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•  Persze a temetőben, a Fiumei úton, Borsos Mik
lós síremléke alatt. Őt nem cédulázták meg, nem 

akarják kitelepíteni onnét, egyelőre még nem. Időről 
időre még fel is támad a 134 éve született halott. Meg

jelenik kedves figurája, Szindbád alakmásában, egy

másik nagy, Latinovits 
Zoltán képében.

Most adták ki újra 
DVD-n Huszárik Zoltán 
örökbecsű filmjét. Ezút
tal nincsen borítóbot
rány. A kiadó, a MaNDA 
(leánykori nevén: Film
archívum) még nem 

|  vonatta vissza a példá- 
\  nyokat, mint Gazdag 
£ Gyula igenis forrón 
g  aktuális két dokumen- 

tumfilmjének esetében. 
Talán nincs miért. Krúdy-Huszárik-Latinovits másként 
lázit. Őket nem lehet egy mondatért betiltogatni, kiadott 
példányokat begyűjtetni. Az egész egy nagy lázadás: én 
nem akartam átmeneti korban élni, mondja Szindbád, s 
ezzel leszedi a keresztvizet az elmúlt száz esztendő min-
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Fagyban, zúzmarában persze várjuk 
a napsütést, aszályban lessük az 
esőt, kánikulában kívánjuk az eny
hítő szellőt.

Mostanában mintha megnőtt volna 
a becsület és a szép rend iránti 
igény. Amint Görgey Gábor is kife
jezte: legyen végre becsülete a 
becsületnek.

Ráérezve a közvágyra, októberi 
nemzeti ünnepünkön (pártunk és) 
kormányunk ki is adta az első 
Magyar Becsület Rend kitüntetést. 
Ám ez a sorban mégis másodiknak 
bizonyult. Ugyanis a civilek a 
maguk becsületrendjét már tavaly 
kiosztották, ezzel ismerve el dr. 
Szarvas József székesfehérvári 
orvos segítőkészségét, felelősségtu
datát, lélekjelenlétét. Ő zsebkésével 
és egy kölcsöngolyóstoll segítségé
vel életmentő műtétet, gégemetszést 
hajtott végre egy darázscsípéstől

«kívüli becs
fulladásos halállal fenyegetett moto
roson a 7-es út melletti árokban. 
Ugyancsak részesült a Magyar Civil 
Becsületrendből posztumusz Pász
tor Emil, az egri tanítóképző nyel
vészprofesszora. Az ő 1994-es kez
deményezése nyomán jött létre 
Széphalmon 2008-ban a maga 
nemében páratlan intézmény, a 
Magyar Nyelv Múzeuma, amelynek 
megnyitását ő már nem érhette meg.

Kérdezhetik: mitől „civil” a meg
becsülésnek e nyilvános jele? Mire jó 
ez az ordó, amely mögött nincs sem
miféle hivatali szervezet, állami 
parola, pénzmag? Talán épp ettől. 
Attól, hogy a Magyar Civil Becsület- 
rend alapítója, az Ars Humanica 
Hungarica Kör (Kuthi Csaba kezde
ményezésére) mindenféle hatósági 
bejegyzés, állami támogatás, 
politikai háttérszámítások nélkül, 
függetlenként, teljes döntési szabad

sággal mérlegeli azokat a példaérté
kű, humánus cselekedeteket, amelyek 
a világ bármely táján tiszteletet érde
melnek. Ilyennek gondolják a tisztes
ség, testvériség, türelem, megbocsá
tás, irgalom, önzetlenség, barátság, 
segítőkészség, szerénység, mér
téktartás, helytállás erényeit. 
Fliányuktól szenved a szoli
daritást romboló, érdekek 
által szeldelt, széthúzó, 
értékeiben elbizonytala
nodott társadalom.

Nem véletlen, hogy a 
kör létrehozói tudósok, 
egyházi személyek, 
művészek és művészet- 
pártolók, akiket össze
köt a személyes szabad
ság vágya és felelőssége, 
az egyetemes emberi 
értékek iránti elkötele
ződés.
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i  Kridy Gyvla?
den pillanatáról. Akkor inkább a dínomdánom meg a 
lányok és asszonyok. Persze ez bagatellizálása ennek az 
életműnek, amely szinte kizárólag a múltban lelte fel 
mindazt, amiért élni érdemes.

