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Jakó Zsigmond, a nagy tanítványok egyike nevezte így Kelemen 

Lajost. S ezzel utalt rá, hogy jóformán a XX. század végéig tájain
kon működó' történészek mindegyike, só't a humán tudományok leg
többjének művelője is közvetlenül vagy közvetve a legendás levéltá
ros hatása alatt állott. O teremtette meg az 1920-as években annak 
a humán tudósnak a prototípusát, aki egyszemélyes intézményként 
egy-egy tudományág, témakör gazdájává válik, s többnyire valami
lyen kötelező feladatokkal járó főfoglalkozás mellett értékes adat
gyűjtéssel, összefoglaló feldolgozásokkal segíti a tudomány hala
dását. A mestert többnyire tanítványainak teljesítménye dicséri. 
Kelemen Lajos nem jutott el a nagy összegezésekig. De két tanítvá
nya, Szabó T. Attila és Jaké Zsigmond munkái összmagyar viszony
latban is építőkövei művelődéstörténetünknek. S az egykori Bolyai 
Egyetem történész-iskolájának tagjai is mind a Kelemen Lajos-i 
utat járták a maguk egyszemélyes műhelyében, még ha módszerét 
jóval meghaladták is.

Ennek tudatában vállalkozott Csetri Elek, az utolsó tanítványok, 
munkatársak egyike arra, hogy könyvet, lényegében monográfiát 
készítsen a mesterről. Kelemen Lajos az utóbbi két évtizedben ál
landóan jelen van művelődéstörténetünkben, az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület [EME] legnagyobb munkatársai közt tartja számon, a 
műemlékvédők erdélyi egyesülete is 1990 óta nevét viseli. Sas Péter 
két terjedelmes kötetben (2006, 2009) sajtó alá rendezte jóformán 
valamennyi -  szétszórtan -  nyomtatásban megjelent írását, s el
kezdte levéltári hagyatékának közzétételét. Doktori disszertációt s 
kis kötetet (2009) is írt róla. Gyarmati Zsolt szintén tanulmányban 
értékesítette Kelemennek a levéltárban fellelt Naplóját Kelemen 
Lajos „újrafelfedezése” lényegében az 1990-es évek második felében 
elkezdődött. Ez annak tulajdonítható, hogy a belügyisek egyszerű
en elkobozták az unitáriusok gyűjtőlevéltárából az igen terjedelmes 
Kelemen-hagyatékot. Sokáig senki sem tudta, hogy hol őrzik, majd 
mikor kiderült, hogy az Állami Levéltár kolozsvári gyűjteményébe 
került, várni kellett a hagyaték rendezésére. Csak ezután juthat
tak hozzá a kutatók. De azért Kelemen-anyag maradt az unitáriu
soknál, sőt az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében is. E hagyaték 
legnagyobb tétele a Napló. Ennek 1894-1927 és 1933-1938 közöt
ti részei az Állami Levéltárba kerültek, az 1928-1933 közötti köteg 
viszont az unitáriusoknál maradt. Ez együtt körülbelül 3300 kéz
írásos oldalt tesz ki. Máig kérdéses, hogy 1938 után írt-e naplót a 
történész, s ha igen, az hol lappang. Ez a napló jóformán teljes tük
rét nyújtja szerzője életének. De kortörténeti szempontból is rend
kívül fontos adatokat, mozzanatokat örökít meg. Egyben fényt vet 
a levéltáros gondolkodására, mentalitására is. Sok kérdéssel kap
csolatban itt nyersen kimondja véleményét, amit a nyilvánosságnak 
szánt írásaiban gyakran árnyal. A hagyaték e Naplón és számtalan 
kéziraton kívül megőrizte Kelemen jóformán valamennyi személyes 
iratát, családi és hivatali dokumentumát.

folytatás a 14. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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VÉGH BALÁZS BÉLA

A m egism eréstő l a fe lism erésig
(József Attila és Szilágyi Domokos eszmélései)
... polifon álom, ó, jövő,
rezdülj végig,
a megismeréstől a fölismerésig
a céltudatos húrokon!”

Szilágyi Domokos:
B artók A m erikában

József Attila és Szilágyi Domokos szá
mára intencionált ismeretelméleti tevé
kenység a világ racionális megismerése, 
ill. megismerési tapasztalataikból fakadó 
felismerések megfogalmazása. Mindkét 
szellemi létforma (a megismerés és a fel
ismerés) kreatív eszköz az alkotói válság 
gyakorlati leküzdéséhez. Érdemes végig
követni, hogyan jutnak el költó'ink külön- 
külön, ám közel azonos módon a valóság 
felfedező és racionális birtokbavételé
től a csalódásokkal járó szembesülésig. 
Életművük kiindulópontja a világ fogal
mi birtokbavétele, a lírai logika; erősen 
motivált költői felfogásuk hátterében két 
mértékadó jelenség áll: az emberi értelem 
és a tudás, ill. a beléjük vetett hit. Bár 
mindkettő a szellemtörténet aufklärista 
hagyományaiba gyökerezik, szemléleté
ben és fogalmaiban modern elemekkel is 
keveredik. Ám ebbe a kategóriákból épít
kező virtuális költői létbe villámszerűén 
csap bele romboló erejével a megismeré
si válság. Mindez arra a felismerésre ösz
tönzi a költőket, hogy a tárgyi valóság 
már nem fogalmazható meg teljességé
ben: nincs rá adekvát szemlélet és elég
séges fogalom. A világnézeti válság, a 
költői-retorikai eszközváltás és az érték
módosulás egyformán jelentkezik József 
Attilánál és Szilágyi Domokosnál, de em
líthetnénk másokat is a 20. századból. 
Másféle eszközökre van szüksége a líri
kusnak, melyekből újabb világértelme
zések szerveződhetnek. A kész teóriák, 
a megfogalmazott igazságok és ellenőri
zetlen axiómák helyett a saját érzékelést 
és tapasztalást választják, ezek vezethet
nek újabb felismerésekhez. Elkötelezett 
szubjektivitással próbálják megismerni 
újra az objektív világot; eldöntve mi érté
kes és mi kevésbé értékes, az értékesek 
(egyéni szabadság, egyéni szeretet, egyé
ni boldogság) a lírai gondolkodás centru
mába kerülnek, az elértéktelenedők (a 
szerepvállalás, a történelmi és társadal
mi fejlődés célelvű felfogása, a kollektív 
szabadság, az össztársadalmi boldogság, 
az eszkatológikus jövőkép) a perifériára 
szorulnak. Ez egyben lírájuknak a társa
dalmi ideológiáktól való függetlenedését 
is jelenti.

Tudatában vagyok annak, hogy min
den lezárt költői életmű szerves egész, és 
sajátos fejlődési íve van. Különösen ér
vényes ez a megállapítás József Attilára 
és Szilágyi Domokosra. Merészség kira
gadni egy-egy verset az életműből, ha jól 
megfontolt szándékkal történik is. Bár 
szűkös a (tér és idő) keret, nem hagyha
tók el a teljes életműre vonatkozó uta

lások, azért sem, mert költőink élete és 
lírai munkássága időben és térben mesz- 
sze esik egymástól: József Attila a 20. 
század első felében Magyarországon, 
Szilágyi Domokos a 20. század második 
felében Erdélyben alkotott. A lírai világ
értelmezési válság egyiknél a harmin
cas évek első felére, másiknál a hatvanas 
évek közepére tehető, ennek lírai lenyo
mata az Eszmélet 1933-ból és a Bartók 
Amerikában 1965-ből. A két lírai szöve
get párhuzamba állítva kiderül, hogy el
térő társadalmi közegben és történelmi 
időben fogalmazódnak meg az egyébként 
lírai alkatukban hasonló költők agnoszti- 
cizmusból eredeztethető válságélményei: 
a két világháború közötti kapitalizmus
ban és a hatvanas évek szocializmusá
ban. Továbbá eltérő módon és más-más 
értékek mentén történik a megismerés és 
a felismerés, ha azonos logikai sorrend is 
mutatható ki közöttük, ugyanis a valóság 
megismerésének, megtapasztalásának 
eszmélési elsőbbsége van az egyes költői 
életművekben.

József Attila Irodalom és szocializmus 
című dolgozatában az irodalmi mű és az 
objektív valóság közötti összefüggéseket 
a hegeli-marxi dialektikából származta
tott költői képpel érzékelteti: az irodalmi 
mű „határolt végtelenség”. Ezt az össze
tett képet (poétikailag jelzős metaforát, 
logikailag oximoront) tételesen is kifejti a 
költő, feltárva a benne rejlő összetettebb 
gondolatot: „Tehát azt tételezem, hogy a 
művészet nem más, mint a nem szemléle
ti végső világegész helyébe való teremté
se egy végső szemléleti egésznek.” (József 
Attila 1958: 92.). A hangsúly a „végső 
szemléleti egészen” van: kétségtelen a 
szemléletbeli integritása, még akkor is, 
ha részek halmazaként áll össze, mivel az 
egyes részek különállóságukban is egé
szet alkotnak, s bonyolult összjátékuk- 
ban, összhangzásukban úgy állnak össze 
egésszé, hogy közben megtartják önálló
ságukat is. Entitásukra maga a költő fi
gyelmeztet: „a műalkotás legkisebb ele
mében is műalkotás”. Az irodalmi alkotás 
zárt és teljes rendszerszerűségének és az 
objektív világegész rendszermivoltának 
áthasonító parallelizmusát egy népmeséi 
motívummal érzékelteti (nóta bene: maga 
a népmese is zárt világ): „Tehát ebből az 
állításból, hogy az a táltos paripa is para
zsat uzsonnázik, művészileg szükségsze
rűen egész, önmagában lezárt világ kelet
kezik, — a világ, amelynek minden pontja 
archimédeszi pont. Ennek a világnak a 
tényei nem a valóságos tények, azonban 
-  és ez fontos -  e nem valóságos tények 
összefüggése valóságos és teljesen meg
felel a valóságos világ összefüggéseinek.” 
(József Attila 1958: 97.). A József Attila 
életművet értelmező N. Horváth Béla a 
költő valóságinterpretáló metaforáit ma
gára az életműre vetíti vissza, önmagával 
és mindenkori olvasójával szembesítve a

költőt, miközben a teljes életmű recepci
ójának természetét is értékeli: „A József 
Attila-életmű immáron hetven éve lezá
rult végső egész, amelynek összefüggé
seit, rendszerét és ’archimédeszi pontja
it’ nemzedékek szemlélték, értelmezték, 
benne a ’végső szemléleti egész’ titkát ke
resve.” (N. Horváth Béla: 2008: 7.).

Hasonló szándékok sarkallják Szilágyi 
Domokos lírai életművének értelmező
it is nemzedékről nemzedékre. A legtöb
bet mégis Cs. Gyimesi Éva irodalomtör
ténész mondja el róla az Álom és értelem 
című nagyesszéjében, aki bevezetőjében 
a következőképpen foglalja össze az élet
mű lényegét: „Szilágyi Domokos költé
szete a létezés terhét megnyugvás nélkül 
hordozó, értéket szüntelenül mérlegre te
vő elme küzdelmét fejezi ki. Az Én és a 
világ viszonyának azok a kérdései foglal
koztatják, amelyek a megismerés hatá
rait, a cselekvés lehetőségeit eszmény és 
valóság, egyén és közösség kapcsolatát 
feszegetik, hogy választ találjon a vég
ső kérdésre.” (Cs. Gyimesi Éva 1990:12.). 
Költőt és történelmi korszakokat túlélő 
olvasókként az esszéíróval együtt mond
hatjuk el, hogy „racionális ábránd” örö
kösei vagyunk, mely a maga idejében ér
telmes tartalm at és méltóságot adhatott 
mind az alkotói, mind pedig a befogadói 
tudatnak. A költő példája szerint az ér
telem csakis akkor lehet igazán önmaga, 
ha nem társul önhittséggel, és ha nem 
ta rt fenn valamely teljhatalmat, hanem 
elismeri a más, a vele nem mindig össze
férhető, nem zabolázható emberi képes
ségek felségterületeit: magát a szabad
ságot. (v.ö. Cs. Gyimesi Éva 1990: 26.). A 
költőnek rá kell jönnie arra, hogy a léte
zés végső kérdéseihez, a harmónia lehe
tőségeihez, az én és a világ viszonyának 
tágabb horizontjához nem a megismerés 
folyamatos mélyülése, hanem a szabad és 
független értelem nyitja meg a távlatot, 
ha a felismerésekkel járó továbblépés ag- 
noszticizmushoz, intellektuális kudarc
hoz, értékrendek katasztrófájához vezet 
is. Cs. Gyimesi Éva az emberi értelemnek 
ezt a korántsem katartikus, inkább gro
teszk vagy abszurd drámáját a 20. század 
egyik legjellemzőbb szellemi-lelki élmé
nyének tekinti.

A helyzetet belülről megélő és a köl
tői világteremtéssel bajlódó Szilágyi 
Domokos mindezt a lét alapkérdéseivel 
folytatott szellemi szabadságharcként ta
pasztalta meg. Pályájának kezdetén szá
mára az értelem a legfőbb érték, egy
szerre éli át az értelem szabadságát és a 
szabadság megtalált értelmét. Ez a felaj- 
zott lelki és szellemi állapot a korra jel
lemző küldetéstudatban csapódik le. A 
Térkép az értelemről című verse 1965-ben 
jelenik meg a Szerelmek tánca címet vi
selő kötetben. Ennek a ciklusszerű vers
kompozíciónak a hatodik darabjához 
József Attila közismert verssorait vá
lasztja mottóként az Eszméletből: „Akár 
egy halom hasított fa,/ hever egymáson a 
világ.” Ismert marxista-materialista tétel 
ez az objektív valóság meghatározottsá
gáról, és a valóságot irányító törvénysze
rűségekről. A világ determináltsága és a 
történelem evolucionizmusa mellé bölcse
leti kategóriákat rendel a költő, melyek
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egyben az emberi létezés alapkategóri
ái is: boldogság, szabadság. A boldogsá
got egyszerre tekinti össztársadalmi
nak és egyéninek, olyan függő' viszonyba 
rendezve, hogy a kollektív változat meg
határozó lehessen. A szabadságról meg
hökkentő' hasonlatban beszél a költő: „a 
szabadság kérlelhetetlenebb, mint a tan
kok”. Mai olvasatunkban a társadalmi
politikai terrorra és a diktatúrára (kom
munistára is) gondolunk. Költői képbe 
kódolt üzenetében eltérő kategóriákat 
hasonlít össze: a konkrét harci eszközt és 
az egyetemes értékű szabadságfogalmat, 
ellentéttel emelve ki mindkettő lényegét. 
A felkeltett befogadói érdeklődést tartja 
fenn és viszi tovább a következő verssor: 
„a rosszban is az elképzelt jóhoz igazod
tunk”, a korábbi össztársadalmi elköte
lezettség helyett elkötele
zett szubjektivitást sugall: 
az egyéni értékekhez va
ló ragaszkodást, mely a 
kor lelki-szellemi függet
lenségének egyik lehetsé
ges formája volt. Szilágyi 
Domokos ezt belső szelle
mi drámahelyzetként éli 
át, általánosítva a kor er
délyi magyar értelmisé
gének tipikus szubjektív 
konfliktushelyzete ez. Cs.
Gyimesi Éva értelmezésé
ben ennek az eredetére is 
magyarázatot kapunk: a 
humánum kiteljesedését 
ígérő szocialista eszmény
rendszer és a valóság ala
kulása, az értelem abszo
lút hatalmába vetett hit és 
a naponta megtapasztalt 
irracionalitás közötti el
lentmondás tragikus átéléshez vezetett. 
(Cs. Gyimesi Éva 1990: 14.).

Az Eszmélet és a Bartók Amerikában 
című versekből olvasható ki egyér
telműen, hogy megrendül a koráb
bi világmegismerési formákba és 
világértelemzési eszmékbe vetett költői 
hit. Az egymás mellé sorakoztatott moza
ikszerű gondolatok, a vers „határolt vég
telenségét” felváltó kollázstechnika és 
töredezett forma a valóság töredezettsé
gére, a töredékes megismerésre, a min
dent átfogó értelem vereségére enged kö
vetkeztetni. Ezen az állapoton csupán a 
költészet képes felülemelkedni, intuíciójá
val, metaforikus-szimbolikus beszédmód
jával. A helyükre került fogalmak, szim
bólumok alkothatnak immár feszes, zárt 
világokat, olyan mikrouniverzumokat, 
amelyek magukban hordozzák egy lírai 
makrouniverzum esélyeit. Mindkét költe
mény az alkotói válságból újrateremtődő 
poézis erejét példázza. N. Horváth Béla 
szerint ez a másfajta valóságismeretből 
fakadó költői felismerés nemcsak az alko
tói, hanem a befogadói oldal mentalitását 
is befolyásolhatja: a lét egyszerre homo
gén és inhomogén szerkezetének egyide
jű bemutatásával, ill. művészi újraterem
tésével olyan nyelvi-formai figuralitással 
szembesül az olvasó, amely eltéríti az ol
vasást a jel és a jelentés hagyományos ér
telmezési technikájától. „Pszichológia, fi
lozófia, ontológia oly módon szervesül a

nyelvi matériába, hogy a szinte tapintha
tó valóságszerű részletek és csak a nyelvi 
anyagban megformált, nem realizálható 
valóság mindig szemléletileg, képszerűen 
olvasható a világ csak nyelv általi meg
jeleníthetőségének révén.” (N. Horváth 
Béla 2008: 289.). Újra megjelenik tehát 
egy a szubjektumban letisztult költői vi
lág, mely csak virtuálisan létezik a va
lóság számára, azaz nem realizálható, a 
szubjektivitásban, ill. a vele rokon költé
szetben viszont létező realitás, legalább
is a József Attila-i logika szerint. Ebben 
segítségére van a költőnek maga a nyelv, 
amely képszerűvé és szemléletesen ol
vashatóvá teszi a virtuális valóságot. A 
költők általa teremthetik újra az elve
szettnek hitt nembeli értékeinket; a bol
dogságot és a szabadságot, éppen ezért

vonzódunk ismeretlen ismerősként József 
Attila és Szilágyi Domokos költői képei
hez: „Láttam a boldogságot én, / lágy volt, 
szőke és másfél mázsa. / Az udvar szigorú 
gyöpén / imbolygott göndör mosolygása. / 
Ledőlt a puha, langy tócsába, / hunyor
gott, röffent még felém -  / ma is látom, 
mily tétovázva / babrált pihéi közt a fény.” 
{Eszmélet). „Mert lélek, a lélek, a lélek / 
már semmiségnek örülni sem átall — ó, 
boldogság az is, / ha Mount Vermontban 
barátságot kötsz egy cicával.” (Bartók 
Amerikában). Az elvont boldogságfoga
lom háziállatként konkretizálódik mind
két versben: disznóként és macskaként. 
A szent és a profán úgy váltakozik ezek
ben a költői képekben, hogy nem sérül az 
egyetemes tartalmú fogalom méltósága. 
A befogadásban is érthető a költői üzenet: 
létszorongató körülmények között, sza
badsághiányban átdimenzionálódik, más 
méreteket ölt a fogalom egyetemessége.

Létösszegző filozófia körvonalazó
dik mindkét versből: az alapvető em
beri értékek jelenléte olyan tényezőkre 
utal, melyek a világhoz, önmagunkhoz 
és egymáshoz való viszonyunk lényegé
nek kifejezői, a mindenkori ember éle
te tartalmasságának és egyensúlyának 
meghatározói. A korábbi tapasztalatok 
birtokában immár optimizmus és illúzi
ók nélkül fogalmazódik meg mindez, és 
válik az önáltatás nélküli egyensúlyra- 
törekvés versévé az Eszmélet és a Bartók

Amerikában. Bennük történik meg a köl
tői világkép korábbi kulcsfogalmainak 
rendezett átértékelése: jövő, célszerűség, 
világ, szabadság, boldogság, értelem stb. 
Mindkét költő a racionálisan megterve
zett egyetemes boldogság ígéretét, a be
teljesedést és a véges célszerűséget egy
formán megkérdőjelezve állítja immár az 
értelem mellé a lélek, a szeretet, a remény, 
az álom, az intuíció korántsem ésszerű 
hatalmát. Szilágyi Domokos heuriszti
kus felismerésével („a világ léptéke a lé
lek”) elismeri, hogy az emberi szabadság 
és boldogság szubjektív tényezői a meg
határozóak, az emberi megismerésnek 
letagadhatatlan pszichológiai tényezői 
vannak, fontos a külső, objektív világ tör
ténéseinek az interiorizációja. így a bol
dogság többé már nem a kollektív szabad
ság függvénye, a jövő pedig nem egynemű 
célrendszer, hanem „polifon álom”, és „a 
lélek a tőle idegen törvény kényszerűsége 
függvényében érzi ’szorosnak’ avagy ’tág
nak’ a világot.” (Cs. Gyimesi Éva i.m.34.). 
József Attila életében a felismerés, az 
eszmélet szorosan összefügg a bergsoni 
intuícióval, erre Tverdotta György hív
ja fel figyelmünket a filozófusnak Idó' és 
szabadság című művére utalva: „Bergson 
nyomán József Attila az eszméletet az in
tuíció és az értelem szintézise révén tett 
óriási szellemi erőfeszítésnek tekintette, 
a személyes sorskérdéseinek tisztázásá
ra, az alkotó cselekvés előtt feltornyosult 
akadályok elhárítására olyan állapotnak, 
amely legalábbis rokon az ihlet működé
sével”. (Tverdotta György 2004:106.). A 
bergsoni szemléletben az eszmélet álla
potot nevez meg, egy folyamat eredmé
nyét. Fontos a hozzá és a vershez vezető 
szellemi út, az eszmélés mint folyamat és 
cselekvés, amelyre értelmező olvasóként 
a végeredményből, az eszméletből kö
vetkeztethetünk vissza. Maga az eszmé
lés a felismerések algoritmusából tevő
dik össze, az egyes felismeréseket pedig a 
megismerés gyakorlata előzi meg. József 
Attilában és Szilágyi Domokosban ösz- 
tönszerűen munkál a megismerés utáni 
vágy, jóllehet egyszerre tudatos és gyöt- 
relmes szellemi munka, a felismerések 
szintetizálása. Pályakezdőkként a meg
ismerés racionalitásával vannak elfog
lalva, ám hamarosan fel kell ismerniük, 
hogy véges minden emberi megismerés, 
képtelen átfogni a végtelenbe vesző való
ságot, és hogy minden törvény illúzió.

