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KARÁCSONYI ZSOLT

A láthatatlan  
város képei
A város láthatatlanná válna az időben, ha 

nem volnának híres képek, verssorok, jelek, 
amelyek őrizzék az utódok nyomát. Mert min
dig az utódok azok, akik visszanéznek és jele
ket hagynak, emlékezvén arra, ami volt. Az, 
ahogy jeleket hagyunk, nem csupán elődein
ket minősíti, de valamiképpen utódainkat is -  
mert a minőségre való hivatkozás okán lehet 
egy város, a benne létrejövő kultúra igazán sza
bad és királyi, önálló és emelt színvonalú.

Bátor szó, jól sikerült kép, emlékezetünkbe, 
retinánkba égő gesztusok, az emlékezés ilyen 
és ehhez hasonló tárgyai teszik láthatóvá a vá
rost, ezt az önmagába zárt, mégis nyitott te
ret, amit Kolozsvárnak nevezünk. A dalból is 
ismert kilenczáros kaput olyan képek, monda
tok, jelek nyitják, mint Károly Róbert pecsétje, 
Kányádi házsongárdi tavaszmondatai, Gy. Sza
bó Apáczai-metszete, Heltai Krónikaja vagy 
Cseh Gusztáv komoly önarcképe, háttérben a 
mosolygó Kafkával.

Oklevelek, képek, regények -  mindezek se
gítenek, ha azt a bizonyos kilenczáros kaput 
ki szeretné nyitni bárki. Általuk lesz egyértel
művé, hogy Kolozsvár nem csupán egy térké
pen jelölt pont. Szépségét, erejét az adja, hogy 
egyszerre látható és láthatatlan -  és a térké
peken éppen a láthatatlan város látszik a leg
kevésbé.

Az a város, amely a fentebb a teljesség igé
nye nélkül felsorolt képek, mondatok által vá
lik láthatóvá, az a város, amelynek egyik derűs 
délutánján mégiscsak holló száll Bocskai vállá
ra, az a város, amelyben Kafka is mosolyoghat, 
az a város, amely immáron 700 éve szabad és 
királyi, amely legalább 700 éve őrzi a Cs. Sza
bó László által is említett természetes előkelő
ségét, és úgy komoly, hogy mégis tud nevetni 
önmagán -  az a város, amelynek láthatatlan 
oldalát, szándékunk szerint, az éppen 700. lap
számához ért Helikon is láthatóbbá teszi.
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Patikai
tárgyilagossággal 
az erdélyi régiség 
emlékeiért

Beszélgetés az idén 70 
éves Kovács András 
m űvészettörténésszel

-  Marosvásárhelyen született, Szászrégen- 
ben járt iskolába, Kolozsváron egyetemre. 
Mennyiben voltak ezek a helyszínek megha
tározóak pályaválasztása és későbbi karrier
je szempontjából?

-  1953-ig az otthonom nagy, kertes ház 
volt a Városházával és Sztálin elvtárs szob
rának felénk lendített jobbjával szemközt. 
Eszmélésem éveiben (földszinti gyógyszer- 
tárunk, majd a házunk államosítása körü
li-utáni időkben) együtt élt benne családom 
három nemzedéke, özvegy nagymamám, 
érettségiző', majd segédmunkás nagybá
tyám, valamint nagyatyám egyik húga a 
családjával -  egyre jobban összeszorulva 
a betelepített idegenek miatt. Gyógysze
rész szüleim -  noha a gyógyszertárat halott 
nagyapám nevére kiállított határozattal 
államosították — osztályellenségnek szá
mítottak; édesanyámat, akit kidobtak az 
egyetemről és édesapámat (hónapokig tar
tó távoli helyettesítéseket követően) Szász- 
régenbe helyezték, két különböző patikába. 
Stráfszekerekre került a holmink, s esté
re már a magyarrégeni albérletben voltak 
bútoraink és könyveink, ahova húgommal 
és édesanyámmal egy zsúfolt, benzingőzös 
autóbuszon érkeztünk. A nagyon barátsá
gos és szeretnivaló Szászrégenben lettem 
iskolás, kezdetben a magyar tanítóképző
ben (2-es számú Középiskola, 1959 után ve
gyes tannyelvű líceum). 1964-ben érettsé

giztem, majd felvételiztem a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem történelem szakára. 
Régenben dőlt el, hogy történész, méghozzá 
művészettörténész szeretnék lenni. Pálya- 
választásomat elsősorban olvasmányaim s 
talán a festészet iránti, szemmel láthatóan 
viszonzatlan vonzódásom befolyásolta.

-  Gyógyszerész családból származik. Ho
gyan fogadták szülei a pályaválasztását? Meg
bánta-e valaha? Nem kísértették utólagosan 
soha olyan gondolatok, hogy milyen lett volna 
továbbvinni nagyatyja és szülei hivatását?

-  Patikába születtem, patikákban nőt
tem fel, patikai dolgokról folyt a szó otthon 
is. Édesanyámtól kirándulásainkon a növé
nyek latin nevét tanultam. Türelmesen ma
gyarázott, mikroszkópjával és metszetgyűj
teményével sokat szórakoztam; a patikában 
otthon éreztem magam. Ott is, illetve ott
hon is vegyészkedtem, később még a gyógy
szeralapanyagok kötelező analízisében is se
gédkeztem. Az állványedények latin feliratai 
alapozták meg szerény latin tudásomat s ta
lán felirattani érdeklődésemet is. Ami elri
asztott az orvosi és gyógyszerészi hivatás
tól, az a tömeges és csillapíthatatlannak tűnő 
emberi szenvedés volt, ezt nap mint nap ér
zékelhettem a gyógyszertárban. A szüléimét 
megdöbbentette a választásom, felismerték 
a veszélyeit, de beletörődtek, leginkább mert 
az államosítást követően okafogyottá vált a

gyógyszerészi hivatás erőltetése. Egyébként 
biztosan gyógyszerész lettem volna, találhat
tam volna bizonyára valamilyen betegektől 
elszigetelt, kutatói hivatást (nagyapám egy 
gyógyszergyár alapítását tervezte, de terve
it a világháború áthúzta, 1945 után kirabolt 
gyógyszertárunkat kellett működésbe hozni). 
Soha meg nem bántam azonban, hogy a mű
vészettörténet mellett döntöttem. A tudomá
nyos kutatás szenvedélyem lett, teljesen le
foglalta és mindmáig kitölti életemet.

-  Milyen volt Kolozsvár kulturális élete a 
hatvanas években? Milyen érzés volt egyete
mistaként Szászrégenbóí ide csöppenni? Ho
gyan élte meg ezt a változást?

-  Kolozsvár csodás hely volt, színházak
kal, operákkal, hangversenyekkel és kime- 
ríthetetlennek tűnő könyvtárakkal. Egy 
baj volt csak: első éven hetente 38 órám volt 
az egyetemen, a kötelező számonkérések
kel, vizsgákkal, melyekre szülői apanázs
ból, kinnlakásban élve — soha nem voltam 
ugyanis elég „szegény” az ösztöndíjhoz és 
a bentlakási helyhez — becsület dolga volt 
tisztességesen felkészülni. „Pótmamáim”, 
nagyapám nyugdíjas húgai, a görög-latin 
szakos egyetemi adjunktus Kovács Erzsé
bet és református teológus, könyvtáros nő
vére, Katalin voltak. Ok meg barátjuk, az 
olasz—francia szakos Ulrich Ferenc — az 
egyetem félelmetes vizsgáztató hírében álló 
docense -  döbbentettek rá, hogy mennyire 
viszonylagos és hézagos hazulról hozott mű
veltségem. Latin-, illetve olasztudásomat 
törekedtek pallérozni, közben pedig az iro
dalmi és komolyzenei tájékozódásomat igye
keztek a maguk szintjéhez közelíteni.

-  Milyen volt a Babeş-Bolyai Tudomány- 
egyetem egy tudásszomjas fiatal diák szá
mára? Milyen szakmai nevelést kapott az 
akkori oktatóktól, tanároktól? És milyen út
baigazítást, felkészítést a nagybetűs életre?

-  Az egyetemes történeti és világnéze
ti kurzusokat magyarul, Románia történe
tét, továbbá a latin meg az idegen (esetem
ben olasz) nyelvi szemináriumot románul 
abszolváltuk. A történelem szakon tíz fél
évben akkor középiskolai tanárokat képez
tek (az általános iskolai oktatás a Pedagógi
ai Főiskolák végzettjeire hárult elvileg), az 
egyetemen a kutatást hangsúlyozták. Bodor 
András az ókor, Pataki József a középkor, 
Imreh István az újkor, Kovács József a jelen
kor történetét adta elő. A történeti segédtu
dományok, később pedig a latin paleográfia 
tanulmányozásába Jakó Zsigmond vezetett 
be, az ókor szemináriumokat Bitay Ilona, a 
többit Magyari András tartotta. Harmadév
től részben elágaztak az útjaink, én a Virgil 
Vătăşianu vezette, román oktatási nyelvű 
művészettörténet szakirányt választottam. 
A tanári szigor különböző fokozataival ta
lálkoztunk ugyan az egyetemen, hiányzás
ról, felkészületlenségről azonban szó sem le
hetett. Az én sorsom nagyjából másodéven 
dőlt el, amikor Jakó Zsigmond tanár úr ala
posan kikérdezett az elképzeléseimről, s rö
videsen kutatási témát is ajánlott: az alvinci 
kastély történetét megvilágító kiadatlan 
források -  mondta -  a Gyulafehérvári Káp
talan birtoklevéltárában, a székesegyház 
délnyugati toronyaljában találhatóak, a va
kációban utazzam oda s másoljam le azokat. 
Előrelátóan úgy vélekedett, hogy Vătăşianu 
professzor -  aki nyilván folytatni szándék
szik nagyjából 1550-ig terjedő összefoglalá
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sát (Istoria artei feudale în ţările romíné. I. 
Bucureşti, 1959) -  érdeklődését biztosan fel
keltik a kastély történetét megvilágító ku
tatásaim. Vélekedése sokszorosan beigazo
lódott, egy életre meghatározta kutatásaim 
tém áját, s V ătăşianu  professzor figyelm ének  
és jóakaratán ak  köszönhettem  szabadulá
som at a tanügyből, akárcsak  a tudom ányos 
pályám nak k eretet adó kutatói á llá s t is.

-  Milyen volt a diákközösség? Mennyiben 
volt másabb a mostani diákokhoz viszonyítva?

-  Heten kezdtünk, nyolcán végeztünk a 
történelem szak ’56-os évfolyamának magyar 
„alcsoportjában”. Hozzá kell tennem azon
ban, hogy hatan pályáztunk egy-egy helyre a 
felvételin. Az Egyetemi Könyvtár, a Történe
ti Intézet Jókai, illetve Bástya utcai könyvtá
ra, továbbá az Akadémiai Könyvtárak lettek 
a legfontosabb támaszpontjaink. Csoporttár
saim közül néhai Tónk Sándor és Zepeczaner 
Jenó' kerülte még el a tanári pályát.

-  A hatvanas-hetvenes évek kultúrpoliti
kai helyzete mennyire befolyásolta szakmai 
munkásságát? Milyen lehetőségek álltak egy 
fiatal, pályakezdő művészettörténész rendel
kezésére Kolozsváron?

-  1969-ben végeztem az egyetemet, s 
úgy tűnt, hogy állásom is lesz egyik ta
nárom, az idén elhunyt Viorica Guy Ma- 
rica docens igazgatta Művészeti Múze
umban. Az ország három egyetemének 
történész abszolvenseit akkor Jászvásár
ban osztották el, ott persze számba sem 
vették a múzeumi állás létezését igazoló, 
kolozsvári levelet, így Kolozs megye egyet
len magyar tannyelvű általános iskoláját, a 
bálványosváraljait választottam.

-  Hogyan emlékszik vissza a bálványos
váraljai történelem- és énekoktatásra, a Ko
lozsvári Képzőművészeti Főiskolán, illetve 
később a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
tartott művészettörténeti előadásokra?

-  Nagyon el voltam keseredve, mert úgy 
gondoltam (ma is meggyőződésem), hogy al
katilag, a lassúságom, a beszédmódom mi
att sem lehetek jó tanár. A tanév kezdetén 
később az is kiderült, hogy a nyolc történe
lem óra mellett tíz énekórát és karvezetést 
is tartalmaz a katedrám. Botfülűként te
hát a szocializmusra annyira jellemző élet
helyzetbe csöppentem, amiben az ember 
azt csinálja, amihez nem ért, de ellene a 
Tanügyminisztérium röghöz kötött jobbágya
ként nem is lázadozhat. Két évig tartott ez a 
megpróbáltatás, nagyon sajnáltam a gyere
keket, akik szerettek volna énekelni, de nem 
volt kivel. Elméletet, transzponálást, hang
sorok felírását tanulták meg tőlem, de nem 
énekelhettek, mert a tanáruk az alaphangot 
sem volt képes megadni! A következő kény
szerű találkozásom a tanítással 1983-ban kö
vetkezett be, Borghida Istvánnak, a Képző- 
művészeti Főiskola kiváló művészettörténet 
tanárának váratlan elhunyta után. A kolozs
vári Történeti és Régészeti Intézet kutató
jaként, jobb híján, a téli vizsgaidőszak vé
gén óraadóként vettem át négy évfolyam heti 
16 óráját. Három félévig tartó megpróbálta
tás volt, de meghívóim, Abodi Nagy Béla pro
fesszor és Feszt László rektor azzal érveltek, 
hogy amennyiben nem vállalom, megszűnik 
ott a magyar nyelvű művészettörténeti okta
tás. A negyedik félévben azután felsőbb ha
tározatra szűntek meg a magyar nyelvű el

méleti kurzusok, s ezt az akkori rektor úgy 
közölte a hallgatókkal, hogy én nem válla
lom tovább a tanítást... Az 1989-es változá
sok után óraadóként több helyen is tanítot
tam, többek között a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Teológián, a Partiumi Keresztény 
Egyetemen, a BBTE történelem szakán is, 
míg 1996-ban létre nem jött a magyar mű
vészettörténet szak a Történelem és Filozó
fia Karon belül. 1997-ben docensként alkal
mazott az egyetem, s elsősorban a magyar 
művészettörténészeket tanítottam. Az első 
években előfordult, hogy heti 26 órám volt. 
Egészen 2012-es nyugdíjazásomig mintegy 
120 művészettörténész hallgató végzett ná
lunk, közülük ma jó néhányan az egyetemi 
oktatásban és múzeumokban jeleskednek.

-  Hogyan vélekedik utólag a kutatási té
máiról?

— Utólag teljesen természetesnek tűnik, 
hogy soha nem foglalkozhattam -  amint azt 
kamaszkoromban elképzeltem -  az olasz re
neszánsz nagy mestereivel. Külföldi tanul
mányutak, megfelelő könyvtár hiányában 
kézenfekvő volt, hogy csak Erdély művészetét 
vizsgálhattam. A reneszánsz határait több
ször is átléptem, hol a középkor, hol a 18—19. 
század művészete felé. Az Erdélyi Fejedelem
ség másfél évszázadának művészete a Szabó 
T. Attila által összefoglalóan és találóan er
délyi régiségnek nevezett időkeretbe illeszke
dik, s kétségtelen, hogy a maga provinciális 
módján késő gótikus, reneszánsz, manieris
ta és kora barokk jelenségeket egyaránt tar
talmaz. A kutatásaim leginkább rendszere
zésnek tekinthetők: igyekeztem ellenőrizni, 
megtisztítani, adatokra és megfigyelésekre 
támaszkodva pontosítani azt a képet, amit az 
előttem járók az erdélyi művészet alakulásá
ról körvonalaztak. Sokkal több eszköz állott 
a rendelkezésemre, terepbejárások, épület- 
és falkutatások, felmérések, levéltári forrá
sok beható vizsgálata és értelmezése mellett 
munkámban talán némi gyógyszertári fogan- 
tatású tárgyilagosság és biztosan a szerencse 
is segített. Az erdélyi reneszánsz kastélyok
kal, a késő középkori és reneszánsz Gyula- 
fehérvárral, Bethlen Gábor és a Rákócziak 
műpártolásával kapcsolatos eredményeim
re, az ún. erdélyi virágos reneszánsz létezé
sét cáfoló, több ízben is megfogalmazott állás
pontomra vagyok büszke. Biztosan hibáztam 
is sokszor, egy-egy emlék eredetét, sorsának 
alakulását kutatva-értelmezni törekedve, 
megnyugtat azonban a tudat, hogy ma már 
barátaim, munkatársaim, tanítványaim so
ra ellenőrzi eredményeimet, ők majd tovább 
is lépnek azon az úton, melyen éppen fél év
százada magam is elindultam.

-  Vérbeli kutatóként hogyan lehet a össze
egyeztetni a tudományos kutatómunkát és 
az oktatói, didaktikai feladatokat?

— Nagyon nehezen. Éppen a doktori dol
gozatomat írtam, amikor 1983 februárjá
ban váratlanul az egyetemes művészettörté
net tudorává kellett előlépnem. Szerencsére 
a disszertációm jórészt már készen volt, ro
mán nyelvezetét kellett valamennyire elfo
gadhatóvá tenni, így a védésig eltelt másfél 
évben nem ártottam a tudománynak. A té
máim nem voltak kelendőek, így 1989-re alig 
tucatnyi nyomtatott közleményem volt. Az 
1989 utáni pályafutásom során viszont egy
re fontosabbak lettek a közlemények, egyre 
több a kötelezettségem is, mert intézeti mun
kám mellett olykor több helyen is tanítottam,

falat kutattam, restaurálást előkészítő ta
nulmányokat írtam, s akkoriban fogant má
sik büszkeségem, az Erdélyi Műemlékek cí
mű sorozat, amelynek megjelent 48 füzetéből 
tucatnyit írtam, legtöbbjét pedig lektorként 
gondoztam. A népszerűsítésnek ez a formája 
teljesen hiányzott, s szerkesztőként, szaklek
torként igyekeztem tartalmában és nyelvé
ben is igényes szövegeket létrehozni. Kény- 
szerűség, egyben becsületbeli kötelesség is 
lett a publikálás, amiben rendkívüli kön
nyebbséget jelentett, hogy 1992-től már első 
számítógépembe fogalmaztam és szerkesz
tettem munkáimat. Kislányaim szórakozás
ból begépelték a korábbi kézirataimat is, s a 
számítógép kínálta könnyebbségnek köszön
hető, hogy ma, a népszerűsítő írásokat is szá
mítva kétszáznál több közleményem van.

-  Ha utólag megtehetné, döntene-e vala
miben másképp szakmai munkásságával 
kapcsolatban?

-  Úgy vélem, hogy nem hibáztam, ami
kor hajlamaim, kedvem, személyes érde
keim ellenére elvállaltam az egyetemi ok
tatást. Nagyon sok időm és energiám ment 
rá, de talán használtam vele a közössé
günknek és az erdélyi régiség emlékeinek.

-  Nem hiszek a számmisztikában, de ér
dekes, hogy egybeesik Kolozsvár 700 éves, 
Károly Róbert által adományozott városi 
rangja, a Helikon (korábban Utunk) irodal
mi lap 70. évfolyama és 700. lapszáma, il
letve a tanár úr 70. életéve. Hogyan tekint 
vissza az elmúlt 70 évre? Mi nyújtja a legna
gyobb elégtételt: szakmai sikerei és elismeré
sei, családi élete, unokái vagy kedvelt és ki
tartóan űzött kikapcsolódása, a tenisz?

-  Az biztos, hogy Kolozsvár 700 éve nem 
az én érdemem! Örülök neki, s a város tör
ténetének, egykori arculatának megisme
réséért valamennyit magam is tettem. Az 
Utunk-Helikonnal azonban valóban egyidő
sek vagyunk. Amióta olvasni tudok, olvas
tam is, szerettem a szemléletét, kritikai szel
lemét (szívesen emlékezem néhai K. Jakab 
Antalnak a kezdő toliforgatókhoz intézett 
szellemes kritikáira, műelemzéseire vagy a 
Ki hitte volna? rovatra, a könnyű keresztrejt
vényekre meg annyi másra). 1974-ben jelent 
meg benne egy rövid írásom az alvinci kas
tély akkor felfedezett építési feliratának ér
telmezésével, a Helikon legelső számában pe
dig a Szabók Tornyának 1629-es feliratáról 
írtam. A Helikonnak a neve is közel áll hoz
zám, mert nagyatyám László öccse az Erdé
lyi Helikon szerkesztője volt. Ami az elégté
telt illeti, néhai tanáromat és mentoromat, 
az idén száz éve született Jakó Zsigmondot 
idézném. Ő mondogatta, hogy az ember min
dig úgy hajtsa álomra a fejét, hogy elintézet
len dolgai ne legyenek. Az 1989 előtti kilá- 
tástalanságban meg voltam győződve róla: 
úgy halok majd meg, hogy jóformán semmit 
az általam megszerzett tudásból közzé nem 
tehetek. A fordulat utáni legnagyobb elégté
telem, hogy nagyjából utolértem önmagam, 
megnyugtat, hogy érzésem szerint bármi
kor elszámolhatok, megtettem, ami tőlem 
telt. Ennek a teljesítménynek természete
sen elengedhetetlen feltétele a nyugodt és ki
egyensúlyozott családi háttér, felülmúlhatat
lan jutalmai pedig gyermekeim és unokáim, 
akikkel, ha megérem, talán játszhatok még 
néhány labdamenetet.
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POM OGÁTS BÉLA

Az Erdélyi Helikon és 
az „erdélyi gondolat”
Nemzeti történelmünknek és kultú

ránknak van egy — tulajdonképpen alig 
emlegetett — tradíciója, ez egyszersmind 
a történelmünkben ritkán tapasztalha
tó stratégiai sikerek megalapozója is. 
A kompromisszumok stratégiájára gondo
lok, amely általában (bizonyíthatóan) az 
eredményes politikai döntések megalapo
zója volt. Ha távolabbra nézek, Szent Ist
ván vagy IV. Béla, Mátyás király vagy 
Bethlen Gábor államvezetési stratégiája 
szinte mindig ilyen kompromisszumokra 
épült, és hasonló kompromisszumok vol
tak eredményesek a kulturális, az irodal
mi fejlődésben is: Kazinczy Ferenc moz
galmára, a Vörösmarty Mihály neve által 
fémjelzett magyar romantikára, a Pető- 
fi Sándor, Arany János, Jókai Mór és Ke
mény Zsigmond munkássága által igazolt 
„nemzeti klasszicizmusra” vagy éppen az 
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső', Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula és 
mások életművében kibontakozó „klasszi
kus modernségre” (a Nyugat körül kibon
takozó irodalmi irányzatra) gondolok. Va
lójában hasonló: összefoglaló és egyeztető 
szellemi stratégiát alapozott meg és kép
viselt a marosvécsi Helikon írói közössége, 
illetve az Erdélyi Helikon című folyóirat és 
az Erdélyi Szépmíves Céh nevű könyvki
adó is.

Irodalmi koalíció
A marosvécsi Helikon mint íróközösség, 

különféle (eredetileg egymással többé-ke- 
vésbé szembenálló) irodalmi és világné
zeti irányzatok megegyezése révén jött 
létre; koalíciós jellege tartózkodó és türel
mes irodalompolitikát követelt. „Az az er
délyi írói közösség — nyilatkozta 1928-ban 
Kuncz Aladár a Helikonról a budapesti 
Literatura című folyóiratban —, amelynek 
magam is tevékeny tagja vagyok, az iro
dalmi szabadság elvét testesíti meg. Poli
tikai és világnézeti kérdésekben a legna
gyobb türelemmel vagyunk egymás iránt, 
közös célunk az erdélyi kultúra ápolá
sa: ebben egyek vagyunk valamennyien.” 
A politikai és világnézeti türelem vetet
te fel az irodalom önelvűségének gondola
tát. A Helikon írói általában elhatárolták 
magukat a politikailag irányzatos művé
szettől, s azt hangoztatták, hogy az iroda
lomnak elsősorban esztétikai és erkölcsi 
érdekeket szabad képviselnie. Minden
nek természetesen volt politikailag értel
mezhető jelentősége is: a demokratikus 
és nemzeti értékeket vállaló és képviselő 
irányzatok összefogására utalt.

Kuncz Aladár, aki az Erdélyi Helikon 
szerkesztőjeként foglalta össze a helikoni 
irodalomszemlélet lényegi karaktervoná
sait, elvetette az irodalomban kifejezés
re jutó világnézeti harcokat, a művészet 
egyesítő ereje mellett tett hitet, „...nem 
szabad mást — szögezte le Erdély az én

hazám cínű írásában az Erdélyi Helikon 
1929-es évfolyamában —, csak az irodal
mi és művészi szempontokat tekintetbe 
venni [...], amikor az elárult, háborútól 
és forradalmaktól kisajátított szabad iro
dalmi szellem visszahódításáról van szó, 
alacsony szempont volna nézni irodalmi 
megítéléseknél, hogy ki milyen politikát 
vagy vallást követ, ki milyen világnézet 
szerint látja megoldhatónak a szociális 
bajokat.” Az érdekek egyeztetése, a libe
rális művelődéspolitika és az önelvű iro
dalom gondolata a IVyngaí-mozgalom er
délyi magyar társává és szövetségesévé 
tették az Erdélyi Helikont. Kuncz Aladár 
lényegében ugyanazt az irodalomszemlé
letet képviselte, mint az „írástudók árulá
sa” ellen hadakozó Babits Mihály.

