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Barabás Zoltán
Levélféle odaátra
Ady Endre születésének 131. évfordulója alkalmából

„Kisértetes nálunk az Ősz / S fogyatkozott számú az ember: / S a dombkeritéses 
síkon / Köd-gubában jár a November.” – mormoltam magamban sokszor elmon-
dott nagy versed sorait, miközben a hideg holdfénybe ájult, alvó Érmindszentre 
gondoltam és Reád, aki már csaknem kilencven esztendeje „ott magadban fek-
szel” és nem is sejted „hogy rádió van és hogy / a tengert átrepülték / és drót nélkül 
beszélnek / ma Pestről Hollywooddal”. „És nem tudod, hogy itt fent / mi mindent 
írtak össze / Felőled már azóta…”, s rajtad már senki, de senki sem kérheti szá-
mon, hogy „lesz-e holnap / új, művelt Magyarország / és emberséges élet? / és 
érdemes-e itt még / kiállni tiszta szívvel / és megbűnhődni versben / a múltat és 
jövendőt?” (Emőd Tamás).

Hibbant, vak éjszaka volt.

Álmatlanul kókadozva ültem kopott íróasztalomnál. Olvasólámpám gyér fénye 
lidércesen vetült az üres papírlapra. Hirtelen elfogott a borzongás. Úgy éreztem 
magam, mint egy réges-régen magára hagyott tárnalakó, akinek váratlanul arcába 
csap egy bányászsisakra szerelt lámpa fénycsóvája…

Látod, tehetetlenségemben mennyi mindent összefecsegek magamról, ahelyett, 
hogy leírnám Neked: itt és most gyász és bányászhalál híre járja. De mifelénk 
most ez a legkevésbé fontos.

Mit nekünk a nyomor, a húsevő virágként tenyésző kelet-közép-európai kiszol-
gáltatottság, az újan globalizálódó rabszolgaság! Egész este a televízióban gőz-
erővel folyt a választási kampány. Kis balkáni senkik, dölyfös perc-emberkék, a 
mindegyből is pompásan megélő kufárok szorongatták egymás torkát, igyekezvén 
egymás elől elhappolni a még lophatót.

Ezzel egyidőben minden „magyar csatornán” két eszelős kormányfő mocskolta 
egymás népét – fő műsoridőben és közpénzen!

Nem kétséges: ismét mélypontra kerültünk. Arany János, József Attila és Ily-
lyés Gyula fajtája maholnap elfeledi anyanyelvét is, mert nap mint nap romló 
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írással, igénytelenül összezagyválva hetet-havat, immár ékezetek nélkül üzenget 
egyik mobiltelefonról a másikra. A bajt csak bokrosítja, hogy magyarjainkból las-
san kihalnak „az erkölcsképző szervek” (Dr. Hegedüs Loránd)! És mindez mintha 
valami előre megírt, ördögi terv szerint történne. Mármint a mélymagyarosítás. 
Józan ésszel végiggondolva az egészet, már azon sem csodálkozik az ember, hogy 
a valamikori történelmi határaink szélére telepedett, ott sokáig meghúzódott ná-
ciók – elesett állapotunkon felbuzdulva – ezzel visszaélnek, és már jó ideje velünk 
járatják a bolondját.

Gyalázat, hogy a harmadik évezred elején – vérzivatarok, padlássöprések, 
gulágok, temérdek szenvedés, megannyi kismacska módjára vízbefojtott sovány 
remény pusztulása nyomán – ismét országrontásban élünk.

Gyalázat, hogy az elvesztett erdélyi „bölcsőháború” után már önmagunkat is 
kezdjük odahagyni. Mindannyiszor beleborzongok, ha arra gondolok, hogy hol, 
miért és legfőképpen „kikkel zabáltatom a szívverésemet” (Pilinszky János).

Hidd el nekem, mostanság egyre többször ötlik fel bennem a Te nagy, mindmáig 
egyetemes érvényűvé kiterjeszthető látomásod. „Vak ügetését hallani / Eltévedt, 
hajdani lovasnak, / Volt erdők és ó-nádasok / Láncolt lelkei riadoznak” – írtad a 
kilencvennégy esztendővel ezelőtti Nyugat egyik novemberi számában.

