Mária könnye
BESZÉLGETÉS
OLASZ FERENCCEL

(Akár egy kápolnában; széttekintve Olasz Ferenc otthonában, a fehérre meszelt falon Corpus, piéta, a sarkokban fába mintázva Mária a Gyermekkel. Nem
műkincsgyűjteményének darabjait sorolom. Olasz Ferenc az árokpartra dobott,
temetőkerítésen túlra hajított szobrocskákat gyöngéden felemelte, megtisztította
sártól és méltatlanságtól, s házában méltó helyre állította. Az asztal fehér abrosszal leterítve; a szobában mindenfelé virág. Nemcsak a csönd és a békesség,
a hűvös idő is templomi áhítatot sugall. Augusztus 30-a van. Talán a történelmi
idő is dideregtet: augusztus 29-ét Keresztelő Szent János fejevételeként is tudja
a keresztény világ, ám nekünk, magyaroknak sokszorosan a pogány időkre emlékeztet; 1521. augusztus 29-én Nándorfehérvárt foglalta el a török; ugyanez a
nap 1526-ban a mohácsi csatavesztés időpontja; 1541-ben pedig Buda esett el.
A magyar államiság első meg- és széttöretésének gyásznapjai. Az ismeretlen
mesterek homokkőbe, pléhből, fába mintázott szenvedő és vérző Krisztusportréiban azoknak az embereknek a mását is a keresztre képzelték, akik nádasokba menekültek, vagy a templom óvó falai között Istenhez imádkoztak, avagy
paticsvárak mögé húzódva harcoltak a maguk és a haza megmaradásáért. Olasz
Ferenc húsz éve kezdett élettervéhez. Hogy ha másként nem, fotográfiákba,
filmekbe rögzítve mentse meg az örökkévalóságnak a kultikus népi művészet
emlékeit. Nagy László szép szavai indították útra a sorozatot; a Fejfák, majd a
Mindörökké következett 1978-ban. Kiállítások, könyvészeti díjak, elismerések
jelezték vállalkozásának igényét. És mégis. Azóta újabb könyve nem jelent meg.
További szerződések és ámítások fölött most ne tartsunk lajstromot. Egyik kiadó albumnyi, pótolhatatlan képét elvesztette; neves személyiségek hazudoztak
neki; szakmai, s hivatalos felszólításra kérte felvételét a Magyar Fotóművészek
Szövetségébe, s mindmáig arról se értesítették, hogy nem vették fel. Ez nem
Olasz Ferencet, hanem a szövetség fülledt állapotát jellemzi, amelynek egyik fő
vezetője nem éles optikájáról, hanem Kádár János bizalmasaként volt ismeretes.
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Olasz Ferenc Ady Endrével álmodta, hogy „nagyot és szépet, emberit és magyart" alkot filmjeivel és fényképeivel. Félve idézem Adyt is vele kapcsolatban,
mert a percemberkék dáridóznak. Akik közügyi és emberi mivoltukban m u n kásmozgalmi és ideológiai citátumokban kopottan, és százszor megalkudva, most
Petőfi nem alkuvásával, Ady mennydörgő magyarságával és József Attila gondolatával óhajtják igazolni önmagukat.
Velük szemben az Idő nem alkuszik majd.
Olasz Ferenc pedig hiábavalósági érzésének közepette járta a felvidéki,
őrségi, székely portákat, elhagyott Krisztusokat keresett a határban. Nem adta
fel, noha Ézsauval nemcsak tudta, de megélte: „ . . . és eltávozott a jogosság, / és
az igazság messze áll, / mivel a hűség elesett az utcán, / és az egyenesség nem
juthat be. / És a hűség hiányzik, / és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz."
Ülünk az asztalnál egymással szemben, s nemcsak mi vacogunk az augusztusi nyárban, hanem az ablaknál dúsan futó Mária könnye virág is. Mondják
Golgotavirágnak is. Most zöld levelei között a szirmok összezárva szerkezetüket
és színüket titkolják.)
— Életedre visszagondolva,
első emlékképedként
milyen kapu merül fel
benned?
— Kérdésed bizonyára arra utal, hogy idézném meg az alsópáhoki szülői ház
portáját s kapuját, amelynek nyílása egyben a világ irányába tárulkozásomnak
jelképeként is értelmezhető. De az én életem kapuja egy térben tágasabban leírható tartomány, amely Páhokon ma sem merült el a gyermekkorommal, hanem
bennem él. Ez a kapu pedig a falu elején s végén álló két kereszt között nyílik
és záródik, ami sorsomat és etikai hovatartozandóságomat mélyen meghatározza.