A Helikon önelvű irodalomeszménye 
nem jelentett öncélúságot, a transzilván 
irodalomszemlélet ugyanúgy elutasítot
ta az öncélú művészetet, mint a közvet
len politikai pártosságot. Ezzel az iroda
lom mibenlétéről és feladatairól kialakult 
hagyományos nyugati felfogást követte. 
Az irodalom célja, a helikonisták szerint, 
sohasem lehet pusztán a szórakoztatás 
vagy a kísérletezés, mint ahogy nem lehet 
a napi politika érdekeinek szolgálata sem. 
A Helikon írói a nemzetiségi lét feltétele
iből indultak ki, midőn az irodalom értel
mét keresték. Makkai Sándor az erdélyi 
magyarság szellemi egységének és nemze
tiségi öntudatának kialakítását várta az 
irodalomtól. „Az, amiről nálunk szó van 
— jelentette ki Közönség és irodalom című 
1927-ben keletkezett írásában -, az erdélyi 
magyarság lelki és szellemi életének szer
vezett, öntudatos, egységes kialakítása, az 
erdélyi magyarság műveltté tétele, nemzet

és egyetemesen emberi szempontból, az in
tézményes módok folytonos csökkenése kö
vetkeztében elsősorban és legfőképpen az 
irodalom eszközeivel történhetik meg.”

Az irodalom mint 
nemzetnevelés
Az irodalomra, ezek szerint, „nemzet

nevelő” feladatok hárultak, és az iroda
lom ezeket a feladatokat csak erős közös
ségi felelősségtudattal és magas művészi 
színvonalon végezhette el. Makkai organi
kusan egységesnek tekintette az irodalom 
morális és esztétikai karakterét. „Az iga
zi szépirodalom -  folytatta előbbi gondola
tát -  nemcsak szórakoztatás, hanem ön
célú ábrázolása s ezzel bár érdektelen, de 
hatalmas propagátora az igazságnak és 
a jónak a szép tükrében.” Az irodalom er
kölcsi hivatásának tudatában Kosztolá
nyi Dezső művészetszemléletével is vitába 
szállt. A „homo aestheticus” magatartásá
val szemben a „homo morális” magatartá
sát fogadta el; azt az írószerepet, amelyet 
Babits képviselt. „A lélek emberének -  ír
ta Aisthesis című 1933-ban írott kis tanul
mányában — éppen az ízlés nevében nincs 
joga meglépni az élet küzdelme elől [...], a 
művészi lelkiismeret megköveteli a művé
szi igazságot, melynek éppen olyan szigo
rú áthághatatlan törvényei vannak, mint 
a gondolkozásnak vagy a cselekvésnek. 
A művészet ereje a művész lelkiismereté
nek mélységében, érzékenységében, fogé
konyságában és tisztaságában rejlik.”

Az irodalom „nemzetnevelő” és erkölcsi 
hivatása a Helikon körében dolgozó radi
kálisoknál határozottabb elkötelezettség
gel párosult. Ennek az elkötelezettségnek 
már szociális tartalma és politikai távla
ta volt. Ligeti Ernő A z irodalom társadal
mi funkciója című 1932-es írásában az 
ítélő bíró közéleti felelősségéhez hasonlí
totta az író felelősségét, s a művészi, va
lamint erkölcsi igényességet a közügyek
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ben nyilvánított határozott állásfoglalás 
kötelességével egészítette ki. Kés Károly 
Tamási Áron Énekes madár című mese
játékának méltatása során arra hivatko
zott, hogy a nemzetiségi irodalomnak az 
„új sorsú magyar közönséghez” kell szól
nia, és ennek a közönségnek az életével 
kell számot vetnie. Szentimrei Jenó' ar
ról beszélt, hogy az erdélyi magyar iroda
lomnak nem szabad megelégednie a pol
gári közönség elismerésével, tovább kell 
lépnie, a nemzetiségi társadalom dolgo
zó rétegeihez kell utat találnia, „.. .ha Pe
tőfi Sándor meg tudta írni -  jelentette ki 
Levél Erdélyből című, az Erdélyi Helikon 
1931-es évfolyamában közölt írásában — 
A farkasok dalá t és A kutyák dalát, ha 
Ady Endre meg tudta írni a Proletár fiú 
versét és az Álmodik a nyomort, minden 
valamirevaló magyar költő klaviatúráján 
megszólalhatna egy hang a magyar mun
kásságért, egy hang legalább a nem-na- 
cionalista pártkeretek között is magyar 
magyarért, aki kétszeresen kiszolgálta
tott Erdélyben: magyarként is, munkás
ként is...” Tamási Áron, ahogy Gondolat 
és árvaság című 1935-ös írásában olvas
hatjuk, az irodalom nemzetiségi elkötele
zettsége mellett már megkívánta az egye
temes emberi elkötelezettséget: „Olyan 
gondolatkört kell adnunk, amely ne csak 
magyar legyen, hanem emberi is. Amely 
ne csak praktikus legyen, hanem erköl
csös is. Amely ne csak bátor és útmuta
tó legyen, hanem igaz és megbízható is.”

A Helikon irodalomszemléletében a 
művészet humanista és erkölcsi hivatásá
nak volt kitüntetett szerepe, a marosvécsi 
közösség radikális szellemben munkálko
dó tagjai ezen túl hitet tettek az irodalom 
szociális és közösségi felelőssége mellett 
is. A helikoni irodalompolitika általában 
megengedte az irodalmi gondolkodás egy
mástól eltérő változatait, sőt: a belső vi
tákat. Ám abban, hogy a kisebbségi iro
dalomnak a maga önelvű művészi céljai 
mellett szolgálnia kell a nemzeti, illetve 
nemzetiségi érdekeket, következetesen 
egyetértettek a helikoni irodalomszemlé
let alakítói és hívei. Az írói erkölcsnek ez 
a közösségi dimenziója az Erdélyi Helikon 
egész írótáborának munkásságában ér
vényesült — hasonlóan a két világháború 
között kibontakozó magyar irodalom más 
közösségeihez és táboraihoz.

A liberalizmus határai
Mindemellett a helikoni irodalomszem

lélet tartózkodó liberalizmusának is meg
voltak a maga határai, jobb és bal felé 
egyaránt. A kommunista, illetve szociálde
mokrata elveket hangsúlyozó irodalom és 
a nemzeti elfogultságot képviselő konzer
vatív irodalom tulajdonképpen kívül esett 
a helikoni liberalizmus különben meg
lehetősen tágas körén. Az Erdélyi Heli
kon ugyan időnként teret adott olyan írá
soknak is, amelyek nem vágtak ejgybe a 
transzilvánista ideológia elveivel. így Ta
mási Áron nagy elismeréssel fogadta Szi
lágyi András Új pásztor című regényét, 
amely az osztálytudatos és -harcos pro
letárirodalom lázadó hangját szólaltatta 
meg. Tamási regényét, a Címereseket azon

ban, miként ezt Berde Máriának az Erdé
lyi Helikon 1931-es évfolyamában olvasha
tó kritikája mutatja, már visszautasította 
a Szépmíves Céh, és a helikoni kritika is 
bírálattal fogadta nyíltan megfogalmazott 
arisztokráciaellenessége miatt. Ez az elha
tárolódás természetesen összefüggött az
zal, hogy Erdélyben a magyar arisztokrá
ciának, miként azt gróf Bánffy Miklós és 
báró Kemény János tevékenysége is mutat
ta, határozottan nemzeti közösségi és kul
turális vezető szerepe volt. Hasonló sors 
érte Kacsó Sándor Vakvágányon, Berde 
Mária Szentségvivők és Balázs Ferenc Rög 
alatt című műveit. A bírálat és elhatároló
dás azonban jobb felé is érvényesült: a Szé
kely Mózes álnéven író Daday Loránd el
keseredett hangú, nemzeti sérelmektől és 
elfogultságoktól fűtött regényét: a Zátonyt 
Kós Károly az Erdélyi Helikon 1931-es év
folyamában közölt írásában határozott el
utasításban részesítette. Kós Károly írá
sában a következők olvashatók: „Nem 
vállalhatjuk, mint magyarok és nem vál
laljuk, mint erdélyiek. Mi csak az igazsá
got vállalhatjuk, mert ez a mi legnagyobb 
erőnk, és nem vállaljuk ezt az írást, amely 
az igazság látszatát a rosszul értelmezett 
művészet szuggesztív erejével akarja való
ságképpen elfogadtatni.”

Az Erdélyi Helikon szabadelvű türe
lemmel hajolt az irodalmi élet fölé, min
denekelőtt azonban óvni próbálta a 
transzilvánista eszményeket. Ezeknek az 
eszményeknek a jegyében kívánta védel
mezni a kisebbségi erők összefogásának 
stratégiáját, és akarta elkerülni a nyílt 
összecsapást az erdélyi magyar nagy- 
birtokos osztály reformokra hajlamos 
csoportja és a népi érdekeket képviselő 
radikálisok között. Ugyanakkor őrizni kí
vánta a nemzetiségi megbékélés kezdeti 
eredményeit, s nem engedte veszélybe so
dorni a magyar-román megértés ügyét.

A Helikon írói érdeklődő szeretettel ha
joltak az erdélyi magyar kultúra múltja 
fölé, a transzilván eszmék köré oda sze
rették volna rajzolni a művelődésben gaz
dag hagyományokat. Az alakuló szellemi 
életben nagy szerepet kaptak az irodal
mi évfordulók; így Petőfi, Madách és Jókai 
születésének centenáris ünnepségei, ame
lyek természetesen az ünnepelt klassziku
sok erdélyi kapcsolatait voltak hivatottak 
megvilágítani. Hasonló ünnepségek foly
tak Apáczai Csere János születésének há
romszázadik évfordulóján 1925-ben, ekkor 
született Áprily Lajos népszerű verse: a 
Tavasz a házsongárdi temetőben. Az erdé
lyi irodalmi tudat kialakításának szándé
ka tartotta ébren olyan írók emlékét, mint 
Tótfalusi Kis Miklós, Apor Péter, Beth
len Miklós, Cserei Mihály, Jósika Miklós, 
Kemény Zsigmond és Petelei István, akit 
a transzilvánista elbeszélő irodalom köz
vetlen elődjének tekintettek, nemcsak re
gionális törekvései, hanem a társadalmi 
lét mélyvilágába hatoló művészi módsze
re következtében is. A helikonisták előzé
kenyen pártolták azokat az idősebb írókat 
és irodalmárokat: Jékey Aladárt, Kovács 
Dezsőt, Benedek Eleket, Gyalui Farkast, 
akik a századfordulón kísérelték meg, 
hogy erdélyi szellemben regionális iro
dalmat teremtsenek. A közvetlen hagyo
mányra azonban nem épülhetett igazán

korszerű és színvonalas irodalom. A szüle
tő nemzetiségi irodalomnak az anyanyel
vi kultúra nagyobb mozgalmaihoz kellett 
csatlakoznia; a Helikon a Nyugat köré
hez s az ebben a körben képviselt irodalmi 
áramlatokhoz csatlakozott.

A H elikon  és a  N yugat
A marosvécsi írók közül többen is kap

csolatba kerültek a Nyugat-mozgalmával 
még 1918 előtt. Kuncz Aladár a háború 
előtti Nyugat állandó munkatársa volt, 
Bartalis János és Endre Károly is ebben 
a körben lépett fel, s a Nyugat vonzásába 
került Áprily Lajos, Bárd Oszkár, Kádár 
Imre, Ligeti Ernő, Molter Károly, Olosz 
Lajos, sőt Reményik Sándor is, midőn 
szakított a Végvári-versek heves indula
taival, s az „örök értékek” védelme alap
ján hirdetett költői programot. A Helikon 
már eleve nem érzett rokonszenvet a ma
gyarországi konzervativizmus iránt; a hi
vatalos irodalom nemzeti elfogultsága, 
revansvágyó irredentizmusa és unalmas 
epigonizmusa egyaránt idegenkedéssel 
töltötte el. A transzilván ideológia libera
lizmusa, türelmessége és európai tájéko
zódása a „nyugatos” irodalomban találta 
meg elsőrendű szövetségesét.

A Helikon nagyobb törések nélkül vál
lalhatta és követhette a Nyugat eszménye
it, minthogy az ellenforradalmi korszak 
kihívóan jobboldali közhangulata Erdély
ben nem kapott semmiféle szerepet. S az 
a kulturális fejlődés, amely a Nyugat-moz
galom és általában a modern magyar mű
velődés kialakulása nyomán országszerte 
megindult még a század első évtizedében, 
nagyjából töretlen maradt. Schöpflin 
Aladár Erdélyi irodalom című, a Nyugat 
1934-es évfolyamában közölt írásában ta
láló szavakkal jellemezte a romániai ma
gyar szellemi életet: „Ők elkerülték [...] az 
ellenforradalmat, tehát nem hat rájuk az 
a groteszk ellenforradalmi ideológia, mely 
a csonka-magyarországi elméket beködö
síti, minden bajt a forradalom nyakába ró, 
és mindenkit anatémával sújt, aki bármi 
erőltetve is, kapcsolatba hozható a forra
dalommal. Ezenfelül ők nehéz helyzetük
ben nem érhetik be néhány konvencionális 
formulával, ha a magyarság dolgaiban va
ló tájékozódásról van szó, nekik mélyebbre 
kell nézniök s jobban meglátniok a dolgok 
komplikált voltát. S ők sokkal messzebb 
estek a háború előtti időktől, ezeknek az 
intézményei rájuk nézve nem érvényesek 
többé, s jobban megszabadultak az ezek
ből folyó hagyományos, de aktualitásukat 
vesztett eszmemaradékoktól, és így job
ban felismerték annak szükségét, hogy 
a magyarságnak történelmi helyzetében 
új eszméket, új célkitűzéseket, új gondol
kodási módszereket kell váltani. Mindez 
bizonyos fiatalságot és rugalmasságot a 
gondolatuknak, s új fogalmak befogadásá
ra képessé teszi őket.”

Az új eszmék és az új gondolkodás kez
detben nem is voltak igazán újak: a He
likon a Nyugat klasszikus polgári hu
manista eszméit követte, természetesen 
alakítva, módosítva ezeket az eszméket
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5 . oldalról

a kisebbségi helyzet követelményei sze
rint. A Helikon és a Nyugat között szoro
sak voltak a kapcsolatok. A helikonisták: 
Bartalis János, Berde Mária, Kuncz 
Aladár, Makkai Sándor, Molter Károly, 
Szentimrei Jenő, Tabéry Géza és Tamási 
Áron rendszeresen szerepeltek a Nyugat, 
a „nyugatosok”: Babits Mihály, Kosztolá
nyi Dezső, Móricz Zsigmond, Laczkó Gé
za, Schöpflin Aladár, Nagy Lajos és Ré
vész Béla az Erdélyi Helikon hasábjain. 
Ez az együttműködés igen termékenynek 
és hasznosnak bizonyult: a Nyugat tábo
ra határozottabban tudta kifejezni nem
zeti elkötelezettségét, az Erdélyi Helikon 
tábora pedig erőteljesebben tudta érvé
nyesíteni hűségét az irodalom egyetemes 
és európai eszmeisége iránt.

A helikoni irodalom, különösen a hú
szas években, a művészi látás és mód
szer, valamint a stílus körében is a 
Nyugat nagy nemzedékének vívmánya
ihoz ragaszkodott. A modernebb irány
zatok, így az avantgarde törekvései 
alig hatottak rá, csupán az expresszi
onista szabadversnek volt Szentimrei, 
Bartalis és Olosz költészetében némi sze
repe. Makkai Sándor és Kuncz Aladár 
ugyanakkor egyformán elutasították az 
avantgarde kísérleteket. A világháborút 
követó' társadalmi változások és a nemze
tiségi lét feltételei ennek ellenére módo
sították a „nyugatos” orientációt. A forra
dalmat és ellenforradalmat átélt Nyugat 
a húszas években, egészen az antifasisz
ta szellemi ellenállásban történő szerep- 
vállalásáig, lényegében védekező helyzet
ben dolgozott, általában szakítva korábbi 
radikális eszméivel.

Az írástudók függet
lensége és szolgálata
A kultúra és a szellem fölényét hirdet

te, az „írástudók” függetlenségét védel
mezte, elutasítva azt, hogy az irodalom 
közvetlenül avatkozzék be a társada
lom küzdelmeibe. A kisebbségi lét felté
telei között ez a magatartás semmikép
pen sem lett volna célravezető. A helikoni 
irodalom konzervatív reformista vagy li
berális ideológusai: Makkai Sándor és 
Kuncz Aladár természetes módon fogad
ta el azt, hogy a nemzetiségi irodalmat 
fokozott felelősség fűzi ahhoz a nyelvi kö
zösséghez, amelyből ered, s erőteljeseb
ben kell vállalnia a maga erkölcsi, kö
zösségi feladatait. A helikoni irodalom 
transzilvánizmusának ilyen módon ki
egyenlítő szerep jutott.

A helikonisták egy másik csoport
ja: Kós Károly, Szentimrei Jenő, Tom
pa László, Szántó György már határozot
tabban képviselte a művészi szolgálat és 
a közösségi felelősség gondolatát. A he
likoni irodalom, akár a művészet morá
lis felelősségét, akár közösségi feladatait 
tekintette vezérlő elvének, mindenkép
pen tárgyszerűbb ábrázolásra, közért
hetőbb előadásra törekedett. A háború 
előtti Nyugat felfokozott személyiségkul
tusza és szubjektivizmusa idegen volt tő

Delta

le, azt az eszmei fordulatot követte, ame
lyet a „nyugatos” irodalom néhány nagy 
egyénisége: Babits és Móricz, valamint 
a „második nemzedék” kezdeményezett 
a vesztett háború és a bukott forradal
mak után. Erőteljesebben szólaltatta meg 
a kollektív érzéseket, nézeteket és erőtel
jesebben képviselte a művészi realizmus 
szemléletét. „A Nyugat-generáció nagy 
egyéniség-problémái helyett — hangoztat
ta Kovács László, az Erdélyi Helikon szer
kesztője, A z Erdélyi Helikon antológiája 
című 1927-es könyvismertetésében -  az 
erdélyi irodalom az egyéniségproblémá
kat is már hűvös kollektív hátterükkel 
hozta; a Nyugat-generáció egyéniség-for
radalmáraival szemben az erdélyi írók és 
hőseik józan képviselők csupán.”

Különösképpen érvényes ez a megálla
pítás a Helikon úgynevezett ifjú székely 
csoportjának íróira. A székely fiatalok: 
Tamási Áron, Kacsó Sándor, Jancsó Béla, 
Balázs Ferenc, Kemény János és Maksay 
Albert egyértelműen népi elkötelezettsé
get hirdettek, első eszmélkedésük idején 
Szabó Dezső romantikus antikapitalista 
népiességét fogadták el. A fiatal írók ko
rai mozgalomszervező kísérlete: az 1923- 
ban megjelent, később Tizenegyek címen 
emlegetett antológia határozott szakítást 
jelentett a „nyugatos” irodalommal. Szer
zői, különösen a programadó cikkeket író 
Balázs Ferenc és Jancsó Béla népi tájéko
zódást képviseltek, a mitologikus „székely 
lélek” leírására törekedtek, a népi jelleg
zetességek, művészi kifejezésére szeret
tek volna vállalkozni. Csak később, már 
érettebb munkáikban fordultak elhatáro
zó módon a plebejus demokratizmus és a 
művészi realizmus eszményeihez.

A romantikus indulás után valójá
ban a népi törekvéseket képviselő fiata
lok: Tamási Áron, Kacsó Sándor, Balázs 
Ferenc és a hozzájuk csatlakozó Szemlér 
Ferenc, Kiss Jenő, Bözödi György, Ga- 
gyi László és Kováts József, általában a 
„második helikoni nemzedék” kapcsolta

a nemzetiségi irodalmat a korszerű rea
lizmus áramlataihoz. Ennek a generáci
ónak már a hazai „második nemzedék”: 
József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Németh László és Kodolányi János voltak 
az igazi társai és szövetségesei.

Összekötő szerep
Az Erdélyi Helikon és az Erdélyi 

Szépmíves Céh: a marosvécsi szelle
mi közösség irodalma valójában a hu
szadik század magyar (magyarországi) 
irodalmi kultúrájának minden igazán 
fontos nemzedékéhez és áramlatához 
utat talált. Ilyen utak kötötték össze a 
helikonistákat a Nyugat első és második, 
sőt harmadik nemzedékével (a harma
dik nemzedék olyan íróival, mint Jékely 
Zoltán, aki természetesen a helikoni kö
zösségnek is teljes jogú tagja volt), a népi 
írómozgalommal (például Németh Lász
lóval, Illyés Gyulával, Kodolányi János
sal) és a baloldali irodalommal (minde
nekelőtt József Attilával, aki az Erdélyi 
Helikonnak is megbecsült szerzője volt). 
Mindez azt igazolja, hogy a Helikon iro
dalmi stratégiája azt az összefogó és 
egyeztető gondolatot képviselte, amelyet 
a magyarországi irodalmi életben példá
ul Babits Mihály és Illyés Gyula, illetve 
az ő szellemiségük körében működő Nyu
gat. A helikoni íróközösség átfogó elveket 
és biztos ideálokat képviselt -  ez a képvi
selet tette lehetővé, hogy a két világhábo
rú közötti két évtizedben az Erdélyi Heli
kon írói mindig az egyetemes és egységes 
magyar nemzeti kultúra képviselői vol
tak, és ezzel termékenyítő példát mutat
tak az 1945-ös újabb történelmi fordula
tot követő erdélyi magyar irodalomnak, 
kultúrának és közgondolkodásnak is.

E lh a n g z o tt  M isk o lco n , 2016. m á 
ju s  5 -én , a  D s id a  J e n ő  K ör k o n fe r e n 
c iá já n .
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KIRÁLY LÁSZLÓ 
H ajnal
Cs. Szabó László emlékére (is)

Föl bírsz-e ébredni, pattanni, kelni, 
szikrázó hajnalon, gyémánt reggelen? -  
fondorkodik lelkem körül Zoltán Király. -  
Ortodox Húsvét: üres várost látni, 
zengő napkeltét ígér minden jós. 
Születhetne egy-két párjanincs fotó.

Igen! Igen! -  tám adt föl a 
lassan hátráló ifjúi hév, lélek.
Szülőm, fivérem rég halott.
Életem társa -  múltak mezején.
Barátaim java: „odaát”
(haraggal szólva: szerte szét).
Gyermekeim felnőtt férfiak.
Serkenek, fekszem -  amikor akarok. 
Majdnem így szóltam, méghazugabbul: 
mikor kedvem tartja...

De jö tt Z. Úr, s elindultunk -  s igaza lett: 
egyszál magam -  életem 
hétszáz-szerelmű szentséges Főterén...
S  a Farkas utcán, Király utcában, hahó! 
Egyedes-egyedül, mint egy gyermek-álom. 
Ki hinné el csak úgy... ?!
Törölhetetlen pecsét.

Tán a Farkas utcán szorongott egy 
hangulat-oldó gépkocsi állat, 
de már ugatni, nyeríteni nem mert 
a szigorún figyelő középkorban.

Szép hajnalt, jobb reggelt,
Magister Apáczai! —

Én K.L. -  barátibban: öreg Dzsó -  firkász, 
magyar költő (vagy mi ?!) -  jó  szívvel 
tölteném ki a majdani képkeretet 
(veletek, nélkületek).

Mathias, Uram-Királyom!
Vitéz Szent György Lovag!
Nagyságos sosemholt Fejedelmek! 
Jelentem: én mindig hallom a lódobogást, 
erre a földre szorítva fülemet.

Akárhogyan is hiányzik mindenki.

Azazhogy: nincs jelen.

ANDRÉ FERENC 
városnézés
„mindenki senkije mindenkinek” 
(Magashegyi Underground -  Metróhuzat)

látod, itt ez a város, azt hazudjuk róla, 
hogy szép, így próbáljuk megszeretni, 
de ez messze nem elég, mert itt nincsenek 
évszakok, csak a gyorskajáldák hevítik fel 
az utcasarkokat, beivódik minden

ruharáncba
a shawormaszag, és onnan tudod, 
hogy tavasz kéne jöjjön, hogy vakondok 
túrják fel a járdát, és feltörik a köveket, 
és a kövek meg feltörik a lábad, tehát 
a vakondok megtagadják lépteid, 
és így hogyan is érhetnéd utol a holnapod, 
mert ebben a városban rég nem a hó hull, 
csak házakról a régi homlokzatok, 
mert csak a kocsmákhoz lehet itt viszonyulni, 
elhalkultak a szobrok alatti futó borozások, 
átsietések a hídon, és az üvegszemű

horgászok

türelmét tanulod, öreg alkoholistákat
álmodsz magadnak, akik majd elmesélik,
hogy minden éjjel háromkor lesegítik
mátyást a lováról és elviszik a templom
mellé pisilni, ehhez kell viszonyulnod,
ahogy tenyereket álmodsz magadnak,
hogy legyen amit elengedned,
ahogy kapcsolatokat álmodsz magadnak,
hogy legyen amit megtagadnod,
mert ritkulnak a köszönések
és ritkulnak a telefonhívások,
mert ez a város óvatosan becsorog zsebeidbe,
hogy simogasson, és te ilyenkor mindig
azt hiszed, hogy a telefonod rezeg,
látod, így üzen neked, így terjeszkedik,
így tanulja meg az arcodat,
és hazásat játszik  veled,
mert közötök van egymáshoz,
mint leheletednek buszok
ablakán lecsapódó párához,
és ez is egy otthon, a kapaszkodás,
a jegyellenőrök szájszagával
egy ütemre lendülni, és megtanulni
azt, hogy bárhová is indul
a járat, ez a város végül úgyis
elcipel magával, hogy megmaradjatok
egy fényképállvány elvakuzott álmaiban.

LÁSZLÓ NOÉMI
Egyetlen

Burjánzó váram.
Cement és beton.
Villany póznákkal tűzdelt utcasor. 
Nyikorgó hinták tömbházudvaron, 
bádogszobor.

