BEKE GYÖRGY

Lélekvesztőn
Vonalas füzetből, ceruzaírás után, idemásolom a verset. Címe:
Lelkem mélyén egy kis
Remény-magot őrzök,
S úgy jönnek a napok,
Mint a börtönörök.

Lesik repedését
Köröttem a kőnek:
Ott van-e rejteke
Remény reszelömnek.

Kedélyes az egyik,
Vén sunyi a másik,
De mindkettő foga
A titkomra vásik.

O, ti gonosz s balga
Szolgái a mának,
•Nem érzitek szelét
Zengő új világnak?

Kémlik a vasrácsot
Agyam megkutatják,
S ha mosoly van számon
Már azt is sokallják

Egyszer az a kis mag
Ekrazittá válik
S a reményfa tűzzel
Börtönöm fedelén
Szépen kivirágzik.

Remény.

A keltezés: Nagyenyed, 1944. február 20. Kacsó Sándor akkor már negyedik
esztendeje él a maga „börtönében" Enyeden, rácsok nélkül, mégis rabként. Vagy
száműzöttként? A teleírt vonalas füzet első oldalán a készülő kötet címe: Száműzetéseim.
— Mikor járt először Nagyenyeden, Sándor bácsi?
— Soha nem jártam 1940 előtt. A szülőfalumból Kolozsvárra, vagy Kolozsvárról
Brassó felé menet az én vonatom addig egyszer sem állt meg az enyedi állomáson.
Azon a télen, 1940 karácsonya előtt dr. Szász Pál EMGE-elnök hívta Nagyenyedre: lapot szerkeszteni. Népszerű gazdalapot. Tömeglapot. Akkorra már kialakult a kép: ki távozott északra, ki maradt Erdély déli felében. Kacsó Sándor maradt.
A szülőfaluja, Mikháza a Nyárád mentén van, és odahaza élt az édesanyja. De ő azt
üzente a fiának Brassóba: tegyen legjobb belátása szerint, az ember mindent a saját
felelősségére cselekszik.
Miért maradt, miért nem mozdult a Brassói Lapok főszerkesztője? Azon nyomban regényben válaszolt erre a kérdésre — önmagának is. A Lélekvesztőn
1941-ben
jelent meg, az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában, tehát az élmény friss szorításában írta meg. Kovács János magántisztviselő, háromgyermekes családapa gyötrődését, pokoljárásait ábrázolta, az Antonescu-uralom első heteiben. „ . . . úgy zuhant
reánk, bizakodó emberekre a történelem, mint valami megbotlott, vak óriás a tehetetlen törpékre. Mérges is volt, hogy belénk botlott, úgy látszik. Oktalan dühében
esetlenül kezdett csapkodni rettentő kezével-lábával."
Minden tett értékét emeli vagy éppen csökkenti az, hogy a cselekvő számára
nyílt-e egyéb lehetőség is? Vagyis: kényszerből cselekedett-e, mivel hogy nem is
tehetett volna egyebet?
— Mehetett volna maga is, Sándor bácsi?
— Bíró István barátomtól, nyugdíjas tanártól kaptam az első hívó levelet. Ö a k kor Olasztelek faluban élt, gazdálkodott. Menjek, mert lesz hely, állás, kenyér számomra. Aztán távirat érkezett Brassóba, Bajcsy-Zsilinszky Endre küldte. Gazdalapot szándékszik indítani, engem szeretne felkérni szerkesztőnek. A demokratikus
függetlenségi politikushoz, aki később, a nyilasuralom idején vértanúságot szenvedett, régi jó ismeretség fűzött. Jólesett, hogy Bajcsy-Zsilinszky reám gondolt. De
maradtam.
A Lélekvesztőn oldalain olvashatjuk Kovács János (Kacsó Sándor) kétkedő vívódását is:
A szerző hamarosan megjelenő új könyvéből.
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„Éreztem, a hullám már-már elkap, s magam is nekilódulok, előrehajtott derékkal, földre szegezett szemmel, hogy valami járművet keressek, amire fel lehet majd
dobálni egyet-mást és a gyermekeket, s aztán rohanni észak felé, amíg még lehet,
amíg le nem záródnak az útvonalak . . . "
— Mi volt az a döntő élmény, ami végül is maradásra bírta?
— Meglódult körülöttem a város, Brassó. A két háború között az ipari üzemek
nagyon sok székely munkást vonzottak a Cenk aljába. Ezek mind felkerekedtek.
Mentek a székely cselédlányok. A barcasági csángók közül sokkal, de sokkal kevesebben indultak. A parasztember nem veheti hátára a földjét, házát. Vajon nekik,
a szülőföldjükön maradó csángóknak és nem csángóknak többé nem lesz szükségük
tanítókra, újságokra, könyvekre? Ha megbolydult körülöttem a világ, a magyarság
élete, maradok kötőanyagnak, tanítónak, írónak, újságírónak. Valami ilyen szándék
marasztalt.
Párbeszéd a Lélekvesztőn egyik oldaláról:
„— Itt? Hát lehet még minekünk élni is itt? Ne kacagtasd ki m a g a d . . .
— Annak, aki nem fut meg a feladat elől, annak lehet."
— Mi maradt egy lapszerkesztő író konkrét lehetősége?
— Nézd, a Brassói Lapok egy ideig, ha jól emlékszem, szeptember közepéig
megjelent. Abban bíztunk, hogy tovább folytathatjuk a munkát.