A faluban házak előtt is állnak keresztek, s ezek szimbólumai azoknak a stációknak is, amit az ott lakók, a világháborúkat megjárt és megszenvedett, a
magánéletükben és a történelemben, az ötvenes években megnyomorított emberek bejártak. A falu két szélén állított kereszt mintha életemet — a születéstől
a halálig — j e l k é p e z n é . . . Emberi létünk két pólusa (két sorompója) között egyegy ház előtt a hit, a vágy, a szerelem, a hűtlenség, a remény: az öröm és f á j dalom keresztjei, életem stációi. Bármeddig is jutottam, ma sem léptem ki szülőföldem kapuin, bárhova vetődök is, hordozom ezeket a határokat. A vágy: kiszakadás a gyűlölt, lezárt, mozdulatlan életből, s eljutni a „világba". S aztán a
„metamorfózis" után a szent kötelesség: megalkotni a szülőföldről és a „világról" szóló művet. Valamikor Sümeg nagy búcsújáró hely volt; Zala várról, Sármellékről, Nemesboldogasszonyfáról zarándokoltak az emberek Sümegre, útjuk
Páhokon is átvezetett. Már csak mesélték nekem, hogy valamikor a falu elején
fogadták a búcsúba tartó szomszéd falvak embereit. Kenyérrel, borral kínálták
őket, s ha máskor villóztak is a szenvedélyek egymás iránt, az ünnepi alkalmak
feloldották az ellenségeskedéseket, s az összetartozás szép alkalmaivá emelkedtek a találkozások. S ezen a két kereszt közötti úton, ha egymással szembetalálkoztak az emberek, még ha ellenségek is voltak, a köszönés szentsége élt benn ü k : „Dicsértessék...", mondta az egyik; „Mindörökké", válaszolta a szemben
jövő. Lelki és erkölcsi kényszer működött bennük, az együttélés, az emberi
viselkedés elemi normáit nem adták fel magukban. Máig úgy érzem, hogy a falu
két végén álló keresztek között r a j lik az életem. De ha valamilyen oknál fogva
ez a két kereszt eltűnne, az én érzéseim akkor se változnának. Ügy él ez bennem,
mint amikor Zalaszentlászló környékén fakrisztusokat kerestünk, s egy néni biztatott: m e n j ü n k ki a szőlőhegyre, ott gyönyörű m u n k á t találunk. Rábukkantunk,
de csak az üres keresztre. A Corpus hiányzott. K u t a t t u n k utána, m a j d kiderült:
a háborút még átvészelte, de '56 u t á n m á r eltűnt. Mégis, a néni tudatában évin

tizedek múltán is élt, s ha felnézett, ő a szenvedő Krisztust is odalátta a keresztre. Mert benne élt a Megváltó.
— Otthoni és személyes indíttatásodra utaltál, de azt gondolom, hogy nemcsak érzelmi kötöttség, hanem esztétikai eltökéltség is dolgozott benned, hogy
felvállaltad a Kárpát-medence
szakrális magyar népművészetét.
Pedig nevezetes
katedrálisokról
és világhírű képgyűjteményekről
készíthetted
volna
filmjeidet...
— A rendkívüli ember, esztéta és filozófus, Fülep Lajos írja, hogy a század
elején, amikor a világ művészetének egyik fővárosából, Firenzéből hazalátogatott, a Székelyudvarhely környéki falvakat járta, mert „a maguk építette tornácos, filagóriás házak, maguk faragta, festett kapuk, kerítések sorai között szerényebb skálán, kisebb arányok és igények fokán ugyanezt élhettem meg; a
végig egységes stílust és változatait nem lehetett megunni, nem lehetett betelni
velük, mind ugyanolyan volt, és mind más, és mikor sajnálatosan meg kellett
válnom tőlük, nem tudtam mást mondani, mint: ennél szebb m á r ne is legyen
semmi". Fél évszázaddal később én se tudtam és tudok mást mondani. A vasboldogasszonyi Mária mennybemenetele oltára előtt leboruló ember ugyanazt
éli át, mint a párizsi Notre Dame hívője.
— Tudom, hogy munkásságod
tudományos alapozottságában
Fülep Lajos
mellett Bálint Sándor életműve is meghatározó.
— A Töredék sorozat forgatásakor ismerhettem meg Sándor bácsit. Pár napot otthonában tölthettünk, s gyűjteményének legszebb darabjai, a Mária-házak,
a Prágai kis Jézus, keresztek, nyomatok legalább filmünkben megmaradtak az
örökkévalóságnak. Amikor Sándor bácsi felhívta figyelmemet a Tápé határában
lévő pléhkrisztusra, néhány nap múlva száz darab színes diát, pléhkrisztust tettem elébe. Boldog volt, s örömmel vállalta a könyvhöz kapcsolódó tanulmány
megírását. Aztán következett tragikus autóbalesete, és sok kötetre való gondolatát magával vitte. A könyv azóta is várta feltámadását, a Corvinánál kétszer
járt le a szerződésem, aztán közölték: nem tartanak rá igényt. Most az Optimum
Kiadó karácsonyra ígéri. Tudom, hogy állhatatos faggatózásaid közepette most
kérdeznéd, kiknek nem kellett ez a gyűjtemény. Más könyvemmel (Johannes
Aguila) kapcsolatban pedig faggatózhatnál, kik és hogyan veszthették el a könyv
teljes anyagát? Ne személyeskedjünk, László! Pál apostolt idézem inkább; a Galatabeliekhez írott levelében írja: „ . . . minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára lesz dicsekedése és nem másra
nézve. Mert ki-ki a maga terhét hordozza." De Sándor bácsiról kérdeztél. Itthoni csöndes magányomban az Ünnepi Kalendáriumot és más munkáit gyakran
olvasom. Ö nemcsak tudós volt, hanem ember volt az emberek között, s ez a
legnemesebb erény, amely a hívő szerint az Isten közelében való boldog megnyugvást, a felekezeten kívüli számára pedig a halál után tartós emlékezetet érdemel.
