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Megírta Krúdy Gyula, hogy Szatmár vármegye kisnemesor
szág. Innen kutatta ki néhai ármáliskutatásban elszenderült
Nagy Iván a legtöbb nemes embert. Korhadt kiskapukban pi.
paszó mellett gyakran vitázgattak arról, hogy az ősi magyar
alkotmány szerint minden nemes egyenrangú a királlyal, tehát
tyukodi emberből is lehetne király. Eldugott fűzesek és lan
kások alatt megbújt édeni falvacskákban ama nevezetes Nó
tárius meg-megújult alakban járkál, a bajszok Bocskay. vagy
Esze Tamás varjúszárny ívű bajuszának alakzata példájára
kacskaringóznak s a könnyező Krisztust formáló macskaméz
gás százados szilvafák aromás gyümölcsén és a csőszök per
gamentes arcán egyaránt történelmi a redőzet. Nem bájtalan
és semmiesetre sem mérettelen szegénység, a lápok lecsap0
lása után megváltozott élettér, nyírfák, akácok, szilvafák le
vendulaszagú országában szikár, ordasinú, hallgatag, kister
metű férfiak - de a vérük arany fonala a honfoglalásig visz
vissza s annyi szennyeződés után ma is jellegzetesen zubog
szíjas falú ereikben, makacsul küzdve a rettenetes mészrö
göcskékkel, melyeket munka és öregkor szaporít. Drágalátos
patrióta hangulat fog itt el, ahol Kölcsey zsalugátere alatt a
"fecsegő nyirfák ezüst pecsétviaszkot ütnek üvegzöld leveleik
re" azóta is, ma is, minden tavasszal s a Túr partján, Kölcse
alatt a búsképű öreg fűzek "hosszú ujjaikra fínom zöld csip
két szednek" mindenkori kikeletkor.

*
Titokzatos, ismeretlen ország ez a "kisnemesek országa" -:

egy időtlen életstílust alakíttatott ki vele az idő és táj, az élet
megélésének soha már meg nem ismétlődő módját; múzeumi
rekviziturnai vannak már csak; hogy az olvasó igényeiket és
eszményeiket valahogy megérthesse, el kell kalauzolnom kép
zeletét legalább a XVIII. századig.

*
Amikor Csokonai "félig harmatos Linnéje" mellett Fa-

* Másfélévszázad előtti világot rajzol ebben a kis írásban a
nagytehetségű fiatal szerző, egy elsüllyedt tiszántúli, parciumi kul
túra gyökereire emlékezik. Irása oly tanulságos és figyelmetérdemlő