Szeptember közepén az Antonescu-kormány betiltotta a Brassói Lapokat. Melléklapja, a filléres Népújság egyelőre tovább is megjelenhetett, igaz, vagy két napig
csak. Ha a bukaresti minisztériumban meg is feledkeztek róla, a vasgárdisták brassói fészkében számon tartották, és a Cenk alatt gyakorlatilag a legionáriusok voltak
hatalmon. Egyik különítményük megjelent a szerkesztőségben, a lap vagyonát elkobozta, a nyomdát lepecsételte. Így Brassó magyar újság, a nem mozduló magyar
újságírók pedig, Kacsó Sándor, a háromgyermekes családapa, Halász Sándor, Kakassy Endre, Karács Andor, Kőműves Géza kenyér nélkül maradtak. A Magyar
Népközösség vállalta — Szabó Béni szűcsmester kezdeményezésére —, hogy egy
ideig még fedezi a Brassói Lapok munkatársainak a fizetését, legalább felerészben.
Azokban a napokban Brassó magyarsága minden panaszával és kérelmével Szabó
Béniék ajtaján kopogtatott. Egy későbbi újsághírben szerepel a nagyenyedi Erdélyi
Gazdában, hogy „a brassói népközösségi iroda szolgálatait szeptember hónapban 4000
fél vette igénybe".
— Melyik volt az utolsó Kacsó-cikk a Brassói Lapokban?
— Nem tudnám fejből megmondani. Mikor az emlékirataimon dolgoztam, mindennek utánanéztem az Egyetemi Könyvtárban. De úgy hiszem, hogy arról írtam:
a dél-erdélyi magyarság nem mehet el sehová a szülőföldjéről. Az ittmaradás az
élet parancsa.
Az Erdélyi Gazda, amelynek Enyeden szervezett ú j szerkesztőségébe Kacsó Sándort meghívták, havi folyóirat volt addig. Kisgazdák szakmai lapja maradt továbbra
is, de kétheti megjelenéssel, inkább néplappá alakult. Az EMGE közlönye volt, azé
a kisgazda-egyesületé, amelyet néhány évvel előbb tett a birtokosok társaságából
igazi tömegszervezetté dr. Szász Pál. A mintegy ezer tag negyven ezerre szaporodott
abban az EMGÉ-ben, amelynek elnöke gróf Bethlen György helyett dr. Szász Pál
lett. Egy ideig az enyedi Erdélyi Gazda mintegy hatszázezer romániai magyar tájékoztatásáról, szellemi ellátásáról egymagában gondoskodott. Brassóban már nem volt
újság. Temesváron, egy Franyó-kísérlet után, később megjelent a Déli Hírlap, népközösségi védnökség alatt, s esztendők múltán indult útjára az egyetlen irodalmi
lap, az aradi Havi Szemle. A Kacsó Sándor szerkesztésében megjelenő gazdanaptárak és egy Vita Zsigmond által összeállított antológia jelezte és jelentette a romániai magyar irodalom akkori önösszeszedését.
— És melyik volt Kacsó Sándor első cikke az enyedi Erdélyi Gazdában?
— Előbb egyedül utaztam Enyedre, hogy 1940 karácsonyára megszerkesszem az
Erdélyi Gazda első enyedi számát. Családomat később hoztam el Brassóból. Abba az
első számba egy novellát írtam, meg a nyomda elrendezésében segédkeztem. Szász
Pálék a Brassói Lapok két szedőgépét vásárolták meg, nyomdászok is Brassóból jöt47

tek, úgyhogy régi ismerőseimmel, munkatársaimmal dolgozhattam együtt. Az Erdélyi
Gazda indító számában, minden oldal aljára egy-egy erkölcsi intelmet tördeltettem.
Én írtam őket, kellő klasszikus „segédlettel", amennyiben Madách Imrét, Deák Ferencet, Eötvös Józsefet és más nagyokat is megidéztem. Szász Pál később egy ízben
azzal a hírrel érkezett haza Bukarestből, hogy a sziguranca központjában meglehetősen nehezményezték ezeket az erkölcsi intelmeket.
Felnyitom az Erdélyi Gazdát. Íme, egyik Kacsó-intelem:
„Ne félj! Ne félj az élettől, a megpróbáltatásoktól, amelyek reád várhatnak. Aki
fél, már el is vesztette a maga csatáját, s ha egy nép tagjai közül sokan félnek, az
a nép elsodródik. Bátran és bizalommal kell szembenézni a jövővel, a reánk váró
feladatokkal. Aki küldetésnek érzi azt, amit végez, az nem is fél. Különben is gondolj Eötvös József híres mondására: Sohasem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna!"
Ki e tanácsot adta másoknak — vajon nem félt?
Enyedre érkezése után egy-két nap múlva detektív állította meg Kacsó Sándort
a piacon. Ugyanaz a Rusu nevű „macskaképű", titkosrendőr, akit a Sors és a jelkép,
Méliusz József drámai útinaplója az 1943-as dél-erdélyi valóságról, mint a mindenkiben ellenséget szimatoló rendőrkopó alakját tett „felejthetetlenné". Igazolja magát!
Jöjjön csak velem a rendőrségre, Kacsó úr! Mit keres itt, Enyeden? Nem zsidó
maga, Kacsó úr? Túl szép a neve, Kacsó úr. Akkor bizonyára a zsidók ügynöke!
A rendőrségen folytatódik, de itt már „udvariasabban". A kapitány úriember. A kapitány tudja, hogy van egy Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, hogy ez kormányengedéllyel működik, így a munkatársait beidézheti, de nem tartóztathatja le. Még
nem. Majd később. Akkor majd internálásba kísérteti. Egyszer? K é t s z e r ? . . . Egyelőre még udvariaskodó a mosoly, szinte bocsánatkérő az elbocsátás...
