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Egy különös író 
különös pályája
S ig m o n d  István  születésnapjára
Sigmond István nehéz életű író. Olyanféle „rögös ú t” áll mö

götte, amelyen több a rög, mint az út. Pártában maradt leány
zó, aki virágkorában, de még virága hullását elérve is hiába vár
ja epedve a kéró'ket. Ritkán vet rá szemet egy-egy érdekló'dó'. S 
csak amikor már nagyszüló'korába ér -  férfiként: lassan az őszü
lő halánték idejét is elhagyja - , akkor szinte váratlanul kopog
tatnak egyre nagyobb számban hódolói, olvasói, akik egyre na
gyobbra becsülik. Sorsának gunyoros, keserű fintora ez, mint 
például most is: elismerés, ünneplés akkor, amikor már a siker 
eredendő' édessége helyett mindez megkeseredik. Szájíze fanyar. 
Nem valószínű, hogy vigasztalja a tudat: ez a fajta befogadás, 
az efféle kanyar és önellentmondás voltaképpen mindenkori mű
vészpályák közhelye.

Persze, erősen leegyszerűsített egy ilyenfajta pályaív körvona
lazása. Úgy is láthatnák (esetleg látják is többen), hogy az utób
bi években, az Irodalmi Jelen reflektorfénybe állította Sigmond 
Istvánt. Rendkívül nagyszabású pályázatot hirdetett ez a lap 
(Böszörményi Zoltán). A világ minden tájának magyarul író em
berét szólította meg, feltételek nélkül, jeligével, kivételesen ma
gas pályadíj kitűzésével. Általános meglepetést keltett az, hogy 
Sigmond István lett az első díj nyertese. Az az erdélyi író, akinek 
a neve még a legtöbb irodalomtörténeti felsorolásból, lábjegyzet
ből is kimarad. S holott az elhíresült Forrás első nemzedékéhez 
tartozik, itt jelent meg pályakezdő novelláskötete (Árnyékot eszik 
a víz, 1969), az azóta irodalomtörténeti jelentőséggel, sokat em
legetett generáció névsorából is többnyire hiányzik. S nem azért, 
mert fölhagyott az írással. Hiszen máig megszakítatlan sorban 
jelennek meg kötetei. A tizenhatodikat küldte be pályamunka
ként. A pályázat, kétségtelen, fő szerepet játszott abban, hogy 
Sigmond nevére ma már többen fölkapták és fölkapják a fejüket, 
különösen a versenytársak.

Ez főként az „óhazában” tapasztalható. Erdélyben, a háttér
be húzódottság ellenére, például Kántor Lajos, indulásától nem 
feledkezik meg róla (mint ahogyan szinte senkiről sem). De első 
novelláitól kezdve makacs méltánylói, hívek, olvasók kis köre is 
figyelemmel kíséri. Nincs szó sok emberről, de olyan irodalmá
rok szegődnek mellé, mint a keveset publikáló, de joggal nagyte
kintélyű K. Jakab Antal; a műértőként is rangos, kiváló költők, 
írók: Bogdán László, Lászlóffy Aladár, Ferenczes István. A tá- 
gabb otthonban, nálunk, hosszú ideig elvétve jelennek meg róla 
cikkek, recenziók (Szilárd Gabriella, Tüskés Tibor, Papp Ágnes 
Klára, Breier Ádám, e sorok írója). De például az Újhold-Evkönyv 
szerepelteti, Kőrössi P. József a Noran-antöiógiában számbaveszi, 
az Élet és Irodalomnál Dérczy Péter, a Tiszamjná 1 Olasz Sándor 
becsüli és közli csaknem rendszeresen. Pomogáts Béla mellett a
> > > > >  folytatás a 2. oldalon
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Egy különös író különös pályája
» » >  folytatás a 1. oldalról
szintén kitartó, folyamatosan körültekin
tő Bertha Zoltán akkor sem veszti szem 
elől, amikor még csak érleli saját, átfogó 
tanulmányát az erdélyi abszurdról. Úgy 
vélem, hogy az abszurd irodalmon be
lül az irodalmárok körében, kifejezetten 
a Sigmond-művek vonatkozásában első
ként Ács Margit hozott igazi áttörést el
mélyült, fölfedező tanulmányával, majd 
a Művészeti Akadémián elhangzott be
mutatásával. Áttörés? Inkább talán rést 
ütött az író műveit természetszerűen öve
ző' idegenkedés közegén. S az is tagadha
tatlan, hogy ennek az idegenkedésnek, 
visszarettenésnek, az emlegetett, írói út
ját kísérő göröngyöknek fő oka az író sa
ját maga, műveinek természete.

Igen. Ünneplés? Siker? Gyorsan pon- 
tosítanom kell mindazt, amit a Sigmond- 
irodalom befogadásáról leírtam. Első 
díj ide vagy oda, az író maga is tudatá
ban van annak, hogy az olvasók túlnyo
mó többsége -  kimondva vagy kimondat
lanul — továbbra is úgy látja, meztelen 
a király. Biztosnak tételezem azt, hogy 
azok, akik kezükbe vesznek egy-egy no- 
velláskötetet vagy regényt -  számszerű
en jelentős túlsúllyal -, előbb vagy utóbb 
becsukják a fedelét, s ha lehet, elajándé
kozzák vagy másként szabadulnak tőle. A 
szöveg nem egyszerűen unalomként, ha
nem egyenesen gyötrelemként hat rájuk. 
Miért? Elég belelapoznunk szinte bármely 
Sigmond-írásba ahhoz, hogy ne tartsuk 
indokolatlannak ezt a reakciót. Értői, hí
vei is sorolják -  s talán éppen ők válogat
ják össze legfrappánsabban a példákat, s 
látják el találó jelzőkkel a jellegzetessé
geket amelyek önmagukban is elretten
tők. Ács Margit többek között a „lehara
pott mellbimbók”, „kannibál indulatok”, 
„elmebajos gyermekek”, „ürülék és há
nyadék” szörnyűségeit említi. A pazar, ár
nyalatosán találó megnevezéseinek gaz
dag tárházáról közismert Bertha Zoltán 
szerint Sigmond műveiben sűrűn követik 
egymást a „vérfagyasztó”, „hideglelős” kö
zelképek; „iszonyatos”, „lidércnyomásos, 
gyötrelmesen horrorisztikus”, „rémálo- 
mi látomások”, maga az „univerzális ka- 
otikusság” jelenik meg változatos formák
ban. Letaglózza, sokkolja az olvasót.