Ismét november hava járja. Köröttem csupa jó arcú emberek állnak a morózus 
nagyváradi ég alatt, és kérve kérünk: kelj föl és indulj, Ady Endre!

Keresd meg a hínárúton és vezesd vissza az eltévedt lovast!

Elhangzott 2008. november 23-án Nagyváradon, Ady Endre emléktáblája előtt.
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Vasy Géza
Ady Endre sírjánál

Ady Endre sírjánál mire is gondolhatnánk? Bizony a halálra, bizony az életre. Ady 
Endre halálára és életére, a magyarság lehetséges halálára és életére, s a magunk 
elkerülhetetlen halálára és addig tartó életére.

Ady Endre halála nemcsak a magyar irodalom gyásza volt, hanem egy nemzeté, 
amely ekkor ezt csak részlegesen volt képes felfogni. Amiként az sem volt ekkor 
még elkerülhetetlen felismerés, hogy az 1919-es esztendő kegyetlen sorsforduló 
a magyarság történetében. Ady halálának időpontja lényegében egybeesik azzal, 
amit tömören kifejez egyetlenegy szó: Trianon. Ady költészetének lényegét az 
ő életében inkább csak a következetesen reformer és a sokféle értelemben for-
radalmárnak nevezhető értelmiség és polgárság fogta fel, vagy legalábbis érezte 
meg. Trianon Mohácsot idéző istencsapásnak bizonyult, s Ady költészete, amely 
korábban a soha semminek örülni nem tudó próféták átkozódásait idézte fel so-
kak szemében, hirtelen józan helyzetelemzésnek bizonyult. Történelmi jelenké-
pének és abból következő jövőképének lényege abban ragadható meg, hogy még 
a Templomot sem építettük fel, s hogy az Idő rostájában alá fogunk hullani mint 
nemzedék s mint nép egyaránt. E szemléletben a reményvesztettség és a mégis re-
ménykedés hullámmozgása állandósult, a világháború esztendeiben azonban egy-
re nagyobb fokú csüggedés vált meghatározóvá. Összefonódottan jelent ez meg 
a személyiséglét, a magyarságlét és az emberiséglét szintjein. Az I. világháború 
befejeződése a háborúskodásban egyetemlegesen bűnös emberiséget győztesekre 
és vesztesekre osztotta, s így a hullás, a pusztulás képzetei a vesztesekre, jelesen a 
magyarságra korlátozódtak. 

A magyarság életereje ronthatatlannak bizonyult ezer év során. Túléltük Mo-
hácsot, túl a Habsburg-gyarmatosítást, túl Világost. És túléltük a II. világháborút, 
túléltük a bolsevik diktatúrát. A sebek azonban öröklődnek. S talán ez is magya-
rázza, hogy a bolsevik diktatúrát követő, szelídebb, mondjuk így: szocialista dik-
tatúra jobban megrokkantotta a magyarságot, mint az azt megelőző évtized. S 
talán ezért tellett már csak pillanatnyi fellángolásra 1989-ben. Ha a kilencvenes 
években feltámadt volna Ady Endre, ha ma feltámadna, újabb üdvözletet írhatna 
a győzteseknek, vagyis a falansztert előlegező globalizáció bajnokainak, kérlelve, 
hogy
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Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény, szép szivünkön,
Ki, íme, száguldani akar.

Baljóslatú, bús nép a magyar […]

A globalizáció már nem győztes és vesztes nemzetekre osztja fel a világot. Vesz-
tes minden polgár, s a milliárdosok egyre szűkebb rétege is csak átmenetileg érez-
heti magát győztesnek, mert a mai út katasztrófába fogja sodorni az emberiséget. 
Nem a magyarság, az emberiség egésze rombolja folyamatosan azt a Templomot, 
amelyről csak hitte azt, hogy már felépítette. Az emberiségre vonatkoztatható ma 
már A szétszóródás előtt jövendölése: „S elveszünk, mert elvesztettük magunkat.” 
Az Idő rostája már nem válogat. 

