
HUSZÁR SÁNDOR 

Feljegyzések a Phönix madárról, 
amely egész új és egész öreg 

NAPLÓLAPOK 

Kolozsvár, 1955. december 7., kedd 
Ha valaki megkérdezné: milyen viszony van közöttünk s a román írók 

többségé között, én ezt a Porumbacu-levelet dugnám — minden magyarázat 
né lkü l— az orra alá.. Veronica Bukarestben él, a romániai magyar írókon ke-
resztül figyelt fel a magyar irodalomra. No, és bizonyos koreszmék hatására. 
Elhatározta tehát, hogy megtanul magyarul, és románra fordít ja a neki tétsző 
magyar verséket. Kiss Jenő mesélte ezt nekem, áki szoros kapcsolatot tar t fenn 
a román költőnővel. 

Íme tehát a levél. Űgy, olyan megható magyartalanul, ahogy íródott. 

24. XI. 55, 
Elvtársok, 
Láttom Wárszawaban az igazi Phönix madárt. Egész új itt, és egész öreg, 
mint Mickiewics ö maga. Szép a város és csóda milyen gyorsan szép lett 
hamútól (? jó irtám?). Kár hogy mindig esik az eső. Meleg bent, pedig hi-
deg kint van. A lengyel nyelv nehézebb mint magyarul!! Nem tudom em-
lékezni nincs szót. 

Lehett lenni sok hibát levelemben, de nincs szótar és nincs nyelvtan 
nálom, csak mit megtanultam és ezet nem sok! 

Elvtársi üdvözlet 
Most láttom, hogy tolmácsom adott nekem a „Festivál levelet"! Nem 
hibám. 

Veronica Porumbacutól 

Szeged, 1990. április 11., kedd r. . 
1977. március negyedikén este, amikor Bukarestben és Románia számos 

városában megmozdult a föld, mindössze pár száz méterre voltunk egymástól. 
Én megúsztam, Ö odaveszett. 

"Valami azonban meghalt azóta mindkettőnkből. Az utcákon, ahol Veronica 
járt, és utána még 12 esztendeig én is szinte naponta elmentem, most magyar-
ellenes tüntetők oszlopai vonulnak. 

Hogy Veronica költészetéből mit s mennyit őriz meg á jövendő, ném tu-
dom. Annyi azonban bizonyos, hogy azt a szellemiséget, amit éz a levél hordoz, 
lábbal tiporták az azóta eltelt évék. "••'•'.' 

Sőt! Ma már világos: a hivatalos román politika szempontjából Veronica 
és mi, naiv játszótársak, nevetséges bábfigurák voltunk á kezdetek ótá. 

Íme egy megfellebbezhetetlen bizonyíték. 

Bukarest, 1982. november 13., szombat 
Ma érdekes dolog történt. Felkeresett valaki. A nevét még iniciáléval sem 

merem lejegyezni. Később kiderül, miért. Annyit mondhatok róla, hogy ma-
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gyar, idős ember, és sok börtönt viselt tagja a volt illegális Román K o m m u -
nista Pártnak. Most nyugdíjas. Nagyon csodálkoztam, amikor minden előző 
bejelentkezés nélkül lakásom a j t a j án becsengetett. Azt hiszem, kétszer vagy 
háromszor találkoztam vele életemben. Köztünk tehát nem volt semmiféle k a p -
csolat. Ezért is furcsállottam, hogy felkeresett. Egy ideig beszélgettünk, te l je-
sen lényegtelen dolgokról volt köztünk szó. Aztán mondta, hogy elmegy, de 
nem tudja, merre van a Domnita Anastasia utca, kér, hogy mutassam meg. 
Készséggel vállalkoztam rá, s el is indultunk. Ám a felvonóban hir te len elő-
húzott egy papírköteget, és izgatott hangon így szólott: 

— Ezt magának hoztam. Maga az utcán találta, hisz mindketten bör tönbe 
kerülünk, ha lelepleznek. Űgy gondoltam azonban, hogy ezt ö n n e k ismernie 
kell. Tudnia kell, hogy a Láncránjan-szemlélet nem szűznemzéssel született . 

Mikor a földszintre értünk, kért, hogy azonnal menjek vissza. Nem jó, ha 
együtt látnak. 

Nem értettem a dolgot, de úgy tettem, ahogy kívánta. A lakásba érve, s 
a papírköteget kibontva minden világos lett. A bukaresti katonai törvényszék 
I. osztályának 1951-ből való, mintegy ötven gépelt oldalas jegyzőkönyvének 
fénymásolatát tartottam a kezemben. Tehát a Márton Áron és társai néven 
ismert államellenes összeesküvési per hivatalos kivonatát. 

Ügy megijedtem, hogy be akar tam dobni a szemetesvederbe. Később az-
tán lehiggadtam. 

* 

Éjjel van. Elolvastam a hellyel-közzel olvashatatlanul fénymásolt szöveget. 
Nem tudom, mit kezdjek vele. Magát a dokumentumot nem tar thatom m a g a m -
nál, tehát valahogy össze kell foglalnom, s csak azokat a részeket kell lefordí-
tanom, ahol a per lényegére esik fény. Vigyáznom kell éppen ezért, hogy a fo r -
dítás ne veszítsen dokumentumjellegéből. 

Kezdjük mindjár t ott, hogy ez az említett katonai törvényszék 1165. szá-
mú" ítélete. És az 1421/1951 számú ügyirat. 

Tehát arra hivatott személyek ennek alapján a teljes szöveget, azonosíthat-
ják, mert — mint említettem — én az egész ügyiratot nem fordítom le. Elő-
ször is azért, mert — feltételezem — a jogi szakszerűség miat t és e l járásmód 
okán, sokszor ismétlődő szövegrészek ilyen közlési formában unalmasak. Gon-
doskodom viszont, hogy az eredeti szöveg — pontosabban annak fénymásola-
ta — román eredetiben majd elérhető legyen. 

Kezdődik tehát a perirat imígyen: 
„Ma, 1951. július 30.-án, a bukaresti katonai törvényszéken a Katonai 

Törvénykönyv (C. J. M.) 9. és 10. artikulusa alapján az alábbiakból bizottság 
alakult: 

Finichi Paul hadbíró őrnagy, elnök 
Radu Haralambie, kapitány 
Stoica Ioan hadbíró főhadnagy, bizottsági tagok 
Naghi Alexandru (nyilván: Nagy Sándor) hadnagy 
Marchidan Alexandru hadnagy 
Tronica Alexandru kapitány, katonai ügyész 
P. Petrescu-Joiteanu főjegyző. 
A Katonai Törvénykönyv 19—21. artikulusa értelmében, a törvényben elő-

irt eskü szellemében és a törvény szabta formában a bíróság ítéletet mond az 
alábbiak ü g y é b e n . . . " 
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És i t t felsorakoztatja a vádlottakat, és jellemzi is valamennyit néhány sor-
ban. Magam ezt itt nem tartom fontosnak, mert a periratban személyi adataik 
bőven kiderülnek. 