— Provinciális művészet — mondod, és mondod rendületlen
ragaszkodással,
érzékenységgel
és szeretettel. Az Illyés Gyula említette mucsai európaiság viszont fölényesen legyint:
provincializmus.
— Ertem, mire célzói. A továbbiakban terjedelmessé duzzasztott interjúban
sorolhatnám neked megaláztatásom történeteit. Kezdve attól, hogy a Művészet
főszerkesztője, amikor képeket vittem be hozzá, gúnyosan mondta kollégájának:
„itt a fejfás fiú". S én csak álltam, arra gondoltam: hogy lehet így lesüllyedni!
Mutathatnám az aktahalmazt, ami dokumentálja: egykori főnököm, D. Fehér
Zsuzsa, hangolva is a televízió felső vezetését, m u n k á m akadályoztatásától,
filmjeim sugárzásainak megtiltásán át, méltatlan időpontillesztésig mi mindent
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elkövetett. Nem sorolom, mert még sértettnek mutatkoznék, holott valójában
nem engem aláztak meg, hanem pusztuló népművészetünk egyetemes értékeit.
Munkáim ellen mutatkozó, lappangó nemtetszését és gyűlölködését főnököm
olykor tovább m á r nem tudta türtőztetni. Amikor a Töredék című filmem átvételi vetítése befejeződött, D. Fehér Zsuzsa felugrott a székéről, kirohant, becsapta az ajtót, s irodájában tombolt és üvöltötte: „Becsapott! Becsapott!" Bele
tudsz gondolni, milyen alantas érzések törtek elő belőle? Kezedbe adom
és olvasd át ezt a tervezetet! Láthatod: 1974-ben íródott, s a középkori magyarországi művészet kincseit szerettem volna megfilmesíteni. Húsz kisfilm elképzelését jelzi ez a munkaterv; a magyar királyi koronától M. S. mesterig terjedően. Bekarikáztam, hogy lásd: másfél évtized alatt hetet készíthettem el! De ha
megnézed a forgatás évszámait, kitűnik: a hétből négy 1988—89-ben született.
De még nem válaszoltam neked, miért is él bennem ez a konok „provincializmus". Egy alapvető szemléletbeli eltökéltség vezet. Amit Fülep Lajos tegnapi,
fél évszázados megfogalmazásaként még ma sem tudtunk művészeti-esztétikai
és nemzeti programmá emelni. Szó szerint idézem: „Meg kell változnia annak a
szemléletnek, amely csak a reprezentatív műveket becsüli igazán. A stílus az
egész közösség nyelve. Nekünk nincs Brunelleschink, Rembrandtunk, Michelangelónk, az első fél ezredből való épületeink nagyrészt elpusztultak. Ahelyett,
hogy veszteségeinket idegenek műveinek magunkénak tulajdonításával, a Donnerek, az osztrák Tiepolo fitogtatásával akarnánk pótolni, tanuljuk meg, hogy
a mi igénytelenebb, talán darabosabb népi produktumaink nemcsak a tudományos kutatás archeológiai darabjai, hanem éppen olyan élők, és olyan tiszta, zavartalan örömet szereznek, mint a legnagyobbak."
— Ha például Varga Imréről portréfilmet
forgattál volna, bizonyára több
terved
megvalósulhat...
— . . . említhetted volna Kiss Istvánt, s mindazokat, akik Aczél György udvartartásában munkáikkal behízelegték magukat, s a megrendelésekkel, díjakkal a „szocialista" művészet perc-halhatatlanjai lettek. Bizonyára igazad is van.
Kötelező filmeket én is készítettem; például a siklósi várról; Nyírbátorról; ezeket jó szívvel vállalom. De ennél tovább? Egy ókori keresztény jó tanács így
hangzik: „Ne mondd a fényt árnyéknak, az árnyékot pedig fénynek." Filmjeim
és könyveim sosem a perc- és kultúrpolitikai intenciók szerint készülnek. Nem
támogatnak a művészet pózában tetszelgő vezércikk-szobrászokat és piktorokat.
Egyre kevesebb ember törődik azzal, hogy személy szerint ő tisztességesen cselekszik-e vagy sem. Egyre kevesebb embert érdekel a saját lelkének vagy lelkiismeretének tisztasága. Képletesen szólva: egyre több emberben hal meg az
Isten, és ű r marad a helyén . . . Amíg mindenki a hatalomról beszél, és senki sem
emlegeti hitelt érdemlően vagy meggyőzően a saját, egyszemélyi emberi felelősségét, addig eleve kieszközöljük magunknak a fölmentést. Ha valaki úgy dolgozna a saját szakmájában, mintha csak r a j t a múlna a világ jobb s o r s a . . .