nekünk, magyar katolikusoknak is, hogy a Vigilia hasábjain közöl
jük a nagyobb tanulmány multbanézö részét.
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zekas Mihályt látogatja, Földi Jánossal bolyong a hadházi szö
lők közt s aBasahalmától Csurgóig kergeti az álmait: Szatmár
megye hatvanezer holdján őskori szörnyetegként hempereg az
eosedi láp buja vízözöne s még bujább növényi és állati ve
getációja. Partjait kicsipkézi köröskörül a sok apró falu: úgy
keletkeznek, mint a láp egy száraz zsombékján a hangyaboly,
kihasználva a partközeli szárazföld stabil szegénységét s a
láp labilis, de változatos gazdagságát egyformán. A Szamos,
Túr, Tisza közt pedig diófaerdők, vízparti gyümölcsösök ve
szik körül az emberi településeket. E szárazabb vidék szemes
terményeit szárazmalmok, kelepelő'vizimalmok még ugyan
azzal a szinte szakrális áhítattal darálják, mint mikor az em
beri kéz dédelgető mozdulatai primitív eszközökkel készítet
ték ízes kenyérré. Mert itt is frugális színezetű a táplálkozás,
mint az ecsedi láp körül, de csak az eosedi láp nyujtott erre
valóban bő lehetőséget. Tavasszal, nyáron, ősszel és télen kí
apadhatatlan életforrás a gyüjtögető életmód számára. Kora
kikeletkor kicsapják a szűz gulyákat a láp szigeteire; ott le
gelnek és híznak a partokon és a sekélyeken, az apró halakon
és csigákon, amit szárazon hagyott számukra a nyáron visz
szábbhúzódó víz. Igaz, hogya lápi miljő nem egészséges a sok
hideglelést terjesztő szúnyog és a kigőzölgések miatt, de hoz
zászokik az emberi konstitució. Ez adja meg a süppedékes,
útvesztő mocsár mellett az ecsedi Sárvár legbiztosabb védel
mét, meg az annopheles szúnyog. A községek itt egyébként
sem túlságosan harciasak; meg lehet figyelni, hogy határaik
is a legkisebb ellenállás irányába, a láp felé terjeszkednek,
mint pl. Porcsalma, Csaholyi Sebestyén eredeti telepítési he
lyéről. Csak "goroncokat" .Jiödítanak meg" rideg gulyákkal,
szelid égresek alatt alapítanak szorgos méhtartományokat; a
harmatkása termését szedik meg, ezt az inyenc frugális ételt,
a parázs sulymot és a gyékény zsenge csiráját. Csak a halakat
és nyüzsgő csíkokat tulajdonítják el a víztől, a buja füveket
kaszálják meg. A kemény aratásnak is meg van itt a párja;
a téli nádszüret éppen olyan folyamatos, elszánt munkalen
dületet követel, mint a bánáti kánikulás búzaaratás. A far
kasordító januárban, amikor már "rüfög" a szép citromsárgára
ért nád, hosszú sorokban indulnak a havas templomok alól a
bocskoros arató bandák a lápnak. Kint nem látják meg a gyö
nyörű képet; a súlyos fehér zuzmara lehúzza a pihés bugákat
és alóluk virít a hajlékony nádvesszők karcsú sárga szára. A
csirbe-csorba nádvágókkal, a gatzsákkal nekiállnak a munká
nak. Nyakukba hull a zuzmara, de a Nyirségben s messzi vá
sárokon kévéjéért három krajcárt kapnak majd tavasszal, vagy
négy-öt tojást s a hónapos munkaidő is nagy dolog a szegény
embernek, amíg az "aratás" tart, habár egy nap alig lehet
160-170 kévét elérni. Abból a 800 kévéből, amit egy magyar
hold ad, 3 pengőforint a gazdáé és 50-100 kéve garzsánként.
Nem verte le őket a lábukról a kemény hideg, vagy a szokat
lan fürdő, ha beszakadt alattuk a jég, vagy ha gyenge tél ese-
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tén derékig vízben állva kellett dolgozniuk: mert a nád éltető

elemük volt. Kitartottak keményen, hogy tavasszal legyen
mivel megfedni abecsorgó háztetőt, kijavítani a kerítést, meg
pótolni a ritka Iatüzelöt, csévelőesőt készíteni a szövéshez,
kútgárgyát, paticsfalat s legyen miből aszaló a szapora lápi
szilvának, somnak.

És milyen pátriárkálisan szelid módozatokkal tettek
szert - ha megkívánták - vadhúsra ! Az őszi ónozó esőkben,

amikor a túzok szárnya megdermed, bekerítik a nagy falkákat
és hazaterelik. Ónozó esőben a telelő vadrucát is kézzel fog
ják meg.