Vannak tudós irodalmárok, akik szerint Huszárik 
filmje ártott Krúdynak, mert vonzó vizualitása, az érzé
ki örömöt szerző húsleves meg a havon tekergő meztelen 
lány képe elvonja a figyelmet a lényegről. Szigorú szoba
tudósi nézőpontból tán igazuk is van, a vásznon és a 
képernyőn mégis a Sára Sándor fényképezte múlt század 
eleji világ vonzza és bilincseli le a tekintetünket. Még 
inkább most, amikor a digitális technikával újra lehet 
varázsolni a több mint negyvenéves, azaz legszebb fér
fikorában járó mozgókép eredeti színeit. Amikor meg
oldható, hogy egy rövidfilm (Tisztelet az öregasszo
nyoknak) kétféle hangsávval szerepeljen a lemezen, 
hogy a sajnálatosan rövid rendezői életmű szinte minden 
fontos darabja rajta legyen, hogy filmesztéta, irodalom- 
történész és zeneszerző beszélgessenek a Krúdy-titokról

és Huszárik alkotómódszeréről. Csak egyvalami hiány
zik a telhetetlen rajongónak: a DVD extrái között jó lett 
volna hallani azt is, hogy egy-két szakértő a filmmel 
párhuzamosan hallható audiokommentárral teszi még 
érdekesebbé ezt a szép kiadványt.

Hol van Krúdy Gyula? Ezen a lemezen biztosan, no 
meg a könyvesboltok polcain is. Bár műveinek csaknem 
egy évtizede indult, legalább ötven kötetre tervezett 
újabb, minden eddiginél bővebbnek szánt összkiadása 
lelassult, akadozik, szinte megszűnni látszik. A Kal- 
ligram Kiadó, amely korábban nagyvonalúan vállalta ezt 
a kulturális missziót, forráshiánnyal küzd, és megfelelő 
támogatás híján nemigen tudja folytatni, befejezni a 
sorozatot. Huszonkét bordó borítójú kötet várja a polco
kon további társait. Latinovits meg hátradől, és azt 
mondja: „Már nem is tudom, minek örüljön az ember, ha 
magyar.”

K elecsényi  László

illet
„A civil nem hord egyenruhát, 

nem áll politikai pártok zászlaja alá, 
szabad és független ember marad. 
Ez egyszersmind a polgári lét felté

tele és igazolása” — mondja Pomogáts 
Béla irodalomtörténész.

„Becsületes embereken áll a világ. 
Aki azon gondolkodik, hogy ő 
»ilyen« vagy »olyan« becsületes: 
öntetszelgő, és már ezzel diszkvali
fikálta önmagát. Magától értetődően 
kell becsületesnek lenni” -  írja 
Komoróczy Géza egyetemi tanár.

„Tisztesség, a másik ember elis
merése, kölcsönös segítőkészség 
nélkül nem nagyon lehet, vagy leg
alábbis nem nagyon érdemes élni” -  
figyelmeztet Ferge Zsuzsa szocioló

gus, akadémikus.
„Hazánknak égető szüksége 
van minden gondolkodó elme 

összefogására, hogy küzd- 
jünk a mai megosztottsá
got megteremtő és fenn
tartó téves eszmék 
ellen.” (Dr. Knoll József 
orvos, akadémikus)

„A fogható, anyagi 
világ határán túl is van 
élet, lakható világ.” Itt 
az ideje „elindulni egy 
emberhez méltó harma
dik évezred felé”. 
(Böjté Csaba ferences 
szerzetes)

„Ma az számít külö-
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nősnek, aminek magától értetődő
nek kellene lennie: nagylelkűség, 
segítőkészség, önzetlenség.” (Karsai 
Gábor filozófus)

„Az embernek nem saját tisztasá
gát kell óvnia, hanem -  akár önma
gát összemocskolva — egy másik 
ember életét... Meg lehet szakítani a 
gyűlölködés ősi spirálját.” (Fabinyi 
Tamás evangélikus püspök)

A Magyar Civil Becsületrend 
anyagi díjazással nem jár, sem pénz, 
sem politika nem befolyásolja. Az 
erkölcsi elismerést kifejező bronz
érmet (Kiss György alkotását), vala
mint a díszoklevelet (Molnár Imre 
kivitelezésében) és a tűzzománc 
kitűzőt (Miticzky Gábor munkáját) 
minden esztendő február 10-én 
adják át, Batthyány Lajos miniszter- 
elnök születésnapján. Reá a kör tag
jai a függetlenség és az önfeláldozás 
példájaként tekintenek. Mint Sumo- 
nyi Zoltán mondta: „O az örök 
mécses... a becsület, a tisztesség, az 
önfeláldozás őrlángja, kivégzésének 
színhelyére minden korban el lehet, 
s olykor el is kell menni!”

Tegyünk néhány lépést a civil 
Magyarország felé!
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