De vajon miért nem habzsolják (ugyan
ezért) mindazok -  főként az ifjúság kö
reiben - , akik egyre jobban igénylik a 
horrort, a thrillert, a legvéresebb, legkí
méletlenebb filmeket, könyveket? Hiszen 
ma ezek a műfajok a legbiztosabb üzle
ti sikerre is számíthatnak. A fenti olva
sóréteg a Sigmond-művekben a „rette
net, viszolygás, utálkozás, morbiditás” 
(Á. M.) áradatában gázolhat. A feszült
ség istenigazában jelen van. „Muszáj vár
ni valamire, mint minden vérbeli rém
történetben” -  idézhetjük egyik kitűnő 
kritikusát, (a föltehetően fiatal?) Kocsis 
Lillát. Akkor hát miért nem vonzód
nak Sigmondhoz? Már azért sem, mert 
a népszerű horrorok és társaik élveze
tet (sokak számára kéjt) garantálnak. 
Befogadásuk nem kíván erőfeszítést, hi
szen zömük igen primitív sémára épül.

A Sigmond-olvasás pedig az efféle jel
zőknek csak a homlokegyenest ellenke
zőivel jellemezhető. Éppen a thriller ra
jongói számára (de nemcsak számukra!) 
minden bizonnyal mesterséges kéj he
lyett húsbavágó kínszenvedés. Ráadásul 
tartós unalom is. S befogadása rendkívü
li erőfeszítést kíván.

Ha csak az eddig felsorolt tényeket 
vennénk számba, akkor sem ámíthat
nánk magunkat azzal, hogy megindult 
egy olyan folyamat, amelynek nyomán 
egyre többen fogják érteni, szeretni, ol
vasni Sigmond Istvánt, aki így -  ha las
san is, késve is -, de mégis, regényeivel, 
novelláival a közismert, olvasott, általá
nos elismertségnek, a méltó közbecsülés- 
nek örvendő irodalom részévé lesz. Ha 
mindezt valaki tovább bővíti a „nagykö
zönség”, a „népszerűség” elképzelésével, 
akkor derülhet csak ki igazán, hogy „na, 
az aztán nem!”. Sigmond irodalma alig
ha válhat egyhamar (avagy a távolibb

jövőben sem?) akár a „művelt nagyközön
ség” számára sem igazán közkedveltté, 
nagy példányszámban megjelenő, kere
sett olvasmánnyá. Még azért sem állnék 
jót, hogy megszűnik, átváltozik az az írót 
környező légkör, az az (irodalmárok kö
zött is) többnyire hallgatólagos egyetér
tés, amely szerint, durván egyszerűsítve: 
Sigmond könyvei nemcsak nehezen ért
hetőek, hanem egyenesen érthetetlenek, 
sőt, értelmetlenek.

Kétségtelen, hogy ezek a művek -  még 
a vájtfülűeknek, a kritika tapasztalt vén 
rókái számára is (az E.T.A. Hoffmann- 
mese értelmében) krakatuki kemény di
ónak bizonyulnak. Még a szakma olyan 
kiválósága is, mint Márkus Béla, miköz
ben rálát a lényeges összefüggésekre és

föltárja azokat, bánatosan megállapít
ja, hogy „föl kell függesztenünk termé
szetes hozzáállásunkat a ’valós’ világgal 
szemben” -  a megértéshez. De ez (példá
ul a Varjúszerenád esetében) „nehéz, sőt, 
mi több, megoldhatatlan feladat.”. Meg 
is keresi, hogy a „homály” egyik főoka: 
„az elbeszélői alaphelyzet zavarossága”. 
A „főszereplő alkalmatlan” arra, hogy „el
mondja életének eseményeit, megidézze 
képzeletének teremtményeit.” így a kép
zelet s a valóság „nem olvadnak egybe”. 
[Kiemelések tőlem, Sz. K.]

Elek Tibor mindig különös gondosság
gal mérlegelő véleménye hasonló. De le
vont következtetése jóval nyitottabb. „[...] 
a regény egyszerűsítő olvasatához sem 
lehet eljutni -  kétszer biztosan el kell ol
vasni.” De -  s ezt gondolom a legfonto
sabbnak -  (a kétszeri olvasás után sem) 
— „[...] korántsem lehetünk biztosak ben
ne, hogy jól olvassuk”. Úgy vélem, hogy 
egyik (számomra még ismeretlen, föl
tehetően fiatal) olvasója, Kovács Bálint 
hozza legtermészetesebb közelségbe az 
író befogadásainak gondjait, majd eré
nyeinek fölfedezését. „[...] nincs olvasó, 
aki a nyolcvan-kilencvenedik oldal előtt 
értene valamit abból a szórengetegből, 
mondat- és képzivatarból, ami az agyá
ba tódul” -  írja Varjúszerenád-recenziójá
nak elején. „De jussunk túl az első száz 
oldalon (úgyis újraolvassuk)”, rádöbben
hetünk, hogy „nem is történet ez, hanem 
egy világ”. A regény — s hozzátehetjük, 
hogy Sigmond egész írói munkássága -  
„saját sötét, démoni, már-már pokolbé
li világa”, „univerzuma”. A befejező íté
let: „[...] nagy tehetséggel megírt könyv”, 
„mely ugyanakkor nem esik az öncé
lú mondatidomítás csapdájába.” (Prae, 
2007/1.) Darvasi Ferenc, az író érzékeny
ségével ugyanarra az Achilles-sarokra 
mutat, mint Márkus Béla a maga műér- 
tő-tudósi lényegre tapintásával. Előbbi 
a Varjúszerenád, utóbbi az Angyalfalva 
esetében látja úgy -  találóan - , hogy 
a fő gond mindkét regényben -  szerin
tem: ikerregényben -  az, hogy az elbe
szélő azonos a főszereplővel. S ez a köz
ponti, monologizáló ember (az előbbiben 
lány -  fiatal nő, az utóbbiban fiú -  fiatal
ember) már csak azért is lát, beszél, fo
galmaz zavarosan, mert önmaga „bete
ges” -  „minimum tudathasadás-közeli” 
„tudatállapotban él”. (D. F.). Az „iskolá
zatlan süldő-lány stílusára valló” tirádák 
(M. B.) egyeztethetőek az Angyalfalva- 
béli, szintén meglehetősen hiányos isko- 
lázottságú fiatalember hasonló tudatál
lapotával és kifejezésmódjával. Kettejük 
ítélete között az „árnyalatnyi”, de lényeg
be vágó eltérés annyi, hogy M. B. az író, 
a regény elmarasztalása -  míg Darvasi 
Ferenc inkább a Sigmond-mű elismerése 
felé hajlik.