A mindkét életműben fellelhető el
lentmondások, értékdisszonanciák való
jában feloldhatatlanságukban lehetnek 
csak igazak. Teljes feltárásukkal maguk 
a versek is veszítenének igazságtartal
mukból és esztétikumukból. Nekünk ol
vasóknak is elegendő, ha a költői kijelen
téseket, nyelvi gesztusokat elfogadjuk és 
azonosulunk velük.
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E rax, a róm ai je llem
A Szarvason kereket oldott vidra tör

ténetét nem osztottam meg senkivel. A 
messziről jött ember szavait hamar két
ségbe vonják. A szarvasi kudarcnak egy 
igaz tanúja és szenvedő alanya volt, Erax 
nevű fürjészebem. A közösen elviselt meg
próbáltatások embert, állatot közelebb 
hoznak egymáshoz. Eraxot nem volt ne
héz szeretni. Erax egy római jellem volt...

A budapesti OKTH (Országos Kör
nyezet- és Természetvédelmi Hatóság) 
szótlanságomból arra a következtetés
re jutott, hogy a nekem kijelölt helyen 
(szarvasi Haki) nem találtam meg a vid
rákat. Segítőkészen a Dél-Dunántúli 
Felügyelőség területét, azon belül a 
dobszai Téesz „vidrasújtott” tavait jelöl
ték ki élvebefogói tevékenységem színte
réül. Erről elegáns hangvételű levélben 
tudósítottak, mint az államközi vidrabe
fogási megegyezés német végrehajtóját. A 
máig megőrzött levél írója enyhe gúnnyal 
figyelmeztet a tényre, hogy a tógazda ez 
idáig 70.000 (hetvenezer) forintot költött, 
különböző csapdák beszerzésére és fel
állítására, de a siker elmaradt. Lassan 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a vid
ra-visszatelepítési, ezért élvebefogási pro
jekt németországi pártolói és támogatói, 
valamint magyar kollégáik hátam mö
gött összemosolyognak. Előbbiek szíve
sebben tudnának a göttingeni auditó
riumokba, utóbbiak a szívósságot nem 
értették, amellyel az egyre hidegebb idő
ben tántoríthatatlanul vidrát szándé
koztam fogni. Kénytelen-kelletlen egy 
budapesti látogatást vettem föl prog
ramomba. Szállásomat feleségem egy 
Erdélyből elszármazott rokonánál ütöt
tem fel, egy erdészházban a galgamácsai 
Kastélykertben. Délelőttönként innen in
dultam a budai oldalon lévő Költő utcai 
hatósághoz. A magyar kollégák, becsü
letükre legyen mondva, jobbnál jobb he
lyeket ajánlottak, jobbnál jobb tippek
kel láttak el. Területi természetvédelmi 
szervek jelentéseitől kezdve, kilövési ké
relmeken keresztül mindenbe betekintést 
nyerhettem, amivel a vidraügynek csak 
kapcsolata volt. Végül is jó hét búvárko
dás után a délmagyarországi Nagyvátyot 
ajánlották, a dobszai Téesz kezelésében 
lévő tavakat. Nechay Gábor, a magyar 
„vidrabiztos” töltött ott pár napot hiva
talból, vidrakilövési kérelmek kivizsgálá
sával. Fővárosi tartózkodásomat, melyet 
már hatalmasan eluntam, egy bágyadt 
november eleji délelőtt megszakítottam 
és délnek fordítottam a kocsim rúdját...

A dobszai téesznél szívesen fogadtak. 
A borosjenői születésű halőr, Majsi úr és 
felesége valahogy ráéreztek „sorsüldö
zött” voltomra, és enyhíteni próbáltak raj
ta. Persze mindezt a maguk Fehér- körös
menti, bihari módján. Nagyváradi lévén, 
földijüknek tudtak, ami röghöz kötődő 
emberek esetében sokat jelent. Vízparti 
háló, illetve tartózkodási helyhez ragasz
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kodtam, ahol majd csapdáimmal és hű 
társammal, Eraxxal elleszek. így háló
helynek a helyi hatalmasságok a télidő
ben magára hagyott malmot jelölték ki, 
ahol dologidőben a tó őre és halgazdája 
lakott feleségével. A tavakat vízzel, egy 
az erdőből érkező kristálytiszta patak lát
ta el. A patakon 11 darab vízimalom sora
kozott. Felhagyottak. Malmom szomszéd
ja a kőtalapzatú, vasvázú Dallos malom 
volt. A malommal szembeni oldalt gondo
san művelt szőlők borították, a domb lá
bánál, a malomárokkal párhuzamosan 
pincesor húzódott. Lakószobának a ma
lom konyhája ígérkezett a legmegfelelőbb
nek. Bár a falán lévő repedésen beragyog
tak a csillagok, de mindent összevetve jó 
kaliba-pótlónak bizonyult. A régi, hajó
pallós raktéren kutyám kitűnően érez
te magát. Ha huzamosabb időre bezárni 
kényszerültem, ott rótta ideges köreit. Itt, 
ebben a malomban esett meg nagy barát
ságunk egyik fura szakítópróbája...

Közhellyel kezdem: az éhség igen nagy 
úr, s így vetődtem én is a dobszai téesz 
mészárszékének tájékára, ahol elsősor
ban kutyám számára szerettem volna va
lami ennivalót beszerezni. Igyekezetemet 
a jóindulatú hentes kényszervágott hí
zó sonkájával honorálta. Mindent össze
kotortam tehát, ami német cuccaimból 
eddig valahogy megúszta az odaajándé- 
kozást és a vonakodó, jóérzésű magyar
nak adtam. Maradék pénzemen magam
nak vásárolt hentesárut, a kutyámmal 
megosztva hamar elemésztettük, a son
kát pedig a gabonatároló tölgyfageren
dájába vert kovácsoltvas szegre akasz
tottam, azzal a feltett hátsó szándékkal, 
hogy magam is megkóstolom, ha eljön az 
ideje. Kényszervágott húsra pedig azért 
fanyalodtam, mert a pénzem a debrece
ni Várkapu (?) bárban felszedett, köny- 
nyűléptű, hosszúderekú, fekete Carmen 
révén rossz útra té rt... Hát rasszista, az 
nem vagyok, de van bajom elég. A tudat
módosítók iránti ősi vonzalom, például...

A hideg téleleji napok kalóriaigényes
sé teszik az egész napját a szabadban töl
tő vidravadászt. Naplóm, helyesebben 
hevenyészett feljegyzéseim alapján, egy 
szerdai napon, kutyámat hátrahagyva 
csapda-átrendezni indultam. Mostanság 
többnyire nappal aludtam, mert éjsza
kánként gumírozott pofájú csapdáimat 
ügyeltem. Nem a csapdába lépő vidra vég
tagjait féltettem, annál inkább tartottam 
a vasat harapdáló foglyul ejtett vidra fog
zománc károsodásától. Az átvirrasztott 
éjszakák nem kényeztettek el sikerekkel. 
Vidra volt benn a tavakon bőven, megíté
lésem szerint több is, de a ránk neheze
dő télben a vizek partján jégszegély kép
ződött. A tóparti bejáratott kiszállókat az 
állatok rendszertelenül kezdték használ
ni. A vékony jégfelületet, különösen part
közeli szakaszokon alulról feltúrt lékek 
ún. kopfok törték meg, egymástól 2-3 
méternyi távolságra. A halászni merülő

vidra légzónyílásai. Ezen alulról, vízből 
felfele feszített lékek előállítását és kar
bantartását a vidra anyjától tanulja, de a 
felfele feszítő szabadulási hajlam inkább 
öröklött viselkedési formának bizonyul. A 
szállító ládába kerülő, élve befogott vid
ra általában nem a láda lenti sarkait cé
lozza meg (görényhez, rókához, nyesthez, 
nyuszthoz hasonlóan) szabadulni akaró 
harapdálásával, kaparásával, hanem a 
láda fedelét próbálja felfeszíteni. Ennyit, 
mindösszesen csak ennyit illett volna is
mernem a fogságba került vidra viselke
déséből, és akkor hajnalra kelve nem tá
tongott volna üresen vidraszállító ládám 
a szarvasi arborétumban. Hosszas mérle
gelés után úgy határoztam, hogy a szar
vasi befogás hajmeresztő történetével 
nem érdemes az ügy támogatóit szórakoz
tatni. Elhatároztam, hogy csak sikeresen 
leszállított élő vidra után veszem igény
be az állítólag rendelkezésre álló, bonyo
lításhoz szükséges további pénzt... Bár 
másképp határoztam volna. Ez ugyanis 
elhatározásnak szép és nemes, ám nap
jaim egyre éhesebben kezdtek telni... A 
tavak felesküdött őre, Majsi úr, könyö
rületes bihari ember lévén, valahány
szor meglátogattam, bőven megvendé
gelt. Ezen a napon úgy határoztam, hogy 
nekiállok a sonka fogyasztásának, mert 
napi feljegyzéseim között a sült hús szó 
kétszer is szerepel. Mondom, korán indul
tam, későn, sötétben fordultam, hanem a 
csapdáimnak nem sikerült az óránként 
ingadozó vízállás mentén helyet talál
nom. Rosszkedvűen, de annál éhesebben 
egy évszázados tölgy letört, száraz ágát 
vontatva magam után érkeztem meg a 
malomhoz. Míg gémberedett ujjakkal a 
lakat kulcsa után kotortam, feltűnt Erax 
kutyám furcsa, feddő, mélyről fakadó 
vinnyogása. A felkattintott kapcsoló által 
üzembe helyezett légyszaros izzó megvi
lágította a raktér ösztövér gerendázatát. 
Az észleltektől megtántorodtam. A kivá
ló kovácsolt vasszeg, zsírosán bár, enyhén 
lekonyítva, üresen meredezett a hideg
ben. A sonka, a kényszervágott (lábtö
rött) disznó cipónyi sonkája, mintha csak 
az én éhes álmaimban létezett volna.

A döbbenettől először falnak tántorod- 
tam, aztán fölzúgó hiányérzetem szavára, 
tartózkodóan viselkedő kutyámat kezd
tem figyelni. Kutyámat, melynek már ré
gen köröttem, illett, volna röpködni, viny- 
nyogva lelkesedni... na, ezúttal nem ezt 
tette. A sonka hűlt helyére mutattam, a 
kutya tőlem jó négy méterre fejét félre
sunyva kelletlenkedett. Léptem egyet, a 
kutya a megtorlástól tartva, ültő helyé
ből megemelkedett, és tömött hasát szin
te a földön húzva, megpróbált hatáskö
römből elsunnyogni. Egyelőre hagytam, 
mert a kutya megbüntetésénél intenzí
vebben érdekelt a maradék holléte. Sőt, 
a raktérben hányódó poros lomok között 
keresgélve, még kutyámat is keresésre 
szólítottam fel. Mondhatom, kitett magá
ért! Szabályos kajtatásba kezdett az ócs
ka zsákok, hordók és bontásból származó 
gerendák a között. Olyannyira előreha
ladt a tettetett hazudozásban, hogy buz
galmát bárki más komolyan vette volna.
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Megsokalltám a dolgot, és újból az üresen 
meredezó', gerendába vert szeg alá paran
csoltam. A hatás ugyanaz, az eb lesunyt 
tekintettel mered maga elé, majd kellet
lenül próbál eloldalogni. Tehetetlen dühö
met, állaton, főleg kutyán kitölteni nem 
szoktam, most mégis úgy éreztem, hogy 
ez a világjáró, módfelett jóllakott kutya 
nem ússza meg az alapos verést. Annál 
is inkább, mivel ó' maga is tudná, mi
re fel kapja. Az éhség köztudottan rossz 
tanácsadó. Két szándék váltogatta egy
mást bennem: büntetni most kellene me
legében, hogy a kutya nehogy félreértse a 
célzást, de azzal a vajon-hova-rejtett, ösz- 
szerágott maradékkal is lehetne, sőt il
lene kezdeni valamit. Medve, farkas, hi- 
úz lakomáját hivatásos vadász koromban 
nem egyszer folytattam, a saját kutyám 
csak nem lehet akadály. Őszintén szólva 
nagyon haragudtam az állatra, és attól 
tartottam, hogy a megtorlás túl kemény
re sikeredne. A konyhába mentem tehát, 
és tüzet raktam. A kutya nem követett. 
A raktérben égve hagytam a villanyt és 
a konyha üvegezett ajtaján át próbáltam 
ebem mozgását szemmel tartani. A ma
radék hollétéről nem sikerült értesülést 
nyernem. Nemcsak én tartottam szemmel 
a kutyát, ő is engem... Ült a nagy terem 
közepén és bűnbánó tekintettel meredt a 
konyha üvegezett ajtajára. Áldatlan hely
zetembe nehezen törődtem bele. A sok át
virrasztott, átfagyoskodott éjszaka után, 
most végre itt van egy, melyet átalud
hatnék, de üresen korgó gyomorral alig
ha jön össze az éjszakai nyugodalom. 
Furcsának hathat, amit mondok, de leg
alább a kutya nem éhezett. Abban egyéb
ként biztos voltam, hogy a kutya, bármi
lyen idomtalanra ette is magát, a csend 
beálltával újból felkeresi elrejtett zsák
mányát. Akkor kellene tetten érni. Tőlem 
telhető közömbösséggel eloltogattam hát 
a villanyokat, a raktér fele nyíló ajtót rés- 
nyire nyitva hagytam. Éhesen, hanyatt 
fekve, a repedezett takaréktűzhely meny- 
nyezetre vetülő tűzijátékát nézegettem, 
de főleg kutyám körmeinek neszezését 
ügyeltem. így próbáltam az eltulajdoní
tott sonka hollétéről valami hozzávetőle
geset megtudni. ... Sikerült is.

Negyedóra elteltével a nyűtt kopókör
mök kopogása mintha a levegőből, felül
ről hallatszott volna. Rövid fülelés után 
eldöntöttem, hogy kutyám zsákmányát 
a zsákok felhordására szolgáló feljárón 
a padlástérbe vitte, most pedig a sötét
ség leple alatt valószínűleg zsákmányá
hoz igyekszik. Sajnos, a következő lépést 
elvétettem. Ezzel el a tettenérés lehe
tőségét is. A kutya ugyanis meghallot
ta a konyhai ágy nyikordulását, és mire 
a raktérbe villanyt gyújtottam, bűnbánó 
pofája újból régi helyén, a raktér közepén 
világított. Hamarjában lábbelit húztam 
és elemlámpámmal felszerelkezve felro
hantam a lépcsővé kiképzett padlásfeljá
rón. A vastag szőke porban csapás veze
tett a kényszervágott disznó gerenda alá 
szorult sonkájához, illetve annak mara
dékaihoz. A csonton függönyrojtszerűen 
inak lógtak, kevés húscafattal egyetem
ben. Kutyámra ügyet sem vetve eresz

kedtem alá, majd késemmel valami vag
daltszerűséget próbáltam a maradékból 
kialakítani. A sülő hús szagára az eb be
tolta ugyan az ajtót, de észrevette, hogy 
haragot akarok tartani. Hideg éjszaka 
volt ez is, és úgy hajnali 4 körül érzem, 
hogy a bűnös kutya kezemtől fogva fino
man meg-megránt. Szememet ki se nyi
tottam, végiggondoltam a helyzetet. A 
kutyám mindig kínosan szobatiszta volt. 
Mű kajtatásos- keresése közepette kiborí
totta saját vizesedényét, és a töménytelen 
hús hatására erős szomjúság gyötörhette. 
Nyitott hálózsákomat magamra terítve 
lábbelimbe léptem és kivittem a kutyát a 
malom elé. Szót persze menet közbe nem 
váltottunk. A baranyai hideg éjszakára 
nyíló ajtót behajtottam, és mielőtt kutyá
mat lábtól elbocsátottam volna, belehall- 
gatóztam a világba. Kutyám is körülné
zett, persze az orrával, és izgalomnak 
semmi jelét nem adta. Szóval küldtem 
egyet fordulni, de a kezem nem tettem rá. 
Haragban voltunk... Bizonytalanul in
dult meg, mint valami holdbéli üres vi
déken de tétovasága nem tartott sokáig. 
Kört írt le a szőlőkarók között, aztán hal-

Vándor

lani véltem, ahogy a tavaknak fordult. 
Rágyújtottam, mintha sejtettem volna, 
hogy alvásból mára körülbelül ennyi ju
tott. Hosszú évek távlatából nehéz visz- 
szaidéznem, hogy mire gondolhattam, 
kutyámra várva. Bizonyára, mint ilyen 
alkalmakkor általában, az éjszakával ba
rátkoztam. Szerettem ebbe a csodálatos 
földrészbe belehallgatózni, mely földrész 
vadnak és vadásznak egyaránt pártfogó
ja. Éjszaka merészkedik a várost átsze
lő folyón közelünkbe a vidra, bátorkodik 
a farkas a láncról elorozni a házőrző
vé vedlett áruló rokont, és barangolja be 
immár zajjal szennyezett birtokait a vi
lág ura, a medve. Teszik mindezt az ősi 
juss jogán melyet megkérdőjelezni nem 
lehet. Ilyenkor jobb abba belegondolni, 
hogy a pár órás sötétség nélkül a környe
zetfaló ember néhány kényesebb kortár

sa, például medve, hiúz, farkas, kivesz
ni lett volna kénytelen. Szemem közben 
jól hozzászokott a sötétséghez, olyannyi
ra, hogy a délutáni kajtatásommal elri
asztott gyöngybagoly megtérésének is ta
núja lehettem. Néhány elkésett diólevél 
imbolygóit alá a malom előtt álló fáról, 
és egyéb zaj nem hallatszott. Kopót el
engedni mindég felelősség. Még az ilyen 
kajtató ebbe oltott kopót sem, mint az én 
fürjészebem, (Deutsche Wachtelhund). 
Azt azonban végképp nem értettem, hogy 
ha eddig nem fordult a kutya, hogy nem 
hallom vadászszívhez szóló, magasan 
csengő, hajtó csaholását. A minden áron 
nyomra állást, a hideg nyomon való idét
lenkedést, a hazug vakkantgatásokat, 
habár hazudni tudott, ez az én kutyám 
még kölyök korában se gyakorolta. Nem 
értettem hát, hogy mi történhetett vele. 
A meglóduló szél fölszította délutáni ha
ragomat.

így megy ez...
Levegőben lógott a jókora verés, elma

radt, most meg én szorongok itt alvás he
lyett, nehogy kutyámat baj érje.

Na, nem sokáig szorongtam. A halas
tó gátján egy nagyon nagyfejű, de szép
járású szörny közelítette meg a malmot. 
A hajnali derengésbe hamuszínűre váltó 
égaljára kirajzolódó alakot már csak moz
gása miatt sem téveszthettem össze sem
mivel. A malom magasságába a nagyfejű 
szörny letért a gát koronájáról, és diszk
réten vinnyogva lábalta át a halastó víz
levezető árkát.

Megjött a kutyám. Jó két méterre, üle- 
pére ereszkedett, és hótt-szabályosan pró
bálta átadni a magával hozott fácántyú
kot. A tyúk szárnya kiszabadult a kutya 
szájából és betakarta az állat fejét. Ezért 
hatott az állat feje a hajnali derengés
ben hatalmasnak. Átvettem kutyámtól a 
zsákmányt és tettetett kénytelenséggel 
pár jó szó kíséretében megsimogattam. 
Ezt követően felállt és jóváhagyásomra 
várva újból a tavak fele fordult. Eredj, si
mítottam meg újból a kutya fejét, abbeli 
meggyőződésemben, hogy a nehéz munka 
után, magát kifúvandó egyet-kettőt for
dulni szándékszik a malom körül.

