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A bölcsőtől a koporsóig
Beszélgetés Szőts Istvánnal
— Tamási Áron ptthonában ülünk; a dolgozószobában az íróasztal a faragott karosszékkel; a vendégfogadó szobában az asztalka, amelyre oly csáládiasan kerültek a cirfandlis palackok és a poharak; a fotelek és a kanapé,
amelyben annyi barát között neked is gyakran helyet adott, a régi együttléteket idézheti. Egyszer, másfél évtizeddel ezelőtt már ülhettünk együtt Köpeti Bócz István jóvoltából; akkori találkozásunk alkalmával kedves filmterved megvalósításának a módozatain tűnődtél. Körösi Csorna Sándor életének
megidézésére készültél, s egykori alkotói gondokkal átszőtt töprengésed nem
akartam zavarni. Az Idő kegyesnek mutatkozott; egészségben megtartva bennünket, engedi, hogy Ágota asszony jóvoltából is újra együtt legyünk, s Tamási Áronról beszélgessünk. Lám, már mindketten oda jutottunk
időközben,
hogy Ágota szíves kínálását a koccintásra elhárítsuk. A kávé illatából szippantsunk hát, s kérlek, az idő mélyéből emlékezz az együtt töltött órákra.
— Igen, ez az üres karosszék is emlékeztet reá, amikor itt vagy a másik
szobában szokott üldögélni. Nemsokára előkerült valami könnyű vörös bor, és
amellett csevegtünk legtöbbször. Az ismeretségem régi, részben pedig friss.
Katonakoromban Miskolcon szolgáltam tüzérönkéntesként, és akkor az Erdélyi Helikon tartott egy nagy felolvasókörutat. Miskolcon is rendeztek .egy bemutatkozó előadást, s utána együtt vacsorázott a társaság.
— 1933 decemberében országos előadókörúton jártak 'az erdélyi
írók...
— Igen, akkor lehetett. Azon a vacsorán találkoztam először Áronnal.
Érdekes módon a második, az igazi ismerkedés Áronnal az ő távollétében. történt, amikor szűkebb pátriáját, szülőházát, édesanyját és családját is megismerhettem. Ez is katonakoromhoz kapcsolódott; az Észak-Erdélybe való bevonulás alkalmához. A nagy lovaglás Máramarostól Székelyudvarhely-Kadicsfalváig tartott. Jól beszéltem románul, ezért mindig előreküldtek szálláscsinálónak. Magánosan lovagoltam elhagyott erdei utakon, kedvemre vágtázhattam a szabad mezőkön. Tömegtől, portól, lökdösődésektől, várakozásoktól távol. A máramarosi Tisza-hídon át léptünk Erdély földjére. A Radnai havasokon, Besztercén és a Görgényi havasokon át a Mezőség és Marosvásárhely
érintésével jutottunk el Székelyudvarhelyre. Szép őszi napok voltak, időmet
szabadon osztottam be, és miután előkészítettem a kvártélyokat, elmentem
Farkaslakára. A sors ritka ajándékának tartottam, hogy lehetővé tette számomra ezt a vargabetűt. Galambdúcos székely kapun keresztül jutottam a
zsindelyes, magas tetejű régi boronaházhoz. Kopott, mohos kőgrádics vitt fel
a tornácra. Este volt. A ház nyitott ajtaján csak a tűzhely lobogó lángja világított meg egy törékeny, vékony csontú, kicsit görnyedt tartású öregasszonyt.
Tett-vett a tűzhely körül, főzte a vacsorát. Áron édesanyja mosolyogva fordult felém, de ez a mosoly nem csak nekem, inkább honvéd egyenruhámnak
szólt, mert még nem tudhatta, hogy fiának tisztelője és személyes ismerőse
vagyok. Előjött Áron öccse, Gáspár is a csűr felől, ugyanaz a jellegzetes fejformája volt, mint Áronnak: a Vadon nőtt gyöngyvirágot olvasva, meglepő
stílusjegyek is összekötötték őket.
21

— Hadd kérdezzek közbe. Sok évvel ezelőtt Gáspár bácsi ugyanebben a
fotelben idézte a régi időket, 's panaszosan említette: ők akkor bizony isokat
ácsorogtak Farkaslaka határában, ünneplésre várakoztak, talán egy napnál is
többet, amíg Korond felől végre feltűntek a magyar csapatok. Miért késett
a hadsereg?
— Nem tudták pontosan kiszámítani az időt, nagy volt a torlódás, az ünneplések, beszédek, kínálás, vendéglátás miatt. Megható, s előre ki nem számítható események jöttek közbe. Emlékszem Máramarossziget környékén, ahol
többségében románok éltek, magyarok inkább szórványban, este helyett éjfél
után érkeztünk. Felejthetetlen számomra, hogy az országút két oldalán égő
gyertyával és lámpással a kézben sorfalat álltak a falusi magyarok, ünnepi
kivilágítással vártak, és világították az utat, láttak vendégül minket. Székelyföldön, amikor már elfogyott az aprójószág, malac, bárány, még a szarvasokra, az őzekre és a vaddisznókra is sor került, azok rotyogtak nagy kondérokban, hogy a honvédek jó vacsorát kapjanak. Megható emlékek. És akárhogy
is szidták később a bécsi döntést, Hitler és Mussolini kétes értékű ajándékát,
akkor senki nem gondolt arra, hogy Hitler és Mussolini számláját m a j d nekünk fogják prezentálni. Mindenki örült annak, hogy Erdélynek, amely 1000
éven át magyar volt — legalább többségében magyarlakta területei — ismét
visszakerültek hozzánk. Kinek jutott eszébe tiltakozni ez ellen, hogy nem; mi
ragaszkodunk ahhoz, hogy a románok továbbra is elnyomják az erdélyi magyarokat! A szocializmusnak mondott világban „internacionalista" rágalmak
valami ilyesmiről képzelegve gyalázkodtak az elmúlt évtizedekben. A legtermészetesebb nemzeti érzés hatotta át az embereket, s az etnikai elvek alapján
hozott bécsi döntés sokkal igazságosabb és korrektebb volt, mint Trianon,
amelyet másodszor is megismételtek, annak ellenére, hogy látták, milyen tarthatatlan és igazságtalan. Végül is a románok, csehek és szerbek húztak hasznot, és okultak meg a bécsi döntésből is; s azokat az összefüggő nagy magyar
tömböket, amelyek lehetővé tették volna a határok revízióját etnográfiai elvek alapján, az elmúlt évtizedek alatt szisztematikusan szétrombolták (áttelepítés, iparosítás, kultúrzónák stb. címkéi alatt!). Ma már nagyon nehéz volna
olyan etnográfiai vonalat meghúzni, amely egyensúlyt teremtene és békés,
igazságos döntést eredményezne. Legalább olyat, amilyet a bécsi döntés produkált.
— Az 1940-es esztendő őszéről beszélünk, de talán, az együttélés
gyötrő
kérdéseit felidézve, \egy korábbi eseményről, az 1937-es Vásárhelyi
Találkozóról is kérdezlek. Távolról, 's,'mégis' az erdélyi létküzdelmeket naponta átélve ez
a szellemi hitvallás hogyan érintett?
— Elég későn vettem tudomást róla, de mikor azután megismerkedtem az
ott elhangzott és megfogalmazott előadásokkal és beszédekkel, megbizonyosodott előttem (és bárki előtt is), Tamási Áron progresszív magatartást tanúsított, és őszinte, komoly közeledési szándékot sugalmazott. Béke jobbot n y ú j tott, amit a románoknak viszonozni illett volna. Úgy látszik, ezt nem csak
hogy elfelejtették, hanem néhány évvel később megalázó gesztussal feleltek
rá. Időben előre kell ugranom; 1946-ba. Amikor is Bukarestben magyar hetet
rendeztek. A kultuszminiszter vezetésével „művészvonat" indult írókkal, színészekkel, balett-táncosokkal, operaénekesekkel, zenészekkel és filmesekkel
megrakodva Bukarest meghódítására. Pontosabban kora reggel indult volna,
mert a szerelvény csak állt és várt a pesti pályaudvaron. Csak nem akart el22

indulni. Ügy kilenc óra felé kiderült, hogy miért nem mehetnek: Tamási Áron
nem kapott vízumot. Szégyenszemre le kellett szálljon a vonatról. De talán
még ennél is szégyenteljesebb dolog volt az, hogy sem a delegáció vezetője,
sem az írás, a művészetek, az ének, tánc és színjátszás babérkoszorús mesterei közül egy sem szállt le a vonatról, egy sem vállalt szolidaritást a „soviniszta, irredenta és narodnik" íróval, és csak annak örültek, hogy a vonat
végre elindult. Ahelyett, hogy megtagadták volna az átlátszó és propagandaszínjátékot Bukarestben, ami az akkor még nyomorgó, éhező Magyarországhoz
képest Kánaánként vonzotta a kultúrvonat utasait.