A továbbiakban -  s itt már többségben 
az első díj elnyerése idején vagy ezt köve
tően -  az elismerés egyértelmű. Magától 
értetődő ez a zsűri részéről, s a díjosztás
kor elhangzó méltatásokban. Lászlóffy 
Aladár és Orbán János Dénes ecsete
li részletesebben a Varjúszerenád, az író 
érdemeit. Irodalmi lapjainkon kívül az 
IPM 2006 októberében közöl fényképes in
terjút. (Mindez annak ellenére történik,
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hogy a szerző a legtöbb fölkérés elől elzár
kózik.) Az Erdélyi Terasz 2006. decembe
ri számában jelenik meg Dóczy Örs fény
képes beszámolója, majd december 15-én 
a Bulgakov Kávéházban kerül sor beszél
getésre, vitára. OJD a szerző' addigi elha
nyagolásának okát többek között az er
délyi társadalom „prüdériájában” látja. 
Kötő József felidézi a Szerelemeső című re
gényt, amelynek drámai változata tíz év 
késéssel, csak 1989-ben került színpad
ra. Az I.-díjas műben ugyanaz a létérzés 
működik, végjátékként. Á szétzilált, szét
esett világról, Lászlóffy Aladárhoz hason
lóan, Bogdán László, Sigmond régi értője 
és híve, egyszerre elmélyülten és emelke
detten ír. Az abszurd világ „iszonyatos lo
gikájáról”, a „kiszolgáltatottság” „bugyra
iról” szól. Sigmond „olyan öntörvényű és 
zárt regényvilágot teremt, amely szinte 
példa nélkül áll a mai magyar (s nemcsak 
a magyar!) prózairodalomban” -  olvashat
juk meggyőződését, amely immár világ- 
irodalmi mércével mér (Korunk, 2007/5.). 
Az interneten megjelent vélemények kö
zött itt csak szemezgetek: „félelmetes 
nyelvi érzékkel megírt szürreális pusz
tulástörténet, amely az expresszionis
ta vizualitás eszközeivel és a kifinomult, 
szimultán regénytechnikával építi fel a 
maga démoni világát, kimérten, precí
zen, minduntalan elbizonytalanítva az ol
vasót, hogy mikor melyik regényszegmen
tumban van, mert a narratív síkok s a 
megszakított történet részei szinte észre
vétlenül fonódnak öszsze”. „Nem lehet ki
hagyni egy sort sem a regényből.” Rövid 
összefoglalásként is olvasható az Irodalmi 
Jelenből kivágott néhány, igen találó mon
dat. Ezek szerint „a bűn nélküli bűnhődés 
regényének is nevezhető”, „mesterien szer
kesztett, nyelvében erőteljes, bizonyos ér
telemben az ókori görög tragédiák hangu
latát idéző mű” a díjnyertes művet követő 
Angyalfalva. Úgy látom, hogy ez a tömör 
jellemzés a Varjúszerenádra és az élet
mű sok más darabjára is ráillik. Vincze 
Ferenc az, aki Sigmond teljes eddigi mun
kásságának fölényes, alapos ismeretében 
rendkívül fegyelmezett tömörséggel, az 
író legelső kötetétől napjainkig nagyívű 
képet ad. Tudja azt is, hogy a „Kitömött 
varjak énekelnek”-kitétel (saját írásának 
címe, ugyanez szerepel M. B. kritikájának 
élén is!) szó szerint jelen van Sigmond pá
lyakezdő novelláskötetének fülszövegében, 
az Árnyékot eszik a vízben. Pontosan lát
ja, hogy az azóta eltelt 37 év óta „az ars 
poetika-szerű sorok mindmáig érvénye
sek.” (Igaza bizonyságaként hozzá kell 
tennem: Sigmond legutóbbi — a kolozsvári 
Helikonban, Molekulák címen elindított -  so
rozatának első darabja is újra ezeket a var
jakat jeleníti meg.) Vincze fogalmazza meg 
a Sigmond írásainak követésénél is nehe
zebben fóllelhető kiábrándultsága, söté- 
tenlátása mögötti, halvány, de mégis ele
ven reménykedést is. Azt, hogy nemcsak a 
„megalázkodásról, gyávaságról”, hanem „a 
tiszta, múlttal-jelennel szembenéző tekintet 
erejéről” is szól -  úgy vélem, hogy ismét -  
műveinek java (ha nem éppen egésze).

Talán ez, a legutóbbi állítás látszhat 
leginkább hihetetlennek, hiteltelennek. 
A jóindulat szépítéséről van szó, gondol
hatják a kétkedők. Ám melléillesztem

például Bertha Zoltánnak azokat a gon
dolatszemcséit is, amelyeket szemtelen 
önkényességgel ragadok ki szövegeiből, s 
amelyeket továbbértelmezek. így, ha te
hetetlenül, ha mocsokba keveredve is a 
„tisztaság” mindig jelen van és középpont
ban áll. A„biológiai drasztikumot” „tudat
alatti mélység”, „metafizikai titokzatos
ság” ellensúlyozza. A lélek „felfoghatatlan 
mélységek és magasságok között” lebeg. S 
a számomra egyik legilletékesebben szó
ló Bogdán László emlékeztet arra, hogy a 
Varjúszerenád főszereplőnője, miközben 
a kalapos fiát untalan maga elé képze
li, „angyalarcú” lesz. Mintegy anticipál- 
va az Angyalfalva fiúhősét. S Bogdán az, 
aki írása címéül választja a meggyötört 
lány egy szárnyaló, áhítatot és reményt 
sugárzó mondatát: „Magammal viszem a 
végtelent is és a dallamot”. S különös mó
don ezek a központi alakok (Sigmond leg
több munkájának figuráihoz hasonlóan) 
éretlenek, fogyatékosak, nehézfelfogású- 
ak, sőt: kolontosak, ügyefogyottak, féle- 
szűek, netán tökkelütöttek. Ugyanakkor 
-  nézetem szerint éppen ezért! -  szíve
sen bízza rájuk az elbeszélést, még hoz
zá sokszor belső monológ formájában. 
Hozzájuk-belőlük formálja meg a valóban 
nehezen követhető, de annál többet rej
tő, egyben annál többet eláruló „elbeszé
lésmódjukhoz” amely úgy a „sajátjuk”, 
mint az íróé. Sigmondnak olyanféle szük
sége van rájuk, mint Dosztojevszkijnek a 
Félkegyelműre. Ez a kérdés már önma
gában is megérdemel egy külön, alapos 
tanulmányt.