Szó se róla.
A kutya kilőtt nyílként indult meg, előb

bi tartózkodási helye felé. Befordultam a 
malomba és a körte gyér, légyszaros vi
lágánál a fácántyúkot kezdtem vizsgál
ni. Annak bizony hurok okozta a vesztét, 
kutyám pedig addig rángatta, míg elsza
badította, és virradatra megörvendeztet
te az egyébként haragos, de nagyon éhes 
gazdáját.

Etikai mérlegelésekre nem futotta tü
relmemből. Ahogy az ágfának kevés pa
razsa lett kutyám már a második fácán
nal jelentkezett. Ezúttal kakassal. Hátsó 
lábaira ereszkedve, szabályos átvételre 
kínálva fel azt. Mire a kelő nap bevilágí
totta a tavakat, száz darab körüli hurkot 
és egy dermedt, guvadt szemű tapsifülest 
szedtem össze...

Mi tagadás , tele gyomorral tértünk 
immár nappali nyugovóra.

Szent volt a béke.
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KÁNTOR LAJOS

K özpont, k özp on tok
A központ kérdése, megítélése termé

szetesen többféle szempontból lehetsé
ges, nyilván magyar vonatkozásban is. 
Konferenciánk1 jellegéből következően 
nincs értelme a politikum, a politikai élet 
centrumát, centrumait vitatnunk, noha 
történelmünk folyamán a művelődési köz
pontok nagymértékben a hatalmi tényezők 
függvényében jöttek létre, virágoztak, illet
ve kezdtek hanyatlani.

Erdélyből, Erdélyre (s a részekre) nézve a 
távolabbi múltból két várost emelhetünk ki: 
Nagyváradot, Vitéz János 15. század köze
pi udvarának humanista körét, ahol Janus 
Pannonius nevelkedett; és Gyulafehérvárt, 
az erdélyi fejedelemség korából, mindenek
előtt Bethlen Gábor külföldről meghívott 
tudósaival. A következő évszázadok ilyen 
súlyú központosított erdélyi teljesítménye
ket nem tudtak felmutatni, noha az iskolák 
-  például Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, 
Nagyenyeden, a Székelyföldön — továbbra 
is kinevelték a magyar művelődés jelentős 
egyéniségeit. Fontos részterületeket, így a 
színházat és a magyar sajtót nézve, voltak 
vidéki városok, amelyek kihagyhatatlanok 
a művelődéstörténetből, ha a kezdetekről 
beszélünk; mindezzel együtt azonban, a 19. 
század közepétől, végétől számítva az or
szág fővárosa, Budapest elsősége vitatha
tatlan.

Trianon után változik a helyzet. Az új ha
tárokon kívül került magyarságnak szük
ségszerűen ki kell alakítania a maga mű
velődési centrumait. Ahogy Kós Károly írta 
1921-ben, a Kiáltó Szó ban, az erdélyi ma
gyarságot szólítva meg, de Romániát, a ro
mán többségi társadalmat is: „Nem szabad 
elfelejtenie [mármint Romániának], hogy 
mi az egységes magyarságból elszakasztott 
egyszerű lélekszám vagyunk, de külön his
tóriai egység ezer esztendő óta, saját külön 
erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önér
zettel, tudtunk számolni minden helyzet
tel, tudtunk kormányozni, és tudtunk ne
héz vereségek után talpra állani. Erőnket 
ösmerjük, nem becsüljük azt túl, de nem is 
kicsinyeljük, sokszor próbáltuk, mennyit 
bírnak.”

Kós szövege egyértelműen transzszil- 
vanista vétetésű, a messze múltba hosszab
bítja meg érvelését, amelynek időszerűsége 
a húszas évek kifosztottságában, kilátásta- 
lanságában kétségbe nem vonható. A vele 
szövetkezőkkel együtt -  építész szakmájá
hoz híven — meg is kezdi az építkezést, töb
bek közt a Budapestről hazatért, korábbi 
magyar külügyminiszter, Bánffy Miklós és 
a marosvécsi vár ura, Kemény János egy
részt az anyagi, másrészt a szellemi-kultu
rális feltételek alakításában áll mellette, 
így jön létre az irodalom továbbélésében, 
szervezeti kibontakozásában, a könyv
kiadásban kulcsszerepet játszó Erdélyi 
Szépmíves Céh, 1924-ben, négy évvel ké
sőbb a folyóirat, az Erdélyi Helikon. (Más 
keretet és egyelőre szűkebb kört jelent a 
Dienes László tanácsköztársasági emig
ráns által 1926-ban elindított, majd Gaál 
Gábor szerkesztette baloldali Korunk.)
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Értelemszerűen Kolozsvár lesz tehát a 
művelődési központ. Ismerjük ugyan azo
kat a kísérleteket, amelyek más városokbeli 
csoportosulásokat próbálnak szembeállíta
ni az kolozsvári (és évenként egyszeri talál
kozások okán marosvécsinek is mondható) 
helikonista szervezkedéssel, ezek azonban 
rövid életűnek bizonyulnak, elhalnak. Kós 
Károly, aki építészként már fiatalon ki
nyilvánítja a vizualitás, ezen belül a grafi
ka iránti elkötelezettségét, 1931-ben megte
remti az erdélyi képzőművészek szervezetét 
is, a Barabás Miklós Céhet. Tulajdonképpen 
innen számítva kellene végigkövetnünk 
az immár romániai magyar képzőművé
szet központjainak kérdését — el egészen 
a 2012-es sepsiszentgyörgyi, de inkább 
összerdélyinek mondható kezdeményezésig, 
az Erdélyi Művészeti Központ létrehozásá
ig. Természetesen a két világháború közti 
évekből más fontos előzményekre is utalni 
kell legalább, hiszen például a Korunk köz
leményeiben nagy súllyal voltak jelen az eu
rópai avantgárd művészet Erdélyben még 
alig ható törekvései. És ne feledkezzünk 
meg az 1933-ban Kolozsvárról Temesvárra 
költöző Képzőművészeti Iskola jelentőségé
ről, ahol a későbbi évek erdélyi festészeté
nek és szobrászaténak számos jelentős al
kotója tanult. Korszakos történet viszont az 
1896-ban alakult nagybányai művésztelepé, 
amelynek híre és kisugárzása -  nem utolsó
sorban a műtárgypiacon máig érvényesülő 
tekintélye — messze túlmutat az országha
tárokon. Ami pedig a gyűjteményeket il
leti, bizonyára a legpatinásabb az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületé; kincsei ma a kolozsvá
ri Bánffy-palotában, a Művészeti Múzeum 
tulajdonában találhatók.

A 20. század utolsó évtizedeitől napjain
kig próbálva meg áttekinteni -  most már 
leszűkítve a központ-központok kérdését 
-  az erdélyi, a romániai magyar képzőmű
vészet helyzetét, talán a főiskolai oktatás 
kolozsvári intézményeiből a leghelyesebb 
kiindulnunk. A második világháború után 
megalakult Magyar Művészeti Intézet, il
letve ennek bizonyos tekintetben utóda, a 
Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola te
kintélyes magyar tanárai -  Kovács Zoltán, 
Miklóssy Gábor, Nagy Imre, Mohi Sándor, 
Kádár Tibor, Kós András, Szervátiusz Jenő, 
Feszt László -  és tanítványaik évtizedekre 
meghatározzák Kolozsvár képzőművészeti 
életét. Azt gondolom, figyelembe kell ven
ni a főként grafikusokra -  de a festőkre, 
szobrászokra is -  figyelő irodalmi, kulturá
lis lapok, majd a könyvkiadók, különösen a 
Kriterion nyújtotta közlési lehetőségeket, 
így alakulhatott ki a máig nem kellőkép
pen számon tartott, művészettörténetileg 
érdemben még fel nem dolgozott kolozs
vári grafikus iskola, Cseh Gusztávval, 
Tóth Lászlóval, Deák Ferenccel, Bardócz 
Lajossal, Árkossy Istvánnal — és ide so
rolhatók azok az ugyancsak jelentős pá
lyát befutottak, akik a főiskola befejezése 
után Szatmárnémetibe (Paulovics László) 
vagy Sepsiszentgyörgyre kerültek (Plugor 
Sándor, Baász Imre).

Jóval későbbi -  1994-ben megnyílt -  le
hetőség a Barabás Miklós Céh újrain
dulása; Abodi Nagy Béla, Kós András, 
Kancsura István után Jakobovits Miklós 
(Nagyváradról) elnöksége alatt nő meg a 
súlya a fiatalabbakat is befogadni akaró 
Céhnek.

E különböző intézményi keretek mellett
-  még jóval a Barabás Miklós Céh második 
megalakulása előtt -  többé-kevésbé sikeres 
kísérletek történnek a fiatalok támogatá
sára, valamint a szövetségi keretekből ki
taszítottak vagy oda be sem került idősebb 
festők, grafikusok kiállítási térhez jutta
tására. Ma nyugodtan elmondható, hogy 
1973-tól az 1986-os betiltásig ilyen szere
pet vállalt a Korunk Galéria; évtizedes el
zártság után itt mutathatta be új mun
káit Incze Ferenc, a zenészből festővé érő 
Györkös Mányi Albert, a főiskolai küszö
böt még eredménytelenül ostromló Bencsik 
János és Finta Edit, a marosvásárhelyi 
művészeti iskolából érkező (ma Párizsban 
élő) Simon Sándor -  vagy éppen a még fő
iskolás Baász Imre. (Erről a történetről a 
2008-as kiadású Közösség és művészet című 
könyv és a Bánffy-palotában megrendezett 
gyűjteményes tárlat tett bizonyságot.) Az 
1989-90-es rendszerváltozást követően az
tán különféle magángalériák nyíltak; közü
lük a Quadro Galéria -  Székely Sebestyén 
György szakmai irányításával -  tudott fel
mutatni művészettörténeti és jelenkori ér
tékeket.

2012-13-ban, nem utolsósorban a de
mográfiai változások függvényében, a fel
sorolt érdemek ellenére, el kell mondanunk, 
hogy Kolozsvár egyértelmű vezető szere
pe az erdélyi magyar képzőművészetben, a 
központ tekintetében távolról sem állítha
tó már oly határozottan. Marosvásárhely
-  Nagy Pálék művészeti középiskolájával
-  az „uralkodó” kolozsvári évek idején is 
kiemelkedő jelentőségű volt, Balázs Imre 
pedig az Új Élet Galériával járult hozzá a 
város művészeti tekintélyének növelésé
hez. Nagyváradon a Jakobovits házaspár 
vitt új szemléletet idősebb és ifjabb alko
tók mindennapjaiba, a tárlatok világába. 
Temesvár a modernség irányába tudott 
nyitni, többek közt egy olyan szobrászmű
vész jelenlétével, amilyen Jecza Péter volt. 
És egyre inkább felzárkóztak a székelyföl
di kisvárosok. Már nem csupán Nagy Imre 
állandó székhelye, Zsögöd vonzotta a láto
gatókat, hanem az új nemzedék, a gyergyói 
festők Márton Árpáddal, Sövér Elekkel 
az élen. És az újságíró-szervező ember
rel, Zöld Lajossal szövetkezve, létrehozták 
a gyergyószárhegyi művésztábort, amely 
a nyári gyülekezésekkel hivatkozási alap, 
egyben a több irányú alkotó munka amo
lyan központja lett.

Itt érkezünk el egy olyan erdélyi város
hoz, amely egyre többet hallat magáról. Itt 
érkezünk el -  vissza -  Kós Károlyhoz. Itt, 
Sepsiszentgyögyön épült fel a múlt század 
elején a Székely Nemzeti Múzeum, főépü
letével Kós építészeti álmát valósítva meg. 
Ehhez a múzeumhoz tartozik a Gyárfás 
Jenő Képtár, klasszikus és modern magyar 
remekeivel, köztük Mattis Teutsch, Nagy 
Imre, Nagy Albert munkáival. De ami

» » » » » »



HELIKON

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista  tanácsa: h iggyetek Istenben 16.

Egy az Isten?
Senki sem foglalkozik klónozással a 

mennyben, pedig Isten szükségét érezte, 
hogy egyazon időben több helyen is jelen 
legyen, személyesen természetesen, nem 
csak a földön, másutt is, sok bolygón van
nak istenhívő lelkek, nekik is vannak örö
meik és bánataik, ott kellene lenni velük 
minduntalan, hogy örömeiket a mennyek 
virágainak a porával hintse be az Isten, 
bánataikat meg a kezében szorongatva me
legítse, hogy a fájdalom, amelyet okoznak, 
csituljon bennük. Nem beszélve azokról, 
akik nem hisznek Istenben, ezekre még 
nagyobb gondot kell fordítani, mert a lel
ket, amelyet Isten adott nekik, a hitetlenek 
dühöngő akaratával sikerült fejre állítani, 
ezekkel a lelkekkel, amikor visszatérnek, 
lesz munka elég, megint be kell oltani őket 
istenhittel, a kételyeket és a mindentaga
dást ki kell szakítni belőlük, hogy megint 
tiszták legyenek, és egy újabb testben, ez
úttal egy Istenben hívő testben teljesítse
nek majd szolgálatot, mint annak előtte.

-  A klónozás nem megoldás, Uram -  vé
lekedett Jézus -, egy Isten helyett több 
Isten lenne, egy igazi és a silány másola
tok tömege, ha az istenhívők tudomására 
jutna mindez, megtagadnának Téged. És 
ez soha nem következhet be. Hogy ateisták 
népesítsék be a Világmindenséget? Ez a te
remtés végét jelentené, Uram, értelmet
lenné válna a fény, a mosoly, a lélegzetvé
tel, a madárcsicsergés. És még nagyon sok 
minden, amit egyetlenegy szóval így szok
tunk nevezni, hogy „élet”. Azt már csak zá
rójelben jegyzem meg, hogy én például a 
hitetlenekkel nem foglalkozom. Te, Uram, 
tudom, hogy gondot viselsz rájuk is, Te tu
dod, Uram, hogy miért teszed, hogy ők is 
élőlények? Ez nekem érvként nem elég, de 
Te jobban tudsz mindenkinél mindent, el
határozásaidat nem kifogásolhatja senki 
sem, sem égi, sem földi, sem akármelyik 
bolygóbeli hatalom.

Sosem fog kiderülni, hogy ki hallgatta 
ki Jézus szavait, de másnap az őrangya
lok egy csoportja kihallgatásra jelentke
zett a Mennyek Uránál. Azaz Szent Pétert 
kérték meg, hogy közvetítse az Úrnak alá
zatos kérésüket, hogy az Úr fogadja őket

» » » » » »

Szentgyörgyöt a művészet tisztelőinek sze
mében különösen figyelemre méltóvá teszi, 
az, hogy intézményei nem rekedtek, nem 
rekednek meg a múltban. Jó példa erre a 
Tamási Áron nevét viselő mai színházi tár
sulat; az egykori szerény népszínházát az 
ország egyik megbecsült, modern színpa
da váltotta fel. Képzőművészetileg pedig, 
Baász Imre szellemében (aki az AnnaArt 
kezdeményezője lehetett), az új keresésé
nek látványos terei alakulnak. Ha pedig 
ehhez a potenciálhoz a helyi vezetők figyel
me és támogatása társul -  nem nehéz meg-

igen fontos ügyben. Az Ur intett, hogy jö
hetnek.

-  Elnézést, Uram -  kezdte el az őran
gyalok szóvivője —, de tudomásunkra ju
tott, hogy gondolkodói egyedülálló, szent 
mibenléted klónozásáról. Mennyei Atyám, 
ne vedd rossz néven, de a mennyben lakók 
mindegyike nevében beszélhetek, amikor 
megkérlek arra, hogy ez a gondolat merül
jön feledésbe. Mindannyiunkat nagyon za
varna, hogy ahol megfordulunk, ugyanab
ban az órában, mindenhol találkoznánk 
Veled. És sosem derülne ki, hogy Te vagy-e 
valójában az igazi Isten, vagy csak az egyik 
hasonmásod, aki tulajdonképpen nem ér
demes a mi figyelmünkre. Csak egyszer 
tévedjünk, s ez ránk nézve végzetes lenne, 
ha abban a hitben, hogy nem az igazi Isten 
elé kerültünk, hátat fordítanánk a jelen
ségnek, közben Te magad voltál az, az iga
zi Isten. Egy ilyen eset után megszűnnénk 
létezni, Atyám. Rettentő nehéz kimonda
ni, de társaim megkértek, hogy szóról szó
ra így kérjelek meg Téged, hogy könyör- 
günk, ne csinálj bohócot magadból, Uram! 
S most sújts agyon egyik villámoddal, ha 
akarod, mindent elviselek az én Atyámtól, 
Teremtőmtől.

-  Rendben van — mondta az Úr -, az a 
bohóc egy kicsit erős volt, de megbocsátok 
nektek, meggondolom, hogy mit tegyek, s 
nemsokára dönteni fogok.

Aztán a lelkek is jelentkeztek, hogy ők 
is beszélni szeretnének.

-  Jöhetnek -  mondta az Úr -, engedjé
tek be őket.

A lelkek kifejtették, hogy például oda
lent a földön, az emberek nagy többsége, 
persze azok, akik hisznek Istenben, egyet
lenegy Istenben hisznek mindannyian, s 
noha az egyházak dogmái látványosan el
lentmondanak egymásnak, de azzal mind
annyian egyetértenek, hogy ugyanabban 
az Istenben kell hinni, s ehhez az Istenhez 
imádkoznak. S ha véletlenül megjelenik 
egyszer két Isten is a földön, s erről tudo
mást szereznének az emberek, beláthatat
lan következményekkel kellene számolni, 
felborulna a rend, elképzelhető, hogy le
rombolnák a templomokat, mindenki meg
tagadna Téged, Uram, s nekünk is végünk 
lenne rögvest, merthogy az emberek min
dent megpróbálnának, hogy megöljék ma
gukban az Isten küldötte lelket. Uram,

győzni az Erdély különböző vidékeiről jö
vő kuratóriumi tagokat: ott kell az Erdélyi 
Művészeti Központot kialakítani, ahol er
re fogadókészség mutatkozik, szakértelem
mel párosulva.

Elképzelésünk szerint tehát Sepsi- 
szentgyörgy az erdélyi, a romániai magyar 
képzőművészet egészének egyfajta új köz
pontja lehet. Egyfajta, mondom, és arra 
gondolok, amit a kuratórium már megfogal
mazott: olyan központ, amelyik nem akar
ja a korábbiakat, a más városokban (vagy 
éppenséggel falvakban) már-még létezőket 
„legyőzni”, bekebelezni, hanem kapcsolati 
viszonyba lépve velük, országos információs

kérünk szépen -  zárta be mondókáját a 
szószóló —, felejtsd el ezt az egész klónozási 
ügyet.

— Még van valaki? — kérdezte az Úr.
— Csak egy klónozott bárány lelke, Uram 

-  válaszolt Szent Péter -, erősködik, hogy 
a színed elé akar járulni feltétlenül.

— Engedd be, fiam -  szólt az Úr.
— Bocsánat, Uram — kezdte az aprócska 

lélek —, hogy szerénységem szemtől szem
be került Teveled, én csak egy klónozott 
bárány lelke vagyok, valami csoda foly
tán én is kaptam lelket, valahol itt kell len
nie az igazi bárány lelkének is, napok óta 
keresem, de nem találom sehol sem, nem 
mintha olyan lényeges volna, jól vagyok 
így, egyedül is, s a többiek is befogadnak, 
sosem hagynak magamra. Azért jöttem, 
Uram, hogy elmondjam, milyen sorsa volt 
klónozott gazdámnak a földön. Az ilyen bá
ránnyal nem játszanak a gyermekek soha, 
az a bárány, akiben szolgáltam, nem tudott 
úgy bégetni, mint az eredeti, hamis volt a 
bégetése, nem volt olyan dallamos, s amikor 
őt is kivégezték az emberek, bégetése nem 
sikerült olyan szívszaggatóan, mint az ere
detinek, az én gazdám bundájából nem ké
szült sem bekecs, sem kucsma, szőnyegnek 
jónak találták, más semminek. És tapos
ták is az emberek minduntalan. A gazdám 
húsát otthon senki sem sütötte meg, elter
jedt az a nézet, hogy a klónozott bárány hú
sa csak keserű lehet, talán büdös is, nehogy 
az istenért prézlis húst, töltött húst vagy 
egybesültet készítsen belőle valaki, de ha 
mégis valaki ilyesmire vetemedik, gyerme
kek semmiképpen se egyenek belőle, a bete
geskedőktől is el kell tiltani. Ebből én azt a 
következtetést vontam le, Atyám, elnézést, 
hogy gondolkodni merészelek, s gondolatai
mat megosztom Veled, hogy az Isten hason
mása nem találna helyet a földi emberek 
lelkében, imádkozni sem tudna olyan ben
sőségesen, meggyőzően, s amikor segíteni 
kellene, mindegyik Hozzád szaladna taná
csot kérni, önállóan nem tudnának dönteni 
semmiben. Csak hasonmások, Uram, belül 
semmi sincsen!