Virágzó váram.
Itt voltam szabad, 
iszonyú úr katángos rét felett, 
formáztam ökröt, öszvért, szamarat, 
özönvizet.

Legendás váram.
Hársas áradás.
Hőstetteim fehérlő oszlopa.
Félelmeimből sarjadó varázs 
dúlt otthona.

Múlandó váram, 
ítéletidő,
csuszamló sziklák, olajszínű sár, 
lég-labirintus, csontszitakötő, 
pontos halál.

Egyetlen váram.
Rejtett szóközök,
villámnyomok a mondatok falán, 
a pont helyén tengerszem gőzölög.
Hazám.

Gyökér

HORVÁTH BENJI 
Untitled City
(Cluj Noir.
Képregény André Ferinek)

Zoro-koktélt szárít a szél,
derékbe tört éjjelek,
elkényeztetett veszettek,
s ö r ö k ,  m ic c s e k ,  s e g g e k ,  é n e k e k ,
minden, ami számon kifér,
hogy mind legyenek egyek,
amikor az éjjelek
derékbe törnek. Parabolák
és paranoia finom hálószövése,
élvenyúzó hideg, hallucinogén kánikula.

Ezek idegszonettek. Kamaszlíra.
700 éve festik itt a népet. Miközben 
helyet foglalnak hivatalnokok, papok, 
gyűl az éji hab, csírázik a méreg.
Egyből legalább három -  Az Intézet.
Ezek itt mind jó l ismernek téged, 
öregem, Végzet, hallottak rólad,
700 éve vágod el a képet. Miközben 
beléptél és kimentéi minden kapun, 
ott jártá l a periférián, 
és mindenhol kerület volt, 
és nem volt centrum.

Kiégett mindjük együtt, és ellentétesen.
És felébredtek a vámpírok, 
hogy kőbe véssék nevüket. És a farkas, 
ki mindig rossz erdőben üvöltött a holdnak, 
hol jár? Itt egy időben volt helye

mindenkinek,
bármennyire is volt veszélyeztetett. 
Lovasszoborszempár kísérte minden lépted. 
És ablakok és éjjeli lepkék és flakonos sörök. 
És betört öklök és apák és anyák

álmatlansága.
Mindenféle dekrétumok és ördögi körök. 
Jákobok létrával és római kísértetek. 
Csendélet és ébredő gőg.
Ami befogad és ami mosolyog.
A legyőzött sárkány és a megszülető.
És az, amelyik dorombol, 
ha saját farkába harap.

De innen már több mint 700 év beszél.
A város város, mert annak hívjuk, 
mint egy utópiát. Különösen az esti fényben, 
de legbiztosabb a téli szél, s a másik fél, 
minden él, ami vág, ami sért, amiért.
És indul már a nagy utóvirágzás.
De egykor felébredt a vér ebből a földből. 
Egykor titkot őrzött ez a völgy. Hogy majd

A házak belsejéből ébredjen fel a tűz, 
ablakok egy némafilmben, 
és mindjükhöz a viszony, ami fűz, 
város viszony fűzfával, és hiúság, 
és a feloldozás démona, ami űz, 
és mindenki, aki itt van, 
aki tudja, 
hogy már soha 
nem mehet haza.

Mintha csak műalkotás volnánk, 
rossz erdő, rossz kutyák, rossz metál,
700 év veszettség és sör és miccs és seggek, 
7 életem 7 halálom 7 az éhezőknek,
7 korty az újra 7 a régire,
7 a kincsre 7 a sírrablókra,
7 0 0  p a r a b o l a p a r a n o i a ,  
ahogy az meg van írva, 
hogy mind legyenek egyek.
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PAPP ATTILA ZSOLT 
A Kolozsvár-York alagút
„Mátyás király, magyar király 
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
A yorki tartomány”
York napsütése Erdély lankáit 
idézi fel újra, sose hinnéd, 
mennyi eltévedt lélek bolyong 
álmatlanul a rosszkedvűnk telén, 
míg szívüket egy tőr nem járja  át 
vagy felbukkannak túl a tengeren, 
holdkórosként egy időalagútban, 
szélvédett udvarokat keresve, 
hol királyok járnak álruhában:
„hadd látom, úgymond, mennyit ér a vér, 
a méreg vagy a vakszerencse tán, 
hogy Albion napfénye vagy Erdély 
ossziános köde lesz a hazánk”.
Mennyi változó, mennyi kijárat, 
titkos menekülési útvonal 
az emlékezet útvesztőiben!
Yorkshire napja púpokon ragyog 
és cselszövések nyomát fedi el, 
amíg távol készülődik végre 
egy igazságos királyi tréfa -  
és ki tudhatja, hol érhetnek 
célba a legpompásabb intrikák: 
álruhák, kulisszák, vérbő lányok 
combjai között, s ez mily nevetség.
Hisz ugyanaz a nap süt itt is, ott is, 
s ha elveszett is, mindig rátaláltam, 
az óceánban, bárhol volt Kolozsvár, 
az elszabadult yorki városállam.

JANCSIK PÁL
Mátyás még vigyáz 
Kolozsvárra
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra* 
több mint száz éve ez a dolga, 
Fadrusz János ezért ültette 
karddal és páncélban a lóra.

Már életében gondja volt ránk, 
ezért foglalta rendeletbe, 
hogy istenházát építsenek 
a Farkas utcai telekre.
Farkas utca még sehol sem volt, 
de állott már a szülőháza. 
Ezernégyszáznegyvenháromnak 
februárjában jö tt világra.

Mikor már hatalmas király volt, 
bölcsőjét akkor sem feledte, 
hálából szülőházát minden 
adó alól mentesítette.

És mert igazságos király volt, 
nevét a nép mesékbe szőtte, 
s a mese hős tetteinél is 
élőbben őrködik fölötte.
Hiába próbálták ledöntni 
komor bivalyokkal a szobrát, 
táblákkal, újfajta mesékkel, 
festékkel hiába gyalázták.
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra, 
híre töretlenül yilágol. 
de ne adja az Úristen, hogy 
le kelljen szállnia lováról.

*Régi kolozsvári képeslap felirata

SELYEM ZSUZSA

A halál se
E s te rh á z y  P é te r  
(1950. április 14. -  
2016. július 14.)

Egy évvel a magyar irodalom poszt
modern fordulata előtt, érettségi után 
matematika szakra készültem, és egyik 
barátnőmtől ajándékba Esterházy Péter 
Termelési regényét kaptam. És akkor ki
derült számomra, hogy szemben az isko
lai dresszúrával, nem úgy van ám, hogy 
az irodalom a hatalom szolgálatában ál
ló erkölcstani és grammatikai szabályok 
a lélek idomítása céljából, hanem. Bo
nyolult rendszer, melyben a szavaknak 
lesz (támad!) jelentése, amely elillan, 
majd megváltozott formában visszatér 
(nem föltétlenül ebben a sorrendben), 
váratlan összefüggéseket tapasztalha
tunk meg, amitől kicsit több közünk 
lesz a világhoz. Esterházyt olvasva arra 
is rájöttem, hogy mindenki a barátom: 
Pázmány, Csáth, Mikszáth, Kosztolá
nyi, Pascal, Danilo Kis, Wittgenstein, 
Hrabal, Thomas Bernhard, Ottlik vagy 
Tolnai. Olyan közvetlenül írt, hogy sok
szor az volt az érzésem: nem olvastam, 
hanem mesélte, nekem. (Például azt 
a jelenetet, amikor Weöres Sándor a 
két vadul csaholó kutyát elhallgattat
ja puszta nézésével, majd azt kérdezi: 
„Vajon mi mikor leszünk ilyen szép ku
tyák?”)

Egyszerre hozta közel és távolította el 
a dolgokat. A Fancsikó és Hintában van 
erre pontos megfogalmazás: „egyszer
re szeretni és látni”. Aminek egy hihe
tetlen tágasságérzés a következménye: 
nem vagyok rákényszerítve sem az elfo
gultságra, sem a hazugságra, ezekre a 
provinciális, elkeserítő viselkedésmin
tákra. Esterházy a nagy nevekhez (Goe
the!) vagy kisebb nevekhez (Eckermann) 
nem úgy fordult, mint követendő' min
tákhoz, hanem mintha társalogna ve
lük. Ezt ő így mesélte tavaly A sántaku
tya nevű rendezvényen: „A tradíció nem 
tárgy, amihez hozzá lehet nyúlni, ha
nem valami, amivel kapcsolatba kerü
lünk.”

Soha nem olvastam tőle olyan monda
tot, amely bárkit is kirekesztene. Vagy 
akár megvetne. Vagy akár elvárna vala
miféle beavatottságot, műveltségbeli, íz
lésbeli cinkosságot. Könyvei transzpa
rensek, mutatja, hogyan ír, mi miből lesz, 
annyi a kockázat legfönnebb, hogy kedvet 
kapunk mondjuk még az Effi Briesthez is. 
Nem a bonyolulttól kell félni, hanem a za
varostól, mondta.

És ez hihetetlenül felszabadító volt 
még a szolgalelkű, helyezkedő, Kádár
féle puha diktatúrában is, majd később, 
örökké ezen a földön. Arisztokratizmu
sát -  amivel úgy dolgozott, mint egy ren
des proli -  azok lobbantották a szemére, 
akik előjogaikat érezték veszélyeztet

ve az olyan mondataitól, hogy „mindenki 
Jézus Krisztus, és mindenki keresztre is 
van feszítve”.

Női elbeszélőit azonnal megszerettem: 
A szív segédigéi anyafiguráját, Csokonai 
Lilit, a Hrabalnak Hamuhajú Szulamit- 
ként levelet író feleséget. Érzékenységük, 
érdeklődésük semmiféle elvárásnak, sze
repnek nem próbált megfelelni, nem fi
nomkodnak, nem tartják el az élettől vélt 
előkelősködéssel a kisujjukat, úgy örül
nek és szenvednek, mint a férfiak vagy 
mint a kutyák. Nem könnyű nőnek len
ni, tanultam meg Esterházytól, és ujjong
tam: végre!

A jézuskrisztusos mondatot a Har
monia Caelestis egyik édesapa-figurá
ja mondja, történetesen egy „moslék-ré
szeg édesapám”, aki erre a gondolatra 
épített egy regénytervet. Persze, abból a 
regénybeli regénytervből nem lett sem
mi, viszont a Harmonia, az pont ezt feje
zi ki. A hagyomány vagy családtörténet 
nála nem valami őrzésre, leporolgatás- 
ra, ünnepi alkalmakkor ásításra ingerlő 
beszédekre van, hanem él, helyzetbe van 
hozva, nem kényszerít, nem bezár, nem 
elválaszt mindazoktól, akik másféle tra
dícióban nőttek fel, hanem a szabadsá
gunkat (életkedvünket, még akkor is, ha 
baj van) növeli.

2001. május 6—7-én, Kolozsváron, a 
Másvilág klubban (tényleg ez volt a ne
ve) felolvastuk elejétől végig, szünet nél
kül a Harmóniát. Mindenki jöhetett, és 
mikor úgy érezte, átvehette a felolva
sást. Nem volt semmiféle forgatókönyv, 
de nem támadt zavar, ha egy részt ket
ten kezdtek el, hát ketten olvasták, még 
jobb. Mert olyan a regény, hogy bármi
kor bekapcsolódhatsz, bármikor kilép
hetsz, csak figyelned kell, bárki vagy, 
magadra ismersz az idegenben, vagy 
másra önmagadban, és nincs ezzel sem
mi baj, nem fog más a lady biztonságá
ért szavatolni, hacsak te nem. Ester
házy Péter is eljött, ő kezdte, elment, 
visszajött, lóként csettintett, átvette, 
visszaadta a szót, és ott voltunk mi is, 
ugye, Áron? Andi? Mari? Pista? Bea? 
Attila? Zsolt? Kata? Erika? Laci? Kati? 
András? Gyöngyi? Éva? István? Emese? 
Imre? Juli? Dávid? Ági? Balázs? Péter, 
János, Jakab, Máté? Es azon, hogy ez a 
csoda megtörtént, a halál se fog változ
tatni.
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MÁRTON EVELIN

Kolozsvár
A város, ahol lakom,
nem m indig otthonos.

Néha megkérdezik, hogy honnan va
gyok. Ilyenkor mindig hosszas magya
rázkodásba bonyolódom. Ritkán vála
szolom, hogy kolozsvári vagyok. Pedig 
itt születtem, itt nó'ttem fel, igaz, min
den évben hónapokra elmentem innen 
máshová, egy másik világba és valóság
ba, ami sokkal kisebb volt ennél, ennél
fogva hamarabb és jobban megismerhe
tő. De ha valaki azt állítja, hogy nem 
is vagyok akkor kolozsvári, az rosszul 
esik, egyenesen fáj, és azonnal bizony
gatni kezdem, hogy de igen, az vagyok, 
hiszen itt születtem, itt jártam iskolá
ba, talán itt voltam először szerelmes, 
itt vágtam először eret magamon, itt 
ittam az első féldecit, itt írtam az első 
történetem, itt mentem világgá, itt bo
londultam meg, itt gyógyultam meg és 
bolondultam meg újra.

Nehéz az otthontalanságról mesélni. 
Valahogy mindig a hálátlansággal és 
a gyökértelenséggel kapcsolják ezt ösz- 
sze. Pedig gyökereim vannak, mélyen 
belefúródva az erdélyi tájba, sőt, az én 
gyökereim Debrecentől Magyarbikalig, 
Tordától Sínfalváig, Lövététől Kézdi- 
szárazpatakig nyúlnak, és én ma, mint 
e gyökerek tulajdonosa, itt állok, szinte 
középen: Kolozsváron.

Mikor gyermek voltam, nem tudtam, 
mi az, hogy otthon. És lehet, hogy so
ha nem is tanultam meg rendesen. így 
hozták a körülmények. Szeretem ezt a 
várost, de annyira személyes a kötődé
sem hozzá, hogy szinte nem tudok úgy 
beszélni róla, hogy az, amit mondok, ne 
legyen közhelyes, szomorkás, nosztalgi
kus, eltúlzott, unalmas, fárasztó, érthe
tetlen, túl átlátható.

Emlékeimben napsugarakra vadá
szom az üveges verandán, fényükben 
porszemcsék lebegnek, az udvaron al
mafa, alatta egy kupac homok, benne 
gyufásdoboz koporsóban pillangók fek
szenek. Kis kádban víz melegszik, majd 
belemászhatok, még nem szól rám sen
ki, hogy meztelenül nem illik. Még min
dent szabad. A kapun túl poros utca, tá
volba vesző nyárfasor, ennyi a város, 
még csend van, még nem jár villamos a 
kertben, még alig tudom, ki vagyok.

Kényes városi vagy, mondja valaki az 
apám családjából, amikor náluk falun 
kiütéseim lesznek a házi tejtől. A ko
lozsvári tejet biztosan vizezik, de úgy 
látszik, azt te jobban szereted — mondta 
ez a valaki rosszmájúan.

Szóval a kolozsváriak kényesek és vi
zezik a tejet. Eleinte szégyelltem, hogy 
nekem közöm van ezekhez. Aztán daco
san vállaltam. Kicsit büszke is voltam,

és régi korokról képzelődtem, amikor 
még mindennek megvolt itt a rendje, 
minden mindig ugyanúgy történt, min
denki tudta a dolgát, de persze ebben 
a nagy rendben, csendben, a becsukott 
kapuk, ajtók és ablakok mögött ugyan
úgy zajlottak a drámák, mint máshol.

Mire tudni kezdtem, ki vagyok és kik 
között élek, milyen a mi rendünk, mi
hez illik igazodni, és mihez nem fogok 
tudni igazodni, elkezdték bontani körü
löttem a házakat, az utcákat, emberek 
kerültek el egymás mellől, szomszéd
ságok szűntek meg és újak jöttek lét
re. Ezek is vizezték a tejet, de már nem 
voltak olyan kényesek.

Egy zöld szék az előszobában. Egy 
kisebb, amit vinni tudok, időnként fel
állók rá és kinézek az ablakon. Nem 
messze tőlünk egy domb tetején vársze
rű épület. De se lovak, se lovagok nin
csenek körülötte, csak egy harang szól 
időnként. Nagyapám azt mondja, az a 
Kálvária. Az mit jelent, kérdem, mert 
gyakran hallom ezt a szót, hogy egye
sek micsoda kálvárián mennek keresz
tül, belerokkannak vagy ellenkezőleg, 
mentek magukat szarvasnak álcázva, 
átszöktek egy nem-hazába, ahonnan 
egyre szebbnek tűnik ez a város. Sokan 
a nyári szabadságukat is úgy időzítik, 
hogy a nagy fesztiválokra hazajöhesse
nek, és itt nyitott szemmel álmodhassa
nak egy olyan várost, ami csak néhány 
napig ilyen. Érdekes módon ezeken a 
bizonyos fesztiválnapokon a város nem 
nagyobb, hanem sokkal kisebb lesz, a 
Főtér, mint egy faluszéli piac, ahol min
denki mindenkit ismer, ismerni vél 
vagy az éjszaka folyamán megismer.

De van olyan is, aki soha többé nem 
jött ide. Benne vajon milyen város la
kik? Hány zár van az ő városának ka
puján, és még él-e Virág János.

A székemmel a felnőttek körébe is 
befurakodom. Ülök középen, figyelek, 
hallgatózom. Kolozsvárról mesélnek. 
Egy másik Kolozsvárról. Nem olyan 
már a város, mondták, mint volt régen 
-  mondják.

Mi lesz velem -  gondoltam, hiszen én 
még nem is ismerem. Hova lett az, ame
lyikről ők beszélnek? És mi az, hogy va
lami megváltozik? Csak későn, nagyon 
későn tudom meg, hogy mindenkiben 
létezik egy mása ennek a városnak. Ko
lozsvár nem lenne a kolozsváriak nél
kül, de ki állapíthatja meg, hogy ki a 
kolozsvári. Az ide születettség nem le
het kizáró ok. Azok az idők már lejár
tak.

A sörgyárat hamarabb ismertem, 
mint bármi mást, előbb a szagát, az
tán magát az épületet. A belváros fele 
vezető első utamon sokkal jobban érde
kelt egy furcsa saroktelek, és rajta az a 
sárga bérház, mint a tornyos templom, 
amit nagyapám Kakasosnak nevezett. 
Ezt legalább értettem, mert a kálvári
ával még mindig nem voltam tisztában.

Part

Kicsit később kiderült, hogy minden
kinek van saját kálváriája, sőt, nagy
apám szerint legalább egyszer minden
kinek harangoznak is. Én ebben már 
nem vagyok olyan biztos.

Az első osztályt 42-en kezdtük. Fél 
év múlva felére apadt a társaság. Ki 
szarvasnak, ki egyébnek álcázva ma
gát szökött el egy új hazába, és kezd
te meg az örök hontalanok életét. Egy
szer csak eltűnt a Szamosról a sziget, 
Szamos, mely inkább szürke vagy ká
vébarna, ritkán szőke vagy talán soha, 
komótosan folyik át a városon, mint 
aki nézelődik, idegen, aki kevés időt 
tölt itt és nem tér vissza soha.

Szeretem a város csendjét, a zaját, a 
szagát, néha illatát, idegen vagyok ben
ne ma, holnap éppen otthon, ismerke
dem vele, minden nap meg tudna lepni, 
máskor legyintek, unom, mindent tu
dok már róla, mondom, pedig nem igaz, 
nem szeretem ezt a legyintős magamat, 
de másképp talán nem lehet kibírni, a 
városok fárasztják az embereket, időn
ként fölöslegesen, de fel is pörgetik, és 
kényszerítik, hogy kicsit többet tudja
nak a világról, még akkor is, ha sem
mi szándék nincsen bennük erre, akkor 
is egymásba botlanak, és elviselik, sőt, 
talán még szeretik is, hogy nem ugyan
azt a nyelvet beszélik, és egy ideje már 
az sem feltűnő, hogy a nyelvek palettá
ja szélesebb lett.

Keresem néha azt a Kolozsvárt, ami
ben gyermek voltam, kicsit szorít a tor
kom az első iskolám előtt, a házunk he
lyén, vagy csak úgy, a Szamos parton 
álldogálok, és jól érzem magam, és nem 
gondolok sem múltra, sem jövőre, de 
még a jelennel sem törődöm, csak a vi
zet nézem és a fejem kiürül. Ezt jelente
né itthon lenni?
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Alább, illetve a Pavilon 420 következő számaiban sorra közöljük a Helikon és a Perspektíva diáklap által meghirdetett Szalonpunk 
című novellapályázat díjazottjainak munkáit. A pályázat eredménye: 1. helyezés: Kádár Hanga; 2. helyezés: Nagy Hilda; 3. helye
zés: Hornyák Balázs; különdíjban részesült: Solymár András, Szabó Attila, Jánosi Vivien, Bihari Csilla Rozália, Gáli Barnabás, 
Nagy Benjámin, Pataki Anett.

JÁNOSI VIVIEN 

Csigasütő
Kicsit összetévesztettem Kolozsvárt a 

szabadsággal. Téged meg azzal, akivel le
het. Akibe lehet. Inkább maradtunk vol
na egymás fel nem merülhető lehetőségei, 
egy alig-alig elképzelhető alternatívái. A 
zs terv. De én akkor este az ábécét hátul
ról kezdtem, akkor, amikor még nem volt 
tavasz és mégis. A te szabadságod napja, 
az én szabadságom napja és a Petőfié meg 
a Kossuthé. Én már azt sem bánnám, ha 
eltűnne minden, és semmi sem lenne, ami
re visszanézni. Indokolatlannál indokolat
lanabb egymásmellettiségekből nem lehet, 
mint ahogy homokra sem várat építeni. 
Pedig ott hagytam volna valamim, példá
ul a fülbevalóm vagy a harisnyám, hogy 
legyen, miért visszamenni. Tudod, mint 
a filmekben. Szétszórnám a sivatagokat, 
hogy minden alatt legyen valami biztos. 
Valami stabil. Mikor kislány voltam, arra 
tanítottak, hogy sosem szabad visszanéz
ni egy elváláskor. Én lopva mindig vissza
pillantottam, úgy, hogy ezt senki sem vet
te észre. Mostanra kivesztek ezek a lopott 
visszapillantásaim, úgy, ahogy a derűt is 
felváltotta az irónia és nemcsak a vissza
pillantásaimban. Lehet, könnyebb büsz
kének és erősnek tűnni, összeszorított fo
gakkal kívánni a megismétlődést, és nem 
meghosszabbítani azt, ami eleve meghosz- 
szabbíthatatlan. Egy éjszaka azt álmod
tam, hogy a Szamos megkettőződött, pár
huzamosan folytak egymás mellett, és én 
a köztük lévő kb. fél méter széles földúton 
mentem előre. Jobbomon a Szamos, balo
mon a Szamos, tudtam, hogy egyiket sem 
tudnám átúszni. Pedig szeretek sodród
ni. Nem láttam a végét, és ahogy mentem, 
tudtam, hogy minden kétszer erősebb, 
mint eddig. Sétáljunk végig a betonkerí
tésen, úgysem lesz soha vége. Itt lakunk a 
város legblokkabb blokknegyedében. Azon 
gondolkodtam, hogy vajon hány tonna be
ton vett körül, mikor hajnalban egy busz
megállóban világmegváltó elméleteket 
magyaráztunk bele a szemben lévő bevá
sárlóközpont gyógyszertárak által meg
világított falaiba. Másnap reggel, amikor 
felkeltem és kimentem a megállóba, már

Székely lan: B o o m

semmit nem hittem el belőle. És a gyógy
szertárak sem világítottak már. Feltet
tem a napszemüvegem, és sírni kezdtem, 
pedig nem is sütött a nap. Eldöntöttem, 
hogy kimegyek az ócskapiacra, és megvá
sárolom a legocsmányabb tárgyat, amit ta
lálok. Egy jézusos karkötőre gondoltam, 
amit hogyha mozgatsz, akkor változik raj
ta a kép. Mint azokon a 3D-s vonalzókon, 
amiket kiskoromban kaptam iskolakez
désre. A megfeszített Krisztus, aztán a ke
resztről levett. Igen, ez is egy különös Jé
zus-ábrázolás. De persze nem találtam. 
Ez az ócskapiac, itt mások történeteit ta
lálod meg, nem a sajátodat. Ez az ócska
piac, itt egymás mellé vannak rendeltet
ve azok, amik amúgy összeférhetetlenek. 
Vagy csak lehet, annak tűnnek. Mintha 
minket is random egymás mellé tettek vol
na egy kockás viaszosvászonnal lefödött 
asztalra, és a képünkre ragasztották vol
na, hogy milyen olcsók vagyunk. Două la 
cinci lei. Inkább kiviszlek az ócskapiacra, 
és elárullak. Én soha nem tudnám áruvá 
degradálni dédnagyanyám kis dobozkáját, 
amiben a jegygyűrűje volt. Persze, lehet, 
csak egy marketingfogás volt a kis roman
tikus történet az árus részéről. Szeretem 
inkább én kitalálni a tárgyak történeteit.

Beleérezni azt, amit máshová nem lehet. 
Nem tudtam, csak az ocsmányságot ke
resni. Megakadt a szemem egy tányéron, 
ami kicsit fura volt, a funkcióját nem tud
tam kitalálni, de az esztétikai igényeimet 
teljes mértékben kielégítette. Kicsit olyan 
volt ez, mint a tegnap este. Funkciója, sőt, 
létjogosultsága sem volt, de a vágyainkat 
kielégítette. Amíg vacilláltam, hogy meg
vegyem-e vagy sem a tányért, odajött az 
árusnéni, és azt kérdezte: tudom-e, hogy 
mi az. Én mondtam neki, hogy nem, de na
gyon szép, és igazából nem is annyira fon
tos, hogy tudjam, mi az, inkább ne mondja 
el. Nem érdekel, hogy előttem mire hasz
nálták, nem érdekel, hogy ki mit gondol ró
la, az sem, hogy én hogy kellene helyesen 
használjam, vagy hogy mire való. De per
sze elmondta. És én inkább nem vettem 
meg.