Kelet Párizsa kitett magáért, elkápráztatta vendégeit. A Grand Hotel
Atheneé Palace halljában, az elegáns Capsa cukrászdában franciaparfüm-illatos szépasszonyok, nemes prémek, vakító ékszerek adtak egymásnak találkát.
Álarcosbál az Operában, bankettek a Milliomosok K l u b j á b a n . . . Folyt a
pezsgő, nagykanállal ették az orosz kaviárt, s a cigányprímás a magyar prímabalerina ékszerektől tündöklő dekoltázsa fölé hajolva halkan rázendített a
kedvenc nótáira.
Erre már a házigazda, dr. Petru Groza miniszterelnök is felfigyelt. Abbahagyta sziporkázó tűzijátékát; a magvar költők verseit szavalva, amivel elkápráztatta budapesti vendégeit, s akárcsak ifjúságának olimnoszi magasságában trónoló egykori dévai főispánok, vagv a Hunyad megyei földbirtokos
dzsentrik — így mulat egy magvar úr mintáiára — beint a cigánynak, és a
taktust vezényelve rázendít a „Magas jegenyefán sárgarigó fészek"-re...
A prímabalerina, Otrubay Melinda, a későbbi Esterházy Pál hercegné ekkor még el volt bűvölve sikereitől, nem is sejtette, hogy emberi méltóságának
mennyi megaláztatását kell hogy eltűrje és elszenvedje, talán éppen azok részéről, akik most frakkban és szmokingban elvegyülve a vendégsereg között
figyelik, és jelentik a vendégek és vendéglátók minden szavát és gesztusát...
De a bukaresti idillből hamar fel kellett ocsúdni. Mert amikor a magyar
díszvendégek azt kérték: hazafelé álljon meg Brassóban a vonat, hogv megtekinthessék a várost; valamilyen kifogással elutasították. Akkor talán egy
kis kerülővel menjenek Kolozsvár felé, és álljon meg ott a kultúrvonat.
Ezt is elutasították. . . . legalább Nagyváradon!... — kérlelték tovább a román hivatalosokat. . . Nagyváradon sem állhatott meg a vonat. Szégyenteljes
és megalázó utazás volt, az bizonyos... Jobb is, hogy Tamási Áron kimaradt
belőle ....'
— Miközben még :a demokráciának mondott idők járták, s a "románok a
párizsi béketárgyalások előtt sok szemfényvesztő engedményre hajlottak, hogy
zavartalan és testvéri orcájukat mutassák a magyarok irányába. A bukaresti
út is ezt szolgalta, a testveriesseg altató hadmuveletekent szerveződött — ma
már nyilvánvaló.
— Igen. S hogy éppen Tamási Áron személyét állították be veszélyes irredenta-sovinisztának, ez különösen leleplezi a románok magatartását. Azt a
Tamási Áront tartották veszélyesnek, aki egy évtizeddel korábban megfogalmazta az együttélés kényszeréből fakadó erkölcsi és politikai elveket, számukra jelképesen emberi és politikai értelemben is erőnek mutatkozott. S hozzá:
Áron akkor még parlamenti képviselő volt, tehát nem csak magánemberi mivoltában sértették meg.
— Ne kerülgessük a jelzőket, s a tényeket se szépítsük, mert nem csak a
román politikusok tartották irredentának Tamási Áront! Ne legyünk elfogul23

tak: miért tuádoljuk csak d románokat ezért, akadtak a magyarok között is,
akik rádupláztak ellenségeink vádjaira. Nagy István például az TJTUNK hírhedett cikkében, vagy a hetvenes években E. Fehér Pál, aki az ösvigasztalás
címét őskeresőre változtatta, csakhogy '.Tamási Áront nacionalizmussal
vádolhassa.
— S hogy a politika milyen jelzőkkel és egymást kiforgató minősítésekkel
fertőzte a közéletet, ez talán Nyírő József és Tamási viszonyában tükröződik
leginkább. Ahogyan összeeresztették, egymás ellen hergelték ezt a két magyar
írót. Jól ismertem és becsültem mind a kettőt, ö k egymással jó barátságban
voltak. Áron a fiatalabb tanítvány, és Nyírő, a már idősebb mester, ugyanazon közös íróasztal mellett ültek és dolgoztak a kolozsvári Keleti Újság szerkesztőségében." Albérleti szobájuk is közös volt, baráti viszony jellemezte kettejük kapcsolatát. Az utánuk és mögöttük felsorakozó hívek tömege azonban
zászlót csinált belőlük. Egyikből jobboldalit, a másikból baloldalit. Holott különösen Erdély történelmében gyakran előfordult, hogy az egyik törökpárti
volt, a másik németpárti, az egyik a némettől félt jobban, a másik a töröktől.
Elég; ha Bethlen Gábor és Pázmány Péter nevét említem.
.
— De ők.Erdélyt közösen féltették.
— Erdélyt közösen féltették mind a ketten. Nyírő is azért félt az oroszoktól,- és azért reménykedett a német győzelemben, mert attól tartott, ha az
oroszok győznek, megint elveszik tőlünk Észak-Erdélyt. (Ami be is következett!) Ez volt a döntő kérdés mindkét fél számára. A két ország is igyekezett
hadseregét tartalékolni erre a célra; Antonescu éppúgy, mint Horthy, az utolsó
összecsapásra készült.
Tragikus önáltatás volt részükről, hiszen sorsunkat már korábban tárgyalóasztalnál eldöntötték a nagyhatalmak. Ismét megkérdezésünk, érveink
meghallgatása, népszavazás megtartása nélkül ismétlődött meg másodszor is
Trianon. Csupán két püspök emelte fel tiltakozó, figyelmeztető szavát a ránk
kényszeritett békediktátum ellen.
- Magyarországon Mindszenty bíboros hercegprímás, Erdélyben Márton
Áron gyulafehérvári püspök. Pár mondatot idézek az 1946. év Pünkösd vasárnapi,' Csíksomlyón elhangzott beszédéből: „ . . . Szabad emberhez és szabad
néphez méltó életet kívánunk é l n i . . . Kicsiny nép vagyunk, de kicsinységünk
ellenére is a tartós békére vágyakozunk... A múltkori békeszerződésnél az
önrendelkezés jogán számos népnek tették lehetővé, hogy f a j testvéreivel együtt
és egy államban éljen: tőlünk akkor ezt a jogot megtagadták. Igazságunk tudatában és a rváltozatlan természeti és isteni törvények alapján kérjük azokat,
akiknek fölöttünk hatalma van — minden hatalom onnan felülről adatott! —
ne feszítsék népünket egy újabb ítélettel a régi k e r e s z t r e . . . "
— A Mezei próféta c. film 1947-ben készült el, de tervei már 1945-ben
körvonalazódtak. Az 'előkészületek során személyed többször szóba került.
— Áronnal '45 után gyakran jöttünk össze, annál is inkább, mert látta
az Emberek a' havasont, és úgy vettem észre, hogy jó néven venné, ha egy
második erdélyi témájú film születne, természetesen az ő valamelyik írásából.
Valószínűleg tisztelői piszkálták a háttérből, mondván: Nyírő filmje már rég
elkészült, a Tiéd még nem, holott Te vagy a nagyobb székely í r ó . . . Egy régi
adósság törlesztésének éreztem, hogy Nyírő után végre egy Tamási-filmet forgathatok. Nem csak közös erdélyi származás és múltunkra való tekintettel, és
a hosszabb ott-tartózkodás reményében, hanem az ú j formai megoldások lehe24

tősége is lelkesített. A költészet és realitás borotvaéles keskeny ösvényén, a
szédülés és lezuhanás veszélyét elkerülve vezet át az út a realitás oldaláról
a költészet partjára, súlytalanul lebegve ég és föld között (de alig pár centire
a föld fölött). Ezért vállaltam a rendezést, mert bíztam abban, hogy megtalálom Tamási költészetéhez a kulcsot. De ugyanakkor aggályaimat sem titkoltam el az író és a film érdekében. Csak azzal a kikötéssel vállaltam a film
rendezését, ha a felvételeket Erdélyben, Székelyföldön forgatjuk székelyek
között, sok eredeti szereplővel, akiknek tartása, gesztusa, nyelve azonos az
íróéval. Tamási-filmet csak a Hargita és Csík hegyei között tudok elképzelni. Csak akkor lesz hiteles ez a sokszor valószínűtlen történet, ha minden ott
történik a balladák és költészet földjén. Más környezetben könnyen mesterkéltté, papírízűvé válhat a szép szó, üresen konganak a szépen cizellált költői mondatok. A költészet kényes virágát nehéz átültetni Nógrád, Göcsej
vagy a Mátra tájaira. Még tartott a nagy ölelkezés Grozával, reménykedtünk
abban, hogy egy erdélyi forgatásnak nem lesz akadálya.
