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VISSZAEMLÉKEZÉSEK EGY
SÖTÉTEBB KORRA
A történelem emlékek tárháza. Az egyéni és kollektív
emlékezésé. A kollektív emlékezés hiányában meg
kérdőjeleződik az egyénnek, mint valamely közösség tag
jának tudata. Az egyéni emlékezés nélkül nem lehet teljes
a nemzeti tudat.
Minden korban volt, amit elmond(hat)tunk egymásnak
— suttogva, félve a be nem avatottaktól — és volt, amit
magunkba folytottunk és legbensőségesebb barátunknak
sem tártunk fel.

Eljött a nyilatkozás lehetőségének kora. Nem a megve
tés, a gyűlöletszítás, vagy a bosszúállás szándékával, csak
az egyszerű tényfeltárás, lefojtott fájdalmunk szabadon
feltörő kiáltásának igényével. Ezzel a szándékkal indítjuk
meg rovatunkat az első ilyen jellegű visszaemlékezéssel.
Próbáljunk meg mindannyian — nyilatkozók és olva
sók — elfogulatlanoknak lenni!

Róth András Lajos

A SZENVEDÉS TISZTIT
„Mosolygó nézés és jói nevelt arc, mögötte
meghasad a szív..." Ismert melódia szövege.
Mosolygunk, miközben belülről zokogunk.
Hz magánügy', ámbár most közügy is lehetne.
Végezzük mindennapi teendőinket/rendít
hetetlenek vagyunk, nem lemondóak, nem
megalkuvőak.
Én úgy érzem, a türelmem és az akarat
erőm határtalan, ha nemes cél szolgálatára
kötelezem el magam.
1 láborús gyerek voltam. Ősi, székely szárma
zású. Anyai dédapám dr.Molnár József, a csík
szeredai régi kórház alapítója Pszichológusnak
készültem. Magyarországon érettségiztem a
Rákosi-rendszer végnapjai előtt, s abban az
időben néhány évre beszüntettek a pszicholó
gia- tilozófia szakot Pesten. Hazajöttem Csík
ba. IS évesen kezdődött a kálváriám.
Édesanyám egyedül gazdálkodott Gsikmindszenten, mint élkulák. 58 éves volt, idegbeteg.
súlyos szívbeteg Ideérke/ésemkor megdöb
bentem, mennyire tönkrement lelkileg, fizikai
lag. Sápadtan, elcsigázottan feküdi az ágyon,
miközben azt mesélte, hogy az előző napokban
a milícia bekísérte a községházára, hogy súrolja
fel a besározott helyiséget. Nem engedték meg,
hogy a faluból az asszonyok, akik ismerték és
szerették, segítsenek neki. Addig dolgozott, míg
összeesett.
Más út nem volt számomra, felvállaltam a
terheit. De hogyan is kezdjen neki. egy ta
pasztalatlan, az iskola padjaiból kikerülő fia
tal lány. Először is jó emberek segítségével.
kiszöktet lük édesanyámot a csángókhoz, az
Űz völgyébe, a havasok közé. (Előzőleg meg
tudtam, hogy soron van már a Duna-csator
náhozszóló ..kiküldetése"), Én pedig tragikus
hirtelenséggel hozzámentem egy jószándékü, de primitív emberhez, pánikból és gyáva
ságból, attól félve, hogy az idegenből a faluba
helyezett basáskodó elnökök, aktivisták pré
dájául esem. Gondoltam támaszom is lesz
(ebben tévedtem), és mérséklettel bánnak
majd egy terhes, vagy kisgyerekes anyával.
Átvettem a kulákstátust, s így később édesa
nyáinál hazahozhattuk.
Majdnem minden éjjel háborgattak; dörömbölésscl, ajtórugdosással jött a milicista,
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különböző elvtársakkal, reggelre beidézve a
Néptanácshoz „parancskihirdetésre". Ez ál
talában gyalázkodásokból állt, meg valami
törvénytelen összeget, ingyenfuvart, egyre
több termény, meg állat beszolgáltatását kö
vetelték. Egy alkalommal a Néptanács udva
rán a „raport" alatt „visszapofázni" mértem.
Egy'Boross nevű elvtárs (jó néhány éve
„megboldogult") nekem indult, hogy megüs
sön. 7-8 hónapos terhesen, ösztönösen is
védve születendő gyermekemet, megfuta
modtam. Kergetett míg el nem estem. A föl
dön összekuporodva vártam a rúgásokat, de
CSAK leköpött, mondván, mit szaladgálok
akkora hassal.
Az üldözés a továbbiakban is folytatódott,
a gyerekeim mindig felsírtak az éjjeli látoga
tások alkalmával. (Engem a mai napig is roszszullét, heves szívdobogás fog el, ha valaki a
késő esti órákban még ha illedelmesen, hal
kan is kopog. Eladtunk a földjeinkből, amíg
még vették. Aztán jöttek „foglalni", elvitték
egyetlen perzsaszőnyegünkét, Nagy Imre ké
peket, rádiót, értékesebb javainkat. A
főzőkályhát a gyerekekre való tekintettel
hagyták meg, ellenben az ágyneműt, amiben
aludtunk, reggel vittük s este hoztuk haza a
szomszédból. Rákerült a sor az egyetlen disz
nónkra, borjúinkra, csak a két jármos tehenet
hagyták meg, hogy legyen mivel a földet
megművelhessük. Az is bekövetkezett, hogy
a két szoba közül az egyikből kidobálták az
udvarra a bútorainkat, s idegenből jöttéket
költöztettek be. Gyötrelmeimet látva s az ad
dig álélt szenvedések, megaláztatások hatá
saként, édesanyám összeroppant.
Megzavarodott. Elmegyógyintézetbe került,
ahol hamarosan bekövetkezett a mártírhalá
la. Engem is nemcsak anyagilag, lelkileg is
tönkre akartak tenni. Sokszor úgy éreztem,
hogy halálra vagyok ítélve, s lehajtott fejjel
kell járnom, kerülve az embereket, mint egy
rablógyilkos.
Később lassankint lazult a nyomás, a téesz
ek is „beköszöntöttek". Kegyeskedtek nekem
is állást adni, először bolti elárusító, majd
könyvelő lettem. Házasságom minősíthetet
len és abszurd volt. Gyermekeimet neveltem,
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férjemnek igyekeztem kedvébe járni, mun
kába jártam, kosztot adtam, varrtam, dalár
dában énekeltem, sajtóban jelentkeztem,
dolgoztam, csakhogy ne jusson időm arra,
hogy gondolkozzak és emlékezzek.
Az égiek segítségével a 70-es években kezd
tem magam embernek érezni, mikor is külön
böző lapokban közölték a cikkeimet. A
Dolgozó Nő irodalmi pályázatnak a különdíját
is megnyertem. De ez a korszak is csak néhány
évig tartott, ismét sötét idők következtek éle
temben, humánus, emberközpontú írásaim ki
szorultak a lapokból, az egyoldalú, politikai
arcél miatt. Azért nem csüggedtem el, lelki
egyensúlyom rendben volt, a múltban átéltek
megedzettek, vártam *és reméltem. Éreztem;
hogy a diktátor minél több túlkapásra veteme
dik, annál hamarább lebukik. Megtörtént. És
most? Meggyőződésem, hogy szükség van a
munkámra. Mint már utaltam, a rendíthetet
len, sok vihart kibírt, megértövé vált, megtisz
tult, mindent kibíró lelkierőmre, amit a
lapokban meg-megjelenő írásaimmal igyek
szem beleszuggerálni embertársaim lelkébe.
Bár sok minden reménytelennek látszik, de
tapasztalhattuk, az élet, a politika, a történelem
útjai kiszámíthatatlanok, de mégis ahol a legna
gyobb a veszély, ott van a legközelebb az Isten.
Szeretem az embereket. Úgy születtem,
hogy sohasem tudtam gyűlölni senkit. Úgy ér
zem, hogy „én tükre vagyok minden mosolyok
nak és azért élek, hogy visszamosolyogjak',. Az
is meggyőződésem, hogy derűvel, jószándékkal, jó tettekkel legyőzhetjük a gonoszt. És lel
kiismeretes munkával. Hogy mikor?
Előreláthatatlan, de bekövetkezik. Ez biztos.
Előfordult, hogy a TV képernyőjére is
visszamosolyogtam. Igaz, egy kicsit keserűen,
mert nem így képzeltük. Óh, hogy milyen nai
vak és jóhiszeműek voltunk! De hát mindenből
tanul az ember. Most már szedjük csak össze
magunkat és lássunk a dolgaink után, ami lel
künk diktálta kötelességünk.