— Sándor bácsi, ez a Rusu élő személy volt, ezzel a névvel?
— Hát persze. Méliusz könyve szomorú valóságot ábrázolt, igen hűségesen. Legfennebb az én szerepemet szépítette meg túlságosan...
(Méliusz József útikönyvét ide kell szólítanom, tanúságtételre, a korszak demokratás magyar politikai gondolkodásának megidézésére.
„Hogy olyan buzgón gyilkoljuk egymást századok óta, hogy nemcsak egyetértünk
néha közös szorultságban, de furkósbottal is lesünk egymásra düledező kerítéseink
mögül, s ha mi, magyarok, románok nem is épülünk ezzel, akinek haszna telik
belőle, a harmadik, a teuton hatalom tudja, jó munkát végeztünk, igaz hasznára
voltak az osztozkodók. Berlinben minden oly pontosan kikalkulálva, mint előbb
Wienben. Ismételjük-e el az elkopott praktika nevét: »Divide et impera«. A Bécsi
Döntés is azért osztott meg, hogy uralkodhassanak.
Fönt, a fejedelemasszony házában ott az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
irodája az alacsony boltívek alatt. Meg is kapom itt a feleletet magunkra vonatkozólag. Adatokat keresek a bár gyér, de mégis rendelkezésre álló statisztikákban, hiszen
életünkre vonatkozó számok 1940 ijesztő szeptembere óta nem láttak napvilágot.
A hatalom nem szereti a statisztika számait. A számok cáfolhatatlanul beszédesek.
De majd ismételjem el legalább a kék fedelű zsebfüzetembe hevenyészetten feljegyzettek egy részét a sok regényesség, irodalom, fantáziálás és emlék között ezen az
utazáson, s némi pihenőt engedve a vergődve csapongó léleknek.
Bécsi Döntés után a magyar kisebbség száma Romániában az egyházi nyilvántartások alapján 430 ezer. Az 1930-as népszámlálási adatok e területen még 53 ezerrel több magyarról tudnak. Ám a 430 ezres szám is magas, szakértők szerint 350
ezren vagyunk mindössze. De hová tűnt a különbözet 1930 és 1942 között? Hová lett
szinte százezernyi, mintegy 80 ezer magyar lélek Dél-Erdélyből?
— Emigráltak!
Ez a válasz. Átköltöztek két és fél év alatt a határon túlra, menekültek katonáskodás, munkatáborok, munkanélküliség, rekvirálás, adó, éhség elől. Odaát is katonáskodásra, kakastoll alá, munkanélküliségre, rekvirálásba, adó alá, nélkülözésbe
és a keleti arcvonalak poklába, megdögleni.
De ne feledjük, a Feleken és Brassónál átszökő észak-erdélyi román ideát az
első kérdésre: »-Miért jöttél Romániába-", azt feleli "Katonáskodás elől, adó elől,
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éhség elől, rekvirálás, munkanélküliség és a román nemzetiség üldözése, a munkatáborok elől«".
Egy pillanatra megszakítom Méliusz József szövegét. Az Erdélyi Gazda 1941.
február 1-i számában, a bukaresti Telegramul Román alapján közölt híradás szerint
Románia magyar lakóinak száma akkor 536 024 lélek, az ország összlakosságának
kereken 4 százaléka. Így hát a menekülések — a mindkét irányba tartó menekülések
a fasizmusok üldözése elől — még a Méliusznál szereplő adatoknál is nagyobb arányúak voltak.
„Két év alatt ami történt, jóformán mind innen indult el, a fejedelemasszony
házából — tér vissza Méliusz a dél-erdélyi magyarság helyzetére —, tízezres példányokban, gazdasági füzetek és gazdanaptárok. Füzetekkel és naptárokkal a halál ellen.
Az elindító Kacsó Sándor volt.
S mert élni muszáj, ezzel kezdtük a Bécsi Döntés után az ébredést: naptárokkal. A naptár, a kalendárium tartotta fenn az írott anyanyelvet, a szót. A naptár
figyelmeztetett e határok között egy nyomorult nemzeti kisebbséget, hogy folytatódik
az élet, a holdtölték szabályos körökben térnek vissza, s a föld, a vetemény, a
virág, az állat nyáron, ősszel és télen továbbra is megköveteli a törődést és a verejtéket, a gondoskodást: a világ és az élet halad t o v á b b . . .
De hogyan ? . . .
Akárhogyan. Létezni muszáj.")
Oldani szeretném a hangulatot, idetoldok egy anekdotát. Igen, a fejedelemasszony, Károli Zsuzsánna házához kapcsolódik, pontosabban az enyedi vár külső
falába fogózkodó Bethlen-kastélyhoz, amely jóval Bethlen Gábor előtt épült, de
hozzá köti az emlékezet. Károli Zsuzsánnának ajándékozta, hogy' itt töltse idejét —
a zajos gyulafehérvári udvar helyett —, amíg ő innen messze csatázik. Mindjárt
enyedi életének kezdetén elmesélték Kacsó Sándornak is, hogy a fejedelemasszony
éppen ott lakott, ahol az EMGE berendezkedett. Dr. Szász Pál elnöki szobája a boltozatos bejárat fölött; mellette két nagy teremben — most a múzeum otthona — az
egyesület tisztviselői és az Erdélyi Gazda kiadóhivatali emberei dolgoztak, meg az
egyetlen állandó szerkesztő: Kacsó Sándor. A szomszédos várfalon a drámai dátum:
1849. január 9. Zsuzsánna asszony a boltozatos kapu fölött hajolgatott volt ki az
ablakon, parancsokat osztogatott, megrégulázta az enyedi kofákat, de azok dacoltak vele.