Ez a szereposztás még jobban növe
li a valóságtól elrugaszkodást. Miközben 
már e nélkül is legtöbben kétségbevon
ják, alapvetően megkérdőjelezik, van- 
e köze a Sigmond-prózának a valóság
hoz, napjaink valóságához? Ez a kérdés 
szintén hosszabb fejtegetést kívánna. 
De most meg kell elégednünk azokkal a 
frappáns válaszokkal, amelyekben több

műértő is egyetért. Egyik kritikusa azért 
is találja „nyugtalanítónak” például a 
Varjúszerenádot, mert „bármennyire való
szerűtlen és abszurd a történet, mégis túl 
sok köze van napjaink posztmodern való
ságához”. Ács Margit ezt még egyeneseb
ben és közérthetőbben írta le. Sigmond 
regényeinek iszonyatai „bámulatos mó
don ma fantasztikumnak számítanak, 
holott minden este nézünk híradót”.

Elég megnyugtatóak ezek az érvek? 
Mindezek ellenére föltehetően mintegy 
közkívánatnak ad hangot Papp Ágnes 
Klára, aki egy korábbi cikkében (még 
a Keselyűcsók esetében), szelíd óhajtás
ként fogalmazta meg: „az ember [...] sze
retné arra kérni Sigmond Istvánt, hogy 
lépjen ki az abszurd világból és írjon in
kább könnyű nyári olvasmányokat”. Igaz, 
hozzáteszi: „[...] ehhez már csak az hi
ányzik, hogy a hangulat olyan legyen 
Kolozsváron, mint egy Wodehouse-re- 
gényben” (Magyar Nemzet, 2003. szep
tember 20.). Gyorsan kitágítanám a kört. 
Nemcsak Kolozsváron, hanem világszerte 
kellene ilyenformán vagy legalábbis eh
hez közelibben átalakulnia mindannak, 
amiben ma élünk. A kritikus még 2003- 
ban írta ezeket a sorokat, így nem talál
kozhatott magának az írónak azzal a val
lomásával, amely mintha egyenes válasz, 
megerősítés lenne a fenti feltételezések
re. „Jóleső érzés volna”, de nem tud nap
fényes novellát írni. „[...] ehhez nem most 
és nem ide kellett volna, hogy szülessek.” 
Nem teheti addig, amíg „reményvesztett, 
apátiával, légszomjjal kuglibabák kővé 
dermedve hallgatják a piperkőc csürhe 
becsületsértő, hetyke szónoklatait”, amíg 
„eminens bandavezérek gátlástalan ko
holmányai tartják rettegésben a meghü
lyített csődületet [...]”. Nem tud derűs re
gényekkel szórakoztatni, amíg „szeszély 
és fejetlenség, butaság és immoralitás”, 
„[...] aljasság és álnokság,” „iszony és 
csőd” világában szorongunk (IPM 2006. 
ősz).

Ez az idézésnél is alig befejezhető mon- 
datzuhatag, a fullasztó, tehetetlen düh, 
kétségbeesés, fölháborodás az írói nyelve
zetnek is mesterműve, nagyon alkalmas 
lenne a tanulmány befejezésre.

De úgy érzem és úgy tapasztaltam, 
hogy nyitva maradt még mindig egy 
ugyancsak alapvető kérdés. Olyan két
ség, amely alkalmas az eddig elmondot
tak cáfolatára, kétségbevonására. Több 
kritikus is megállapítja, hogy — itt a 
Varjúszerenádot (s hozzáteszem, hason
lóan a legtöbb Sigmond-művet) lehetetlen 
értelmezni. Érdemes egymás mellé illesz
teni ezt a — sokszor az elismerő kritikák
ban is megjelenő -  véleményt. Márkus 
Béla ítélete határozott: „a kitalált, kép
zeletbeli, csodás események” „külön ele
mek maradnak, nem olvadnak egybe”. 
Még Bertha Zoltánt is elgondolkodtat
ja -  de ő nyitva hagyja a feltételezést: 
„mond-e valami szövegszerűen értelmez- 
hetőt”. Darvasi Ferenc — bár nem zárkó
zik el az „ismeretlen terepek” bejárásától 
-  úgy látja, hogy „a szöveg reális és kép
zeletbeli síkja, az álmok, a vágyak egybe
csúsznak, és bizonyossággal nem is tud
juk „szétszálazni” őket. Számos részletre

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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„nincs magyarázat”, „erőltetett”, „hitel
telen”, „dühítő”. A regény első fejezetei
re vonatkoztatva olvashatjuk: „minden 
szürreális” mozaikot „helyére tenni szin
te képtelenség”. Ezeknek az egymással 
egybevágó gondolatoknak talán legszak
szerűbb összefoglalását hagytam utoljá
ra. „Az értelmezés itt annyira támaszát 
veszti”, hogy az értelmező „kénytelen 
belátni saját végességét (kudarcát?)”, 
„szembesülünk a koherens értelmezés le
hetetlenségével” (A bírálók eddigi meg
nevezésein kívül: Kocsis Lilla, Koncz 
Tamás, Papp Ágnes Klára).

A felsorakoztatott fenntartásokat ma
gam is végigéltem. Annak ellenére, hogy 
Sigmond István teljesen egyedi voltát, 
merőben új úton járását, műveinek ma
gas fokú — s Bogdán Lászlóval összebe
szélés nélkül egyetértve — páratlan ér
demét voltaképpen pályája kezdetétől 
érzem. (Jelenlegi írásom egyik nagy hi
ánya az, hogy nem szóltam könyveinek 
értékeihez szervesen hozzátartozó, utá
nozhatatlan humoráról, a sokkoló ke
gyetlenségekkel szorosan összefonódó 
állandó nevettetésről, sőt: röhejről. Ezt 
szinte valamennyi kritikusa méltányol
ja.) Régóta foglalkoztat a gondolat: va
jon valóban lehetetlen-e a Sigmond-mű- 
vek „koherens értelmezése”? Valóban, 
csaknem képtelennek láttam a felada
tot. Ráadásul: a műértelmezés pályám 
kezdetétől központi témámmá vált. S 
úgy vélem, sok kísérletezés után nem 
„megtaláltam”, de mindenképpen ta
láltam kulcsot. A legutóbbi regény, az 
Angyalfalva kapcsán próbáltam megvi
lágítani az eddigi életművet. Egy eléggé 
testessé növekedő (kb. 34 flekkes) tanul
mány kerekedett abból, amit megírtam, 
s amelyet most sem érzek befejezettnek, 
így sem volt könnyű közlésére vállalkozó 
szépirodalmi folyóiratot találnom. Végül 
Ködöböcz Gábor lett megmentője. így 
is rövidített formában, de megjelent az 
Agria 2011/1. számában. (Ebből néhány 
oldal a kolozsvári Helikonban is olvas
hatóvá vált korábban.) Készülő, váloga
tott, bővített tanulmánykötetem cent
rumába kerül akaratlan. Szeretném, 
de nehéz lenne itt akár vázolnom ezt a 
stúdiumot. Mindenképpen Sigmond va
lóban igen nehezen fölfejthető írásmód
jának köszönhetem ezt, s hogy újfajta 
interpretálási módot találtam meg mű
vei révén.