Páll D. Erzsébet
. Csíkszereda
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HUNGÁRIÁN HUMÁN R1GIITS
FORUM
MAGYAR KMBKRI JOGOK
FÓRUMA
Tisztelt szerkesztőség!
Az Észak-Amerikai magyarság szívesen
(Bevezető sorok)
olvasná az erdélyi Székely Útkereső című fo
lyóiratot. Önök beleegyezésével szerveze
Egyesekben felmerülhet a kérdés: mi 1936-ban napvilágot látott Bartha
tünk hozzájárul Olvasóközönségük körének
szükség
erről a témáról külön szólni? El Dénesnek Erdély zenetörténete (Bp.
bővítéséhez, ugyanakkor készek vagyunk in
formációt cserélni és propagálni. Tudatni kí
kell ismernünk, hogy a kérdés némileg 1936) című dolgozata, mely szintén a
vánjuk az erdélyi magyarsággal létezésünket
jogos. Hadd előlegezzük is mindjárt a jelentős előzmények egyike. Megje
(mint szervezet), Lbből a célbői mellékeltük
választ: beszélni, írni kell róla.
lenése óta több mint félszázad telt el,
a szervezetünk megalakulását ismertető köz
Szellemi életünkkel, egyes részlete miközben újabb eredmények/adatok
leményt.
ivel, sajátos területeivel külön-külön bukkantak fel régi korokat illetően,
EMBERI JOGOKAT A MAGYAis foglalkozik művelődéstörténetünk arról nem is szólva, hogy zenei éle
ROkNAK'-EMBERI JOGOKAT MINrészletező tanulmányok és összefogla tünk egyes területei kirekedtek nem
DENKINFJQ
I izekre az elvekre épül a Torontohcin meg ló munkák keretében egyaránt. így c s a k e b b ő l a m u n k á b ó l , h a n e m
alakult Magyar Emberi Jogok Fárumti Szerve nyilván a zenével is. Elég, ha példa napjaink gyűjteményes köteteiből is.
zetünk alapító tagjai már hosszú évek óta
k é n t a m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é  Az előttünk-járók, a természet rendje
küzdenek a magyarság emberi jetiién. Célunk
netének Domanovszky Sándor által szerint elsősorban a részletcredme
egy demokratikus keretek között működő 18szerkesztett
ötkötetes munkára uta n y e k r e
összpontosították
fi
megszervezet kialakítása, melynek érdekében
lunk (Bp. I-IV. k. 1939-1941, V. k. gyelmüket, erőfeszítéseiket s már nem
csoportokat létesítünk l-szak-Amerika kük'inén.). Kézenfekvő példa a jó évtizednyi jutottak el az összegezésig. Seprődi
böző városaihan és kapcsolatokat teremtünk
már létező rmvgalmakkal. Szervezetünk első
t á v o l b a n m e g j e l e n t k é t h a z a i e l ő b b a teljes m a g y a r z e n e i é l e t
rendű célkit űzése a magyarság egyéni és ki >llek- művelődéstörténeti kötet is (szerk. fejlődését szerette volna átfogni. Mi
tív jogainak biztosítása és a nemzetek közötti
Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos re a kényszerítő körülmények foly
megbékélés. Sürgősen meg kell állítanunk azt a Gábor, Tönk Sándor, Bukarest, 1979, tán az erdélyire tért volna át, a sors
mesterséges folyamatot, amely a mai napig arra
1980). valamint a Romániai Magyar közbeszólt és ő távozott az élők so
kényszeríti a magyarságot, hogy elhagyja
Irodalmi Lexikon eddig megjelent I. rából. Lakatos István — számos ro
szülőföldjét és téladja évezredes hagyományait
k ö t e t e (főszerk. Balogh Edgár, — mán és szász v o n a t k o z á s s a l — az
és kultúráját. AMa$w IJnbm Jogok lávma
kapcsolatot kíván teremteni erdélyi, felvidéki,
irodalmi v o n a t k o z á s o k a t is tartal e r d é l y i / r o m á n i a i m a g y a r z e n é r c
délvidéki, kárpátaljai és más magyarlakta terü mazó címszavak formájában, Buka ö s s z p o n t o s í t o t t . A maga n e m é b e n
leteken működő csoportokkal, me|yek szintén
rest, 1981).
teljességre törekvő összegezésig nem
emberi jogokért küzdenek. (...)
j
u t o t t el; n y o m t a t á s b a n megjelent
Az utóbbi időben jeleni meg DobA Torontói Magyar Emberi Jogok Fóruma
anyaga
elsősorban az európai nagyok
szay László munkája (Magyar zenetör
művészetének
térhódítását, cikkanya
ténet, Bp. 1984.) és szerzők sorának
ga
zeneszerzésre,
előadóművészeire
többkötetesre
tervezett
magyar
zene
Még egyszer az udvarhelyi
illetőleg
zeneírásra
koncentrál, előké
történetének
két
kötete
(szerk.
Ranyelvrendeletről
Két irányban halad az emberi élet.
jeczky Benjámin, ül. Bárdos Kornél, szítve Kolozsvár zenei monográfiájá
Hgyik a gyakorlat — másik az elmélet.
Bp. 1988, ü l 1990). Dobszay László nak megírását.
A liberálisok brassti na^jxílésén Moldovcan summásan, a Rajeczky és Bárdos szer
Az összefoglaló munkák egyébként
I eontc braifcii képviselő volt az első szűiok, aki kesztette kötetek szerzői a nagyobb ará is a fejlődés fő vonalára irányítják ol
rxiszédében — többek kítattt — a következőket
nyok nyújtotta lehetőségekhez mérten vasóik figyelmét, jellegüknél fogva
mondta: ,.\:.\ kell ismernünk, hoiy az erdőéi ki
szerteágazóbbán
tartják számon az itte nem időzhetnek olyan részletkérdé
sebbségek kultúrája magas s/ihvonalú. Most,
ni
fontosabb
eredményeket
is. Termé seknél, melyek helyi viszonylatban vi
hogy Románui szintén az igazi I Uutipa asztalánál
szetesen
sem
egyik,
sem
másik
munka szont megérdemlik, hogy az utókor
foglal helyet, ami kell U'Vekedni, hogy a kisebb
ségek mintájára kulturális téren igyekezzünk nem tárgyalhatja teljes részletességgel számon tartsa, megfelelően értékelje,
elsősorban lejk'kJési mulatni. A konnány jó vi- a t á j a i n k o n k i a l a k u l t z e n e i é l e t megbecsülje, adott esetben tovább fej
szonyhan él a kisebbségekkel. Miszeivtjük őket." fejlődését. A fenti kérdés tehát csak lessze. Erről az oldaláról tekintve a
— 1.1 jenek a kisebbségek!—zúgott lel erre a annyiban érvényes és jogos, hogy ezek felvetett kérdést, érthetővé és indo
tömeg. — I •Jjenck a mi más nyelvű testvéreink! után/mellett van-e helye a jelzett cikk kolttá válik a pozitív válasz: egy cikk
Ez az elmélet.
sorozatnak? Nyilvánvaló, hogy e soro sorozat[ erejéig mindenképpen helye van
... A brassói gyűlésen vánisunkrx>l Kapeanu
zenei fejlődéstörténetünk
számbavéte
adminisztrátor úr is részt vett. Nem tudjuk. zat nem lehet az említett k ö t e t e k
lének,
megjelelő
súllyal
illesztve
be a
anyagának
ismétlése,
viszont
az
is
ter
vajon ő is éljenzett-c a tömeggel. IX' azt tudjuk.
hogy a pénzügyigitzgaU'Níg helyiségeiben még mészetes, hogy ilyen összegező, széles- számunkra fontos helyi anyagot. S talán
ma is ki van függesztve az adminisztrátor úr k ö r ű t u d o m á n y o s a p p a r á t u s s a l az sem megvetendő szempont, hogy e
rendelete, amely megtiltja l Jdvarhelymegye gyűjtött és feldolgozott anyag birtoká cikksorozat szellemi életünk más te
egész közönségének, hogy magyarul beszéljen. ban, európai összefüggésekben is tájé r ü l e t e d h e z h a s o n l ó a n h o z z á s e 
Izeket a tilalmi táblákat az admimsztrátor úr ÍI k o z t a t ó , idevágó e r e d m é n y e k e t is g í t h e t ) n e m z e t i s é g i ö n t u d a t u n k
brassói gyűlés után sem szedette le a falakról..
megfogalmazó munkákat nem lehet ápolásához, erősítéséhez is.
..Ez a gyakorlat.
figyelmen kívül hagyni.
Éljenek a mi más nyelvű testvéreink!
Benkő András
Székely Közelii (politikai, közguztlasági ésMeg kell említenünk azt is, hogy
társudabni újság) 1928 febr. 26. (M. éyfi) 9. szám
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Az Árpád-ház családtörténete mindmáig nem
kellően tisztázott. Álmos fejedelmet a fia, Árpád követ
te s több forrás szerint Árpádot is legkisebb fia, Zulta
(Zoltán) váltotta fel a fejedelmi székben. Zulta fia volt
a következc'5 fejedelem, Taksony s Taksony örökébe is
a fia Géza léphetett. Géza fejedelem művét is afia,Vajk,
a későbbi István király folytathatta. Úgy látszik tehát,
hogy a trónöröklés rendje egységes és zavartalanul
egyenesági, feltéve persze, hogy uralkodásra alkalmas
fiúutód van. Közismert, hogy I.István király is a fiát,
Imrét tekintette a trónörökös hercegnek, akire egész
életművét kívánta bízni: „eldöntötte, hogy a királyi fel
ségkoronájátfiának... Imre hercegnek fogja adni". Szent
István a fiának írt Intelmekben (1015) pedig így beszél:
„még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácso
kat, javaslatokat (adok)... ha majd utánam uralkodni
fogsz..." Egy másik forrás azt mondja: „minden óhajtá
sával azt kívánta, hogy fia túlélje, s hogy utána országá
nak ő kerüljön az élére". Az Inteleinek egésze ékes
bizonyíték arra, hogy Szent István a keresztény magyar
királyságot, a tíz püspökséget, a 45 vármegyét, a királyi
sereget, a kolostorokat és templomokat a fiára kívánta
hagyni. Imre herceg 1007 táján születhetett, tehát na
gyon is érett férfiúként állt királyi atyja mellett 1020
tájától majd egy tucat esztendőn át. Imre herceg tehát
valóságos trónörökös volt, aki királyi nevelést kapott.
A magyar Szent Korona legújabb vizsgálatai meg
engedik annak feltételezését, hogy azzal koronázták
meg Istvánt, sőt—esetleg—a fiát, Imrét is. A koronán
kívül azonban van még egy fontos és csodálatos szép
ségű bizonyítékunk Imre herceg eltervezett (vagy vég
re is hajtott) koronázására: a koronázási palást.
A koronázási palást sorsa és megítélése csaknem
pontosan megismétli a Szent Koronáét. Elsietett vizsgá
latok, prekoncepciók és kompilációk garmadája. 1978
óta a palást is itthon van, közvetlenül vizsgálható tehát. A
palást történeti értékelése eléggé ismert. 1030-ban a
veszprémvölgyi apácák, Gizella királyné irányításával ké
szítettek egy miseruhát, amely eredetileg harangalakú
volt, azaz egy hosszanti fejnyíláson keresztül lehetett fel
öltem. Ezt a mise ruhát a király és a királyné egy év múlva,
1031 -ben a szé kesfehérvári tem plom nak ajándékozta. A
XII. vagy a XM.században azután nagysietve goromba
módon elől felvágták a mise ruhát, az aljából pedig 10
hüvelyknyit (25 cm) lemetéltek. Ugyanekkor hamarjá
ban készítettek még egy másolatot is (ezt őrzik Pannon
halmán). A koronázási palást hossza 134 cm, átmérője
268 cm, kerülete 442 cm, súlya 4,3 kg. Anyaga vékony
bizánci bíborselyem, a felső selyem alatt sötétebb szövet,
ez alatt pedig selyembélés. A hímzés sodrott selyemmel,
s a szöveten áthúzott finom arany fémszálakkal történt.
A palástot egy 6,5-7 cm széles villás kereszt bontja három
részre, két arany szalag pedig három mezőre. A villáske
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reszt szártövében áll az Atyát és a Fiút megtestesítő
diadalmas Krisztus (Pantokrator), a latin körirat szövege
magyar fordításban: „íme, az eDenségeit legyőző Krisztus
magasan ragyog!" A villáskereszt szárain angyal-mellké
pek. A Pantokrator felett balról Szűz Mária körirata:„A
Szent Szülőanya képe az égben ragyog!",, jobbról az áldó
Krisztus (nem János evangélista!) a következő körirattal:
, A legtöbb királynak az égi gyülekezet szolgál". Legfelül
Isten áldó keze. A palást elülső, mellrészén jobbról télirat:
„Ó, az üdvösség biztos reménye a kereszt jele!" Jobbol
dalt egy megcsonkított mandorlában fel nem ismerhető
alakok, mellette szöVeg-töredék. A palást vízszintes ten
gelyében ismét Krisztus-képek, mellette ószövetségiprótéták. A próféták alatt fut egy aranyszalag, amelyen kék
selyemmel a következő szöveg olvasható: „Ezt a kazulát
Krisztus megtestesülésének 1031. esztendejében, a 14..
indikcióban készíttette és adta István király és Gizella
Bakay Kornél (Magyarország

)