A nád és gyékény, életük jelképe és hordozója, megsem
misül évenkint. Kihajt, bugájuk kivirágzik, kibontja és el
hordja a kóbor szél, beérnek s levágja őket a garzsa, vagy
amivel nem bírnak meg, elhamvasztja tavasszal a tűz: de az
életaspektus, amely a nád és gyékény segítségével kerekedik
a világ fölé, ugyanaz marad. A kidolgozott kar ugyanazzal a
nehézkes mozdulattal vezeti értelmes gyermekét az eklézsiák
iskoláiba, mellyel nádat vág, kerítést csinál, szénát gyüjt.
Ugyanazok a fürgén mozgó ujjak mutatják papsarjaiknak a
nyugati egyetemeket, amelyek az ügyes gyékényszatyort Lon
dra és Lutécia piacaira küldik. Az ecsedi várba visszatért pré
dikátorok ezek alatt a suttogó nádasok alatt exegálták a hib
liát és gyakorolták a görögöt és hébert, és bár a debreceni
kollégium fundamentuma (akár a sárospatakié) egy rendkívül
kedvező és szerenesés történeti és kultúrtörténeti konstelláció
ban kibontakozott protestáns demokrácia lendülete volt, feje
delmek alapítványai tették még szilárdabbá: de emberanya
gát, jórészt vidám és gyorskezű parasztgyerekeket, az ecsedi
láp vidéke és Szatmár megye adta, ahonnan a hitújítást kö
vető századokban püspökök egész hada került a debreceni
szuperintendensi székbe. Ez az emberanyag véreik évszáza
dos és kényszerű intellektuális pihenése után az olszellemie
sülésre, a mohó kultúrális tájékozódáara hasonlíthatatlanul
rugalmas és alakítható volt az akkor európai műveltségű és
a kor tudományos színvonalán álló paptanárok arravaló ke
zein. Az ecsedi láp népe a debreceni piacig elfuvarozta a te
mérdek halat és csíkot s eladták a debreceni cívisnek. Külő

nösen azok hozták ide eladni, ahelyett, hogy a közeli Nagyká
rolyba, Szatmárra, vagy Munkácsra vitték volna, akiknek a
gyermekei a tizennégy kis szatmári falu és mezöváros gím
názíális rendszerű szkóláinak egyikéből értelmük jutalmaként
az eklézsia vagy valamelyik jóltevő hittestvér-földesúr segít
ségével bekerültek az Alma Mater kebelébe. Ebben az idő

ben ugyanis a XVII. és XVIII. században a kollégium - bár
milyen jó édesanya volt is a tudományos nevelésben - nö
vendékei testi alimentálásáról nemigen gondoskodott. S a tó
gátus diákok apái szekeren hozták fiaiknak óriási kőedények

ban a kész ételt. Fiaiknak, akiknek tekintete ilyenkor már ré
gen Nyugatra, az egész Európa felett uralkodó szellemi demok-
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rácia igézete felé fordult és tógátus korukra már jórészt be is
kalandosták a híres egyetemeket Krakkótól Utrechtig és Fra
nekeráig. Inkább rászektak a tudós professzorok szellemi táp
lálékára; persze sokkal egészségesebb egyensúlyban, testiség
és lelkiség sokkal emberibb összjátékában éltek, hogysem vér
telen filozófiai spekulációkba merülve - ne várták volna ne
hezen a coetusok döngő lépcsőin ismerösen felhangzó nehéz
kes parasztlépteket és ne fogyasztották volna jó étvávoval a
hazai töltött káposztát, az utánozhatatlanul elkészített csíkos
paszulyt, vagy az inyenc harmatkását. S ilyen alkalmakkor,
mikor az öreg gubás paraszt oldalt ült, csendben beszélgetve
a hazaiakról s a coetus a dárdástól a szeniorig az óriás ka
posztás fazék körül jó étvággyal, mégis elgondolkozva pótolta
a sok elmaradt ebédet: bizony még Melanchtonról és Descar
tesről is megfeledkeztek. Csak hallgatták, amikor az öreg hal
kan és kevés szóval tudomásukra hozta: az elemiben kiválasz
tott lány régen férjhez ment, van is már egy fia; a testvérbáty
juk a tavasszal esküdött; hogy letették a lápi bírót, mert rosz
szul számította ki a láp tetején úszó sziget teherbírását és le
szakadt a legelni ráhajtott gulya s odaveszett a pásztor, mert
éppen aludt, s csak a gulya úszott ki.