íme tehát a vádlottak: 
1. Márton Áron, római katolikus püspök, lakása Gyulafehérvár. 
2. Korparich Eduárd, az Osztrák—Magyar Monarchia tartalékos tengerész-

kapitánya, marosvásárhelyi lakos. 
3. Szász Pál, volt földbirtokos, volt ügyvéd, nagyenyedi lakos. 
4. Lakatos István, nyomdász, bukaresti lakos. 
5. Kurkó Gyárfás, lakatos, kolozsvári lakos. 
6. Teleky Ádám, volt földbirtokos és pap, marosvásárhelyi lakos. 
7. Ventzel József, csíkszeredai származású, kolozsvári lakos. 
A felsorolt hét vádlott ellen összeesküvés és hazaárulás a vád. 
A 8. vádlott Bokor Bertalan kackói születésű, kolozsvári illetőségű köny-

velő, akit hazaárulásban való cinkossággal vádol a katonai vádhatóság. 
A Katonai Ítélő Tanács a vádlottak azonosítása, kihallgatása és a vád szö-

vegének elhangzása után a hivatalból kirendelt védőket hallgatja meg. 
Itt jegyzem meg, hogy a javarészt hazaárulással és a társadalmi rend erő-

szakos megdöntésével vádolt letartóztatottak védői egyhangúan — bár külön-
külön — csupán a mentőkörülmények figyelembevételére szólítják fel a bíró-
ságot. így például Savin Ladislau — nevéből kikövetkeztethetően nem román 
nemzetiségű ügyvéd —, Lakatos István védője azt hozza fel régi szociáldemok-
rata vezér kliense védelmében, hogy soviniszta és nacionalista körülmények 
között élt és a revansizmus szellemében nevelkedett. Igaz, azt is felemlíti, hogy 
a román Titel Petrescu jobboldali szociáldemokráciája ellen is küzdött. 

A jegyzőkönyv szerint a törvényszék felszólítására senki nem emel kifo-
gást a vád ellen, és senki nem kéri tanúk kihallgatását. 

Ezt követően a törvényszék augusztus 6-ára halasztja a per lényegi tárgya-
lását és elrendeli ugyanakkor a zárt és titkos tárgyalást is. v 

Ennek anyagát lényeges vonatkozásaiban pontos fordításban közlöm. 
Itt jegyzem meg, hogy a törvényszéknek ez a harmadik ülése (VII. 30., 

VIII. 2. és VIII. 6.). 
„Az 1421/1951 számú ügycsomó tárgyában a mai napra tűzetett ki a ha-

tározat kimondása. A törvényszék, melynek összetétele változatlan, visszavo-
nult a tanácsterembe, hogy a vádlottak bűnössége és a kiszabandó büntetés 
kérdésében határozzon." 

A tanácskozás zárt, anyaga titkos. A jegyzőkönyv végül így összegezi a té-
nyeket, amely a tárgyalás tárgyát képezi, és amelynek alapján a vádlottak 
ügyében az ítéletet meg kell hozni. 

„A Magyarországon Rajck (sic!) által vezetett felforgató tevékenységről 
megállapították egyfelől, hogy az kapcsolatban volt a belgrádi titoisták moz-
galmával, másfelől pedig a népi demokráciákban működő ellenséges csoporto-
sulásokkal, így a mi országunkban lévőkkel is, különösen az Erdélyben tevé-
kenykedőkkel, ugyanis Rajck és szervezete azt az utasítást kapta, hogy döntse 
meg erőszakos eszközökkel a jelenlegi népi demokratikus államrendet és állítsa 
vissza a kapitalizmust. Rajcknak és Gyöngyösinek az Észak Erdély-i fasiszta 
vezérrel, Teleky Gézával való 1946-os találkozóján határozat született, hogy 
Erdélyben előzetes feltételeket teremtsenek egy Magyarországról indítandó po-
litikai megmozdulás számára, hogy a kellő időben az akció megindulhasson. 

Kimondták, hogy az akció fő célkitűzése a népi demokratikus államrend 
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megdöntése országunkban, a belgrádi titoista imperialisták segítségével, vala-
mint a magyarországi Rajck támogatásával, másfelől pedig az volt a célkitű-
zés, hogy illegális eszközökkel kikényszerítsék a Bécsi Diktátum érvényességét, 
sőt azt is, hogy egész Erdélyt Magyarországhoz csatolják. 

Ennek érdekében a vádlottak memóriumot szerkesztettek, melyet e l ju t ta t -
tak Teleky Gézának azzal a felhatalmazással, hogy a Párizsi Béketárgyaláso-
kon követelje a Bécsi Diktátum érvényben hagyását. 

Ez utóbbi cél érdekében össze akarták toborozni az összes nacionalista és 
soviniszta magyarokat, Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök 
legfőbb vezérsége alatt, aki visszaélve magas egyházi méltóságával, a r ra vál-
lalkozott, hogy felkorbácsolja az együtt élő nemzetiségi tömegek nacionalista 
érzelmeit. 

A vádlottak ezt a tevékenységet a romániai történelmi pártok támogatá-
sára alapozták, amelyekkel a kapcsolatot Szász Pálnak kellett volna megterem-
tenie, de számítottak a jobboldali szociáldemokratákra, amelyek beszervezése 
Lakatos István vádlott feladata volt, az összes magyar intézmények vezetőire, 
és mindenekelőtt a római katolikus egyház segítségére, a sajtóra és a hírköz-
lésre, sőt a Magyar Népi Szövetség részvételére is, végül pedig a szövetkeze-
tekre, amelyeket alá kellett rendelni a felforgató tevékenységet i rányító szer-
vezet. céljainak és utasításainak. 

Ebben az időben folyt , a kétségbeesett harc annak érdekében, hogy a vád-
lottak rátegyék kezüket a Magyar Népi Szövetség vezetőségére, és ezáltal a 
szervezetet maguk mellé állítsák. 

Az akciónak természetesen több szakasza lett volna. Az első felében a pa -
rasztok elégedetlenségét kellett felszítani a tervgazdálkodás ellen, mégpedig 
egy embertől emberig menő propaganda-hadjárat ú t ján . A második és ha rma-
dik szakaszban meg kellett bontani a munkásosztály és a szegényparasztság 
szövetségét, egymás ellen kellett volna uszítani őket, hogy ezután át térhesse-
nek a kormány tevékenységének szabotázsakciókkal való akadályozására, vé-
gül pedig a népi demokratikus államrend erőszak ú t j á n való megdöntésére. 