Az államalapító Szent István
király és a koronázási palást
királyné a székesfehérvári Mária-egyháznak". A vil
láskereszt függőleges szárának közepén látható a
trónoló Krisztus az alábbi körirattal: yyA trón az
országló és uralkodó Krisztust jelenti". Ez alatt egy
ifjú férfifej látható. A 12 apostol trónuson ül. Az
apostolok alatt egy 17,5 cm széles sávban tíz vértanú
mellképe sorakozik, középen balról Gizella király
né, jobbról István király. Mindegyiknek felirata van,
ellenben az ifjú férfi felirat nélküli. Általános nézet
szerint Imre herceg képe.
A koronázási palástot eddig mindenki felvágott
miseruhának tartotta s így az ábrázolások értelmét is
kizárólag az egyházi liturgiában kereste. Volt aki, a
Hiszekegyet vélte látni rajta, mások a Téged Isten
dicsérünk c.himnusz képi megjelenítésének gondolják
a kompozíciót, megint más kutató a Mindenszentek
litániáját látja megelevenedni a paláston. Kutatásaim
szerint ezek a megfejtési kísérletek tévesek. Ez a cso
dálatos és Európában is páratlan műkincs eleve koro
názási palástnak készült és sohasem volt zárt,
kúpalakú miseruha! S természetesen sohasem vágtak
ki egy egész szeletet belőle. Erre bizonyíték az ÉGIN A
— R szó szétvágá^a (ti. regina), másrészt a gallér alatti
ráncolt anyag kisimítása után sem találták meg a fejki
vágást. A palást javításához az elülső szegélyt vághatták
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le 5-6 hüvelyknyi szélességben. Az azonban bizo
nyos, hogy szent ruhadarabról van szó! A koroná
zás, a királyavatás ugyanis elsősorban vallási
cselekmény volt, szentség (sacramentum) s a király
ilyenkor egyházi ruhákat viselt (albá-t, palástot,
stólát, karkötőt, kesztyűt, sarut). Dyen értelemben
a koronázási palást a koronázási mise tükrözője is.
A palást hátsó főnézete a legfontosabb. Ezt látja a
hívők tömege s amikor a király leborul az oltár
előtt, hogy szent olajjal (krizma) felkenjék, csak ez.
érvényesül. Nem véletlen tehát a trónoló Krisztus
körirata és Imre herceg mellképe a királyi szülők
között. Képtelenségnek látszik annak feltételezé
se, hogy a fiúk elvesztését sirató királyi párt már a
XLszázad elején mártírnak tartották volna. Sokkal
valószínűbb, hogy a koronázási palást Szent István
akaratából, pontosan megtervezett formában ké
szült Imre herceg, a trónörökös számára! Mégpe
dig hosszú évek alatt s talán nem is itthon, hanem
a régensburgi reichenau-i műhelyek valamelyiké
ben, az örökösödési-öröklési jog szentesítésére.
Akit ugyanis az egyház felken és megkoronáz, attól
a királyi hatalmat nem lehet elvenni. A királyi
hatalom alapja a hit — mondja Szent István az
Intelmek-ben, a „hit után az egyház foglalja el a
második helyet". Ez a palást fő mondanivalója. A
főpapokat jelképezik a mártírok, a trónuson ülő
apostolok hirdetik, hogy a király legfőbb tiszte az
ítélkezés. Az apostolok feletti alakok a világi alatt
valók: katonák, kereskedők, szolgák. A próféták az
ősök tiszteletét, a katolikus egyház legyőzhetetlen
ségét példázzák.
Imre herceg 1031. szeptember 2-án hirtelen meg
halt. Egyetlen nyugati forrás mondja azt, hogy egy
vadászaton vadkan ölte meg (Hildesheimi évköny
vek). Ujabban egyre több adat erősíti azt a lehetőséget,
hogy Imre herceg nem természetes halállal hunyt el.
Simon V.Péter mutatott rá arra, hogy az altaichi év
könyvekben szereplő „dux Ruisorurrí' kitétel nem azt
jelenti, hogy Imre az oroszok hercege volt, hanem a
bajor Rugüand, azaz Ostmark hercege, azaz az 1024ben elhunyt II.Henrik császár után nemcsak magyar,
hanem bajor trónörök()s is (Aventinus)! Imre herceg
váratlan halála után 1031. decemberében adományoz
hatta István király a koronázási palástot a fehérvári
Nagyboldogasszony koronázó templomnak, s ekkor
készülhetett — pótlólag—a donátori felirat is.
A koronázási palástról az írott források először
csak 1290-ben szólnak s ez eléggé különös. Min
denesetre mindig Szent István király ruhájának
mondják ettől kezdve.
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NAGY GASPAR
(Magyarország)
A hetvenes és nyolcvanas években, amikor költők és esztéták
egyaránt sok fölösleges szót vesztegettek annak bizonygatására,
hogy a költészet közösségi küldetése véget ért. Nagy Gáspár
konok és szelíd következetességgel vallotta, hogy „egy élére állított
vers" a mi időnkben is sokat tehet. Nem programos politikai
harcot hirdetett, csupán nem ismert el tilalomfákat, tabutémákat.
Félelem nélkül mondta ki érzéseit, gondolatait. Félelem nélkül
nevezte meg azt a kort, melyben élnie adatott. így hfvta ki maga
ellen a „nyüszítve támadó gyávaság" bosszúálló, nagy haragját,
mely szilcnciummal, állásvesztéssel sújtotta a pontos szavú költőt.
Nagy Gáspár lenyűgöző nyugalommal és biztonsággal fogal
mazta meg küldetését, mely szerint a költőnek emlékeznie és
látnia „esküdt kötelesség", s nem lehet kisebb ambíciója, mint
hogy éppen azt nevezze néven, amit a bölcs megfontolás, a gyáva
ság. az önmagát túlélt hatalom elhallgatni parancsol. (...)
A hazugság, a történelmi tudatzavar, a történelmi és kulturális
nemzetszűkítés, öncsonkítás ellen küzdve adott és ad példát arra,
hogy modernség és közösségi küldetés, hagyományok gazdag sok
féleségéhez való kötődés és korszerű újítás, erkölcs és esztétikum
nem kizárják, hanem feltételezik egymást. Nemcsak néhány tör
ténelmi jelentőségűvé vált versével járt ösztönzőn, eszméltetőn
előtte a magyarországi és kelet-közép-európai változásoknak.
Hgész személyisége, művészete tisztaságot sugároz és követel.

Görömbei András

UTAZÁS (I)
1988 augusztusában még falhoz állítottak
kéjesen dúlták fel a rögtön induló
repülőről visszaparancsolt bőröndömet
hátha teljesíthetik a megbízók kívánalmait
szerencsére a kitűnő svájci légitársaság
elegáns fölénnyel tűrte a ferihegyi szokásokat
még késést is engedélyezett talán sejtette —
most lenne első kolumbuszi utam az újvilágba
én is tűrtem míg fölcsattant a tehetetlen tiszt
elbocsátó-intő szózata: „mehet, de aztán vigyázzon...!"
mire csak annyit tudtam kinyögni: „köszönöm, míg
nem leszek itthon, vigyázzanak helyettem is az országra"
erre már oldódott szegény fiú de útlevelemet
azért méla undorral gyűrögette: „tudja, nekünk szólnak,
hogy kit kell... most magát cseszteti az egyik jóakarója
nyilván tudja, miért... szóval vigyázzon meg örüljön is,
hiszen elvehettük volna például az erdélyi könyveit..."
nem szólhattam csak szégyenkeztem amikor kézenfogva
elragadott a kedves légikísérő s mint valami foglyulejtett
ritka terroristát különbusszal vitt a már csaknem guruló
repülőhöz szinte helyből szálltunk fel hogy elérjük
a zürichi csatlakozást
valahol az óceán fölött a bárgyú horrorfilm alatt
húztam először mosolyra a szám hogy lám most én is
minden szorongattatás ellenére érvényes szökésben vagyok
de tudtam közös szégyenünket sokáig fogom meg cipelni
hogy a szabad világban sem lehetek szabad
októberben egy külön bőröndnyi ajándék tiltott könyvvel
jöttem vissza de akkor már az éber őrök tüntetően közömbösek
voltak csak csodálkozásomat láttamozhatták az oszlopok
mögül kellő távolságból figyelő napszemüveges pofák
mit mondjak két hónappal megint öregebbek lettünk
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Az utóbbi időkjól ismert politikai tényezői gondoskodtak a elmélyítését. Gyökereink ápolásáért új cikksorozatot indítunk
néprajznak mint a népi életmódot és műveltséget tanulmányozóútnak a Székely Útkereső hasábjain, amelyben megpróbáljuk
történelmi és társadalmi tudománynak a háttérbe szorításárólfölvázolni a hazai, valamint a határainkon túli magyarok
is. Ennek következtében a hazai magyar sajtó csak szegényesnéprajzát.
képet nyújthatott kultúránk e gazdag összetevőjéről
CsM.
Napjaink valósága azonban egyre sürgeti önismeretünk

Balázs Géza
(Magyarország)

