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3. Tűnődés irodalomról és művészetről 
 

Feleségem a napokban (lányaim sugallatára) e-mail címet készített magának és intenzív 
levelezésbe fogott. János fiam valami ilyent válaszolt az első drótpostára: „Anyukám, jó 
dolog, ha az ember halad a korral, jobb, mintha csak a kor haladna az emberrel...” 

Nos, hát igen. Haladunk a korral. Vagy hat-nyolc éve magam is úgy gondol-
tam, hogy soha meg nem tanulok a számítógépen dolgozni. Íme, úgy-ahogy, de 
megtanultam. A gépírást kb. 12 éves koromban már elsajátítottam a kolozsvári 
Dermata cipőgyár könyvtárában, ahol a könyvtárosnak besegítettem. Igaz, hogy 
ma is csak két ujjal pötyögtetek a billentyűzeten, de nekem megfelel. Nem érde-
mes gyorsabban írni, mint gondolkozni. Örülök is, hogy amit írok, törlés és rá-
gépelés nélkül kijavíthatom, s amit tűrhetőnek gondolok, azt azonnal ki is nyom-
tathatom. Nem vagyok a műszaki haladás ellensége, miért is lennék? 

Aztán vagy másfél éve megbarátkoztam az Internettel is. Először a postán keresztül 
kerestem ki lementendő szövegeket, és küldtem ide-oda a sajtó számára cikkeket, tanul-
mányokat; vagy éppen baráti leveleket. Az idén nyár elejétől gyermekeim a gyorsabban 
működő, bár drágább szolgáltatásra is rábeszéltek. Főképp Borika lányom, aki az előfize-
tést egy évre ajándékképen biztosította. Ha nem felel meg Apjának, bármikor megszün-
tetheti, mondotta. Egyelőre megfelel. Naponta megnézem a levelesládámat, s használom a 
böngészőt is. Haladunk a korral, mi öregek is. 

Olvasni meg éppen nagyon szerettem, serdülőkorom óta. De nagyon sajnálom, 
hogy nagyrészt olyan könyvek olvasására pocsékoltam az időmet, ami kárba veszett 
fáradságnak bizonyult. A kolozsvár-irisztelepi játszótársak fantáziája csak a ponyvákig 
ért fel; a cowboy-regények tucatjait faltuk. Mennyi szép ifjúsági regényt, elbeszélést le-
hetett volna azalatt megismerni! De nem volt, aki ízlésre tanítson, s nem  nagyon volt 
válogatni se miben. A Református Kollégium könyvtárában örömömre szolgáltak Be-
nedek Elek Magyar mese és mondavilág kötetei.  

És voltak világirodalmi klasszikusok is. Az ún. államosítás után végbement a 
nagy selejtezés. Az igazán jó könyveket, mint a múlt reakciós maradványait, kidob-
ták a könyvtárakból. Később alig volt más lehetőség, mint a szovjet irodalom 
szocreál alkotásait, vagy a „népi demokratikus államok” traktor- és normateljesí-
tés-központú fércműveit olvasgatni. De voltak barátok, s voltak magán-
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könyvtárak, és ezekből titkon kölcsönözni lehetett. Így aztán csak elolvashattam 
Durant „A gondolat hősei” című népszerű filozófiatörténetét, s ebből némi fo-
galmat alkothattam a bölcselkedésről. Aztán következett Németh László hatal-
mas műve, „A minőség forradalma”. Másra nem is igen emlékszem a Jókai-, 
Mikszáth-, Gárdonyi-, Móricz-regények mellett. Persze, olvastam néhány kül-
földi klasszikust is: Dickens, Victor Hugo, Zola, Tolsztoj munkáit; később Balza-
cot, Werfelt és Feuchtwangert is. Letartóztatásomig körülbelül ennyit.  

A kommunizmus kínálata bizony szegényes, egysíkú, unalmas volt. Talán az 
ifjabb Tolsztoj Golgota című többkötetes műve, s egy-két, a szigorú cenzúrán át-
csúszott könyv jelentette a kevés kivételt. Néhány szerző a történelembe mene-
kült, s letűnt korok ábrázolásával igyekezett megkerülni a marxista kritika rémes 
labirintusait. Ekkoriban, mint fentebb írtam, inkább a másoktól kölcsönzött, ré-
gebben kiadott munkák jelentették a szellemi táplálékot. 