— A Kis Újság már 1945. július 12-én romantikus fellengzősséggel hírül
is adta: ,„... A filmes társaság 40 napig lesz Székelyföld vendége .. . 'Románia
magyarbarát 'miniszterelnöke, ,Groza Péter lehetővé teszi, hogy az első nagy
magyar film vásznáról az erdélyi havasok levegője csapja meg portól fáradt
orrunkat."
— Volt itt még valami, amit Áron különösen jó néven vett személyemmel
kapcsolatban, és talán ezért is ragaszkodott az én közreműködésemhez. Akkoriban lobbant fel a nagy szerelem Szőke Évával (aki később a jobban hangzó
Bartók néven szerepelt). Nagyon szép, 17 éves kis vadóc típus, üde, friss
vadvirág volt, de már növögettek vadmacskakarmai. A profi rendezők, filmgyártók fanyalogva fogadták a szerző protezsáltját, és nem lelkesedtek azért,
hogy egy színiakadémiát sem végzett 17 éves kislány játssza el Borókát, a
főszereplőt. Én viszont vita nélkül akceptáltam őt, mert valóban szép és
fiatal volt. Típusa megfelelt Boróka szerepének. Meg voltam győződve, hogy
a filmet gazdagítja, hitelesebbé, érdekesebbé teszi az ú j arc.
Közben megérkezett a hivatalos román elutasító válasz, őszintén sajnáltam, hogy az ú j feltételek mellett — a Nógrádban és a Mátrában történő
külső felvételek — nem vállalhattam el a rendezést, mert meg voltam győződve arról, hogy ilyen körülmények között nem tudom megvalósítani művészi elképzeléseimet.
Csak az vigasztalt, hogy eközben magyar hivatalos részről jóváhagyták az
Ének a búzamezőkről forgatókönyvét, és ezáltal nekiláthatok régi filmtervem
megvalósításához.
Ügy látszik, túl gyorsan felejtettük el az alig egy éve történt kultúrvonatincidensét Áronnak, és azt sem vettük figyelembe, hogy ráadásul a román
hatóságok betiltották Észak-Erdélyben az Emberek a havason vetítését. A románok állandóan attól rettegtek, ha egy magyar társaság elkezd Erdélyben
filmet forgatni, abból valami irredenta tendencia fog előbb-utóbb kibújni.
Hiába igyekeztem még a látszatát is gondosan elkerülni mindenféle irredenta
propagandának, mikor az Emberek a havason-t annak idején, 1942-ben, még
a magyar Erdélyben forgattam — könnyű dolog lett volna azt irredentává
formálni, ha a csendőr, aki menekülés közben lelövi Gergelyt, nem kakastollas magyar csendőr, hanem román csendőr, román uniformisban... és épp
olyan könnyen lehetett volna antiszemita, uszító film is belőle, ha a vállal25

kozót egy jellegzetes zsidó típusú színésszel játszattam volna el. A románok
később mégsem engedélyezték a film vetítését. Miért? — kérdeztem. Mert
i r r e d e n t a . . . színmagyar Erdélyt mutat, egyetlenegy román sem szerepel
benne. A farkas és a bárány meséjének mintájára készült ez a vádpont is.
Hasonlóképp lett Tamási is irredenta, soviniszta, nemsokára misztikus és vallásos . . . végül antiszemita.
— Ami a Mezei próféta további sorsát illeti, azt csak azokból a pletykákból tudtam követni, melyek a szakmai kávéházak márványasztalai mellett születtek, s ahol sok csípős, kárörvendő megjegyzésre adott alkalmat a Mezei
próféta forgatása, s Áronnak sokszor a naivitás határát súroló lovagias, úri
magatartása. De ezekben a legbosszantóbb és legszomorúbb az volt, hogy
mindjobban meggyőződhettem magam is arról, hogy a film nem fogja megközelíteni a hozzá fűzött reményeket. Nógrádban, a jelmezkölcsönző kosztümjeiben, kóc, maszk, paróka, műfény és kulisszadíszletek között, sokszor a
Nemzeti Színház modoros játékstílusában mindinkább a népszínmű felé közeledett a Mezei próféta, egyre távolodva Tamási költészetétől. Ezen m á r nem
segíthettek a költői dialógusok sem, sőt a fényképezett realitás és a költészet
illanó varázsa egyre jobban ellenállt és elvált egymástól. Én az elkészült
filmet már nem láthattam. A cenzúra lefoglalta a bádogdobozokat. De az a
pár jelenet, amit a vágószoba kis vetítőjében megmutattak nekem, s az író,
rendező és Bartók Éva-Boróka között elhangzott, egymást okoló hírlapi nyilatkozatok megerősítették aggodalmaimat, hogy a film nem fogja elérni sem
az író, sem a közönség jó reményeit.
— ... Nagy .kár, \mert ezáltal a gyengécskére sikerült film maga kínálta
a legsebezhetőbb pontokat, és adta a legélesebb fegyvert Tamási
ellenfelei
kezébe. Már régen készültek arra, hogy Erdély népszerű és rangos íróját a
szocializmus ikarámjába tereljék, és őt kanosszajárásra és önkritikára
kényszerítsék. Hogy a film körül olyan nagy lett a zúgás, épp ez a bizonyítéka
annak, hogy nem csak a film esztétikai hibái vagy helytelen ideológiája volt az
igazi oka ennek. Ez csak ürügy, mivel verébre nem szoktak ágyúval
lövöldözni! Sokkal fontosabb szempontoktól erősödött fel a nagy harci zaj. A Szabad Nép 1948. február 13-i számában .Molnár Miklós durva és ledorongoló
kritikája is erről árulkodik: „... Azt ugyanis már mindenki tudja, hogy a
Körúton (ha szabad így jelképezni a romlott 'polgári szellemiséget) nincs keresnivalója a demokrácia szellemi életének. Tamási azonban olyan
területre
surran be, ahonnan a dolgozók világa erőt és igaz élményeket akar
meríteni:
a parasztság közé. Az Ábel-trilógia azonban nem lehet örök jogcím arra, hogy
Tamási a népről, a nép nevében beszélhessen, nem lehet jogcím arra, hogy
kispolgárivá sekélyesedett világszemléletét népi címke alatt adja be a közönségnek. Tamási világát, Tamási faluját, mint ezt a Mezei próféta mutatja: félés egészbolondok lakják. Kótyagos, ködös, zavaros fejű álemberek,
akiknek
se erejük, se eszük, se ép érzékszervük nincs ahhoz, hogy tartalommal
tudják
megtölteni posvány életüket. A régi magyar filmeken otromba, esetlen hülyének ábrázolták a magyar parasztot. Tamási misztikus ködfátyol mögé rejti, de
ugyanolyan hülyének látja és mutatja. Mi hát a különbség? A köd. Csakhogy
ma már élesebb a nép szeme, határozottabb a keze, s letépi a fátylat a leplezett reakcióról is!..."
— A két film kritikáinak összehasonlításából is kiderül, hogy mennyire
lényegtelen a sokat hangoztatott művészi minőség szempontja, amit joggal elvártak és megköveteltek az új, demokratikus magyar filmektől. A Mezei pró26

fétát főleg azért marasztalták el, mert nem ütötte meg ezt a művészi mértéket
(ami csak utólag derült ki, gyártás közben óvakodtak ezen a címen támadni).
A Búzamezőknél kényszeredett vállveregetéssel még elismerték a felvételek
művészi színvonalát; az egész filmet mégis elmarasztalták helytelen ideológiája,
antidemokratikus tendenciája miatt. Mindkét filmet misztikusnak és vallásosnak bélyegezték meg. .. De akár gyenge volt művészi szempontból a film, akár
elismerték bizonyos értékeit, a végeredményen ez nem sokat változtatott.
— A Mezei próféta, amely a Himnusz egy szamárral c. novella és a Vitéz
lélek színpadi játékból nőtt ki, az első világháború utáni szétveretettség társadalmi és emberi állapotát, a romépítés korát idézi fel. Véletlen-e, hogy az Ének
a búzamezőkről szintén az első világháborút követő nyomorúságos korra utal,
ami úgy hasonlít a második világháború utánira? A Mezei próféta esetleg segített a témaválasztásban?
— Mindenképp megerősített hitemben, hogy korábbi választásom helyes
volt. Móra művét először 1943-ban akartam forgatni. De erre akkor nem kerülhetett sor, mert a cenzúrabizottság defetistának és pacifistának minősítette a
film legemberibb jelenetét; a magyar hadifogoly kézfogását az orosszal. Magyarország és a Szovjetunió között akkor dúlt a háború; nem engedélyezték á
film forgatását.