— Valamilyen célzatossággal mesélték ezt?
— Ugyan. Csak éppen úgy, mint érdekességet. Így tartotta az enyedi fáma.
Sokan megírták Károli Zsuzsánna esetét az enyedi halaskofával. Móricz Zsigmond írói fantáziáját is megmozgatta. De leghitelesebben talán mégis a kortárs
jegyezte fel, Nagy Szabó Ferenc jeles erdélyi emlékírónk a maga diáriumában,
amelyben 1580-tól 1658-ig követte nyomon e zaklatott föld eseményeit. A drámák
mellett pletykás „semmiségekre" is odafigyelt. Még ilyenkor is vigyázott arra, hogy
lehetőleg mindenben pontos legyen, „ . . . é n , amit lehet, ide írok, s igazán is írom:
némelyet a Kalendáriumban is megnézek, hogy jobban legyen a dolog." Ez az igaz
szavú Nagy Szabó Ferenc — kellő elfogultsággal a tőle távoli világ iránt és ítélkezéssel a főúri körök élete fölött — így jegyezte fel ama nevezetes halvásárlást: „Hallottam, hogy ott Enyeden egy halat árultak volt a piacon, és Bethlen Gáborné is
kéri volt pénzen és egy enyedi embernek felesége is kéri volt; és a hal nem jutott
volt Bethlen Gábornénak, hanem az enyedi ember feleségének. Melyen akkor Bethlen Gáborné Károli Susánna asszony úgy megharagudott volt, hogy azután, mikor az
ura, Bethlen Gábor béjött az országba, megparancsolta néki és hogy fejedelemségre
választották, igen nagy romlást cselekedett volt azon az enyedi emberen a hal mián
a fejedelem."
Talán nem is minden célzatosság nélkül őrizte meg e históriát az enyedi népemlékezet. Bethlen Gábor városában szeretik a nagy fejedelmet, de az igazságtalanságot, amit az ártatlan enyedi emberrel tett, neki sem felejthetik el.
Hát ez az anekdota nem éppen alkalmas — látom már be — a hangulat
oldására.
4 Tiszatáj
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Hol élt Kacsó Sándor Enyeden? Miként élt Enyeden? Visszafordulok a Lélekvesztőn vallomásaihoz:
„A "-haza-" fogalma egyre inkább az ^otthonná- szűkült.
Az utcák, a terek, utak és ösvények, hegyoldalak és völgyek mind idegenek
már. Veszélyesek és kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak."
— Ügy emlékeznek a mai enyediek, hogy Sándor bácsiék a „Burg"-ban laktak,
a Kemény-féle udvarházban.
— Azt a lakást dr. Szász Pál szerezte nekünk. A „Burg"-ban keresett fel Méliusz
József is, oda hívtuk volt meg vacsorára. Megpróbáltam valamilyen otthonosságot
teremteni magunk köré a számomra mégiscsak idegen környezetben. Ebben sok
minden akadályozott. Ne feledd, a fasizmus nehéz időszaka volt az. „Rusuék", a
sziguranca emberei minden lépésünket gyanakodva figyelték. Ha este későn mentem
haza valamelyik barátomtól, másnap felcitáltak a rendőrségre. Hol voltam? Kivel
találkoztam? Mit beszélgettünk? Leginkább azt feleltük, hogy névnapoztunk. Csakugyan sokszor névnapoztunk, szerényen, háborús hangulatban. Nem hitték el. Túl
sok névnapot ülünk, felelték. Zenét hallgattunk, mondtam legközelebb. Zenét? Miféle zenét? Honnan a zenét? Áhá, a rádióból! Na, majd gondoskodunk, hogy ne hallgassanak annyi zenét a rádióból! És gondoskodtak. Elvették vagy lepecsételték a
magyarok és a zsidók rádiókészülékeit.
Kacsó Sándor, a mikházai parasztszülők gyermeke talán ösztönös meneküléssel
talált megnyugvást a föld művelésében. „Kertünket kell megművelnünk" — üzente
Candide útján Voltaire Kacsónak is Nagyenyedre. Egészen „konkrét" gazdálkodásba
kezdett a szerkesztő úr. A várost átszelő főúton a Kollégiumnak volt egy épülete
és mögötte kert. Ebben az épületben működött az ú j nyomda, ebben a kertben ásott,
kapált, gyomlált Kacsó Sándor szerkesztő. Néha két korrektúra között. A kertet az
egyik kollégiumi tanárral, Zalányival osztotta meg. A „Burg"-tól a kertig úgy fél
kilométernyi a távolság; délutánonként kapával, gereblyével tette meg néha, az
enyedi polgárok csodálkozására. Tréfásan úgy mondta, hogy az Erdélyi Gazdában
közölt mezőgazdasági tanácsokat akarja „élőben" kipróbálni. De bizony jól fogott a
zöldségeskert a háromgyermekes családnak. Még szóját is termesztett, abból pörköltek kávét.