— Köszönöm, fiam — mondta az Úr —, te 
voltál az, akinek sikerült meggyőznie en
gem, hogy mondjak le erről az őrültség
ről. Ha eddig is sikerült kormányozni a 
Világmindenséget a lelkek s az őrangya
lok segítségével, ezután is helyt fogok áll
ni. Elmehetsz, fiam. És vigyázni fogok, 
hogy amíg egy új testet kapsz, ezúttal per
sze egy újszülött állatban, érezd jól magad 
a mennyek országában.

és kiállító hálózatot épít ki, működtet. Az 
egyszerű kiállítóhelyek és gyűjtőközpont 
jelleg mellett a kutatást is szolgálni akar
ja -  természetesen az egyetemi, tovább
ra is hangsúlyos kulturális központokkal, 
Kolozsvárral, Temesvárral, Nagyváraddal, 
Marosvásárhellyel együtt.

Hogy így legyen, össze kell fognunk a jö
vőben is.

A Nagyváradon, a Partium i Ke
resztény Egyetem Reklám grafika tan 
széke által szervezett EMUK konferen
cián 2013 tavaszán elhangzott előadás 
szövege.
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A - -.»KilometriK
raríy frja és szerkeszti ĵ arácscmji Zsolt

K O V Á C S  F R A N C I S K A  M Á R I A  P Á L  T A M Á S

Mert láttam én Boros tyánfény
már mindeneket
Szavak nekem már nem hazudhatnak.
Régen felébredtem én már;
és bár öklöm csukott szárny volt,
lelkem, mint angyalok sóhaja, repülni vágyott.
Képek kísérnek engem, nem szavak.
Öröklétből érkezünk mind, hideg seholból.
Megélem most újra,
miként lesz a jeltelenből titkos jelölt.
Érző test vagyok.
Úszom az intelmek árján, vigasztalanul, 
és csak halmozódik bennem a dac.
A  mélyben valahol, tudom már jól,
egy Rózsa vár rám a ködben, kinek nem kellenek szavak.
A  felismerés átredőzi álmaimat,
rendet teremtek hát:
zűrzavarból kimetszett képek,
kavargó anyagrészecskék közül felmutatott

ereklyedarabok
hű mását rajzolom világok elé.
Közeire hozom a távolt, s a felszín hajszálrepedésein át: 
létezésünk mélyére nézek, 
felidézem egymásra pillantásunk ámulatát, 
vágy sebezte végzetét.

tükörbe ájuló végső tiszta tekinteted
felfogják zsebre gyűrik álmatlan nyűgös angyalok.
itt az idő eldobni a csikket
földhöz vágni a poharat
úgy tenni mintha hinnéd
van új a Nap alatt.
úgysem voltál soha otthon:
az mindig valahol máshol van.
laktál már anyádban testvérben nőben
de valami furcsa törvény kilakoltatott.

arcod borostyánfényben, 
arcod borostyánfényben.

Sivatag
a város sivatag.
az utcák a terek -  mind sivatag.

oázis lehettél volna 
de belőtted magad.

féltél a kereskedőktől fájdalmas karavánoktól 
buszoknak becézett guruló koporsóktól.

egy nap homokot tömtél a szádba
-  vége a próféciáknak (fuldokolva dadogtad) -
ostobák a szavak élőhalottak.
rohamosan elsivatagosodtál
izzó Napod kiégette a fájdalmakat
gekkók skorpiók násza időtlenné varázsolta
léted: éber álmodat.

Évek hozadéka, tapasztalás, 
töretlenné edzettéi engem.
És mert láttam én már mindeneket, 
tudom, miként csitul a félsz.
Eggyé simul akarásom e gazdag hányattatásban, élet, 
kitartó vakmeréssel -  míg kikötőbe suhan velem

bölcsőből lett bárkám.

Ölel a  víz
Fiú: Lenyűgöznek a kövek. 
Öreg: Ölel a víz.
Fiú: A  szelek súgnak valamit. 
Öreg: Ölel a víz.
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PAPP-ZAKOR ILKA
Sakk
-  B4-en ló üti a futót.
Hogy szerettem ilyenkor a tompa, dü

hödt morgást, ami értésemre adta, hogy 
nem számított a lépésemre. Pedig egé
szen várható lépés volt. Csakhogy a sakk 
pszichológia. Legalább felerészt. Vagy 
úgy, ahogy mi játsszuk.

-  De a pompás táltos, aki parazsat 
eszik vacsorára, és a homlokán hordja az 
esthajnalcsillagot, észrevette a bokorban 
bújkáló alattomos katonát, és lerúgta a 
kémet a szikláról, bele egyenest a legmé
lyebb szakadékba, ahol szakadéki patká
nyok szedték pici-pici ízekre. A királykis
asszony, aki a torony ablakából nézte, mi 
történik, fellélegzett. Hófehér arcocská
jára visszatért a pír. Újra biztonságban 
volt. Az ijedtségre ivott egy pohár vizet, 
és visszatért zongoraleckéjéhez.

Ezen a héten végig én vagyok a fehér
rel. Egy fémtálban fémtárgyakkal csö
römpölnek. Végigfut a hátamon a hideg. 
Ezt a hangot sokkal kevésbé szeretem.

-  Bástya az e6-ra. Hiába lélegzett fel 
a gyönyörű királykisasszony, korántsem 
volt vége a rá leselkedő veszedelmeknek. 
Az ólomvitéz a Koromvár udvarában már 
szedelőzködött, csatára készen. Lépései 
alatt rengett a föld. Még a királykisasz- 
szony tornya is beleremegett. A királykis
asszony mellé is ütött két hangot.

-  Csakhogy a bolond halálmegvető bá
torsággal az e3-ra rohant. Kicsit reszke
tett, mert bolond létére tudta, hogy mit 
kockáztat, de bátor volt és főként, nagyon 
szerette a királykisasszonyt. Azt is tudta, 
ha az ólomvitéz vele akar majd megvív
ni, ő biztosan elesik a csatában, de a vitéz 
is legyengül és megfárad. Ezért az f2-n 
várakozó zongoratanárnőnek gyerekjá
ték lesz egy porcelánvázával agyoncsap
ni, és a királykisasszony megmenekül. 
Meg abban is biztos volt, hogy a király
kisasszony az egész udvarból őt kedve
li a legjobban, bátorsága és becsületes
sége miatt, és egy kicsit se zavarja, hogy 
nem olyan okos, mint a többi katonája, 
akiket egytől egyig beképzeltnek tartott. 
Amúgy ne nyúlj a bolondomhoz. Annyira 
nem lehetsz önző. Mi lesz a királykisasz- 
szonnyal? Kihez megy majd feleségül?

Újabb dühödt motozás a fémtárgyak 
közül.

-  Most könyöröghetsz. Minek kellett 
belekeverni? Most könyörögj csak, de azt 
csinálok, amit akarok. A sakk az sakk. 
Tanulj már meg egyszer rendesen játsza
ni.

A másik szobából nem látom az arcát, 
és az álarc tompítja a hangját is, így nem 
tudom felmérni, mennyire gondolja komo
lyan, amit mond. Ha elveszti a fejét a já
ték hevében, nagyon kegyetlen tud lenni.

-  Minek kellett neked már az elejétől a 
királykisasszonyt támadni? Persze, hogy 
védekezem. Na. A bolondot meg hagyd bé
kén. Legyél tekintettel másokra is néha.

Rögtön rájövök, hogy ezzel elvetettem 
a sulykot. A fémtál megcsörren, ahogy 
teljes erejéből belehajítja a fogót.

-  A kurva életbe, hogy te mindig nya
valyogsz, és másokat vádolsz egoizmus
sal, és a kurva életbe, hogy nem tudod 
megtanulni, mit királykisasszonyozol itt, 
beszélj úgy, mint minden normális ember, 
királynő, érted, királynő. És persze, hogy 
mindenkinek ő kell, ha már a parti elején 
eldöntötted, hogy a napra lehet nézni, de 
rá nem, olyan rohadtul szép. Lenne egy
szer kancsi vagy féllábú, végig tudnánk 
játszani egy normális meccset. De ki
re hajtson szerinted az ólomvitéz? A zon
goratanárnődre? A hülye kontyával és a 
csálé szépségtapasszal az orra fölött? És 
azzal az idióta, irritáló, sznob francia ak
centusával? Hát az még a lónak sem kell!

Röpködnek a tálba a fogók meg tük- 
röcskék, meg fúrófejek. Aztán megereszti 
a vizet. Olyan hevesen kortyol, hogy hoz
zám is áthallatszik. De jó, az megnyug
tatja. Még egy kicsit matat valamit, az
tán átszól.

— Tessék. Ló a b6-ra. A bronzvitéz bi
zony berezelt a zongoratanárnőtől, meg
húzta magát, és segítségül hívta az éj
sárkányt. Az éjsárkány útnak is indult. 
Csinálj valamit a királykisasszonyoddal. 
Vidd el aludni. És a következő körben én 
leszek a fehérrel. Unom már, hogy min
dig én vagyok itt a főgonosz. Meg rende
sen akarok végre játszani. Én szeretek 
sakkozni, de nem így. Mindig visszaélsz 
a helyzettel.

Felberreg a fúró. Remélem, már nem 
ideges, mert olyankor nagyon remeg a 
keze. A betegeinket pedig nem szeret
nénk elveszteni. Általában egyikünk sem 
kifejezetetten nyugtalan. Csak szomorú 
és feszült. Főleg, ha arra gondolunk, hogy 
munkából majd haza kell menni. Azért is 
találtuk ki ezt a sakkot pár éve. Csak va
lahogy kikerült a kezünk közül.

Nem volt nehéz kiötleni ezt a játékot. 
A fogászatban a fogaknak megvannak a 
maguk számai, a fogak alkotóelemeinek 
pedig betűk felelnek meg. Ezek azonban 
csak az ötletet adták. Ahhoz, hogy játsza
ni tudjunk, ki kellett dolgoznunk egy más 
rendszert. Egy felnőtt ember szája ponto
san kitesz egy fél sakktáblát. Két száj pe
dig egy egészet. Az egyik rendelőből in
dulnak a feketék, a másikból a fehérek. 
Hetente rendelőt váltunk, a fair play ér
dekében. Jelenlegi termemben a bal al
sók dl, d2, cl, c2, bl, b2, al, a2 sorrend
ben követik egymást, a jobb alsók pedig 
ennek megfelelően el, e2, fi, f2, gl, g2, 
valamint h l, h2 sorrendben. Felül bal ol
dalon az a, b, c és d hármasokat és né
gyeseket találjuk, a fentivel analóg el
rendezésben, jobb oldalon az e, f, g és h 
hármasok és négyesek keresendők. A 
szomszédos rendelőben ezzel szemben e8, 
e7, f8, f7 stb. sorrendben kezdődik bal al
són a számozás, jobb alsón d8, d7, c8 kez
di a sorozatot. A bal felsőn e-től h-ig ta
láljuk a hatosokat és ötösöket, jobb felsőn 
d-től a-ig ugyanezek a számok. Mint eb
ből egyértelműen kiderül, a meccset min
dig az alsó állkapcsokról indítjuk, és az 
esetek túlnyomó többségében a végső 
mattra is itt kerül sor.

A játékot több körülmény is megnehe
zíti. Az egyik természetesen az, hogy a 
táblának csak a felét látjuk. A másik fe

lét tehát észben kell tartanunk. Több he
tes nemalvásunkba került, amíg éjsza
kánként begyakorultuk, hogy játsszunk 
az általunk nem látott táblarészen. Ez 
azonban mostanra nem jelent gondot. A 
lépéseket mindig az jelöli, akinek a terü
letén lezajlottak, és nem a játékos, aki lé
pi őket. Ami megszokhatatlan, az a beteg 
szája. Illetve a betegeké. Mert egy mérkő
zést mindig több szájban játszunk végig. 
Átlagosan egy napot tesz ki mindegyik. 
A beteg szája pedig meghatározza a hely
zet alakulását. Alapelvünk, hogy lyukas 
fogat ne hagyjunk tömetlenül. Vagy ki- 
húzatlanul, ha menthetetlen a helyzet. 
Egészséges fogat csak akkor tömünk, ha 
muszáj. Húzni pedig már tényleg csak 
legvégső esetben. A húzás általában mat
tot jelent, vagy királynőt. A tömés a bábu 
költöztetését. Erre a célra megvannak az 
apró ezüstfiguráink, amelyeket a fehér 
kompozitban helyezünk el. Ha bábut köl
töztetünk, a tömést feltörjük. Ezt azon
ban szintén igyekszük elkerülni, tehát 
ugyanahhoz a bábuhoz egy szájon belül 
kétszer csak nagyon ritkán nyúlunk. Ha 
egy bábu üti a másikat, az szintén a tö
més feltörésével és a figura kicserélésével 
jár. Erre már sokkal gyakrabban van pél
da. A legördöngösebb művelet azonban 
sakklépésben eljuti a kezelendő fogig, kü
lönösen, mivel partnerünk nem ismeri a 
mi páciensünk szájában uralkodó hely
zetet. Nemegyszer előfordul, hogy manő
vereink nem a meccs érdekét szolgálják. 
Ez azonban szintén helyénvaló. Játékunk 
annyiban tökéletesebb a táblán játszott 
sakknál, hogy van benne véletlen ténye
ző. Mint az igazi háborúban.

-  Bolond az a6-ra. Miután a hamuki
rály katonái kegyetlenül lemészárolták 
nem csak az ólomvitézt, de a szegény éj
sárkányt is, akinek a testéből kifolytak 
az olvadt csillagok, majd a hideg földre 
érve, mint a higany, szétfutottak, a ko
romvárat álmatlanság kínozta. Már csak 
az udvari bolondra számíthattak, hogy 
visszalop nekik egy maroknyi sötétet ab
ból a hatalmas adagból, amit hamuki
rály várában őrizgettek fukarul. Rohant 
az udvari bolond, ahogy csak a lába bír
ta, csilingelt a sapkája a szélben. De 
nem nézett a lába elé, mert bolond volt. 
És egyszer csak elnyelte a pokol förtel
mes kapuja. A nyomorult még egy utol
sót csilingelt, aztán porrá égett. Ez nem 
igazság. Elvesztettem hiába egy telje
sen jó bábumat. Lépni akarok még egyet. 
Léphetek?

Ha azt mondom, hogy nem, én jövök, 
a sakk, az sakk, akkor persze megha
ragszik. Azt egyikünk se látja előre, mi
kor bukkanunk foghíjra. Rengeteg bábut 
vesztettük így el az évek során.

-  Lépj, kiáltok át. Most kapóra is jön, 
mert a nyálelszívó eldugult, és meg kell 
bütykölnöm. Mióta kirúgtuk az asszisz
tenseinket, minden pepecs munka ránk 
hárul, és ez igazság szerint borzasztó
an fárasztó. Csakhogy nem jön be any- 
nyi pénz ebből a vállalkozásból, hogy 
kisegítőszemélyzetet fizessünk. A játékot 
pedig nem hagyhatjuk abba, már csak

» > > >  folytatás a 10. oldalon

»«««»1̂ 1 LOMÉT Rl 1̂



HELIKON

» > »  folytatás a 9. oldalról

azért sem, mert szükségünk van a törté
netekre, amik így megszületnek.

A kagylóba habos folyadék csurog az 
egyik csőből. Az egészséges fogak betö
méséért nem számolunk fel semmit.

-  Királynő a hl-re. Az anyakirály
nő ruháján zizegtek a feketerigótollak. 
Kileste, hová menekült a világszép ki
rálykisasszony, és utána eredt. Add visz- 
sza az éjszakáimat! — mondta, de a ki
rálykisasszony makacsul rázta a fejét. 
Az ő fehér bőrét sápasztotta a holdvilág. 
Nem szerette, csak a délutánt. Ezért az 
udvartartásában már évek óta délután 
volt. Csak ünnepekkor engedett meg egy 
kis délelőttöt pár óráig. Eldugtam őket. 
— Mondta. -  Hiába is keresed. És azzal 
lenyelte a pincének a kulcsát, ahol a sö
tétet rejtegették apjával, a hamukirály- 
lyal. De az anyakirálynő megbabonázta 
az ezüstkulcsocskát, mire az ficánkol
ni kezdett a királykisasszony torkában. 
A királykisasszony sokáig fuldokolt, de 
nem tudott segítségért kiáltani. Az anya- 
királyné összehúzott szemöldökkel néz
te, ahogy a világhíres pirospozsgák elké- 
külnek a liliomarcon, majd kidobta a hiú 
lány testét a várárokba. Le egyenest a 
várőrző krokodiloknak.

Szóval az ajándékba kapott lépést ar
ra használta ki, hogy levegye a király
nőmet. Ilyen alattomosság láttán az én 
pirospozsgáim is elkékültek. Itt veszi 
kezdetét a mészárlás.

-  Ló a hl-re. Üvöltöttem át. Az ötlá
bú paripa, akit a királykisasszony nevelt, 
madárfüttyel etetett, és meleg réti szellő
vel mosdatott, bizony megérezte, hogy kis 
gazdáját baj érte. Egy ugrással ott ter
mett, és három lábbal hatalmasat rúgott 
az anyakirálynőbe. Az elrepült a vár
oromról, hetedhét országot átrepült, majd 
kiérve az atmoszférából sötét üstökössé 
vált, és nekiállt a föld körül keringeni. 
Mostanában is gyakran látni az égen.

És hullanak a parasztok, bástyák, lo
vak. Végigtaroljuk a sakktáblánkat. 
Esteledik amúgy is. Én személy szerint 
be akarom már fejezni. O nem. Meg jó 
ideig én is állok nyerésre. De soha, annyi 
év alatt egy pillanatra sem tudta megbo
csátani nekem, hogy, habár sokkal job
ban játszana, mint én, a térlátása nem 
a megfelelő. És összpontosítani sem tud 
annyi ideig. A nőknek egyébként mindig 
ez a gondjuk a sakkal. Már a saját meg
figyeléseimből kiindulva. Megszegünk 
minden addig felállított szabályt. Nem 
nézzük már, hol lyukas a fog, hol nem. 
Egy fogat annyiszor tömünk újra, ahány
szor kedvünk támad. Sokszor annyiszor, 
hogy a legkisebb érintésre magától ki
hull. Pácienseink példás fegyelemmel 
tűrnek. Valószínűleg a rémület teszi, 
hogy mozdulni sem mernek a székükben. 
Verítékeznek és halkan szűkölnek. Az 
enyém ki akarja használni, amikor egy 
pillanatra leteszem a fúrót, és eloldalaz
na, de ráüvöltök.

-  Maga plankton! Maga itt meg nem 
mozdul, amíg én azt nem mondom, hogy 
megmozdulhat!

Persze a plankton nem oldalaz. Valami 
másra gondoltam akkor, de nem tudom, 
hogy mire. Azt hiszem, este nyolcra az én 
primitív, emberi orrom is érzi azt, amit a 
kutyám minden reggel a postáson. A vak
rémület fojtogató szagát. Megüli a rende
lőnket. És, ahogy a kutyát is, még agresz- 
szívabbá tesz mindkettőnket.

-  Király al-en üti a bástyát. -  Hörgőm 
át. Amiből látszik, hogy a játékra már 
nem figyelünk rendesen. Mert hogy így 
kihozzunk egy patthelyzetet, az szinte le
hetetlen. — A király olyan szomorú volt, 
amiért elvesztette összes szeretett alatt
valóját, hogy már nem gondolt semmivel. 
Amikor a páncélos vitéz rárontott, bun
kósbotot ragadott, és a nemes cél érdeké
ben addig gyepálta a vitézt, amíg annak 
dirib-darabra tört minden csontja. Olyan 
lett belülről, mint a krumplipüré. Aztán 
kipenderítette a nagy testet az ablakon 
és büszként fellélegzett, mert legalább a 
várát megvédte. Nem maradt már sen
ki, akivel szembeszállhatott volna, csak a 
szomszéd király. De ilyenkor békét szok
tak kötni, és másnapra újra benépesíte
ni az egész országot, hogy folytatni lehes
sen a harcot.

-  Csakhogy most nem így történt! — 
Hallom a rikoltást a másik rendelőből és 
a fúró újra felberreg. -  Merthogy a csala
finta koromkirály arra gondolt, jól meg- 
szaladtatja a tutyimutyi hamukirályt, 
amíg az a fáradtságtól ki nem lehelli a 
lelkét. Úgy tett hát, mintha menekülőre 
fogná a dolgot. És bejárt minden talpalat
nyi helyet a királyságában.