A MAI FOLKLÓRMŰFAJOK GYŰJTÉSÉRŐL
Révai Miklós 1782-es felhívása óta beszélhetünk a
népköltészet tudatos gyűjtéséről. Ezt követően Faludin,
'Csokonain, Dugonicson, Pálóczi Horváthon keresztül
Kölcseyé az érdem, hogy elkezdődnek a népköltészeti
gyűjtések. Sokszor elhangzott azóta a folklór végét, halálét
megjósoló 12., utóbb 24., sőt 25. óra. Toldy Ferenc 1844ben arról ír, hogy nemcsak a népi poézis, hanem maga a
népnyelv is halálra van ítélve.
Mindezek ellenére nyelvjárások ma is vannak, s népköl
tészetünk sem az enyészeté teljességében. Persze ez a népköl
tészet nem egészen ugyanolyan, mint a múlt századi—de hát
az emeberek sem ugyanolyanok. A mai népköltészet, a mai
folklór már nemcsak a mára archaikussá vált mitológiából,
hagyományból táplálkozik, hanem új forrásai is vannak: a mai
mitológiák, a tömegkommunikáció. A szóbeliség még ma is
fő jellemzője, de nem feledkezhetünk meg az előtérbe nyo
muló népi (paraszti) írásbeliségről sem. Erre a modern jelen
ségre a folklorizmus (folklór jellegű népköltészet), illetve a
mai folklór terminust használjuk.
Füleljünk csak bele egy családi beszélgetésbe, perpat
varba, gyermekek játszótéri szóbeszédébe, idősek délutá
ni, estvéli „mcséléseibe". Hallunk nevezetes történeteket
pozitív és negatív „hősökről", varázslatos, mitologikus ese
mények hangzanak cl megkérdőjelezve és megerősítve,
fölfedezhetünk ezekben a beszélgetésekben mitikus ször
vegszerveződéseket. Egy hiányosan vagy majdnem tökéle
tesen működő folklórvilágot, beszélt nyelvi kultúrát
figyelhetünk meg. Bizonyos népköltészeti műfajok elalél
nak, kihalnak, mások új erőre kapnak, ismét mások sze
münk előtt formálódnak. Vannak tipikusan mai folklór
műfajok. Ilyen az élménybeszélés, a tudatosan idézőjele
sen használt „igaz" történet, a katonatörténet, a vicc, a
feliratos falvédő, a piaci rigmus stb.
A néprajz jelenkutalásként, népleírásként indult,
később vált egyre inkább-történelmivé. A források eltávo
lodása miatt egyre többen.hangoztatják: forduljon a nép
rajz a ma jelenségei felé. Torién tek'ls erre próbálkozások,
de éppen a mai folklór nylevi jelenségeinek gyűjtését nem
végzi szinte senki sem. Most a leginkább szóbeli jelensé
gekre hívnám föl a figyelmet.
Halljuk meg az új, a most születő szólásokat, közmon
dásokat; általában a frazeológia születőben lévő egységeit!
Régi grammatikusaink ezeket a nyelv „virágainak" tartot
ták. Valóban egy-egy párbeszédet „virágdíszbe" öltöztet
het a szólás, közmondás. A sokszor használt szólások
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idővel közhelyszerűvé válnak, új események, helyzetek új
szóláskincs születését segítik elő. Mostanában keletkezett
új, tréfás hangulatú szólás: „Verekszik, mint Botos András
a gyermekmegőrzőben" (lakótelepi szólás), „Nehezebb
egy gyereket örökbe fogadni, mint dedikált fényképet kap
ni Jézus Krisztustól" (egy bürokratikus eljárásra figyel
meztető szólás), „Nehogy már a befőtt rakja el a
nagymamát!" (a megbomlott hierarchia helyreállítását
szolgáló szólás). v
Gyűjtsük a nyelvi tréfákat, a vicceket! A viccről úgy
tartják, hogy modern, mai műfaj. A magyar viccet különö
sen hangulata, politikuma miatt értékelik. A viccgyűjtés és
kiadás persze nem minden körben arat tetszést. Az ötvenes
években vicc is járta a viccgyűjtésről: „A vicc az utcán
hever, csak le kell ülni érte". Vagy a viccmesélés szituáció
járól: „Mi a különbség maga és a hamutartó között? —
Nem tudom. — A hamutartó itt marad!" (És persze ismer
ve történelmünket, nem is annyira vicc.) Csak megfelelő
viccgyűjteményekből lehet következtetéseket levonni a
kelet-közép-európai viccvilágról, s ezt az aprómunkát —
ami egyébként sok örömmel is jár — az önkéntes, kedvte
lésből gyűjtők elvégezhetik.
Figyeljünk föl a gyakori beszédmozzanatokra! Ha olyan
helyen tartózkodunk, ahol sokat köszönnek egymásnak az
emberek (pályaudvar, üzlet, hivatal), megfigyelhetjük a kö
szönésformák, és az ezeket „körülvevő" sokféle formális nyel
vi elem gazdagságát. Szép feladat lehet egy szociológiailag,
területileg körülhatárolt közösség (csoport) köszönésformá
inak összegyűjtése. Példa ilyen tréfás kapcsolatkezdésre:
„Papramorgós (vagy pálinkás) jó reggelt!" Válasz: „Nem
pálinkás jóreggelt az már, hanem boros jónap!"
Mit mondanak az emberek koccintás előtt? „Igyunk,
hogy pirosodjunk!" Vagy: „Azt mondta az öreg Kis, ne csak
együnk, igyunk is!" Vagy: „Reggel konyak, este konyak,
ettől leszünk mozgékonyak!" Sokféle változata van az ivás
közbeni szöcselekedeteknek. Még nem olvastam ebben a
témában tanulmányt, holott a magyar ember a szeszfo
gyasztásban (sajnos) a világranglistán szerepel.
És még ezer ritualizált szóbeli alkalom, szokás létezik:
névnapozás, lakodalom, húsvét, piaci árusrigmus stb. Ezek
mind besorolhatók a mai folklórjelenségek közé. Azért
vannak, azért táplálkoznak a múltból és azért újulnak meg,
hogy hétköznapjainkat színesebbé tegyék, s egyszersmind
összekapcsoljanak bennünket egymással, valamint előde
inkkel.
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Megalakult a Csehszlovákiai Magyar
Néprajzi Társaság
A szlovákiai magyar néprajzi kuta
tás utóbbi esztendőben tapasztalható
fokozatos megerősödése, a korszerűen
összehangolt tudományos kutatómun
ka igénye és az 1989 novembere után
Csehszlovákiában bekövetkezett tár
sadalmi-politikai változások eredmé
nyeként a Csemadok (a Csehszlovákiai
Magyar Dolgozók Kulturális Szövet
sége) keretei között működő Központi
Néprajzi Szakbizottsága 1989. decem
ber 9-én tartott, s egyben utolsónak
bizonyult bővített vezetőségi ülésén
kimondotta önmaga megszüntetését s
egyben a jelenlévő 17 szakképzett és
önkéntes kutató megalapította a
Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Tár
saságot. A Társaság 1990. január 27-én,
Pozsonyban tartotta első, alakuló köz
gyűlését, ahol közel száz érdeklődő je
lent meg. Vendégként jelen volt a
Magyar Néprajzi Társaság képvisele
tében Selmeczi Kovács Attila, a buda
pesti
Néprajzi
Múzeum
főigazgató-helyettese, ill. Milán Lescak, a Szlovák Tudományos Akadémia
Néprajzi Intézetének az igazgatója. A
kögyűlés elfogadta a Liszka József,
megbízott elnök által előterjesztett
programot, ill. a következő közgyűlé
sig a Társaság alapszabályzatát. Hatá
rozatot hozott, amelynek értelmében a
CsMNT egylőre saját költségvetéssel
bíró önálló szervként működik. Szerve
zetileg nem csatlakozik sem a Szlovák
Néprajzi Társasághoz, sem a Magyar
Néprajzi Társasághoz, miközben, ter
mészetesen, mindkét szervezettel,
egyenlő partneri viszonyon alapuló,
szoros szakmai együttműködésben
szeretne dolgozni. (A CsMNT azóta,
1990. október 5-én együttműködési
szerződést kötött a Kriza János Nép
rajzi Társasággal is.) A közgyűlés egy
évre megválasztotta a Társaság tiszti
karát, ill. kijelölte a szakosztályokat.
Amennyiben a CsMNT hosszú távú
programját, célkitűzéseit kívánjuk rö
viden felvázolni, akkor azt a két fontos
problémakör köré csoportosíthatjuk.
Az első a tudományos program,
amely egyrészt — bizonyos érdekkép
viseleti funkciót is felvállalva — a megfelelő tudományos s t r u k t ú r á k
(Központi Magyar Múzeum, Magyar
ságkutató Központ publikációs le
hetőségek stb.) kialakításának a
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szorgalmazását, másrészt tudomány
szervezési feladatokat is jelentene. Ez
utóbbit három területen kell majd
megvalósítani. Egyrészt önálló kutatá
si program kidolgozásával és lebonyo
lításával, másrészt más tudományos
intézményekkel (pl. vidéki múzeu
mokkal) való közös kutatási progra
mok keretében, harmadsorban pedig
egy ösztöndíjalap létrehozása révén
egyének, ill. kisebb csoportok néprajzi
tudományos kutatómunkájának a tá
mogatásával. Mindehhez természete
sen a Társaság fontos feladata az elért
tudományos eredmények rendszeres,
rugalmas és színvonalas közzétételé
nek a biztosítása. Ennek érdekében
azóta már meg is jelent a CsMNT Tá
jékoztatójának, a Hírharangnak az első
száma. Ez a kiadvány negyedévenként
jelenik majd meg és a Társaságot, ill. a
szlovákiai magyar néprajzi életet érintő
időszerű eseményekről ad híradást.
Apróbb adatközléseket, néprajzi leírá
sokat is közöl. A Társaság évkönyve, a
Néprajzi Közlések viszont az igényesebb
és terjedelmesebb néprajzi tanulmányo
kat, adatközléseket teszi majd hozzáfér
hetővé. Ezen kívül a Társaság önálló
kiadványokat, kérdőíveket, gyűjtési út
mutatókat is meg szeretne jelentetni.
Mivel a tudományos utánpótlás biz
tosítása nélkül nincs értelme messzebb
re néző tervet kovácsolni, ezért a
CsMNT fontos feladatának tartja e
kérdéskör minél rugalmasabb, érzéke
nyebb kezelését. Folyamatosan odafi
gyel, hogy a megfelelő központi
intézményekben, ill. vidéki múzeu
mokban jól képzett, lehetőleg, lega
lább részképzés
formájában,
magyarországi egyetemen végzett, ma
gyar nemzetiségű néprajzkutatók
megfelelő arányban képviselve végez
hessék munkájukat. Végeredményben
szintén a tudományos utánpótlás kér
désköréhez tartozik az önkéntes
gyűjtőmozgalom kiszélesítése; to
vábbképző tanfolyamok szervezésével,
pályázatok kiírásával való megerősíté
se. A közgyűlés óta ezen a területen is
sikerült konkrét eredményeket elérni.
A Társaság 1990. július 21-28-a kő
zött, a gömöri Domicán rendezte meg
I. Néprajzi Továbbképző Tanfolya
mát, ahol a mintegy harminc résztvevő
magyarországi, erdélyi és szlovákiai
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magyar néprajzkutatók tolmácsolásá
ban különféle alapozó előadásokat
hallgathattak meg, valamint az egyhe
tes program keretében gyakorlati fog
lalkozásokra is sor került.
A fentiek már részben átvezettek
bennünket a hosszútávú program má
sik fontos területére, mégpedig a
közművelődési szférába. Ezen a téren
szintén lényeges feladatai vannak a
CsMN Társaságnak. Annak érdeké
ben, hogy már az általános iskolai ok
tatásba is szervesen belehessen építeni
a népi kultúra értékeit, hogy a szlová
kiai magyar pedagógusok a megfelelő
szinten tudjanak ezekre az új felada
tokra reagálni, a gyerekekkel kellő fel
készültséggel foglalkozni, létrejött a
Társaság Pedagógiai Munkacsoportja.
E testület buzgólkodása eredménye
ként a nyitrai Pedagógiai Főiskola
Magyar Tagozatán az elmúlt tanév
nyári szemeszterében, fakultatív mó
don, heti két órában már néprajzot is
oktattak. A pedagógusképzésnek ezt
az új formáját a jövőben is gyakorolni
szeretnénk. Az iskolai oktatáson kívül
a Társaságnak természetesen minden
olyan közművelődési területre, médi
umra oda kell figyelnie, ahol a népi
kultúra értékeit valamilyen formában
népszerűsíteni, terjeszteni lehet. En
nek eddig is voltak már kialakult csa
tornái. A mi feladatunk sok esetben
inkább a szakmai hitelességre, igé
nyességre való odafigyelés. Mint új
vállalkozást említhetem meg a Néprajz
mindenkinek című új néprajzi ismeret
terjesztő sorozatunkat a pozsonyi rá
dió magyar adásában.
Természetesen most csak dióhéj
ban, rendkívül röviden tudtam a
CsMNT programját, célkitűzéseit, eddi
gi részeredményeit ismertetni. Úgy gon
dolom azonban, hogy némileg ez a
vázlatos áttekintés is jelzi munkánk ko
molyságát, sokszínűségét, sokrétűségét.
Remélem, hogy a következő években is
mód nyílik arra, hogy az újabb és újabb
eredményekről, gondokról rendszere
sen beszámoljak.
Liszka
József,
a Csehszlovákiai Magyar
Néprajzi Társaság elnöke

7. oldal

Közelmúltunk képei
A nyolcvanas évek végének kény
szerű körülményei ellenére Kántor
László két új, Magyarországon megje
lent kiadvánnyal gazdagította ismeret
terjesztő irodalmunkat. 1989-ben a
Helikon Kiadónál Lászlófry Aladárral
közösen kiadott, a Szép Magyar
Könyv seregszemléjén díjazott Házsongárd kötete mellett Túlélő képek*
címmel útnak indította 34 erdélyi író
vallomását is. Ez a Héttorony könyv
kiadónál készült újabb könyv irodalmi
és fotóművészeti vallomások tükré
ben próbálja felvillantani az 1988-as
szellemi életünk arcát. Ugyanakkor
szeretné „a hiteles erdélyi irodalom
iránt" is felkelteni az érdeklődést,
amelyet mi romániai magyar iroda
lomnak nevezünk.
A romániai magyar irodalom éle
tesnek egyik törvényszerűsége, az
úgynevezett „gyöngykagylö-mechanizmus" csalta életre mind a kél kötet.
Bármennyire is „szomorú", de a mi
irodalmunkban a kényszerű kagyló
helyzet, „az értelem szubjektíve átélt
csődje nyitja a távlatot", teremt érté
ket (Cs.Gyímesi Éva). íme erről a fül
szövegben tett vallomás: „Amikor a
Házsongárdot fényképeztem, sokszor
kértek meg ismerős és ismeretlen bu
dapesti meg más városokból érkező
látogatók, a legkülönbözőbb társadal
mi csoportokhoz és korosztályokhoz
tartozók kalauzolnám őket a te
metőben. Örömmel teljesítettem ké
résüket, lelkesen mutattam, hol
nyugszik Szenei Molnár és Tótfalusi,
Kós Károly és Dsida, Bölöni Farkas