Lényegében ezzel, a nagyobb dolgozat
tal köszöntőm az ünnepeltet! Mindketten 
75 évesek lettünk ebben az évben, így ez 
a születésnap számomra. De biztosnak 
vélem -  hogy az irodalomtörténet számá
ra is.

Isten éltessen, drága Pista!

Budapest, 2011. június 1.

‘Elnézést kérek, hogy a szemle nem tér 
ki Sigmond István színpadi műveire, azok 
színházi eló'adásaira és fogadtatására. 
Hasonlóképpen elnézést kérek kritikusai
nak, recepciója számbavételének jelentékeny 
hiányossága miatt. Mindez külön tanul
mányt érdemel.

1. B e v ez e tő , 
a v a g y  a z  ír ó i k e s z ty ű

Sigmond István nem bánik kesztyűs 
kézzel olvasóival és kritikusaival. Hogy 
az előbbiről meggyőződjünk, elegendő, ba 
kézbe vesszük regényeit, elbeszéléskötete
it -  nem lesz tőlük jókedvünk, sőt, figyel
meztetésként néha nem ártana könyvein 
feltüntetni: „csak erős idegzetű olvasók
nak ajánljuk”. A kritikusokról épp ma
ga szedi le a keresztvizet egy interjúban,1 
ahol némi malíciával ugyan, de idéz a 
könyveiről íródott recenziókból, kritikák
ból mint olyanokból, amelyek egymásnak 
homlokegyenest ellentmondanak.

Ezekből rögvest az elején két igen hang
súlyos következtetést vonhatunk le: egy
részt, hogy a recenziók, kritikák számát 
tekintve Sigmond Istvánt nem kényeztet
ték el túlságosan kritikusai -  mint ahogy 
nem is hagyja ezt fricska nélkül a szerző 
-, másrészt, hogy ezek a méltatások igen 
szerteágazó, egymásnak a legtöbb eset
ben ellentmondó regiszterekbe, irodalmi 
stílusirányzatokba helyezik a sigmondi 
prózát. Beszélnek szentimentalizmusról,2 
szimbólum nélküli abszurdról,3 paradox- 
és paródiajellegről, szakralitásról4 és a 
sort még folytathatnánk az elmúlt két
száz év irodalmi áramlataival.

Ha megnézzük az életmű egészét, ak
kor azt látjuk, hogy ezek a -  kétszáz év 
irodalmi áramlatait a sigmondi szövegvi
lágban felismerő -  kritikusi vélemények 
egyáltalán nem elrugaszkodottak, vagy 
Sigmond szavaival élve „homlokegyenest 
ellentmondóak”. Nemcsak egy-egy szele
tét jellemzik az életműnek, hanem a szer
zőnek némileg ellentmondva, összességé
ben tekintve berajzolják a sigmondi világ 
határait. Az 1969-ben, novelláskötettel 
induló Sigmond prózavilága bár jelentős 
prózapoétikai átváltozáson ment keresz
tül az elmúlt harminc-negyven évben, 
szövegeinek alapmotívumai, lett légyen 
szó realista indíttatású novellafüzérről 
vagy utópisztikus regényről, lényegében 
változatlanok maradtak.

S hogy melyek lennének ezek az alap
vonások? Mindenekelőtt ki kell emel
nünk a szerzőnek már az első köteteiben 
is markánsan jelen lévő abszurd iránti fo
gékonyságát, illetve a sigmondi figurák -  
nevezzük jobb híján -  „életútjának”, azaz 
az egyre hangsúlyosabban körvonalazó
dó szenvedés- és megváltástörténetnek a 
térhódítását (ami természetesen nem len
ne elképzelhető az abszurd jegyei nélkül). 
Mindezt persze szigorúan sigmondi kon
textusban kell értelmeznünk, még ak
kor is, ha a hetvenes évek romániai ma
gyar irodalmában egyre inkább teret kap 
egy „Páskándi Géza abszurdisztikus pró- 
zanyelvéből eredeztethető, sűrű szövésű, 
baljós hangvételű szövegtípus, amely a ne
gatív utópia, a disztópia körvonalait kezdi 
lassan megszervezni. Ennek egyik jelen

tős kísérlete 1972-ből (sic!) való, Sigmond 
István Egy panaszgyűjtő panaszai című 
kisregényében. Ez a narratívasorozat a 
tradicionális erdélyi regénystruktúra fel
bomlását kezdi meg a hatalomról való be
széd formájában.”5

Ebben a groteszk, bizarr panoptikum
ban a hősök által belakott történetek a 
legtöbb esetben megrekednek valamifé
le profán szenvedéstörténet szintjén, s a 
megváltástörténetnek csak az ígéretét 
vagy elszalasztott lehetőségét hordozzák 
magukban. A sigmondi szenvedéstörté
netben ugyanis éppen a szenvedésre esik 
a hangsúly, melynek meg- és nem egy 
esetben újraélése révén Sigmond szereplői 
eljut(hatná)nak a „megtisztulás” fázisába 
(Sigmonddal szólva nevezhetjük ezt akár 
angyalvárásnak, akár végtelennek, akár 
szent őrületnek) — anélkül azonban, hogy 
a körülöttük lévő világ törvényeit megvál
toztatnák, „megváltanák”.