SZABÓ ATTILA 

És ha ordítanék?
Habtalan, sárga lötty. Pont, mint ez az 

este. Apám mondta mindig, hogy olyan, 
mint a pisi, mikor a hülye fia elfelejtette 
behűteni a söröket. Egyedül ült az asztal
nál, csak ő meg az ott porosodó pohár. Még 
kevesen voltak, a Nap dobott néhány suga
rat, hogy tudassa, még nincs ott az idő. De 
valami utánozhatatlan hangsúllyal mond
ta, mintha nem is betűket formált volna 
a hangja, hanem magát az anyagot ott a 
nyelvtövénél, mintha az egész testét össze
húzná, s kirajzolná az undort az arcára, 
aztán még köröz vele egyet a nyelve körül, 
hogy jobban érezze, s még dühösebb lehes
sen rám, és a földre köpi a hangba tekert, 
húggyal hígított hányadékot. Az ujjai fo
lyamatosan kopogtak az asztalon, az egész 
emberből nem mozdult más, csak a puha 
bőr tompította csontcsattogás hallatszott 
a faasztalon. Rögtön egymás után, még 
időt se hagyva kihangzani az előttük lé
vőt, koppantak. Ritmustalannak tűnt, de 
néha mintha próbált volna megbújva rá
játszani valami dallamszerűre, nem saját
ra, hanem valami ismertre. Nemrég jöttem 
rá, egyik este belenyilallott az agyamba, a
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hosszú évek során felhalmozódott köpetek 
sora apám s köztem. Érdekes, persze, biz
tos, csak véletlen, de félévente legalább öt
hat centit közeledett a lábamhoz, néha el
képzelem, ahogy életre kel benne az apám, 
s felém csúszik az a nyálkás massza, hogy 
szóljon: Megint elbasztad! De sosem ért el, 
persze, ez nem az ő hibája. Az enyém, mert 
ahogy a korom egyre kevésbé tudta igazol
ni a butaságomat, annál nyíltabban fejez
te ki, hogy az Angyal nem létezik, szóval 
ne kéregess gitárt meg dobot karácsony
ra, meg azt, hogy lehet, jobb lenne, ha itt
hon maradnék, ahelyett, hogy velük men
nék. Lement a Nap, még nem vette észre 
senki, de már csak a lámpák fényei világí
tottak. Sűrűsödni kezdett a cigarettafüst, 
és lassan az asztalokon lévő foglalt táblá
kat emberek váltották fel. A pincér egyre 
gyorsabban futkosott a beemberesedett ki- 
szögellések körül, de az ő pohara még min
dig ugyanúgy állt, és ő is ugyanúgy gub
basztott előtte a széken, mint egy unottan 
odalapátolt homokkupac, ami lassan folyik 
szét, csak tisztelettudatból még megvárja, 
hogy elfogyjon a söre.

Mondjuk, tény, hogy én szoktam panasz
kodni a tanáraim miatt, ő meg a jegyeim 
miatt. Aztán ketten valahogy összerak
juk, hogy maradjak itthon tanulni, pedig 
azok az esték, miután felengedett a rutin
hülyeségem miatt, s végre nem kerülte a 
tekintetem, a kedvenceim voltak. Bár ak
kor sem nézett rám, csak akkor már ösz
tönösen nem. Mintha kifakult volna a tér
ből az az egyetlen pont, én. Persze, anyám 
mindig veszekedett vele, hogy miért nem 
figyel rám, meg mintha elfelejtene, de nem 
látja jól a dolgot. Én szerettem ott lenni 
csendben, s hallgatni, ahogy zenél a töb
biekkel, csak ülni a tűz körül, nem szólni, 
csak hallgatni, mintha eltűnnék. Teljesen 
megtelt a kocsma. Az asztalok mellett egy
másba passzírozva az emberek, vérmesedő 
szemek a füsttől, s üvegkolóniák az aszta
lokon. De ő egyedül ült, egy kisebb asztal
nál, s a székeket is mind elvitték mellőle. 
Kissé félrebiccentette a fejét, a színpad fe
lé, s úgy maradt. Egy gitárt nézett az áll
ványon, még csak nem is Fender vagy Gib
son, csak egy Epiphone, amit csak az ára 
különböztet meg egy játékgitártól. A hang
szedője egyik széle enyhén befele állt, 
mintha be akarna esni. Középről kifele 
sárgából átjátszott pirosba a perem fele, 
akár Jimmy Page-é, csak túl élénkek let
tek a színek, már-már rózsaszínes. Barbie- 
gitár. Ahogy a testet nézte, mintha rânduit 
volna egy aprót, egy megvetésnyit a szája, 
de aztán látta a kifeszített húrokat, ahogy 
tovanyúlnak a nyakon, egész a kulcsokig, 
a lapos fekete fát a fogólapon, s közben le
lassultak az ujjai, és simogatni kezdték az 
asztal fáját, először még mintha a húrta- 
lan nyakon húztam volna végig a kezem, 
ahogy a fémbundokon átbucskáztak, már 
hallottam a felfele nyújtózkodó hangokat. 
Aztán már húrok is voltak rajta, eleinte fé
lénken, még csak az egyszerű akkordokat 
próbáltam, majd a kicsit bonyolultabbakat 
is, és már kezdtem dallamokat is hallani, 
és egyre gyorsabban járt a kezem a nya
kon, ahogy az ujjai is bele-bele koppantak 
az asztal simogatásába, mintha bonyolult
nak akarnának tűnni, csak dallamtala
nok, mint valami ócska futkározás. A hú-

Székely lan: U n t i t l e d

rok betojpasztották a megkérgesedett bőrt 
ujjhegyeimen, s éreztem, ahogy a húson 
keresztül már a csontot tapogatnák, mint
ha azok keresnének valamit, mintha en
gem kutatnának, mintha... Néhány húsz 
év körüli fiatal ment oda hozzá székek
kel a kezeikben. Leülhetünk? -  kérdezték. 
Láttam, hogyan vigyorog az a kis gyökér. 
Az előbb még egy kis bamba mosollyal ült 
az asztalnál, simogatva azt, és meredten 
bámulta a színpadot, lassan ocsúdott fel, 
mintha beleragadt volna a hatásszünetbe, 
s nem tudna kikászálódni, hogy válaszol
jon. Mint egy dísz, csak ült ott és még min
dig nem volt képes nyekkeni sem, hátulról 
szólt valaki előre: Lehet, hogy csak deko
ráció, rakd a fal mellé. Aztán végre meg
mozdult: Persze -  mondta vontatottan s 
bizonytalanul. Odaültek mellém, nem tu
dom, miről beszéltek, csak egy-két fosz
lányt kaptam el, az egyik lány az idegesí
tő vihogások közt apámék előzenekaráról 
áradozott, és túlnyújtott idióta hangsúly- 
lyal szajkózta, hogy mikor kezdődik már. 
Én meg csak röhögtem magamban, ama
tőr banda, rákerestek youtube-on néhány 
ismert poprockra, lenézték a tabot s máris 
kibaszott rocksztárok. Apám legalább is
meri a hangszerét, tudja, hogy kell hasz
nálni, és hogy hogyan kell megírni egy 
számot. Esténként mindig arra alszom el, 
ahogy gyakorol, anyám néha panaszkodik, 
hogy pénzt is kereshetne inkább, de ő nem 
érti. Ez zene. Egyre nagyobb lett a ricsaj, 
semmit sem lehet érteni, a morzsolódó sza
vak lehulltak egy kupacba a földre, és ha
lálfélelmükben még ordítottak egy utol
sót, hogy legalább némi káoszt hagyjanak 
a teremben. O csak ült ott, a kapucni a fe
jén, nem szólt hozzá senkihez, csak próbált 
minél jobban elbújni, hogy ők se szólhas
sanak, de az egyik, aki vele szemben ült, 
mégis megkérdezte: Hallottál már róluk? -  
és a plakát fele bökött, amelyiken a fiatal 
banda pózolt. Mindenki a hangszerét fog
ta, morcosán néztek és feketében voltak, 
még a tornacipő is persze, mióta Cobain 
felment benne a színpadra, azóta minden 
púnknak tűnő fiatal zenekar abban kell

zenéljen, de nem az én dolgom, legyenek 
közhelyesek, ha akarnak.

— Ja, ismerem őket.
— És milyenek? Még nem hallottam ró

luk, de a többiek odáig vannak értük.
— Néhány feldolgozás, egy-két saját. 

Nem rosszak... — mondtam. — ...Ahogy a 
többi nyugatot majmoló zenekar se rossz -  
gondoltam.

Elfúlt a beszélgetés, és visszabújt a po
hara mögé, még mindig ugyanannyi volt 
benne. Elővette a telefonját, matatta pár 
másodpercig, aztán valamilyen, a zajba 
tompuló riff hallatszódott. Becsúsztatta a 
feje és a kapucni közé. Odatapasztottam  a 
fülemhez, s éreztem, ahogy elhomályoso
dik köröttem minden, mintha egy bubo
rékban lennék, csak hallgattam a zenét, 
az Over the hills and far away-t, otthon is 
mindig ezt játszottam, vagyis az elejét, a 
többit még nem volt időm megtanulni. A 
többiek összenéztek, és próbálták leplez
ni, hogy röhögnek, de egyértelmű volt. De 
nem érdekeli A szemben ülő még próbált 
nyitni felé, de hasztalan.

Aztán a burokba más hangok is kezdtek 
bele-beleharapni. Először még próbáltam 
figyelmen kívül hagyni, de nem ment, a 
lábdob és a basszus már a talpamat biriz
gálták, mintha a szívritmusomat keresték 
volna, mint egy rossz orvos, és belevisított 
a mikrofonba az énekes, s a telefonomon a 
zene mintha magától megállt volna. Öten 
álltak a színpadon, ketten belegyökerezve 
a padlózatba, s csak billegtek előre-hátra, 
mintha dugnák a levegőt. A szólógitáros 
próbált fel-alá ugrálni, de az erősítők és 
a dobok szűkre vették a terét, s mint egy 
földhöz kötött kenguru, pattogott, érző
dött a tartásán, hogy szorong, de a keze jól 
járt. Fel-fel pillantott gyérebb időközön
ként, és általában egy hosszabb hajú férfin 
akadt meg a szeme, az bólintott egy alig 
észrevehetőt, és a gyerek máris magabiz
tosabban játszott. Ó volt az én gitártaná
rom is. Csak nem volt elég ideje, apámnak 
meg elég pénze, hogy legyen elég ideje, és 
csak egy évig jártam hozzá, de később is 
adott néhány leckét kinyomtatva, és ami
kor találkoztunk, mindig meg is kérdezte, 
hogy állok velük, szóval egy idő után in
kább elkerültem, amúgy is mindig Erről 
áradozott, hogy ilyen fiatalon már úgy tud 
játszani, hogy még a virágoknak is szeret
kezni meg csápolni támad kedvük. Elva
kult idióta, ha felnézne a színpadra, ak
kor... Hagyjuk. Visszaejtette a fejét, és a 
nyak megrándult a súlytól, majd fel-le ru
gózva végre megnyugodott, mintha nyug
tázta volna: Játsszatok csak. Az asztalok 
mellől felálltak, és a színpad előtt táncol
tak, csak az a fiú maradt itt, aki eddig ve
le szemben ült, meg egy lány, aki rá várt. 
Megfogta a poharát, és felemelte, csupa
szon hagyva az asztalt, és leöntötte a tor
kán, alig mozdult a gégéje, mintha csak 
egy hordóba öntené bele. Ahogy vissza
rakta a poharat, a zsebébe nyúlt, de csak 
alacsony bankjegyeket húzott elő a keze, 
s csak nézte őket, mintha nem venné ész
re, mintha a fémkarikák szégyellnének 
szólni, hogy kevesen vannak. Meghívhat
lak egyre? — kérdezte a fiú. Finoman bó
lintott, olyannyira, hogy szinte még ő sem
» > »  fo ly ta tá s  a  12. o ld a lo n
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vette észre, aztán, ahogy a fiú ellépdelt, 
halkan mondta: -  Köszönöm. Vajon hal
lotta? Nem baj, majd ha visszajön meg
köszönöm. Mosolygott, ha csak egy aprót 
is, de mosolygott, mintha valamicske élet 
mászott volna vissza az arcára, kissé bu
tának, talán mesterkéltnek tűnt, már el
szokott tó'le, a lagymatag izmokhoz volt 
hozzászokva, amik csak lógnak le az arcá
ról, mindent magukkal rántva.

Ott táncoltak a színpad előtt, őket néz
te, és az ujjai csattogása felvette a banda 
ritmusát, néha bele-belehibázva. És látta, 
ahogy a fiú is odalép a többiekhez, utána 
meg már csak a pincérnő melleinek eny
he érintését érezte a jobb vállán, a bal al
karját, ahogy a kapucnit a hajához tolja, 
és a jobb felkart, ahogy kitakarja szin
te az egész zenekart, csak a dobos látszó- 
dott. Összefonta a kezeit az asztalon, és 
rájuk feküdt, mintha fáradt lenne vagy 
émelyegne. Jó ez a sötét, elég nagy tömeg 
van ahhoz, hogy ne vegyenek észre, akkor 
én miért figyeljek rájuk? Most biztos szar 
alaknak gondol. Nem baj. Én akartam.

Úgy maradt vagy három-négy szám ere
jéig. Mikor felpillantott, látta, ahogy a pin
cér valamit odakapar krétával a fekete kis 
táblára. Szoktam fekete táblákkal álmod
ni. Egy fehér csíkon egyensúlyozok a tábla 
síkjában, a magasban. Lassan odaaraszo
lok a butított domb széléhez, és lenézek a 
tábla aljára, nem látok ki a síkból. Elkezd 
pörögni a világ, vagy csak én szédülni, de 
végülis az én álmom, szóval akár a világ is 
pöröghet, legalább itt, ahol értem van, leg
alább itt legyen úgy, ahogy én akarom, az
tán előredőlök és esni kezdek, azt hiszem, 
nem szándékos, sőt biztos vagyok benne, 
csak szédültem, vagyis a világ pörgött, 
és már nem tudtam megállni a lábamon, 
a pálcikalábaimon, egy pálcikaember vol
tam, még szemem sem volt, csak egy ová
lis alakú üres lyuk volt a fejem, és az egész 
testem csak öt vonal, aztán zuhanni kezd
tem, a teljesen függőleges, vonalzóegyenes 
sziklafal mentén, de nagyon lassan estem, 
mint egy hangya, akit kidobnak a negye
dikről, már-már olyan volt, mintha lebeg
nék, mintha a gravitáció megfeledkezett 
volna rólam, de mégis egyre közelebb ke
rültem az aljához, ami nem tudom, mi volt, 
csak közeledett, lehet, hogy nem is én zu
hantam, hanem az mászott föl utánam, 
és beleestem, sűrű, fehér krétapor, érez
tem, ahogy bejut minden testnyílásomon, 
de ugyanúgy fekete maradtam, mintha ott 
se lett volna a fehér por, még a kontúrja
im is halványultak, és ott maradtam feke
tén a fekete táblán. Az a tábla néha olyan, 
mint apám tarkója, mikor mögötte állva 
nyúlik a kezem feléje, s várom, hogy kö
zeledjen a köpet a lábamhoz, de néha nem 
vagyok biztos benne, hogy ő az, néha isme
retlenek, s néha ismerősök, de mindig egy 
tarkó, ami egy fekete tábla. Egyre többen 
álltak fel az asztaluktól, a tömegben már 
nem is látszódtak a széken ülők, csak egy 
ritmusra dobbanó massza, amikből kezek 
állnak ki. Mindjárt apám jön, még negy
ven perc talán, és ő fog a színpadon állni a

gitárjával. Imádom azt a gitárt, már pár
szor játszottam rajta, néha ideadja néhány 
percre. Egyszer csak úgy odamentem, és 
elvettem az engedélye nélkül. Nem tu
dom, mi történt utána, csak egy csattanás- 
ra emlékszem kép nélkül, de nem tudom 
mi volt az. Az nem lehetett. A fia vagyok, 
vagy legalább fiatal, vagy legalább anyám 
is ott állt. Egyre gyorsabban emelkedtek a 
dobverők a levegőbe, néha fel is repültek, 
és egyre sebesebben hallatszottak a do
bok puffanásai, egyre jobban egybeolvad
tak a hangok, nem lehetett megkülönböz
tetni őket, csak a cintányérok nyivákolása 
szakadt ki az egybesűrűsödő hangtest
ből. Egyre gyorsabban járt a kezem, ahogy 
a tenyereim verték a combjaimat, a fejem 
s az asztal alatt. Nem kapta a ritmust, de 
mint egy belülről feszülő, zilált gép zaka
tolt ott, ültében, mintha lánccal kötötték 
volna össze, s szabadulni próbálna, mintha 
már évek óta oda lenne bezárva a lánchá
ló közepébe, s már nem bírná, de szakíta
ni sem. Csak jártak a kezeim, egyre erő
sebben püfölték a combjaimat, azt hiszem, 
fájt, de nem éreztem, de fájnia kellett. A kö
rülötte ugrálok már érezték, hogy mögöt
tük valami őrülten dobog s csattog, de nem 
fordult meg senki, nem hitték, csak a han
gosítás lehetett rossz. Aztán már mintha 
tényleg dobokat ütnék, már nem a comb
jaimat láttam, hanem a fehér kifeszített 
bőrt a körívbe hajlított fémperem között, s 
már láttam, hogy mindjárt szakad, és még 
erősebben ütöttem, mert volt belül valami, 
nem tudom, mi, de valami, ami ki akart 
jönni, vagy bent akar maradni, de én nem 
hagytam ott bent, csak egyre erősebben 
vágtam az öklömmel, már hullámzott a ki
feszített szövet az ökölcsattanásoktól. Né
hányon húzódni kezdtek, csak páran vet
ték észre, ők is csak egy futó pillantással, 
épp, hogy a szemük sarkából, de ösztönö
sen távolodni kezdtek, magukkal nyomva 
a többieket is, egyre nagyobb teret alkot
va az asztal körül s egyre jobban megfoszt
va a láthatatlanságától. Az öklöm köze
pén éreztem, hogy hasad a felülete, de még 
mindig ugyanúgy feszült, mintha valami 
belülről tartaná, aztán egyre vörösebb lett 
a vászon, és kezdett gömbölyödni, de nem 
arányosan, hanem púposán, eleinte még 
volt benne valami tartás, mintha a szö
vet mögött valami kemény, valami vázsze
rű tartotta volna a kiálló domborulatokat, 
de egyre lomhább lett, ahogy csattogtak az 
ökleim, gyurmaszerű lett az egész dob, vö
rös és képlékeny, az óvodában mindig gi
tárokat meg dobokat csináltam a gyurmá
ból, még az óvó néni is megmondta, hogy 
vehetnének nekem már akkor valamilyen 
hangszert, de én csak püföltem tovább. 
Egyre hangosabban rázkódott ott a széken, 
a gitáros elkezdett szólózni, s a felénél az 
énekes is bekapcsolódott, együtt énekelte, 
vagyis ordította a szöveget az egész kocs
ma, pont akkor a leghangosabban, mikor 
ő is a legvadabbul verte a térdét, s már 
a padló is hullámzott bele a dobbanó tal
pakba. S  a kezeim súlyos suhanásai között 
mintha egy arc rajzolódott volna ki, vagy 
kettő, vagy mind, először mintha az apám 
arca lett volna, de ugyanúgy ütöttem, érez

tem, ahogy behorpad, s csak valami arc- 
elegy marad ott, aztán a dobos arcát lát
tam ott, majd a gitárosét meg a tanárét, 
de még mindig csak ütöttem, és egyre csú
fabbak lettek, de nem érdekelte őket, csak 
röhögtek és váltották egymást, aztán csó- 
kolózni kezdtek, és tovább röhögtek, és ott 
falták egymást, és én csak ütöttem, de mi
nél jobban vágtam, annál hangosabban 
röhögtek. És leállt a zene, és tapsoltak és 
üvöltöttek és sikítottak, és ő nem hagyta 
abba. És csak ütöttem vagy téptem, nem 
tudom, de valami elkezdte szúrni az olda
lamat, és fokozatosan lassultak a kezeim, 
és emelkedett a fejem, de nem én csinál
tam, én csak ültem és néztem az arcokat, 
és már ők néztek engem, de mindenhon
nan, és szúrtak, és abbahagytam, és alig 
éreztem a lábamat, és csak a falat bámul
tam, nem mertem elfordítani a fejemet, de 
tudtam, hogy egyre többen kezdenek el bá
mulni. S közben csak azt kiabálták, hogy 
vissza, vissza, vissza! És aztán abbahagy
ták, és csak tapsoltak, és már megint érez
tem, ahogy rázza a talpam a lábdob, és 
csak ott ültem, nem tudom, meddig, és bá
multam a falat. Ahogy befejezték, megrit
kult a színpad, néhányan hugyozni men
tek, páran pedig a pulthoz sörért vagy 
pálinkáért. Atvizült pólók és arcok között 
kitágult tekintetek, rekedtségbe fúló han
gok és kitikkadt szájak mindenhol. Ü még 
mindig ott ült mozdulatlan a falnak me
redve, a kezei még mindig ökölbe szorulva, 
mint a beragadt olajozatlan fogaskerekek. 
És megint valami nagy ricsaj kerekedett 
valahonnan mélyről, és a színpadon valaki 
egy basszusgitár húrjait csapkodta szana
szét, és egyre hangosabban üvöltöttek. És 
még mindig a falat bámultam, nem tudom, 
mióta, de a basszusból hallottam, hogy 
mindjárt ott lesz a színpadon apám. Vala
mi elcsigázott, zsibbadt fájdalom keringett 
körbe a combomban és a térdemben, nem 
voltam biztos benne, hogy fel tudok állni, 
de nem akartam megvárni, hogy apám ne
kikezdjen a koncertnek, és feltápászkod- 
tam, olyan volt, mintha tompa rudakat 
tömtek volna bele a lábamba, átszakítva a 
húsomat, de úgyis felálltam, s az ajtó felé 
indultam, de ott még visszafordultam, és 
láttam, ahogy a mikrofon mögül magasra 
emeli a kezét, és láttam, hogy pont rápasz- 
szol az arcomra, és már nem érdekelt, csak 
megfordultam. Az ajtóban talán már nem 
hallatszott, a pincér mondta, hogy nyugod
tan leveheted az öreg lemezeit, soha sen
ki nem veszi meg őket. Nem hallottam. És 
kimentem, és sötét volt, és zúgott az egész 
csend, és elindultam, talán hazafele. Előt
te ötven méterre ott verődtek egybe a fia
tal banda és a potya asztaltársaság tagjai, 
mindenki kacagott, és egymást ölelgették, 
míg ügyetlenül s egymásba esve végre el 
tudtak indulni. Követte őket pár percig, 
aztán lefordult egy mellékutcába. Sötét 
volt. Az utca közepén aztán megállt, a fő
utca lámpái már nem tudták odáig hányni 
a fényüket, és a sötétben alig kitűnve, csak 
a tartása nyögött oda egy kósza kérdőjelet, 
mint az egész létezése.

És ha ordítanék?

Jánosi Vivien: 1995-ben született Csíkszeredában. Jelenleg a Szabó Attila: 1997-ben született Székelyudvarhelyen. Jelenleg is 
kolozsvári BBTE magyar szakos hallgatója. ott él.
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Tájkép apró tüzekkel
Szeretem a halott dolgokat, mondja a tájkép. Ok nem 
bánthatnak engem. A hadseregek elözönlik a sárga 
mezők városait, és fölégetik azokat. Nincs elég hely, 
hogy önmagunk lehessünk, mondják a katonák, átgázolva 
a síkságon. Úgyhogy el kell tűnnötök az utunkból.

Szeretjük a túlélésünkkel kapcsolatos dolgokat: a levest például, 
vagy a nyilakat -  így lesz még hosszabb a fajok láncolata. 
Aranybányák itt, taposóaknák amott.

Háború, és a háború művészete, 
háborús tájkép. Szabadítsatok meg a tárgyak uralmától, 
mondja a festmény. Bízzál bennem, mondja a festék.

Még több terület kell. Tankjainkba ültünk, és eltapostuk 
az ellenséget. Mindent háborús zajba és sárba tapostunk. 
Akaraterő, lőpor, velőtrázó robbanás. Rózsaszín, 
narancsszín, vörös, vörösről álmodó narancsszín.
Én vagyok a tűz, mondja a tűz. Az én testem meg temető',

mondja a tájkép. Isten hozott, mondja a tűznek a tájkép.
Arany testek a tűzvörös földön. En meg sebeket festek.
Sírgödör, mondja az ember teste. Emberi test, mondja 
a sírgödör. Öljünk meg mindent, mondja itt minden. 
Elmaszatolt éjszaka, bepiszkolt pirkadat, láttam őket is

aláhullni. Földbe ju t itt minden, apróra törve-zúzva.
Letörtük a szobrok fejét is, megfosztva a tájat 
mindenféle jelentéstől. Elfoglaltunk mindent, a győzelem pedig 
egyre biztosabb lett. A történelmet mindig a győztesek festik. 
Tartsd hát nedvesen a festéket. H idd el, van még mondanivalóm.