1947 tavaszán benyújtottam jóváhagyásra az Ének a búzamezőkről még
1943-ban készült forgatókönyvét. Biztosra vettem kedvező elbírálását, hiszen az
új magyar demokrácia a szovjet—magyar barátságra épült. Ez a kor a nagy
kézfogás kora volt. És az egész magyar irodalomban — beleértve Illés Béla öszszes műveit bőrkötésben — sem lehetett rokonszenvesebb oroszt találni Móra
Szpiritutójánál... A filmet háborúellenes, pacifista tendenciáján kívül különösen időszerűvé tette annak a 200 ezer magyar hadifogolynak a sorsa, akik 1945
után a szögesdrót mögül éppoly vágyódva nézték a vándormadarak vonulását,
mint az első világháború két fogoly katonája. Értük aggódott, hazatérésüket
várta az egész ország.
Földről és kenyérről zeng a Búzamezők éneke. S a parasztok szinte riasztóan mohó földéhségéről és földszeretetéről. Egyszülött fiát is feláldozza érte áz
öreg gazda, csakhogy a föld megmaradjon. 1945-ben, a nagy földosztás után a
parasztoké lett az ország földje, s az bennünk is megerősítette a parasztságba
vetett, már-már mitikus hitet. Amíg ők szilárdan rajta állnak ezen a földön
— amíg szántanak és vetnek —, addig a nemzet is túlél minden bajt és megpróbáltatást . . . „Ahol jó a föld, ott nem kell félteni az emberi nemzetet"...
A Művészeti Tanács első osztályúnak minősítette a filmet. A szegedi fiatalból lett kultuszminiszter, Ortutay külön gratulált az ú j magyar filmművészeti
alkotáshoz. Plakátok, előzetesek hirdették a 4 premier moziban kitűzött bemutatót. Ekkor váratlanul megjelent egy időzített támadó cikk a Képes Figyelőben, a Kereszt jegyében címmel. Fenyegető hangon leplezi le az ú j magyar demokratikus filmgyártás hibáit. A magyar filmgyártás veszélyes útra lépett! Az
Ének a búzamezőkről kimondottan vallásos jellegű: búzaszentelő körmenettel
kezdődik, Miatyánkkal folytatják . . .
Tamási filmjében egy keresztet szegeznek fel az újonnan épített ház oromzatára, s ebbe a jámbor népi szokásba, mely abból a hiedelemből nőtt ki, hogy
távol tartsa a veszedelmet és megvédje a gonosztól a ház lakóit; erőszakosan
antiszemitizmust magyaráztak bele; mert hiszen köztudomású, hogy a magyar
antiszemitizmus is akkor kezdődött, amikor az egyetemek előadótermeiben ki27

szegezték a keresztet... így lett Tamási Áronból antiszemita, noha az is köztudomású volt, hogy második felesége zsidó származású.
— A Búzamezőkre is az akkori idők legsúlyosabb vádját zúdítják: a film
nem csak vallásos, hanem egyenesen mindszentista! A bíboros ellen megindult
a nagy hajsza, a kirakatper előkészítése. Minden bajnak és antidemokratikus
tendenciának ő lett a végső oka. Ma már nevetségesnek tűnik a vád, hogy
mitől is lett ez a film mindszentista? A léleklátó javasasszony világvégét jósoló
zagyva fenyegetéseit — amivel a falu szegényeit ijesztgette — azonosították a
hercegprímás állítólagos demokráciaellenes prédikációival. Hiába magyaráztam,
hogy a közismerten baloldali gondolkodású Móra Ferenc még 1928-ban — tehát
jóval Mindszenty előtt — írta meg ezt a kifogásolt szöveget, s a plágium vádja
ellen is csak a hercegprímás tiltakozhatna, és csak ő sértődhet meg az összehasonlítás miatt; mert a filmben szereplő javasasszony közönséges csaló, aki pénzért, tojásért, csirkéért méri a csodát, és rémítgeti a népet. A mindszentizmus,
mint fő vád mellé felsorakozott a t ö b b i . . . A paraszt túlságosan szereti a földjét. 1945-ben még szerethette, mikor a nagybirtok felosztásával meg kellett
nyerni a paraszttömegek szimpátiáját, de 1948-ban — a kolhozok előestéjén —
már ne szeresse! A belügyi cenzúra — furcsa módon ugyanazok a személyek,
akik a film forgatókönyvét elbírálták és engedélyezték — most minden indoklás nélkül, közvetlenül a bemutató előtt zárolták a filmet.
Ortutay azzal próbált megnyugtatni, hogy ő a Móra-filmet nagyon szép,
művészileg értékes alkotásnak tartja, de olyan komor, mint egy nagypénteki
prédikáció. Zavarná a '48-as centenáriumi ünnepségek optimista hangulatát.
Várjunk még a bemutatóval.
Mind fenyegetőbb lett az érdeklődés a filmek körül. Egyre több és egyre
durvább hangú támadó cikk jelent meg a sajtóban. A magyar filmgyártás minden újdonsült funkcionáriusa igyekezett párthűségének és felháborodásának a
nyilvánosság előtt is tanújelét adni. Egymást túllicitálva ócsárolták a filmeket :
Volt fasiszták, hozzá nem értő kontárok jutottak vezető szerephez a magyar filméletben..." — dörgedehnezett a Filmhivatal ú j vezetője. — „Három
magyar film hever pléhdobozokban, a Könnyű múzsa, a Mezei próféta és az
Ének á búzamezőkről, valóságos szégyenfoltjai ezek a magyar filmgyártásnak!"
A Hunnia új igazgatója, Erdős László, a demokrácia régi harcosa sem akar
lemaradni főnökétől: „ . . . Csak hiányos politikai és művészeti ellenőrzésnek
tulajdonítható, hogy olyan film is elkészülhetett, mint a Mezei
próféta...
A Könnyű múzsa című limonádét legfeljebb nyári szezonban mutathatják
be. i. Az Ének a búzamezőkről lehet, hogy nyilvánosságot kaphat, de csak bizonyos változtatásoktól függően .. . Kiirtjuk a múlt szellemét a Hunniából!"
Viszonylag tárgyilagosnak tűnő cikk jelent meg egyik, akasztásokban bővelkedő képes újság oldalain: „ . . . Indokolt kíváncsisággal vártuk Tamási Áron
Mezei prófétáját. Ezt a filmet a kiváló író azóta egy nyilatkozatában megtagadta, mert a film szerinte nem fejezte ki elképzeléseit... Hát bizony, gyengén
sikerült ez a film, rendezésben, színészi játékban — és mondjuk ki —, a forgatókönyvben is. Tamási Áron igyekszik megmagyarázni magát a filmjét is.
őszerinte az újjáépítést legalulról, a legszerényebb eszközökkel kell kezdeni,
éppen azért választotta Krisztus állatját, a szamarat szimbólumául. A szamár az
igénytelenség jelképe, a legdolgosabb és legtürelmesebb segítőtársa az embernek. A film hőse is egy szamárral kezdi újra az é l e t é t . . . Sajnos, a film készítői messze elmaradtak az író költői nyelvétől. A költői szépségből csak festett
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díszletre futotta, a komoly igékből flittercsillogású mondatok maradtak, az élő
táj képeiből félrenyomott ábrájú képes levelezőlapok . . . "
„Miről énekelnek a búzamezők?" (A Képes Figyelőben Stób Zoltán beszámolóját tovább folytatja.) „Alig csitult el a Mezei próféta körül támadt vihar,
a filmvilágban máris újabb sötét felhők gyülekeznek. Az Ének a búzamezőkről
Szőts István rendezésében készült, aki a fasiszta rezsimben az Emberek a havason című Nyírő-filmmel tette ismertté a nevét és bizonyította be, hogy valóban ért a filmhez.. . Néhány részletet láttunk is az új filmjéből, így természetesen csak a fotografikus hatásokat figyelhettük meg, és ezek átlagon felül szépek. Nem így nyilatkoznak azok azonban, akik a filmet a maga egészében láthatták, különösen a cenzúrabizottság tagjai, akik a legerélyesebben kifogásolták
a film több jelenetének, különösen az úgynevezett »szektás« jelenetnek antidemokratikus, népbutító tendenciáját, vallási tébolyát. A film majdnem szóról
szóra idézi Mindszenty hercegprímás sokat kifogásolt kijelentéseit i s . . . A filmet vizsgáló bizottság tagjai legalább 300 méter kivágását ajánlották Szőts Istvánnak, aki azonban kereken elutasította e z t . . . Egyelőre ebben a formában
nem kerülhet a mozivászonra, és természetesen külföldre sem juthat, mert torz
képét mutatná nem csak a magyar léleknek, de a magyar demokratikus felfogásnak i s . . . "
„Lenni vagy nem l e n n i ? " . . . — töpreng a cikkíró a dán királyfival
e g y ü t t . . . — „Eddig közel 2 millió forintot játszadozott el az ú j magyar filmgyártás, betiltott filmeket produkálva. Legnagyobb része közpénz!... Valahol
hibás a rendszer. Űjat, jobbat kell találni helyette. Olyat, amely megnyugtató
módon oldja meg a kérdést. Első lépésként a dilettánsokat kell távol tartani a
filmtől, és komoly, érett, meggondolt szakemberek kezébe kell adni a filmek
gyártását..."