Természetesen a szenvedés- és megvál
tástörténetnek egy sajátosan sigmondi ér
telmezéséről beszélhetünk, a keresztény 
kultúrkör lényegi vonásaival, az isteni 
kegyelem mozzanatával ugyanis nem ta
lálkozunk. Hiszen épp a megváltástörté
net központi eleme, a bűn motívuma hi
ányzik belőle -  ha a teljes pályaművet 
vesszük górcső alá, akkor épp ennek a 
bűnnek az egyre nyilvánvalóbb hiányát 
tapasztalhatjuk, az abszurd világba ve
tett ember bűn nélküli bűnösségét és 
bűnhődését. Sigmond bűnfogalmának 
többféle értelmezése lehetséges, művei
ben fokozatosan számolja fel a bűn motí
vumát. Korábbi szövegeiben, így például 
az Egy panaszgyűjtő panaszaiban vagy a 
Szerelemesőben vagy a Félrevert haran
gokban, illetve korai elbeszéléskötetei
ben (Valaki csenget, A  kútbamászó ember) 
a bűn motívuma még fellelhető -  a társa- 
dalom/hatalom/közerkölcs kontra egyéni 
szabadság/morál/méltóság fogalomköré
vel a bűnösség -  vagy mások által bűnnek 
tekintett cselekedet -  mibenléte is meg
ragadható. Igaz, ezekben a szövegeiben is 
-  akár valós társadalmi keretek közé he
lyezve, akár a magánéletbe zárva vagy 
épp a világ abszurditására reflektáló an- 
tiutópia műfajában -  megtaláljuk már a 
világ/valóság abszurditásából következő 
bűntelen bűnösség motívumait is. Hiszen 
Sigmond világának legfőbb mozgatóru
gója az, hogy akár egy megszemélyesített 
hatalom szemében, akár morális törvé
nyeink szerint -  de mindenképpen bűnö
sök vagyunk.

Ez a motivika Sigmond kilenc
ven utáni prózájában jut egyedura
lomra -  az Irodalmi Jelen pályadíjas 
Varjúszerenádjának vagy az Angyalfalva 
hősnőj e/hőse vagy a novelláskötetek nar
rátora (és itt elsősorban az És markukba 
röhögnek az égiek, valamint a Csókavész 
című novelláskötetekről beszélhetünk) 
már adottnak tételezi bűnösségét, jelen
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beli létét már teljesen uralja a bűnhődés 
állapota, legyen szó akár az önként vál
lalt vagy mások által bűnhó'désre kárhoz
tatott állapotról.

S akár a konkrétan megragadható, 
akár a misztifikált bűnfogalomról beszé
lünk, a sigmondi szereplők legfőbb moz
gatórugója a bűntől való szabadulás. Ami 
nem annyira kiútkeresés, bár nyilván az 
istenhit-kereséssel, az azzal való leszá
molással talán az is tetten érhető. De sok
kal inkább az embernek önmagával mint 
mindenséggel való, végletesen keserű és 
kiábrándult szembenézésnek lehetünk a 
tanúi. Sigmond tehát ritkán kecsegtet ki- 
úttal, az egyén választási szabadságáról 
ugyancsak szkeptikus képet fest, s rend
re cáfolja az emberek közötti kommuniká
ció lehetőségét biztosító világ képét — en
nek ábrázolásához pedig egyre inkább a 
széttöredezett narráció, az olvasó tudatos 
sokkolása, a monomániás monológ eszkö
zeihez nyúl, ahol már nincs helye a mel
lébeszélésnek, a titkoknak: „Nincsenek 
titkaim — mondja az Angyalfalva hőse. 
— Magammal mindent megbeszélek. És 
minden napra megfogalmazok egy igaz
ságot. A mai napé így hangzik: egy fér
fi nem sír.”

Ezért nem találunk Sigmond szövegei
ben a rossz metafizikájával szembeni ítél
kezést, hiszen nem jó-rossz demonstrálá
sa, erkölcsi megítélése a tét, hanem az a 
priori bűnösség felmutatása a maga me
tafizikai abszurditásában: azzal a meta
fizikai közönnyel, amelyet legjobb szóval 
is csak iszonyúnak nevezhetünk. S bár 
mint említettük, Sigmond István nem 
bánik kesztyűs kézzel az olvasóval, az 
abszurdnak ez a fajta — a horror eleme
it sem nélkülöző, a gyomrot meglehetősen 
megterhelő -  értelmezésének a legfőbb 
célja, s ebben jelentősen alapoz a thril
ler, a horror műfaji hagyományaira, épp 
az ember legsötétebb, legprimérebb fé
lelmeinek a feloldása — s ez lesz a bűntől 
való szabadulásnak a záloga is. Sigmond 
világában épp ezért közöny és együttér
zés, félelem és részvét feszül egymásnak, 
s csupán csak az olvasónak kell bírnia a 
gyűrődést.

A bűn motívumának fentebb vázolt íve 
szoros összefüggést mutat Sigmond pró
zapoétikai technikájának változásával. 
Míg a kilencven előtti műveiben klasszi
kus narrációs elemekkel operál, tehát je
len és múlt, valóság és fikció/álom/láz- 
álom síkjai jól elkülöníthetőek egymástól, 
addig a kilencven utáni műveiben már az 
abszurd torz tükrén keresztül látjuk sze
replőinek világát. S ez már nem hasonlít
ható a Szerelemeső vagy a Félrevert ha
rangok, illetve korai novellásköteteinek 
világához — itt ugyanis már a klasszikus 
szerkezetet felváltja az értelem kontrollja 
alól kiszabadult tudat álommunkájának 
narrációja, s a klasszikus történetmesélés 
hiányával, az elidegenítő és az erős érzel
mi reakciókat kiváltó eszközök váltogatá
sával elég kellemetlen helyzetbe hozza az 
olvasót. Ehhez persze a Sigmond által az 
esetek többségében — csak a Félrevert ha
rangok képez ez alól kivételt -  alkalma
zott egyes szám első személyű narrátorra 
van szükség, az „én” dimenziójára, belső 
tájaira leszűkített világlátásra. Hiszen

ez az eszköz lesz az, ami/aki által képes 
lesz a világ „énként” való láttatására -  
s amennyiben ez mégsem lenne elegen
dő, mert a világ nem hagyja láttatni ma
gát, akkor Sigmond duplikálja a narrátor 
„énjét”, s egyfajta kettős énnel, illetve az 
abszurdhoz igen közel álló elidegenítő ef
fektusokkal (színpadi, filmforgatási jele
neteknek mint emlékezéstechnikának a 
beékelése) fokozza a szubjektivizált világ
ról való abszurd látomássorozatát. Az ab
szurd látásmód kettős vetülete -  az iszo
nyúnak, borzalmasnak, elképesztőnek és 
a groteszknek, a fekete humornak, a bor
zongatóan pesszimisztikusnak és a ta- 
szítóan cinikusnak az egymás mellé he
lyezése -  már önmagában elidegenítő' 
aktusként működik.6 Ennek elidegenítő 
effektusokkal való halmozása épp az erő-
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sen szubjektivizált s épp ezért erős érzel
mi ráhatással bíró borzalomsorozatokat 
távolítja el a szereplőktől -  a távolságtar
tás azonban szenvtelenséget is jelent, tá
volról, felülről nézést: önmagunk leala- 
csonyításának, elállatiasodásának, az 
élet lefokozásának szenvtelen, érzelem- 
mentes ábrázolása a világ abszurditásá
val szembeni indulatunkat, kétségbeesé
sünket ébreszti fel. S bár Sigmond István 
nem igényli az olvasók megértését, hősei
nek szenvedéstörténete, önmagukkal va
ló szembenézése, a morális megtisztulás
ként értelmezett katarzis bekövetkezése 
az olvasóra nézve is tisztító erővel hat.