Az akciót a falvakban akarták elindítani, hogy ma jd rövidesen a városok-
ra is át terjedjen. Az akció eszközei: a második világháború u tán a fa lvakon 
eldugott fegyverek és lőszerek, amelyek felleltározásával és nyilvántartásával 
Csákány Bélát bízták meg, a felkelésre a jelt Rajck adta volna meg Márton 
Áron vádlotton keresztül. 

Az akció sikere érdekében Márton Áron felvette a kapcsolatot Mindszenti 
püspökkel (!) Korparich Eduárd vádlotton keresztül, aki megígérte, hogy a m a -
gyarországi felforgató szervezetek útján támogatni fogja őket. 

Az akciót Teleky Géza finanszírozta Magyarországról, aki egyszer 8000 
svájci f rankot küldött, más alkalommal 2000 dollárt, 1948-ban pedig Keresztes 
Zoltánon keresztül ú jabb 1000 dollárt, mely összegeket rendeltetésük szerint 
arra használták, hogy a szövetkezeteket megtartsák a »Kaláka« központ jának 
befolyási körében, és ezáltal megakadályozzák az INCOOP-hoz (a bukarest i 
szövetkezeti központhoz), valamint a megyei federációkhoz való csatlako-
zást . . . " 

Nem tudom folytatni. Hajnalodik, és holnap még dolgoznom is kell. Talán 
egy más alkalommal még fordítok a különben nagyon nehezen olvasható, ször-
nyen primitív szövegből. 

Képtelen vagyok azonban visszatartani a döbbenetemet a szöveg ismereté-
ben. Míg az összes úgynevezett népi demokratikus államokban a sorozatos kon-
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cepciós perek ú t ján a hatalmon levő kommunista csoport számol le a .hata lmát 
fenyegető ellenféllel, azon a címen, hogy a szocialista államrendet erősíti a li-
berálisok, a jobboldallal kacérkodók és virtuálisan a nyugat számára kémtevé-
kenységet folytatók ellen, Romániában ezt a tipikusan párton belüli leszámolást 
is arra használják fel, hogy a mágyarok gerincét megtörjék, hogy kivívott és 
békeszerződés biztosította maradék nemzetiségi jogaiktól őket megfosszák. Hogy 
bebizonyítsák Sztálinnak és a világnak, hogy a nemzetiségi kérdés egyetlen he-
lyes megoldása a nemzetiségek beolvasztása. 

És mindez már 1951-ben! Az adatok pedig, amikre hivatkoznak, egyidő-
sek a kommunista hatalomátvétellel. 

, Ezek szerint Romániában, fennállása óta egyetlen tudatos ideológiai-politi-
kai törekvés él: a nacionalizmus. Ez az erő, ami testvérré teszi a parasztot és 
a minisztert. És közös ellenségükké engem: a magyart. 

Én nem is azon csodálkozom, hogy én ezt a testcselt bevettem, hisz a nem-
zetiségi szabadságjoggal úgy vagyok, mint az Istennel: szeretném, ha lenne. Hi-
szem, hogy lehet. Azt is, hogy valahol van. A döbbenetes az, hogy világtörté-
nelmi csalás láttán, ennek biztos tudatában a világ ilyen intelligensen hallgat! 

Kolozsvár, 1956. február 1., szerda 
Ma Nagy István lakásán voltam. Elbeszélgettünk a három utóbbi írásom-

ról (Zord, hideg ősz volt; Gyalogosnak születni kell; A katona nem öregszik). 
Bár az inasnak kijáró fülhúzogatásokat megkaptam, úgy éreztem, tetszettek 
neki az írások. 

1956. március 2., csütörtök 
Rosszul éreztem! Az e heti Utunkban közölt Nagy István-kritika ezt min-

den kétséget kizáróan igazolja. Az első oldali vezető cikk címe ez: Fiatal íróink 
alkotásainak egyes eszmei kérdéseiről. Félelmetes cím. Mármint az idők nyel-
vén értők számára félelmetes. 

A cikk intonálása is, súlyosan fenyegető. Gh. Gheorghiu-Dejnek a II. párt-
kongresszuson mondott beszédéből idéz: „A kapitalizmusból a szocializmusba 
való átmenet jelenlegi szakaszában az osztályellenség, amelyet a gazdasági élet 
döntő fontosságú szektoraiban szétzúztunk, egyre inkább az ideológia felé irá-
nyítja erőfeszítéseit." Bár céhmesterünk azonnal mondja, hogy ő ennek a harc-
nak a tükrözését akar ja felleltározni, és hitünkben akar megerősíteni, a cikk 
elolvasásakor csapatunkát nem a lelkesedés és az öröm uralja. 

Főleg, amikor egyhasábnyi — egyébként kötelező — dicséret után megpil-
lantjuk Bajor Andor nevét. Bajor és a szatíra régi gyengéje Nagy Istvánnak. 

„Költőink közül többeket — ír ja —, és fiatal prózaíróink közül majdnem 
valamennyit egy eleddig egyáltalán nem bírált egyoldalúság megszüntetésére 
kell felhívnunk." 

Mi lehet ez az eddig rejtve maradt egyoldalúság? 
„Szatíráiban [ . . . ] — mármint a Bajoréban — szinte kivétel nélkül mindig 

az egyszerű (tömegember) az, aki felfigyel a fonákságokra, aki szenved miatta 
és leleplezni igyekszik. Sohasem láttunk szatíráiban egyetlenegy felelős helyen 
álló pártaktivistát, vagy közhivatalnokot, aki maga venné észre, hogy hibák, 
vagy ellenséges jelenségek fejlődnek ki a munkakörében." 

És a továbbiakban ezt az általa felfedezett eszmei hibát sorra kimutat ja 
valamennyiünk munkáiban. Néni törődvé azzal, hogy az eszmeileg tévélygőkbén 
esetleg könnyű lesz felismerni a kapitalizmus „ideológia felé" irányuló erő-
feszítéseit. 
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Íme, mit ír például a Gyalogosnak születni kell című írásomról, amelyet 
— mondom — azt hittem, szeret: „Nincs minden tekintetben mélyen átgondol-
va írásának mondanivalója." 

Miért? 
„A novella elején arról van szó — írja Nagy István —, hogy az újonc, aki 

egyébként rendszerünk híve, a parancsokat eleinte vonakodva teljesíti, mer t a 
maga individualista elképzelése szerint nem tar t ja azokat logikusnak. Mire az 
ezredese tréfásan azt feleli neki, hogy azért áll őrség a kapuban, hogy a logika 
a kaszárnyába be ne férkőzhessen. Ez helytelen érvelés, mer t a mi hadsere-
günkbe csak az individualista burzsoá logikának nem szabad beférkőznie, de 
mindenképpen érvényesnek kell bizonyulnia a marxizmus—leninizmus logiká-
jának . . . " 

— Te jószagú ég! — mondok. — Hiszen ez olyan, mintha Sőni főszerkesztő 
elvtárs mondta volna! 