Ha az enyediek bántó csodálkozását könnyed fölénnyel hárította is el — miként
a Lélekvesztőn a szorító bizonytalanságot játékkal rejtegető szemérmesség regénye
is, s ilyképpen Móricz Hét krajcárja szomszédságában született —, temesvári lapszerkesztő barátjának körkérdésére fájdalmas nyíltsággal válaszolta: „Háború van,
nehéz időket élünk. Az én kis veteményeskertem is a háborús erőfeszítések közé
tartozik. Nem tudom, hogy a féltve gondozott murok, a szorgalmas krumpli hány
szűkös napot tesz majd elviselhetővé a télen. A virágot például jobban szerettük,
pedig vetemények nélkül nem élhettünk volna meg. Csakhogy akkor könnyű volt
megszerezni őket, s emiatt észre sem vettük, hogy mennyire szükségesek, mennyire
nélkülözhetetlenek, mennyire magát az életet jelentik ezek a szerény, rikító színnel
és nagy szaggal nem hivalkodó konyhakerti növények.
Akkor, békében, a kardvirág volt a legkedvesebb.
Most háború van, s megritkultak a virágoskertek.
Kihúztam én is a murkok közül a kardvirágot!"
Lehetett igazság abban is, hogy a szaklap szerkesztője „kísérleti gazdaságot"
vezetett a főúti kollégiumi kertben. Száz meg száz mezőgazdasági szakcikket nézett
át, javított ki, tett nyomdakésszé enyedi esztendei alatt. Majd negyven esztendő
múltán, kolozsvári otthonában a részletekre is emlékszik. Az Erdélyi Gazdát felelős
szerkesztőként dr. Nagy Endre, a csombordi gazdasági iskola igazgatója jegyezte, ami
a lap szakjellegét hangsúlyozta ki. Gazdamérnökök és az EMGE felügyelői írták a
cikkeket; nem ritkán szerepelt szerzőként kisgazda is, például N. Tóth István Hídvégről. Vezércikkeket dr. Szász Pál írt; a gond és a felelősség hangján szóltak.
Kacsó Sándor még a Brassói Lapok főszerkesztőjeként helyeselte volt Szász Pál
törekvését, amellyel a régi Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületet a kisgazdák tömeges szervezetévé tette. Kacsó, a „hivatalos" Magyar Párt ellenzéke egy újabb ellen50

zéki magatartást látott és támogatott Szász Pál munkásságában. Gépindítás címmel
vezércikkben állt volt ki az EMGE ú j zászlóbontása mellett.
Az Erdélyi Gazda megindulásától irodalmi oldalakat közölt: Vita Zsigmond a
magyar irodalom történetét tekintette át népszerű, rövid írásokban, klasszikus irodalmi szemelvények bemutatásával. Ebbe a nyilvános irodalomoktatásba hamarosan
belekapcsolódott Szentmiklósy Ferenc is, a gyulafehérvári Majláth Főgimnázium
tanára.
(Jellemző összecsengés: az 1945-ben újraindult radikális Falvak Népé ben Asztalos István szintén ilyen irodalomtörténeti levelekkel igyekezett a földműves népet
az irodalom értő olvasójává tenni.)
Az Erdélyi Gazda kéthetente 18—20 000 példányban jelent meg, eljutott minden
magyarlakta dél-erdélyi faluba. Ha é p p e n . . . be nem volt tiltva. Megjelenését néha
felfüggesztették a hatóságok, minden indoklás nélkül. így mindjárt 1941. március 15.
és május 15. között nem jelent meg.
Kacsó Sándor, az író csak néha szólal meg a saját maga szerkesztette lapban.
Az 1941-es évfolyamban összesen két elbeszélését közli (Öszi fészekrakás és Karácsonyfa a világ felett). Hát az egykor visszhangos, rangos Kacsó-vezércikkek? Más
idők járnak, más feltételek között szerkeszti az Erdélyi Gazdát, mint a Brassói Lapokat. De egyszer-máskor első oldalra kerül az írása. így például 1942. szeptember
1-én az iskolanyitásról. „Mai nehéz gondjaink és kényszerű meggondolásaink mellett se feledkezzünk meg gyermekeink nagy jogáról. Bármilyen nehezen, bármilyen
törődés árán, de el kell érnünk, hogy gyermekeink ne maradjanak iskola n é l k ü l . . .
Szeressük gyermekeinket annyira és becsüljük meg magunkat is annyira, hogy az
iskolát minden áldozat árán biztosítsuk gyermekeinknek." Az iskolákat megbéníthatta a szülői közöny vagy éppen önzés, amely iskolába küldés helyett is dolgoztatná
gyermekét. De a magyar iskolahálózat létét és főként a szellemét politikai oldalról
is veszély fenyegette. Killinger bukaresti német követ fellépésére a romániai német
népcsoport, Andreas Schmidt hitlerista szervezete átvette előbb az evangélikus, majd
a bánsági katolikus iskolák irányítását. Vegyes, magyar—német egyházközségekben is
kezdte lefoglalni az iskolákat. Ez a lélekvásár, a német oktatási felügyelet Hitler
uralmát jelentette volna a romániai magyar ifjúság életében. Andreas Schmidt Erdély magyar iskoláira is szerette volna kiterjeszteni a kényszerű egyezség hatályát.
Felriadt a közvélemény. A magyar egyházi iskolák védelme akkor önvédelmet
jelentett a hitlerista szellemi előtöréssel szemben. Az erőpróba Schmidték vereségével végződött. A későbbi marxista történész, Csatári Dániel az irattári anyagok áttanulmányozása után a tárgyilagosság hangján állapította meg: „a német népcsoport
szándékainak" meghiúsításában az érdem a Márton Áron püspöké, „aki megtagadta
ezeknek a kívánságoknak a teljesítését, és a román demokratikus erők támogatásában bízó, megmozdult magyar közvéleményé. Jakabffy Elemér, Kacsó Sándor, Szemlér Ferenc ugyanis, kifejezve a dél-erdélyi magyar tömegek akaratát, a nyilvánosság
előtt tiltakoztak a német kívánságok teljesítése ellen".