Ady Endre halálának napja egyúttal a költői halhatatlanság kezdete is. Az egyre 
romlékonyabb testben lakozó szellem kiizzadta a maga igazgyöngyeit. Kilencven 
év alatt jottányit sem csökkent az értékük.  Ennyi idő alatt folytatódott a nemzet 
sorsában s mindannyiunk egyéni életében a reménykedések és a csalatkozások 
sorozata. Beláthattuk Ady igazát ebben is, abban is. S nem tehetünk mást mi sem: 
számot kell vetnünk a romlással, s közben hordanunk kell a köveket a Templom-
hoz. Ha ma szertenézünk, meglelhetjük-e honunkat a hazában? Úgy kellene él-
nünk, hogy meglelhessük. Olyan országot érdemelnénk, amelyben meg lehet lelni 
a hazát. S olyan földkerekséget, amelyben az élet a legfőbb érték. 
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Felhívás
Ady Endre halálának a 90. évfordulóján jelen felhívás aláírói mint kezdeményezők, 
azzal a kéréssel fordulunk mindenkihez, itt, a Kárpát-medencében és a nagyvilág-
ban, hogy segítsék elő Érmindszenten, Ady Endre szülőfalujában, egy egész alakos 
szobor felállítását, amely egyik legnagyobb költőnk emlékét örökítené meg.

Ady Endre, meggyőződésünk szerint, nemcsak egyik legnagyobb költőnk, ha-
nem olyan szellemi és erkölcsi tekintélyünk is, akinek eszméi, emberi hite és re-
ménysége a jelenben is hatékonyan szolgálhatják nemzetünk fennmaradását és 
megerősödését.

Ady Endre érmindszenti szobrát olyan jelnek szeretnénk tekinteni, amely nem-
zeti összefogásunk és felemelkedésünk szellemi stratégiáját mutatja fel. Meg-
győződésünk, hogy az idei esztendő, a Magyar Nyelv Éve kiváló alkalmat kínál 
magyarságunk öntudatra ébredésére, művészi értékeink és nemzeti kegyhelyeink 
gyarapítására, egyáltalán a közös cselekvésre.

Adományaikat a nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány 
alábbi számláján fogadjuk: 

Fundaţia Pro Universitate Partium 
Unicredit – Ţiriac Bank Oradea
IBAN  RO17BACX0000003007246003  Euro
IBAN  RO98BACX0000003007246000  Lej
Cod fiscal: 12331679, SWIFT-Cod: BACXROBU, Jelige: Ady-szobor

Magyarországon: 
Arany János Alapítvány – 1062 Budapest, Bajza u. 18.
Számlaszám: 10201006 – 50018291

Nagyvárad–Budapest, 2009. január 27-én,  
Ady Endre halálának 90. évfordulóján

 Tőkés László  Vasy Géza
 királyhágómelléki református püspök, irodalomtörténész,
 európai parlamenti képviselő a Magyar Írószövetség elnöke

 Pomogáts Béla Székelyhidi Ágoston
 irodalomtörténész, író, kritikus,
 az Anyanyelvi Konferencia elnöke az Erdélyi Szövetség elnöke
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 Kiss Sándor Dr. Ködöböcz Gábor
 az Academia Humana Alapítvány irodalomtörténész,
 elnöke az Agria főszerkesztője

 Pintér István Barabás Zoltán
 a Pro Universitate Partium Alapítvány költő,
 ügyvezető igazgatója a Partiumi Magyar Művelődési
  Céh igazgatója

 Mezey Katalin Oláh János 
 költő, költő, a Magyar Napló
 a Széphalom Könyvműhely igazgatója főszerkesztője

Érmindszent, Ady Endre szülőháza
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Szakolczay Lajos
A mosoly kiskátéja
Juhász László (1933–2008)