„ I . . . ] Csak az a logikus, ami néphadseregünk szellemére és fegyelmére 
jellemző." 

Nem ér tem! Logikus az, ami jellemző? Ez vajon milyen izmus? Ugyanis 
ahhoz a marxizmushoz, amit mi tanultunk, nem hasonlít. 

- „Tipikus jelenség — folytatja Nagy István —, hogy a mi fiatal, értelmisé-
gijeink közül még sokan hajlamosak a maguk szempontjából agyonfilozofálni 
a dolgokat, és összezavarják a marxista dialektikus logikát a formai logikával." 

Tehát mi, akik megtanultuk a marxizmust — a bírálatban részesítettek 
egytől egyig frissen végzett tanárok! —, és annak egyes tantételeit t a r t j u k 
sokszor a marxizmust hirdető, de elméletét nem ismerő harcosok elé, „ a m a -
gunk szempontjából" agyonfilozofáljuk a dolgokat. Tehát elhajlunk? Nem! Ta-
lán így mégse. Bár, ha felbosszantották, mondbtt darabosakat. De ha ezt így 
megkérdem, nem vállalja a vádat. 

Akkor mégis mire vonatkozik az alábbi dörgedelem? „Az ideológiailag se-
lejtesebb írásaik forrása sok tekintetben onnan fakad, hogy egyesek elbizako-
dottá váltak, egyesek azt tar t ják magukról, hogy ők már mindent tudnak , ami t 
a szocialista realizmusról tudni lehet." 

A konklúziója pedig határozott: , 
„Sürgősen tervet kell kidolgoznunk arra nézve, hogy miként o ldjuk meg 

fiatal íróink tereptanulmányi ké rdése i t . . . " 
Ugyanis, mi, fiatalok, nem ismerjük a valóságot. És ez az ítélet szinte n a -

ponta elhangzik. Ha egy fiatal író nem azt í r ja , vagy mondja, amit kérnek, a k -
kor nyilvánvaló: nem ismeri a valóságot. 

Tehát abban is kell legyen valami, amit Sőni főszerkesztő elvtárs állí t : 
nem éppen tiszteletre méltó szándékkal torzít juk el azt. 

Kolozsvár, 1956. április 20., csütörtök 
Megjelent a válaszom a Nagy István-írásra. Címe eléggé tiszteletlen: Egy-

oldalú szemléletmód — helytelen következtetések. 
„Nehezen szántam magam írásra. Én ugyanis Nagy István elvtársat nagyon 

tisztelem. Ezért nehéz megmondanom, hogy a cikkében kifej tet t véleményével 
nem értek egyet. És mivel nem vagyok járatos az irodalmi mérkőzések a réná-
jában, könnyen úgy járhatok, mint az a lelkes, de kezdő futballista, aki a lab-
da helyett az ellenfél bokájába talál bele. Márpedig ilyen esetben fu rcsán 
hangzanék a magyarázkodás. 

Véleményem azért mondom el mégis, mer t Földes László és Gálfalvi Zsolt 
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állásfoglalásával viszont egyetértek. Magam is egyoldalúnak és dogmatikusnak 
tartom Nagy István elvtárs álláspontját. 

Vitaindító írásában Nagy István elvtárs két dolgot állít: 
1. Hogy műveinkben nem tudtuk központi hősökké tenni a kommunistá-

kat; 2. hogy bizonyos egyoldalúság észlelhető alkotómunkánkban. ( . . . ) 
Az első kérdésben egyetértek Nagy István elvtárssal. A vezető kommunista 

alakja — bár teljes mértékben nem hiányzik — nem foglalja még el alkotása-
inkban az őt megillető helyet. Azt azonban sehogy sem tudóm megérteni, mi-
ért lenne ez csak a fiatalok műveire jellemző hiányosság. Ellenkezőleg: úgy lá-
tom, hogy ez a megállapítás érvényes hazai irodalmunk egészére is. De találko-
zunk ezzel a problémával a szocialista tábor más országainak irodalmában is. 
(...) 

A második kérdésben egyáltalán nem értek egyet Nagy István elvtárssal. 
Vitacikkében Földes László különben Nagy elvtárs ezen állítása alól megfelleb-
bezhetetlenül kihúzta a talajt, amikor szinte statisztikusi munkával bizonyította 
be, hogy a tömegek alulról jövő bírálatának ábrázolása külön-külön az egyes 
fiatalok írásaiban és a művek összességében is elenyésző, tehát távolról sem ez 
a fő jellemvonásuk. Földes arra a következtetésre jutott, hogy Nagy elvtárs 
cikkében ilyenformán nem annyira a kriticizmus ellen lép fel, mint az iroda-
lomban észlelhető egészséges bírálat ellen. Földessel értek egyet, annál is in-
kább, mert Nagy István elvtárs második cikkében (Utunk április 6-i száma) egy 
találó anekdotával kitért igazának tényekkel való bizonyítása elől. 

Második cikkében Nagy István elvtárs — nézetem szerint — tovább erő-
szakolja a helytelenül felvetett kérdést, ami újabb hibák elkövetését vonja 
maga után [ . . . ] 

Nagy elvtárs a fiatalok művei megítélésénél egy általános követelményből 
és nem a valóságból indult ki. [ . . . ] Ügy érzem, azért lát Nagy elvtárs bennün-
ket távol eszményeitől, mert ő maga egy idealizált véglet álláspontján áll. 

Helytelennek és igaztalannak érzem Bajor tevékenységéről mondott önké-
nyes ítéletét. Nagy István elvtárs szerint Bajor írásai nem élvezhetőek, mert 
egész közéletünket csak fonákjáról látja, mert csak az érdekli, ami visszataszító 
vagy szánalmas, amit csak gyűlölni és ütni lehet [ . . .] 

Nézetem szerint nem Bajor irodalmi tevékenysége egyoldalú, hanem Nagy 
István elvtárs szemléletmódja. Hiszen ami azt illeti, például a Scsipacsov költé-
szete is egyoldalú, lévén, hogy ő főleg szerelmi verseket ír. 