Ez a demokratikus összefogás megnyilatkozik a korabeli romániai magyar lapok
oldalain, az Erdélyi Gazdában vagy a Magyar Kisebbségben, Jakabffy Elemér folyóiratában, amely az iskolák ügyében körkérdést szervez az antifasiszta álláspont kifejtésére. Márton Áron püspök beszédei a magyar néptömegek „mérhetetlen fásultságáról és reményvesztettségéről" s a helyzetből „minden áron való szabadulni akarás" szándékáról szólnak, Kacsó Sándor mind gyakrabban megjelenő tiltakozó és a
szabadulás reményét hirdető versei az antifasizmus széles társadalmi gyökérzetét
bizonyítják a romániai magyarság soraiban, az Európa nagy részét elborító hitlerizmus tragikus időszakában. Kacsó Sándor ezt a népi életérzést, az összefogás demokratikus életparancsát lírai hangütésű Márton Áron-portréjában fogalmazta meg, a
Havi Szemle 1943. decemberi számában. „Halk" metaforás szövegében az Áron püspök című portré izzó antifasizmus, amit éppen a szavak és az üzenet feszültsége tesz
irodalmi remekké.
— Idézni akarsz belőle? — kérdezi Kacsó Sándor.
— Egy szomorú korszak művészi és emberi dokumentumaként.
4*
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— Másként meg sem írhattam volna akkor, ezért szívesen vállalom ma is.
„ . . . Áron püspöknek olyan utat kellett találnia, amely a paphoz és magyarhoz
egyaránt méltó. Nehéz út ez. Megtalálni is nehéz, de ez talán még könnyebb, mint
járni ma rajta. S mégis kell, minden szellemi és erkölcsi erő megfeszítésével kell
járni ezt az utat, mert ez ma az egyetlen kivezető út. Ezt keresi ma egész Európa.
Ez a mi korunk legnagyobb feladata,...
Milyen nagy ajándék az nekünk, hogy mi Márton Áron nyomában tódulhatunk
erre az útra. Vér a vérünkből és lélek a lelkünkből, aggodalom nem fékez, s a megalkuvástól való félelem nem bénít meg. Milyen jó, hogy biztató mosolya megnyitja
bennünk a jószándék és a jóakarat bátorsága előtti gátakat, amikor a nemzeti érzés
nemes értékeit mutatja fel; s milyen jó, hogy hideggé válik a tekintete, amikor ez
az érzés forró lázt lop az idegeinkbe vagy hideglelős riadalomba kerget.
Az Aula kertjéből, a nagy piros ernyő alól nemcsak a maga egyházát kormányozza Áron püspök, hanem azt a nagyobb lelki és szellemi közösséget is, amelybe
mindannyian beletartozunk, s amelynek képviseletében annyian látogatunk el hozzá,
nem is annyira a szó erejéért, mely megvilágítja előttünk az utat; vagy azért a tiltó
mozdulatért, amely olyan, mint az oltás, elhárítja a komoly fertőzést, nem a testtől,
hanem a lélektől. És ezt a szellemi közösséget kormányozza Márton Áron püspök
akkor is, amikor a szószéken áll s szavai olyan édesen és egyszerűen hullanak alá,
mintha nagy-nagy szárazság után nyári eső permetezne, amely felüdít földet, virágot, állatot, embert. Az embert még akkor is, ha előbb meg kell törnie benne az
első ellenállást, hogy érzése megtisztultan és fölszabadultan áradhasson szét idegeiben . . . "
(Fél esztendő múlva, 1944 tavaszán Márton Áron kolozsvári beszédében — emberi és papi példájának következetességét igazoló — kemény szavakkal bélyegezte
meg a fasiszta kormányzat zsidóellenes kegyetlenségeit, a gettózásokat és elhurcolásokat. Dr. Baráth Béla pápai prelátus kérdésemre válaszolva így idézte fel ezt az
eseményt 1974-ben:
— Márton Áron 1944 tavaszán bérmakörutat tett Észak-Erdélyben. Körútja
Kolozsváron, a mi templomunkban fejeződött be. A prédikáció vége felé a püspök
áttért a legidőszerűbb, legfájdalmasabb világi témára, a megindult kegyetlen zsidóüldözésekre. Vagy öt-tíz percen át ostorozta az akkori úgynevezett „zsidótörvények"
embertelen jellegét. Erős, kemény szavakat használt. Kifejezésre juttatta, hogy a
katolikusok határozottan elvárják és követelik a kormányzattól: a súlyos, megalázó
intézkedéseket vegye revízió alá, és azonnal szüntesse be. Szabadon beszélt, prédikációja nem volt leírva, de érződött rajta a mély megfontoltság, a határozottság, az
erőteljes állásfoglalás.
A templom egész környéke tele volt. A prédikáció nagy visszhangot váltott ki
az egész városban. Másnap, hétfőn engem, mint a székesegyház plébánosát behívattak a rendőr-főkapitányságra. Közölték velem a rendőrségen, hogy hozzam a püspök
úr tudomására, miszerint a kormányzat súlyosan nehezményezi szentbeszédének a
zsidóüldözésekre vonatkozó részét. A püspök úr vegye tudomásul, hogy ha még egyszer ilyen jellegű nyilatkozatot tesz, többé nem kap határátlépési engedélyt. Így is
szerencséje, hogy külföldi állampolgár, s nem indítanak eljárást ellene. De ez az
utolsó eset.