A pannonhalmi apátság egyik kápolnájában a magasban találkozó kőívek tetejére — a templomba lépők számára láthatatlan helyre — virágokat faragott a
középkori mester. Az a kőfaragó teljességre törekedett, számára ez volt a természetes. De ugyanennek a templomnak a díszkapujánál tíz pár gyönyörűen
csiszolt oszlop áll, amelyekről úgy derült ki, hogy a barokk alkotásai; a restaurátorok felfedezték, hogy az oszlopok háta, falnak támaszkodó része (amit a
templomban lévő nem láthat) nincs kifaragva, rücskös. Én a láthatatlan virágokhoz vonzódom!
— Emlékszem, jó húsz éve, amikor Amerigo Tot első hazai kiállítását a debreceni egyetemen megrendezték,
s találkozott a város művészeivel, a hatalom és
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a művészet kapcsolatáról kérdezték. Tóth Imre szemüvegét és nyakában a selyemsálat végigsimította, és enyhe mosollyal csak annyit mondott: „Raffaello is
befeküdt
Gyula pápa ágyába, hogy azokat a csodálatos freskókat
megfesthesse" ...
— Értem, mire célzói. Félve mondom, hogy napi megalkuvásokat hála Istennek nem kellett vállalnom. Legfeljebb eltűrni a D. Fehér-terrort. Ha nem
forgathattam egy évig, hát nem forgattam. Üres napjaimban és hónapjaimban
igyekeztem pótolni hiányosságaimat. Olvastam és ú j r a olvastam. Az ember élete
rohanásban telik, nem tud töltődni, elmélyülni. Én olvastam és erősödtem. Olvastam a Szentírást, Pilinszky János, Hamvas Béla, Dosztojevszkij, Illyés Gyula,
Bálint Sándor, Fülep Lajos műveit.
— A feleslegesség érzése azért pusztítja is az embert. ..
— Pontosítsuk: az embert, ha hite és küldetése van, semmi nem pusztíthatja. Holta után se. De a mindennapokban a semmiségek végzetesen koptatnak.
A szenvedés lehet, hogy összetör, de nem koptat el. De a semmiségek! Odarajzolják a bosszúság és ingerültség szürke vonalait a szájak és a szemek köré,
mintha csak megjelölnék alattvalóikat, és ezer zsinóron rángatják a gondolataikat, és agyonkötözik őket, mint Gullivert a törpék. De azért csak rohannak tovább, mert mindig ezer dolguk van, ahelyett, hogy egy lenne vagy néhány,
amire igazán odafigyelnek. És az emberek addig futkosnak mulandó dolgaik
között, egyiktől a másikig, míg elfelejtik a mulandóságot, és nem figyelnek ziháló tüdejük tapintatlan és fontos zajára, pedig a mulandóságra gondolni kell,
ha tudni a k a r j a az ember, hol érdemes lassítani a lépteit, vagy megállni majdnem örökre. De a semmiségek nem tűrik ezt, őértük rohanni k e l l . . .
— De Te sokszor a kamerával akartál megállni és gondolkodni,
gondolkodtatni. És gyakran nem tehetted. Bizonyára a hallgatás nemcsak töltődést,
mélyülést hozhat, hanem a fáradtság és a hiábavalóság érzéséhez is vezethet.
— Egyszerűen válaszolhatnék avval, hogy a cellában életüket leélő kódexmásoló szerzetesek nem érezték hiábavalónak m u n k á j u k a t . Mert Isten szolgájának tudták magukat. Értem persze kérdésedet. Nekem mégiscsak az az élethivatásom, hogy névtelen mesterek remekműveit a köz és a nemzet közösségi értékeiként tudatosítsam. Helyette olvasok és hallgatok. Keserves állapot. Csoóri
Sándor gondolatának igazságát sokszor át- és megéltem m á r : „Az évek óta tartó
hallgatás, a néma bírálat csak félmegoldás, m e r t abból, amit hagy magában
megbukni az ember, nem lesz igazi győzelem soha, fáradtság lesz, közöny, meddőség, tanácstalanság, elbizonytalanodás. A bőrömön érzem, a satuba szorított
idegeimen, hogy az önkorlátozás hosszú távon a lét korlátozása is. Az élet változatos lehetőségeinek a megtizedelése." Elmondhatom, nemcsak a nevemben,
társadalmi méretekben megtizedeltek bennünket.
— Névtelen mesterek remekművei fölött ámulnak filmjeid és fotográfiáid.
Ismeretlenül is nagy barátságban élsz évtizedekkel,
évszázadokkal ezelőtti kőfaragó, kapuállító, oltárépítő
mesterekkel...