Í r jon Bajor szatírát a sztahanovista Hajdú Gyuláról? Képtelenség. Vagy 
írjon inkább lírai verset? Vajon nagyobb haszna lesz-e irodalmunknak abból, 
ha kiporciózzuk, ki hány szatírát és hány lírai verset írhat, és nem hagyjuk a 
maguk adottságai szerint fejlődni a tehetségeket? Azt hiszem, ehelyett az a 
megoldás, hogy nem elszigetelten, írókra szaggatva, hanem egészében kell néz-
nünk irodalmunkat, s akkor igazán nem találjuk soknak a szatírát — annál is 
inkább, mert rendszeresen csak Bajor tevékenykedik ezen a területen. 

Ügy érzem, az irodalom eszmei irányítása semmiképpen sem azt jelenti, 
hogy az egyes írókat eltérítsük a tehetségük szabta útról. Én ezt a tendenciát 
érzem Nagy István elvtárs Bajor-ellenes bírálatában. [ . . .] 

De ugyanez az egyoldalú szemléletmód nyilatkozik meg abban is, ahogyan 
A katona nem öregszik című írásomat vizsgálja. Egy megsértett és emiatt fél-
reállított öreg munkáson (volt párttitkár) keresztül azt akar tam megmutatni, 
hogy a kommunistát a szíve visszakényszeríti a hadiréndbe. Persze, egyben 
arra is fel akartam hívni a figyelmet, hogy az emberekét ne aszerint ítéljük 
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meg, hogy mennyire tudják döngetni a mellüket. Ne szavaik, de tetteik szerint 
ítéljük meg az embert. Ettől az írástól is azt kérte számon Nagy elvtárs, hogy 
miért nem aktivista a hőse. És azt bírálta, hogy miért lepleznek le benne egy 
karrierista káderest és egy szájtáti igazgatót [ . . . ] 

A Gyalogosnak születni kell című novellámat viszont egy mondatáér t b í -
rálta. Az újoncnak, aki megtagadja a parancsot, hogy vacsorázni menjen , mer t 
nem éhes, tehát logikus, hogy nem eszik, az ezredes t réfásan így felel: azér t 
áll őrség a kaszárnya előtt, hogy a kaszárnyába ne hatoljon be a logika. Nagy 
István elvtárs, fi t tyet hányva mindannak, ami az írásban történik, ki je lent i : ez 
a mondat súlyos eszmei hibát rejt magában, mer t arra enged következtetni , 
hogy a mi hadseregünk munkájában nincsen logika [ . . . ] Tehát csak az a ba j , 
hogy megengedtem magamnak egy tréfás meg jegyzés t . . . 

Lehet, hogy ez baj, de én ezen a címen nagyon megsértődhetnék, mer t 
Nagy István elvtárs legutóbbi novellájában azt ír ja, hogy az egyik munkás 
származású állampolgár nem mossa elég gyakran a lábát. Tiltakozom. Ez rossz 
fényt vet a munkásif júságra! Íme egy kitétel, amelyből szintén oldalakat k i tevő 
elméletet lehetne csinálni." 

Kolozsvár, 1956. május 30. 
Nagy István megharagudott a bírálatért. 

Szeged, 1990. május 18., péntek 
Miközben a napló ezen részének anyagát válogatom, a pihenés óráiban 

Méray Tibor Nagy Imre élete és halála című munká já t olvasom. Áttelepülé-
sünk első napjaiban nyomta a kezembe Szepesi Györgyné, Piroska, hogy le-
gyen, mit olvassak. Azóta hurcolom magammal mindenhová, de nem nagyon 
vonz az olvasás gondolata. Most is — egy évvel a könyv kölcsönzése u tán — 
csak bele-belenézek. 

Ma aztán rádöbbentem, hogy a könyvben való bolyongásaim során fontos 
információhoz jutottam. Most jöt tem rá — például —, hogy 1956. f eb ruá r 14— 
26. között volt a Szovjetunió Kommunista Pár t j ának XX. Kongresszusa. Vala-
mint arra is, hogy ez év júniusa a Petőfi Kör tevékenységének a csúcsponti 
időszaka, amikor estétől hajnalig, az utcákon is összezsúfolódott tömegek előtt, 
és valami addig elképzelhetetlen bátorsággal sorolták fel írók és egyéb közéleti 
emberek a rákosista rendszer bűneit. 

Emlékszem, hogy ezek az események fantasztikus erővel robbantak be a 
mi kolozsvári értelmiségi életünkbe. Ám a napló ezen időszakában egy árva szó 
sincs ezekről a döntő fontosságú eseményekről. 

Mi féltünk bevallani — akár egy naplójegyzet erejéig is —, hogy a m a -
gyarországi események hatása alatt állunk? 

Nagy István és társai tudatosan rekesztik ki tudatukból a magyar ese-
ményeket? 

Mind a kettő. 
Másrészt a jelenség érthetetlen, hiszen egész akkori életünket az említett 

politikai forrongások töltik ki. 

Kolozsvár, 1956. június 12., kedd 
Márki Zoltánnak volt egy jó mondása a minap: én nem félek attól, hogy 

kizárnak a pártból — neki fiatal kora ellenére valamiféle illegalista múl t j a i s 
van —, én attól félek, hogy belőlem zárják ki a pártot. 
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Bukarest, 1956. június 13., szerda 

Huszár Irmának, Kolozsvár, A. Muresanu u. 16. 
Édesem! 

Borzalmas dolgok történnek i t t velünk. Kínpadra húzták a romániai ma-
gyar irodalmat. Tiszta inkvizíció, ami itt Bukarestben folyik. Nekem még ép a 
bőröm. Ne aggódj, úgy néz ki, hogy megúszom. 

Mindenesetre végleg befellegzett! 
Minderről senkinek egy szót se szólj! És azonnal égesd el a levelemet. 

(Azért, hogy ne keltsünk pánikot.) 
Csók. Sanyi 

Szeged, 1990. május 19., szombat 

Mi történt, hogy ilyen sorokat írok Irmának, aki alig egy éve feleségem? 
1956-ban a megrendezendő Írószövetségi Konferencia előtt — a már emlegetett 
magyarországi események hatására és annak romániai következményeit meg-
előzendő — összehívták a magyar irodalom képviselőit a fővárosba. Ha jól 
mondom, a fent említett napon volt egy gyűlés a párt központi bizottságának 
székházában, melyet a félelmetes hírű Iosif Chisinevschi vezetett, s amelyen 
fergeteges támadást intéztek a kolozsvári magyar irodalom ellen. Mi voltunk 
tehát a vádlottak, a vádló pedig nem valami román szerv vagy szervezet, ha-
nem a marosvásárhelyi írók egy csoportja természetesen Hajdú Győző veze-
tésével. [ . . . ] 

A vád nacionalizmus, szocializmusellenesség. Erről azonban autentikusab-
ban szólnak az akkori dokumentumok, melyeket itt közlök. 

Most maradjunk az eseményeknél. 
Este ú jabb levelet írok a feleségemnek, mert az előbbit nem küldöm el. 