Végre nyílt és őszinte beszéd volt ez. A filmszakma államosításának érdekében történt ez az egész sajtókampány, de ugyanakkor komoly figyelmeztetés
és emlékeztetés, hogy a filmgyártás védett vadászterületére nem szabad beengedni ú j jövevényeket, még az államosítás keretein belül sem. Maradjon az továbbra is hitbizománya a régi, érett, komoly szakembereknek...
Quo vadis magyar film? Valóságos pergőtűz indult a két film ellen. Az
Akadémia utcai pártközpontban külön levetítették a filmemet. A vetítés nem
tartott sokáig, mert Rákosi a bevezető képsor, a búzaszentelő körmenet és a
Miatyánk alatt tüntetően elhagyta a termet. Ezek után már senki sem mert
felszólalni a film érdekében. Az Ének a búzamezőkről sorsa éppúgy megpecsételődött, mint a Mezei prófétáé. Mindkettőt betiltották. A kópiákat lefoglalták.
Államosították a magyar filmgyártást.
— A Mezei prófétát és az Ének a búzamezőkről filmeket szinte egyidejűleg
tiltották be. Közös sorsot éltetek Tamásival, hiszen mindkettőtök számára megszűnt a nyilvánosság. A hallgatás évei következtek.
— A Búzamezők betiltása után kegyvesztetté váltam, és egy hadüzenet •
nélküli hidegháborús viszony alakult ki köztem és az időközben államosított
magyar film hivatalos irányítói között. Nehéz anyagi helyzetbe kerültem. Kénytelen voltam eladni Miksa utcai iroda-lakásomat, és a kitelepítés fenyegetésétől
félve végre menedéket találtunk sógorom, Inkey Tibor alsógödi kertes házában.
Semmiféle munkaigazolványom nem volt, még egy kávéházba sem tudtam nyugodtan beülni. Valami igazolópapírt kellett szereznem. Áronnal gyakran összejöttünk. Gödön meglátogatott bennünket, mi viszonoztuk a vizitet az Alkotás
utcai otthonában, ahol Basilides Alicével, új (harmadik) feleségével élt. Áron
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bemutatott Lajtha László zeneszerzőnek, ö komponálta az általam kedvelt és
nagyra becsült Hortobágy film zenéjét, és munkatársa volt Höllering osztrák
rendezőnek. Lajtha tovább protezsált a Népművészeti Intézet jó szándékú, humánus gondolkodású igazgatójához, Széli Jenőhöz, aki külső munkatársként
szerződtetett fotográfusi, filmoperatőri, filmrendezői minőségben.
Különös, levitézlett figurák gyülekezőhelye volt akkor a Népművészeti Intézet. A szellemi élet önkéntes emigránsainak, passzív ellenállóinak, vagy a pályáról kiszorított tehetséges embereknek adott menedéket. Áron is köztük volt.
Rövid, egyfelvonásos darabokkal próbálkozott, falusi népművelők és kultúrházak részére. Lajtha népdalokat gyűjtött, falusi cigányzenészek hegedűtartását,
cimbalmosok ütéstechnikáját tanulmányozta fáradhatatlanul. Németh Antal a
háború előtti kor legkitűnőbb színházi tudósa és rendezője, népi színdarabok,
passiójátékok szövegét jegyezte. Rajeczky Benjámin címzetes apát vallásos énekeket gyűjtött. Sinka balladáit Muharay Elemér próbálta dramatizálni. Domokos Pál Péter a csángókról szóló nagy művén dolgozott. Az egykori Budai Vigadó épületében válogatott jó társaság verődött össze.
— Itt végzett munkád, alkalmat adott számodra filmművészettel
kapcsolatos elképzeléseid
megvalósítására?
— Hát a táncosok csizmái vagy a cimbalmosok kéztartásának rögzítése erre nem sok lehetőséget nyújtott. Valami hasznom mégis volt ezekből a kis néprajzi filmekből. Bejárhattam az országot, és néprajzos munkatársaim — elsősorban Raffay Anna — biztatására ismét elővettem egy régen melengetett néprajzi film tervét, a magyar néprajz értékeit összefoglaló, egész esét betöltő filmét, a Bölcsőtől a koporsóigot. A paraszti élet ábrázolását a négy évszak kozmikus keretében, három generáció sorsát követve a legjellegzetesebb magyar
tájakon. A 12. órában megmenteni azt, ami még menthető, a magyar népművészet még fellelhető kincseiből az építkezés, a tánc, a viselettől a faragásig, dalokat, meséket, balladákat. Tamási Áront és Lajtha Lászlót is sikerült megnyerni e tervemhez. Rövid szinopszisban vázoltuk elképzeléseinket, és ezzel felmentünk a filmfőigazgatóságra, hogy ott a végső áment megkapjuk.
— Emlékszel még, hogy ki volt akkor a filmfőigazgató?
— Szántó-Szamuelli, valami atyafia a Lenin-fiúk terroristái rosszemlékű
főnökének . . . Ö elvileg jóváhagyta, és hajlamos volt az anyagi támogatásra, de
csak egy feltétel mellett: ha a paraszti élet régi szokásai mellett — legalább a
film peremén — megmutatjuk a kialakuló ú j paraszti szokásokat is (tsz, traktorállomás, ú j ünnepeket és ehhez hasonlókat). Hiába próbáltuk megmagyarázni, hogy ez egy egészen más, egy új film témája, stílustörés veszélye nélkül
nem lehet beépíteni őket a hagyományokat és a régi szokásokat bemutató filmbe. Bizalmatlanok voltak irántunk, attól féltek, hogy ebből megint valami „narodnik" dolog lesz, mert hisz Tamásit is ezzel bélyegezték meg akkor, és a Búzamezők betiltása után én is megkaptam ezt a díszítő jelzőt.
— Az 1955-ös politikai olvadás ideje hozott-e valami változást
életetekbe?
— A filmgyár részéről ajánlatot kaptam, hogy most már minden korlátozás nélkül elkezdhetem a Bölcsőtől a koporsóig forgatását. Megállapodást kötöttem: a filmstúdió rendelkezésemre bocsát egy 3-4 főből álló kis stábot (néprajzos, gyártásvezető, operatőr), egy autót, két 16 mm-es felvevőgépet és 10 000
méter negatív filmanyagot. Feladatunk az ország néprajzi felmérése volt egy
fél év alatt. Keresztül-kasul rohantunk az országon, töltőtoll és noteszpapír helyett filmfelvevőgéppel jegyzeteltünk. A filmgyár vezetői levetítették az anyagot, és a baj talán ott kezdődött, hogy az túlzottan is tetszett nekik. Megindult
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a suttogó ellenpropaganda: . . . nosztalgia!... a múltat szebbnek tünteti fel, mint
ragyogó jövőnket... Eredeti tervünk szerint a „jegyzetelések" befejezése után
Tamásival és Lajthával együtt beülünk a vetítőbe, hogy ott kimazsolázzuk a
legjobb részeket: . . . ez egy nagyon érdekes e m b e r . . . az ott kitűnő t á n c o s . . .
az az öregasszony jó balladamondó . . . ez a falu régi épületeivel jól illik a tájhoz . . . Szóval a legjobb részeket kiválogatjuk, és megpróbáljuk beleilleszteni
őket egy lazán és rugalmasan összeállított forgatókönyvbe. Ha ez a könyv nagyjából összeáll, akkor egy nagyjátékfilm stábjával és technikai apparátusával,
optimális fényeffektusokkal fogjuk rekonstruálni a „jegyzetelés" anyagát eredeti helyszínen, eredeti szereplőkkel. A filmgyári suttogások eredményeképpen
megint félbeszakadtak a felvételek: várjunk még a film elkészítésével, mert nekem addig sokkal fontosabb feladatokat kívánnak adni! Hiába hivatkoztam jogos aggodalmamra, hogy mindennap meghal egy jó táncos, kevesebb lesz egy
balladamondó öregasszonnyal, mindennap több lány veti le szép népviseleti ruháját, mindennap elfelejtenek egy nótát, s a magyar filmgyártást egyszer ezért
majd joggal felelősségre fogják vonni, hogy nem örökítette meg a magyar népművészetet akkor, mikor erre egy utolsó lehetősége adódott.