— Megragadó e „régi névtelen mesterek" hite, amellyel megalkották e műveket. Szinte érezni megindultságukat, ahogy az anyagot formálják, igyekezetüket, hogy pontosan azt az „igazi Krisztust—Máriát" ábrázolják, akit az evangéliumból megismertek, akivel szenvedésében együttéreznek, akit szeretnek és
akit siratnak . . . Bármiképpen vélekedjék is valaki ezekről a mesterekről: nemes
törekvésük volt, megérdemlik a szeretetet, a tiszteletet, és fogyatkozásaikért a
megbocsátást. Zajos, túlhajszolt életünket megszólító, meditációra hívó hangnak
szántam e munkáimat, hitről, belső csöndről, a lélek csöndjéről vallanak, s mintegy vigaszul a HIT és az ÉLET múlandósága e l l e n . . . Lehet, hogy nem tudtam
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elérni nagy dolgokat, de mindent megtettem, amire képes voltam. Japánban
— a középkorban — öt-hat álnéven írták verseiket a költők, s igyekeztek halálukig titokban tartani s z e m é l y ü k e t . . . hagyták a filológusokra. Micsoda belső,
személyes, templomi csöndje lehet az így létrehozott m ű n e k ! Többségünk névtelenül tűnik el, s lassan kihullunk az emlékezetből. Anélkül voltunk tanítóik,
népművelőik, lelki gondozóik, hogy egyetlen kitüntetést, kiváló népművelő, kiváló dolgozó, pro urbe díjat is kaptunk volna. Néhányunkat ugyan fel lehetne
terjeszteni ezekre, de mit számít ilyesmi azoknak, akik felfele mennek . . . Mit
számít az ilyenfajta gyógyír azoknak, akik egészségesek? Érdemünk jóval több,
mint ami egy-egy ilyen díj mögött meghúzódik, titkunk is jóval több ennél. (M.
S. Mester, a névtelen, éppúgy óriása korának, mint D ü r e r . . . )
— Árokparti
kőkeresztek,
pléhkrisztusok
egyre pusztultak,
pusztították
őket. Az emberek beletörődéssel fogadták ezt?
— Elmondok neked egy történetet. A népi vallásosság tárgyi emlékeit bemutató filmsorozat (Töredék, A mulandóság fölé) forgatásakor eljutottam Kisbágyonba, ahol emlékezetem a legszebb pléhkrisztust őrizte. Döbbenetünkre a
keresztfa üres volt. A szent test összehajtott kezekkel, arccal a kerítés falának
támasztva feküdt, s kicsit távolabb a megásott sír. János bácsi, a templomszolga
napok óta próbált erőt venni magán, szinte belebetegedett abba, ami ráméretett:
el kell temetnie az Urat! Felém fordította a Corpust, s a rozsdás mellkas fölött
gyönyörű arc nézett rám, soha nem láttam még ilyen szomorú Krisztust. Alig
mertem k i m o n d a n i . . . elvihetném-e magammal? János bácsi könnyeit visszafojtva kérdezte: jó helye lesz-e? Búcsúzáskor még annyit mondott: elmondok
egy imát magáért.
— Törekvéseid is szomorúan igazolják: a televízió a párt mindenkori
percpolitikájára és Aczél elvtárs „nacionalizmus" iránt rendületlen csiholt aggodalmaira sandított. Most már a politikában is beismert és fennen
hangoztatott
igény: a nemzeti televíziózás megteremtése.
Eddigi beszélgetésünkből
nem tűnt
ki, hogy az új idők fuvallatát éreznéd akár a magad szűkebb
munkaterületén
is...
— Hogy milyen szellemben működött ez a televízió? Nem leszek elfogult,
most még csak utalásszerűén se m é r j ü k avval, hogy terveim közül hány filmet
nem készíthettem el. De az m á r mégiscsak árulkodó, hogy amikor 1976-ban
Fülep Lajosról portréfilmet készítettem, kiderült: egyetlen kocka se készült
róla! Nézd meg, most m á r hetek óta Lukács-portrét sugároznak. De Fülep Lajosról egyetlen felvétel nem készült! Amikor Németh Lajostól Poszler Györgyig
minden számottevő magyar esztéta és filozófus úgy hivatkozik rá, mint a kor
egyik legnagyobb gondolkodójára. Szégyenletes, és a tudatos közömbösség, a
szabotázs félreérthetetlen bizonyítéka. Lukáccsal mint politikussal lehetett manipulálni, hát őt különféle ürüggyel kamera elé ültették és beszéltették. Fülep
Lajos pedig maradjon csak a szűk szakma számára. Mert ha a képernyőn is
megszólal, talán még olyat mond, ami dobozban marad, az pedig gazdaságtalan.
Netán Aczél elvtárs telefonál másnap, mondván: az a válaszos nacionalista mit
keresett a képernyőn? így hát inkább egy kocka se készüljön. Arról a Fülep
Lajosról, aki 1919 utón nem emigrált se Bécsbe, se Moszkvába, hanem elment
évtizedekre Zengővárkonyba, és építette egy kis közösség lelkét. Évtizedeken át,
Keresztury Dezső hívásáig, szolgálta népét és az Istent. Fülep Lajos tudása és
embersége nem kellett. Szégyenteljes kultúrpolitika, amelynek vezetőjét még
most is a műveltség, a szellem és a reform nagy formátumú bajnokaként aposztrofálják.