Az életformák ekkora közelsége, keveredése és érintke
zése bizonyíték, - ha a kipoentirozódó jelenet magától is
nem tanuskodnék róla - hogy nincs külön paraszt-kultúra és
külön magas-kultúra, sőt ez az u. n. "parasztkultúra" az egye
temes emberi művelődés minden áramlatára önálló gesztusok
kal felel, kiválasztva magából egy vékony kultúrateremtő elit
réteget, hiszen a kultúrateremtés minden osztályban egyfor
mán ilyen kiválasztott néhány dolga csak. A szatmári paraszt
ság vitalitását ezeken a descartizáló és parasztkáposztát fo
gyasztó diákokon lehet lemérni, mert általuk és bennük hor-:
dozta az egész nemzetre tartozó szellemi terheket. A tanuló
fiak vakációk alatt paraszt környezetükben, vagy oda község
vezető intelligenciaként visszakerülve - a Kollégium európai
kultúráját terjesztették, - viszont a Tantestület boltívei kö
zött egy permanens falu voltak.

Szinte két századon át valósággal fellegvára a Szamos,
Túr, Tisza köze, az ecsedi láp vidéke és lápjai Érmellék a
tiszántúli reformátusságnak. A privilégizált megye földsáncai
ban, fölötte és részben ellenére, egy paraszti - papi - de
mokrátikus hagyomány levegőjében viruló keresztény köztár
saság hány demokrátikus életpályát indított útnak a debre
ceni püspöki szék felé; hány paptanárt és professzort a deb
receni, sárospataki, bécsi, londoni katedrák felé!

Az ecsedi várdomb tövibe tapadt apró jobbágykunyhók
ból, a győrteleki avarsánc mellől, a Nóboroda vizével körül
kötözött Armális Nemes-Borzovárról, egyetlen uccájával a láp
bavészö Börvelyból, a mezőváros Gyarmatról úgy járták meg
a szélrózsa nyugatra nyilaló irányaiba Európa egyetemeit
ezek a peregrinus diákok, amilyen könnyedén a matolcsi
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földvárból átsétált a várkatona tunyogi kedveséhez. Ahogy a
hadházi polgárhajdu beadja fiát egy kis deák szót tanulni, a
debreceni "kolégyomba", vagy a bodrogközi gazda a sárospa
takiba - úgy tanulták ők Utrechtben, Krakkóban, Witten
bergában a szír, arám, szanszkrit nyelveket, - amilyen el
szánással bogozta a busafejű hajdusüvölvény az első schólá
ban a latin szintakszís szövevényeit, 140 évvel ezelőtt gimná
ziális rendszerrel tanítottak 14 kiskösségben és mezővárosban

az egyetemet végzett paptanítók, - sőt Porcsalmán. Cenger
ben, Gyarmaton és Zsarolyánban egészen a szintakszisigel..
jutottak. Nádfödeles oskolákban a latin olvasók római úri
fiúcskájának viselt dolgai ejtették rabul a csillogó szemű és
ragyogó értelmű magyar parasztgyermekeket : ez a színes, tá
voli, kultúrált életforma ragadta őket egy jótékony társadalmi
sznobizmus feltörekvő utain a szellemi arisztokrácia köztársa
sága felé.