Amikor a múlt év végén Juhász Lászlót, a művelődéstörténészt, az írót, a publicis-
tát Győrben utolsó útjára kísértük, s a ravatalnál lévő szűkebb családra pillantot-
tam, nem mérhetetlen fájdalmuk rendített meg – jómagam is siratván az égnek 
létrát támasztót őszintén velük éreztem, hiszen a férj, az apa visszahozhatatlan –, 
hanem egy bölcs mosoly végleges eltávozása. Mert ebben a mindig derűs arcban 
– fiókjait már más nem fogja húzogatni, csak az Isten – türelem volt, bátorság 
volt és erkölcs volt. Tulajdonosa, mindennel szembenézve, úgy tudott élettel teli 
vidámsággal mosolyogni (még az utolsó évek betegeskedéseit is ez jellemezte), 
hogy a világ s megannyi törhetetlennek hitt szolgája meghajolt előtte. Mert nézé-
sével megszelídítette? Mert a tartás keménysége, az egyenes gerinc megengedte 
neki ezt az időtlen, mindent átvilágító, s az átvilágításhoz valaminő belső fényt is 
aktivizáló somolyt? Juhász Laci már mindvégig így fog állni előttem – felhőtlen, 
tiszta arccal. Semmitől meg nem rendülve – bár életútja a bátrat is nemegyszer 
elhalmozhatta volna félelemmel –, mintha a becsületesség (sajnos, nem ilyen vi-
lágot élünk) a föld aranya volna. Ezüsttallérja meg – soha rosszabb „aprópénzt”! 
– a tudás, a műveltség. Hitt ezekben a pénznemekben. S bugyellárisát ott tömte 
velük teli – ebből a szempontból gazdag volt a családi örökség és a lába elé teke-
redő út –, ahol megfordult. (A másikat nem tartotta annyira fontosnak, hiszen a 
Szabad Európa Rádió nyugdíját élvezvén a Magyar Televíziótól kapott nem kis 
javadalmazását –1993–94-ben hírigazgató volt – hónapról hónapra fölajánlotta 
humanitárius célokra.)

A kaposvári születésű író gyermekkorát a Felvidéken, diákéveit Győrben töltöt-
te.  A bencés gimnáziumban szerzett érettségi és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Jogi Karán 1956 nyarán kapott diploma jó alap volt ahhoz, hogy a me-
nekülni kénytelen – huszonhárom éves korában a hazáját elhagyni kényszerülő 
– fiatal idegen környezetben is talpra álljon. A gráci egyetem és a bécsi Kereske-
delmi Akadémia stúdiumai csak erősítették hitét: a kint élőnek is lehet egészséges 
magyarságtudata (ebben az élményében százezrekkel osztozott), s ha felelősen 
gondolkodik, sokkal többet tehet – mert szabad! – az orosz igában sínylődő nem-
zetért, mint otthon maradt társai.

Juhász László számára a Szabad Európa Rádió volt az a szócsővel megerősített 
kilátó – harminchárom évig szolgálta itt (először Bécsben, majd Münchenben) a 
magyarság és az országhatárainkon kívül élő magyar kisebbség ügyét –, ahonnan 
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népe-nemzete (sokszor elhallgatott vagy a zsarnok kívánalma szerint torzított) 
történelmére látott, és a kommunista éra gyalázataira föl tudta hívni a világ figyel-
mét. Rádióműsorai már címeikkel lázítottak: Tiszta forrás; Lármafa; Protestáns 
világ; Barangolás a magyar múltban. Mindenik adása pontos, ám érzelemmel (az 
ész megfellebbezhetetlen nagyvonalúságával) átitatott valóságos kis esszé volt: a 
történelembe bevilágító, a kisemmizetteket megvigasztaló, a harcolni vágyóknak 
jövőt kínáló lámpás. Lámpás, amelynek az egyetemes magyarságtudat volt a fó-
kusza.  És a célja? A hazai és a Trianon által elszakított lelkek bátorítása, föleme-
lése. 