Aztán eljött az óhajtott változás, a kommunizmus bukása. Azt gondoltunk, most 
mindenki előveszi az íróasztal fiókjában rejtegetett kéziratokat, s végre újra lesz olvasni 
érdemes szépirodalmunk. Ahogy a rendszerváltásban csalódtunk, éppúgy csalódnunk 
kellett ebben a tekintetben is. Nagyon vártam az olyan művek megjelenését, amelyek 
leplezetlenül mutatják be a kommunizmus szörnyű hazugságait, képmutatását; a mun-
katáborok életét, az elüldözöttek, deportáltak, meggyilkoltak és hozzátartozóik retten-
tően kegyetlen sorsát. Alig egy-két ilyen, önéletrajz jellegű munka látott napvilágot. 
Ceausescu diktatúrájáról talán csak az idejekorán meghalt Bálint Tibor utolsó regénye, 
az előbbi munkáinál gyengébben sikerült „Bábeli toronyház” beszél.  Az irodalomnak, 
úgy tűnik, nem volt elég másfél évtized, hogy kellő megvilágításban ábrázolja a husza-
dik század utolsó hatvan évét. 

Regények, novellák, drámai művek természetesen bőven jelentek meg 1990 óta. 
Íróik többnyire ugyanazok, akik a kommunizmus idején is „futottak”. Most persze, az 
ellenállók maszkját viselik arctalan arcukon. De ez nem nagyon sikerül. Nincs hiteles 
korrajz a kommunizmus időszakáról. Persze, felnőtt azóta egy új nemzedék is, azok, 
akik Ceauşescu idejében még nem szerepeltek. Tőlük talán várhatjuk a Szolzsenyicin 
regényeihez valamiképpen hasonló hazai alkotások napfényre bukkanását. 

Kezembe vettem néhány „felkapott” író regényét. Olvashatatlannak találtam 
őket. Bizonyára maradi az ízlésem. Pedig átgyúrtam magam Jókai után Eötvös 
József és Kemény Zsigmond munkáin is. Kissé avult stílusok ellenére, élveztem 
őket. De nem tudok mit kezdeni azokkal a „művekkel”, amelyek 600 lapon át 
bekezdés, nagybetű nélkül egyfolytában szövegelnek — s mikor a könyvet lete-
szem, nem tudom, mit is olvastam. Más munkák szimbolizmusa tűnik számomra 
túlságosan elvontnak. Sándor fiam sok ilyent olvas; nem kétlem, hogy neki tet-
szik is. Még kétkötetes lexikon-regényt is kapott ajándékba, melyben a szerző 
ABC-rendben írja fejezeteit, mintha szócikkeket írna. Neki tetszik, én kezembe is 
vettem, de miután belenéztem, elolvasni nem kívántam. Ez már egy más kor-
szak, más műfaj, más stílus, nekünk, öregebbeknek, semmit sem mond. Vagy pe-
dig: én vagyok túlságosan konzervatív (esetleg kortársammal együtt?). 
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Verseket még kevésbbé olvasok. Maiakat szinte egyáltalán. Bizonyára szép egy 
ilyen verssor: „A falakon lecsorog a csönd...”, de nekem ez semmit sem mond, nem 
mozgatja meg sem a képzeletem, sem az érzelmeimet; nem is gyönyörködtet, nem is 
indít semmire. Akkor hát mire jó? Verskötetet nem is vásárolok soha; ami mai szer-
zőktől birtokomban van, azt mind ajándékképpen kaptam. Szégyelljem bevallani, 
hogy nagy részüket soha el nem olvastam? Pedig olyan eset is volt, amikor például 
Kövesdi Kiss Ferenc megkért, hogy egyik kötetéhez írjak előszót. Megtettem. Ezt a 
verskötetet így kénytelen voltam elolvasni. Szabályt erősítő kivétel. Magam is versel-
tem valamikor. Néha, gyógyfürdőn tartózkodásom idején a magány még ma is vers-
írásra ihlet. De ezeket kizárólag magamnak írom, a magam kedvtelésére. Eszembe 
sem jut az az őrültség, hogy közönség elé lépjek velük. 

Akkor hát mit olvasok, olvasunk? Feleségemmel együtt, a régi könyveinket. Van 
olyan, amit harmadszor, negyedszer olvasok, de olyan is, amit évente egyszer. Ilyen 
például Rostand „Cyrano de Bergerac” c. színműve, vagy Nyirő József „Néma küz-
delem” című regénye. Ezek jelentik számomra a szépséget. Megrekedtem, a roman-
tikánál? Lehet. De miért olvassak olyasmit, ami puszta unaloműzés — ám olvasása 
közben mégis unatkozom? Nem tudom magam se a szerző lelkivilágába, se a szituá-
cióba beleélni. Akkor már jobb a régi munkákat újra kézbevenni, azok lekötnek, 
meghatnak; mindig megtisztító, megújító erővel hatnak! 