Túlságosan ijesztőnek találom. 

Bukarest, 1956. június 13., szerda este 

„Mire ezt a levelemet megkapod, talán már én is otthon leszek. Mégis ír-
nom kell. Valósággal betege vagyok a vágynak, hogy innen haza mehessek. 
Talán a katonaságnál sem éltem át ilyen súlyos vágyakkal teli napokat. És ha 
elgondolom, hogy ma még csak csütörtök, és ki kell bírnom szombat ig . . . " 

1956. június 14., csütörtök 

„Irmi! Nem küldöm el a tegnap írt leveleket. A mai Előrében csúnyán ki-
csináltak. Sanyi." 

Szeged, 1990. május 18., péntek 

Azt mondtam: minél kevesebb mai emlékezést — nem tudok szabadulni 
a mai vádaskodások emlékétől —, minél több dokumentumot. Elmentem tehát 
itt Szegeden a József Attila Tudományegyetem könyvtárába, és általuk meg-
szereztem Pestről az Előre 1956. június 14-i számában megjelent Kovács 
György-írás fénymásolatát, amiről fennebb szót ejtek. Azért is jó ezt legalább 
itt közölni, mert eddig sokan és sokat beszéltünk róla, ám senki sem közölte 
újra. 

íme, ez az: 
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Gyom, amit irtani kell 

Irta: KOVÁCS GYÖRGY 

Népköztársaságunk soknyelvű, gazdag irodalmának művelői — öregek és fiata-
lok — nemzetiségre való tekintet nélkül megbélyegzik Alexandru Jar párt- és ál-
lamellenes rágalmait, és állást foglalnak ellene. A román és a nemzetiségi írók túl-
nyomó többségének ez a határozott, eltökélt állásfoglalása abból a mélységes szere-
tetből fakad, amellyel íróink a párt és a kormány iránt viseltetnek, s abból a hű-
ségből, amellyel védelmezik a román és nemzetiségi dolgozók nagyszerű vívmányait, 
abból a lángoló hazaszeretetből, amely áthatja irodalmunk művelőinek legsikerül-
tebb alkotásait [. . .] 

A pártszellemtől való eltérések ellen c. beszámoló cikkében a Scinteia világosan 
rámutatott a polgári liberalizmus és más, a munkásosztálytól idegen ideológiai ele-
mek beszüremlése elleni harc szükségességére. Fölhívta a figyelmünket, hogy meny-
nyire hibás az a mód, ahogyan egyes hiányos felkészültségű és idegen eszmei be-
folyás alatt álló emberek a nemzetközi enyhülést értelmezik, és úgy tüntetik föl a 
dolgot, hogy ennek velejárója az ideológiai harc megszüntetése, a marxizmus—le-
ninizmus elveiről való lemondás. A Román Munkáspárt második kongresszusa 
— hangzik a beszámoló — kategorikusan visszaverte ezt a káros fölfogást, és ki-
mutatta, hogy az ideológiai harcban nem lehet szó szünetről. 

Ilyen körülmények között fokozott felelősség hárul a munkásosztály, a dolgozók 
érdekeit képviselő írókra, költőkre és kritikusokra, bármilyen nyelven alkossanak is. 
Semmiképp sem nyithatunk utat olyan költői megnyilvánulásnak, mint amilyen 
Székely János néhány hibás verse volt, közöttük az idealista szemléletben fogant 
Bolyai hagyatéka, amely az Igaz Szó III. évfolyama 2. számában jelent meg. 

Irodalmi folyóirataink hasznos tevékenységet fejtettek ki nemcsak a vers- és 
novellairodalom fejlesztésében, hanem a munkásosztály ideológiájának széles körben 
való terjesztésében, a marxi—lenini ideológia tisztaságának az irodalom frontján 
való megőrzésében is. A párt körültekintő gondoskodása és vezetése mellett elért 
eredményeink fényében annál szembetűnőbb minden olyan kísérlet, mely a munkás-
osztály lenini ideológiájától való eltérést, a polgári liberalizmus előtt való hajbóko-
lást célozza. Nem fordítottunk idejében kellő figyelmet annak a vitának a részle-
teire sem, mely Nagy István egyik cikke körül keletkezett. (Fiatal íróink alkotásai-
nak egyes eszmei kérdéseiről. — Utunk 383. szám.) A cikkíró szándéka az volt, hogy 
fölhívja a figyelmet egyes fiatal írók írásaiban jelentkező negativista szemléletre. 
De hiányossága volt, hogy ugyanakkor nem szólította harcba fiatal íróinkat a sema-
tizmus, idillizmus ellen is. Ez az egyoldalúság, a fiatal írók tevékenysége sokoldalú 
bemutatásának és elemzésének hiánya meggátolja Nagy Istvánt abban is, hogy rá-
mutasson: ma már nem csak költészetünkben és novellairodalmunkban jelentkeznek 
fiatal íróink — olyan tehetséges költők, mint Székely János, Kányádi Sándor, Hajdú 
Zoltán, Majtényi Erik, olyan érett mesterségbeli tudással alkotó novellisták, mint 
Sütő András, Fodor Sándor, Szabó Gyula, Huszár Sándor —, hanem regényirodal-
munkat is sikerült helyes eszmei mondanivalóval, megfelelő művészi színvonalon 
megírt művekkel gyarapítani, mint Szabó Gyula, Papp Ferenc regényei. Kétségtelen, 
hogy Nagy István nem hangsúlyozta kellőleg fiatal íróink erényeit, és így nem sike-
rült neki reális képet nyújtania fiatal íróink tevékenységéről általában. De a cikk-
nek ez a hiányossága nem eredményezheti azt, hogy ne vitassuk meg alaposan a 
fiatalok műveiben jelentkező negativizmus kérdését, és ne keressük meg ennek a 
néha fölbukkanó jelenségnek társadalmi gyökereit. Ahogy egyes kritikusaink és író-
ink reagáltak a kérdésfelvető cikkre, szemléltető példája annak, hogy a hozzászólók 
a dogmatizmus, az egyoldalúság elleni harc jelszava mögé bújva hogyan csempész-
tek be irodalmi életünk területére szóló útlevelet egyes hamis, a munkásosztály ér-
dekeitől idegen, káros felfogások és módszerek zsebébe. 
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Nagy István figyelmeztető cikkére elsőnek Földes László kritikus válaszolt. Cá-
folni próbálta Nagy István megállapításait, statisztikai számításokat végzett, minden 
erőfeszítést kifejtett, hogy bebizonyítsa: nem igaz a negativizmus veszélye! Végül 
ahhoz a lefegyverző konklúzióhoz lyukadt ki, hogy: A negativizmus veszélye nem 
abban van, amit irodalmunkban megírtak, hanem abban, amit még nem írtak meg, 
amivel még adósok vagyunk. (Utunk 385. szám, Földes László: „Fiatal íróinkról" 
című cikke.) A szerző feltételezése szerint holmi földöntúli fantomok ellen szólítjuk 
harcba fiatal íróinkat? Mi ez, ha nem kísérlet arra, hogy szállást csináljon irodal-
munkban a negativizmusnak. 