*
Csodálatos azonban az, hogy itt egymástól eltérő és egy

más fölött elsikló dimenziókban, csak néha súrolva egymást,
- két élet folyt. Egyik a történelmi, az egzaktul kitapintható,
tudományosan feltárt és konkretizálható élet, mely változó
idők változatlan küzdelmeiben zajlott. Már a honfoglaló ma
gyarok a láp kellős középén találták a nagyjelentőségű ecsedi
vizivár ősét, a Sárvárt, melynek ingó fundamentuma a néphit
szerint valami mocsári ősszörnyeteg háta lehetett, hiszen csak
a halál és élet közt kifeszített bizonytalan bürüpallóken volt
megközelíthető, jártas vezető segítségével. S ezek a lápi "ci
ceróné"-k az idegen, különösen a támadó szándékú idegen
katona elől könnyen eltüntek, mint a lápi lidérc, egyszerre
láthatatlanná váltak s rövid percek múlva az ingovány tetején
elpattanó légbuborék jelezte, hogy az egykor kedélyes bécsi
polgár, vallon, avagy sörkedvelő bajor zsoldos, az olasz föld
forróvérű szülötte utolsó lehelletével bűnös lelkét Isten kezei
be ajánlotta. A vizivárat nem tudták ugyan bevenni, addigra,
akár volt vezetőjük, akár nem, elnyelte őket a láp, amely még
olykor a falvakon sem könyörült a nép hite szerint, de ami
kor a kurue-labanc világban a szatmár-németi vár német őr

séggel volt megrakva, annál inkább' megsarcolták az idevezető

úton a falvakat, legközelebb a láphoz Porcsalmát, Tyukodot,
Urát. Innen még be tudott húzódni a lakosság a lápba tehe
nével, barmával, egész házanépével, de nemigen menekülhe
tett dühük elől az Erdőhát szegény népe. "Mind török, mind
magyar s őfelsége vitézeitől mínémű károkat vallottunk, Is
ten tudja elöszámlální" - panaszolják a láp védelméből már
kieső nagykárolyiak is, köztük a kisiparos céhek ármális-ne
mes vargái. De ebben az időben, amikor a lápkörnyék legtör
ténelmibb napjai zajlottak, a Rákócziak át is helyezték az ecse
di vizivár bástyáit a mondabeli ősszörny bizonytalan hátáról
cölöpkolosszusok mégis csak stabilabb alapjára. Télen a vizet
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nem engedték körülötte befagyni, nyáron meg kopjanyélre
szetelt kétélű kaszákkal tisztították és mélyítették környékén
a vizet. öt óriási bástya nyelte a roppant mennyiségű gabonát
és termést, amit az öt vármegyére kiterjedő ecsedi uradalom
birtokai és részjószágai beszolgáltattak, hogy fenntartsák a
Báthoryaknak, Bethlen Gábornak, Rákócziaknak egyformán
fontos főhadiszállást, hadműveleti manőverek bázisát, irányító
erősségét és végső esetben menedékét. A nyersterményeket
a kézi ipar kezdetleges eszközeivel helyben dolgozták fel. A
láp egyes áramlásosabb helyén a vizimalmokban és a vár ud
varán a száraz malmokban állandóan járt a garat; a pékek
kemencéje és a fegyverkészítők primitív kohója szünet nélkül
füstölgött és szünet nélkül járt a tű, az ár és a dikics a var
gák és szabók mühelyeiben, hogy legyen a hadbainduló ka
tonáknak kenyér, ruha és fegyver. Az uradalmak birtoka jó
részben nemesi településekből kiszakított részjószág volt,
minden községgel külön szerzödés szabályozta az ecsédi ura
sághoz való viszonyt. A nyugati hűbériségnek milyen tarka
magyar változatai bontakoztak ki a várbeli kisiparosak és a
falvak szolgáltatásából: pl. a prédikátornak a méhrajok és
búzakeresztek szerint szolgáltatott próventből, a disznórajok
után járó pázsittizedből, a sátorosünnep tyúkajándékozásból,
és a Szent György és Szent Mihály-napi köteles szolgáltatá
sokból. A kép bontakozik, csak legyen hozzá magyar önesz
mélésünk és fészkeljen szívünkben a hagyományok jólértel
mezett szeretete. A szilvaveréshez is egy rendkívül érdekes
művelődés - és vallástörténeti hagyomány emléke kapcso
lódik. Régen a református prédikátorok kongruajához tarto
zott a szilvafák terméséből "egy rázíntás, két koppintás" -:
azaz a tiszteletes Úr saját igehirdető és ároni áldást osztogató
kezével megragadhatta a fát - egyszer teljes erejéből meg
rázhatta, kétszer csizmája patkósarkával belerúghatott;
amennyi lehullt, annyi volt az övé. Micsoda megragadó bibliai
szegénysége a korai protestantizmusnak! A prédikátor, aki
nek a tizedik kereszt búza, hat boglya lápí széna, szekér fa
és köböl búza, meg "egy rázintás, két koppintás" szilva a fi
zetsége . .. A debreceni Kollégiumból kiküldött publicus (se
gédtanító) praeceptor, aki sörfőzésen él és "vakációs csirkét"
kap tanítványai után ... ! ö-testamentomi szegénységű léviták
és kántorokt - Ezeken a különös alakokon tudjuk lemérni a
XVI. és XVII. századi protestantizmus erejét és hatását. Itt,
az ecsedi láp szívében, éppúgy, mint a kálvinista Rómában.
Igy tartották a lápiak a debreceni Kollégium tanulóit hallal
és csíkkal és így keletkezett valósággal a Bodrogköz zsombok
jain a sárospataki főiskola, szerves kapcsolatban Nyugattal
is, - egy állandó szellemi csereviszonyban a protestáns egye
temekkel.