— Más szavákkal, ez — kiutasítás volt.
— Igen, azonnali kiutasítás.)
Kacsó Sándort talán éppen azokban, a napokban — 1944 tavaszán — kísérték
kényszerlakhelyre, egy Szeben megyei havasi faluba, Jinára. Tizennégy enyedi magyar tanárt, ügyvédet, írót tartóztattak le — Kacsóval együtt Vita Zsigmondot —,
és indították el őket a szebeni havasok felé. Egy szociáldemokrata iparost is velük
vittek, egy Csipkés nevű órást. Kacsó Sándort mindegyiküknél távolabbra száműzték,
Csipkésnél is; havas csúcsára, menny kapujába, mormolhatta volna a román népdalt, ha ugyan kedve lett volna verseket idézgetni. Nagyszebenig egy detektív kísérte
őket, ott átadta a foglyokat a megyei csendőr-szárnyparancsnokságnak; akkoriban a
városokat rendőrök, a falvakat csendőrök vigyázták. „Mehetünk gyalog is, Kacsó úr,
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őrsről őrsre. De mehetünk szekérrel, ha megfogad valakit." Igen ám, de nem ismer
ő itt senkit. „Majd mi kerítünk szekerest, Kacsó úr." Így aztán őrsről őrsre kísérték
ugyan, tehát a szabály is betartatott, de szekéren, ami a csendőröknek is kényelmesebb volt. Elöl a havasi gazda, mellette Kacsó Sándor, mögöttük két csendőr. Így
érkeztek meg Jina faluba. A fuvaros paraszt az úton nem nagyon mert a fogolyhoz
szólni, Jinán beszédesebbek lettek hozzá az emberek. Csak a községi jegyző maradt
hűvös Kacsó Sándorral szemben. Meg is jegyezte a fogoly házigazdája, hogy „a
jegyző úr megszólalhatott volna magyarul, mikor látta, hogy a domnu töri a románt,
hiszen a jegyző úr magyar e m b e r . . . "
— Emlékszik még a falu lakóira, Sándor bácsi?
— Két hétig voltam Jinán. Név szerint már nem tudnám felemlegetni őket.
Csak a hangulat maradt meg bennem, ami ott k ö r ü l v e t t . . . Bűbájosán viselkedtek
velem a román havasi emberek. Sajnáltak. Érezték, hogy igazságtalanság történt
velem, és ott, a havasi világban az emberek még nem titkolták el őszinte érzelmeiket . . . A falu végén jelöltek ki szállást nekem egy parasztházban. Élt abban egy
öreg és egy fiatal asszony. Ez utóbbi juhhúst főzött nekem, pománában, vagyis ajándékban. Alig tudtam megenni, de nem utasíthattam vissza, hiszen ezzel megsértem.
Palacsintát sütött nekem, mint kedves vendégeinek s z o k t a . . .
Tele volt a havas katonaszökevénnyel. Néha szabályszerű csatát vívott egymással a csendőrség és a szökevények csapata. A Kacsó Sándor szállása mellett is egy
katonaszökevényt rejtegettek. Egyik nap, erre jól emlékszik, három asszonyt fogtak
le a csendőrök, kísérték őket az őrsre. A házigazdája mondta, hogy azért fogták el
az asszonyokat, mert a férjük szökevény, s hátha így hazacsalogatják őket. Az asszonyok óbégattak, a falu megdermedt. Az egyik asszony férje csakugyan feladta önmagát, hogy megkímélje a feleségét.
Egyébként a csendőrök nem voltak durvák Kacsó Sándorhoz. Ha parancsot
kaptak, lőttek a szökevényekre, de talán melléjük is néha. Ha éppen nincsenek mundérban, hanem a bevonulásuk előtti paraszti ruhában, talán szökevények ők i s . . .
Kacsó Sándor naponta nagyokat sétált a környéken. Előbb reggelenként jelentkeznie
kellett a csendőrségen. Ha közeledni látták az őrs felé, a csendőrök intettek neki:
ne is jöjjön tovább, rendben van, tudomásul vették aznapi jelentkezését.
Két hét múlva parancs érkezett Jinára, hogy Kacsó Sándort szabadon kell engedni. A parancshoz nem csatoltak semmiféle magyarázatot, miként letartóztatását
sem okolták meg.
Az időben jelent meg Áprilisi zimankóban című verse (a Havi Szemle 1944. évi
májusi számában).
Be kár, hogy a szél nem gólya,
Akkor leszállnia a tóba,
Káka között lesne békát,
Nem űzné e gonosz tréfát.
Be kár, hogy a hó nem fecske,
Eresz alatt csicseregne,
A fiának hozna férget
S nem didergőt vén legénynek.
Egy fecske még nem a tavasz
És egyetlen gólya sem az;
De egy gólya meg egy fecske
Hírmondónak elég lenne.
Hírmondónak, hogy csak várjam
Meg még ezt a tavaszt bátran!
Lesz még virág egy-két kertben,
Mit nekem kell elültetnem.

Nemcsak a havasi fogoly Kacsó Sándor érezhette meg a román parasztok őszinte
rokonszenvét. Ö a legzimankósabb hangulatban, a gyűlöletszítás viharaiban is hűséges maradt a néptestvériség demokratikus eszményéhez. „Akkor is vállalnunk kell
e gondolatot..., ha bolondnak látszunk, vagy »árulót« kiáltanak felénk, és akkor is,
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ha a románok részéről nem érkezik még felelet." Ez a várt felelet leghamarább a
paraszti portákról érkezett. Antonescu kormánya a fokozódó háborús nehézségeket
elsősorban a magyar és más kisebbségi tömegekre hárította volna át. Rekvirálási
hullámok söpörtek végig a magyarlakta vagy vegyes lakosságú falvakon. Az Erdélyi
Gazda szerkesztőségébe most nem paraszttollak írta versek érkeztek vagy tudósítások EMGE-tanfolyamokról, hanem balladás sirámok: a bekovászolt lisztet merték ki
a teknőből, a padláson nem maradt egy szem kukorica, mi lesz az állatokkal, mi
lesz velünk? . . .