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De a jövőről kérdeztél. Igazad van: nincsenek illúzióim. Amikor alapozták a
televíziót, megbízható káderek, ávósok kezébe került a vezetés. Százas nagyságrendben. Természetesen dolgozni is kellett, tehát kiváló szakemberek is bekerültek. De a vezetés azóta se változott. Még csak nem is az elnöki magasságra gondolok, mert azok jöttek-mentek, a pártközpont illetékeseinek hangulata szerint.
Volt, maradt és marad az a masszív réteg, az alapozók s kontraszelektívek hadserege, akik évtizedeink dicsőséges eredményeképp az ávós tisztikar neveltjei.
Igazában mindmáig nincsenek személyi változások, nemcsak a tévénél, a lapoknál sem. Jól tudod: a mindent végighaptákoló főszerkesztők most éppen liberálisak. Üj életet kezdenek? Ugyan m á r : többszöri életük sem tartalmaz m á r egy
fikarcnyi tisztességet, becsületet. Ök a csúszómászók, soha semmilyen konfliktust
nem vállalók, ők a gyávák, az árulók és a hősök . . . Ök a mindenkori szolgák, s
alig várják, hogy gazdáik változzanak. Mondjak példát? Sokszorosan levitézlett
figurák most szellemeskedő műsorban óhajtják magukat továbbra is hitelesíteni;
s tán nemsokára a pult alatt mért disznóhúshoz a hentesek protekcióját előlegezni. „Mit csinálna a nyugati határon fölöslegessé vált szögesdróttal?" — így
szólt egy körkérdés. Sándor István válaszát talán te is hallottad: „Vatikánnak
tudnánk szállítani, ahol töviskoszorút fonhatnának belőle." Belelátsz ebbe a velejéig romlott, ijesztő cinizmusba? Azok, akik éveken, évtizedeken át elhallgattak,
hazudtak, képernyőre nem engedték a felelős szót, nacionalista volt nekik Illyés
Gyula, párt- és kormánydelegációkkal különgépeken utazgattak, és szemrebbenés nélkül szolgáltak, s fonták a töviskoronát egy egész nemzet fölé, most a legszentebb érzéseinkkel viccelődnek. Kérdésedre végül is kérdéssel felelek: ilyen
tények, jelek és alja-megnyilatkozások közepette ugyan remélhető-e megújulás?
Mert én szellemi és etikai megtisztulásra gondolok.
— Ügy hallom szavaidból, hogy kétségbeesetten
tapasztalod a dolgok moccanatlanság át, s tovéibbra is bujdosónak tekinted
magad.
— Igen, sokan vagyunk másodrendű állampolgárok, akik nem szolgáltunk
és nem árultunk el senkit, mert nem pénzre és nem hatalomra vágytunk, hanem
önnön etikánk szerint próbáltunk tisztességgel dolgozni. Meghurcoltak bennünket, némaságra ítéltek, csak egyet nem vehettek el tőlünk: a hitünket. Miközben
a „csillagok háborúja dúlt", a mi szemünk előtt a bethehemi csillag ragyogott,
s miközben a szolgák ú j uraiknak szolgáltak a régi gazda gyalázásával, mi a
Heródesek és Pilátusok között a megjövendölt Gyermeket vártuk.
— Etikai megtisztulást igényelsz és vársz tehát
mindenekelőtt.
— Igen. A Tízparancsolat fenségéről és igazságáról van szó! Mert az olyan
erkölcsi értékeket véd, amelyek minden társadalom létezésének legfontosabb
feltételeit alkotják. Mondjuk az első három parancsolattól még eltekinthet az
ateista, de a többi héttől már aligha. Hiszen ezek a hagyományok ápolását, a
szülő szeretetét, megbecsülését, az élet védelmét, az igazi szerelem értékeinek a
megőrzését; a tulajdonhoz való jogot, az igazságot óvják. Ha ezeket a követelményeket társadalmi méretekben nem tartják meg, akkor a közösség megbetegszik. Kant m o n d j a : az egyéni életemben megtehetem, hogy alapelvvé teszem
a magam számára, hogy egy nehéz helyzetből hazugsággal vágom ki magam. De
társadalmi méretekben ezt már nem tehetem meg a közösség pusztulásának veszélye nélkül. Az etikai hagyományokat a jog nem pótolhatja. Képtelenség a
társadalom életének minden apró mozzanatát jogilag, illetve írásban lefektetve
szabályozni. Bizonyos fő normáknak, mint hagyománynak kell élniük és hatniuk,
s ahol ezek nem érvényesülnek, ott teljes káosz lehet a következmény. Olyan
működő közösségeket kell létrehozni, támogatni, amelyeknek tagjai egymást
segítve ú j r a életre tudják kelteni és életben tudják tartani az etikai normákat,
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s általában az etikai világfelfogást. Mert a legfőbb gondot én ma abban látom,
hogy az etikai világfelfogás hiányzik. Annak felismerése és érvényesítése, hogy
az emberi életnek vannak etikai dimenziói is. Hogy az embernek nemcsak a pillanatnyi, gyakran rosszul felfogott érdekeit kell néznie cselekvéseiben. Ma pedig
ez történik. Nincs külön marxista és keresztény etika, pláne szocialista! Etika
csak egyféle van! Világunkban az anyagi értékek lettek a legfontosabbak, az
etikaiak pedig háttérbe szorultak. Gondolati hátteret kell adni az embereknek,
hogy felfogják, megértsék, ha valaki etikusan él, akkor minőségileg gazdagabban, jobban él. Prédikációkkal nem megyünk semmire. Közösségekre, öntevékeny közösségekre volna szükség, amelyek szembefordulnak a fogyasztói gondolkodással, és szilárd erkölcsi elvek szerint irányítják életüket.