Balogh Edgár

Sándor és Jósika... E séták közben döb
bentem rá, hogy sokan nem tudták, ki
nek a sírját mutogatom. Meglepetten
néztem rájuk; hát annak idején nem ta
nulták meg magyarórán a leckét? Hisz
ezt a gimnáziumban tanítják! Hát nem,
nem tanítják, ők, a tájékozatlanul kér
dezők legalább eljöttek, érdeklődtek.
De hányan vannak, akik az Erdély-is
merettől megfosztatnak. E hiány vala
melyes pótlására, Lászlófry Aladárral
szövetkezve, megpróbáltunk módot te
remteni a tájékozódáshoz, a házsongárdi temetőről immár elkészült
könyvünkkel.
Tulajdonképpen ekkor kezdtem
gondolkodni azon, vajon ha nagy ha
lottainkat olyannyira nem ismerik,
mennyire nem ismerhetik a mai erdé
lyi költőket, írókat. Tisztelet a kivétel
nek, nem merném ugyanis állítani,
hogy Sütő Andráson és Kányádi Sán
doron kívül másokról tudnának. Nya
kamba kaptam hát gépemet, és útra
keltem, azzal a céllal, hogy felkeresem,
lencsevégre kapom, szóra-írásra-bírom írástudóinkat, a még itt élőket,
egy album elkészítése érdekében. Első
nekifutásra természetesen nem lehe
tett erdélyi magyar irodalmunk egé
szét átfogni".
Igaz, hogy ezúttal az olvasó is sze
retelt volna találkozni minden egyes
romániai magyar írástudóval, sajnos
egyszerű tényként el kell fogadnia,
hogy az album keretei ezt nem válthat
ták valóra. A szerző kénytelen volt kijelölni a szereplők körét Balogh
Edgártól, Horváth Imrétől, Kányádi
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MAGVETŐ

Sándoron, Sütő Andráson, Szabó
Gyulán át Tompa Gáborig és Kovács
András Ferencig vállalva a kérdés vitathatóságának következményeit. E
sebezhető pontbői adódó feszültségek
feloldására álljanak itt Szilágyi István
tisztánlátásra intő szavai: az „efféle
kollektív jelenlét sohasem teljes, nem
is lehet az — hisz válogatott... Mert
ugye sohasem sorozódik be, s pláne
indítódik a harctérre — hogy a többi
példát ne ragozzuk—minden „hadkö
teles"... Miközben furcsa módon, vala
hogy mindig az épp jelenlevőkre is
hárítódik a válogatás foghíjjasságának
ódiuma".
Mindezek alapján elmondhatjuk,
hogy a Túlélőképék valóban egy „túlélt
világ" üzenetét őrzi. Egy újabb doku
mentum értékű határkő a romániai
magyar irodalom történetében az
1974-es Közelképek című interjú-so
rozat mellett. Egyben útikalauz is egy
olyan megélt világban, amelynek szá
mos meghatározóját visszük magunk
kal, ki tudja még meddig, hiszen ma is
csak reménykedünk abban, hogy
„előbb-utóbb kiderül, egymást köve
tik majd a jobbnál jobb évek, amikor a
világ legtermészetesebb módján visel
hetjük nemzetiségünket, beszélhe
tünk, írhatunk anyanyelvünkön,
járhatunk vagy járathatjuk gyermeke
inket a SAJÁT óvodáinkba, a SAJÁT
iskoláinkba, a SAJÁT egyetemünkre".
Csomortáni Magdolna
•Túlélő képek. Bp. 1989.
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INTÉS A MAGÁNYBÓL
„Van-e joga egy száműzöttnek Rodostóról beszélni a
jövőbe állítólagos nénje útján? Okos dolog-e hófehéren
Turinból javítgaini a Duna-völgye torzulásainak rajzolatát?
Mit ér a stószi csöndből üzengetni a harmadik vagy negyedik
utőnemzedéknek? És mit akarok én lesújtó történelmi pél
dák után, saját menetemből ugyancsak kiesve, tanító ujjal
még magyarázgatni fiaimnak és unokáimnak? Nézem az ok
tató pózt fényképemen, s emlékeimbe beleremegek. Nem
eszményképeim nagyságához hasonlítom magam, hanem
magányunk azonosságán töprengek. Az én közügyi álmaim
sem voltak kisebbek elmúlt nagyokénál, éppen csak hogy én
még élek, s clhagyatottságomba töpörödve szinte feles
legesnek érzem már a semmibe szórt biztatgatást.

8. oldal

A rámszakadt csöndben hallgatom hát a tenger mormo
lását, asztalomon cserélődik száz meg száz levél, már csak ez
köt messzi távolokhoz, s a mánta fenyvesből idáig ér egy
kétségbeesett „üresjárat" minden panasza. Itt a Házsongárd
alján már csak erre telik. De ha... Igen, amikor a holtak
beszélnek, visszaáll az elmagányosodottak igazának elmúlt
varázsa. Kuruc bátorság, a márciusi ifjak népisége, sarlósok
üzenete előbukkan Rodostóról, Turinból és Stószról is, és.
megannyi csöndbe roskadt emlék újra éltet. Erőim végére
értem, de talán hagyok én is valamit örökül. Vegye úgy a
néző, hogy szóra csücsörödve, emelt kezemmel immár túlról
szólok, s „vert hencegések, törött álmok után" (ezt diákko
rom Adyjából idézem) merek újra tanítgatni..."
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Horváth Imre

Sütő András

MEDDŐ DOLGOK

A vámosok mindig éberek,
ha sírhant
rejlik a kézitáskában
(mozaik)

Merevítik a köveket,
satírozzák a felhők árnyát,
légyezgetik, ki didereg,
a bénára vetik a pányvát,
telítik buzgón a telit,
keresztre ácsolnak keresztet,
s ítélettel fenyegetik,
kit már keresztre feszítettek

(A Magyar Hírek 1987júniusi számából)

„Igen, a szétszóródás és szóródás, a Nagy Gólesz, ahogy
Sóiem Aléhem is mondaná. Mert a góleszben aztán benne
vagyunk. Akkor tapasztaltam ezt, amikor olyan országokba
is eljutottam, ahol azt sem tudták: a földgolyónak melyik
pontján él a magyar nép. A szülőföld mozdulatlanságához
„...Amikor az első könyvemért, a Székely bánjá-én hir- szokva ezen módfelett csodálkozni kezdtem. Hajdan már
terlen a Baumgarten díjat kaptam, akkor már a nyak az is kalandos életútnak számított, ha valamelyikünk elju
kendőmet a csokorról hosszúra eresztetttem, és főleg a tott Kolozsvárig. Most meg — amerikai utazásom előtt —
bajuszomat is kieresztettem, a hajam meg változatlanul azt mondja anyám:
félrefésültem. Igen, de aztán jött a fogház, és levágták a
— El ne felejtsd meglátogatni az unokahúgomat.
hajam, s én meg önként a bajuszomat is levágtam, hogy ne
— Hol találom?
kelljen gondját viselnem.
— Abban a Nyujorkban valahol. Egy nagy üzletben
...Kovács Katona Jenő barátommal sokat jártunk
kiszolgáló.
együtt, de nem csak jelképesen volt egy az utunk, hanem a
— Csakhogy ott rengeteg az üzlet, anyám!
valóságban is. ő akkoriban a Korunk szerkesztőségi gond
— Nem számít az. Egyik boltos csak tudja, hol a másik
jait látta el, ami nem is volt kevés, mert a főszerkesztőnek
boltos.
nem lévén román állampolgársága minden hivatalos te
Az unpkahúgomat nem találtam meg, de Miamiban
endő reá hárult. A szerkesztőség majdnem szemben volt az
összetalálkoztam
egy másik magyar lánnyal, aki a sorsáról
Unitárius Kollégiummal, ahol én teológusként laktam. Mi
tájékoztatott.
Csak
meg kell szólalni magyarul máris az
voltomat a ruházatom árulta el, mert a keménykalap nem
anyanyelveden
szól
rád
valaki. Hamburgban, Stockholm
volt hóbort, sem Chaplin-utánzat, hanem intézményünk
ban,
Teheránban,
Torontóban...
A világ minden táján.
oxfordi vonatkozásait jelképezte. Akkoriban Szabédi Lász
Hogy
mi
ez,
mi
lesz
a
vége?
Sokan, sokféleképpen
ló is ilyenben járt.
válaszolnak
a
kérdésre.
Én
most
csak
Sólem Rabinovics
...Szép volt a körutazás Móricz Zsigmonddal Erdélyben
szavait
ismétlem:
benne
vagyunk
a
góleszben.
Erről ké
s főleg a Székelyföldön. És az az élmény, hogy egy nagy írót
szült
régebben
néhány
följegyzésem.
hogy lehet művein kívül, emberként így megszeretni, és
hogy lehet, hogy ő is engem úgy megszeretett.
...A „Termés" könyvsátra Kolozsvárt ugyan ez idő
tájban. Ez volt a mi folyóiratunk, amit néhányan: Aszta
los István, Kiss Jenő, Jékely Zoltán, Szabédi László lét
rehoztunk a Korunk betiltása és a Helikon
egyedülmaradása ellensúlyozására. Úgy elannyira, hogy
a könyvessátrunkban megfért Erdélyi József, Szentimrei
Jenő és az akkor még szintén mosolygó knácz Rózsa.
Igen, mert mindnyájan erdélyiek voltunk. Es a sátorfába
fogózva ott állt a kiadónk, szintén mosolyogva, Szentgericei Jakab Jenő, ki a lapunk kiadásának és terjesztésé
nek minden gondját viselte.
...Ámde tornyosultak az idők és bajok az egész világ
ban. És akkor kaptam a meghívást, hogy vegyek részt a
balatonszárszói értekezleten. Hogy az mi volt, azt a tájé
kozatlannak nem részletezhetem...Én is elmondottam a
magamét.
...Amikor mindentől elvonultam, és csak kizárólag
történelmi kutatásokkal foglalkoztam, hogy a mi le
gendás Gábor Áron bátyánk nemcsak ágyúöntéssel
foglalkozott, hanem közben született egy fiacskája is
Jusztinától, az ő szintén legendás hírű „hűséges árnyé
kától", aki a csatákba is elkísérte. Ugye, ez nem nagyon
nagy dolog, de szép. Még tudományos kutatás eredmé
nyének is megjárja..."

Bözödi György

AHONNAN ELINDULUNK
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9. oldal

1.