És már sorolja is, bejárta a c8-at, a d8- 
at, a d7-et, visszatér a c8-ra, haláltánc
ba kezd az e és az f ötön és haton, ki
ruccan pecázni a g8-ra, elzarándolkol a 
b5-re, bejárja az egész fogsort jópárszor, 
én meg tisztes távolból, kifulladva köve
tem, mellmagasságban repkednek köröt
tük a fogszilánkok, a kurva anyját, akkor 
öblöget, amikor én mondom, és nem bele 
a vakvilágba, sziszegem és megállás nél
kül fúrok, és amikor már jóformán min
den fogat lecsonkoltunk, és mindent fehér 
törmelék és véres nyál borított, megszólal 
a feleségem, és hangja hihetetlenül szelí
den cseng:

-  És akkor a koromkirály megszólalt: 
igen megéheztem és elálmosodtam ebben 
a nagy szaladgálásban. Otthon vár a fi
nom vacsora, amit még azelőtt tett föl a 
kályhára a szakácsnő, hogy a részeg kő
műves lekaszabolta volna egy meszes 
spaklival, aztán pedig a pihe-puha ágy, 
és az édes álom. Légy jó kisgyerek, és 
aludj te is szépen, kiscsibém.

Látom magam előtt, mert már ismer
tem eléggé, a mozdulatot, amivel leve
szi a gumikesztyűjét, az álarcát, meg- 
törli a homlokát és kifújja magát. 
Visszaakasztom a helyére a fúrót és vé
gignézek a csatatéren. A páciens még 
nem akarja elhinni, hogy vége, szabad, 
esetlenül tátott szájjal pislog rám. Egy 
foga nem maradt épen. A feleségem ka
ronfogva elővezeti a saját áldozatát. A be
esett arcból kitalálom, hogy annak sem.

-  Elnézést kérünk, ilyen még sosem 
fordult elő -  mondjuk szinte egyszerre, le
sütött szemmel. A szégyentől alig tudunk 
megszólalni.

-  Szadista állatok, hörög az én pácien
sem, és a feleségemé rábólint. Bepereljük 
magukat, nyüszítik egyszerre.

Nem mondhatjuk, hogy erre nem szá
mítottunk. Hagyjuk őket elmenni, aztán 
nekifogunk a takarításnak. Igyekszünk 
úgy kipucolni mindent, hogy ne nézzünk 
közben egymásra. Tíz óra is jócskán el
múlt, mire mindennel végzünk. Aztán 
hazasétálunk, még mindig tökéletes 
csendben. Ismételgetjük magunkban az 
aznapi mesét, hogy akadozás nélkül tud
juk felmondani.

A nagyszobában pedig ott vár a spa
nyolfalból összetákolt bábszínházi szín
pad előtt a gyerek. Amikor meglátja, 
hogy vánszorgunk, artikulálatlanul fel
nevet, és párszor összeérinti két kövér te
nyerét.

-  Hoztatok! — Sipítja, és hanyatt veti 
magát a szőnyegen.

-  Hoztunk.
Az élőké átázik a nyáltól. 

Megtámasztjuk a fotelben, hogy el ne 
dőljön.

-  Nehéz lesz? — Bugyborékolja. 
Hadonászik örömében. Egész nap erre 
várt.

-  Lassan mondjuk, hogy megértsd, 
mondom.

-  Nagy fiú vagy, meg fogod érteni, 
mondja a feleségem is.

A dajka veszi a kalapját, és menekül. 
De azért még egyszer, undorodva vissza
pillant, mintha bizony a mi hibánk lenne, 
hogy ilyen fiunk van. Vagy hogy az egész
ségügy pontosan őt osztotta ki hozzánk.

Az én jelmezem fehér, a feleségemé fe
kete.

-  Volt egyszer egy hamukirály, aki 
alumíniumvárban lakott, és volt ne
ki egy szép leánya, de olyan szép, hogy 
a napra lehetett nézni, de rá nem. És 
az a hetedhétszépség királykisasszony 
a legjobban a királyi udvarból a bolon
dot kedvelte, mert, bár nem volt okos, és 
csúnyább is volt, mint a legtöbb vitéze, 
becsületes volt és lélegzetelállítóan bátor.

A  K ilometriK
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A Kiviuk keresése
A szkafandereket, m iután néhány 

éve látott valamit az egyik folyosón, 
egy félre eső kamrába gyűjtötte, és be
hegesztette az ajtót. Ennek ellenére si
került meggyőznie magát, hogy fegyver 
nélkül járja  a folyosókat, hisz végté
re is egyedül volt az egész csillaghajón. 
Mindenesetre a vezérlő és a saját kabin
ja ajtaját zárta. Különben, alapos meg
fontolásból, nem költözött be a vezér
lőbe, hanem igyekezett az egymással 
össze nem függő feladatokat, illetve te
vékenységeket egymástól jól elhatárolt 
terekben végezni.

Hallottál-e m ár a Kiviukról? Feltét
lenül bele kellett botlanod valahol a 
történetébe. Az egész a gazdasági ösz- 
szeomlás előtt kezdődött, amikor ki
bontakozott az egzotikus fizika. Azt 
mondják, olyan áttörés volt, mint pár 
évszázaddal korábban a kvantumfizi
ka vagy a relativitás. Az egzotikus fi
zika adta a keretet a nunavutként em
legetett egzotikus tér fogalmához, és 
egyáltalán a fénynél gyorsabb utazás
hoz. Megalkották az első fénynél gyor
sabb távközlési eszközöket, ezeket rövi
desen a Naprendszer távoli szegleteiben 
helyezték el. Hónapokon belül elkészült 
a kísérleti ugrómű, amely képes volt 
anyagot mozgatni a nunavutban, ám 
egyelőre irányítatlanul.

Piarak napi rutinjának meghatá
rozott eleme volt a karbantartó körút. 
Szemlézte a hajó alkatrészeit, ellen
őrizte a fontosabb rendszerek működé
sét. A hajót nyolcvan fős legénységre 
tervezték, így egymaga szinte elhanya
golható terhelést jelentett a kapacitás 
szempontjából. Kiszámította, hogy á t
fogó üzemzavar esetén, ha megfelelően 
gazdálkodik, napokig m aradna levegő

je és ivóvize, utána szkafanderben to
vábbi egy-két nap állna a rendelkezésé
re, hogy kijavítsa a hibákat. Különben 
a hajótestet és a fő berendezéseket 
nanociták is védték, és a mozgóalkatré
szek kopása, kenése, a korrózió és haj
szálrepedések m iatt nem kellett fájjon 
a feje. Megfelelő józanság mellett képte
lenség volt meghalnia.

Eleinte úgy tűnt, hogy a fénynél gyor
sabb utazás ábránd marad. A távközlés 
működött, de a nunavutban az anyag 
irányított mozgatása képtelenségnek 
tűnt. Az ugróművel felszerelt szondák 
véletlenszerűen bukkantak fel a szom
szédos szobákban, a Hold körül vagy 
az intergalaktikus térben. Aztán vala
ki rájött, hogy jelzőbóják kihelyezésével 
navigálhatóvá tehető a nunavut. Amíg 
az első nunavut-képes űrhajók készül
tek, működésbe lépett az inuksuk- 
hálózat, és az emberiség számára el
érhetővé vált a Galaxis minden zuga. 
Felfegyverezték az összes űrjárművet, 
és az emberiség kirajzott a közeli szom
szédságba. Rövidesen kiderült: teljesen 
egyedül vagyunk.

Kiviuk nagyanyja egy napon meg
elégelte, hogy a szomszédos iglukból a 
kölykök folyton bántják az unokáját. 
Fókabőrt varrt a fiúcskára, és ráparan
csolt, hogy mint préda ússzon és csalja 
magával a kölyköket a viharos tenger
re. Kiviuk így tett, a kölykök odavesz
tek, ám Kiviuk elsodródott, és azóta 
sem talált haza.

Önmagukat másoló szondák előzték 
meg az űrhajókat. Ezek a replikátorok 
néhány év alatt robbanásszerűen el
szaporodtak és bejárták a Tejutat. A 
nunavuton keresztül szakemberek ge
nerációinak munkát biztosító adat- 
mennyiséget küldtek a Földre, köz
ben bővítették az inuksuk-hálózatot. 
Lakható bolygók százait fedezték fel, 
de egysejtűnél bonyolultabb életet sehol 
sem találtak. Ekkor harapózott el is
mét az egyik ősi vallás, és a fanatizáló
dó közösségek m iatt megbomlott a gaz
dasági egyensúly.

P iarak néha aggodalommal tekintett 
a folyosókon a barikádokra, máskor 
elégedett volt, hogy a hajó nem ingyen 
fog elesni. A Kiviuk a valaha épített 
legcsodálatosabb csillaghajó volt, az 
összeomlás előtt befejezett utolsó fel
fedezőhajó. A Gliese-konfliktusban 
veszett el. P iarak tíz éve kereste a 
Kiviukot, vagy ta lán  megvolt az m ár 
húsz is. Egyedül hajózott a feltérképe
zetlen nunavutban. A Tejúttól, ki tud
ja, milyen messze.

A galaktikus magány és az egyis- 
tenhit elvette az embereknek a való vi
lágban gyökerező reményét, később az 
eszét is, és hosszú idő után ismét fel
ütötte a fejét a fanatizmus, majd kö
vetkeztek a merényletek. A vallási őrü
let a Gliese-konfliktusban tetőzött. A 
megváltás nevében négy kolóniát ejtet
tek túszul, és egész flottára való, noha 
nunavut-képtelen hajót gyűjtöttek ma
guknak. Bár nem katonai űrhajó volt, 
a kormány a Kiviuk bevetése mellett 
döntött. A csodálatos, nunavut-kész 
hajót beúsztatták csalinak -  az volt a 
terv, hogy az ugrómű lökéshullámá
val egyszerűen kiemelik a terroristák 
hajóit a naprendszerből. Azzal az egy- 
gyel nem számolt senki, hogy szabotál
ták  a közeli inuksukot, emiatt a Kiviuk 
rosszul irányított ugrást hajtott végre. 
A Gliese-rendszer megmenekült, de a 
Kiviuknak nyoma veszett.

P iarak rekonstruálta az irányítatlan 
ugrást, és úgy gondolta, képes megha
tározni a Kiviuk helyzetét. Az elmúlt 
tíz, vagy talán húsz évben ezért bo
lyongott a Tejúttól ki tudja milyen tá 
volságban, a feltérképezetlen világűr
ben, a jelöletlen nunavutban. Egyedül 
volt egy nyolcvan fős legénységre terve
zett csillaghajón. Eszébe jutott, hogy a 
Kiviuk talán  soha sem hajózott ki, hogy 
el sem hagyta a tervezőasztalt, vagy 
talán  soha sem volt egy ötletnél több. 
El kellett gondolkodnia azon, hogy a 
nunavut-képes Kiviuk csillaghajó egye
dül az ő fantáziájában létezik. A Földtől 
több millió vagy milliárd fényévre járt, 
ahonnan nézve az emberiség fejlődése 
még el sem kezdődött, vagy talán ma
ga a Naprendszer sem alakult még ki. 
A Földtől ilyen távolságban nem csu
pán agytorna a szolipszizmus, hanem az 
egyedül létező valóság.

A hajónaplóban nem bízott, csak a 
napi rutinban. És abban, hogy egyszer 
hazaviszi a Kiviukot.

A  KlLOMETRlK
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Mitől hungarológus, 
aki annak neveztetik?
(Folytatása előző számunkból)

Ha felszólítana valaki, soroljak fel né
hány olyan művet, amely összefoglalja 
a hungarológia eredményeit, legalább a 
XX. század közepéig-végéig, felvázolja e 
tudomány mai „állását”, és kimutatásba 
rendezi megoldatlan problémáit, három 
szerzó't is említhetnék. Magyar Adorján, 
Baráth Tibor és Grandpierre K. Endre 
jutnának először eszembe; telve vannak 
elképesztően merész értelmezésekkel; 
meghökkentő, eddig nem közismert té
nyeket tárnak fel, rávilágítanak eddig fi
gyelemre sem méltatott összefüggések
re; ám az általuk felvázolt összképben is 
itt-ott hatalmas hézagok tátongnak, több 
kérdést vetnek fel, mint ahányat megol
danak.

A legnagyobb hírű, vagy inkább 
hirhedtségű Baráth Tibor. Valaha 
Kolozsváron volt egyetemi tanár, első na
gyobb dolgozatának már a címe is vá
ratlanul éri az olvasót: A magyar állam 
adóügyei, 1605-1648: ez 1936-ból; majd: 
Kolozsvár, Erdély szíve (németül), 1944. 
Minket érdeklő főműve a három kötetes 
A magyar népek őstörténete című, 1968, 
1973. 1974. Montreal, szerző kiadása... 
Megjelenésekor egy ismert nevű, fenn
forgó költő-szerkesztő nagy lelkesedés
sel újságolta: „Képzeljétek, megjelent 
Amerikában egy könyv, amely rehabili
tálta Horvát Istvánt!” (Vagyis bebizonyí
totta a magyar nyelv és nép jelenlétét az 
ókori nagy műveltségek legszámottevőbb 
színterein). Később azonban már mélyen 
hallgatott róla*.

Hadd idézzünk egy jó félbekezdésnyit, 
mindjárt a legelejéről:

„... népünk őshazájának földrajzi he
lyére jelenleg mintegy nyolc javaslattal ál
lunk szemben, amelyek az ural-szibériai 
vidék helyett a következő tájakra helye
zik a magyar fajta bölcsőjét: 1. Magas- 
Azsia hegyvidéke, 2. az Aral-tó környéke, 
3. az Indus völgye, 4. a Kaukázus hegy
vidéke, 5. Dél-Mezopotámia, 6. Délkelet-  
Afrika, 7. a mai Török- és Görögország, 
és 8. az amerikai kontinens középső ré
sze. Hogy ezeken az egymástól távol eső 
helyeken magyar nyelvemlékek találha
tók, kétségbevonni nem lehet. De azt, hogy 
a mondott helyekről magyar törzsek kerül
tek a Dunamedencébe, adatszerűén még 
senki sem bizonyította, csak feltételezte, 
vagy logikailag kikövetkeztette. A nyolc ős
haza a jelenlegi megfogalmazásban egy
másnak ellentmond, és egymást kizár
ja. Egyes finnugor szakemberek szívesen 
mutatnak rá e belső ellentmondásokra, 
és azokkal kapcsolatban a magyar őstör
téneti kutatások zűrzavaráról, a műked
velők elburjánzásáról beszélnek, fűszerez
ve kritikájukat jó adag humorral. Építő 
szándékkal közeledve a kérdéshez, a ma
gyar nyelvemlékeknek ilyen távoli ponto
kon való kétségtelen feltűnéséből azonban 
még a jelen el nem rendezett állapotában 
is következik valami nagyon fontos dolog:
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a magyar nép és a magyar nyelv problé
mája nemcsak magyar probléma, hanem 
egyidejűleg sok más nemzeté is, amelyek 
történetének hajnalán eddig még ki nem 
derített módon hatalmas magyar tömege
ket olvasztottak magukba. így (... mondja 
s itt tér rá koncepciójának lényegére...), a 
magyar őstörténet nyilvánvalóan az ókori 
világtörténelem egyik legnagyobb és legti
tokzatosabb problémája...

...amit aztán a továbbiakban neki sem 
sikerül megoldani, mert belefullad sa
játságos szófejtéseinek ingoványába és 
hangzatos zsurnalizmusokba, amelyek
kel viszont sokakat elriaszt az általa fel
vázolt megközelítésektől és kijelölt irá
nyoktól. Ilyen például az a fordulata, 
hogy a Közel-Kelet szemita törzsekkel 
való benépesítésének folyamatát olykor 
magyar-szemita háborúnak nevezi, ami 
a faj és fajta szavak sűrű használatával 
együtt alacsony labdát hajít oda azok
nak, akik valamiféle magyar fajelmélet
tel vádolják.

Pedig ami ez utóbbit illeti, ő sem a né
met-angol fajelmélet követője. Ahhoz 
a felfogáshoz tartozik, amely az embe
ri civilizáció kialakulásának színteréül 
Belső-Azsiát tekinti, egy valaha létezett 
beltenger partján. Az itt élő népek szoros 
egymásra hatásban élve, egymás nyelvét 
és művelődését kölcsönösen alakították, 
termékenyítették. (Lásd area-elmélet; W. 
Jones, Niebuhr, sőt Körösi Csorna Sándor 
is!) Mikor aztán e beltenger kiszáradt, az 
ősnépek szétvándoroltak — maradt helyü
kön a Góbi sivatag, és társai; — de a lé
nyeg, hogy úgynevezett tiszta faj utánuk 
nem maradt, úgyszólván minden faj, faj
ta és etnikum különböző más fajtákból, 
legalább kettő-háromból van összetéve s 
az összetétel arányai adják meg sajátos
ságaikat... és egy lényeges szempont: e 
felfogás a fejlődést (és egyáltalán a „szár
mazást”) nemcsak diverszifikáció által, 
azaz divergencia alakjában képzeli el, ha
nem ugyanannyira az egymáshoz haso
nulás, a konvergencia síkján is! (Például, 
mint nemrég említettem, Körösi Csorna 
Sándor a szláv és magyar nyelvek közös 
elemeinek kialakulását erre az időszak
ra teszi, és nem a középkorra!).

Baráth a szemita népeket, illetve „faj
táját” turki (vagyis török, „türk”, altá- 
ji) és kus népek keveredéséből létrejött
nek tartja, és szerinte Indiából, vagy 
legalábbis Indián át érkeztek a Közel- 
Keletre.

Itt már megsokasodnak szerző és ol
vasója problémái. Baráth ugyanis árják
nak nem az indogermán, vagy esetleg az 
indoiráni népeket nevezi, hanem éppen 
ellenkezőleg, mindenekelőtt a (quasi)- 
magyar népeket! Az AR, UR szó, vagy 
szóelem állandóan, obszessszió-szerűen 
kíséri és kísérti előadását és gondolatme
neteit. Szerinte azok a népek árják, ame
lyek nevük végén az AR vagy UR tagot 
viselik: magyar, kazár, bolgár stb. Sokat

foglalkozik a kus népekkel, a kelet-afri
kaiakkal és az indiaiakkal is. Szerinte 
ezek elmagyarosodtak és hosszú kor
szakokon át a magyar nyelv és művelő
dés társ-hordozóivá lettek térségünkben. 
Ez magyarázná a sok magyaros elemet 
pl. az etiópiai és indiai nyelvekben és 
helynév-anyagban.

Baráth azonban kísérletet sem tesz 
arra, hogy tisztázza, illetve, hogy az ol
vasót tájékoztassa: a magyaron és a 
„turkin” kívül milyen más népek, illet
ve ősnyelvek léteztek akkoriban; hiszen 
kellett lenniük, ha a magyarok közéjük 
keveredve beolvadtak, nyilván többen le
hettek.

(Egyébként itt felmerül egy érdekes 
gondolat: az új mindig előnyben van a ré
givel szemben: az új, „friss” nyelvek job
ban terjednek, ezt bizonyítja a magyar 
nyelv és a szomszéd nyelvek viszonya a 
Kárpát-medencében is: pl. a román, szlo
vák, délszláv nyelvhatáron belül, sőt, még 
az erdélyi szászok területén is, és itt-ott 
a magyar-osztrák határvidéken is renge
teg az olyan magyar földrajzi név, nem
csak település, hanem folyó és hegynév 
is, amelyek félreérthetetlenül magyarok, 
holott az adott térségben „már időtlen 
idők óta” nem laknak magyarok, gondol
junk csak az Orsova-közeli Almás hegy
ségre, a Méhed (Mehádia, Mehedin(i) 
vidékre, a Fogaras hegységre, az észak
erdélyi masszív román tömb közepén a 
Sajó folyóra, a Cibles („Szép les”) hegy
csúcsra; valaha a nyugati magyar ha
tárfolyó, a Morva is Maros volt, ezért a 
Morva mezeje németül Marschfeld! Liszt 
szülőfaluja Soprontól délre ma Raiding, 
valaha Doborján volt; a Szerém, Szörény, 
Zerne§ti nevek mind vizenyős helyeket 
jelölnek, a szótő a mélyhangrendű és el
lentétét kifejező száraz párja! Baráth ér
deme, hogy vallja a tanya szó magyar 
mivoltát: valóban az; lásd tanyázik-tenyé
szik, teng stb.

Van még Baráthnak egy olyan gyengéje, 
amely közös szinte valamennyi hungaroló- 
guséval: nem hivatkozik elődeire! Pl. hogy 
„magyar” nép nemcsak egy volt: Horvát 
István éppenséggel hét magyar etniku
mot emleget, de ő sem említi Otrokócsi 
Fór ist! Az, hogy a magyar ősnyelv, a 
XIX. század eleje óta kísért, köztük olya
nok is vallják, akik azért elég tekintélye
sek: Vörösmarty, Berzsenyi, Jókai! Hogy 
a Kárpát medencében Árpádék előtt is 
éltek magyarok, nemcsak Marjalaky, 
Móricz Zsigmond, Csókán Pál tudja, de 
a régész Móra mellett a költő Ady is! 
Honnan? A szemiták, illetve ezen belül a 
rabbinizmus indiai eredetének nagy tu
dósa Franz Nork, az 1840-es években! Az 
előzmények elhallgatása nem tesz erede
tivé egy szerzőt, de -  csökkenti meggyő
ző erejét!

És egyáltalán: „Folytathatnám, ha nem 
unnád!” — ahogy Cyrano megjegyezte...