— De gondolom, keserűséged azért a békesség, a megbékélés jegyében fogalmazódik .. .
—• Senki sem tagadja, hogy történelmi időket élünk, s ez komoly döntések
elé állít bennünket. De nem könnyű találkozni azzal, aki dolgos, becsületes családok padlását lesöpörte. Nem könnyű, amikor olyannal találkozunk, akiről tudjuk, hogy vér tapad a kezéhez. Nem könnyű megsüvegelni azt, aki családokat
tett tönkre; szülőt, gyermeket, testvért vitetett el, akiknek holléte sohasem derült ki. Nem könnyű magas beosztásban látni azt, aki mások tehetségét derékba
törte. Zseniális emberek segédmunkások voltak és lapátoltak . . . Akiknek pedig
lapátolniuk kellett volna, élet és halál urai voltak.
— És nem volt könnyű a nacionalizmus gyanújával Erdélyben járni, hitet
és biztatást adni, amikor a politika eltemetett kétmillió magyarunkat.
Judittal
mégse nyugodtatok, turistaként jártad a csíki, gyimesi falvakat, és
fényképezted
a kapukat, pléhkrisztusokat,
temetőket.
Beleavatkoztál
tehát a román belügyekbe. A számonkérés
elért-e?
— Egy alkalommal Szamosújvár fölött Judittal barangoltunk, út menti
Krisztusokat fényképeztem. Az egyik faluban talán többet időztünk a kelleténél,
a rendőr felfigyelt, és gyanússá váltunk. Bekísértek, kivallattak. Tovább rendőri díszkísérettel folytattuk utunkat. A gond csak akkor mutatkozott, amikor
filmtakarékossági és esztétikai szempontból kezdtünk elhagyogatni kereszteket.
Ekkor gyanússá váltunk: hogyhogy nem fotózunk minden keresztet? így aztán
minden utunkba eső emléket lekattintottam, hogy megnyugtassuk az éber felügyelőt. Egy más alkalommal egy részeg rendőr elvette az útlevelünket, és eltűnt. Bementünk Besztercére, s a milícián nem hitték el, hogy nem tudunk románul. Mert a román vasutasnak, rendőrnek s minden hivatalosnak, ki tudja
mitől vezettetve, egy kényszerképzete van, miszerint — ők ugyan semmi más
nyelvet nem beszélnek, de — a világ minden más nyelvű polgárának kötelessége románul tudni. Nagyvégre egy magyarul beszélő közeg estére előkerült,
s az késő este előkerítette a részeg rendőrt és az okmányainkat.
— Kétoldalú gyanakvások
közepette a kapun belépve hogyan fogadtak a
székely
gazdák?
— Feliratokkal válaszolhatok neked, épp olyan emberséggel, szívvel és szeretettel, ahogyan a kapukon is írva vagyon: „Isten békessége a bemenőkkel. / Isten áldása a bentlevőkkel" — olvasható az egyik bethlenfalvi kapu felirataként.
Az oklándi unitárius eklézsia pedig imígyen fogadja vendégét: „Az egyenes szívűt ezen kapu v á r j a / kétös szívűt pedig végképen kizárja / Isten a k a r a t j á t hirdető és szólló lakik itt / ne meny be prédáló s kobolló." De ezeket a kapukat nem
is az írások jellemzik igazán, sokkal inkább azok a becses faragások, amelyek az
emberi lelkekről is vallanak. Mérhetetlen szegénységben és a megalázottságuk
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panaszolása közepette fogadtak a ház gazdái, miközben az ünnepien terített
asztalra feltették utolsó sajtjukat, elővették kicsi lisztjüket, hogy kalácsot süssenek az együttlét örömére. Búcsúzásaink mindannyiszor abban a fájdalmas
bizonytalanságban zajlottak, hogy nem tudtuk, találkozunk-e valaha. Judit különösen nehezen viselte a zokognivaló pillanatokat. Sok kedves ismerősre, barátra tettünk szert. Sokakhoz visszatértünk, és ruhával, élelemmel, jó szóval
igyekeztünk életüket erősíteni.
— A pusztulás tényeit mennyire
tapasztaltad?