Az eddigi előzetes anyaggyűjtés költségeit azonban be kellett hozni. Ezért
készítsek egy kb. 30—40 perces, szabadon választott néprajzi filmet. Részemről
ismét a „csak azért is" reakció volt a válasz: . . . ha nem bíznak abban, hogy a
négy évszak keretében a legszebb tájakon, az egész ország népművészeti kincseiből egy másfél órás érdekes filmet tudunk forgatni, akkor egy kis falu egy
napjához fűződő népszokások bemutatásával meg fogom mutatni a veszteség
nagyságát. Ez a kis falu Hollókő volt.
Így kezdődött a Kövek, várak, emberek története; vajúdtak a hegyek, és
megszületett egy kis egér.
— Az időnek hullámvasutazó évei, az 1955 utáni esztendők hogyan teltek?
— Gyakran találkoztunk Áronnal, főleg Tompa Kálmánnál, aki nagy mecénása volt az íróknak és művészeknek. Amolyan úri kaszinó volt a rendelője.
Az írókon kívül szenvedélyes képgyűjtő is volt Tompa Kálmán. Én udvari szállítónak szegődtem h o z z á . . . Áron szívét is ő reparálta, és ez is alkalmat adott
a gyakori találkozásra. 1956-ban is nála gyülekeztünk, és elemeztük a helyzetet,"
hoztuk és vittük a híreket, kiáltványokat, újságcikkeket fogalmaztunk. Szóba
került az is, hogy Áron Győrbe utazik, és ott átveszi a forradalom irányítását.
— Miért éppen Győrbe?
— Azért, mert a dunántúli város jelentős központnak mutatkozott a forradalom napjaiban. Szigethy Attila kérte: felelős szellemi ember is vállaljon
részt a vezetésben.
— Kikkel találkoztál leggyakrabban Tompánál?
— Sinka Pistával, Féja Gézával, Szabó Lőrinccel, Kodolányival; Kálmán
gyakran rohant fel a Rózsadombra kis orvosi táskájával Illyés Gyuláékhoz
vagy Németh Lászlóhoz, mi a rendelőben maradtunk, és izgatottan füleltük a
rádió híreit. Áron jelleme teljes tisztaságában és monumentalitásában mutatkozott meg december elején; Gond és hitvallás című kiáltványában nagyon bátran tett hitet az írói és emberi lelkiismeretről.
— Tamásiról beszélgetünk, ami azt is jelenti, hogy a jelen szorító aggodalmait, a romániai magyarság kérdéseit is érinteni szükséges.
— Eléggé vigasztalannak tartom a mostani helyzetet.' Semmit sem tanultunk a közelmúlt történelméből, és semmit sem feledtünk. Egyesült Európában,
önálló Erdélyben reménykedni magyar vágyálom. Megvalósulása is csak hosszú
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idő múlva képzelhető el. Az idő pedig nem nekünk dolgozik. A románok állandó gyűlölet és félelem sokkjában élnek, hogy ismét magyar uralom alá kerülhet
Erdély, s ez könnyen rövidzárlatot okozhat, és ellenőrizhetetlen kitöréssel fenyegeti az erdélyi magyarokat. Gondoljunk csak Nagyajta fejszés hóhéraira
vagy Marosvásárhely véres márciusára. Hiába gyúlt lángra Tőkés püspök szikrájából a temesvári forradalom; szalmalángnak bizonyult és rövid ideig tartott
a béke és megértés a két nép között. Most megint szisztematikusan elkövetnek
mindent annak érdekében, hogy eltüntessék, beolvasszák a magyar kisebbséget.
Kezdve a temetők sírköveinek kicserélésétől a magyar múlt és kultúra emlékeinek romba döntése, levéltáraink okmányainak megsemmisítése, nagy múltú intézményeink, iskoláink betiltásán, anyagi erőforrásaink kisajátításáig. Sajnos,
mi csak 10 millió körüli nemzet vagyunk, szinte helyben topogunk, lélekszámunk egyre fogy, ugyanakkor Románia népessége meghaladja a 23 milliót.
— Ebből több mint 2 millió magyar ...
— Végzetes eltolódás jelei mutatkoznak akkor is. A népességi statisztikák
már régen jelzik ezt.
— A szellemi kézfogások súlyában és erejében sem
bizakodhatunk?
— Ügy tűnik, ez lehetne a legjárhatóbb és legreálisabb út. Kölcsönösen
revízió alá kéne venni és objektívan korrigálni egymás elfogult történelemszemléletét. Különösen Horea és Closca parasztlázadása, s a XVIII. század román nacionalizmusának fellobbanásától kezdődően. Mennyi közös és pozitív
kapcsolat található az előző idők krónikáiban, amit egyik fél sem használ ki,
pedig mindkettő javára szolgálhatna. A középkorban, mikor a nemzetiségek
hovatartozása és a fajok szerepe nem volt olyan döntő fontosságú, mint ma,
akkor a hitbeli különbségek ezeknél többet nyomnak a latba. A Hunyadi-dinasztia román származásáról és tündöklő magyarságáról románoknak és; magyaroknak egyaránt többet kellene tudniok. Eltussolás és szégyenkezés helyett
büszkén kellene vállalni azt, s arra emlékezni, hogy a déli harangszó nem csak
Hunyadi János és magyar vitézeinek emlékére zeng, hanem számos román, német, horvát hősi halottra is emlékeztet... Corvin Mátyás magyar király reneszánsz udvarához fél Európa igyekezett felzárkózni. Akkor nem mi kopogtattunk
és kértünk bebocsátást Európába. Oláh Miklós esztergomi érsek, a Drágffyak, a Kendeffyek, a Nopcsák és Barcsaiak régi magyar nemesi és arisztokrata családok ősei román kenézektől származtak. Egészséges vérkeringés frissítette fel és pótolta a tatárjárás és török hódoltság vérveszteségeit. Adtunk és
kaptunk. Származását — mely a magyarság vonzó erejéről, államvezetői (szervező) képességéről és toleranciájáról is tanúskodik — mind a két fél büszkén
vállalhatja. Napjainkig tart ez a folyamat. Elég, ha József Attila, Szabó Dezső,
Sütő András nevét sorolom. De ugyanez történt északon is, ahol szlovákokkal
és lengyelekkel keveredtünk — Kossuth, Mednyánszky, Thurzó, Madách is ebbe
a kategóriába tartoznak. És a horvátoknál Zrínyi, F r a n g e p á n . . . Vagy a rácgyűlölő aradi vértanú, Damjanich, Petőfi-Petrovics... Ezeket a kapcsolatokat
tudatosítani kellene, különösen most, amikor az ellentétek ismét felizzanak,
tombol az elfogult türelmetlenség, bosszúvágy. Egy ú j szellem kialakulása hozhat csak döntő fordulatot a magyar kisebbségek sorsában. Decebal és Trajanus
legendáját-oda kell helyezni Csaba királyfi, a szkíta csodaszarvas és turulmadár mítosza mellé. Családi emlékként és megbecsült vitrintárgyként kell megőrizni és kezelni őket, de semmiképpen sem szabad arra használni, hogy ú j
gyűlölet, bosszú és kegyetlenség forrásai legyenek.
— Erdélyben hogyan élted meg az egymásmellettiség
mindennapjait?
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— Ezen a földön évszázadok óta fenyegető veszélyben éltünk. Krími tatár,
moldvai oláh vajda, német zsoldos, Horea, Jancu lázadó parasztjainak áldozatai
főként magyarok voltak. Bujdosás, menekülés volt az osztályrészünk. Kora
gyermekkoromtól kezdve én is gyakran menekültem. Menekültünk a szerb határszélről, Keveváráról, apám garnizonjából az első világháború kitörésekor.
Menekültünk 1916-ban, a románok betörésekor, mikor Dél-Erdélyt kiürítették.
Menekültünk a háború végén, a forradalomkor 1918-ban Váljáról, később pedig Erdélyből Magyarországra, én aztán még onnan is t o v á b b . . .
— Szülőfaludnak a lakossága milyen nemzetiségű volt?
— Színromán. Rajtunk kívül csak a kovácsmesterünk és a két kocsmabérlő, a vörös zsidó és Mendel zsidó volt kivétel. Az imperiumváltozáskor,
1918-ban öt-hat éves l e h e t t e m . . . Özönlött vissza Oroszországból a sok román
volt hadifogoly, a kommunista forradalom hírével és eszméitől fertőzve. A mi
orosz hadifoglyainktól — akiket nagyapám birtokára osztottak be — megtudtuk, hogy baj lesz, forrong a nép. Nagy vérengzés várható, ha így folytatódik.