Székely lan: U n t i t l e d .  Részlet

A múzeum
Két szerelmes elment a múzeumba, és megcsodálta 
a kiállítótermeket. A férfi egy festményt bámult, 
jó  sokáig ott ácsorgott előtte. Mégis el kellett telnie 
néhány percnek, amíg a nő rájött, hogy a férfi leragadt 
a festmény előtt. S hogy pont az előtt a festmény előtt 
ragadt le. A nő a férfi mellett állt, az arcát nézte, 
aztán a festményen látható arcképet. Mit nézel?, kérdezte a nő. 
Nem tudom, mondta a férfi. Szóval: nem tudta A nő először 
csak bosszankodott, aztán unatkozott. A férfi az arcképet 
nézte, a nő az óráját. Ez volt az a pillanat, amikor minden 
megváltozott. E ttől a perctől közéjük férkőzött valami.
A férfi az arcképet nézte, de nézhetett volna egy káposztafejet 
vagy cukorrépát is. Vagy egy sárgás-rózsaszínű valamit.
A férfi nem tudta elmondani, m it néz. Evekkel később se tudta  
elmondani, mit nézett akkor, úgyhogy a nő elhagyta őt.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ fordítása

STEFAN BAGHIU
J

Az ilyen napokba vonulok vissza
Mászkálhatsz nyugodtan az utcákon, 
visszavonulást kényszerítve túlfűtött napokba, 
részed ez az émelyítő légkör, 
ostoba vigyorral és falakon eloltott csikkekkel.
A városban koncert van, és az emberek sorokba gyűlnek -
ez a véletlenszerű légkör,
amikor Andreea Bănică zenél a színpadon.
A nagy fejlődés csak az éj leszállta után látható, 
ahogy csigalépcsőkön süllyedsz 
a Boiler fenekéig.
Tomboltak az európaiak a 200 lóerős motorzúgás alatt 
egy másik langyos este emlékére,
zenével és tömegnyomorral és hideg verejtékkel a teraszokon, 
zenével és tömegnyomorral és sófuvallattal, 
zenével és tömegnyomorral és belőtt szemekkel, 
a műugrások,
ugyanazon langyos este emlékei,
hangos zenével és tömegnyomorral és gyűlölettel,
hangos zenével és tömegnyomorral és száraz széllel,
hangos zenével és tömegnyomorral és végkimerültséggel,
egy csomó más elkínzott éjszaka,
szar zenével és browni tánccal,
szar zenével és összeszorított fogakkal,
szar zenével és tömegnyomorral és gyűlölettel, voltaképp.

Látom a hatalmas előadásban, am it előkészítettem, 
hol rontottam el a belépést.
Most, hogy ilyen későn érkeztem,
egy másik végkifejlet közeledtével,
kamarazenével és testbeszéddel,
nem tehetek már semmit,
mint hogy eljászom vigyorogva,
hogy felülnézetbóí a város elcsendesít
és segít megnyugodnom. A megszállott depresszió,
megfejthetetlenül elhaladó gyümölcsösök autók ablaka mellett,
sodródó séták,
amikor megmutattuk ágyékunk, és nevettünk, 
ott, ahol áll az elhagyott erőmű.
Az ilyen napokba vonulok vissza, 
miután belefáradtam egy rakás idegen helyzetbe, 
és miután gondom volt rá, 
hogy minden a helyére kerüljön.
Az ilyen napokba vonulok vissza, 
kényszerítenek kémiai szükségleteim, 
a lelki válság, amit színlelünk mindannyian, 
igazából a jövőre gondolva.
Az ilyen napokba vonulok vissza,
és olyan határozottnak és magabiztosnak tűnök,
olyan magányosnak és határozatlannak,
olyan példátlannak és érdekesnek,
hogy ez minden bizonnyal
egy kiváló előadás lesz.

ANDRÉ FERENC fordítása

Richard Síken: New York City, 1967, amerikai költő, festő, 
filmrendező. Eddig két verseskötete jelent meg: Crush (Yale 
University Press, 2005), War of the Foxes (Copper Canyon Press, 
2015). Itt közölt verseit utóbbi kötetéből válogattuk.

Ştefan Baghiu: 1992-ben született Karácsonkőn (Piatra 
Neamţ). A kolozsvári BBTE-en szerzett román-francia sza

kos diplomát, jelenleg román nyelv- és irodalomtudományból 
mesterizik ugyanott. Első' kötete (Spre Sud, la Lăceni. Cartea 
Românească, 2013) több fontos díjat is elnyert.

Székely lan: 1993-ban született Kolozsváron. Jelenleg a bu
dapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanul festészetet. 
Blog: ianworx.tumblr.com.
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SZŐCS ISTVÁN

Sötét
őstörténeti 
folyó-show
A titokzatos Fehér Magyarország és 

A Kárpát-medence népessége a VIII-IX. 
században -  Bakay Kornél izgalmas szö
vegei (részben újraközölve) a Zsarátnok 
nevű folyóiratban jelentek meg.1

Az elsőnek már a címén fennakad az 
olvasó szeme: miért „a fehér” a titokza
tos? Hiszen az, úgy, ahogy, még meg
van. A „fekete” tűnt el, illetve letörölték 
a térképről; nagyrészt még Szent Ist
ván idején. Ez a Duna—Tisza-táj közép
pontjából Szabolcs-Szatmáron keresztül 
Eszak-Moldováig terjedt; lásd Iaşi vá
rosát („Jászvásár”?), hogy a besszarábiai 
Chişinău (Kisjenő), Orheiu (Várhely) hoz
zátartoztak-e? Feltételezzük. Megszün
tetése úgy kezdődött, hogy a székelység 
zömét kiemelték tiszántúli szálláshelyé
ről és Dél-Erdélybe, főleg a Nagy-Kükül- 
lő két oldalára telepítették, amint ezt iga
zolják az áttelepített folyónevek is, mint a 
Homoródok, párosával, s az Olt mellékfo
lyója, a Hortobágy (!), valamint a székely 
„törzs” — illetve főnemzetségének, Ador
ján, Medgyes, Beret halom, Fékét ehalom, 
Kőhalom, valamint Segesd és a többi 
ilyen jellegű székelyes helynév! (Később 
szász terület.) „Fekete” nevek! És -  pár
huzamosak Felső-Fehér magyar foszlá
nyaival, el egészen a Fekete Ügy folyó for
rásáig, valahol Torja tájékig! Es — túl a 
Kárpátokon, Galacig.

Bakay szerint a Fehér Magyarország 
lakói nagyobbrészt a „Szarmata” nevet 
viselték, s a fehér nevek is inkább nyugat 
irányába sűrűsödnek. Ez utóbbi állítás 
nem áll, elég ehhez figyelmesen megnéz
ni a térképet; mint ahogy „Fekete” hely
nevek, ha szórványosabban, de nyugaton 
és északon is vannak!

Bakay határozottan állítja, hogy a 
SZAR szó jelentése „fehér”. Ez azonban 
csak részben igaz! (Az öreg Freud, a nagy 
pszichológus vallotta, hogy százszáza
lékos igazság éppúgy nincsen, ahogyan 
százszázalékos alkohol sincs!)

A leveleknek is van szár-uk, a napra
forgónak is! Mindez nem fehér voltukat 
jelzi; aztán ott van a „származás” is! És 
tavasszal mennyei növény „szárba” szök
ken! Egyszóval: a szár nemcsak fehéret 
jelent; különösen, ha még szál változa
tát is hozzávesszük: virágszál. Ám most 
nem is ez az igazán érdekes. Hanem az, 
hogy nemcsak a „fekete” szó jelent „feke
te színűt”! Itt van a „sötét”, melynek első 
ismert névtulajdonosa Sét, az egyiptomi 
„rossz” isten. Valószínűleg a Sátán szó is 
belőle szár-mazott, emiatt nem viselték 
volna szívesen a népek! Ám van más is!

Például a „gyász”! Noha egyes kis- 
néprajzi csoportok a fehér színnel gyá
szoltak, mégis a „jász” feketét is jelent. 
Ott van például a jász ponty. Nem tu
dom -  hogy fekete-e, de biztosan nem fe

hér! Ott van a jászok népviselete: a feke
te szűr, fekete vagy sötétkék gatya. Lásd 
Fischer Antal Károly vagy Gyárfás Ist
ván írásait, az ő nevük nincs benne a 
Kósa-féle Néprajzi lexikonban! (Már ez 
a körülmény is nagyon figyelemre mél
tó!) A magyarban a J hang olykor át
vált a GY hangba! Jön-gyün, jer-gyere, 
javul-gyógyul; jer-ke, jérce, gyer-ek stb. 
Ilyenformán a jász: gyász: „fekete” azo
nosítása helytálló. A népekre -  és nem a 
földbirtokosokra -  vonatkozó „fehér”, „fe
kete” (s alább majd: „vörös”) jelölés etni
kai jellegű, de valójában több is és keve
sebb is annál. A lényege ugyanis nem a 
vérségi kapcsolat, és nem a beszélt nyelv 
-  hiszen ugyanazon nyelvű népcsoport 
lehet „fekete” vagy „fehér” is. Â fő kü
lönbségek a harcmodor, a népviselet, a 
nemzeti jelképül szolgáló „címerállatok” 
és a férfi-nő viszony között mutatkoznak!

Ide s tova négy-öt évtizede, főleg 
Selyemsárhajó című tanulmányom meg
jelenése óta igyekszem népszerűsíteni 
Szotyori Nagy János műkedvelő, esetleg 
„alternatívnak és délibábosnak” is minő
síthető szerzőt, aki dilettáns létére -  va
lami falusi jegyzőféle volt talán — rávert 
a magyar történetírásra, szociológiára és 
művelődéstörténetre A székelyek története 
(Brassó, 1902) című művében! (Főleg az 
első kötetben.)

Szerinte a „fekete” népek jellegze
tes harcmodora és hadviselési szokása a 
„mozgó háború” módszerén alapul: laza 
felvonulások, kerülgetések, villámgyors 
megrohanások, színlelt megfutamodás- 
sal váltakozva, meglepő újrakezdések
kel! Akárcsak Molte szerint: szétoszol
va (verteilt) vonulni, egyesülve (vereint) 
lecsapni! Éppen ezért jelképállatuk va
lamilyen ragadozó madár, sas, sólyom, 
karvaly. Kedvenc fegyverük a nyíl, tőr, 
buzogány. Kifejezetten patriarchalisták, 
a királynékat nem magasztosítják fel! -  a 
nőkhöz „szigorúan” viszonyulnak. Na és, 
természetesen fekete süveget, szűrt vagy 
köpenyt viselnek!

A „fehér” népek az állóharc meste
rei, zárt tömegben harcolnak, fő fegyve
rük a lándzsa és a bárd, a pallos és ha
jítódárda. Jelképállataik: farkas, medve. 
Zászlaik, lobogóik, köpenyeik fehérek. 
Jogrendükben és érintkezési stílusukban 
nőtisztelők! (Legalábbis eleinte és látszó
lag.)

Végül a „vörös” népek szerveződhetnek 
„fehér” és „fekete” alapon. Könnyű pán
célt viselnek, fő fegyverük a szablya és 
a csákány (fokos). Harcmodoruk a „min
dent egy lapra feltevő, összpontosított le- 
rohanás”. Ezért címerállatuk az oroszlán. 
(Keleten többfelé a sárkány.) A magyar 
királyok lobogói vörös-fehér csíkosak 
(lásd „Árpádsávok”), az oroszlán címe
reken, pénzeken, síremlékeken gyakori. 
Lásd Esztergom, Székesfehérvár.

Sajnos, magyar néprajzost, történészt 
nem érdekel ez a kérdés! Vajon miért? 
Egy fél évszázad során egyetlenegy vala
ki sem kérdezte meg, hogy ez a Szotyori- 
Nagy, ez miféle? írt valaki róla? Neked 
megvan? (Sajnos, könyvtárból vettem ki.)

Persze, mindentől függetlenül, amit 
Bakay a „fehér” magyarokról ír, igaz és 
meggyőző, hozzátéve, hogy -  amint egye

sek fogalmaznak -  Erdélyt nem a nemzet, 
hanem a dinasztia hódította meg! Ehhez 
tartozik, hogy a Körösök leghosszabb ága, 
a Fehér-Körös a legkeletebbre nyúlik, a 
hajdani Zaránd megyében, és mintegy 
kapcsolódni látszik Álsó- és Felsőfehér 
megyékhez. És itt van az erdélyi helyne
vek páratlanul érdekes „ritmikus-szim
metrikus” elhelyezése, amit — tudtommal
-  még senki sem tanulmányozott!

Nyilván helytállóak Bakay állításai
és feltételezései a szarmatákról is, mint 
a Kárpát-medencei „őshonos” magyar
ság (egyik) tömegösszetevőjéről. Viszont 
eszembe jut egy félénk megjegyzésem, 
amit C. Daicoviciu professzornak tettem 
a kolozsvári Történeti Múzeum olvasóter
mében, akkor éppen megszólított, kíván
csian ellenőrizve, hogy mit olvasok.2

„A te László Gyula barátoddal van egy 
nagy baj, egy szakmai probléma: nem 
tudja megkülönböztetni a magyar hon
foglalók leleteit a szarmaták leleteitől!...”
— mondotta. Erre én kissé ijedten és meg
játszott derűvel ezt feleltem: -  „Igen, de 
rektor elvtárs, lehet, hogy a szarmaták is 
összetévesztették magukat velük! Hiszen 
mi ma jobban tudjuk, hogy ők kik voltak, 
mint azt ők maguk tudták magukról.” 
„Szórakozni lehet, jókat mondani -  így 
Daicoviciu, de a tudomány nem szórako
zás. Hozok ki valamit, várj csak!”3

És kihozta annak a magyar szakma
beliek által valóban elhanyagolt szerző, 
Macartney A IX. század magyarjai című 
könyvének második kiadását, és felolvas
ta belőle a szerző panaszát: harminc év 
alatt egyetlen magyar szerző sem találta 
említésre méltónak a könyvét. Aztán hoz
zátette Daicoviciu: „Majd meglátod ben
ne, hogy a besenyőktől sem nagyon tud
ták megkülönböztetni magukat!”

Persze, nem mertem neki elmondani, 
hogy én a besenyők „pecseneg” nevét is a 
magyar „besenyők” szó görögös vagy szlá- 
vos elharapásának tartom, mint ahogy a 
metanaszta „jazigok” népnevében a já
szod többesszámát vélem felismerni. Ami 
pedig azt a bizonyos „szavartoi aszfaloi” 
népnevet illeti, amit ma egyesek „nap 
arcú”-nak értelmeznek, én az óelámiak 
maradékainak tartom. Ám amikor efe- 
lől Hajdú Péter akadémikustól érdek
lődni szerettem volna, azonnal megsza
kította a levelezést. Titokban remélem, 
Bakay megértőbb lesz e kérdésben a ször
nyű melléfogással magát diszkalifikáló 
Padányi Viktor iránt!

Jegyzetek
1 Zsarátnok 67. 2016, május.
2 Mindenkit letegezett, aki nála fiatalabb 
volt, előttem akkor lett rokonszenves, 
amikor a tatárlaki leletek miatt Vlasát 
a támadóival szemben, kedélyes kedve 
ugyan, de megvédte!
3 Padányi az emigráció körülményei kö
zött, tudományos segédkönyvek hiányá
ban Reguly Antal oroszországi utazását 
tíz évvel későbbre tette, és ebből nevetsé
ges ideológiai és politikai gyanúsítások
hoz jutott.
4 A szarmaták azonosíthatók lehetnek a 
(fehér) matyókkal: Lásd Orosius, Cserép, 
Marjalaky, Magyar Adorján stb. Érthető, 
hogy a Szár elemet elhagyták!
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BIRO ANNAMARIA
A

Székely Árkádia
Lukáts István (1796—1841) bodosi lelkész 

versei feledésbe merültek, szokványosnak 
nevezhető élettörténete sem teremtett be
lőle társadalomtörténeti szenzációt, Egyed 
Emese mégis úgy döntött, hogy érdemes
2015-ben olvasót keresni a mintegy 75 köl
teménynek. A kötet címeként választott 
Lukáts-sorok a versek hangulatát átérezni 
tudó sajtó alá rendező szerint olyasmit je
lenthetnek, ami egy klasszicizmus korabeli 
intenzív olvasó megszólalási módját körvo
nalazza: „szólj szelíden, halkan, álmodoz
va.” (5.) Ám érdemes a sorokat tartalmazó 
A meghódolt ifjú című költemény zárlatát 
is felidézni, abból ugyanis az irodalommű
velésben kiteljesedő lelkészi életforma és a 
versek által remélt halhatatlanság fogal
mazódik meg:

Andalgj hát citerám, és nevem a sötét
Léthé habjaiból mentsd ki; pacsirtaként
Mely a tél temető kertje felett lebeg,

S ott énekli az életet,

Hirdesd a maradék századokon, hogy én
Éltem, mégpedig oly kellemes életet;
Hogy most ujjaimon pindusi toll vala,

S ott majd a néppel imádkozom.

Bár a lelkészi és költői lét kiteljesíté
sére több korabeli sikeres stratégiát is is
merünk (elég csak a tordai Gyöngyössi 
Jánosra gondolnunk, aki éppen hívei meg
rendelései által vált elismert poétává), a 
székelyföldi Bodoson mégis mintha in
kább nehezen feloldható dilemmákat okoz
na Lukáts Istvánnak a lelkészi lét által 
megkívánt fegyelem és tekintély, valamint 
az árkádikus hagyomány szerelemképe, 
amelyben a boldogság elérésének legfőbb 
eszköze két személy egymásban fellelt örö
me, nem pedig a túlvilági lét ígérete. Per
sze ebben az esetben is jobb elkerülni a 
referenciális olvasatot, a kötetben megfo
galmazódó dichotómiák a Lukáts által kö
vetett vershagyományból is származhat
nak: a költemények szorosan kötődnek az 
iskolai oktatás részeként elsajátított verse
léshez, a klasszikus versformák, a bejára
tott referanciaként működtetett görög-ró
mai hagyomány, az előírt vagy választott 
mesterek nyomán követett témák nehe
zen egyeztethetők össze a Székelyföld ál
tal kínált tájélménnyel és a székely-ma
gyar történelem által biztosított mitológiai 
hősökkel. Mindezek ellenére Lukáts Ist
ván megkísérli a székely Árkádia létreho
zását, a klasszicista tájélmény székely re
ferenciális helyekkel való megjelenítésére 
alig ismerünk korabeli próbálkozásokat, 
az Orbán Balázs-féle későbbi Székelyföld
reprezentáció pedig teljesen háttérbe szo
rította egy ilyesfajta kánon lehetőségét. 
És persze tagadhatatlan a magyar kortár
sakból való inspiráció — ahogy arra a saj
tó alá rendező is felhívja a figyelmet — a 
Búcsúzás a Hargita aljától című vers nem 
csupán a Berzsenyi-recepció felől olvas
va érdekes, hanem a Pisztrangosikútfőnél, 
A Murgó hegyin és alján, A Szarkakőnél 
és más hasonló versekkel összeolvasva 
egy árkádikus tájélmény megvalósulását 
nyújtják. A Szarkakőnél című szövegé

ben is tagadhatatlan a Csokonai-hatás, a 
sententia és pictura vegyítésére történő kí
sérlet, mégis a hely kínálta életlehetőség 
bemutatásaként is olvasható. Bizonyíték
ként álljon itt egy rövidebb idézet:

S minthogy szemmel tartanak a főbbek, 
Elveszett bátorságom. -  

Ti légyetek hozzám jótevőbbek,
Hadd nyíljon szabadságom.

Nagy kár, mikor a lángelme 
A nevelő oktalan figyelme

Miatt reptiben megáll. —

Itt mint Racine Port Royal völgyében 
Kény szerint csaponghatok 

S a mohos fák siket ernyőjében
Csendesen andaloghatok.

Itt nem árul el a görbe 
Vadalmafa, s nem ejt hegyes tőrbe 

A zörgető gyíkocska.

Minden bizonnyal egy intenzív olvasás
élmény lecsapódásai ezek a versek, a ho
ratiusi hagyománytól nehezen távolodnak 
el, inkább az az érdekes, milyen gyorsan 
és érzékenyen reagál Lukáts a magyar 
kortársakra: a már említett Berzsenyin 
és Csokonain kívül egy-egy szövege Ányos 
Pált, Dayka Gábort, Kazinczy Ferencet, 
Kisfaludy Sándor idézi, de a vershelyzetek 
típusai Áranka Györgyhöz, Sipos Pálhoz, 
Újfalvy Krisztinához is közelítik, vagy
is éppen ahhoz az alkalmi költészet által 
kínált hagyományhoz, amit az egyik köl
teményben megidézett Kazinczy próbált 
kiszorítani a korszak poétikájából. Még a 
hármas tagolás is unottan ismert a kor
szakban, bár a szerzői intenció ebben az 
esetben nehezen felfejthető. Egyed Eme
se az egyes részek mottóiból kiindulva az 
elégikus hagyományra, a római mintakö
vetésre és az egyes részeket lezáró versek 
interpretációjára hívja fel a figyelmet, ez
által értelmezhetővé válik a tagolás: „... az 
első részt az értelmi megközelítés véges
ségének kijelentése (A véges elme), a má
sodikat a szellemi és szerelmi társként 
bemutatott földi leány lendületes hívoga- 
tása (Málvinához), a harmadikat a szelle
mi szféra felsőbbrendűségének, érték vol
tának felismerése (Könyvemhez) zárja.” 
(17.) Csokonai óta nehezen tudunk úgy lát
ványosan megtervezett kötetkompozíció
kat olvasni, hogy ne keresnénk benne va
lamilyen narratív szálat, egy történetet, 
vagy legalábbis többféle olvasatot a tago
lás indokoltságára. így a teljes versanya
got figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy 
talán a költészet hármas funkciójának be
mutatására tett kísérletet Lukáts István: 
az első szövegegységben a klasszicista táj
élmény, a pictura vershagyományának ele
get téve megteremti a székely Árkádiát. 
A második egységben a tájban élő egyén 
életlehetőségeit, boldogságkeresésének út
jait mutatja be a sententiaköltészet eleme
it felhasználva és a szerelem-élmény elté
rő lehetőségeit felvonultatva. A harmadik 
egységben táj és egyén sorsa egybefonó
dik, így jön létre a közösségi ember, aki
nek élettere a hagyományokkal átitatott 
táj, a közösségélményt a tájhoz köthető

ANDALGJ HÁT, 
CITERÁM!

Lukáts István versei

történelem biztosítja, a költő pedig a falu 
életét belülről ismerő és megéneklő, a ter
heket a közösséggel együtt hordozó közös
ségi lény lesz. Éhben a részben a leggya
koribb a székely megnevezés használata 
és a mitikus hagyomány megteremtésének 
igénye. Ilyen értelmében a romantikus Vö- 
rösmartyhoz közelít, aki szerint egy bel
ső mitológia nélkül nem verselhető meg a 
magyar hősi múlt.

A versírás, az irodalom Lukáts István 
esetében létformává vált, a mindennapi fel
adatok fölé emelő tevékenységgé. Erre ne
velte híres tanára, Szigethi Gyula Mihály, 
erre ösztönözték olvasmányai és erre ké
pezték ki az iskolában is. A kötet elősza
vában az olvasó elé tárul a viszonylag egy
szerű élettörténet (bár az kétségtelenül 
érdekes lehet, hogy tudott egy református 
lelkész az első feleség halála után oly hir
telen gyorsasággal újranősülni). Furcsább 
és több kérdőjelt vet fel a szintén nem túl 
hosszú recepciótörténet: a fiatal Gálos Re
zső látott fantáziát Lukáts verseiben, má
sok viszont igyekeztek háttérbe szorítani. 
Egyed Emese célja az volt, hogy átadja a fe
ledésbe merült verseket olvasóinak, hogy 
a sokáig dédelgetett -  egyedüli örökésként 
láttatott -  alkotások végre megjelenhesse
nek. Ma, amikor az irodalmat gyakran kul
turális tevékenység eredményének is lát
juk, fontossá válik annak tudatosítása, 
hogy a kánonba került, kiemelkedő költők 
mellett a kismesterek alkotásai és életpá
lyái mutatják meg az irodalom mindenna
pi életét. Hogy ki, mikor, miért tartotta fon
tosnak gondolatait versben megfogalmazni.

Lukáts István egyedüli gyermekeként 
búcsúzik verseitől a kötetzáró költemény
ben, mintegy leveszi róla kezét.

Hordjon a kedvező
Szerencse szekerében tégedet!
S adja a szelíd ég,
Hogy ne hallhassam rossz híredet!
A most megjelent, alapos szöveggondo

zói munka eredményeként létrejött kötet 
biztosíthatja a szövegek jó hírét.