Így vagyok a színművekkel is. Régebbi színdarabok, úgy a második világháború előtti 
alkotások, ma is gyönyörködtetnek. De sajnálom a mai tehetséges színészeket, akik 
olyan szerepet kell hogy mondjanak a világot jelentő deszkákon, ami csupa obszcenitás. 
Vagy puszta semmitmondás. (Hol is olvastam ezt? Fiatal ember azon töpreng, hogy mi-
lyen értelmiségi pályát válasszon. Idősebb tanácsadója ezt mondja: öcsém, legyen tanító, 
vagy pap. Mert ezek azt mondják, amit ők szépnek, jónak tartanak. De a színész kényte-
len azt mondani, amit a szerző mondat vele!.) Nincs már színházbérletünk; olykor éva-
dok telnek el, hogy egyetlen előadást meg nem nézünk. Bezzeg 1940 és 1944 között: 
milyen örömmel mentem szüleimmel a kolozsvári színház — és a kisszínház, a „szín-
kör” előadásaira. Csodaszép színdarabok, üdítő operettek. Hol van már mindez?... Ezért 
nézzük olyan szívesen, sok öreg társammal együtt a Duna Televízió vasárnap kora dél-
után közvetített magyar „nosztalgia-filmjeit” az 1930-as, ’40-es évekből. Ezek ma is 
meglepnek üdeségükkel, a közönségességtől mentes bájos humorukkal, emberi szép 
színészi alkotásokkal.   

Itt van aztán a művészet is, mint tűnődéseim tárgya. Kiállításokra ritkán járok. 
Egy kivétel volt az utóbbi években: ifj. Ipó László arra kért, hogy édesapja, Ipó 
László székelykeresztúri festő képkiállításán mondjak megnyitó beszédet. A fes-
tőt személyesen ismertem, nála rendeltem volt meg a Teológiai Intézet meg-
bízásából dr. Nagy András és dr. Maksay Albert professzorok arcképét. Ezeket a 
festő fekete-fehér arckép után csodálatra méltóan, „a megszólalásig élethűen” 
festette meg. Nos, az arcképgyűjtemény kiállítása alkalmával eleget tettem a fel-
kérésnek. Ifj. Ipó Laci nagyon megelégedetten ölelt át, s beszédemet elkérte sok-
szorosítás és barátai közötti osztogatás végett. 



200 Hit és üzenet 

Ezeket a festményeket még értettem. De a legtöbb mai képet, szobrocskát 
már nem tudom élvezni, megérteni sem. Nem vágyom szobám falán elhelyezni 
azt a festményt, amelynek fa vagy vászon anyagán túl a keretét is összemázolták. 
Művészet ez? Miféle művészet? És micsoda szimbolizmus az, amikor a festő 
odaenyvezi a vászonra levetett ingét? Persze, mindezt meg lehet magyarázni; 
vannak, akik ebben mesterek. Számomra mindez idegen. Ezért inkább nézege-
tem a régebbi festők albumait. Mostanában rákaptam, hogy az Interneten a 
„Képzőművészet Magyarországon”, vagy a „World Gallery of Arts” keresőiben 
barangoljak. A múlt alkotásai gyönyörködtetnek, meghatnak, jobbá teszik a szí-
vem. Vagy a művészet dekadens korát éljük, vagy én rekedtem meg vénségemre 
valahol... Nem vitázom azokkal, akik ez utóbbit mondanák. Lehet, hogy igazuk 
van. Csak tűnődöm. Az, hogy nem tudom magam beleélni a ma irodalmába, 
művészetébe, bizonyára szintén arra mutat, hogy a földieken túl egyre inkább az 
odafennvalókat kell keresnem, amerre tartok. 

 

2005. augusztus 27. 

 
Pálffy Tamás Szabolcs 

augustus augustus augustus augustus 
sanctageorgiensissanctageorgiensissanctageorgiensissanctageorgiensis    

 
szejke után atyánk szívünkben a béke 
segít nekünk legyen életünkben kéve 
augusztusi napnál vízről álmodunk 
eszmecsere által épül holnapunk 
 

bizalommal hittel zsoltár énekléssel 
irgalmasság parancs érezzük nem kényszer 
augusztusi víznél napról álmodunk 
krizántém utcában terül asztalunk 
 

nemzetközi érzés erdélyi szívben 
azúrkék terítőn transzilván ízben  
szilvapálinkával verset olvasunk 
 

régimódi praktikánk receptmondó  
taktikánk főtt kukoricával sóval 
családközi ebéd komlóízű szóval 

 

Marosszentgyörgy, 2012. augusztus 12. 

 
 

Kozma László 
 

TEMPTEMPTEMPTEMPLOMLOMLOMLOM    
 
Mert minden ember templom, 
                               melyben zengve 
Harangszó zúg reggel és estelente.  
Harangszó, mely egészen betölti, 
És belsejét sugárral elönti. 
Harangszó, de nem magányos oltár, 
S az ég-kupola mindent egybefog már. 
Mert templom ő, és örökmécse 
                                               lebben, 
És válaszfény a csillag-fellegekben. 
És fénye száll, mely égi és e földi, 
Parányi pont, s a végtelent betölti. 

 

 