Éjjel feltörték mind a két kocsmát, ömlött a pálinka, ordítozott a sok részeg
ember. Másnapra tervezték a támadást ellenünk. Nagyapám nagy vadász volt,
gazdag fegyvergyűjtemény birtokosa. Fel akarta fegyverezni az orosz hadifoglyokat, hogy ha védekezni kell, hát puskás emberek legyenek körülötte. Az
oroszok az utolsó pillanatban lemondták a segítséget, örültek, hogy végre hazamehetnek, nem akartak újabb véres konfliktusba keveredni. Gyermek voltam,
emlékszem, egy igás szekéren zsákokat küldtek előre a malomba őrlés címén,
mi pedig a kertek alatt, a falu szélén egy kis ösvényen siettünk az országút
felé, ahol már várt a szekér. Volt nekem egy nagyon szépen megmunkált játékkardom. Azt nagy bátran magamra öveztem, és kivont karddal büszkén masíroztam nagyapám mellett, akinek puska volt a vállán. Amikor már majdnem
kiértünk az országútra, nagy lövöldözést, ordítozást hallottunk mögöttünk. Akkor törtek be a házunkba. Mindenütt így történt Hunyad megyében; a román
parasztok, a „forradalmárok" megtámadták és kirabolták a magyar birtokosokat. Amikor pár nap múlva nagyapámék visszamentek, kifosztott ház várta
őket. A bútorok közül, amit nem tudtak elvinni, széttörték, a magtárt kiürítették, a jószágot elhajtották, lelőtték. Az első éjszaka nagyanyám szobájába, mely
az utcára nyílott, kézigránátot dobtak. Még jó, hogy kint robbant, és nem bent
a szobában. Hátszegen húzódtunk meg . . .
— Hátszeg a Szegény gazdagok vidéke ...
— Igen, a Fekete álarcos Nopcsa báró késői utódait még ismertem. Különc, de nagyon tehetséges emberek voltak. A Déli-Kárpátok romantikus szép
t á j a i . . . A 2500 méteres Retyezát; királyi medvevadászatok színhelye . . . Egyik
este nagy örömünnepet tartottak a hátszegi románok. A fáklyás menet lobogó
fényei a körtáncosok összefonódó, egyre bővülő körét, örömtől sugárzó arcokat
világítottak meg. Vadászpuskák dörrenései szakították meg a furulyák bánatos
melódiáit. Énekszó, kurjongatás, kiabálás... Budapest elfoglalását, a diadalmas
román hadsereg győzelmét ünnepelték. Nagyapám nagyothalló volt. Hallócsövét
fülére szorítva, a városon kívül egy sebes vizű patak partján sétált unokatestvérével, aki sokáig főispán és Tisza István bizalmas embere volt. Ott zavartalanul tudtak beszélgetni egymással, gondterhesen vitatták meg a legfrissebb híreket. Teljesen váratlanul érte őket az összeomlás. Károlyi Mihály, Landler,
Kun Béla neve gyakran elhangzott, és megmaradt emlékezetemben. Megütközve
tárgyalták dr. Parasca főorvos lányának ízléstelen tréfáját, aki pincsikutyáját
tüntetően sétáltatta az esti korzón, de előbb román nemzetiszínű szalagból mas33

rút kötött a nyakába, egy másikat magyar trikolórból a f a r k á r a . . . Nem túl ízléses és tapintatos gesztus volt ez a magyarok felé. Nagyrománia bódulatában
gátlás nélkül tombolt a legvadabb nacionalizmus.
— Ady jajdulására a politika és társadalom süketnek
mutatkozott.
— Igen, elképzelhetetlennek tűnt, hogy a Monarchia, Ferenc József birodalma egyik napról a másikra darabokra tört, széthullott. Rövidlátó politikai
elképzelések sokkal távolabbra becsülték a veszélyt. Azzal áltatták magukat:
. . . amíg az oláh az ingét a nadrágján kívül hordja, addig nem kell tartani tőle. Csak ha nadrágjába dugja (tanítók, pópák, ügyvédek és a feltörő román értelmiség képviselőire célozva), válik veszélyessé.
— Ezt a fenyegető változást nem vette észre az akkori úri világ; hogy már
a múlt századtól kezdve mind többen — egy felnövekvő, céltudatosan
előretekintő román nemzedék többsége ingét már a nadrágba dugta.
— 1920 után a magyar vezető réteg tönkretétele volt a román politika legfőbb célja. Az egyházi intézmények, iskolák, közbirtokosság, alapítványok, szövetkezetek vagyonának, s a földbirtokoknak kisajátítása. Ahol magyar parasztok
nagyobb számban laktak, ott több földet hagytak meg a magyar birtokosoknak,
nehogy ismét magyar kézbe jussanak a földek. Színromán vidéken kegyetlen
szigorral sajátították ki a magyar birtokokat és osztották szét a román parasztok között. Csupa megfélemlítő, szorongó hír járta. Bocskoros, rongyos katonák,
kipúderezett, rúzsos arcú, derékfűzőt hordó, karcsú tisztek bevonulásában gyönyörködhettünk. Nyilvános megszégyenítő botbüntetéseket osztottak sűrűn, főleg a magyarok között. Balkáni mentalitás, bizánci erkölcsök és szokások öntötték el Erdélyt; baksis és 2 5 ! . . . A nagyromán mentalitás nem csak a magyarságot, az erdélyi románok kultúrált részét is megdöbbentette.
— Groza neve többször szóba került. Vita tárgya ma, hogy mennyire gondolta komolyan és őszintén a román—magyar
barátságot.
— Lehet, hogy Groza komolyan és őszintén hitt a román—magyar barátság
megvalósításában. Imponáltak neki a magyarok, s ez megmutatkozott külső
magatartásában is. Ezüstgombos sétabotja is a dévai vármegyeháza egykori
uraira emlékeztetett. „Néhai" szomszédok voltunk. Apja a közeli Bácsi nevű
faluban volt ortodox pópa. A szászvárosi magyar Kuún kollégiumban érettségizett, és magyar egyetemen szerezte diplomáját. 1946-ban miniszterelnök volt,
mikor felkerestem, és kértem segítségét anyám jogtalanul elvett kis birtoka
visszaadása ügyében. Bukarestben reggel 7-kor a teniszpályán lehetett protokollmentesen találkozni vele. Bicepszeivel éppúgy kérkedett, mint magyar m ű veltségével. Beszélgetéseit sűrűn megtűzdelte magyar költők idézeteivel. Tárgyaltam földművelésügyi miniszterével is, aki szintén az egyik hozzánk közel
eső faluból származó kulák gazda és cséplőgép-tulajdonos volt, és akiről egy
román gúnyvers is járta. Magyarul körülbelül így hangzott: „ . . . Caligula imperátor / Lovából csinált szenátort. / Az a sötét Groza Péter / . ö k r é b ő l csinált
minisztert..." Zaroninak hívták ezt a díszparaszt-politikust. Népi öltözetben,
széles bőrtüszővel a derekán pöffeszkedett a miniszteri karosszékben. Tagadhatatlan, hogy Groza jóvoltából anyám a házat és a kertet, s néhány hold földjét ismét visszakapta. Később, alighogy elhagytam Erdélyt, ismét kisajátítottak
m i n d e n t . . . Groza nagyon hiú ember volt, és talán ez volt egyik indítórugója
magyarbarátságának is. Hízelgett hiúságának, hogy azok a magyar urak, akikre ifjúkorában felnézett, az őket ért méltánytalanságok orvoslásáért hozzá fordultak segítségért, ami által ügyvédi irodája is felvirágzott. Rövid idő alatt je34

lentős vagyonra tett szert. Földbirtok, malom, szálloda, bankrészvények tulajdonosa lett. Ez is növelte a magyarok iránti szimpátiáját. De ha választani
kellett magyar és román érdek között, természetesen az utóbbi mellett kötött
ki ő is. Nagy politikai tette, a magyar autonóm terület megvalósítása nem volt
hosszú életű, és a magyaroknak többet ártott ezzel, mint használt. A szórvány
vidék szétszórt magyarsága mind ide tömörült, elhagyta ősi földjét. Mikor rövid idő múlva az autonómia megszűnt, ők már nem térhettek vissza szülőföldjükre. önként feladták Erdély nagy részét.
— Mikor találkoztál vagy beszéltél utoljára dr. Groza Péterrel?
