukról.
Szellemi és lelki táplálék volt számunkra az anyanyelv szeretete, a magyar nyelven
írók tisztelete és megbecsülése, ahogyan azt a magyartanáraink átadták számunkra.
Hiszen Zemplénben élünk, Kazinczy földjén, ahol a Jót, s jól született. Nem feledhetjük
soha az õszi széphalmi zarándoklatokat. Igen, micsoda alázattal beszélt Zabóné Ági
néni Vörösmartyról, Arany Jánosról, Adyról, hogyan tudta ugyanazzal az õszinte
lelkesedéssel élvezhetõvé és érthetõvé tenni az irodalmat Németh Lászlótól Gelléri
Andor Endréig. Milyen büszkék voltunk arra, hogy a skót balladák, Shakespeare
szövegei vagy akár Baudelaire, Verlaine csodálatos sorai magyarul talán szebben is
szólnak, mint az eredetiek, kiváló mûfordítóinknak köszönhetõen, és sajnáltuk a
magyarul nem tudó európaiakat, hogy micsoda élménytõl fosztják így meg magukat.
Patakon a mi idõnkben hagyományosan jó volt az idegen nyelvi oktatás. Aki akarta,
elsajátíthatta a németet, angolt, franciát, s kitárulhatott elõtte a világ irodalma. Nem
éreztük, hogy kisebbek lennénk, sõt, hittük és hisszük, hogy sok esetben különbek
vagyunk Európa nyugati felénél. Vajon meddig még? Van ugyan már irodalmi Nobel-
díjasunk is, de sok a szemét, nagyon sok!
A történelmünk, az irodalmunk ismerete valamennyi itt végzett diáknak támasz, lelki
és szellemi táplálék. De igaztalan lennék, ha nem említeném az itt megszerezhetõ
egyéb ismereteket, a reáltárgyak tanárait és ezen a téren munkálkodó diákjainkat.
Comenius Orbis Pictusától Simándi professzor szemléltetõ eszközein, Sipos István
kémiaóráin át a legújabb idõkig a legjobbaktól tanulhatták az alapokat építészeink,
mérnökeink, közgazdászaink.
A szerencsefillér a talentumot juttatja eszünkbe. Azt a felelõsséget, amivel az itt
megszerzett tudás, az itt kapott szeretet együtt jár. Azt a kötelezettséget, hogy ha
vitted valamire, légy büszke arra, hogy tudásodat honnan kaptad, de tartozol háládat
életed végéig leróni Alma Materednek. Ha valamennyi, a hazáért, egyházért,
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embertársaiért sokat tett, híres, vagy az egyéni dicsõségre sokat nem adó diákunknak
szobrot állítanánk, a fáknak már nem jutna hely az Iskolakertben. És ez így van jól. A
talentumokat mi sem egyformán kaptuk, különbözõ megbízásokkal indultunk útnak,
de éreztük, hogy a feladatot vállalnunk kell, s bízom benne, hogy többen vagyunk,
akik nem ástuk el a biztonság kedvéért a kapottakat. Valamennyien tanúságot tettünk
elkötelezettségünkrõl, s errõl idõnként az iskolánknak és egymásnak is számot adunk,
amikor ötévente összejövünk a találkozókra. Ekkor beszámolóinkkal példát adunk a
fiatalabb nemzedékeknek, de magunkat is erõsítjük. Nekünk vallásóráink nem voltak,
de megtanították velünk tanáraink, hogy aki nem vállalja a feladatot, bûnt követ el.
Megtanították nekünk, hogy nem elegendõ a rossztól tartózkodni, hanem minden
erõnket latba kell vetni a jó cselekvésének érdekében.
Ezekkel az útravalókkal, ha anyagiakban, elõmenetelben nem is tudtuk minden esetben
megsokszorozni a talentumokat, de mindenkor megtarthattuk egyenes derekunkat,
tisztán, emelt fõvel mehetünk végig az utcán, s álljuk, ha valaki a szemünkbe néz. Az
erkölcsi tartást, az erkölcsi értékeinket igenis megsokszoroztuk, ami ma talán fontosabb,
mint valaha, annak érdekében, hogy hazánk fejlõdjön a földön és az égben egyaránt.
Köszönet érte valamennyi tanárunknak és a hasonlóan gondolkodó diáktársainknak.
Remélem, õk vannak, s õk lesznek többen. És újra Vas István, s az Ági nénitõl kapott
útravaló:
“Még egyre nézzek, még egyre lássak! És bízni benned! És nem hinni semmilyen
áltatásnak, csak a szememnek! … A remény, hogy azt, ami ellenünk valahonnan
megindul és gyõzni rendeltetett, mégiscsak kivárjuk állva. S hogy nem vesztem el,
amiben hittem. És az nevet, aki utoljára nevet. S hogy védjük az életet, amíg lehet, s
talán egy kicsit azon is túl. S ha másunk nem és másutt nem, ha már nem leszünk, hát
valahol odalent még a kiszáradt koponyánk is nevet. És fütyülünk, fütyülünk a halálra.”