*Sajnos, Baráth művének vannak olyan 
elemei, talán az öregedés miatt is, obszesszív 
interpretációk, amelyek szakorvosra tartoz
nak, tapintatlanság volna velük foglalkozni. 
(Kényszerképzetek, rögeszmék?) „auditív illú
ziók”, belehallások?
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AUREL DUMITRA$CU 

A tulajdonos
(Proprietaru l)

Minden róka a vérben úszik csak a kékek 
járnak szédülten a dombon a könyvtárakban 
vagy a gyertyatartókban.
Bolond vagy már hogy lennének kékek ki 
látott mifelénk kék rókákat a dombon 
elfogták volna a vadászok ölkét észrevették 
volna bolond vagy fiatal egyenesen örült.
A vakoknak bolondoknak a kék rókák mindenütt 
ott vannak nincs olyan nap vagy éjszaka 
hogy ne látnák őket. Gyertek el hozzám 
délután mutatok majd egyet. Szomorú szemei 
vannak és egy könyvben alszik.

A mecénás

&

ezt a fékek közül a nagyvilágba oldódott paradoxont
nem kell elhinni nem kell elolvasni most
nem kell elégetni nem kell megőrizni sem
az új istenek tervszerűek és kegyetlenek
a világot egy renegát majd újraalkotja
egy lakó a titkok bazárjába bújik
a bámulat engedelmesebb szemeket ölt magára

Az ifjú művész azt hiszi hogy éles 
és tiszta fogai vannak
(Tánárul a r tis t crede cá are d in fii ascufifi §i curafi)

Válaszd ezeket az álmatag partokat mondták 
vagy ne válassz semmit sétálj képzeld el 
hogy mindez a föld a tekintetedben fészkel 
hogy jó egyedül játszanod előre vagy hátra 
teheted a kezeidet jó hogy megvannak mondták 
a nyomorékok jó hogy a te fogaid ragyognak 
mondták a napfogyatkozás örvénylő indái 
szerettem volna megismerni a maszkokat mondtam 
csak a maszkokat túl sok párbeszéd a folyókról 
az emberi testről szárcsaformában a hús mint 
felsőbb közöny;
annyian elégedettek mert a csiga hasán nem 
látni semmit annyian vannak zsilipektől körülvéve 
lehet mítosz az életed? kérdeztem vissza
foroghatsz önnön szemedig? újra tudod kezdeni?

igen mondtam magamnak mindent meg tudok tenni 
bizonyosan meg tudok tenni mindent

csakhogy valaki nem létezik vagy létezik vagy 
gyötri magát vagy ugyanazokon a tömött 
buszokon vagy a töltésen sétál vagy velem 
alszik el vagy...

Premier
(Premiera)

Az első felvonásban
semmi sem történt
a nézők tovább itták a limonádét
a második felvonásban
sem történt semmi
a nézők tovább itták a limonádét
a harmadik felvonásban
sem történt semmi
a nézők tovább itták a limonádét
a negyedik felvonásban
sem történt semmi
a limonádé tovább itta a nézőket
az ötödik felvonásban
sem történt semmi
a nézők mégis
tapsoltak volna.

Nem tudni miért egyikük feje 
gurulni kezdett a színpad felé.

Virgil Mazilescu

Legyen már észnél nagysád virgil úr soha nem lakott itt 
ebben a szekerektől zsúfolt kocsiszínben nem is járt itt 
virgil úr szépreményű ifjú volt corabia mellékéről 
bíborszín esők és álmodozó söntések testvére virgil úr 
minden éjszaka az utcákat rótta csak bolondságból hívta 
a halált.

JÁNK KÁROLY 
fordításai

Szeben
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Klió erdélyi napszámosainak mintaképe
» > »  folytatás az 1. oldalról

Csetri Eleket az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület 2009-ben sorra kerülő évfordu
lós ünnepségei indították munkára. Az 
egyesület kiemelkedő' személyiségeit be
mutató Hivatás és tudomány című kötet 
számára ő vállalta Kelemen Lajos életpá
lyájának a feltérképezését. Ezt elkészítet
te, s 40 oldalon meg is jelent. Csakhogy 
éppen a Napló és a hagyaték átnézése so
rán rengeteg anyaga gyűlt fel, amit nem 
értékesíthetett a megszabott terjedel
mű dolgozatban. így szánta rá magát, 
hogy egy átfogó, önálló Kelemen Lajos- 
monográfiát írjon. 2010-beli januári hir
telen halála azonban nem hagyott időt 
neki, hogy a lényegében megírt, előszó-

Jeles házak. Kolozsvári Farkas utcai templom

val is ellátott munkát maga véglegesítse, 
bocsássa sajtó alá. Az a számítógépében 
maradt munkacímekkel, néhol utólagos 
kiegészítésekkel. Csetriné Lingvay Klára 
Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészet- 
történészt kérte fel a számítógépes ha
gyaték könyvvé formálására. így jelen
hetett meg 2012 végén a Kelemen Lajos 
élete és munkássága című kötet az Erdélyi 
Múzeum- Egyesület kiadásában.

Csetri az előszóban leszögezi, hogy 
munkáját a szélesebb közönségnek szánta: 
„a szeretet és tisztelet jegyében a kegye- 
letes túlzásra hajló nekrológ hangvételén 
túlmenő valós képet próbálunk felvázolni, 
a műveiben ma is élő kutató tudóst igyek
szünk megidézni”. Ennek megfelelően a 
munka világos szerkezetű, jól áttekint
hető. Lényegében mindazt összefoglalja, 
amit a legendákban élő tudósról a XXI. 
században tudni illik. Fő forrásként min
denekelőtt a Naplót hasznosítja, s gyak
ran idézi a mester 1997-ben Molnár Lehel 
közölte Önéletrajzát, valamint Szabó T. 
Attila megemlékezéseit.

A kötet két fő részre oszlik. Az első, kö
zel száz lapos rész a Kelemen Lajos életútja 
címet viseli. Hat szakaszra osztja a nyolc
vanöt esztendőt. A gyermekkor és a ma
rosvásárhelyi kollégiumi élet bemutatásá
ban Csetrinek aránylag könnyű dolga volt, 
hiszen a levéltárban őrzött családi iratok 
mellett rendelkezésére állott a tudós be
tegágyán megírt, s 1993-ban alulírott ál
tal közzétett visszaemlékezése (Születtem 
Marosvásárhelyt. Önéletrajzi feljegyzé

sek). Kelemen gondolkodását befolyásol
ta az ősök emléke, az ottani Református 
Kollégiumban élő 48-as hagyományokat 
őrző szellem, különösen Koncz József és 
Bihari Sándor tanárok történelmi szem
lélete. Ekkoriban kezdte a vidéket járni, 
felkutatni a történelmi emlékeket. Szülei 
családi élete azonban egyáltalán nem volt 
mintaszerű. Az iszákos, kis keresetű édes
apa mellett sokat nélkülöztek.

Az életrajz második fejezete a pályavá
lasztásra és az egyetemi évekre vonatko
zik. Az édesapa jogásznak szánta fiát, de 
Kelemennek szerencséje volt azzal, hogy 
az érettségin vizsgabiztosként a kolozs
vári történészprofesszor, Szádeczky Lajos 
szerepelt, s ő biztatta a történészi pályá
ra. 1896-tól tehát a kolozsvári egyetem 
történelem-földrajz szakos diákja lett az 
ifjú. Itt elsősorban Szádeczky támogatta, 
de Márki Sándor professzor is egyenget
te útját. A régész Posta Béláról és az óko
ri történelmet előadó Schilling Lajosról is 
mindig nagy tisztelettel emlékezett meg. 
Csetri szerint a Teleki-levéltárat rende
ző magántanár, Gergely Sámuel válha
tott példaképévé. Továbbra is járta  a kör
nyező falvakat, professzorait is elkísérte 
kutatóútjaikra. Egyetemi tanulmányai
hoz az anyagi hátteret Gidófalvy István 
közjegyző biztosítja azzal, hogy felfogad
ja fia mellé nevelőnek. A Gidófalvy csa
ládnál megismerheti a város nagyjait, a 
nagypolgári életvitelt. Vizsgáival nehe
zen boldogul, s már ekkor kitűnik önfe
jűsége, szókimondó természete: szinte 
mindegyik támogatójával valahogy konf
liktusba kerül.

A pálya első szakaszaként Csetri az 
1902-1918 közötti eseményeket tárgyal
ja. 1902-ben sikerül ugyanis Kelemennek 
napidíjasként elhelyezkedni az Egyetemi 
Könyvtárban. 1903 őszén — két év késés
sel -  leteszi az egyetemi tanulmányokat 
lezáró szakvizsgát, de Szádeczky minden 
biztatása ellenére sem jelentkezik dok
torátusra. így pedig könyvtári előreha
ladásra nem számíthat. Úgyhogy 1907- 
ben elfogadja felekezete meghívását, s az 
Unitárius Kollégiumban vállal helyettesi 
állást. Miután 1908-ban megszerzi a ta 
nári diplomát, véglegesítik. A következő 
tíz évben főállású tanár, de mellette állan
dóan kutat az EME levéltárában, sőt, az 
egyesület tikári állását is elvállalja 1907- 
ben. Jó tanárnak tartották, aki diákjait 
könyvtárba, kiállításokra, kirándulni vi
szi. A lényegesen magasabb fizetés lehe
tővé tette, hogy 1910-ben megnősüljön, 
szép lakást béreljen. Neve egyre ismer
tebbé vált a városban és szakkörökben is. 
Az EME választmányi, majd 1917-ben a 
zárt körű Erdélyi Irodalmi Társaság ren
des tagjául választják. Kitartó kutató
munkájának is elismerése, hogy 1918 ele
jén az Egyetemi Könyvtár keretében a 
múzeum-egyleti levéltárnál megürülő ál
lásba „állami tanárként” szolgálattételre 
őt osztják be. Ekkor válik ténylegesen le
véltárossá. Az év végén azonban új világ 
kezdődik: román fennhatóság alá kerül 
Kolozsvár, majd a trianoni döntés megpe
csételi Erdély sorsát.
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Ezután következik az életrajz legterje
delmesebb fejezete: a két világháború kö
zötti korszak. Kelemen Lajos meglehető
sen nehéz helyzetbe jut 1918 után. O az 
EME levéltárának a vezetője, de az EME- 
nek a magyar állammal kötött szerződé
se folytán ő is állami könyvtári alkalma
zott. Miután 1920 nyarán megözvegyül s 
kislánya sorsa egyedül az ő vállára nehe
zedik, az év őszén nem tagadhatja meg 
a román király iránti hűségeskü letétel
ét. Egyben a román nyelv elsajátítását is 
kell vállalnia, s ezzel csak nehezen bol
dogul. Már korábban is, EME-titkárként 
Kelemen Lajos sokat tett a vidéki kasté
lyokban, kúriákban hányódó családi le
véltárak megmentéséért, begyűjtéséért. 
A világháború utáni nehéz helyzetben, 
a román földreformok idején még sürge
tőbbé vált ez a munka, hiszen a neme
si-főnemesi családok egy része távozott 
az országból, vagy városra költözött, s a 
romladozó kastélyban senki sem törődött 
az irományokkal. Az 1920-as években 
mind élesebbé vált az EME és az egyetem 
közti konfliktus. Az állam nem akarta fi
zetni a gyűjtemények egyetemi használa
táért járó bért, sőt az EME működését is 
egy időre felfüggesztették. Ilyen helyzet
ben az állami alkalmazott Kelemennek 
1920-ben le kellett mondania az egyesü
letben viselt tikári tisztségéről. A hivata
li munka mellett, ha felkérték, előadáso
kat is tartott. így a református teológia 
épületében mindössze egyetlen tanévig 
(1920/21) működő Tanárképző Intézetben 
Erdély története és Diplomatika tárgy
körben tartott előadásokat. A 20-as évek
től a teológusoknak külön is rendszeresí
tett levéltári gyakorlati órákat. 1930-tól 
pedig a kolozsvári román egyetemen ta
nuló magyar történészhallgatóknak sze-

Jeles házak. Torockó

mináriumot vezetett, műemlék-látoga
tásokat szervezett. A könyvtár élére a 
román hatalom a budapesti Egyetemi 
Könyvtár korábbi munkatársát, Eugen 
Barbult nevezte ki. Az ő 10 éves korszaká
ban Kelemen Lajos csendben végezhette 
munkáját. Az utód, Ion Mu§lea igazgató 
azonban már állandóan zaklatta a ma
gyar alkalmazottakat, így levéltárosun
kat is. 1933-tól minduntalan emlegették 
Kelemen nyugdíjazását. Erre végül 1938- 
ban került sor. Ekkoriban választják a 
Magyar Tudományos Akadémia kültag
jául is: ő az egyetlen, akit a két világhá
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ború közti Erdélyben ez a kitüntetés ért. 
Ezután többet utazhat, gyakrabban fel
keresheti volt tanítványát, ifj. Gidófalvy 
Istvánt dobokai kúriájában. Családi éle
tét beárnyékolja leányának egy szeren
csétlen házasság után 1939-ben bekövet
kezett halála. Ekkor már Kelemen Lajos 
„intézménynek” számít, a városba látoga
tóknak ó' a kalauza. A tudósok, írók tőle 
kérnek tanácsot, a családfakutatók neki 
írnak az ősökről érdeklődve. S ő tovább
ra is bejár a levéltárba kutatni, igyekszik 
minden felkérésnek eleget tenni.

Rövid fejezet a „magyar világ” négyéves 
korszakát mutatja be: 1940 után Kelemen 
Lajos elismerések sorát kapta, ekkoriban 
vált neve fogalommá. Egyetemi tanári 
katedrával kínálták meg, de ezt elhárítot
ta magától, doktorátusa hiányára hivat
kozva. Levéltári főigazgatóvá nevezik ki, 
s mellé levéltárosként Jakó Zsigmondot 
és Entz Gézát osztják be. A heraldikus 
Köpeczi Sebestyén József is a keze alá ke
rül. A kormányzó Corvin-lánccal tünteti 
ki. Főigazgatói szobája „valóságos zarán
dokhellyé” változik. Itt ismeri meg Csetri 
is személyesen. Ekkoriban „a múlt élő 
lexikona”-ként emlegetik. Az 1940-ben 
alapított Erdélyi Tudományos Intézet is 
munkatársai közé vonja. Felmerül Orbán 
Balázs Székelyföld-leírásának újbóli ki
adása Kelemen Lajos kiegészítő jegyze
teivel. 1942 nyarán azonban az állami 
előírásoknak megfelelően újból nyugdí
jazzák. Az igazgatói tisztséget Szabó T. 
Attila, a legkedvesebb tanítvány veszi át.

„Az idős Kelemen Lajos”-t bemuta
tó utolsó életrajzi fejezet már ismét a ro
mániai, s ráadásul kommunista világhoz 
kötődik. Itt Csetri abból indul ki, hogy 
a korabeli szellemi életben Gaál Gábor 
és Kelemen Lajos világnézete, magatar
tása két ellentétes pólust képviselt. így 
Kelement teljesen mellőzték, publiká
ciós lehetőség nélkül maradt, kis nyug
díjából alig telt a megélhetésre. Néha 
alkalmi megbízatásokból, diplomamá
solási munkából kapott kis mellékjöve
delmet. Közben az általa annyi gonddal 
fejlesztett EME-levéltárat az Egyetemi 
Könyvtárból átköltöztették a Farkas ut
cai gróf Bethlen—Nemes-házba, s igazga
tója Jakó Zsigmond lett. Itt továbbra is 
állandóan kutathatott, tanítványok vet
ték körül. Szabó T. Attila kezdeményezé
sére az Erdélyi Múzeum folyóirat 1947-es 
összevont 1—4. számát Kelemen Lajos 70. 
születésnapjára és munkássága félszáza
dos évfordulójára emlékkönyvvé alakítot
ták. A szám ki is került a nyomdából, de 
bekötését és terjesztését Gaál Gábor le
állíttatta. Úgyhogy csak néhány bekötött 
példánya maradt fenn. 1950-ben aztán 
az EME-t is felszámolták, s a levéltárat 
átvette a Román Akadémia akkor lét
rehozott kolozsvári fiókja. Tanítványai- 
tisztelői még a Bolyai Egyetem útján 
próbálták segíteni. így ennek kantin
jában jutott napi ebédhez. 1957-ben pe
dig az egyetem kiadásában jelenhetett 
meg a 80. születésnapját ünneplő 711 la
pos emlékkönyv. Ez lett az egyetem leg
rangosabb kiadványa: 45 szerző ünnepel
te az idős tudóst. A kötet végén közölték 
Kelemen könyvészetét is. Ugyancsak ek
koriban vették tervbe a tudós válogatott

dolgozatainak a kötetbe gyűjtését, de erre 
már nem kerülhetett sor. Az utolsó meg
tiszteltetés 1960-ban érte, amikor egy
háza főgondnokául választották. Jött a 
csontritkulásos, fájdalmakkal járó beteg
ség, az Ortopéd Kórházban való hosszas 
kezelés, majd a rokon családnál a kolozs
vári Attila úti háznál töltött pár hónap, 
hogy aztán 1963. július 29-én bekövet
kezzék az elkerülhetetlen vég. Az unitá
rius templomból méltó tiszteletadással 
temették a Házsongárdi családi sírba.

A könyv második része a Kelemen Lajos 
életműve címet viseli s négy alfejezethől 
áll. A szépen elmesélt életrajzot követően 
az olvasó itt a művek tudományos elemzé-

Jeles házak. Somkerék

sét várná, Kelemen Lajos helyének kije
lölését a tudománytörténetben, a korabe
li történetírásban. Ez azonban feltételezné 
a teljes életmű átolvasását, a kéziratokét 
is. Csetri a kézenfekvőbb megoldást vá
lasztja, felleltározza a nyomtatott és kéz
iratos hagyatékot, s ennek során mond itt- 
ott véleményt a művekkel kapcsolatban. 
Ma már ez a leltár sem lehet teljes, hi
szen a kézirat születése idején jelent meg 
Kelemen Lajos műveinek negyedik gyűjte
ményes kötete (2009), hatszáz oldalon.

E fejezet bevezetőjében Csetri megálla
pítja, hogy — számításai szerint — az addig 
nyomtatásban megjelent Kelemen-írások 
terjedelme „mintegy 2000 nyomtatott ol
dalt” tesz ki, tehát egy írás átlag terje
delme 5 oldal. „A megjelenteket terjede
lemben messze meghaladja a kéziratban 
maradt, félig kész gyűjtemények oldal
száma” — szögezi le, a kéziratok terjedel
mét a kinyomtatottak kétszeresére teszi.

Az önálló kiadványokat bemutató feje
zetet két részre osztja: az egyik az életé
ben megjelenteket, a másik a posztumusz 
köteteket veszi számba. Az első csoport 
nagyon szegényes: egy 1902-ben összeál
lított, s több kiadást megért Kolozsvár- 
kalauz; egy 1909-ben elkészített EME- 
történet, az EME négy vándorgyűlése 
(1910, 1911, 1912, 1916) emlékkönyvének 
az összeállítása és részben írása, a Daniel 
család adattárának szerkesztése (1913), 
Hermányi Dienes József emlékiratának 
szemelvényes közzététele (1925), valamint 
Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa bárónő 
1848-49-i élménybeszámolójának a sajtó 
alá rendezése (1931). A posztumusz köte
tek már jóval gazdagabb képet festenek.

B. Nagy Margit 1977-ben és 1982-ben saj
tó alá rendezi a Művészettörténeti tanul
mányok két kötetét. Bálint István János 
1989-ben Kolozsvár címmel képesköny
vet jelentet meg Budapesten, Kelemen 
Lajos írásait felhasználva. E sorok írója 
1993-ban a történész öregkori, gyermek
éveire vonatkozó feljegyzéseit rendezi saj
tó alá Születtem Marosvásárhelyt címmel. 
Sas Péter 2002-ben Kelemen Gidófalvy 
Istvánról írt monográfiáját, 2006-ban a 
Művelődéstörténeti tanulmányok — ma már 
hozzátehetjük: első kötetét teszi közkincs- 
csé. Mindegyik kötethez hosszabb-rövi- 
debb bevezető tanulmány is csatlakozik.