Életét tette arra, hogy a külföld magyar emlékei – a hontalanok szabadságharcát 
akarva-akaratlanul erősítő példázatok – minél nagyobb körben váljanak ismert-
té. Könyveinek művelődéstörténeti hasznossága fölér egyetemi egzámenek gon-
dolkodást tisztító levegőjével. Aki az egykori császárváros magyar vonatkozású 
kincseire kíváncsi, az bátran forgathatja a négy kiadást is megért Bécs magyar 
emlékeit (az első megjelenés: 1972). Aki pedig Burgenland „magyar képére” kí-
váncsi, annak feledhetetlen olvasmánya lesz a tájat és történelmét a megismerés 
napfényes síkjára emelő útikalauz, az 1976-os, később ugyancsak több kiadást 
megért Várvidék. Ha az aránylag friss könyv (Antológia Kiadó, 1999) előszavába 
beleolvasunk, azonnal látjuk a honkereső otthonosság (Juhász az utolsó évtizede-
it Fraknóvárán töltötte) nyelvízlelő bizonyosságát. „Vannak, akik a széphangzású 
Őrvidék elterjedését szorgalmazzák, ami ellen nem is lehetne kifogásunk, ha nem 
ezen a néven hívnák már évszázadok óta a Pinkavölgyének Gyepűfüzes és Pinkafő 
között húzódó szakaszát. Mivel ez a tájegység, a Felsőőrség csak egy töredéke 
Burgenland egész területének, így helytelen lenne ezt az elnevezést az egész tar-
tományra kiterjeszteni. A Várvidék elnevezés viszont nemcsak megfelel a német 
tartománynévnek, nem csupán hangzásra szép, de tartalmában igaz is. Ez a szó 
felidézi bennünk a fraknói vár 700 éves Öregtornyát, a kaboldi vízivár reneszánsz 
ablakait, a lékai vár lovagtermének gótikus íveit, a szalonaki vár ősi falait, Boros-
tyánkő büszke bástyáit és a Batthyányak romjaiban is tekintélyes németújvári sas-
fészkét. Ezt jelenti a Várvidék, sőt még ennél is többet: a lánzséri romokat ugyan 
úgy felöleli, mint az árpádkori pinkaóvári sáncokat, a lajtapordányi földvárat, a 
vizesárokkal és falakkal megerősített várkastélyokat, valamint a büszke templom-
erődöket.”

Ennyiből is látni eme művelődéstörténeti kalandozás legfőbb jellemzőjét: a 
történelmi helynevekbe (helységnevekbe) rejtett – egyik népnél sem vagyunk 
alábbvalóak – magyar büszkeséget. Ami hangulat, kellem, vagyis tudósítás egy 
régmúlt – ám elszakíthatatlan, mert álmainkban őrzött – földrészről. A burgen-
landi helységnevek sorjázása – Füsthegysirokány, Döbör, Németcsencs, Gabócs, 
Gyöngyösfő, Borosgödör, Vaskomját, Répcekethely, Pecsenyéd, Oláhciklány, 
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Répcemicske, Bándol, Zemenye, stb. – talán közelebb visz ahhoz a terrénumhoz, 
amelyet bejárni Juhász számára nem volt más, mint kötelességszerű nyelvízlel-
getés. Ezzel az alázattal merült a külföldi magyar emlékek kútjába is: Magyarok 
az Újvilágban (1979), A Héttoronytól Kufsteinig (1982), Mátyás király Bécsben 
(1985), Barangolás a magyar múltban (1992). 

Értékőrző (s az igazságért mindig kiálló) tanulmányvonulatának szép példája az 
a briliáns írás, amely hajdani barátjának, a Bebádogoztak minden ablakot írójának 
szolgáltat – minden támadás, besározás ellenében – okadatolt védelmet (Tollas 
Tibor igazsága – Antológia Kiadó, 2006). Dokumentumfilmjeinek, amelyeket a 
Duna Televízió vetített – szerkesztő és rendező volt egy személyben – se szeri, 
se száma. Akárcsak egy pár fölsorolásával is a gondolkodás – és a gondolkodásra 
sarkalló látás – tágas tereire érünk: Bécs magyar emlékei (1993), Bujdosók nyo-
mában (1995), Isztambul magyar emlékei (1996), Egy század végnapjai (1996), A 
kövek üzenete (1997), Az olaszországi magyar légió nyomában (1999). 