Beké György

Teherán. Ahol egy kivándorolt székely híre is eljutott
hozzám. Valahonnan Gyergyó környékéről indult; talán
csak Brailáig akart eljutni, de szokás szerint a kelleténél
nagyobbat húzott a lóra. Hát most itt van. Azt hiszem, ő
az egyetlen székely a két és fél milliós városban.
Találkozni szeretnék vele. Csíkszentjakab után va
jon milyennek találja az itteni levegőt? Csodálkoznom
kellene rajta; sohasem rokonszenveztem a magyarnak
ezzel a máktermészetével. De egy hang azt mondja ben
nem: csínján az értékeléssel! Az elhányódottságnak
annyi változata lehetséges, ahány kilökött egyéni sors a
nemes szenvedély, vagy a puszta kalandvágy re
pülőszőnyegén. Itt gyalogolt el Csorna Sándor is, tudjuk
mi végett. Némely ember mintha megsejtené, hova van
letétbe helyezve a halhatatlansága; Körösi Csorna példá
ja szerint leginkább oda, ahol a halála is várja.
Rugonfalvi Kiss István uram jóvoltából szépszerivel
jutnak eszembe vándorszékelyek. Itt ment el a görgényszentimrci Berczenczey László — Kossuth helyettese az
emigrációs években — ősmagyarokat kutatni. Egyet se
talált. Csernátoni Pál ellenkező irányba indult, franciákat
keresett, és azok a helyükön voltak; így hozhatta be
elsőnek Erdélybe a nagy Descartes műveit, amidőn a nap
tár még nem mutatott 1700-at... Ugyancsak tetemes utat
járt meg dalnoki Kovács Áron is; tapasztalatait a A gyalog
járók lábbetegségei című könyvecskéjében összegezte. Alsócsernátoni Cseh Imre a törököknek nyújtott segítséget;
ha már letelepedett közöttük, megírta a történelmüket.
Zágoni Károly emigráns ezredes Amerikában indított lo
vasrohamot a springficldi magaslatok ellen. Az amerikai
történetírás ezt ilyen címmel tartja számon: Zágoni halál
lovaglása...
De mit keres a mi székelyünk Perzsiában?
Vigalmi téren működik. Csárdát alapított.
A virtus nem vész el, csak átalakul. A kor lehetőségeihez
igazodik

MOSOLY SZALADT AZ
ARCOMRA...
„Ki vagyok én — fotód vallomása szrint? Helytálló vagy
menekülő, nyugalmamat mentő vagy éppen nyugalmamat
felborító? Az a vonás szájam mellett mégiscsak a keserűségé.
Minden megölt könyvem mélyített rajta. Öt, teljesen kész,
nyomdát váró vagy már a nyomdát elhagyni készülő kötetem
útját állták el az olvasók felé. Egyik könyvemnél még az sem
számított, hogy már kifizették az árát. Vesszen a szerzői
honorárium, a hivatal nagylelkű volt, nem kérte vissza, de a
betűket visszaparancsolta a szedőgépek mélyébe. Más köte
teim köré szögesdrótból font hálót, ügy mondják, akik abban
a pillanatban szemben ültek velem az egyik könyvtárban,
hogy mosoly szaladt az arcomra, mikor kezembe adták a
hivatal körlevelét, amely hét lakat alá rendelte a Boltívek
teherbírásai. A fotó rögzített valóságában vajon milyen han
gulata lett volna annak a mosolynak?
Hamis nyom maradt utánunk — valamennyiönk után —
ezekben a mosolyokban? A félelem, a védekezés vagy éppen
reménykedés kínjeleiben? Nem azt akarja-e a mi szorongá
sunknál is sokkal nagyobb, hatalmasabb, mindenhatóbb föl
di Félelem, hogy ezt a mosolyt örökítsük át a jövőnek?
Retusált arcképünket, kisimult homlokunkat, hazug moso
lyunkat, hiszen a jövendő majd ebből ítélhet. Nem lesznek
más fogódzói.
Nem lesznek? Az én mosolyom, a Te mosolyod is az lesz.
Éppen a derű látszata fog vádolni, nem minket — habár
minket is — de értünk mindenképpen.
Szeretném, ha hideg masinád és igazságra hevülő szíved
megörökíthetné egyszer arcomon a gondot is. Azt a gondot,
amelyet szabadon, őszintén vállalhatok ezért a földért, ezért
a népért, s nem kevésbé azért is, hogy a bérlők kényszer-mo
solyát gazdái alázattal és önbizalommal törölhessem — tö
rölhessük — le az arcainkról."

2.
Hilton Szálló. Kávé, konyak, búrmogyoró. Teherán
mesés hangulatának kísérő fényzenéje: a szegfű és a
gyertyavilág. A szelíden imbolygó lángocskák elhagyott
századok hangulatába ültetnek vissza. Ilyenformán
nemcsak térben, hanem időben is jó messzire kevered
tem az otthontól. A hazaszálló gondolatnak háromezer
kilométert kell legyűrnie.
Hacsak az említett székely meg nem jelenik itten, Mo
hamed árnyékában ismerősre nem számíthatok. Bejön egy
frakkos fiatalember, elkezd zongorázni. Valahogy úgy,
hogy a fülünket kímélje, valósággal kézujjhegyen lopja be
magát a hangulatunkba. Azt mondja a mellettem ülő
hölgy:
— Ez a dallam ugye más, mint amit önök Nyugaton
megszoktak? Melankolikus. A keleti érzésvilágnak egyik sa
játossága. Figyelje csak!
Figyelem.
A jóvágású, amolyan szoknyacsődítő fiatalember azt
játsza, hogy „Akácos úty ha végigmegyek rajtad én..." Hely
ben vagyunk! A személye felől érdeklődöm a pincérnél.
Odavet futtában egy pillantást: A Hungárián!"
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idegen mosolyok ringják körbe, fekete kendős, kalapos bólogatok: vigyetek
innen haza már engem, fiam,
eleget ültünk már nyakukon,
lám, telistele az utak emberekkel,
hogy vonulnak, mint türelemnek tova,
tegyétek majd keresztbe koporsómat,
csak az anyák koporsóin átlépve
tülekedhessenek ki e világból.
...És jöjjetek majd el a temetésemre, fiam,
ne a végtisztesség végen, csak hogy együtt
legyetek végre mind,
kik ma mégfalak mentén lopakodtok,
lesütött szemmel kerülvén egymás tekintetét,
álljatok körbe néha egy üres gödröt,
nézzetek bátran egymás szemébe,
hátha megdördül odafönt az ég.
Simítsd csak arcod vissza, jóanyám,
csupa vérző hús, szikrázó csont mögötte az idő.
A te gyönyörű orcád régóta rásimult
a tájra, két szemedből szivárog a Nyikó,
a Küküllő, homlokod mögött a Hargita
gyorstar/ásos, málnavészes boltja.
Kislányos-vénült arcvonásaiddal,
mit kezdhetnék én, anyám?
Maholnap hadba kell szállnom,
az első ellen összecsuklana a
nevetéstől, fölemelvén sisakrostélyomat.
Vállamra borulna, úgy röhögne,
hog}> micsoda szelíd kislányokkal
küldték megküzdeni a villamos ég alatt.
Elsírná aztán: neki anyja, húga,
gyermeke van, minek közibénk vérzivatar?
Billeg ujjaid közt a húsjegy, kenyérjegy,
búcsúzol lassan, anyám.
Arcod a vizeké, füveké, köveké,
magukra ők öltik lassúdon.
Anyaöl-szőtté villámaiból
elkészül ékszer majd az én arcom is:
szikár lesz, fanyar, meleg és kemény,
akár e költemény.

Kányáéi Sándor

SZÜRKE SZONETT
Kántor László képeskönyvébe
Meg ne tévesszen mosolyom
senkit az égvilágon
magomat rég nem áltatom
s tégedet se barátom
de önnön rettegéseim
miért vetítném rátok
inkább mosolygok feleim
akár a légtornászok
*
kihunyóban a csillagunk
ezen a korhadt kupolán
félve nézek a mélybe
isten csodája hogy vagyunk
mosolyogjatok vissza rám
nincs a csodának vége
Kolozsvár, 1989. j a n u á r 15.

Farkas Árpád

EGYSZER MAJD ARCOM
IS ELKÉSZÜL
Halálos ágyán tíz szikrázó ujjal anyám
még lefejtette arcát —: viseld egészséggel, fiam!
Széthordanák úgyis a férgek a föld alatt,
fölzabálnák csigák és pondrók,
pedig kislánykorom szalad véle,
kötényéből magot szórva a libátopos udvaron,
keringnek benne az első bálok,
pelenkamosások, jaj, de megyénült már ez az arc is, fiam.
Szinte nem is az enyém, oly messzire költözött,
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A MŰVÉSZETNEK SZÁRNYALNIA KELL
Beregszászban a hajdani Bethlen
kastély és a római katolikus templom
mellett tér le mindennap BENKŐ
GYÖRGY, hogy munkahelyén, illetve
mindenkori műtermében folytassa
ebéd utáni munkáját. A „Kaszinóval"
(Arany Páva étterem) szemben lévő
épület hátsó termének az első pillantás
ra rendetlennek tűnő környezetében
kezdjük
beszélgetésünket
a
festőművésszel. Maekósan mozog, ta
lán még a hangja is olyan, hát a szó is
akadozva jön elő, hogy aztán mondani
valója markánssá váljék:
„így fényképezd le a vásznakat,
semmit nem rendezünk át! Utálom a
megrendezettséget. Én itt szeretek
dolgozni, és ilyen viszonyok közt. Kü
lönben a Zenit nevű cég vezetői
messzemenően toleránsak. Jó szak
emberei a geodéziának és igazi párto
lói a művészetnek. Szóval, jól érzem
itt magam...
Tudod-e, hogy megtaláltam az e vi
lágon elvégzendő dolgomat: meg kell
festenem azt, ami általam a szóval ki
nem mondható...
Pedig annak idején nem erre a pá
lyára készültem. Pap szerettem volna
lenni. Szüleim ettől nagyon megijedtek,
féltettek. Magyarázatként mondom:
56-ot írtunk, és a felszabadult Kárpá
talján abban az időben tanácsos volt
mindenfajta kapcsolatunkat széttépni a
Szent István királyunk óta élő keresz
ténységgel. Mégis ministráltam egészen
59-ig. Bizony, 56! Édesanyámhoz in
dultam a kórházba, amikor a Munkácsi
úton siettek a lánctalpak az asztélyi át
kelőhely felé. A mai napig ható „él
mény" volt számomra. De azt sem
felejtem, ahogyan tanultuk a hittant —
illegálisan! Emlékszem Schönflud
Irénke néni szavaira — ő volt az egyik
tanítóm, Homolya Péterre, akit Vorkutába is elvittek, de hazatért. Az akkori
vezetőség tudott erről a „nyári kurzus
ról", de nem akart tudomást venni róla.
Már akkor kezdtem rajzolni: a tan
könyveimben futballisták meg páncélos
középkori katonák éltek. Rajzból az ér
demjegyem mégis csak hármas vagy né
gyes volt. De a kényszer erős ám —
mindig firkálnom kellett!
Az ókor történetéből szerzett isme
retanyag mélyen megérintett, de a ma
gyar irodalmat már az ötödik osztálytól
megszerettem. S ezt magyarta
nárnőmnek, Drávai Gizi néninek kö

szönhetem. Szuggesztív egyénisége,
megjelenítő ereje vissza-visszatér, ha
kedvenceimet, Babits, Ady, Jókai vagy
Petőfi írásait olvasom.
Hogy mikor kezdtem el komolyan
festeni? Nem is az időpont a fontos,
hanem a környezet. Egy csatakos, esős
téli délutánon... Máig sem magyaráz
tam meg ezt magamnak, de kevés idő
múlva megerősödött a hitem, hogy fes
tenem kell. Nővéremnél voltam akkor
Ungváron, s Koczka András megnézte
a képeimet... Felejthetetlen Boksayval
való találkozásom is, de igazán e pályán
Horváth Anna indított el. Köszöneteim
nagy része őt illeti.
Viszont sosem tudtam ún. realisz
tikusan festeni. Hiába magyaráztam,
hogy a művészet a szubjektumok meg
nyilvánulása^ annak szárnyalnia kell!
Ekkor mondta Kovács Vilmos nekem:
„Menjünk a nehezebb úton!" És men
tem, és felkészültünk barátaimmal az
első kiállításomra. Csak erre a bemu
tatkozásra emlékszem vissza boldo
gan. Tudod, húsz évesek voltunk...
Még a pincekávézó, a Nyírfácska léte
zett. Nagyon akartuk a rendezvényt,
hát bele is adtunk mindent. A Komszomol is segített, bár mindent magá
ra vállalt S.Benedek András és
Györké Laci. Kedves barátunk, Hordonka Pisti, a „Papó" írt egy skiccel.
És Muszka Laci nevét se felejts ük.ki!
Telt ház lett, és Végh Lali zenekara
meg az Olimpia együttes játszott. Ja,
és aztán hajnalig pingpongoztunk.
Ezt is írd le!