— Utolsó találkozásom Groza Péterrel különösen emlékezetes maradt. 1957
márciusában Raffy Ádám barátommal együtt Bukarestbe utaztam. Raffy Erdélyi Szent Johanna c. regényének forgatókönyvét vittük magunkkal egy román—magyar koprodukciós film reményében. Ebből az alkalomból Raffyval
együtt felkerestük lakásán — Max Auschnitt egykori luxusvillájában — a súlyos beteg exminiszterelnököt. Kezelőorvosa csak tízperces rövid látogatást engedélyezett, és lelkünkre kötötte, hogy kerüljük azokat a témákat, melyek felizgatják a beteget. Minderről szó sem lehetett, mert Grozát kizárólag az 1956-os
magyarországi események érdekelték, amit, úgy látszik, gondosan eltitkoltak
előtte. — És hol van most Nagy Imre? — kérdezte. — Tudtommal itt Romániában, Snagovban, vagy Sinajában őrzik őket. — Meglepődött, és elkomorodott a
válaszomon. — És mi van Mindszentyvel? . . . Látja, én Márton Áron püspököt
kihoztam a börtönből, beültettem a parlamentbe, hogy ott velünk együtt szavazzon ő is a demokráciára! — Igen ám, gondoltam én, de a püspök emberrablásszámba menő fogságba ejtése, hadbíróság előtti koncepciós pere, 15 évi
súlyos börtönbüntetése is dr. Groza Péter tudtával és miniszterelnöksége alatt
t ö r t é n t . . . Márton Áront nem törte meg sem a börtön megaláztatása, sem súlyos gyomorbaja, testi gyengesége. Törékeny, beteges testalkata egy acélpenge
hajlékony erejével és szívósságával párosult. Szuggesztív szellemi erő és akarat
sugárzott nyílt tekintetéből. Erkölcsi elvei, s az igazság védelmében bátran és
makacsul kitartott, őrzője, védője és igazi jó pásztora volt n é p é n e k . . . Gyakran felkerestem őt Gyulafehérvárott. A székesegyház Hunyadiak sírját őrző kőboltívei alatt, Bethlen Gábor Magna Curiája omladozó falai tövében, s a püspökvár elvadult kertjében sétálva panaszolta el, hogy Bukarestbe akarják hurcolni a Batthyaneum kódexeit, történelmi okmánytárát, felbecsülhetetlen egyházi kincseit. A nemzethalál gondolatának árnyéka suhant át arcán, mikor beszámolt székelyföldi bérmakörútjairól: „ . . . évről évre csökken a bérmálandók
s z á m a . . . Egyre kevesebben leszünk!..." Ügy tűnt, mintha ez a törékeny testű,
de soha meg nem alkuvó „emberkatedrális" — ahogy őt Illyés Gyula olyan találóan nevezte — a nagy teher alatt kissé megroppant volna.
De Groza betegágyához visszatérve; még mindig 1956-ról faggatott, beszélt,
szőtte tovább délibábos t e r v e i t . . . Ha ő egészséges és átjön, beszél a csepeli
munkásokkal, biztosan elkerülhető lett volna a forradalom... Ha az orvos bekukucskált, ő mindig kizavarta, és rendületlenül politizált tovább . . .
— Távol a szülőföldtől, mennyire kísérted figyelemmel azokat az eseményeket, amelyeket gyermekkorod óta jól ismersz, s a romániai magyarság megsemmisítésére
irányultak?
— Lestük a híreket, s amennyire anyagi lehetőségeink engedték, az emigráció kongatta a vészharangot, felhívta a figyelmet az erdélyi magyarság elleni
antihumánus intézkedésekre. Szónokoltunk, tüntettünk, igyekeztünk nyugati
politikusok barátságát és szimpátiáját megnyerni.
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— Könnyen váltál-e meg a szülőföldtől?
— Hétévi távollét után osztrák útlevéllel, átutazóvízummal utaztam Magyarországon keresztül Erdélybe. Embertelen körülmények között élő öreg és
beteg édesanyámat sok-sok kérvényezés és protekció után sikerült végre kihozni Bécsbe. Másfél óráig voltam csak Válján, de még ez is sok volt. Gyermekkorom udvara, a kert és a gyümölcsös szekérnyomoktól szétszabdalt, kopár
senki földje lett. A kapuoszlopok kidőltek, a régi épületeket lebontották, a kert
fáit letarolták. A fenyők büszke sorát éppúgy kivágták, mint a vén diófákat és
a háromszáz éves körtefát. A régi ház helyét csak falmaradványok mutatták, s
a semmibe vezető foghíjas lépcsők alját őrizte még a római kőoroszlán. Valami
végleg megszakadt bennem. A szülőföld köldökzsinórja, ami a múltat és a j<jvőt, az ősöket az utódokkal kötötte össze, és táplált éltető nedvekkel. Minden
álmom és tervem ide torkollt vagy innen, Váljáról indult el. S ezt most mind
megsemmisítette egy erőszakos, igazságtalan történelmi földrengés. Gyökértelen
emigráns igazán csak most lettem. A búcsú nem volt ünnepélyes, sem érzékeny.
Pár családi emléket, fényképet válogatás nélkül dobtam egy kofferbe. Csendes
ima a síroknál, aztán becsapódott a taxi ajtaja, és másfél óra után valósággal
menekültem arról a helyről, amely nélkül régebben elképzelni sem tudtam az
életemet. Ma is még számtalan pontját szeretném felkeresni a világnak: Mexikót, Perut, a Húsvét-szigeteket... — csak szülőfalumat, Válját nem. Az a rövid idő, amit akkor otthon töltöttem, határvonalat jelentett az életemben. Azt
hittem, behegedtek már a régi sebek. De most ismét döntés előtt állok, mert
Kinga lányom, aki lassan felnőtt nagylány lett — két éve m á r egyetemista
Bécsben —, mind gyakrabban kérdez, faggat egykori szülőhazánk felől. Kíváncsi, hol és hogyan is éltünk ott, és erősen kér, vigyem le, utazzunk együtt Erdélybe, ismerje meg ő is azt a földet, amibe gyökereztünk hosszú évszázadok
óta.
— Úgy látszik, mégsem tudtad elég mélyre elsüllyeszteni magadban Erdélyt, hiszen a '70-es években filmet terveztél Körösi Csorna Sándor életéről.
— A filmgyárból Kósa Ferivel és Marx József stúdióvezetővel elmentünk
Marosvásárhelyre Sütő Andráshoz, hogy mint volt enyedi kollégistát felkérjük,
írjon forgatókönyvet Körösi Csorna Sándor életéről. Természetesen Sütő válasza
csak az lehetett, amit egy lelkiismeretes írótól elvárhattunk: ha megihleti a téma, akkor szíves örömmel. Lehet, hogy más munkák foglalkoztatták, mert egyre késett a válasz, múltak az évek. Előttem is mind magasabbra nőttek a hegyek (pláne a Himalája), s mind szédítőbbé váltak a f ü g g ő h i d a k . . . A téma
egyébként jóval korábban is foglalkoztatott, még Baktay Ervinnel közösen
akartam megvalósítani. 1956 után ennek a filmtervnek nagyon sokat köszönhetek. Ez mentett meg a felelősségre vonástól — (a filmgyár Munkástanácsának
és Direktóriumának, valamint a Film- és Színművészek Forradalmi Bizottmányának tagja voltam). Jó kapcsolatba kerültem az indiai követtel és Menőn
moszkvai nagykövettel, aki Nehru külön megbízásából kétszer is járt itt 1956
után Budapesten, ö k biztattak, hogy segítségükkel nyélbe üthetek egy indiai—
magyar koprodukciót, és megvalósíthatom filmtervemet. 1957 nyarán kértem a
filmstúdiót, hogy saját költségemen elkísérhessem Jókai Melyiket a kilenc közül
c. novellájából készült kisfilmemet a velencei fesztiválra. Nemsokára behívtak
egy kis beszélgetésre a belügybe. Egy ÁVO-ezredes nagyon nyájasan kíváncsiskodott: Mi a véleményem erről, a r r ó l . . . Elmondtam, mennyire sajnálom, hogy
olyan nagy különbség van Kádár novemberi beszéde — amikor büntetlenséget
és amnesztiát ígért — és a mostani megtorló, intézkedések között. — Ja, ezt
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nem úgy kell é r t e n i . . . — s magyarázkodni kezdett. Azt már eddig is észrevettem, hogy kár egy túl naiv báránykát játszani, úgy is tudják, ki vagyok, hisz
mindenkinek megvan a pontos kartotéka. Jobb, ha az ember — bizonyos határok között — megmondja őszinte véleményét. Ez úgy látszik, akkor is bevált,
mert az ÁVO-s tiszt átadta az útlevelet, jó utat, és Velencéhez sok sikert kívánt. Én is felbátorodtam, s az ajtóból mosolyogva kértem elnézését, hogy hamarosan ismét fel fogom keresni, és megismétlem kérésemet, mert bizonyára ő
is olvasta az újságokban, hogy filmet készülök forgatni Körösi Csorna Sándorról Indiában, s ehhez ú j útlevélre lesz szükségem. így nyájaskodtunk egymással még egy darabig, de ú j a b b találkozásra már nem került sor, mert Velencéből nem tértem haza.
— Mit akartál elmondani Körösi Csorna sorsával?
— Körülbelül azt, amit olyan tömören és megrendítően fogalmazott meg
Széchenyi: „ . . . a magyarnak bölcsőjét kereste, s helyette saját koporsóját találta meg".
— Köszönöm a találkozást.
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