A szakterületeket veszi számba a kö
vetkező rész. Itt tanulságos az írások 
megjelenésének periodicitása: 1918-ig 
181, 1920-1940 között 186, 1945-ig 25, 
azután mindössze 8 írása került sajtó 
alá. Azt is megállapítja, hogy míg az el
ső világháború előtt dolgozatait inkább 
a szakfolyóiratok közölték, a kisebbségi 
helyzetben többnyire az erdélyi napisaj
tóban, havi és heti folyóiratokban közölte 
népszerűsítő jellegű írásait. Míg pályája 
első részében a forrásközlemények, törté
nelmi adalékok, családtörténeti adatok, 
történelmi életrajzok, könyvismertetések 
vannak túlsúlyban, a következőben a ke
vésbé politikai kötöttségű művészettörté
net válik uralkodóvá. „Adattárközpontú 
beállítottságú alkat volt” — állapítja meg 
Csetri. Fő célkitűzése rendszerint a pon
tos adatok megállapítása, rendszer
be foglalása. így kedvezett alkatának a 
családtörténeti kutatás, az adattár ösz- 
szeállítása, felmerült egy unitárius egy
háztörténet, illetve egy unitárius lexi
kon megszerkesztése, művészeti-életrajzi 
lexikon megírása. Sajnos, a legtöbb té
ren csak apró közlemények keletkeztek. 
Két területet emel ki a szerző, ahol iga
zán sikeres volt Kelemen Lajos: az egyik 
a műemlékvédelem, főleg kolozsvári vo
natkozásban, a másik pedig az EME le
véltárának fejlesztése. Ez az 1902-es 
50 000 darabról 1944-re elérte a 600 000- 
es darabszámot, s ez nagyrészt neki kö
szönhető. Úgyhogy Kelemen főművének 
ezt a felbecsülhetetlen értékű gyűjte
ményt tarthatjuk. S Kelemen Lajos a ku
tatók kiszolgálásában is példakép volt: 
önzetlenül minden olvasójának kikereste 
a legjobb forrásokat, soha sem tett félre 
magának közlendő, megírandó témákat, 
dokumentumokat.

A kéziratos hagyaték számbavételét 
annak a 16 tételnek a felsorolása nyitja, 
amelyet már az 1957-es emlékkönyv vé
gén a könyvészetbe foglaltak. Ezekhez 
még 14 tételt csatlakoztat a levéltári ha
gyatékból. Legfontosabbnak a Napló köz
zétételét tartja. Ezt először Gyarmati 
Zsolt tervezte, újabban Sas Péter ígéri. 
Intim jellege miatt azonban nagyon sok 
kérdést vet fel a közlés mikéntje. Kelemen 
többezer levelének az egybegyűjtése 
is soron lévő feladat, ezzel Budapesten 
Kálnoki Kis Tamás foglalkozik. Egyik
másik levele kész tanulmány. Az Erdélyi 
Tudományos Füzetek sorozat 146. szá
maként közzétett Radnótfája története 
(1942) is tulajdonképpen egy válaszlevél
ként született.

>  >  >  >  >  folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON

> » »  folytatás a 15. oldalról

Az utolsó fejezet Kelemen Lajos szelle
mi-lelki arcáról próbál képet rajzolni. Ez 
talán a leginkább forrásértékű rész. Itt az 
egykori munkatárs-tanítvány vall a mes
terről, s egyben megpróbálja elhelyezni az 
erdélyi kortársak közt. Legtalálóbbak e so
rai: „Azok emlékezetébe, akik őt ismerték, 
örökre bevésődött jellegzetes öregkori alak
ja: egyenes tartása, szabályos fejalkata, ke
fefrizurára nyírt hófehér haja. Rózsaszínű 
arcából égszínkék szemek és messze né
ző nyílt, egyenes tekintet, őszinte és tisz
ta  ember nézett reánk, határozottságot, de 
egyben jóságot sugallva. Szívjóságával el
ső percben ellentétesnek tűnik örökölt lob
banékony természete, hangulatember mi
volta, néha sértőnek tűnő modora, de ezzel 
szemben mindig megmutatkozott az igaz
ságtevés, a jóvátétel mosolya vagy szóbeli 
kifejezése, szándéka.”

A könyv függelékét egy, az EME választ
mányához címzett, 1916. december 1-jén 
kelt jelentés zárja: ebben Kelemen Lajos és 
Tavaszy Sándor beszámol arról a kőrútról, 
melynek során a román betörés elől a ve
szélyeztetett terület templomaiból és kúri
áiból klenódiumokat, kéziratokat menekí
tettek megőrzésre az EME táraiba.

Csak sajnálni tudjuk, hogy Csetri Elek 
nem véglegesíthette kéziratát. Bizonyára 
egyhuzamban való végigolvasása során 
több helyen húzott volna belőle. Előfordul, 
hogy egy-egy idézet, megállapítás — mint 
például a Schilling Lajosra, Eötvös Károly 
látogatására vagy, pedig Kelemen erdélyi 
irodalmi társasági tagságára vonatkozót -  
kétszer-háromszor is ismétlődik. Néhol a 
sajtó alá rendező is bátrabban javíthatott 
volna. O vagy a korrektor felfigyelhetett 
volna, hogy a szövegben Benczédi Gyulánét 
emleget a szerző, s a lap alján — helyesen 
-  Benczúr Gyuláné szerepel a jegyzetben. 
Az is feltűnhetett volna, hogy az 1957-ben 
indult kiadványok közé nem sorolható be 
A Hét című lap. Szintén közismert, hogy a 
gyűjteményeiket felajánlók a Kemény csa
ládnak nem a bárói, hanem a grófi ágából 
származtak. Mivel a könyv a szélesebb ol
vasóközönségnek íródott, jó lett volna na
gyobb betűkkel szedni, s esetleg képekkel 
is illusztrálni.

Mindenképpen nyereség a kötet, s jókor 
is jelent meg. 2013 nyarán Kelemen Lajos 
halálának félszázados évfordulójáról fo
gunk megemlékezni. Illő volt, hogy ekkor
ra legyen egy alapmű, ami teljességében át
tekintse a levéltáros-történész életpályáját 
és szellemi hagyatékát. A tanítvány mélta
tó, az emlékezés-tisztelgés jegyében készült 
monográfiája ez. Reméljük, hogy az évfor
duló alkalmából a Napló, majd a levelezés
kötet is sajtó alá kerül. S azután a követke
ző nemzedék valamelyik tagja elkészítheti 
a szakembereknek szóló kritikai jellegű mo
nográfiát is.

Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és 
m unkássága. Sajtó alá rendezte Jánó 
Mihály. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, 2012.

1 6 ----------------------------------

MÜLLER DEZSŐ Halálközeli

Zsoltár mozzanatok

Ahogy a tűz lángja
elnyeli az árnyat
ahogy a szél rejtelemmel tölti el
az aláhajló fákat

ahogy kivilágítja ablakát 
esténként a hold 
ahogy a fényözöntóí kitárul 
odafönn az égbolt

ahogy a madarak szárnyalnak 
a csőrükhöz nőtt tájban 
ahogy megbékül a lélek 
a betoppant halálban

s ahogy a gyermekek tisztulnak 
kibuggyanó könnyben 
csak így engedd Isten 
életem leélnem.

Hajnal

1.
A k k o r

hulló korom 
volt az arcom 
s a lámpaláng 
lengő holdjától 
se gomolygott el 
szénfekete füstje

2 .

Akkor
olyan halk volt 
a csönd malom
zúgása bennem 
s a fájdalom oly 
szilajul hömpölygött 
ínyvörös szívemben 
hogy csontjaim 
meggémberedtek

3.

Fülkagylóhoz 
mint pitymallatkor induló 
szekerek nyikorgásához 
tapadt a hajnal

friss gondolatokat 
ültetett homlokod 
parányi ágyásaiba 
s szemed sekély üregében 
fényesre sikálta 
a zöld bogarat

azután szilaj tokjából 
kifordította a Napot 
hogy szép arcod 
a Göncölszekér 
megvirradhasson.

Amikor

Amikor
nem vagy itthon 
álmukban 
leomlanak a falak 
s a növények 
megtagadják 
éleszteni
magukban a zöldet 

amikor
nem vagy itthon 
utcaporral 
dörzsöli be 
magát a padló 
s egyre inkább 
megnáthásodik 
a vízcsap.

Akkor
mint a madár röpte 
higgadt voltam 
éjjel-nappal 
rubinpiros csillagok 
lubickoltak bennem

Hotel Ritter

I’ jUpsgtl
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FARKAS WELLMANN ÉVA

V isszata lá ln i a
Miről is kell írnia, beszélnie a kriti

kusnak, ha úgy dönt: a Sanyi bárói sze
retne szólni? Mert hisz ez a kiadvány, 
nevezzük egyelőre így, egy keménytáb
lás könyv, melynek fedőlapján az szere
pel műfajmegjelölésként, hogy „székely 
egypercesek”, hátul viszont egy hangzó 
anyag lapul, cédé formájában, amelyet 
ha meghallgatunk, azonnal tudjuk, hogy 
Muszka Sándor utánozhatatlan stand up 
comedy-jeiról van szó. Még akkor is, ha 
ezen felvételeken a beszéd gyorsasága, 
időnkénti művisége el is vesz a jól ismert 
történetek életszerűségéből. És ezzel el 
is érkeztünk a befogadás alapproblémá
jához, azaz, hogy az írott avagy a hang
zó szöveget tekintsük a diskurzus elsó'd- 
leges forrásának.

Nem kell túlságosan sok évszázadot 
visszalépni az időben, hogy az oralitást 
minden további nélkül hitelesnek elfo
gadott megnyilatkozási formaként talál
juk fel. Az idó'k folyamán ez a jelenség 
nemcsak hogy jelentősen gyengült, de fo
kozatosan átcsapott az írásbeliség szin
te erőltetett jelenlétébe, azt is sugallva: 
a szövegek szerzője, szerzői már egyre 
kevésbé bíztak, bíznak a szóbeli hagyo- 
mányozódásban. Logikus következmé
nye volt ennek a változásnak az is, hogy 
az alkotók és olvasók között — mindenfé
le szervezett közönségtalálkozók ellené
re is — a nyomtatás elterjedésével, kéznél 
lévőségével rés támadt, melybe aztán 
befurakodott egy tárgy, az írott, később 
nyomtatott kötet. Az internet általános
sá válásával viszont mindez részlege
sen áttevődött a virtualitásba, és — ez
zel párhuzamosan — mintha visszatérni 
látszana az igény a testközeliségre: író 
és olvasója, még inkább előadó és hall
gatója keresni kezdte egymás jelenlétét. 
Jól bizonyítja ezt a slam poetry műfajá
nak futótűzként való terjedése és hihe
tetlen mértékű népszerűsége, de ugyan
így a különböző értékű, stílusú, jórészt 
a klasszikus értelemben vett irodalmon 
kívülről érkező stand up comedy-k elter
jedése. A slam poetry esetében feltűnő, 
hogy a szövegek sokszor nem is állnak 
távol vagy nehezen megkülönböztethe
tőek a megszokott (?) irodalmi alkotá
soktól, s ha alaposan szemügyre vesszük 
őket, gyakorlatilag az előadás módját, 
a laza, közvetlen megszólalást hozhat
juk fel egyetlen érvként a népszerűség
ük mellett. A stand up comedy pedig egy 
szintén kötetlen, néha szabad szájú, hu
moros, „irodalmi nívó” alatti beszédmó
dot emel ki és ruház fel időnként (ha 
úgy tetszik, talált tárgyként) szépirodal
mi értékekkel, legitimizálva ekképp fo
gyasztásukat.

Ez utóbbi jelenség úttörői közé ta r
tozik Muszka Sándor, aki a székelyes 
szókimondásnak a verseiben sem volt 
ellensége -  bár stand up comedy-s tevé
kenysége nem követte költői munkássá-

közönséghez
gát, hanem nagyjából párhuzamosan lé
tezett vele. Jogosan tételezhető fel, hogy 
ezt a kiadványt is egy kiadói felkérés 
hívta életre. Visszakanyarodtunk hát 
a kezdeti problémához, hogy mit is te
kintsünk a Sanyi ódról szóló diskurzus 
alapdokumentumának. Merthogy a le
írt szöveg (igen gondos szerkesztői mun
ka eredménye) pontos ugyan, de csak 
nyomokban tartalmaz valamit a mon
dott szöveg ízéből-zamatából, s ekként 
sokkal inkább tűnik a hangfelvétel át
iratának, mint önmagában működőké
pes irodalmi szövegnek. Kínálkozik te
hát a másik megoldás: ezért van ott a 
cédé. A felvétel azonban -  a magas szin
tű technikai jellemzők ellenére is -  va
lami miatt hiányérzettel hagyja mind
azokat, akik hallották már élőben is 
Muszka történeteit. A mesélés valósze
rűtlenül gyors, az egységek között gya
korlatilag nincs szünet, a befejezendő és 
a következő szöveg határai így egybe
mosódnak. Olybá tűnik, mint egy gyor
san teljesített feladat. Jöhet itt persze a 
magyarázat, hogy ne várjunk színészi 
produkciót egy irodalmártól, de ugyan
így érvelhetünk azzal is, hogy miért ne 
várnánk, ha képes rá, sőt, erről híresült 
el... Aztán, ha már sem egyiket, sem 
másikat nem tudtuk kiválasztani „ta
nulmányozás” céljából, visszakanyarod
hatunk az alfához, az élőben elmondott 
szövegekhez, a szerző kifejezésével élve: 
felállós nyeletlenkedésekhez. Itt kerü
lünk aztán végképp zsákutcába, mert az 
„egyszerűen” elhangzó szöveg az iroda
lomértés számára manapság aligha szá
mít (tipikusan) hiteles anyagnak (még 
ha videófelvétel is készülne róla).

Érdemes tehát egy olyan módszert vá
lasztani, amely a legközelebb visz a hi
teles képhez: mindenféle kritikusi gör
csünket elhagyva vállalni azt a rizikót, 
hogy ingoványos talajra merészkedünk: 
a hangzó szöveget venni alapul, és eh
hez, mintegy kísérőként rendelni csak 
az írásos formát. A hangzó szöveg pe
dig életességét tekintve a kocsmákban, 
néha már színpadokon hallható verzió 
(a hanghordozón hallható tisztaságban 
visszahallgatva), a leírt szöveg pedig a 
kontrollanyag, amely mindezt felidézi. 
És mindezt úgy, hogy még mindig csak a 
szövegről esik szó.

Lássuk hát, milyen értelemben fon
tos ez: Muszka produkciói a mai székely 
nyelvjárás (nyelv?) állapotát reprodukál
ják, kínálják, annak gyakran sajnálato
san romlott, tragikomikusán nevettető 
formájában. (A kiejtés finomságait — és 
abban a tájegységek sajátos találkozása
it -  egész tanulmányban is elemezhetné 
egy tehetséges nyelvész. Annyi bizonyos, 
hogy aki a székely nyelvjárást akarja ta 
nulmányozni, annak nem feltétlenül eb
ből a szövegegyüttesből kell kiindulnia. 
Az érdeklődő itt sokkal inkább egy élő

nyelvi pillanatképet fog kapni.) Ezen szö
vegek legfőbb mozgatója a humor, s való
színűleg nem túlzás, hogy főként ennek 
köszönhető a népszerűségük is. Ebből 
aztán az is következik, hogy a szórakoz
tatás igénye nyilvánvalóan felülír bár
milyen fajta deskriptiv hitelességre va
ló törekvést: a történetmesélés csapongó, 
sűrítő, kihagyásos. A rendkívüli bravúr 
pedig abban áll, hogy a szerző mindenfé
le „szerkesztése” ellenére is az eredmény 
látszólag vágatlan, természetesnek ha
tó kocsmabeszéd. Ahogyan különböző 
videóinterjúkban Muszka maga is fogal
maz: történeteit valóban falusi kocsmák
ban hallgatja, sőt, szerinte ott ezeknél 
„cifrábbakat is lehet hallani”.

A székely vicc jelen van a 
„nyeletlenkedésekben”, de távolról sem 
a humor alapvető forrásaként. Sokkal 
hangsúlyosabbak például a hasonlatok, 
a különböző népi „bölcsességek”, a vis- 
sza-visszatérő témák, motívumok. Ebben 
a világban -  igen hasonlóan Székely 
Csaba Bánya-trilógiájának miliőjéhez — 
alapvető tevékenységnek számít a pá- 
linkaivás és -itatás. Talán nincs is olyan 
történet, amelyben szóba ne kerülne az 
italozás, annak negatív (mégsem vissza
tartó) következményeivel együtt. „Gyere, 
kicsi barátom, egy sört igyunk meg”, 
„s még valamit ott megillogattunk”, 
„illogattunk, de egy fél üveggel még nem 
ittunk meg”, „én reggel a kapun a fél pá
linkát bevittem”, „csinálj nekem egy fél 
deci pálinkát” stb.

Talán a legnagyobb leleménye még
is ennek a szöveggyűjteménynek, hogy a 
székelyek „bemutatásakor” a széles kör
ben elterjedt sztereotípiákat meg sem 
próbálja felülírni, szépíteni, sőt, olyan 
szintre fokozza őket, hogy ezáltal ki is 
oltja igazságértéküket. Ez az egyik fő 
forrása a humornak. A fordulatos be
szédmód, a szófűzés, a székely kifeje
zések, szavak együttes jelenléte pedig 
olyan atmoszférát teremt, amely — főként 
a nem székely olvasó számára — egészen 
elragadó, másik, keserédesebb valóság- 
ba/világba kalauzoló.

Ízelítőül a hasonlatokból: „esett 
az eső, mint a vesszőseprű”, „úgy el
tűnt, mint kilencvenbe a megyepénze”,

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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„hallgatkoztunk, mint süket disznyó a 
búzában”. A népi bölcsességek között 
sem a megszokottakat találjuk: „sok em
ber helyett más kéne, de a legtöbb he
lyett semmilyen”, „úgy fel van gyorsulva 
itt minden, hogy minnyá-minnyá októ
berben szilveszterezünk”, „a fehérnép 
becsületében s a Dacia fékében megbíz
ni nem lehet”, „az arany sem ér többet 
semmivel az áránál”. A felcsillanó szel
lemességek mellett ott van a helytelen, 
igénytelen nyelvhasználat, ott vannak 
a román kölcsönszavak, a székely ember 
furfangja, amely „használóját” egyálta
lán nem a legjobb fényben mutatja be. A 
megszólalások körülményeire általában 
csak utalások vannak, s jól érezhetó'k a 
mesélő számára kényelmetlen részletek 
jótékony elhallgatása.

Az illúziótlan nyelv- és emberkép, 
amíg székelynek és nem székelynek is 
görbe tükröt tart, egyúttal a szimpáti
át is igényli a hallgatóságtól. A mesé
lő (Sanyi bá, Vazul, hajdani bokszoló) ál
talában elég korlátolt intellektussal, de 
annál nagyobb képzelőerővel megáldott 
székelyföldi atyafi, aki a nagyotmondás- 
ban nem ismer határokat: általában el
lenőrizhetetlen külföldi munkák élmé
nyeit, más városban, gyermekkorban, 
orvosnál történt anekdotákat mesél, me
lyekből nyilvánvalóan legtöbbször ő jut 
ki győztesen. Amikor legjobban beleme
legedik a vélt vagy (részben) valós tör
ténetek felemlegetésébe, gyakran a kö
zönségességig is eljut, melyet nem leplez, 
sőt, alkoholszint függvényében, akár 
részleteiben is taglal. Eléggé hangsúlyos 
a különböző együttéléseket feldolgozó 
történetek jelenléte több színtéren (csa
ládban, házasságban, rokonságban, fa
luban, országban), a problémamegoldás 
furmányossága, a hősködés.

Elsősorban hallgatni való szövegek 
ezek, de leírt változatuk is hasznos le
het: főként nem erdélyi származású be
fogadóknak, de nekik is, amennyiben fel 
akarják eleveníteni Muszka egyedülál
ló székely stand up comedy-jeit, melyek
kel még bizonyára nagy hírnevet fog ma
gának szerezni. A „székely egypercesek” 
alcím ne tévesszen meg senkit, nem kell 
Örkényre asszociálni, bár a groteszk és 
abszurd itt is fel-felüti a fejét a körülbe
lül egy-két percnyi terjedelemű prózák
ban.

Ebben és más esetekben is: a manap
ság elhangzó szövegekre érdemes figyel
ni (ha nem is mindig elemezni); azok 
összetéveszthetetlenül egyedi jellegze
tességei előremutatóak. Olyan értelem
ben is, hogy pillanatnyiságuk, élettel 
való telítettségük jelentheti a szélesebb 
közönség visszatalálását az irodalom po- 
pulárisabb válfajai után -  akár a leg
változatosabb „magasabb rendű” mű
fajokhoz, melyek közül többnek Muszka 
Sándor is elkötelezett művelője.

Muszka Sándor: Sanyi bá. Erdélyi 
Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2012.

A ritm ussá lett
A Kolozsvári Állami Magyar Színház 

legutóbbi bemutatója a Csipke, nem akar 
világmegváltó újításokat eszközölni, arra 
figyel, hogy létrehozzon egy külön vilá
got, amely saját belső szabályrendszerei
nek eleget téve kíván hatást gyakorolni.

A Máté Angi Mamó című kötete alap
ján létrehozott, Mezei Kinga által rende
zett előadás címe is jelzi, hogy itt egy jól 
kidolgozott, az apró részleteket gondosan 
megkomponáló, mégis könnyedén sikló, a 
világ fölött lebegő színházi produkcióval 
van dolgunk, ami arról győz meg: nincs 
szükség a néző szemébe világító reflek
torokra, sem alpári kifejezésekre ahhoz, 
hogy új, a közönségnek (kellemes) megle
petést okozó előadást vigyünk színpadra.