... Bizony, jó lenne egy olyan kávézó
meg egy olyan csapat...
Aztán teltek az évek, és egyre több
plakátot, lózungot kellett írni. „Hát ez
a festészet?" — gondoltam és hosszú
ideig elfordultam az ecsettől. Akkor
verset írtam, néhány meg is jelent, de a
többségét senkinek sem mutattam meg.
Később, sajnos, elvesztek.
Az a bizonyos kényszer pedig rádöb
bentett, hogy az igazi kifejezőkészsé
gem a pemzli. Ezt így írd le!
Azóta sem tettem le. Igyekszem,
hogy mindennap húzzak legalább egy
két vonalat.
A kiállítás? Az most már nem ér
dekel. Azt mondom, hogy a közönség
jöjjön értem! Viszont fontos számom
ra, hogy külföldön is ismerjenek. Ké
peim eljutottak Magyarországra, az
USA-ba, a Cseh és Szlovák Köztár
saságba, Németországba, Izraelbe és
természetesen a Szovjetunió számos
vidékére.
Igen, csakis a belső tartalomban
hiszek, és hiszem, hogy végig kell csi
nálnom azt, amiért élek, amiért ///
élek. (Sajnálom a jó képességű, tehet
séges embereket, akik itthagyják
szülőföldjüket.)"
Elfogy a szó, Szürkül a világ. Lám
pát kell gyújtani. Az égő sárga fénye
megvilágítja a vásznakat. Benkő
György festéket hígít, bemártja pemzlijét, színesíti világát, világunkat.
Penckófer János
Kárpátalja

Benkő György beregszászi műtermében
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BEKÉ SÁNDOR VERSEI
VERSET MOND ZAKARIÁS MELINDA
Mint ahogyan a virágok is kinyílnak egyszer,
a halát is meghúzza mérgében a kéziféket és
,
föláll a vesztőhely közepére és bemondja a
mikrofonba: NA FIÚK EBBŐL IS ELÉG VOLT!,
s azután lefejezni a hunyorgó inkvizitorokat
és bűnbánóan kiemel egy üvegkoporsót a föld
mélyéből, fölemelni a koporsó födelét, föl
emeli a szemfedőt és pofozgatni kezdi a halott
tündérkisasszonyt, a huszadik századvég marilyn monroeját,
aKÖLTÉSZETET.
A költészet ekkor fölemeli fejecskéjét az
üvegkoporsóból és hirtelen magához térve, a
Küküllő partján, az udvarhelyi Népszínház színpadán, Zakariás Melinda hangjában elkiáltja
magát: ISTENEM, MEKKORÁT TÉVEDTEM!hisz azt
álmodtam, hogy a virágok is kinyílnak egyszer,
de a halál még dacból sem húzta meg a kéziféket
és átgázolt a délibábos pusztára velem, pedig
lásd, édesem, a költészet találkozás veled a
citrom-szigeteken, a költészet az a pásztor
tűz, amit a legszívesebben kioltanának a ga
rázdálkodó emberek. A költészet nem az a ke
reszt, ami kilátszik a lélek impériurnából,
ha nem ujjperceim remegése a hamutálcában a
szürke hamu emlékében, s a te piros szájfestékes csókod egy elhanyagolt poros személy
vonat ablakán, ó, a KÖLTÉSZET te vagy, te, a
huszadik századvég páholyában üldögélő fáradt
és gondterhelt emberiség, te, aki négyzetgyö
köt vontál a lélekből, magadból és magunkból
és történetünkből, le, aki négyzetgyök alá
helyezted a kétezredik esztendőt is. Ó költé
szet, lásd, a színpadon verset mond Zakariás
Melinda és virágözön fogadja a színpadon, s
a reflektorfényben meggyúlnak a virágok és
égni kezdenek Zakariás Melinda kezében, a köl
tészet nagy ünnepén, a költészet olimpiáján,
itt, a Kükül/ő partján, mint ahogyan a vi
rágok is kinyílnak egyszer és meggyúl az a
négyzetg\>ök-háztető is, mert hát ugye, alvajárva nem lát, nem hall az ember és ijedté
ben, arcán köszörült mosollyal, megjelenik a
délibábos puszta kellős közepén és azt gondolja,
hogy ott majd énekelni fog, bátran mint ahogy
még nem énekelt senki, félig berekedt és meg
kékült törpeszájjal végeérhetetlen, hatal
mas századforduló
költészetet...

A HAVASI GYOPÁR
Megcímzetten levél Szócs Gézának
•
Kedves Barátom! Nagyon félek neked meg
mondani, hogy a múltkor kinyitottam versköteted,
s pontosan annál a versnél, a huszonvalahányadik
oldalon, megtaláltam a havasi gyopárt. Pontosan
ott bujdosott a te verskönyvedben: laposan, épen I
és sértetlenül. De tudod-e, hogy hideg tél van
nálunk: az ezervalahányadik hóhullás évszaka és
párbaja. És annyi temetés. Hallanád hogy vias
kodnak a középkori íródeákok a huszadik század végi
mesemondókkal, s hallanád azt az üvöltést és
csörtetést az évezredes erdők bozótjai, s lomb
jai között, mikor fehér vizsláikkal menekülnek
a pávatollas ka lapú vadászok, s berontanak dél
cegkastélyok udvaraiba a pásztorok juhnyájaikkai túlról, büszkén és otthonosan, kidülesztett
beggyel, mint a turbékoló galambok.
Szóval kinyitottam versköteted és a havasi
gyopár tövében eszembe jutott, hogy élűnk. Hogy
élünk, mint minden ember. Mint az ezervalahányadik
hóhullás alatt a tízcentiméternyi zsenge búzaszá
lak, mint a hazaszeretet vadászokban és büszke
pásztorokban, élünk mint a virág régi csataterek
fölött, élünk, mint ez a havasi gyopár, annak a
versnek a lelkében, a te könyvedben. Különben
nagyon vigyázok rá, mert azt a havasi gyopárt én
téptem le azokról a bércekről, ahol apró gyermekek
gyújtogattak tüzet, ha jött felénk a tatár és
én hoztam haza zöld hátizsákomban és tudom, hogy
tévedtem...
i

1987

AZ UTOLSÓ MEGCÍMZETLEN LEVÉL
Kedves barátom! Nagyon félek neked
megmondani, hogy a múltkor valaki belopód
zott az én szobámba. Megállott könyvtáram
előtt, s az. egyik polcról leemelt egy köny
vei. Leemelte és lapozni kezdte. Es végig lapozta és végigböngészte, s az egyik vers
tövében megtalálta a havasi gyopárt.
Semmit se szólt, csak gondolt egyet és magával
vitte. De tudod-e, hogy nagyon sajnálom. Na
gyon szerettem azt a havasi gyopárt!
És íme, azóta járom ismét a bérceket,
ahol a százados tűzhelyekből a hamut szerte
fújta a szél és vad füvek nőtték körül a
tűzhely-koronákat és járom, fürkészem azokat
a bérceket és keresem a fehér csillagocskát,
keresem eszméletlenül a havasi gyopárt,
s ha netalán megtalálom, beismerem neked,
hogy ismét tévedtem...

1988
1987

SZÉKELY ÚTKERESŐ

1991 /1-2

13. oldal

VERDI
Halálának kilencvenedik évfordulóján
Eletéről és munkásságáról szinte kis könyv hat fel a magyar nyelven keletkezett Verdi-iroda
tárnyit írtak eddig. Ennek számottevő része ma lom is. Falk Géza kottapéldákkal színezett elem
gyarul is megjelent, vagy éppenséggel magyar zéseit tartalmazó kötet (1941) után Jemnitz
nyelven keletkezett. Vegyük szóba a romosabba Sándor a zeneszerző dallamalkotásában jelent
kat.
kező variáló-művészetét érzékeltette (1943).
Megismerésének, megismertetésének első állo Hosszabb szünet után a Kis zenei könyvtár soro
másaként — az előadott művekkel részben párhu zatában Eősze László jelentkezett magas szinten
zamosan — lefordították magyar nyelvre minden népszerűsítő kötettel (1961). Időrendi áttekintése
jelentős operájának szövegkönyvét és meg is jelen alapul szolgált Verdi életét krónikaszerűen bemu
tették nyomtatásban, egyik-másikat nem is egy tató kis kötetének (1966). Komár Pál Verdi-leve
szer. Fordítói között leggyakrabban Egressy Béni leket tett közzé Vadass László fordításában
(Erna ni, Két Fosta ri, Luisa Miller, Macbeth, Na- (1956), Várnai Péter a magyarországi Verdi -vo
bucco), Lányi Viktor (Don Carlos, Falstaff, Travi- natkozásokat dolgozta fel és jelentette meg — a
a/a, Trubadúr, A végzet hatalma) szerepel. A librettók magyar nyelvű kiadásainak jegyzékével
Rigoletto szövegkönyve tizenegyszer, a Trubadúré és magyar Verdi-diszkográfiával (1975; — e mun
tízszer, a Traviataé pedig kilencszer látott napvilá ka egyébként a pármai Verdi-Intézet felkérésére
got magyarul. Nagy vallásos műve, a Rekviem két készült és először olasz nyelven jelent meg).
nyelvű kiadásban, latin és id.Arbányi Kornél
Gál György Sándor életrajzi regényben örökítette
magyar nyelvű fordításában került forgalomba.
meg a zeneszerző alakját (1952). Várnai Péter újabb
Művészetének első magyar nyelvű népszerűsítői értékes Verdi-kötettel ajándékozta meg a zeneiro
között a jeles kolozsvári polihisztort, Brassai Sámuelt dalmat: Verdi operáinak kalauzával (1985).
is számon tartjuk. A romániai zenei életnek Verdihez
A magyar nyelvű operakalauzoknak is elmarakapcsolódó anyagáról — művek elhangzásáról, a dathatatlan része a Verdi-művek ismertetése,
nagy olasz zeneszerzőről szóló zeneírásokról — La népszerűsítése (Gál György Sándor, Balassa Imre,
katos István nyújtott összefoglaló képet előbb a Pász 1955 előttől kezdve, Till Géza—1964). Hasonlóan
tortűz (1941) és a Korunk (1963) hasábjain, majd pozitív módon viszonyulnak a témához az opera
önálló kötetében (1971). A kolozsvári magyar zenés történetét tárgyaló munkák (Eősze László —
színpadon elhangzott Verdi-operákról szintén La 1960, Németh Amadé — 1980), illetőleg az opera
katos István kötetéből szerezhetünk tudomást, — lexikon (Várnai Péter, 1975).
egyik-másik művét a világbemutató után egészen
A mai érdeklődő, napjaink Verdi-rajongója
rövid idő múltán szólaltatták itt
egyes operáinak (füzetes) ismer
meg (Rigole/tót 1854-ben, a Trutetésétől kezdve stílusának sajá
hadúrt 185^-ban).
tos vonásait tudományos igény
A jelentősebb külföldi Ver
nyel tárgyaló dolgozatokig talál
di-irodalomból magyar fordí
olvasnivalót. R é s z l e t e s e b b
tásban Carlo Gatti munkája
számbavétel túllépni e cikk kere
(1967), Vincent Sheean élet
teit, éppen ezért ezúttal csak pél
rajzi kötete (1973) került az ol
daként említjük Harmat Artúr,
vasó k
kezébe
és
a
Kókai Rezső, Prahács Margit,
Wagner-Verdi-vitában Verdi
Molnár Antal, Liebner János,
nek igazságot szolgáltató, nagy
Lesznai Lajos, Várnai Péter írá
sikerű Franz Werfel-míí
sait, Lendvai Ernő kötetnyi össz
(1974), valamint a zeneszerző
hangzattani elemzéseit, vagy a
életét jól összeválogatott ké
temesvári Zenei Szemlében Jápekben bemutató Petzold-körosy Dezső neve alatt megjelent
tet (1957).
esztétikai méltatásokat.
Giuscppe
Verdi
Szép eredményeket mutatBenkő András
(1813—1001)
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Irodalmi és művelődési folyóirat