(Elhangzott 2003. november 7-én, Sárospatakon, a ME Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, a

Magyar Comenius Társaság és a Pataki Diákok Szövetsége közös tudományos felolvasóülésén,

a PADISZ alapításának 75. évfordulója alkalmából. Beszédét a szerzõ nemrég elhunyt szeretett

tanárának, Hajdú Istvánnak ajánlotta.)
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Lapunk új munkatársai

Egey Emese, a szerkesztõbizottság tagja. 1966-ban született Budapesten. Az ELTÉ-
n angol-finn szakos tanári oklevelet, majd doktori (PhD) fokozatot szerzett. Tanított a
budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban és a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumában, továbbá a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi,
valamint Hittudományi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán. A Magyar-Észt Társaság alapító tagja, a budapesti Kalevala
Baráti Kör tagja. Kutatási területe a 20. századi magyar-finn, magyar-észt kapcsolatok
története, valamint az angol egyházi szaknyelv. Fontosabb mûvei: Learn from me. An
English Coursebook written from the Christian perspective (2001, Ábrahám
Károlynéval), Finn vonatkozások Kodály Zoltán népzenetudósi és zeneszerzõi
munkásságában (2001), A Turán címû folyóirat és a finnugor néprokonság a két
világháború közötti Magyarországon (2002), A két világháború közötti magyar-finn-
észt kapcsolatok történetébõl. Társasági, diplomáciai, katonai együttmûködés (2002).
A Zempléni Múzsa 2002/1. számában fordítása, a 2003/2. számában recenziója jelent
meg.

Földy Lilla olvasószerkesztõ. 1977-ben született Sárospatakon. A Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. 2001-ben állam- és jogtudományi
doktorrá avatták a Debreceni Egyetemen, amelynek Európa-jogi Tanszékén késõbb
nappali tagozatos PhD-hallgató volt. Jogi tanulmányaival párhuzamosan magyar
szakos bölcsészdiplomát szerzett és specializáció keretében mûvészettörténetet
hallgatott. Jelenleg a Közép-Európai Egyetem (CEU) Kulturális és Mûvészeti
Kutatatóközpontjának programasszisztense. Eddig megjelent írásai európai jogi
tanulmányaihoz kötõdtek: Az Európai Ombudsman szerepe az Európai Unióban (2001),
Az arányosság elve a közösségi jogban (2002), A diákok szabad mozgásának kérdése
az Európai Bíróság elõtt (2002). A Zempléni Múzsa 2003/4. számában
mûvészettörténeti tárgyú recenziója jelent meg.

Lapis József szépirodalmi rovatvezetõ, a Debreceni Egyetem magyar-angol szakos
hallgatója. 1981-ben született Sárospatakon, a helyi Árpád Vezér Gimnáziumban
érettségizett. Az irodalommal alkotóként, szervezõként és tudományos munkája révén
is kapcsolatban áll. Versei és/vagy novellái jelentek meg a Több fényt! c.
diákantológiában, az ÁVG almanachjában, egyetemi lapokban és a Megálló c. LÉK-
antológiában. A Zempléni Múzsa 2003/3. számában novelláit közöltük. A debreceni
LÉK irodalmi alkotókör vezetõjeként és egyetemi lapok irodalmi rovatának
szerkesztõjeként aktív irodalmi-kulturális szervezõi tevékenységet folytat. Tanulmánya,
recenziói jelentek meg az Alföld és a Szkholion c. folyóiratokban. Kutatási területe
részben a huszadik századi és kortárs magyar irodalom, részben a kultúra- és
médiatudomány.
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Számunk szerzõi

Balázs Ildikó 1965-ben született Marosvásárhelyen. Tanár, újságíró, mûfordító, a
Nyíregyházi Fõiskola adjubktusa.
Barabás Zoltán 1953-ban született Nagyváradon. Filozófia szakos tanár, újságíró, a
Partiumi Közlöny alapító fõszerkesztõje, a Várad c. irodalmi folyóirat szerkesztõje.
Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. A Matáv Szimfonikus
Zenekar ügyvezetõ igazgatója, lapunk fõszerkesztõje.
Bordás István 1965-ben született Miskolcon. Népmûvelõ-muzeológus, a Sárospataki
Képtár vezetõje, a Zempléni Múzsa lapigazgatója.
Demeter Gyula 1919-ben született Sajókeresztúron. Lelkész, a Sárospataki Református
Fõiskola, majd a miskolci Kilián Gimnázium magyar-latin szakos tanára.
Dombóvári János 1952-ben született Miskolcon. Hegedûtanár, a sátoraljaújhelyi Lavotta
János Mûvészeti Iskola igazgatója, a Lavotta Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Farkas Arnold Levente 1979-ben született Nagyváradon. Egyetemi hallgató, a debreceni
LÉK irodalmi kör tagja.
Farkas Nimród Zsombor 1981-ban született Nagyváradon. Egyetemi hallgató, a debreceni
LÉK irodalmi kör tagja.
Hermán M. János 1948-ban született Kolozsvárott. Református lelkész, teológiai doktor
(Nagyvárad).
Karasszon Dénes 1925-ben született Budapesten. Az állatorvostudomány doktora, a
Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli elnöke.
Katona Kálmán 1956-ban született Miskolcon. Közigazgatásban dolgozó jogász.
Keviczky László 1945-ben született Ráckevén. Villamosmérnök, az MTA rendes tagja
és alelnöke, egyetemi tanár, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézetének kutató professzora.
Kézi Erzsébet 1951-ben született Sátoraljaújhelyben. Neveléstörténész, a ME Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar docense.
Mátyus Aliz 1948-ban született Zalalövõn. Író, szociológus, a Magyar Mûvelõdési Intézet
Szín – Közösségi mûvelõdés c. folyóiratának fõszerkesztõje.
Szathmáry Béla 1956-ban született Sátoraljaújhelyben. Jogász, a Sátoraljaújhelyi Városi
Bíróság bírája, lapunk szerkesztõbizottsági tagja.
Szentirmai László 1950-ben született Mezõcsáton. Bábtervezõ, grafikusmûvész, a ME
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar docense.
Turi Gábor 1951-ben született Nyíregyházán. Újságíró, kulturális diplomata, Debrecen
alpolgármestere.
Urbán Barnabás (1897, Jósvafõ – 1985, Sárospatak). Matematika-fizika-filozófia szakos
gimnáziumi tanár, a Sárospataki Református Fõiskola volt közigazgatója.
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