Földes László a „A pártszellemtől való eltérések ellen" című iránymutató 
Scinteia-cikk tanulságait sem igyekezett leszűrni, s szemet hunyva irodalmi életünk 
egyes jelenségei előtt, az Utunk 397. számában egy nyilatkozatában újra megpróbál-
ta írónk és az irodalmi közvélemény figyelmét elterelni a negativizmus veszélyéről, 
hangsúlyozva, hogy a „szocialista realizmust ma elsősorban az idillizmustól kell 
megóvni". Pártunk következetesen hirdette és hirdeti az irodalmi jelenségek terüle-
tén az egyidejű kétfrontos harcot, az irodalmi harcot az idillizmus és negativizmus 
ellen. 

Egy másik kritikusunk, Gálfalvi Zsolt hasonlóan elvszerűtlen álláspontra he-
lyezkedett, amikor az idillizmus elleni harcban elkövetett kriticista kilengéseket jó-
indulatú elnézéssel kezelte. [.. .] 

Honnan származnak ezek az eltorzult, zavaros nézetek? Véleményem szerint 
onnan, hogy sem egyik, sem másik kritikus, aki vitába száll Nagy István egyoldalú-
ságával, nem kísérelte meg fölmérni a konkrét körülményeket, s a lenini tanítások 
segítségével fölkarolni Nagy István cikkéből azt, ami helyes és hasznos fiatal íróink 
további fejlődése szempontjából, s persze emellett rámutatni a cikk hiányosságaira 
is. A hozzászóló kritikusokat nyilván nem az elvszerűség vezérelte. A jelenség mi-
nél sokoldalúbb megvilágítása érdekében nem hagyható figyelmen kívül az a körül-
mény sem, hogy Földes László, aki pedig az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó 
Kolozsvári Szerkesztőségének felelőse, és Gálfalvi Zsolt, aki a marosvásárhelyi Igaz 
Szó szerkesztője, nem fogták vallatóra a szerkesztőségi íróasztalok fiókjait, sem azo-
kat a papírkosarakat, ahová a használhatatlan kéziratokat szokták bedobni. Pedig 
ezek fontos dokumentumokat szolgáltattak volna nekik a negativizmus illusztrálásá-
hoz! 

Hogy a liberális kritikusi magatartás milyen helytelen irányba befolyásolta első-
sorban éppen azokat a fiatal írókat, akiknek negativista megnyilatkozásait igyeke-
zett nyesegetni Nagy István, megmutatkozott Huszár Sándor cikkében, az Utunk 
390. számában. Huszár cikkére nem csak az a jellemző, hogy a Nagy István „vere-
ségén" érzett kárörömmel tér napirendre a negativizmus őt is ért vádja fölött. Hu-
szár megragadja az alkalmat, hogy kifejtse furcsa nézeteit bizonyos egyéb kérdé-
sekben is. Így a párttagság és a bírálat-önbírálat kérdésében. Nagy István ama 
helytálló megállapítására, hogy a párttagság százezres tömege elöljár az önbírálat-
ban, a bírálatban, a bürokratizmus elhárításában, a bírálatot elfojtok megrendsza-
bályozásában, a személyi kultusz kiküszöbölésében, a kollektív pártvezetés és a nép-
tanácsi tevékenység megjavításában — Huszár erre azt válaszolja: nézete szerint a 
valóság nem azt igazolja, hogy minden párttag tökéletes mintaképe a fent felsorolt 
tulajdonságoknak. Nagy István a párttagság százezres tömegeiről, a párt egészéről 
beszélt, helyesen, elvszerűen. De Huszár a tételt megmásítja, ö az egyes párttagok 
hiányosságait hozza szóba, hogy nyilat lövöldözhessen afelé, amiről Nagy István he-
lyesen szólott. Pártunk ilyenszerű beállítása ellen nemcsak a szocializmus nagy mű-
vének építését vezető párt tagjai tiltakoznak, de elutasítják ezt a kísérletet azoknak 
a becsületes dolgozóknak milliói is, akik szemük fényének, atyjuknak, vezetőjüknek 
érzik a mi lenini pártunkat. Huszár még bennebb is merészkedik a polgári gondol-
kozásmód ingoványába, ahová betévedt. Cikkében később ezeket írja: „Talán azt 
akarta mondani (mármint Nagy István), hogy az ilyen és ehhez hasonló története-
ket, amelyekben az eszmének az emberek lelkében aratott győzelme ábrázolódik, ne 
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írjuk ineg, hanem csak azokat, amelyekben aktivisták fényes haditetteket hajtanak 
végre?" Pártunk aktivistáiról, akik odaadó, fáradhatatlan munkával és sokszor ne-
héz személyi áldozatokkal biztosítják a pártapparátus sokoldalú tevékenységét — és 
azt is egyebek között, hogy Huszár Sándor előtt megnyíljon az érvényesülés útja — 
ilyen hangon nem beszélhet felelőssége tudatában lévő, lelkiismeretes író, sem más 
állampolgár! 

Hogy az Utunk hasábjain sorozatosan megjelenhettek ezek a polgári gondolko-
zásmód csempészárujával megrakott cikkek, csakis úgy eshetett, hogy maga a szer-
kesztőség sem fegyverezte föl magát kellőképpen a Román Munkáspárt II. és a 
Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának anyagában rejlő iránymutató 
tanításokkal. Elvesztette tájékozódóképességét az irodalomban folyó ideológiai harc 
frontján, sötétben tapogatózik. Ilyen körülmények tehették lehetővé, hogy az Utunk 
393. számában, az Irodalmi hídverés c. cikkben a szerző, Balogh Edgár olyan téte-
leket fogalmazzon meg, amelyek eltérnek a nemzeti kérdésben pártunk által követ-
kezetesen hirdetett és gyakorolt proletárnemzetköziség lenini elvétől. A cikk a nem-
zeti kultúra egységéről szólva nem számol a történelmi valósággal, és nem veszi fi-
gyelembe a marxizmus klasszikusainak tanításait a kultúra osztálytartalmáról. Ba-
logh Edgár csakis úgy juthatott a cikkében hangsúlyozott tételekhez, hogy a kultúra 
formai elemeinek elsőbbséget biztosított a tartalmi elemek rovására. [ . . . ] 

Ezek az irodalmi életünkben néha fel-felbukkanó jelenségek szorosan összefüg-
genek azzal, amire a Scinteiában közölt beszámoló is rámutatott: egyes írók, költők, 
kritikusok és szerkesztők úgy értelmezik a nemzetközi enyhülést, mintha annak 
velejárója lenne az ideológiai harc megszűnése. Sőt, egyes jelenségek még többet 
mondanak, mint az ideológiai harc megszűnésének „irányzatát": ott, ahol az írók és 
szerkesztők nem őrködnek elég éberen az ideológiai arcvonal lenini tisztasága fö-
lött, feltétlenül érvényesülési ösvényeket tapogat ki magának a polgári gondolko-
dásmód, a polgári „eszmény", amely jelentkezhet száz és ezerféle álarcban, de lé-
nyege mindig ugyanaz: ellenséges a munkásosztály célkitűzéseivel, a burzsoázia ér-
dekeit szolgálja. [...] 