A ndalgj hát, citerám! Lukáts Ist
ván versei, s. a. r., bev. Egyed Emese, 
Tortoma könyvkiadó, Bárót, 2015.
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GAAL GYÖRGY

Akik a m agyartanárokat 
képezték
Házsongárdi séta sírjaik közt

(fo ly ta tá s  e lő z ő  la p szá m u n k b ó l)

A temető főkapujától kiindulva a két 
főút közötti parcella az I. B jelzetet vise
li. A jobb oldali főútról közelíthető meg 
a kert közepe táján lévő magas, szépen 
mintázott terméskő fejkő (Kos Károly 
munkája), rajta Gaál Gábor (1891-1954) 
domborműves felirata. Gaál Budapesten 
született, s az ottani egyetemen tanult. 
Tanácsköztársasági tevékenysége mi
att kellett emigrálnia Bécsbe, Berlinbe, 
végül 1926-ban Kolozsvárt telepedett 
le. Itt a Korunk szerkesztésével szerzett 
magának tekintélyt. 1946-ban nevezték 
ki a Bolyai Egyetem marxista filozófiai 
tanszékére professzornak. 1950-ben haj
sza indult ellene, kizárták a pártból, s 
1951-ben büntetésből áthelyezték a ma
gyar tanszékre, ahol a XIX. század ma
gyar irodalmát kellett előadnia. Csak 
egy évig nyílt rá módja, mert egy súlyos 
infarktus tétlenségre késztette. Utóbb 
rehabilitálták, s az 1960-as években a 
legnagyobb irodalmár szaktekintélyként 
illett rá hivatkozni. A fiatal toliforgatók 
körét is Gaál Gábor Körnek nevezték el. 
Az I. B-t egy keresztút választja el az I. 
C-től. Ehhez a keresztúthoz közel esik 
Csehi Gyula (1910—1976) professzor egy; 
szerű terméskő táblával jelölt sírja. O 
párizsi és bécsi tanulmányok után fran
cia-német szakos oklevéllel a nagyvá
radi Zsidó Gimnázium tanára lett. Be
kapcsolódott az illegális pártmunkába. 
A 40-es években munkaszolgálatra hur
colták. 1945 után pártaktivista és szer
kesztő. 1947-ben nevezik ki a Bolyai 
Egyetem filozófiai tanszékére tanárnak, 
így Gaál Gábor kezei alatt indul. 1952- 
ben Nagyenyedre száműzik, majd 1954- 
ben visszakerül az egyetemre, a magyar 
irodalmi tanszékre. Ettől fogva itt iro
dalomelméletet és esztétikát tanít, dok
torátusvezető, egy ideig a Bolyai pro- 
rektora is. Nemzedékek vele kezdték a 
„bevezetést az irodalomtudományba” el
ső éven. Jó előadó volt. Viszont megdöb
bentette a hallgatókat, mikor ugyanezt 
a kurzust ötödéven is elmondta „iroda
lomtudomány” címen.

Az I. C-nek a következő három sírja 
a bal oldali főút felé (tehát keletre) néz, 
s úgy a negyedik-ötödik sorban talál
ható. Egy magasabb kőre felfogott fehér 
márványtáblán olvasható Balázs Lász
ló (1927—1990) nyelvész felirata. Ő is a 
magyar diákok román oktatását végez
te előadótanári rangban. Több tanul
mányt közölt a nyelvi kölcsönhatásról 
és a kétnyelvűségről. Pár lépéssel dé
lebbre találjuk V. Szendrey Júlia (1930— 
1976) irodalomtörténész sírját. A Bolyai 
Egyetemen szerzett diplomát, 1957-től 
tanársegéd a magyar irodalmi tanszé

ken, utóbb lektor. Jancsó Elemér és Cse
hi Gyula nyugdíjazása után kurzusaik 
egy részét veszi át. Jósika Miklósról ké
szülő disszertációja befejezésében meg
akadályozta gyógyíthatatlan betegsége. 
Ugyané vonalon haladva a Dsida-krip- 
tán alul találjuk Szabédi László (1907- 
1959) költő, egyetemi tanár Szervátiusz 
Jenő faragta fehér márvány sírkövét. 
Unitárius teológiát végzett, majd filo
zófiából doktorált. Már a világháborús 
években elismert költő lett. Aztán beállt 
a kommunista pártba, s múzeumigazga
tói megbízatást vállalt. 1947-ben került 
az egyetemre mint a Magyarországra 
távozó Benedek Marcell utóda. Elein
te esztétikát és világirodalmat tanított. 
Utóbb a magyar irodalmi nyelv törté
netét adta elő és nyelvészkedni kezdett. 
A Bolyai Egyetemnek a Babeş Egyetem
mel történő erőszakos egyesítése ellen 
tiltakozva követett el öngyilkosságot. 
Erre utal sírkövén is az égre mutató, fi
gyelmeztető kar.

A bal oldali főúton tovább haladva a 
csejthei Jelen család kis kriptáján túl, 
a második sorban találjuk a Gyimesi 
család betonsírját, rajta fehér és feke
te márványt kombináló fejtábla. Leg
alul olvasható Gyimesi Éva (1945—2011) 
professzor asszony felirata. Kolozsvár 
szülötte volt, az utolsó, akit a kommu
nizmus idején (1968-ban) a nyelvészeti 
tanszéken lehetett tartani gyakornok
ként. Évekig stilisztikával foglalkozott, 
abból doktorált 1977-ben, s előléptet
ték lektornak. Ezután már egyre in
kább az irodalomelmélet, a modern ma
gyar irodalom értelmezése felé fordult. 
A romániai magyar irodalom értő ma
gyarázója és előadója lett. Azok közé a 
bátor értelmiségiek közé tartozott, akik 
az 1980-as években tiltakozni, szervez
kedni mertek az elnyomó politika ellen, 
így állandóan a Szekuritáté megfigyelé
se alatt állt. 1990 után lelkesen bekap
csolódott az erdélyi magyarság újjászer
vezésébe. De az itteni fejleményekkel 
sem tudott egyetérteni. 1990-ben pro
fesszorrá léptették elő és tanszékvezető 
lett. Legtöbb energiáját a tanításra for
dította. Visszavonulva egyre zárkózot- 
tabban élt, végül az öngyilkosságba me
nekült. A főúton emelkedve eljutunk az 
út mentén álló Mike Sándor-oszlophoz. 
Itt kell betérni Ádám Zsigmond (1913— 
1994) sírjához. Még a kolozsvári román 
egyetemen szerzett román-magyar sza
kos diplomát. Költő, műfordító, újságíró 
volt. 1950-től a Bolyai, majd a Babeş- 
Bolyai Egyetem román tanszékének 
alkalmazottjaként a magyarul tanu
ló hallgatók román oktatását végezte. 
Mondhatni, hogy Balázs Jánossal és Ba
lázs Lászlóval hármast alkottak e té-

Csehi Gyula síremléke

ren. Ugyancsak az I. C-ben, a jobboldali 
főút közelében, ürögdi Nagy Ferenc út
ra néző síroszlopa mögött találunk rá az 
1950-ben elhunyt Székely János és fe
lesége feliratára egy fehér márványbe
tétes beton fejtáblán. Székely Erzsébet 
(1922—2001) tanárnő nyugszik itt. Még 
a Ferenc József Tudományegyetemen 
szerzett magyar-olasz-francia szakos 
diplomát 1945-ben, majd a Bolyain iro
dalomtudományi doktorátust 1949-ben. 
1950-től tanít az egyetemen, eleinte a 
régi magyar irodalmi szemináriumokat 
vezeti, majd gyermekirodaimat ad elő. 
Végül a világirodalom tanszékre kerül, 
s itt lektorként évtizedeken át tanítja, 
meséli el a reneszánsztól a XX. századig 
az egyetemes irodalmat a II. és III. éve
seknek. Emellett, amikor szükség van 
rá, a módszertani órákat is ő tartja, s 
vezeti az oktatási gyakorlatot. Tanköny
veket írt, fordított, köteteket állított ösz- 
sze. S neve máig sincs felírva sírjára...

A halottas kápolnát magába foglaló
II. A parcellában két sírt kereshetünk 
fel. Az egyik a fekete gránit fejkővel je
lölt Sőni Pálé (1917—1981). író, novellis
ta, szerkesztő volt. Az 1950-es években 
az Utunk főszerkesztője. Majd innen 
irányítják át 1957-ben az egyetem iro
dalmi tanszékére, hogy Nagy István és 
Földes László utódaként vegye át a ro
mániai magyar irodalom tanítását. Elő
adótanárként évtizedekig volt e tárgy 
oktatója, első tankönyvírója. Színes, 
kritikai éltől sem mentes előadások
ban mutatta be azt a kort, amelynek 
ő is alakítója és szereplője volt. A má
sik sír, közelebb a parcella fölötti ke
resztúthoz a Nagy Gézáé (1914-1981). 
Szépen faragott terméskő emlékmű
vön Cseke Gábor-idézetet olvashatunk, 
s Nagy jelszavát: „Nem dicsőségre vá
gyom, használni akarok!” A kolozsvári 
román egyetemen szerzett magyar—ro
mán-német szakos diplomát s 1937-től 
a kolozsvári Református Kollégiumban 
tanított. Közben az Erdélyi Múzeum-
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Egyesület tikári állását is betöltötte. 
Részt vett a Bolyai Egyetem megala
pítása körüli tárgyalásokban. A kul
túrpolitikában is szerepet vállalt. így 
aztán 1952-ben koholt vádakkal kény
szermunkára vitték. Szabadulása után 
a református egyháznál helyezkedett 
el. 1971-es rehabilitását követően ke
rült az egyetem módszertani tanszéké
re Debreczi és Székely Erzsébet örökö
seként. 1979-es nyugdíjazásáig oktatott 
itt előadótanárként. Közben sajtó alá 
rendezte Pápai Páriz Ferenc és Kovács 
Dezső munkáit.

A II. A parcellától délre terül el a II.
B. Ennek a keleti széléhez közel talál
juk Pataki Bálint (1927-1966) egyszerű 
betonsírját. Mikor végzett, éppen nem 
volt gazdája a XX. századi magyar iro
dalomnak, így 1952-től ő vált e tárgy 
eló'adójává. Szakmai munkásságot alig 
fejtett ki. 1966 nyarán tengerparti nya
ralás idején egy gáztartály felrobbanása 
okozta tragikus halálát. A II. B felett a 
II. C parcella következik. Ebben, Kéler 
Ilona díszes emlékművének tövében egy 
kettős betonsír fedköveire helyezett táb
lán olvasható Balogh Dezső (1930-1999) 
egyetemi előadótanár sírfelirata. A Bo
lyai Egyetemen szerzett diplomát, egy 
ideig szerkesztőségben dolgozott. 1959- 
től tanított a magyar nyelvészeti tan
széken mai magyar nyelvet. Tankönyve
ket, kézikönyveket, helyesírási szótárt 
állított össze. A parcellának a közepe 
táján, az árok bal szélén találunk rá Lő- 
rinczi Ferenc főtanfelügyelő fekete már
ványbetétes betonsírjára. E fejtábla há
tuljára van felfogva vejének, Szigeti 
József (1912-1986) egyetemi tanárnak a 
fekete sírtáblája. Előbb református teo
lógiát végzett, majd a román egyetemen 
szerzett román—magyar szakos diplo
mát. Egy ideig Marosvásárhelyen ta
nított, 1948-ban lett a Bolyai Egyetem 
előadótanára. 1977-es nyugdíjazásá
ig tanította a régi magyar irodalmat, s 
e témakörben jelentős kutatómunkát is 
végzett, tanulmányokat írt. Utóbb pro
fesszor lett, s 1972-ben doktorátusve

zetői jogot kapott, megörökölte Jancsó 
Elemér és Csehi Gyula doktorandusai
nak is egy részét. A tanszéket szintén ő 
vezette.

A keleti kerítéssel párhuzamosan fu
tó III. C parcella déli csücskében, pont 
Brassai Sámuel impozáns sírjának 
szomszédságában, szintén monumentá
lisnak szánt oszlopokkal és portréval dí
szített sírkő előtt nyugszik Nagy István 
(1904-1977) munkásíró. Mint a párt hű
séges harcosát, 1948-ban kinevezték a 
Bolyai Egyetemre előadótanárnak, s a 
romániai magyar irodalom tanítását 
bízták rá. „Alighanem kultúrtörténeti 
unikumról van szó” -  állapítja meg An
tal Árpád, későbbi tanszékvezető. Nagy 
mindössze elemis végzettséggel kapott 
katedrát, majd rektorrá is megtették. 
Később a Román Akadémia rendes tag
ja lett. Prózaíróként azonban értékeset 
is alkotott.

A történelmi Házsongárdi temető fö
lött 1918 táján nyitották meg az új te
metőt, itt a magyar ábécé betűivel jelölt 
parcellákat alakítottak ki. A Rhédey- 
Mikó-kripta kertje felett a nyugati ke
rítés mentén húzódik a Z parcella. En
nek az egyik kerítés melletti betonsírján 
olvasható Antal Árpád (1925—2010) ne
ve. 1948-ban a Bolyai Egyetemen szer
zett magyar szakos oklevelet, s rögtön a 
tanszéken is maradt fokozatosan emel
kedve a ranglétrán. Egy ideig folklórt 
is tanított. Gaál Gábor megbetegedé
se után 1952-ben rá bízták a XIX. szá
zadi magyar irodalom tanítását, s ezt 
nagy gonddal végezte, 1978-tól 1987-es 
nyugdíjazásáig rendes tanárként. 1990- 
től konzultáns professzorként egy ide
ig újra tanított, s doktorátust vezetett. 
Szentiváni Mihályról monográfiát, Kri
za Jánosról és György Lajosról tanul
mányt írt.

Az új temető távoli, keleti végén, a 
Tordai úti zsidó temető szomszédságá
ban van az Aviatori-Repülősök parcel
la. Egykor ide szándékoztak a repülős 
áldozatokat temetni. Ennek a déli szög
letében Vetró Artúr szobrászművész sír

jának közelében egy fekete márványtáb
lás síron Zsemlyéi János (1936-2003) 
nevére találunk. A Bolyai Egyetemen 
magyar szakot végzett 1958-ban, utá
na a nyelvészeti tanszéken maradt, 
ahol 2000-ben érte el a professzori ran
got. Leíró nyelvtannal, a román—magyar 
nyelvi kölcsönhatással foglalkozott, utol
só éveiben a Szabó T. Attila-féle Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárat szerkesztette. 
E parcella túlsó széléhez közel esik Lakó 
Elemér (1929—1986) fekete gránit fejkö
ves sírja. Nyelvész, művelődéstörténész 
volt. Miután 1952-ben a Bolyai Egyete
men magyar szakos diplomát szerzett, 
a nyelvészeti tanszéken maradt. Bevon
ták a nyelvjáráskutatásba. 1958-ban az 
1956-os forradalommal való rokonszen- 
vezés miatt 15 évre ítélték. 1964-ben 
szabadult, s miután pár évig tisztviselő 
volt, 1968-ban az Akadémiai Könyvtár
nál alkalmazták. 1974-ben nyelvészet
ből doktorált. Elkészítette az Unitárius 
Kollégium egykori kézirattárának a má
ig használt, nyomtatásban is közzétett 
katalógusát.

A város Szamoson túl lakó hóstáti 
(földműves) lakosságának a temetőhe
lyéül szolgált a Kismezői temető. Nevét 
a Kismező (ma Crişan) utcáról kapta, 
mely különben éppen a mai Bölcsészkar 
telke mögött kaptat a hegyre. Aránylag 
kis temető, kevés jelentős halottal. Ta
lán felesége rokonsága révén került ide, 
pont a Kismező utcai kerítés mellé Sza
bó Zoltán (1927-2007). Székelyudvarhe
lyi diákévek után a Bolyai Egyetemen 
szerzett 1952-ben magyar szakos dip
lomát. A tanszéken maradt, s 1971-ben 
érte el a professzori tisztséget. Miután 
1993-ban nyugdíjazták, a miskolci és 
a pécsi egyetemen is meghívott előadó 
volt. O szervezte meg a bukaresti egye
tem hungarológiai tanszékét, s annak 
évekig tanára is volt. Eleinte a nyelvjá
ráskutatásban vett részt, majd a stilisz
tika vált fő tárgyává, megírta az első 
magyar stílustörténetet. Doktorátusve
zetőként stilisztikai iskolát teremtett 
maga körül.

B e fe jezé sk én t m eg e m lítjü k , h o g y  a 
ta n sz é k  sz á m o s eg y k o r i ta g ja  K o lozsvár
tó l távo l n y u g sz ik , m á s v á ro sb a n  v a g y  
ép p en  m á s országban: Abafáy Gusztáv, 
Iz sá k  J ó zse f, M isz ti L ász ló , N a g y  P á l, 
R ohon yi Z oltán , T e isz ler  P á l, V arró J á 
n os, V öő I s tv á n . A  ta n sz é k e k  sz e m é ly z e 
tér ő l c sa k  J a n csó  E lem ér  é s  A n ta l Á rp ád  
a láb b i ta n u lm á n y a i, v is s z a e m lé k e z é se i  
nyújtanak valamelyes áttekintést. Kí
n á lk o zó  fe la d a t a  k o lo zsv á r i e g y e te m  m a 
g y a r  ta n sz é k e i tö r té n e té n e k  fe ld o lg o zá sa  
az 1 9 4 5 —19 9 0  k ö zö tti id ő sza k b a n .

K ön y v észet:
Jancsó Elemér: A magyar irodalom
történetírás ötven esztendeje a kolozsvári 
tudományegyetemen. In: Jancsó Elemér: 
Kortársaim. Bukarest, 1976, 199—212. 
Antal Árpád: A magyar nyelv és iroda
lom a Bolyai Egyetemen. In: A kolozsvári 
Bolyai Tudományegyetem 1945-1959. Bu
dapest, 1999, 102-129.
G a a l G yörgy: Tört kövön és porladó ke
reszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Há
zsongárdi temetőben. K olozsvár, 2 0 0 9 .
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BOKOR ZSUZSA

Néma film kockák. 
K érdések egy film  kapcsán
1920 őszén a kolozsvári Egészségügyi 

Főfelügyelőség megrendel egy kampány
filmet, amelynek tájékoztatnia kellett a 
tömeget a nemi betegségekről és az or
vos különleges szerepéről a betegség fel
ismerését és gyógyítását illetően. A meg
rendelő a kolozsvári színházigazgatót és 
filmrendezőt, Janovics Jenőt bízta meg a 
rendezéssel, aki saját filmgyárában, saját 
színészeivel (Baróti Erzsivel, Poór Lili
vel, Fekete Mihállyal, Szakács Andorral) 
készítette el a művet. A hivatásos színé
szeken kívül gyakorló orvosok, továbbá 
parasztok, sőt, a kórház betegei is meg
jelentek benne. A tudományos tanácsadó 
nem volt más, mint Constantin Levaditi, 
aki a világháború után tért haza Párizs
ból Kolozsvárra, és aki a szifilisz biz- 
mutos kezelésével elért eredményeinek 
köszönhetően vált világhírű orvosprofesz- 
szorrá. A Világrém /Din grozăviile lumii 
c. filmet Erdély minden megyéjében és 
helységében levetítették, a képközi felira
tokat románul, magyarul (és alkalman
ként német nyelven) szerkesztették.

A némafilm majdnem egyórásra sike
redett. A film cselekményének helyszíne 
valóságos non-lieux, hiszen csak a tájéko
zottabb néző tudja, hogy a forgatás hely
színe Kolozsvár, mert felismeri a Szent 
Mihály-templomot, a Házsongárdot és 
az operát, de igazából a történet „valahol 
Európában” játszódik, vélhetően francia 
nyelvterületen. Pierre Sylvain családja 
életvitelében, mentalitásában, kapcsola
tait tekintve egy korabeli tipikus polgári 
család. Felesége, Doria, a színház világ
hírű énekesnője, modern nő, aki amellett, 
hogy két gyerek példás édesanyja, ragyo
gó karriert futott be. Már a film második 
jelenetéből kiderül, hogy a férjnek viszo
nya van az ugyancsak a színházban dol
gozó Shivával, a színésznővel. Georges 
Pradel, az orvos figyelmezteti Shivát, 
hogy szifiliszes, és feddő beszédéből azt 
is megtudjuk, hogy Shiva promiszkuus 
szexuális életet él. Az orvosi rendelőben 
Pradel bemutatja Shivának a Wasser- 
mann-teszt eredményét, és hogy mi a kü
lönbség az ő vére és a tiszta, nem fertő
zött vér között: az övé világosabb színű, 
mint az egészséges emberé. Ehhez a kép
hez pedig az alábbi, ugyancsak emble- 
matikus értékű üzenet tartozik: „Magá
tól a vérbaj nem gyógyul soha, még ha 
olyan jól érzi is magát... Egy gyógyszere 
van: a rendszeres és pontos orvosi keze
lés... Jöjjön el holnap az injekciók folyta
tására” — mondja az orvos Shivának. Ké
sőbb kiderül, hogy a főszereplő, Sylvain 
is megbetegedett, ezért az orvos a férfit 
is eltiltja a családjával való bárminemű 
érintkezéstől:

„Muszáj megtenned! ... Nézzed meg, 
különben mi vár rájuk. Jöjj... Bemutatom 
neked a szifiliszt.” Nemcsak Sylvainnek 
szól ez a mondat, hanem minden néző
nek, a feszültség a következő, dokumen

tumfilm-képsorok által csak tovább fo
kozódik. Valós felvételeket vágtak be a 
játékfilmbe, hogy ezáltal még személe- 
tesebb legyen a szifilisz okozta kár. Be
tegek pózolnak a kamerának, sebhelyes 
arcú öreget, orr nélküli kisfiút, fogyaté
kos gyereket mutatnak meg nekünk. Egy 
megvakult katona emlékszik vissza ar
ra, hogyan kapta meg a betegséget -  egy 
bordélyházi nőtől, és miként akart abból 
kigyógyulni, orvosi segítség nélkül. A fe
szültséget tovább növelik a boncterem és 
az őrültek cellájának megmutatásával.

Miután Sylvain mindezeket látja, két
ségbeesik, lelkifurdalás gyötri. Hazatér
ve, a fáradtságtól és a látottaktól meg
gyötörve, elalszik. Ekkor látjuk az ő 
álmát, de az, hogy álomról van szó, csak 
a történet legvégén derül ki. A történet 
a néző számára látszólag törésmentesen 
folytatódik: Sylvain nem fogad szót az or
vosnak, ezáltal pedig kezdetét veszi egy 
egész sor tragédia. Doria, a feleség, meg
vakul, megőrül, majd belehal betegségé
be, a család koldusbotra jut, Sylvain al
koholba fojtja bánatát, és amikor az ő 
halálának tragédiáját is átéltük már, 
megjelenik az orvos, aki felébreszti az al
vó Sylvaint, hogy értesítse: Shiva meg
halt, öngyilkos lett. A kerettörténet így 
az orvosi forgatókönyv szerint folytató
dik: a beteg főhős bevallja feleségének, 
amit tett, és Amerikába megy dolgoz
ni. „Hogy jobb ember legyek” — mondja ő. 
A feleség megbocsátóan és szeretettel bú
csúzik tőle.

Ha a film keletkezési történetét és ma
gát a film cselekményét, üzenetét ösz- 
szekapcsoljuk, számtalan izgalmas 
kérdéshez jutunk el. Számomra, aki or
vostörténeti kontextusban olvastam az 
anyagot, a keret és a történet egymáshoz 
való viszonya érdekelt, mivel ez a párbe
széd elsősorban a világháború után fel
erősödő orvosi diskurzus megértésében 
volt segítségemre. Megmutatta, mint vált 
az emberi test a reformok egyik eszközé
vé, amelyet most a korábbinál is nagyobb 
odafigyeléssel kellett célba venni, kezel
ni, felügyelni, regisztrálni, gyógyítani. 
Érdekes látni, hogy az orvosi propagan
dafilmek mely eszközeivel dolgozik, ho
gyan történik a nemi betegségek mozgó
képes megjelenítése a képek ismétlése, a 
dokumentumfilm melodrámába vagy a 
melodrámai elem dokumentumfilmbe va
ló bevágása révén, miként dolgozik az is
métlődő és meghökkentő formulákkal, 
amelyek a publikum szenszibilizálását 
célozták meg. A háború alatt készült 
amerikai filmeket leszámítva kevés ha
sonló nagyméretű mozifilm előzte meg 
a Világrémet a filmtörténetben. (Mind
erről bővebben: Bokor Zsuzsa: Testtör
ténetek. A nemzet és a nemi betegségek 
medikalizálása a két világháború közöt
ti Kolozsváron. Nemzeti Kisebbségkutató 
Kiadó, Kolozsvár, 2013.)

Bár kétségtelenül a Világrém  a ro
mán orvosi társadalom erdélyi intéz
ményesülésének egyik legmarkánsabb 
és legláthatóbb propagandaeseménye, a 
nemi betegségek nemzeti keretbe ágya
zásához aligha hoz értelmezhető ada
tokat, éppen a tér és a szereplők etni
kai semlegessége miatt — ellentétben a 
többi, sokkal direktebb üzeneteket meg
fogalmazó korabeli propagandaanyag
gal. Ha meg kizárólag propagandafilm
ként olvassuk, jogos a felvetés, hogy mit 
érthetett ebből a tartalomból és ebből a 
sor vizuális reprezentációból a mozizás
hoz nem szokott falusi társadalom? Ho
gyan tudott azonosulni az operába járó 
és szabad idejével mit kezdeni nem tudó 
(ráadásul kiolvashatatlan franciás ne
vű) polgárral, a kerettörténetbe ágya
zott álomepizóddal, a kifinomult film
művészi technikákkal?

Ugyanígy magyar filmtörténeti doku
mentumként is nézhetjük a filmet, mint 
Janovics Jenő életművének egyik fon
tos darabját. Felmerülhet azonban a kér
dés, hogy Janovics mint a színházából 
nemrég a hatalom által kiebrudalt szín
házigazgató, tudott-e azonosulni azzal a 
hatalmi alapkoncepcióval, ami a filmet 
elindította? Hogyan vitte be önmagát és 
művészi aspirációit? A film kétségtele
nül egy jól sikerült művészfilm, amely 
Janovics rendezői profizmusát, realis
ta filmszemléletét tükrözi, sőt, olyannyi
ra kifinomult módon vezeti be az orvosi 
kampány elemeit, hogy ezek, ha akarjuk, 
észrevétlenek maradnak, a film így akár 
a kontextus nélkül is olvasható, élvezhe
tő. Azt, hogy a Világrém tényleg olyan
nak született-e meg, amilyennek az orvo
si társadalom megálmodta, vagy pedig az 
alkotási alkuban a rendezőnek sikerült 
sokkal inkább saját képére formálnia -  
nem tudjuk.