Mezei Kinga sikeresen bizonyítja, 
ahogy ezt rendezői pályája kezdetén is 
tette már, olyan előadásokkal, mint a 
Szelidítések, vagy a Pác, hogy a költői 
nyelvhez közel álló, így szükségképpen 
stilizált beszédmódra épülő színpadi já
tékoknak helye van a kortárs színhá
zi terekben. Többek között azért, mert a 
sajátos veretességgel kidolgozott, még
is irreális, tehát a valóságban tulajdon
képpen nem létező nyelven beszélő, árva
ságra jutott főszereplő olyan történetet 
bont ki a nézők előtt, ami nagyon is va
lóságos, egy olyan történetet, amely a 
gyermeki magányról és kiszolgáltatott
ságról kíván beszélni.

A személyesség tétjéről is szól a Csipke, 
arról, hogy a rendező számára mekkora a 
tét, amikor az előadást színpadra állítja. 
Mezei Kinga rendezése ilyen értelemben, 
a film világából kölcsönvett kifejezéssel 
„szerzői” rendezés. Szinte tapintható az 
előadás során, hogy a rendező, akárcsak 
a főszereplő, a regény szövegének leg
belső burkaiból lép elő, onnan indul. Ha 
valakinek sikerül ennyire „átélni” egy 
adott szöveget, akkor szükségtelen arról 
beszélni: létezik-e még rendezői színház, 
vajon a szöveg volt-e előbb, vagy a szín
pad hátterében elhelyezkedő emelvényen 
az előadást kísérő zenészek.

A fontos itt az, hogy még a legapróbb 
légáramlatok, az észrevétlen rezzenések 
(a zenei aprólékosságal kidolgozott mozdu
latsorok) is jelentőséggel bírnak. A Csipke 
pompásan bizonyítja, hogy a színháznak 
milyen nagy szüksége van a láthatatlan
ra. A megjelenítés csak akkor teljes, erős 
és eredeti, ha ez a láthatatlan tényező új
ra és újra felsejlik az előadás hátterében.

Gyakorta láthatunk olyan előadá
sokat, amelyekben a díszlet szükséges 
rossz, a kellék színészre erőszakolt, mel
lékes, ám kiemeltté tett tényező, amely, 
ahelyett, hogy elemelné a valóságtól az 
adott színpadi játékot, inkább földhöz 
nyomja és esélyt sem ad arra, hogy a szí
nész és a néző egy másfajta, az előadáson 
is túli szintre emelkedve éreztesse hang
súlyos jelenlétét az előadásban. A látha
tatlanjelenléte a színészt és a nézőt is je- 
lenvalóbbá, láthatóbbá teszi, fokozottabb 
részvételre készteti, kényszeríti. Mezei 
Kinga éppen ezt a nehezen megragadha
tó „láthatatlant” idézi meg. Az emlékezés 
belső, rituális, mert megidéző monológját 
alakítja át színpadi cselekvéssé, ami már

lá th atatlan
nem a rítusról szól, de jelenléte még ki
tapintható. A Csipke esetében a színpa
di cselekvés rituális hátterét éppen a rit
mus teszi érzékelhetővé.

Zárt, súlyos, mégis könnyedén le
begő világot hoz elénk, amelyet áthat 
a sajátos, nyílt, gyermeki világlátás. 
Csodálkozunk, hogy ilyen világ is létezik, 
és a gyermeki nyíltság őszinteségét mi 
nézők is átvesszük, egyszerűen csak le
begünk, hagyjuk, hogy az előadás szám
talan apró, felsziporkázó nyomot hagyjon 
bennünk, mert már az elején sejteni le
het: e nyomok az előadás vége után is fel
izzanak még.

T Jf‘E Á ‘T‘JfU 9A
Az előadás a fentiek ellenére nem ra

gad azonnal magával. Pethő Anikó az 
első percekben nem találja a megfele
lő beszédritmust. Billen, félrebillen va
lami a hangsúlyok, a szövegmondás 
mélyén. Még nem lélegzik együtt a szö
veggel, még nincs bent az előadásban, 
éppen ezért nem is tudja kellőképpen ki
nyitni azt a nézők számára. A gyerme
ki világ felé stilizált, az irrealitás hatá
rán mozgó, végletesen finom, ám komor 
hangulatoktól sem mentes beszédmódot 
és ritmust kell átvenni és ez, legalábbis 
a bemutatón, néhány értékes percet vett 
el színésztől, közönségtől egyaránt. Nem 
az történt azonban, hogy Pethő Anikó 
nem volt jelen a színpadon, csupán ar
ról: kezdetben nem került tökéletes össz
hangba azzal a sajátos ritmussal, amit 
a szöveg megkövetel. Ami Pethő Anikó 
esetében a hangsúlyokkal történik, az 
Bodolai Balázsnál, aki az újra és újra fel
bukkanó „szomszéd fiút” alakítja, a moz
gás, a gesztusok szintjén jelenik meg. 
Hiányzik belőle az a magabiztos bizony
talanság, billegés, lebegés, ami az elő
adás sajátja. Szerencsére csak rövid ide
ig ta rt e ritmuszavar, az előadás egészét 
nem befolyásolja döntően. Említése még
is fontossá válik, hiszen csak pozitív jel
zők sorjáznak a továbbiakban.

Mert a fent említett „hangsúlykereső” 
kezdést leszámítva az előadásban sze
replő színészek végig tartani tudják azt 
a feszes ritmust, amit a rendező elvár tő
lük. Mamó, az árva lányunokáját neve
lő nagymama (Kali Andrea) alakja kö
rül lebbennek meg leginkább a csipkék, 
függönyök; köré szerveződnek az esemé
nyek. Az unoka (Pethő Anikó) folyton ró
la beszél, Mamó a titkos irányító, az, aki 
valamilyen titokzatos módon e gyerme
ki, elvarázsolt világot földközelben ta rt
ja, rendszerezi (az anyát, a szomszédasz- 
szonyt és a nagyapa feleségét is eljátszó 
Kántor Melinda alakításában a nagyapa 
feleségének szerepkörében bukkan fel, 
ám csak jelzésszerűen, egy ehhez hason
ló földközeliség). Szükség is van rá, hi
szen a jókedv számtalanszor bukkan fel 
visszatarthatatlanul. Olykor szinte fé
lő, hogy a színpad egyszer csak emelked-
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ni kezd a derű magasba törő hullámaitól. 
Váta Lóránd pompás „részeges biciklis
ta-balettje”, vagy az, ahogy a szűksza
vú cipész szomszédot alakító Keresztes 
Sándor számtalan hangsúlyváltozat
ban képes kimondani a „na” indulatszót, 
ugyancsak a komikum, a humor felé moz
dítja el a produkciót.

Mozdulataikban komoly derű lakozik, 
még a folyamatosan komolykodó és ag
godalmas Mamó is elmosolyodik egyszer. 
Egyetlen villanásnyi mosoly 
azonban éppen elég ahhoz, 
hogy az előadás addigi meg
határozó hangsúlyai, tónu
sai, árnyalatai eltolódjanak.
Nem is igazán fontos, milyen 
irányba történik ez az elmoz
dulás, a ritmus, az előadás 
sajátos, finoman sodró ritmu
sa az, ami a nézőket, és sej
tésem szerint a színészeket is 
magával ragadja. (Az előadás 
titkos ritmusa abban a jele
netben a leginkább szemrevé
telezhető, amikor a szereplők 
a temetőt járják, szinte tán
colva, előre haladva, ám újra 
és újra visszafele is lépve, a 
gyász bennső dallamaira fi
gyelve, miközben mozdulata
ik valamiféle finom komiku
mot is a felszínre hoznak.)

Az előadás egészét, és a színészek ala
kításait is meghatározza a képek egymás
utánjából építkező hullámzás és lebegés, 
amelyhez jól illenek a térformáló elem
ként működő fehér függönyök, vásznak, a 
vásznakra vetített képek, vagy a mögöt
tük felsejlő árnyak. Emlékezés, valóság és 
álom határmezsgyéjén járunk az előadás

elszántsággal is társul. Ha leegyszerűsít
ve szemlélnénk, és nem vennénk figye
lembe az egységes hangulatvilágot meg
határozó szálak sokaságát, akár azt is 
mondhatnánk, hogy két fő szálon fut az 
előadás: az egyik Mamóé, amely az aggo
dalom és a konok elszánás világa, a má
sik a derűé, amely legtisztább formájában 
éppen Mamó lányunokájában nyilvánul

teljes időtartama alatt. A több mint más
fél óra azonban észrevétlenül telik el, csak 
utólag ébredünk rá: minden váltás és ap
ró rezdülés jelentőséggel bír.

Mamó az egyetlen szereplő, aki nem 
változik az előadás során. De ez a vál
tozatlanság sajátos módon értelmezen
dő. A Kali Andrea által megformált ag
godalmaskodó, önmagába forduló Mamó 
már az előadás kezdetén számtalan vál
tozatát vonultatja fel a nyugtalanság
nak, a szomorúságnak, az aggodalom
nak, ami azonban minden esetben konok

Pethő Anikó és Kali Andrea. Fotó: Biró István

meg. Az egyik világ az apró rezdülések 
által változó világ, a másik, a Mamóé pe
dig az, ami változatlan és csak az e sa
játos változatlanságon belüli lehetőségek 
változatai mozdítják előre a cselekményt. 
A derű világában lezajló változásokat ép
pen a változatlan idézi elő.

A derű uralja az előadás jelentős ré
szét, pedig a cselekmény mélyebb réte
geiben sötét és komor folyók áramlanak. 
Az apátián gyermek még csecsemőko
rában elveszti édesanyját és magányos 
nagyanyja kénytelen felnevelni, szűkös 
körülmények között. Jelentéses ez a szű
kösség, mert az előadás központi díszlet
eleme Mamó szekrénye, ami nem csupán 
szekrény, de varázsdoboz, ház is egyben, 
az előadás legvégén akár Mamó koporsó
jaként is értelmezhetjük.

Fontos díszletelem, hiszen ilyen szim
bolikus erővel talán csak Csehovnál bír 
e bútordarab. Ajtajai mögött az emlékek, 
elsősorban az unoka emlékei rejlenek, 
kéksége lassan átszüremlik a külvilágba 
-  ezért az előadás végén a gyermeki de
rű kékje helyett már a szekrény elmúlás 
kékje, végtelenje, lassuló ritmusa kerekí
ti le, zárja magába a történetet. A szek
rény, az előadás bezárul. Konokul idéz
zük fel újra és újra a derűt, ami ott lebeg 
még felettünk, láthatatlanul.

KARÁCSONYI ZSOLT
Kolozsvári Állami M agyar Színház. Csipke. 

Máté Angi Marná című regénye alapján a színpa
di adaptációt Góli Kornélia és Mezei Kinga készí
tette. Szereplők: Kali Andrea, Kántor Melinda, 
Pethó' Anikó, Keresztes Sándor, Váta Lóránd, 
Bodolai Balázs. Zenészek: Csiszár Viola, Szabó 
Kati Kinga, Szabó József Attila. Rendező: Mezei 
Kinga, dramaturg: Góli Kornélia, díszlettervező: 
Mezei Kinga, jelm eztervező: Gömöri Éva, zene: 
Mezei Szilárd, fotó: Fülöp Péter.
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[...] Kétségtelen, hogy akad a novellák között olyan is, ahol 
a (magyar) történelmi környezetre való utalás kevésbé függ 
össze a cenzúraaltatás szándékával. Az a szerző elnevezte 
„periklista szemlélet” azonban, amelynek legfőbb jellegzetes
ségét ő maga a veszélyeztetettségben jelölte meg, ezekben az 
írásokban is meghatározó. A periklista fogalmát -  A megvál
tás Szász László által is idézett fejtegetései szerint -  Páskándi 
a latin periculumból, illetve a priclitorból vonta úgy össze, 
hogy lényege: „minden lelki jelenséget, viselkedést, nyelvet 
stb. legelőször is valamilyen veszélyeztetettség szemszögéből” 
vizsgálni. „Vagyis a veszedelem mint fő stílus- és formaalkotó” 
— magyarázza, nem rejtve (már) véka alá, hogy szemlélete ki- 
alakulására-kialakításra a börtönévek ösztökélték. Nem meg
lepő hát, hogy a cella a szabadságtól való megfosztottság tér
formájaként két elbeszélésében (Unalom, Weisskopf úr, hány 
óra?) is uralkodó szerepet játszik, noha más írásainak helyszí
nei sem a meghittségükkel, otthonosságukkal tűnnek ki. Elég 
csak a kocsmára vagy a kocsmaként funkcionáló lokálra, ét
teremre utalni, az alkalmi kapcsolatok, nagyzoló „dumák”, 
sőt bűntények terepére (Milyen szép feleségünk van, Végjáték, 
Közvélemény-kutatás, Záróra után; A Lajos Fábián megöletése). 
Az átmenetiség, az ideiglenesség olyan helyei mellett, mint a fü- 
vészkert (A bumeráng), a tengerparti halászkunyhó (Víziszony), 
a családi, házi patáliák elől menedéket nyújtó klozet (Csendes 
óra), a ház, az épület többi lakójától önmagában is elszigete
lő albérlet (Üvegek). A kietlen, vad erdő a farkasaival (A cso
da -  égi információ) éppúgy ide sorolható, mint egy város főut
cája, ahol ismeretlenek eshetnek neki az embernek (Elégtétel,

avagy: ha már egyszer megtörtént), vagy egy-egy munkahely, 
legyen az műhely (A vegytisztító becsülete) vagy szerkesztő
ség (Szilárd robbanás, avagy: téli-nyári bim-bam), vagy iroda 
(A Lajos Fábián megöletése). Ezeknek a tereknek a periklista 
szemlélettel való összefüggéséről a legmélyebben, szinte a filo
zófiai töprengés-nyomozás aprólékosságával az utóbb említett 
detektívregény elbeszélője szól. Eleve feltűnő s jellemző, hogy 
„végvárnak”, „önkéntes száműzetésnek” mondja a gondolat- és 
képzettársítások, hasonlatok és metaforák, jelzők és szimbólu
mok, hiper- és parabolák, analógiák és allegóriák sorát — arra 
hivatottak ezek, fejtegeti, hogy „mentsük egyéniségünk, bátor
ságunk még megmaradt darabkáit”. S e mentés hangulata le
gyen humoros -  teszi hozzá, mert „Akkor veszítesz legtöbbet, 
ha támadó értelmed félelmedtől vezettetve átváltozik védeke
ző (létfenntartó, önfenntartó) értelemmé”. „A humor kettős ön
védelem — folytatódik a gondolat —: benne egyrészt az igazság 
védi önmagát, másrészt a hazugság igyekszik megőrizni a lát
szatot.” A megszólalás egyenessége, a félelem „körmönfont ér
zését” nem ismerő beszéd viszont az önfeladással lehet egyenlő, 
nem az önvédelemmel. Azok az eszmefuttatások, amelyek a fe
lelősségre vonás félelme nélküli igazmondásról, a következmé
nyekkel nem számoló, megfontolás, óvatosság híján való maga
tartásról szólnak, mind retorikájukban, mind stílusukban egy 
koncepciós per kereteit és menetét vetítik elénk -  pontosabban 
az elbeszélő által több ízben megszólított olvasó elé. [...].

MÁRKUS BÉLA: „...term észetünk h atára ibó l k iszök
tetnének”. Az elbeszélő Páskándi Géza. HITEL, 2013. jú
nius, 6. szám.
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 -  100 éve született Coca Faragó román írónő

40 éve halt meg Poul Sorensen dán költő
2 -  150 éve született Gaál Mózes író

85 éve született Szőcs István erdélyi kritikus 
3 -8 5  éve született Fehér Ferenc délvidéki író 

150 éve született Gárdonyi Géza író 
130 éve született Serestély Béla erdélyi költő

4 -  435 éve halt meg Francisco de Áldana spanyol költő
110 éve született Klaus Herrmann német író

5 — 100 éve született Birkás Endre író
6 -  120 éve halt meg Nabizade Nazim török író
7 -  480 éve született Alonso de Ercilla y Zuninga spanyol költő
8 -  460 éve halt meg Girolamo Fracastro olasz humanista

90 éve halt meg Kabos Ede író
170 éve született Ion Pop-Florentin román író

9 — 410 éve született Johannes Coccejus holland filozófus
100 éve halt meg Szinnyei József irodalomtörténész 

10-100 éve halt meg Johannes Linnankoski finn író
11 -  130 éve született Ernst Stadler német költő
12 — 250 éve halt meg Olof von Dalin svéd író
13 — 85 éve született Dávid Gyula irodalomtörténész

30 éve halt meg Szabó Lajos erdélyi drámaíró
290 éve született Weszprémi István irodalomtörténész

14 — 35 éve halt meg Fája Géza író
135 éve született Harald Henrik Kiddé dán író 
85 éve halt meg Klabund német költő 
50 éve halt meg Monoki István bibliográfus 
50 éve halt meg Clifford Odets amerikai drámaíró

15 -  190 éve született Gaston Boissier francia filológus
130 éve született Corneliu Moldovan román író 
400 éve született Jeremy Taylor angol író

16 -  85 éve született Juhász Ferenc költő
85 éve halt meg Antonin Sova cseh költő

17 — 100 éve született Dimény István erdélyi író
18 -  450 éve halt meg Etienne de la Boétie francia költő
19 -  220 éve született James Hall amerikai író

90 éve született Erik Aalbaek Jensen dán író
50 éve halt meg Kellér Andor író
40 éve halt meg Szőcs Kálmán erdélyi író

21 -  290 éve halt meg Dimitrie Cantemir román tudós
330 éve halt meg Mikulás Hrabovszky szlovák filozófus 
70 éve halt meg Henrik Pontopiddan dán író

22 -  235 éve született James Kirke Paulding amerikai író
35 éve halt meg Ignazio Silone olasz író

23 -  290 éve halt meg Increase Mather amerikai író
24 -  200 éve született Pietari Hannikainen finn író

30 éve halt meg Pentti Saarikoski finn költő
25 -  400 éve halt meg David Gans héber író
26 -  200 éve halt meg Theodor Körner német költő

235 éve született Vitkovics Mihály író
27 — 85 éve született Mircea Zaciu román irodalomtörténész

28 — 170 éve született Nicolae Culianu román író 
190 éve született Jovan Ilic szerb költó'

29 -  40 éve halt meg Lám Béla erdélyi író
30 -  35 éve halt meg Debreczy Sándor erdélyi pedagógus 
80 éve halt meg Theodor Lessing német filozófus 

31 -  110 éve született Vicente Barbieri argentin költő 
100 éve született Zbigniew Bienkowski lengyel költő

Kínai
k ö zm o n d á s
N em  a z  a  csoda , h a  v a la k i re 

p ü ln i tu d  vagy a  vízen  já r ,  h a 
nem  a z , ...

A fenti kínai közmondás folytatá
sát olvashatja helyes megfejtés ese
tén a keresztrejtvény kiemelt sorai
ban.

VÍZSZINTES

1. Törekszik. 5. Csordultig. 9. 
Véletlenül talál. 10. A vanádium és 
az asztácium vegyjele. 12. Az egyik 
oldal. 13. Rangjelző előtag. 14. 
Függőzár. 16. Menetelő! 17. Beérés 
a meglévó'kkel. 20. Arckrém fajtá
ja. 21. Saint, röviden. 13. Bért ja 
vító. 24. Telekvég! 25. Kepe köze
pe! 27. Nemzetközi szabványjelzés 
28. Igeképző. 29. ... Hacsaturján, 
örmény zeneszerző. 31. Totál ...; tá 
voli felvétel. 33. Ritka férfinév. 34.

Beismerő nyilatkozatot tevő. 35. 
Angol iskolaváros. 37. Éles han
gon kiáltozik. 38. A kínai közmon
dás folytatásának második, befeje
ző' része.

FÜGGŐLEGES

1. Los ...; amerikai „atomváros”.
2. Fekete István gólyája. 3. Az alu
mínium vegyjele. 4. A kínai köz
mondás folytatásának első' része. 
6. Házőrző állat. 7. Nehéz selyem- 
szövet 8. Orra bukik. 10. Meg nem 
határozott dolog. 11. Részekre osz
tó. 14. Szatmár megyei település.
15. Erősen sütő (napfény). 18. A 
gallium vegyjele. 19. Patás állat. 
22. Abrosz 24. Hiteles mérték. 26. 
Fölöslegesen beszél. 28. Ókori bal
káni nép 29. Föníciai betű 30. Szól, 
beszél. 31. Brazil szövetségi terü
let. 32. Mareszuke ...; japán hadve
zér volt. 36. A könyökén jön ki.

R.T.

A H elik o n  13. számá
ban megjelent Kincsek című 
rejtvény megfejtése: Álmai 
zavartak annak, kinek ott
hon kincsei vannak. 5*9484 1 0 0 0 0 0 6 5  3 0

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK:
R o m án ia i í ró k  S zövetsége
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TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primária ?i Consiliul 

Local Ckij-Napoca

Proiect realizál cu sprijinul Primáriei §á Consiliului bcal Quj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.

Proiectul susftne candidatura cra§ului Quj-Napoca la tithil de Captalá Culturalá Europeaná2021 

Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 
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