Bukarest, 1982. január 23., szombat 

1956 forró nyarát keresem a naplóban. Nincs. Fél tem volna, ezért nem je-
gyeztem? Lehet. Ennek csak az mond ellent, hogy akkor jelennek meg a leg-
merészebb írásaim. Zavar lett volna ez inkább? Magam sem tudtam, hogy mi 
a helyes út? 

Több lehetett zavarnál. Emlékszem a Kovács György-cikket követő estére. 
Arra a forró, balkáni szagokkal és hangulattal teli éjszakára, amit, azt hiszem, 
sohasem felejtek el. 

Megvádoltatásunk u tán ugyanis visszavonultunk a szállodába. Nem tudom 
miért, azt hiszem, hogy az azóta a földrengés áldozatául lett Victoria Hotelben 
laktunk valamennyien. Az azonban bizonyos, hogy este a Földes szobájában 
gyűltünk össze. Bajorra emlékszem és Kányádira , pedig többen voltunk. És fé l -
tünk. Olyan kemény volt az ellenünk használt hang, hogy attól t a r to t tunk , é j -
jei elvisznek. Azóta fu t végig a hideg a hátamon, ha Leonte Rautu t meglátom. 
Leginkább Földest fél tet tük, azért is gyűltünk össze nála. El voltunk határozva, 
hogy ha viszik, mi is vele megyünk. Volt ebben valami a félelem kiélésének 
az ösztönéből is, hisz végül is nem történt semmi. De beszélni kellett róla, hogy 
ne nőjön sokszorosára. Hát beszéltünk. Biztat tuk egymást. Bizonyára hősköd-
tünk is. Ez a mi időnkben dandy-divat. Ma népszokás. Minél tehete t lenebb az. 
ember, annál gyakrabban nyúl a dicsekvés látszatfegyveréhez. 

Nos, ebben a hangulatban — félelemben, összevissza dumában — tör tént , 
hogy megszólaltam. Sok ideig kárhoztat tam magam a hülyeségemért . Később, 
az eredmény lát tán örvendtern, hogy olyan megindítóan hülye voltam. A d rá - . 
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mai helyzet csúcsán ugyanis ily szavakkal fordultam az ágy tetején ülő Föl-
deshez: 

— De Laci, hát az egy abszurdum, hogy téged magyar nacionalistának ne-
veznek, hiszen be tudod bizonyítani, hogy zsidó v a g y . . . 

A rosszul világított szobában is észrevettem, hogy Földes elsápadt. És azon-
nal talpra szökött. És valami addig sosem hallott, szinte sírós hangon ezt 
mondotta: — Én magyar vagyok! És ezt a kultúrát szolgálom! 

Az érzés bennem — most, hogy annyi év távlatából felidézem — ma is 
kettős. Először is: — mint akkor — most is szégyellem magam a felületessége-
mért. Én mentőövet akartam feléje dobni. Földes magyarsága ugyanis nélkü-
lözte a népi külsőségeket. Ö olyan magyar volt, hogy a külsőségekbe takarózok 
vagy a félműveltek kozmopolitának mondották. Később, amikor védtelen volt, 
zsidózták is. Nyíltan. Innen az azóta is erősödő érzelem másik pólusa. Egy élet-
re magához kötött Földes e sikító kifakadásával. Nemzetiségvállalásának té-
nyével a súlyos körülmények között — hisz nem arról volt szó, hogy magyar-
ságáért kitüntetik. És nemzeti azonosságérzésének minőségével is távlatilag. 
Ugyanis egyformán utáltuk az olyan magyart, akinek ez volt a foglalkozása. 
Utáltuk — s azóta helyette is utálom — a nacionalizmus minden formáját . 

FUNK MIKLÓS 

Találkozások Tatay Sándorral 
A könyveivel találkoztam először, aztán személyesen is, valamikor a '60-as 

években Pécsett egy ifjúsági irodalmi tanácskozáson. Merthogy Tatayt akkori-
ban a közönség nagy része ifjúsági íróként ismerhette, ilyen típusú regényei 
(Kinizsi Pál, Puskák és galambok) milliós olvasóközönséggel találkozhattak. 

Azon a régi pécsi éjszakán Tatay ifjúságának éveiről, barátairól mesélt, s 
ha mesélt, hát azt is mindig nyomdakészen tette. Pécsi diákéveiről, Weöres 
Sándorral, Berda Józseffel való fiatalkori barátkozásairól szólt a történet egész 
éjjel. 

Aztán egyszer bebocsátást is kaptam tőle a badacsonyi hegyen, a „szentély-
be", a pincéjébe, ahol éppen barátaival, Jankovich Ferenccel és Fodor Józseffel 
„feketemiséztek", vagyis profán szövegekkel dicsérték a hegy levét. Kár, hogy 
nem volt akkor még magnetofon. Veretes szövegek voltak. 

Máskor is meglátogathattam a szőlőhegyen, s amíg ő metszett, szedtük a 
venyigét, ki a sor végére, s csak azután ülhettünk asztalhoz, ha a munkát el-
végeztük. S akkor előkerült a pohár is, s mellé a szó. 

Űgy tudot t mesélni, ahogy írt, folyamatosan, kicsit anekdotikusan, de a 
történetnek mindig volt valósághitele. Mindig csak ámultunk, hogy mi mindent 
tud Tatay Sándor a világ dolgairól, s tárgyairól. Nemcsak a szőlőmívelésről, 
borkészítésről természetesen. Noha legkevésbé az irodalomról lehetett vele be-
szélgetni, néha az is szóba került. Faggatózásra elmondta, hogy egy prózaíró-
nak vasár- és ünnepnapon is, vagyis mindennap írnia kell. Az ő „normája" 
napi egy gépelt oldal nyomdakész kézirat volt. Néha tízet is írt, de a lényeg: 
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