Parasztság és középosztály, népbe gyökerezett magyarság
és magas műveltség, őstermelés és szellemi munka, társadalmi
és szellemi demokrácia remek szintézise így született az ap-
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ró szatmári falvak lankái alatt. Ma már a prédikátorok utó
dai nemigen járnak el a szilva-szedés és lekvárfőzők epikus
zamatú alkalmaira - még kevésbbé kapnak tizedet a dör
zsölőkön a jól kitaposott puha kender-szöszböl.

Multunknak mára tanulsággal bátorító szeretete irányítja
szemünket arra a másik életre, mely itt az előbbivel párhu
zamosan folyt, hogy annak is összefoglaljuk röviden princi
piumait.

Ebben a láp buja növényi vegetációja volt az élet terje
delme, lehetősége és körül bezáró határa. A honfoglalás előtt

évezredekkel és utána évszázadokkal a lápi szabad népek fel
fejtett életstílusa Ifajfelettien azonos volt, mert ugyanaz a
nád, gyékény, sás, sarjú, égreserdő, harmatkása, sulyom, vizi
madársereg, millió halfajta segítette életét; áradás, ingovány,
nádi csikasz, mérges kigőzölgés, maláriás szúnyog determi
nálta a természet fölé kerekedését, védekezését, asszimiláció
ját, testalkatát, lélekalkatát. A lápszél keskeny sávján, az ára
dáshordta iszapon buján tenyészett a nád és a sás, de azt le
legelte, letaposta, feltúrta a gulya és a konda, s helyét lassan
finom és kövér fűlegelő foglalta el. A zsombékokat átfurdalta
a csiga és a giliszta után kutató disznó, az emberi kéz s az
eke meg kitisztogatta: igy keletkezett, először csak nadrág
szijnyi pászmákon, szántóföld is. A rajta folyó minimális szem
termelés egészítette ki a gyüjtögetö életmód kedvezményeit
és egy alacsony színten stabilizálta az életet kiváltságosnak és
jobbágynak egyformán. Primitív kereskedelmüket a gyűrűs

zsidó, a meszes oláh és a gácsországi posztós bonyolította le.
A kisnemes fuvarosok száIIították az egyetlen piacra, Szat
márnémetibe termelvényeiket s onnan ment Bécsbe és csak
Bécsen keresztül tovább Nyugat felé.