— Könyvem a tíz év előtti állapotot rögzíti. Ahogyan Sütő András is megírta bevezetőjében, a hatóságok változatos módszerekkel kényszerítik a gazdákat, hogy tüntessék el a becses, nagy értékű kapukat. Az album borítóján is egy
állapotot, történetit rögzít. A negyvenes évek első felében, a magyar időben sok
kiskapu fölött a tükörrészben sokan megfaragták a magyar címert. Az elmúlt
évtizedekben arra kényszerítették a gazdákat, hogy tüntessék el a címert. A legtöbben egyszerűen kivágták. Szerencsés esetben néhány helyen csak bedeszkázták. A címert tehát elbújtatták. Egy ilyen helyen, kérésemre, óvatos körültekintéssel néhány percre kibontották a deszkát, és lefényképeztem. Ez lett a könyv
borítója, a hátsó része pedig a bedeszkázott állapotot mutatja, mintegy nemcsak
a székely kapuk, hanem a kétmilliós magyarság nemzetiségi és emberi sorsát is
példázva.
— Kígyó-, sárkánymotívumok
őrzik ezeket a kapukat. De varázsos erejük
védelmet jelenthet-e? A gazdák meg tudják-e
tartani?
— Ha így folytatódik a pusztítás, aligha. Udvarhely környékén ugyan még
az elmúlt években is épültek ú j kapuk, de a pusztulás folyamata megállíthatatlan. Hogy miben bízhatunk? Amíg a porták gazdái lélekben és testben megmaradnak, addig a kapuk is. S talán szakmai értelemben, talán a nemzetközi
összefogásban.
— Mindennek rendelt ideje van — idézted egy helyütt a Prédikátor Salamon könyvét. Most rendelt ideje van a rombolásnak?
— Ha figyelmesen végigolvasod az írást, alább, ezt követően, az utolsó
passzusban azt láthatod: „ideje van a békességnek". Bármely passzusát idézed
a Himnusznak vagy a Szózatnak, abból is felzúg a zsoltáros panasz: ez a nép
m á r mindenen túl van. Ez a nép minden lelki és erőnlétének végénél tart. Hogy
e mostoha időben mégis mit tehetünk? — kérdezheted okkal. Tamási Áront idézem, aki a vásárhelyi találkozón nemcsak hazai, hanem a Duna-medence sorsközösségének jegyében fogalmazta meg: „ . . . Igen, mostoha idő j á r reánk ebben
az országban. A hatalom felé nyitott és megsebzett szívvel, s a magyarság felé
sorsközösséget vállalva mondja ezt egy ember, ki népének szolgálatában ezen
a helyen nem a hivatását, hanem a kötelességét teljesíti. De a magyar történelemben igen gyakran megtörtént, hogy költők és írók álltak dobogóra és onnét
követelték közösségük számára a honpolgári jogokat. És embertestvéreik számára, magyar és idegen elnyomóktól egyaránt, az emberi szabadságot. Kötelességszerűen ezt teszem én is. S valahányszor író cselekszi ezt és nem politikus,
teljes bizonyossággal tömegek szenvednek és forrongásban van valami nagy veszedelem, mely ellen népnek és hatalomnak egyaránt védekeznie kell." Talán
ismered Reismann Mariann Bartók-portréját; szuggesztív, ahogyan félig visszanéz: ha szemébe tekintesz, mintha Krisztusra néznél. El-elnézem döbbenetes sugárzását, és azt kérdezem magamtól: van-e olyan ember, aki lelket adhat ennek
az országnak és a magyarságnak?
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(Délutánba hajlik az idő. Az ablak felé fordulunk: Mária könnyének néhány
virága mégiscsak kinyílt. A betűző napsugarak némiképp csak felmelegítették a
szobát. Nézd — mondja O. F. —•, mennyi színben pompázik! A lila megannyi árnyalata. Figyeljük a virág szerkezetét: akár egy kora középkori templom építménye. Kör alakú forma felső mennyezettel. A zárt tokból indul és nyílik ki: öt
kalapácsvirág és három szög. A Mária könnye huszonnégy óráig virágzik. Krisztus is annyi ideig feküdt a sírban. Nagy szimbólum!
Mária könnye bújtással szaporodik, s ritkán ered meg. S nem minden évben
hoz virágot. De az idén már másodszor virágzott.
— Nagyon szeret bennünket! — mondja Ferenc búcsúzóul.)
ABLONCZY LÁSZLÓ

KALÁSZ MÁRTON

Együtt, Eschedében
Marianne és Günter Kunertnek
közben, mondják, repedeznek
a birodalmak
az évszakok
szitaszövésű
anyaga már
szakadozik,
mielőtt
belefekszik
bárki egy versírásra, egy
szeretkezésre
értelme a
beszédnek
kilenc vagy másfél ezer év után,
leképeznünk
egymást, itt, északon,
mint rég talán Mezopotámiában
vagy
Szigligeten,
Buciiban; leolvasni egymás arcáról: ilyen az öröm
ez a baráti ölelés
a fogadó óráját sem ijeszti, s n e m éleszti
meg,
kvarcszemet
sem csúsztat egy fanyar töltetű
vidékbe,
szálkát sem emel a világ
szemébe,
különben mi itt másból
érkezünk
enni, inni csöndben, fonódni fényvető
szavakba,
a tudatban: fél nap ez az idő,
múló, de lehet belőle száz évig élni;
két édes nő, két férfi — lesznek, aligha így
számítanak
érzelmükben
még egy
találkozásra
27