Erdély két világháború közötti társa
dalmáról számos munka született, ezek 
mindegyike valamelyest egy-egy moza
ikdarabja annak a történelmi valóság
nak, amelyet kutatunk, és amelyet tör
ténetesen magunk is megörököltünk. A 
Trianon utáni berendezkedés és átren- 
dezkedés egyike azon különleges fordu
lópontoknak az európai történetírásban, 
amely épp a tranzithelyzet miatt válik 
a kutatások célpontjává, a pillanatban 
hosszú távú folyamatok válnak újraér- 
telmezhetőkké. A Világrém ennek a kü
lönleges fordulópontnak sokféle jelentését 
hordozza, nem egyértelmű jelentéseket, 
hanem félmagyarázatokat, amelyeket fo
lyamatosan kénytelenek vagyunk újra
gondolni.
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SZÁNTAI JÁNOS

Lépcsőházi film kockák  
a 700 éves Kolozsváron
Állok a lépcsőházban. Pormeleg. Dél

után. Az ottfelejtett fal piszkosfehér 
vásznáról pereg a vakolat. Akár egy 
film.

Sebtében összefércelt kockák. Elve
szett történetek. Sőt, néha egész tör
ténelmek. A(z) (emlékezet)kihagyásos 
technika nagyvonalúsága. Amiről nem 
beszélünk, az nem történt meg. Néha 
persze az sem, amiről igen. Pedig so
kat beszéltünk a kolozsvári filmbiroda
lomról. Mindenki tudja, aki bár egyszer 
belenézett egy ilyen lépcsőházi vetítés
be, ki volt és mit csinált Janovics Je
nő. Néha már unjuk is. Mintha folyton 
ugyanazt a filmet adnák az Urániában. 
Mondjuk, 1910-től kezdve. Hogy med
dig? Amíg vannak falak, például. És 
amíg vannak történetek. Az alaposan 
körüljárt, tanulmányozott, kipletykált 
kor gyúlékony filmtekercse lepörgött a 
dobról. Janovics beleölte vagyonát a ko
lozsvári filmbe, aztán feltehetően meg
unta az időközben érkező mellékszála
kat (mások történeteit, történelmeit), és 
kisétált a Házsongárdba. Megjegyzem, 
azóta sem támadt fel. De más sem vál
lalta az áldatlan szerepet. Még kisbe
tűs janovics sem akadt. Ez a film tény
leg bevégződött akkor. Vagy lángra 
lobbant, mint a celluloid, az első ismert 
műanyag. Amiből az őskor filmszalag
ja készült. Vagy az Uránia palota pad
lása. Akkoriban Janovics még nem unt 
bele a sziszüphoszi játszmákba.

1927-et írunk, január 9-e van, es
te hét óra. Janovics feltehetően a szín
házban tartózkodik, más mozgóképben 
szerepel tehát. Váratlanul lángok csap
nak ki az Uránia palota padlásáról. 
Odalent, a moziban zajlik a vetítés. A 
Tarasz Bulbát (német kalandfilm, Go- 
gol-adaptáció, néma, mint a kor) vetítik

éppen. A gyorsan terjedő tűz fénye be
lekotor a mélyülő sötétbe. Menekülés, 
pánik, tűzoltók, késő éjszakába nyú
ló mentés. Hogy ki a tettes? Udvardy 
András, az Uránia ura, vállát vonogat- 
ja. A képközi inzerten megjelenik a szö
veg: Nincsenek ellenségeim. (Nincsenek 
is. A rendszer megvárja a tulajdonos 
halálát és csak azután veszi birtokba 
a palotát. Jogtalan tulajdonaként.) Az
tán a román rendőrség ügyes nyomozói 
fülön csípik a gyújtogatókat. Nevezett 
Ilié Robláu (jól beszélő név) katonaszö
kevény és nevezett Vladimir Moldovan 
tisztiszolga az ominózus estén beha
tol az épületbe és felsurran a padlás
ra, hátha akad ott valami meglovasíta- 
ni való. Egyetlen gyertya a fegyverük. 
Moldovan szájában égő cigaretta. Ide 
nyúlnak, oda nyúlnak, hideg van oda- 
fönt, az éghez közel, remeg a kéz, a száj, 
a cigaretta parazsa lepottyan, és ennyi 
elég is a csontszáraz padláson. Ég a pa
lota, láng az ablaka. Ég, mint a cellu
loid. És a film pereg tovább. Mint a va
kolat.

Janovics meghalt, vele együtt a pár 
felvonásnyira visszatérő magyar idők 
is. És az új rendszer, a Bástya és Vi
rág elvtársaké, szépen rátette a kezét 
a városra, a palotákra. És a mozikra 
is. Az Urániából Agusztus 23 mozi lett. 
Ebben a vörös csillagos egű öröknyári 
mozisötétben az volt a szép, hogy én is 
ott ültem benne egy idő után. Saját tör
téneteket, történelmeket írtam a Vörös 
Csillagban, a Köztársaságban, a Győ
zelemben, az Augusztus 23-ban, az Új 
Időkben, a Munkásban vagy a Művész
ben. Az utolsót kivéve megannyi hero
ikus név. És megannyi fontos történet. 
Lepergetek pár jelenetet a Győzelem 
moziból. Mindhárom ott zajlott.

Kolozsvár. Uránia színház.

1. jelenet: Nyár. Vakáció. Örökvasár
nap. Apám hazajött a munkából. Ko
rán, mint mindig. Radioaktív izotópok
kal dolgozott, azért. Reggel, elmentében 
odaszólt: Készülj, fél háromtól moziba 
megyünk. Ujjongtam. A Tom és Jerryt  
n é z z ü k , jó? N e m  v á la s z o lt .  Egész n a p  
iz g a to t t a n  n é z te m  a z  ó rá t. N e m  p e r 
gett, m in t  egy f i lm . Kint vártam a  lép
csőház tetején. Felszólt: Gyere, indu
lunk. Mentünk. De nem a Munkás fele. 
Hova megyünk? A Győzelembe. Mit ad
nak? Mondott egy olasz nevet. Majd
nem elsírtam magam. Aztán bent, a  
mozisötétben találkoztam Piedonéval. 
Aki azóta is kísér mindenféle filmje
imben. És az sem mellékes, nekem leg
alábbis, hogy akkor voltam először és 
utoljára apámmal moziban.

INEMATOGRÁF

2. jelenet: Akkoriban már barátokkal 
jártunk moziba. Naplót vezettem min
den megnézett filmről. A magyar cí
meket nem ismertük, technikai okok
ból. A román nyelvet tulajdonképpen a 
feliratokból tanultam meg. Mert más
képp nem nézhettem meg A fehér bö
lényt, a Cactus Jacket vagy az Ulzanát. 
Egy westernt adtak épp. Talán Charles 
Bronsonnal, talán nem. A napló az
óta elveszett. A filmben volt egy teve is. 
Meg a borja. Hogy került bele, nem tu
dom. A történetekben néha vannak más 
égből pottyant szereplők. Még otthon is 
sírtam, miután a tevemamát lelőtték. A 
barátaim kinevettek. Nem tanultam be
lőle. Ma is megsiratom a lelőtt tevéket.

3. jelenet: Ma sem tudom, hogyan 
és miért, talán a baráti szocialista or
szágok közti baráti jobb okán, elhoz
ták Koltay Koncertjét. Persze alaposan 
megvágva. A Sárga rózsa például nem 
volt benne. Kívülről tudtuk a számokat. 
Első nap elmentünk a moziba, beültünk 
a leghátsó sorba és végigénekeltük. Má
sodik nap is elmentünk. Harmadik nap 
is. És minden nap többen énekeltünk. 
Az utolsó vetítési napon gyakorlatilag 
az egész mozi zengett.

Aztán bezárt az Augusztus 23. A 
Munkás. Az Új Idők. A Vörös Csillag. 
A Művész. Más mozik, más filmek jöt
tek. Felzárkóztunk. Három dimenzió
ban. Fesztiválváros lettünk. Meg filme
ket is csináltunk. Újra. Persze Janovics 
nélkül. Most olvasom, a város ismét 
megvenné az... Urániát. És megnyitná. 
Talán ismét peregni fog a film. És nem 
mint a vakolat. Jönnek az újabb törté
netek. Történelmek. Amikből mások 
vágnak majd jeleneteket.

Egy dologra nem vágyok, így, a 700 
éves Kolozsvár egyik lépcsőházában ül
ve: hogy mi (ez a „mi” itt valamiféle hét
nél is több évszázados nagy stáblistát 
jelent) is felkerüljünk a vászonra. Ha 
már eddig sikerült nem filmmé válni.

—  2016/14. SZÁM -  JÚLIUS 25. 19



BARTHA KATALIN ÁGNES

Egy színésznő és kolozsvári 
közönsége
A külföldön is hírneves színésznő, 

Bulyovszkyné Szilágyi Lilla (1833-1909) 
karrierjében nem kis szereppel bír a kolozs
vári közönség, amelynek inspiráló hatá
sát maga a művésznő is elismerte. A nyil
vánosság szélessége, mélysége, a közönség 
száma, összetétele, a recepció milyensé
ge a színházi kutatás részeként fontos fel
ismerésekkel járhat egy színész és a város 
színházi publikumának viszonyáról, ezek 
egymásra hatásáról. A kérdés komplex tár
sadalom-, város-, politika-, gazdaságtörté
neti és színházművészeti összefüggésének 
néhány elemére figyelek az alábbiakban.

Szilágyi Lilla 1833. máj. 25-én született 
Kolozsváron. Családjának története rész
ben összefonódik a magyar hivatásos szín
játszás történetével, apja, Szilágyi Pál, út
törő énekes-színész, Kelemen Lászlónak, 
az első magyar színigazgatónak volt uno
kaöccse. így szinte magától értetődő, hogy 
a színészcsaládok, színészdinasztiák be
járatott útját járhatja Lilla, s hamarosan 
gyerekszínész lesz. Pár éves, amikor a csa
lád Pest-Budára költözik, követve az apa 
szerződési útvonalát, mely a budai Várszín
háztól a Pesti Magyar Színháznak neve
zett későbbi Nemzeti Színházhoz vezetett. 
Hétévesen, 1840-ben alkalmazza először 
a Nemzeti Színház gyermekszerepekre. 
A forradalmi események azonban nemcsak 
a magyar nyelvű színházi rendszert forgat
ták fel, hanem magánéletében is változást 
hoztak, 1848. nov. 8-án a tizenötéves Lilla 
hozzáment az ügyvéd, hírlapíró Bulyovszky 
Gyulához, a márciusi ifjak egyikéhez.

P ,  EÁTRUM

Az ötvenes években kezd kibontakozni és 
érvényre jutni drámai és vígjátéki tehetsé
ge. Bár a színház nem volt egyáltalán irigy
lésre méltó helyzetben a Bach-korszakban, 
Bulyovszkyné szorgalmasan tölti hétköznap
jait, fellépései mellett novellákat ír, számos 
francia darabot fordít, ebédjeit a főváros neo
abszolutizmus korabeli társasági életének 
egyik központjaként említik. 1854-től levele
zéséből is látszik, de a sajtó is reflektál rá, 
hogy nem játszatják eleget a pesti Nemze
ti színpadán, színésznői intrikák (Komlóssy 
Ida) keresztezik érvényesülését, illetve nem 
sikerül rést ütnie a tizenhat évvel idősebb 
Jókainé Laborfalvi Róza egyeduralmán.

Az 1854 márciusának tízestés kolozsvá
ri vendégfellépései a sajtó szerint a kora
beli kolozsvári színházi élet „ájult”-ságá- 
ból való kiemelését jelentette. Ekkoriban 
a színház a kormányzati politika intenci
ói és a magyar közönség elvárásai közti üt
közések leglátványosabb tereként funkci
onált. Kétségkívül az intézmény magyar 
nyelvűségének a nyilvánosságban (cenzú
rázott lapok, darabok, önálló parlament 
híján) az artisztikus célokon túl megnöve
kedett a védő, megóvó, nemzeti közösséget 
megerősítő, pótlólagos szerepe. A Hetilap 
szerint a művésznő vendégszereplése nagy

h a tá st  gyakorolt m ind  a drám a fe llen d ü lé
sére, a tá rsa s  életre , m ind  p ed ig  a n em ze
ti érzelm ekre. M indezt m űvészi já ték áva l, 
szabatos és  ék es m agyar b eszéd ével, íz léses  
öltözékeivel, egyszerű  m odorával, m egn ye
rő  egyén iségével ér te  el. A  beszám oló ú gy  
vélte: „a m in d ig  töm ött sz ín h áz  (...) c sa lh a 
ta tla n  je le  a város cu ltivá lt érzelm ű ségén ek  
s szellem i m agas á llá sá n a k ”. A  szín h ázb a  
já rá st és  a n em zet sorsát egybem osó n em 
zeti fü g g e tlen ség  rem ényét is  fe lcsilla n 
tó m ondata a cenzúra h a tára it súrolhatta: 
„Am ely n em zet f ia i é s  leán ya i íg y  ragasz
kodnak  a széphez és  jóhoz, m ely  n em zeti 
színb en  és  a lak b an  fejezi k i m agát, am ely  
közön ség  m ind en  t isz te le te t  érdem el, azon  
n em zetn ek  a sors titk áb an  m ég jövendője 
v a n \”{Hetilap 1854. m árc. 22 ., 23. sz.)

A színház néhány fennmaradt bevéte
li lapja is igazolja, hogy minden alkalommal 
telt házzal játszott Bulyovszkyné. A Lowoodi 
árvát választotta március 11-én jutalomjáté
kának. Ekkor elkelt mind a 48 eladásra kí
nált alsó-, felső- és középső páholy (kb. 350- 
400 férőhellyel, ahol többnyire a város és 
környék arisztokrata családjai és nagypol- 
gárok, birtokosok ültek; a két nem fizetős pá
holy a polgármesteré és a színházi választ
mányé volt), ugyanígy a 70 földszinti zártszék 
és a 392 földszinti jegy (a helyi és tartományi 
kormányzati tisztviselők, városi polgári, ipa
ros és értelmiségi közönséggel), 226 karza
ti jegy (az 5 krajcáros belépti díjat fizető diá
kok, hallgatók, cselédek) és 11 katonajegy. De 
e fölött az ingyen jegyet kapó, rendre felügye
lő hivatalnokok és csendőrök száma is figye
lembe veendő. Több mint 1100 nézője lehetett 
ennek az előadásnak. Az összbevétel 307,27 
pfrt volt ezüstben. A költségek levonásával a 
művésznő és a színház is fele-fele részben 131 
frt nyereséget könyvelhetett el. A siker kon
textusához azt is tudni kell, hogy a választ
mányi vezetéssel igazgatott színházban a téli 
hónapokban nem egyszer volt olyan színházi 
előadás, aminek napi bevétele pár frt deficit 
volt. Egy vezető énekes-színésznő félhavi fi
zetése 80 pfrt volt, s egy 20 előadásra meg
hirdetett bérlet bevétele kb. 1500 frt.

ígéretek és kapcsolatépítés szempont
jából is sikeres németalföldi és párizsi út
ja után, 1857. október végén és kolozsvári 
búcsúelőadás-sorozata, 1858 áprilisa kö
zött döntenie kellett: itthon marad a nem
zeti színésznőiéként örökös második hely
re szorítva, vagy a nehezebbet választja: 
olyan utat, amelyet őelőtte magyar drá
mai színésznő még nem tett meg, nyelvi gá
tat áttörve egzisztenciát és hírnevet szerez
ni a német színpadokon. Az utóbbi mellett 
dönt. Mindezt olyan körülmények között te
szi, hogy Gyulai Pál januárban mintegy fe
nyegető-kirekesztő diskurzussal a magyar 
színpadot elhagyó művésznőt kemény meg
rovásban részesíti. A nagy sajtóhullámokat 
verő döntés híre Kolozsvárra is eljut, s bár 
némiképp megosztja a közönséget, ez nem 
eredményez elfordulást, bizalmat szavaz
nak játékának, s a helyi lapok egy feltétel 
nélküli támogató közönség képét nyújtják.

Tizenkilenc fellépése között eljátszhatja 
Gautier Margitot, Stuart Máriát, Lecouvreur

S tu a r t M ária szerepében

Adrienne-t, s Szigligeti Czigányának Ró
zsiját is. Az arisztokrácia elhalmozza aján
dékokkal, antik ékszerekkel, az ifjúság lel
kes rajongójává válik, és dőlnek a koszorúk, 
szóróversek, kocsiját fáklyasorok közt kísé
rik. Gr. Kemény Sámuel fényes lakomát tart 
tiszteletére, ahol a Pongrácz muzsikál.

Német színésznői aktivitását (többek kö
zött 1861-ben a drezdai színház, 1867-től a 
müncheni udvari színház szerződött tagja) 
követően magyarországi visszatelepülése
kor, 1875-ben, az Európában kivívott hírnév 
és tekintélyes vagyona ellenére a Budapesti 
Nemzeti Színház nem szerződteti újra.

Az utolsó kolozsvári fellépése óta eltelt 
17 év után mind a politikai környezet, mind 
a színházlátogató közönség, sőt még a szín
ház nézőtere is sokat változik (az 1865-ös át
építésnek köszönhetően), mégis a kolozsvári 
publikum Bulyovszkyné 1875-ös (búcsú)ven- 
dégszereplésének idején ismét megostromol
ja a színház pénztárát. Az egyetemi kör ifjú
ságának fáklyás ünnepekor, Hegedűs István 
szónoklatára mondott színésznői válasz pon
tosan a városi publikum szerepének elisme
résérére vonatkozik: „én itt háromszor szü
lettem, -  először, mert Kolozsvár valóban 
szülővárosom, másodszor: mert első nagyobb 
szerepeimet játszva itt, színésznővé is itt szü
lettem, — harmadszor: mert e nem érdemelt 
kitüntetés által a hazai művészetnek ismét 
vissza lettem adva.” (Magyar Polgár 1875. 
nov. 23., 268.) Ekkor sem hiányzik a közön
ségszeretetnek különböző megnyilvánulása: 
a taps, a kihívások, a babérkoszorú, az aján
dékok, az ékes szónoklatok és a szóróversek.

A nyilvánvalóan nem homogén városi 
színházi közönség természetesen igen sok
féleképpen viszonyulhat mind a művészeti 
produktumhoz, mind a művészhez. Itt a do
mináns sajtóbeli diskurzus és egyéb adatok 
alapján az is megállapítható, hogy egy hír
neves színésznő karrieralakításában ments
várszerepet is betölt, amikor az áldatlan 
pesti primadonnaharcok közepette ide mene
külhet; támogató, védő és ajándékozó közön
ségként jelentkezik, amikor a színésznő még 
nem játszott szerepben is bemutatkozhat; be
fogadó, elfogadó s kevésbé előítéletes, amikor 
német színésznői pálya mellett dönt; ünnep
lő, értékelő egy külföldi karrier után is.

Bulyovszkyné több városi alapítványá
val és Kolozsvárra hagyott két pesti házá
val valamiképpen ezt a sokféleképpen ösz- 
szefonódó támogatást kívánta meghálálni.
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K olozsvárinak
lenni...
„A város, ahol lakom, nem mindig ott

honos”, kezdi Kolozsvár-esszéjét a Heli
konban Márton Evelin, óhatatlanul olyan 
kérdéseket indítva el bennem, amelyek 
mostanság sokat foglalkoztatnak, s ame
lyeket bátran fel lehet tenni Gaal György 
Születtek Kolozsvárt című, igen szép kivi
telezésű, reprezentatív könyve kapcsán. S 
bár a könyv, célja szerint legalábbis, nem 
azért született, hogy megfejtse a kolozs- 
váriság kérdését, mind a szerzó', mind az 
előszót jegyző Demény Péter jelzi: a kötet 
úgy ad kulcsot Kolozsvárhoz, hogy filoló
giai adatokra alapozva dönti el, ki is lesz 
az a 18 személyiség, aki reflektorfénybe 
kerül abból a 354 „híres” emberből, akik
ről tudjuk, hogy Kolozsvár szülöttei (a tel
jes névsor egyébként, születési adatokkal, 
foglalkozással a kötet végén olvasható).

ritika
Gaal György könyve ugyanakkor a rá- 

csodálkozás könyve is -  soha nem néz
tem utána, hol született Bolyai János, szá
momra Bolyai vásárhelyi, meglepődtem 
hát a neve láttán. Igaza van-e Király Lász
lónak, amikor azt mondja, az a kolozsvári, 
aki tudja, „a Fellegvárnak melyik zugá
ban mikor teremnek a különféle bogyók, 
mert ott játszott gyerekkorában. Aki tud
ja, a Bükkben melyik kő alá kell nyúlni a 
patakban, hogy aranypénzt találjon. Ettől 
lesz valami otthonná.” Mert ha igen, be
lőlem soha nem lesz kolozsvári, noha töb
bet éltem itt, mint szülőfalumban, noha ez 
a város gyerekeim szülővárosa, noha az 
egykori otthon már csak emlék- és vágy
kép, a kő alatt már rég nincsenek arany
pénzek. Vajon nem lesz-e otthonosabb egy 
város, ha nem csak hiányaiban próbálom 
tetten érni hajdani önmagam, kellenek-e 
az emlékezethelyek, hogy tudjuk, kik va
gyunk és hova tartozunk? Mennyivel lesz 
inkább kolozsvári az, aki itt született, an
nál, aki ugyan nem itt született, de itt élt 
és a Házsongárdban vagy a Kismező ut
cai temetőben nyugszik, vagy ahogy Gaal 
György kérdi, „vajon többet adott-e Ko
lozsvár a nemzeti panteonnak, vagy töb
bet kapott a vidéktől?”

Feltehetően valami ilyesmire gondolt 
Demény Péter is, amikor az Előszó ban a 
kolozsváriság megfejtése kapcsán arra a 
konklúzióra jut: „van a filológiai adatok
nak egyfajta melankolikus hiábavalósá
ga”. S feltehetően a kötetet aprólékos, le
véltári munkával összeállító Gaal György 
is szembesülhetett ezzel a dilemmával, hi
szen az általa összeírt 354 neves személyi
ségnek „még harmada sem tért itt nyugo
vóra (...), az itt meghaltak jó része viszont 
Erdély és Partium vidékeiről érkezett.” 
Talán nem érdektelen vállalkozás egy El
hunytak Kolozsvárt kötet összeállítása 
sem -  szülőházak az itt születettek eseté

ben sem nagyon állnak rendelkezésre, Ko
lozsvár szellemi arculatának alakításá
ban azonban a nem itt születettek is -  ha 
csak az elmúlt száz évre gondolok —, igen
csak részt vállaltak.

Gaal György könyve nyilván nem fog 
válaszolni ezekre a kérdésekre, nem is ez 
a célja -  egy, a város 700 éves története 
előtt fejet hajtó reprezentatív kiadvány
ról ez nem is várható el, s ha tiszteletben 
tartjuk a szerző válogatási szempontjait — 
Kolozsvár történetének bemutatása az itt 
születettek életpályáján keresztül —, rög
vest leszögezhetjük: nem volt könnyű dol
ga Gaal Györgynek. Mert azon túlmenően, 
hogy Kolozsvár szülöttei közül válogatott, 
mégiscsak a 14. századtól a 20. századig 
terjedő időszakból kellett szemléznie, s 
gyanítható, hogy a kötet végi, 354 névből 
álló lista sem teljes. És az sem könnyítette 
túlságosan a válogatás szempontjait, hogy 
az életpályákkal igyekezett a szerző több 
területet is lefedni: ismert és kevésbé is
mert tanárok, tudósok, művészek, politi
kusok életpályája kerül úgy bemutatásra, 
hogy egyben magáról a városról, oktatásá
ról, történelméről, mindennapjairól is tu
domást szerezhetünk.

De ha tüzetesebben átolvassuk Gaal 
György könyvét — amelyet egyébként nem 
lehet lineárisan, csak egyszer elolvas
ni, hanem lapozgatni kell, elidőzni ben
ne, utánanézni a felbukkanó adatoknak, 
kapcsolatokat felfedezni, közben régi vá
rostérképet böngészni, utcaneveket azo
nosítani, elveszni abban a mintegy 300 il
lusztrációban és színes műmellékletben, 
amely a pályaképeket kíséri, s főként rá
csodálkozni, hogy mi mindent nem tu
dunk, pedig..., s rájönni, hogy ez is mind 
a kolozsvárisághoz tartozik -, tehát ha 
tüzetesebben olvassuk, akkor nem tizen
nyolc — egyébként kizárólag férfiúi -  élet
pálya bontakozik ki előttünk (álljon itt a 
tartalomjegyzékben feltüntetett 18 név: 
Kolozsvári Márton és György testvérek, 
Mátyás király, Dávid Ferenc, Bocskai Ist
ván, Linczigh János, Kolozsvári Dimién 
Pál, Gyarmathi Sámuel, Méhes Sámuel, 
Gyergyai Ferenc, Bolyai János, Szathmá- 
ri Pap Károly, Nagy Péter, Székely Ber
talan, Pákei Lajos, Bánffy Miklós, Ács 
Ferenc, Ligeti Ernő és Herepei János), ha
nem ennél jóval több: regényes életpályák 
elevenednek meg előttünk, rengeteg „mel
lékszereplővel”, házasságok és intrikák, 
barátságok és szakítások, régmúlt idők
nek gyógykúrái, nem mindennapi embe
rek mindennapi gondjaikkal: mert nem 
mellékes körülmény például, hogy Szath- 
mári Pap Károly úgy kerül Bukarestbe s 
lesz a „román nép nemzetté válásának, 
nagy történelmi eseményeinek a króniká
sa, a képi megörökítője”, hogy nyári hóna
pokban, amikor a kolozsvári módosabb ré
teg vidéki kastélyaiban hűsölt (...), vagy 
pedig fürdőre ment szórakozni, egészségét 
ápolni”, velük tartott Szathmári is, gyó- 
gyítgatni májbaját, s gazdag román csa
ládoktól megrendeléseket szerezni. Vagy 
hogy Bolyai János, miközben a legkínzóbb, 
higanyos, jódos kezelésekkel gyógyíttat- 
ja magát -  Péterfi Pál doktor segédletével 
-, amikor „ideje és egészsége engedi, ma
tematikával is foglalkozik.” Bolyai beteg
ségének, a különböző gyógymódoknak a 
plasztikus ábrázolása nemcsak élvezhető
vé teszi a könyvet, de egyben azt is látjuk,

milyen körülmények között vetette a híres 
matematikus papírra világmegváltó gon
dolatait: „Ugyanis hosszas elme- és testi 
tehetetlenségem után (...) — írja öccsének, 
Gergelynek -  végre belé kezdvén kapni 
újból a mathematisi spekulációkba, a do
log úgy elragadott, és oly rengeteg gazdag 
aratást tettem ez isteni mezőn, hogy félbe 
szakítani nem volt könnyebb föladat, mint 
a szexuális aktust közepette phlegmatice 
félbeszakasztani, vagy a Niagara hatal
mas, kolosszális vízomlását megállítani s 
számtalan más efféle példa”.