A kétezres év után megjelent szövege
iben Sigmond már teljesen feloldja a va
ló világ körvonalait, s csak a legnagyobb 
jóindulattal beszélhetünk csak valami
féle kvázivalóságról. Múlt és jelen, álom 
és vízió síkjai egybemosódnak, olyannyi
ra, hogy egymásnak létfeltételei lesznek. 
„Adjatok jelent” -  mondja Sigmond egyik 
hőse, s ezzel az imperatívusszal a múlt 
történéseinek a teljes felidézésére invitál. 
S ez a múlt általában valamiféle tragikus 
történetet leplez, s ezek lesznek a tartó
pillérei a hősök szenvedéstörténeteinek. 
A szenvedéssorozatok okára azonban a

legritkább esetben derül fény, hiszen az 
esetek többségében a szereplők cselekede
teinek motivációi homályban maradnak. 
Épp a múlttal mint önmagunk szimbó
lumával való szembenézés teremti meg a 
narrátorok számára a jelent -  a múlt fel- 
térképezése pedig egyben annak felszá
molását is jelenti. Ezért lesz szövegeinek 
egyre hangsúlyosabb szimbóluma a csend 
és a semmi -  ahol a múlt már hallgat, ott 
a jelennek sincs, amiről beszélnie.

Az idősíkokhoz való fentebbi viszonyu
lásmód nemcsak a narrációs technikákat, 
de a prózanyelvet is jelentősen módosít
ja. Múlt és jelen síkjainak egybemosásá- 
val Sigmond átlépi a való világ határait 
-  a múltból, jelenből felvillantott, asszo
ciatív képsorozatok egymás értelmezői 
lesznek. S ebben az értelmezésben már 
nem csak a konkrét valóság múlt- és je
lenbeli síkjai segédkeznek -  az emléke
zés gesztusa által felidézett éntörténetek 
világában, az emberi lélek birodalmá
ban éppúgy szimbólumértékűvé válnak a 
szubjektum belső lázálmai, mint a halot
tak vagy épp a világ animisztikus részei. 
Sigmond István öntörvényű világában 
ezért egyre nagyobb szerep hárul a gon
dolatra, amely -  két legutóbbi regényében 
mindenképp -  kitermeli saját szimbólum- 
rendszerét, s ezzel egyre nagyobb teret 
ró az egyre metaforikusabbá, képi kom- 
ponáltságú nyelviségre. A gondolati töltet 
egyre inkább felszámolja a valós cselek
ményszálakat, s épp a valóság brutalitá- 
sásával, tökéletlenségével szembeni töké
letességet, a szubjektum belső világának 
öntörvényűségét hirdeti. Mint ahogy az 
Angyalfaivá ban a szemünk előtt leper
gett emlékek/múltképek/lázálmok létfilo
zófiai intuíciója olyannyira eluralkodik a 
szövegen, hogy épp annak ellenében hat: 
az abszurditás közegében felsejlenek az 
élet rejtett törvényszerűségei — s ennek 
gondolatban való feloldása nemcsak fé
lelmeinket plaszticizálja, de egyben meg
szabadít legprimérebb lealacsonyító félel
meinktől is.

Annak, hogy ezeknek a motívumok
nak a fejlődési ívét átlássuk, elenged
hetetlen feltétele, hogy foglalkozzunk 
Sigmond István ’90 előtti prózájával is. A 
Sigmond esetében akár önkényesnek is 
mondható cezúrától több okból is el kell 
tekintenünk, hiszen munkásságában a 
’90 előtti és utáni szövegek közé nem húz
ható éles választóvonal. A szerzői védjegy 
mellett Sigmond ’90 után megjelent köte
tei között három olyan könyv is szerepel, 
amelyeknek szoros kapcsolódási pontjuk 
van a rendszerváltás előtt megjelent kö
teteivel: két válogatott novelláskötete je
lenik meg a szerzőnek ezekben az évek
ben, illetve immár cenzúrázatlanul újra 
napvilágot lát a Félrevert harangok cí
mű regénye is. Az életmű azonban igen
csak tetemesnek mondható: öt regényt 
(ha a cenzúrázatlan változatot különál
ló tételként kezeljük, akkor hat), illetve 
tíz novelláskötetet jegyezhetünk ugyanis 
az elmúlt negyven évben, amelyből tíz a 
rendszerváltás utáni időszakra esik.

Érdemes megfigyelni a Sigmond-pró- 
zában azt az utat, amely elvezetett az 
életmű csúcsának is tekinthető, összeg-

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
ző jellegű Varjúszerenád pusztuló falu
jába, s az Angyalfalva elágazó történet
lehetőségeit. Igen figyelemreméltó, hogy 
a Sigmond-szövegekben megjelenő', ki
emelt szerepet kapó szenvedéstörténetek, 
a szereplők egzisztenciális kiszolgálta
tottsága, abszurd léthelyzete, magányba 
taszítottsága, bűn nélküli bűnhó'dése mi
ként formálja át a Sigmond-próza narra
tív, prózapoétikai elemeit, illetve, hogy a 
felkínált szabadságértelmezések hogyan 
számolják fel a próza leglényegesebb élte
tő' elemét: magát a nyelvet -  hiszen innen 
a többi már néma csend.

2. „A happy end  
a h itetlen ek , 
az ingadozók m ákonya”
Egy panaszgyűjtő panaszai

Sigmond elsó' regénye egy negatív utó
pia, 1971-ben jelenik meg Egy panasz
gyűjtő panaszai címmel.