Hogy mosolyát fölidézhessem – amely kiskátészerűen foglalja magában a bölcs 
mindentudáson kívül a közösség iránti alázat és derűs életszeretet összes jegyét 
–, újranéztem néhány filmjét: a Tollas Tibor-portrét (Varázskör – 2002), a friss 
Ruszti évszakokat (2008) és a magyar történelem egyik mocskáról ítélkező do-
kumentumot, az …a gyilkosokat néven nevezni! – A mosonmagyaróvári pert is 
(1997). Bennem, ahogy eddig is volt, halk szavú barátom most már mindvégig 
szent hangú igazságőrzőként fog élni. S a magyar művelődéstörténet pedig önma-
gát tiszteli meg azzal, ha Juhász László életművét – el kell hogy következzék ez az 
idő! – értékfolyamába emeli.
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MTI-közlemény a Nagy Gáspár Alapítvány 
létrejöttéről

A két éve elhunyt Nagy Gáspár költő felesége és gyermekei 2009. január 20-án lét-
rehozták a Nagy Gáspár Alapítványt. Az Alapítvány emlékház kialakítását tervezi 
Nagy Gáspár szülőházában, amelyben emléket állít szerkesztői (HITEL folyóirat) 
és közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságának. Az emlékházat kulturális 
központként, alkotótáborok színhelyeként kívánja működtetni.

Az Alapítvány emléket állít Nagy Gáspár költő, író, folyóirat- és rádiós-szerkesz-
tőnek, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan 
kötődő életművének annak érdekében, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves 
részévé, annak eleven hagyományává váljék.

Az Alapítvány e célokkal segíti a magyar irodalom és a hozzákapcsolódó társ-
művészetek (képző- és zeneművészet) értékeinek bemutatását, különös tekintettel 
a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra. Támogatni és ösztö-
nözni kívánja azokat a törekvéseket – határainkon belül és túl – melyek a magyar 
nép történelem során felhalmozott értékeit tudatosítják, őrzik és gyarapítják.

Nagy Gáspár tanulmányait a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, majd Szom-
bathelyen népművelés és könyvtár szakon végezte. 1976–80 a Móra Kiadó szer-
kesztője. 1981-től 1985-ig a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor 
Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től 
a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben 
tagjai közé választotta a Magyar Művészeti Akadémia. József Attila-, Kossuth-, 
Magyar Örökség, Prima-díjjal és számos más elismeréssel méltatott költő. Élet-
művének fontos része volt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 
őrzése és eszméinek képviselete. Nagy Gáspár művészete és emberi tartása a tisz-
tesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája a magyar irodalomban. Több 
műve, köztük A Fiú naplójából (1981) és az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) 
című verse az 1989-es politikai rendszerváltás szellemi előkészítője. Versei miatt 
több folyóiratot, így az Új Forrást, Tiszatájat bezúzatták, szerkesztőit leváltották, 
Nagy Gáspár pedig kénytelen volt lemondani írószövetségi tisztségéről. Lenyűgö-
ző erkölcsi nyugalommal és biztonsággal fogalmazta meg küldetését, mely szerint 
a költőnek emlékeznie és látnia „esküdt kötelesség”. A hazugság, cinizmus, áru-
lás, nemzeti felelőtlenség, történelmi tudatzavar, erkölcsi nihilizmus ellen küzdve 
adott és ad ma is példát arra, hogy modernség és közösségi felelősség, hagyo-
mányok gazdag sokféleségéhez való kötődés és újítás, erkölcs és esztétikum nem 
kizárják, hanem hitelesítik egymást a művészetben. Nemcsak néhány történelmi 
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jelentőségűvé vált “rendszerváltó” versével járt ösztönzőn, eszméltetőn előtte a 
magyarországi és kelet-közép-európai változásoknak, hanem a legújabb időknek 
is félelem nélküli megítélője. Egész személyisége, művészete tisztaságot sugároz 
és követel.

Budapest, 2009. január 20.
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