György Attila

ISTEN LÉTE

Főszerkesztő:
BEKÉ SÁNDOR

A nagy francia gondolkozó, Blaise Pascal írja: „Csak kétféle embert nevez
hetünk értelmesnek: az egyik, aki Istent teljes szívéből szolgálja, mert már
ismeri. A másik, aki Istent teljes szívével keresi, mert még nem ismeri."
Gyakran hallunk vagy olvasunk olyan véleményt, amely szerint az Isten
„meghalt", az Egyház sírboltjában nyugszik. A hívő magatartás túlhaladott
álláspont. Ennek nyomán érdemes felvetnünk a kérdést: Vajon az atomkorszak
ban lehet-e még Istenben hinni, vallásosnak lenni?
Igen hosszadalmas lenne felsorolni az istenhitellen megfogalmazott vélemé
nyeket. Felesleges lenne vitába szállni azzal a közismert kijelentéssel: Nem hiszek
Istenben, mert nem látom. A hívő ember is vallja: Isten nem látható földi életünk
ben, mert a máslétűség fátyla elrejti előlünk. Az is nyilvánvaló, hogy Isten egészen
másként létezik, mint teremtményei. Sokan éppen azért nem találják meg, mert
hamis elképzelések útján keresik.
Főleg az elmúlt században a természettudomány nevében eresztették le a
sorompókat az istenhit előtt. Ma azonban senki sem állíthatja, úgynevezett tudo
mányos alapon, hogy egyre táguló világunkban nincs hely a tervező és teremtő
Isten számára? Az istenhit megszületésében éppen az a felismerés játssza a
főszerepet, hogy az egész világ magán viseli az ajándékjelleget. Minden, ami csak
létezik, mástól kapja a létét. Márpedig, ha minden ajándék, Ajándékozónak is kell
lennie. Ez az ősi élmény fordítja az embert minden lét forrása, az Isten felé.
„Legbensőbb étiemnél is jobban bennem voltál és magasabban minden ma
gasságomnál. "

Szent Ágoston

Szerkesztőség:
BALÁZSI DÉNES
CSOMORTÁNI MAGDOLNA
DEÁK ZOLTÁN
KOZMA MÁRIA
RÓTH ANDRÁS LAJOS

Állandó munkatársak:
Beregszász( Kár pá tálja)
PENCKÓFER JÁNOS

Margitta
PAPP ATTILA

Brassó

Marosvásárhely
KOVÁCS ANDRÁS FERENC
TÖRÖK LÁSZLÓ

LENDVAY ÉVA
SZENYEI SÁNDOR
UGRÓN LEVENTE
Budapest
BAKAY KORNÉL
BALÁZS GÉZA
GYÁRFÁS ENDRE
NAGY GÁSPÁR

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a hit világa ott kezdődik, ahol a tudomány
országa véget ér. A teremtéssel találkozni annyi, mint a teremtővel találkozni.
Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy az istenhívő nemcsak térben és időben látja a
Bukarest
dolgokat, hanem Istenben is. Ez az úgynevezett vallásos dimenzió, erre épül
CSEKE GÁBOR
Istenhez fűződő kapcsolatunk.
Tévedett tehát az ókori gondolkozó, amikor félelemből eredeztette az istenhitet.
Csíkszereda
„Nem a félelem, nem a kclletn, nem a szeretet teremtette a vallási, de a félelem,
szeretet, ész és szív működött közre, hogy megismerjük a lét és élet ez öröks végtelen
KARDALUS JÁNOS
vonatkozását. Nem kellett „kitalálni', hanem meg kellett találni, netn kellett „kiköltc- KELEMEN KATALIN
ni", hanem inspirált szívvel meg kellett látni."
, ProhászkaO.
Gbelce (Csehszlovákia)
LISZKA JÓZSEF
Teljesen egyoldalú az az állítás is. amely ópiumnak, kábítószernek minősíti
a vallást. Igaz, hogy sokan visszaéltek az emberek vallásos hitével és erre
Halmaj (Magyarország)
hivatkozva folytatták elnyomó, másokat megrövidítő uralmukat. Az igazi isten
CSEH KAROLY
hit nem kábítószer, hanem sokkal inkább izgatószer, ami segítséget nyújt a földi
élet igazságos elrendeléséhez.
Kibéd
.Nyugodj meg hiszen nem keresnéd az Istent, ha a szívedben már meg nem
RÁDULY
JÁNOS
találtad volna."

Pascal
Mióta az ember felkapaszkodott a gondolkozás magasságába, mindig fog:
lalkoztatta az Istenkérdés. Nyilvánvaló, hogy az emberi értelem gyakran elté
vedt az istenkeresés útján. Téves képzetek, téves fogalmak, számos babona és
tévhit szegődött nyomába. Mivel Istenről csak Isten szólhat helyesen, minden
emberi beszéd dadogásnak minősíthető. Keresztény hitünk mindig is vallotta.
amit János apostol így fogalmazott meg:
..Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya
ölén van."

Jn 1,18.
Mindebből nyilvánvaló, hogy Jézusnak köszönhetjük tiszta istenfogalmun
kat. A logika utcájában is eljuthatunk Isten létének felismeréséig, de kilétét
Jézus tanításából ismerhetjük meg helyesen.
.A különböző vallásoknak csak sejtéseik vannak Istenről, Jézus Krisztusnak
azonban ismerete. Mivel ő több, mint ember, ezért át tudta tömi a sűrű fátylat,
amely mögött a nagy Titok rejtőzik, akit Istennek nevezünk."

Gerhard Bergmann
Az Úr Jézus jómaga így foglalta össze főpapi imájában földi küldetését: „Én
igazságos Atyám! A világ nem ismert meg. de én ismerlek, s ők is felismerték,
hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet és ezután is megismertetem.
hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennünk legyen, s én bennük legyek."

Jnl8,26.
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Bálás Gábor

A székelyek nyomában (8)
Az Aranyoshoz település
A székelység középkori tele mért a szövetséges kun-orosz se mint járványban, vagy háborúban
püléseinek sorát az Aranyoshoz regre. E csata eredményeként a elpusztultak hajlékát és nem is
való település rekeszti be. Erről hosszan elnyúlt Kunország ketté sza olyan területet, amelyen nekik kel
már közvetlenebb okirati forrás kadt. A keleti részen rekedtek beáll lett volna az első lépéseket meg
is maradt.
tak a mongol birodalom seregébe, s tenniük ahhoz, hogy művelhetővé
Amikor a kezdi székelyeket a tatárokként kezdtek szerepelni és így tegyék. III.András 1291-ben ki
Nagy-Küküllőbal partja mentén hú maradtak meg a mai napig. A nyugati adott adomány megerősítő okle
zódó területről (1224-ig) nagyobb kunokat közben már a Kárpátok ka- vele szerint „az Aranyosnál levő
részt kivonták, akkor a későbbi rélyán kívül terjeszkedő német lova kezdi székelyek" 29 falu területét
Kétszék (Medgyes és Nagyselyk) te gok is szorongatták. (...) A csapások kapták meg, de az. nem tűnik ki,
rületén még ott maradt a kézdiek rugalmassabbá tették a kunokat s mi hogy minden falut újra benépesí
jelentős része, de nem sokáig, mert vel a mongol terjeszkedés egyre tettek-e. Alighanem helyes Bodor
a második nertizedék már ismét he erősebben veszélyeztette őket ke Györgynek az a következtetése,
lyet változtatott. 1266-ban kiürített let felől, hajlandók voltak a magya hogy kezdetben csak 24 települé
területüket újonnan betelepített né rokkal kiegyezni. (...) Megalakult a sen éltek. '
metek foglalták el, a székelyek pedig közvetlenül a pápa alá rendelt MiiEgy 15. század végi feljegyzés,
az Aranyos táján rendezték be új kói püspökség, amelyet megfelelő amelyet a Székely Oklevéltár
otthonukat. Erről V.István király (ő magyar segéderőkkel láttak el. így (1.295) közöl, említi, hogy az Ara
saját magát számozta így, nem véve a németek által áttelepített ma nyos mellé települők „maguk kö
figyelembe, hogy Szent István apja, gyarok után újabb magyar csoport zül hat hadnagyot, azaz hat nemet
Géza és István névre kereszteltette került a Kárpátokon kívülre. (...) választottak". Itt valószíhűleg fel
magát és királyként tisztelték) okle Míg IV. Béla, mint öregebb király, ületes fogalmazásról van szó. Ta
velet állított ki. Az adományozást tovább viselte „Kunország királya" lán azt akarta a feljegyzés készítője
1289-ben IV. László király meg címét, 1263-ban István felvette a rögzíteni, hogy az újonnan kiala
erősítette. Az erről kiadott oklevél „kunok ura" címet...
kuló aranyosi terület székelysége a
szerint már István király a székelyek
Ezek az előzmények bátorí hozzá most már legközelebb levő
nek adta a tordai várhoz tartozó ara- tanak arra a következtetésre, Marosmenti székelység szervezeti
nyosi területet a neki tett hogy István király Kunországba formájához alkalmazkodott: hat
szolgálatokért.
irányította, a tordai várbirtok nemre és 24 ágra szerveződött,
A szolgálat, amelyre az oklevél embereit s ezért néptelenedett ami az itt alakuló faluk számához
közel álló szám. Mivel régen a ne
céloz, valószínűleg az öregebb ki el az Aranyos vidéke. (...)
rály (István édesapja), IV. Béla elA Medgyes környékéről jött kezdi meknek voltak igaztevő bíráik
len 1264-1265-ben viselt székelyek tehát valószínűleg a szerve „nemen kedek", az sem lehetet
hadjárattal kapcsolatos, amely zetten a Kárpátokon túlra vonulóktól len, hogy a nemek katonásabb jel
hadjárat az ifjabb király, István isa- kapták meg az aranyosi területet, nem legű főtisztjei „hadnagy"-nak
nevezték. Mindez talán arra vall,
szegi győzelmével végződött.
hogy
az Aranyos mellé kerültek
Felmerül azonban a kérdés, hogy
0
:p>i\c;a3<H>
hangsúlyozni
akarták azt, hogy
miért néptelenedett el az Aranyos
most már ők is olyan jelentőségű
menti terület, hová lettek lakói?
egységet
alkotnak, mint amilyen
A kunok, akiknek birodalma
egységek
a
többi erdélyi székelyek
egykor az Al-Dunától a Balkas-tó
nél
már
fejlődőben
voltak.
ig húzódott, sokáig voltak a ma
gyar király birodalmával
Magának az aranyosi terület
„hidegháborús" kapcsolatban, a
nek félhold alakú nyúlványa és az
hozzájuk küldött hittérítőket sem
ettől körülvett Torda vármegyei
akarták befogadni. Két körülmény
terület arra mutat, hogy nem a
azonban megváltoztatta a helyzetet
földrajzi alakulatok, hadászati
Az egyik az volt, hogy 1223. május
szempontok határozták meg a te
31-én a Fekete-tengertől északra a
rület formáját. így tehát az egész
Khalka folyónál a Szübötej és Dzsebe
aranyosi székely tájék nem egysé
vezette mongol sereg súlyos csapást
ges jellegű. (...)
Aranyosszék címere

16. oldal

1991 /1-2

^ZpKKn^KKRKsS