Mint ahogy az is nagy erénye az egyes 
pályaképeknek, hogy a szerző nem áll 
meg az egyes életút végénél, hanem vé
gigköveti azt történetiségében, utóhatásá
ban, ha úgy tetszik, kultuszának alakulá
sában is. (Talán nem túlzás azt mondani, 
hogy a 19. pályakép, amely rejtetten, de a 
könyv stílusából, a válogatás szempont- 
rendszeréből, a hatalmas tudásból, az el
mesélt életutakból kiviláglik, az magáé a 
Gaal Györgyé.) A Mátyás királyról megírt 
portréban az 1400-as évektől indulunk, 
s a Mátyás-kultusz alakulását egészen a 
19-20. századig követhetjük nyomon, sőt, 
egészen napjainkig, hiszen, mint a szerző 
írja, „Azóta minden kolozsvári magyar, de 
még az idelátogatók többsége is tényként 
veszi tudomásul, hogy Kolozsvár Mátyás 
városa. Itt már a kisiskolás is megismer
kedik néhány Mátyás-legendával, tudja, 
hogy miért áll a szobor a Főtéren.”

S ha meg kellene ragadni Gaal György 
könyvének lényegét, azt hiszem, ebben a 
magától értetődőségben tudnám megra
gadni: mert bár igaza van Demény Pé
ternek abban, hogy végső soron a hagyo
mány is választás kérdése, ahhoz, hogy 
választani tudjunk, ismerni kell, mi kö
zül választunk. Úgy, mint Gaal György: 
hatalmas tudással felvértezve, akinek a 
kolozsváriságába az is beletartozik, hogy 
nemcsak ismeri a múlt mélységesen mély 
kútját, de a régmúlt korok régmúlt embe
reivel közvetlen viszonyt is ápol. Valahogy 
így kellene kolozsvárivá válni.

Gaal György: Születtek Kolozsvárt. 
Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016.
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V álogatás eg y  életpálya  
irod alm i útjaiból
Kozma Dezső: Irodalmunk 

útjain -  Erdélyben. Válogatott 
írások. Madách Irodalmi Tár
saság, Szeged, 2015.

Nemrég került bemutatásra az 
Irodalmunk útjain -  Erdélyben cí
met viselő írásgyűjtemény, Koz
ma Dezső tanár úr tollából. Ter
jedelmét, illetve az életműben 
elfoglalt helyét tekintve — adata
it tő- és sorszámnévként kifejez
ve -  egyaránt tekintélyes. Mint
egy hatszáz oldalt töltenek meg 
ugyanis a változatos műfajú, te
matikájú szövegek, lassan hat 
évtizedes munkásság 22. önálló 
könyvnyi tanúi. Jelen válogatás, a 
lakonikus szerzői ajánlás szavai
val, egy csokor „tanulmány, esszé, 
forrásértékű közlemény, kritika, 
műértelmezés, alkalmi írás”.

fáhülszöveg
A korábban javarészt elhang

zott, publikált írások tanúi az 
egyetemi oktatói (Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, majd Partiu- 
mi Keresztény Egyetem), kutatói, 
szerkesztői pálya alakulásának. 
A fő irányvonalak -  a XIX. száza
di és az erdélyi magyar irodalom, 
magyar klasszikusok erdélyi utó
élete -  rögzítettek, ezeken belül 
az érdeklődés annál elevenebb, 
szétágazóbb. Ezt tükrözi jelen kö
tet felosztása. A tájékozódást se
gítő időrend alakítja a Nagy idők 
vonzásában -  Korok fordulóján -  
Új évszázad sodrában sort; a há
rom tömb a XIX. és XX. száza
dok magyar irodalmi, kulturális 
életébe kalauzol. A láncot Régi 
erdélyi arcok — portrétár —, illet
ve más korba tett exkurzus sza
kítja meg, például a Szenczi Mol

nár zsoltáraira vetett, személyes 
szimpátiáról tanúskodó pillantás.

A nagy egységeken belül 
mikrociklusok alakulnak, így 
Petőfi recepciójáról, Vajda János 
költészetéről. Ekként a külön erő
feszítéssel járó kötetté rendezés 
révén gazdagodnak az eredeti ér
telemhorizontok. A kontextusba 
helyezés, összefüggések, leszár
mazások, az irodalmi „atyaság” 
és „anyaság” láttatása a szerző 
kiemelkedő műveltségére, széles 
horizontjára, szakterületein való 
könnyed mozgására is rávilágít. 
A tanár úr megteheti, hogy átfo
gó „szellemi törekvésekről” érte
kezik, személyes hangot is megüt 
város- vagy művelődéstörténe
ti, színházi előadások műhelytit
kaiba beavató soraiban. Melyek 
nagyszerűen bizonyítják, „az igé
nyes műélvező rendszerint arra is 
érzékeny szokott lenni, ami az ol
vasott könyv szövege mögött rej
tőzik.”

Az újraolvasásra serkentő, 
még bejáratlan csapásokra muta
tó írások az „irodalmi értéktisz
tázó munka” érett gyümölcsei. 
A tervbe vett új „kertek ápolásá
hoz” (például az erdélyi Madách- 
kultusz alakulását „külön könyv
ben szeretném nyomon követni”) 
csak jó egészséget kívánhatunk.

Túl sok  szü lő  közt a gyerm ek
Manas Teodor: Mert gyűlö

lik egymást. Polis, Kolozsvár, 
2015.

Az erdélyiség diskurzusának 
új hangja a Mert gyűlölik egy
mást című regény. A fülszöveg 
tanúsága: pályakezdő mű. Mely
hez mindössze egy -  Jancsik 
Pál, a könyv bemutatójának köz
lése szerinti -  álnév, a magában 
is bizonytalan identitásról árul
kodó Manas Teodor kapcsoló
dik. Aki nem volt jelen a 2015-ös 
könyvheti méltatáson, annak ez 
a puszta hangsor marad a pozi
cionálásra. És annak eldöntésé
re, autobiografikusan olvassa-e 
az egyes szám első személyű, 
szűk negyvenéves életutat feltá
ró, „regénnyé fajuló” leveleket.

Talált tárgy az iratcsomó, 
melyben szerető, szeretett „né
nikéjét” szólítja a szöveg csu
pán mintegy harmadánál, de 
akkor annál sokatmondóbban 
„nevesülő” Dietreich Klemens/ 
Menke. A fahéjillatú régi doboz, 
mely a madeleine zamatához ha
sonlóan katalizálja a visszaem
lékezést, képes az olvasói han
gulatok elől a felnőttét átszövő 
gyermeki látásmód révén, pilla
natokra, elfedni a biztos végki
fejlet sötétségét, a posztumusz
voltot.

„Ablakunkra még a nyár eleji 
reggeleken se süt a nap” -  össze
foglalása mindannak, amit gyak
ran „tudod te ezeket” megjegy
zéssel idéz fel a levélíró. Hasonló, 
a szövegvilágot mozgató jelkép 
a szélnek eresztett léggömb, szo
kott rokoni szalonasztalt nyug
talanító, éles gömbvillám-elme. 
„Nem létezem... A Semmi va
gyok!” — lesz életsummája annak 
az embernek, aki korábban „for
gószélben” érzi magát, míg nyel
vi-morális örökségében fokozato

san meghasonlik. „Apám német, 
anyám magyar, én pedig né-ma 
vagyok”; „nem tudom, milyen le
gyek, milyen ne legyek”.

A „valóságos elfogadásért ví
vott nyelvi harc”, az egyéné, szé
les társadalmi keretbe ágyazó
dik. Reflektálva a Vármaros, 
Berekvárda stb. nevek által tá
volított, rendszerváltások és oda- 
visszacsatolások révén időben és 
térben szabdalt régió és népeinek 
sorsára. Mindezt a szövet több- 
nyelvűsége hordozza, tragikumát 
abszurd mozzanatok, a (nyelvi) 
fantázia felvillanásai enyhítik: 
„Bálnaautó érkezett a kúthoz (így 
neveztem a TIR-kamionokat).”

Az „előtóduló”, néha közér
dekűnél bensőségesebbnek tű
nő, lassú emlékképekből szőtt 
regényhez önterápiás funkció 
is rendelhető. Pontosan, benső
ségesen dokumentál egyénit és 
XX. századi erdélyit, a nemze
tiség, hit, bennfoglalás kérdése
inek időszerűségét írja. Címében 
a kiengesztelődés lehetetlensége 
fáj. Szép, reménytelibb üzenete: 
„Tiszteld mindegyik apádat és... 
anyádat!”

MOLNÁR ZSÓFIA

AZ ASZTALA ALATT
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A magyar zenei misszió zászlóshajójáról
Június 28-án Londonban Gloucester her

cegnője adta át Fischer Ivánnak, a Budapes
ti Fesztiválzenekar (BFZ) zeneigazgatójá
nak a brit Royal Academy of Music (Királyi 
Zeneakadémia) tiszteletbeli tagságát elis
merő' oklevelet. A mindössze 300 művészt 
keblére ölelő klubnak nem jelentéktelenebb 
tagjai voltak egykor, mint Mendelssohn- 
Bartholdy, Liszt, Sztravinszkij, a kortársak 
között pedig a tavalyelőtt elhunyt Clau
dio Abbado, a pár hónapja meghalt Nico
las Harnoncourt, Sir Elton John, Placido 
Domingo, Sir Paul McCartney, Schiff And
rás vagy -  a következő évadban épp a BFZ 
vendégeként fellépő -  Martha Argerich és 
Pinchas Zukerman.

De az is a közelmúlt eseménye, hogy az 
Argentin Zenekritikusok Szövetsége Fi- 
schernek ítélte oda a legjobb külföldi kar
mestert megtisztelő kitüntetést, a BFZ szá
mára pedig a legjobb külföldi szimfonikus 
zenekarnak járó elismerést adományozta, 
miután tavaly júniusban két nagy sikerű 
koncertet adtak a Buenos Aires-i Colón Szín
házban. Az argentin díj mellett a BFZ a Car
negie Hallban megtartott februári koncertje 
révén ráadásul a New York Observer dicső
séglistájára is felkerült, minthogy -  a hiva
talos indoklás szerint -  a tavaly fellépett ze
nekarok közül a BFZ kínálta hallgatóinak „a 
legegyedibb hangzást és temperamentumot”.

Mi tagadás, Fischer Iván nem „bonyo
dalommentes” személyisége a kulturális 
életnek. Az aktuális magyarországi kor
mányzat — és így a kultúrpolitikai szél
járás -  cenzúrázatlan bírálójaként eme
li fel olykor hangját, társadalmi, politikai 
érzékenysége félreérthetetlenül rányom
ja bélyegét kultúrdiplomatai működésére

is. Külföldi elismertsége és erkölcsi hitel- 
fedezete világszerte akkora, hogy szavá
ra mindenhol adnak, ő pedig egyszer-más- 
szor nem rest karmesteri pálcáját letéve a 
mikrofont kezébe venni, hogy humanitári
us, ideológiai, aktuálpolitikai nézeteinek
— nyilván túlnyomóan ellenzéki tónusban
— nyoma maradjon a számozott bársonyfo
telekbe süppedők tudatában.

A BFZ harminchárom éves történetében 
eddig négy nagyobb „fesztiválzenekar-vi
ta” zajlott le a sajtóban és a párnázott ajtók 
mögött, természetesen a kultúrpolitika és 
a művelődésfinanszírozás erővonalai men
tén. A negyedik, a budapesti önkormányzat 
hirtelen és drasztikus támogatáscsökkenté
se nyomán fellobbant vita épp csak hogy le
csengett, Fischer már higgadt hangú ösz- 
szegző cikket küldött a Népszabadságnak 
(.Hatalmas tömeg áll mögöttünk), amelyben 
a BFZ létkérdéseinek főnixmadárként meg
újuló, csak aktuálpolitikai háttérszíneit te
kintve más problémakörét elemzi, miközben 
épp az átpolitizáltság vélelmét próbálja osz
latni a magyarországi közgondolkodás előtt, 
gyaníthatólag nem sok sikerrel. Mondata
iból kiérezni, hogy valójában a művészet
eszményt magát félti, a zenélés méltóságát, 
komolyan vehetőségét, nemzetközi mérhető
ségét. Aki áttekinti -  és végig tudja nézni! 
-  azt a kultúrtámogatás szempontjából egy
re inkább standardnak tekintett ízléskong
lomerátumot, amelynek elváráshorizontja

mind kivételesebben haladja meg a popula- 
ritásigénybe gyökerezettséget, aggódni kezd 
az olyanszerű zenei csúcsintézmények sorsa 
miatt, mint amilyen a BFZ. Különös, hogy 
miközben a Fesztiválzenekart a második 
Orbán-kormány idején stabilan és számotte
vően támogatja az Emberi Erőforrások Mi
nisztériuma, addig Budapest önkormányza
ta érvágásszerű hirtelenséggel csökkentette
— mégpedig nagy arányban -  a szubvenci
ót. A Budapest díszpolgárának címét elnyert 
Fischer Iván zenekara, úgy tűnik, annak a 
politikai huzavonának a megrángatott áldo
zatává lett, amely a kormány és a főváros kö
zött eszkalálódott már a múlt évben. A BFZ 
vezető testületé ezért úgy döntött, hogy az 
amerikai eredetű alapítványi modellt és az 
európai hagyományú közpénztámogatást 
a brit szerződéses rendszerrel kombinálja. 
A zenekar munkaviszony helyett tehát sza
badfoglalkozású muzsikusokat szerződtet 
egyes projektekre, miközben a leggyakrab
ban foglalkoztatott művészekkel készenlé
ti megállapodást köt. „Nincs választásunk
— írja Népszabadság-cikkében Fischer Iván.
— A nemzetközi zenei életben három évre 
előre kell tervezni. Ha lemondanánk a sike
res BFZ-modellről, és a hazai szokások sze
rint működnénk, állami vagy fővárosi fenn
tartásban, munkaviszonyban szerződtetett 
zenészekkel, évenként meghatározott tá
mogatásokkal, tartalék nélkül, azonnal le
maradnánk a nemzetközi versenyben, nem 
tudnánk teljesíteni kitűzött célunkat, a vi
lág élvonalában való folyamatos jelenlétet és 
a tehetségesek itthon tartását.”

JAKABFFY TAMÁS

A term észet vonzásában
Június 8. és július 3. között Soó Zöld Margit gyűjteményes ki

állítása kapott helyet a Bánffy-palota földszinti kiállítótermei
ben. 22 év után ismét egyéni kiállításon találkozhattunk a mű
vésszel és munkáival.

A termekbe lépve különleges világ elevenedett meg előt
tünk, varázslatos lelki utazásra csalogatva a látogatót: rég el
feledett, zegzugos kolozsvári házak, Dubrovnik kanyargó utcái, 
Füzesmikola buja zöldjei, a dobrudzsai ősz aranyló barnái, a Du- 
na-delta párás, súlyos levegője vagy a fogat vacogtató csíkdelnei 
tél szele vágott arcunkba. S legyen szó e lírai hangvételű tájak
ról, vagy a drámaibb töltetű, fekete-fehér tusrajzokról, a művész 
kézjegye összetéveszthetetlen, egyéni stílusa távolról felismer
hető minden egyes alkotáson.

Soó Zöld Margit egyike azon kolozsvári művészeknek, akik 
bár a főiskolán festészetet tanultak, a hatvanas-hetvenes évek
ben mégis főként grafikáikkal váltak ismertté. A hatvanas évek 
monotípiái expresszív, szimbolikus töltetű képek, melyek a kor
szak modern törekvéseihez kapcsolódnak. Technikai, formai kí
sérletezés, és határozott, erőteljes tartalom jellemzi ezeket. S 
bár ez utóbbi tárlaton sajnos nem kerültek be a válogatásba, 
egyedi látványuk erősen beégett retinánkba korábbi kiállítások 
alkalmával. A későbbi, a hetvenes-nyolcvanas évek tusrajzai ösz- 
szetett, érett kompozíciók, amelyekben a művész visszatér a mí
ves, kimunkált grafikai nyelvezethez a szerkesztés szigorúan el
lenőrzött szabályait tartva szem előtt, melyeket néhol spontán, 
könnyed foltok lazítanak fel. E korszak terméséből több megha
tározó képet is láthattunk: a Szilágyi Domokos emlékére készí
tett Kényszerleszállást, illetve a Rekviem egy költőért alkotást, 
a Sors és jelkép című budapesti kiállításon is szereplő Kalitkát, 
vagy a kissé dekoratívabb vonulatba sorolható Napfa, illetve 
A víz csendje vagy a Genézis sorozatból származó munkákat.

Bár a művész grafikusnak vallja magát, pasztelljein és akva- 
relljein kiütközik tanárainak (Abodi Nagy Béla és Miklóssy Gá
bor) nevelése. A fekete-fehér grafikák virtuóz rajzossága és mér
nöki precizitású szerkesztési elvei mellett a színes munkákon 
megmutatkozik Soó Zöld Margit színtani tudása, lelki érzékeny
sége és lírai beállítottsága. Ezek nagyrészt meditativ, önreflexív 
alkotások, melyekben a művész természetközelsége és termé
szetimádata nyilvánul meg. A pasztellek finom árnyalatait el
lensúlyozni látszik a kétezres évek újabb fekete-fehér grafikai 
vonulata, mely néhány szénrajz kivételével ismételt visszatérés 
a tusrajzhoz. Am ezúttal már nem merev kompozíciós elvek sze
rint, hanem a gyökerek, ásványok és göcsörtös fatörzsek konk
rét látványeleméből kiindulva, az alkotási folyamat egy abszt
raktabb irányba tolja el a vonalat, a formát. Az ábrázolt forma 
természetből való közvetlen kiemelése, és az egyszerűsítő grafi
kai nyelvezet a természettel való mély és hosszú távú kapcsolat
ról, illetve annak nagyon alapos megfigyeléséről vall.

A meditativ munkák sorához tartoznak az utóbbi évek felhő
ábrázolásai is, melyek a művészi inspiráció és erő megújulásáról 
tanúskodnak az elmúlt időszak testi és lelki nehézségei ellené
re. Bár a kiállítás e lírai tájábrázolásoknak köszönhetően kis
sé nosztalgikus színezetet kapott, a művészt ismerve felfedez
hettünk magunknak egy kis rejtett humort, játékosságot is a 
képekben. Nem hallgathatjuk el azt a tényt sem, hogy a tárlat 
apropója Soó Zöld Margit 85. születésnapja. E közös ünneplés 
örömére fia, Soó Zöld Balázs, illetve közeli barátja és pályatár
sa, Unipan Helga kurátor kitartó munkáját dicséri e színvona
las kiállítás, melynek folytatását várjuk a közeljövőben!

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Augusztusi évfordulók
1 -  95 éve született Izsák József romániai magyar kritikus
2 -  90 éve halt meg Jan Kasprowicz lengyel költő'
3 - 4 0  éve halt meg Octav Dessila román író
4 -  240 éve született Pierre-Simon Ballanche francia író

120 éve született Lengyel József magyar író
5 — 160 éve született Asér Ginzburg héber író
6 -  40 éve halt meg Adrian Roland Holst holland költő
7 — 95 éve halt meg Alekszandr Alekszandrovics Biok orosz költő

80 éve született Sztefan Canev bolgár költő 
145 éve született Ignasi Iglesias katalán író 
95 éve halt meg Riedl Frigyes magyar irodalomtörténész

8 -  95 éve halt meg Juhani Aho finn író
270 éve született Hieronymus van Alphen holland költő 
110 éve született André Demedts belga író

9 — 130 éve halt meg Samuel Ferguson ír költő
50 éve halt meg Giorgi Leonidze grúz költő 
120 éve született Jean Piaget francia pszichológus

10 -  90 éve született Ion Negoiţescu román kritikus
11 -  145 éve született Heltai Jenő magyar író

130 éve h a lt  m eg Lydia K oidula é sz t  költőnő
130 éve sz ü le te tt  N a g y  D án iel rom ániai m agyar író

12 — 395  éve h a lt  m eg J ea n  B arclay francia  író
200 éve született Ion Ghica román író 
110 éve halt meg Steven Sremac szerb író

13 -  240 éve született Bartolomé Jósé Gallardo spanyol író
145 éve született Karl Liebknecht német gondolkodó

95 éve született Sarkadi Imre magyar író 
70 éve halt meg Herbert George Wells angol író

14 -  140 éve született Sibilla Aleramo olasz írónő
60 éve halt meg Bertolt Brecht német író

15 -  80 éve halt meg Grazia Deledda olasz írónő
95 éve született Amrit Raj indiai író
245 éve született Walter Scott angol regényíró

16 -  95 éve született Ovid S. Crohmálniceanu román kritikus
80 éve született Vértesi Arnold magyar író

17 — 340 éve halt meg Johann Jakob Grimmelshausen német író
18 — 120 éve halt meg Richard Avenarius német filozófus
19 -  80 éve halt meg Federico García Lorca spanyol költő
20 -  30 éve halt meg Benjámin László magyar költő
21 -  110 éve született Gunnar Adolfsson svéd író
22 -120 éve született Karlis Abele lett költő

140 éve született Otto Hauser osztrák író 
130 éve született Dávid Simoni héber költő

23 -  90 éve született Hernádi Gyula magyar író
24 -  120 éve született Bakó József magyar költő 
25-210 éve született Samuel Godra szlovák költő

240 éve halt meg David Hume angol filozófus
27 — 145 éve született Theodore Dreiser amerikai író

160 éve született Ivan Jakovics Franko ukrán költő 
110 éve halt meg Thury Zoltán magyar író

2 8  — 3 0  é v e  h a l t  m e g  E l v i  S i n e r v o  f i n n  k ö l t ő n ő

370 éve halt meg Fulvio Testi olasz költő
29 -  145 éve halt meg Paul de Kock francia író 
30-40  éve halt meg Sipos Gyula magyar költő
31 -  140 éve született Charles James Lever angol író

Boldogság
A boldogsághoz egyetlen ú t ve

zet: ne törd  m agad  olyan dolgo
kon, ...

A fősorok Epiktétosz fenti gondo
latának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A folytatás kez
dete. 13. Megszólal a harang. 14. 
Nem is emerre! 15. Becézett Anikó. 
16. Afganisztán fővárosa. 18. Hab
zó ital, tréfás szóval. 19. A rádium 
vegyjele. 20. Telep, de nem elem. 
22. Káté! 23. Mázol, fest. 24. Ma
láj földszoros. 26. Könny, angolul. 
27. Szörnyalak. 29. Elemi parány. 
30. Bolgár pénznem. 31. Moszat. 
32. Vörös ...; viking felfedező. 33. 
Becézett Ibolya. 35. Svéd férfinév. 
37. Tekintetes, röviden. 39. Spa
nyol exkirályné. 40. Az asztácium 
vegyjele. 42. Ókori perzsa helytar
tó. 45. Nomen nescio, röviden. 46. 
Régi tömegmérték. 48. Görög szi
get lakója. 49. Rob ... (Walter Scott).

50. Következmény. 52. Tanító. 54. 
A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES 1. Feltett szán
dék. 2. ... Lisa; híres portré. 3. Be
cézett Enikő. 4. Némán áldó! 5. 
Alaszkai folyó. 6. Izraeli légitársa
ság. 7. Erdei félisten. 8. Nagy erővel 
folyik. 9. Dúdoló szócska. 10. Ritka 
férfinév. 11. Star ...; Úrszekerek. 12. 
Időhossz. 17. Szeszes ital. 20. Egy
kori iparos. 21. Tullia d’ ...; olasz 
költőnő. 23. Madárbörtön. 25. Ritka 
nó'i név. 27. Az olasz közmédia. 28. 
Friss (újság). 32. Hiteles mérték. 
34. Fanyar gyümölcs. 36. Somogy 
megyei város. 38. Tyúkfélék hím
je. 39. Elbeszélő irodalom. 41. Ázsi
ai vadló. 43. Jeles költőnk (Árpád). 
44. A nitrogén francia neve. 45. ... 
bene; Jól jegyezd meg! (Latin). 47. 
Gyakori konzervhal. 49. Számítógé
pes memória fajtája. 51. Zirc hatá
rai! 53. Átló közepe!

R. T.
A Helikon 2016/13-dik 
számában közölt K a
rakter című rejtvény 
megfejtése: Változtatni 
jellemünkön.
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY •  Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 

Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.

Proiectu l susţine  can d id a tu ra  oraşulu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk  tám ogatja  Kolozsvár Európa K u ltu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 

P rim ă ria  şi C onsiliul K iadványunk a  R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
Local C luj-N apoca tám ogatásával je len ik  meg

Visít cluj
The Heart o f Transytvania
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