De érkeztek a váratlan bizakodás hírei is. A magyar gazda udvarára a szomszédos román gazda éjszaka egy zsák búzát dobott át. Félt volna nyíltan átvinni.
Az igazságtalanság mélyen bántotta az önérzetét, s talán szájától vonta el azt, amit
magyar szomszédjának adott. A nemzeti becsületet igen gyakran a legkisebbek, legszegényebbek tartják önérzetük törvényének. Aztán már nemcsak éjszaka dobtak át
a kerítéseken egy-egy zsák búzát. Román parasztok nyíltan gyűjtöttek magyar sorstársaiknak élelmet, vetőmagot. Aldoboly, Keresztvár, Bodola, Zajzon, Pürkerec, Tatrang, Prázsmár — ösztönösen is, de inkább öntudatosan a Román Kommunista P á r t
felhívására válaszoltak. A párt keményen megbélyegezte az Antonescu-rendszer rekvirálási és zsarolási intézkedéseit, és arra hívta fel a román és magyar parasztokat,
hogy „felejtsük el a köztünk levő egyenetlenkedést és a l a k í t s u n k . . . vallásra, f a j r a
való tekintet nélkül hazafias csapatokat, amelyek egy falusi bizottság vezetése alatt
szervezzék a harcot vagyonunk megvédésére".
A lélekvesztő — a regényben emlegetett kicsi csónak, amelyben a Kacsó család
a háború szörnyű viharában a béke szigete felé próbált evezni — már a part közelében kapott újabb, veszedelmes léket. Az 1944. augusztus 23-i történelmi fordulat az
ország hajóját ú j irányba térítette, de a Kacsó-lélekvesztő e fordulat hullámverésébe
került. Kacsó Sándor verses füzetében a Nyár 1944. július 14-én kelt Nagyenyeden.
A következő már Láger-ének, kelte 1944. november 20., Tirgu Jiu gyűjtőtábora.
Azóta tisztázta a történelemtudomány, hogy — miként Kacsó Sándor a száműzetés
költészetének Eíőuersében megírta — „Maniu híve volt a belügyminiszter, aki kezében tartotta gyeplőjét a mindannyiunk sorsát intéző belügyek régi szerveinek". Az a
különös idő volt ez, mikor Kacsó Sándor annyi sok társával internálótáborban ült,
hová demokratikus meggyőződése miatt zárták a demokrácia ellenségei, méghozzá
azzal az ürüggyel, hogy a n t i d e m o k r a t a . . . Az a különös idő volt, mikor a fasiszta
háborús kötelékből megszökött háromszékieket, csíkiakat a Maniu-gárda és a régi
csendőrség összefogdosta és Földvár táborába zárta, ahol ezrével pusztította őket a
kiütéses t í f u s z . . . Kint a városokon és falvakon az új, népi hatalom szervezkedett,
megyeházákból, városházákból elűzték a régi közigazgatás képviselőit, helyükbe m u n kások, haladó értelmiségiek kerültek, de a lágerek kapui majd csak a Groza-kormány megalakulása és megszilárdulása után nyílhattak meg.
Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtörténetében van egy fénykép, amely
engem mindig megindít. Ünneplő, zászlós tömeg előterében egy megviselt arcú,
csonttá-bőrré fogyott, de lobogó tekintetű férfi, kigombolt nyakú ingben, vállán lóg
a kabát. A kép aláírása: „A Tirgu Jiu-i internálótáborból szabadult Kacsó Sándor
az 1945-ös segesvári Petőfi-ünnepségeken." Első nyilvános szereplése Petőfi nevében
annak az embernek, akinek kiszabadítását a fiatal demokrácia győzelmeként ünnepeltük.
— Tud-e arról, Sándor bácsi, hogy Sepsiszentgyörgyön a fiatalság többször is
tüntetett? „Kacsó Sándort engedjék szabadon! Kacsó Sándor nem lehet fogoly!"
Megtörli a szemét, aztán erőt vesz az érzelmein:
— Időnként kaptunk újságokat, bukaresti lapokat, ezekből értesültünk, miként
alakul a világ a táboron kívül. Ezekben olvashattuk, hogy a román demokratikus
erők követelik a szabadonbocsátásunkat... De a szentgyöi'gyi tüntetésről most hallok
először . . . most először...
Ezzel a szabadulással befejeződött a „száműzetés a száműzetésben", s vele Kacsó
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Sándor enyedi élete. Családja még az ő fogolyélete idején elköltözött Kolozsvárra,
Kacsó Sándorné szülővárosába.
— Mikor járt utoljára Nagyenyeden, Sándor bácsi?
— Nem olyan régen, 1977 nyarán. A fiam meghordozott autóval az Érchegységben, leereszkedtünk az Ompoly völgyében, Enyeden felkerestem a régi emlékek színhelyeit, a Bethlen-kastélyt, a Kollégiumot. Gábor fiam oda járt volt iskolába.
— Milyen érzés volt ez a találkozás Enyeddel?
— Egy darabka múlt idéződött fel bennem. Küzdelmes, nehéz múlt.
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