*
Mialatt az ecsedi láp környékén a fent vázolt, jellegzete

sen magyar sorsnyomás alatt a történelemben és a történel
men kívül két élet folyik: itt, a háromfolyó közében óriási
lankák áttetsző homályában diófaerdők levendulaszagú mélyé
ben, nyárvégi estéken áll a lekvárkavaró, a földbevájt pázsit
katlanokban.

Legények, leányok szerelemre gondolnak csillagfeljötte
kor a fővő lekvár édes illatáról s a szag messzilengő pántlika
jában elindulva az' éjszaka labirintusain át egymásra találnak
a kavarókban, mint Thezeiisz és Ariadne. Csillagpor hull a
lekvárba, tartják s csíkos ponyvából szárnyékot húznak fölé
féloldalasan s aláhúzódnak. Vetnek a tűzre, csendes egyenle
tességgel mozgatják a kavargó rudat s időnkint a háziasszony
belekavar a fortyogó lekvárba, leszedi rózsaszín habját s az

VIGIUA 177



édes és illatos vörösbarna ciberében visszatükröznek a csíl
lagok.

Thezeüsz és Ariadne, magyarul Tündér Ilona és Argirus
királyfi, üszőszemül parasztleányok és meggondolt legények
képében a szöszdörzsölökben is rátalál egymásra ilyenkor.
Puhítják az éles kenderszálakat, legyen miből vőlegénykendőt

és lepedőt fonni-szőni a téli kalákákon. Hajtják a nyikorgó
ázsiai tákolmányt, a szösz sírva puhul a dörzsölő kemény bor
dái között. Nemigen dalolgatnak, inkább beszélgetnek.

Nappal látástól vakulásig folyik a munka, mert "az élet
itt nem móka és nem talány": nagyobb arányú, szemtermelé
ses földművelés egészíti ki a folyóvizek és öslankások természe
tes helyzeti előnyeit, a hal és gyümölcs szinte ingyen ajándé
kát.

*

E sorok írója, Krúdy Gyula unokájaként, csak emlékezik
a multra s bár a dohogó ítéletmondás vérében van, hiszen a
Peleskei Nótárius sarjadéka, mégsem olyan merész, - őse

példájára, aki nehézkes kézzel merev magyar szavak mérleg
nyelvén ázsiai határozottsággal játszott s mondott megfelleb
bezhetetlen verdiktet elevenek és holtak felett, haladás és re
trográdság, keletiség és nyugatiság bonyolult kérdéseiben 
hogyaszatmárberegi parasztság életében az általános magyar
élet ítéletét olvassa le. A láp i temetők ős bánatán, méhdongá
sos lankák nótáján merengeni lehet csak, mint zsindelyes
templomokban a Szenczi Molnár Albert ódon zsoltárainak
ódon kottáján, Elveszett községek harangja szól itt dombok
és lápok alól: vádolnak bennünket. Vádjaikat elháríthatjuk
fejünk felől - török hordára, német őrségre, világ-válságára,
országos voltunkra a megcsonkítottságban. De az élő falvak
harangjai is vádolnak. A szatmári tömegsors megszállotta a
harangok szívegyökerét. Hogy egyáltalán vannak még, a re
'formátu s eklézsiák omladozó gót cintermeiben basszus hangú
ak, a görög katolikus plébániákon csengő szoprán szeráfi
csengetyűszavak: az egyszerűbb, együttes mult emléke. Har
móniájuk a múlton át int - az egymásratalálás újabb, mai
korszerűbb érvényre emelése. Az ecsedi láp nádasai suttogó
csöndjében, nádi verebek ordenáré csíripelése közt, farkasok
távoli nyüszítését hallgatva fordítottak sok-sok bibliai levelet
protestáns erdélyi fejedelmek jóvoltából, kedves vendégként
katolikus teológusok. A láp csipkés partjain köröskörül kál
vinista falvak. Jó volna jelképként nézni rájuk mai idők

ben is!
Erdős Jenlí
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