Induljunk hát ki Sigmond végeérhe
tetlen rémálmából: az abszurd világból, 
amely szervesen illeszkedik a hetvenes
nyolcvanas évek irodalmának megválto
zott beszédmódú hatalomábrázolásába. 
Sigmond szövegeiben a hatalom kontra 
egyén konfliktusa épp a világ abszurdi
tásának következménye, s szövegeibó'l ki- 
olvashatók a hatalommal szembeni ma
gatartásmodellek válfajai is.

Az Egy panaszgyűjtő panaszaiban -  lé
vén szó kimondottan antiutópiáról -  nem 
nehéz felfedeznünk az abszurd jegyeit. 
Sigmond István szövegei már a kezdet 
kezdetén sem voltak könnyen olvasható, 
dekódolható, emészthető' alkotások, a sig- 
mondi rémálom -  a maga gondolati tömör
ségével, kihagyásos szerkesztésmódjával, 
a zavart emberi elme csapongásait köve
tó' narrációs megoldásaival, talányszerű
ségével épp az értelmezhetőség határa
it feszegetik -, azaz az értelem hiánya 
épp az értelem helyét jelöli meg. Nincs 
ez másként jelen regény esetében sem: a 
keretes szerkezetű műben, mint ahogy 
a zárlatból kiderül, kettős rémálommal 
szembesülünk. Egyrészt adott a valóság 
rémálma, amelynek valószerűségéről, ér
telmezhetőségéről a zárlat ad fogódzót, 
kínál valamiféle értelmezési kulcsot. De 
ahogy a későbbi szövegeiben sem, itt ez 
a kulcs nem nyitja meg a végső, egyetlen 
értelmezéshez vezető ajtót, Sigmondnál 
minden finálé épp olyan kérdéses, mint 
maga a kezdet. Adott tehát a regény el
ső pár oldalán egy lázálomszerű monológ, 
amely -  jobb terminus híján -  a valóság, 
a realitás síkját képviseli a regényben. Az 
egyes szám első személyű elbeszélő való
sága azonban — a későbbi álombéli jelene
tekkel ellentétben -  épp az ember belső 
valóságvolta miatt nélkülözi a valószerű
ség elemeit, s csak a regényzárlat fogja 
valószerűséggel felruházni ezt. Az egyes 
szám első személyű narrátor hallucináci- 
ója — „bezárom az ablakot, fülembe vat
tát gyömöszölök, hogy ne tudjak halluci- 
nálni. Nem jön a császár, nem jön senki, 
egyedül vagyok Vele” -  valamiféle vég-
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ső, senki által fel nem ismert igazságnak, 
bölcsességnek a megtalálásáról tudósít. 
Hogy pontosan mi lenne ez a megtalált 
igazság, bölcsesség, a bölcsek köve, nem 
tudni, a regény sem az elején, sem a ké
sőbbiekben nem ad fogódzót erre vonat
kozóan, így csak találgatásokba bocsát
kozhatunk -  nevezhetjük akár az emberi 
szabadság egzisztencialista indíttatású 
felismerésének, egyfajta lázadásnak, de a 
regény zárlata úgyis teljesen átírja értel
mezésünket. De még mielőtt elvesznénk 
az értelmezés útvesztőiben, inkább emel
jük ki ennek az intrónak a legfontosabb 
motívumát: a metamorfózist. A narrátor 
átváltozásával, szinte kafkai összezsugo
rodásával ugyanis -  minden jelzés nélkül 
— átértünk az álom világába, ahol szerep
lőnknek immár neve is van. Mint ahogy 
az álombéli történetbe besétáló egyik sze
replő elnevezi, ő Hatvannyolc per F. És in
nen indul az álombéli világ abszurdoidja, 
egy olyan világé, ahol az embereket meg
foszthatják emberi mivoltuktól, azaz mí
nuszokká válhatnak, ahol a Szabály is
merete jelenti az emberség zálogát, ahol 
igencsak szofisztikáit, az erőszakot sem 
nélkülöző módszerekkel P. I. F. Apó meg
tanítja az embert — kívánsága szerint, s 
mindig ugyanabban az időpontban — ne-

EGY PANASZGYÜJTU PANASZAI

vetni, kacagni, kuncogni vagy mosolyog
ni. A regény valójában Hatvannyolc per 
F-nek a megpróbáltatássorozatát járja 
körül, hogyan próbál beilleszkedni egy 
olyan világba, amelynek törvényei ha
sonlatosak Kafka világához. Ahol pél
dául egy zacskó kavics zörgetésének ab
bahagyásával megsértik azt a Szabályt, 
amelynek számszerűségéről igen, de mi
benlétéről nem tudnak számot adni a re
gény szereplői.

Lászlóffy Aladár a regény bevezetőjé
ben az elidegenedett ember etikai problé
máit látja viszont az amúgy teljesen line

áris szerkezetű szövegben, ahogy ő nevezi, 
„kóreset”-ben, ahol a hős épp a „humaniz
mus eltorzíthatatlan normái” mellett tör 
lándzsát, s akinek célja nem más, mint 
„panaszt tenni minden ellen, ami elide
genítheti az emberi lények arcát, életét.” 
Talán felfoghatjuk így is Hatvannyolc per 
F történetét -  azzal a fenntartással, hogy 
Sigmond hősének lázadása csak önnön 
szabadságának lehetne a záloga, a körü
lötte lévő világot a maga abszurd törvé
nyeivel bár szeretné, de nem tudja meg
változtatni, s kitörési lehetősége jelen 
esetben nem lehet más, mint az ébredés 
arra a világra, amelyet a regény kezde
tén -  az öngyilkosság vállalásával -  épp 
megtagadni készült — azaz szembesülés 
önmagával. A kör tehát bezárulni látszik: 
az álombéli világ hőse épp a szerelem 
megváltó erejébe vetett hitben csalat
kozik, amikor épp „El akartam monda
ni neki, hogy városában mindenki meg- 
süketült, hogy a felhők leereszkednek a 
P. I. F.-re, összeroppannak a falak, hogy 
nincs panasz, hogy öröm sincsen, hogy... 
De minek? Előreugrottam, de nem tud
tam elérni, hátulról kemény zacskó csat
tant a fejemre, s még felvillant Per K. ör
dögien vigyorgó arca, aztán...” S a regény 
valóságos szintjén pedig elhangzik az íté
let: „Mi történt tulajdonképpen?” „H át- 
véletlenül... higanyt ivott szegény.”

A sigmondi hős metamorfózisát te
kinthetjük egyfajta alámerülésnek, ahol 
az igazság megismeréséért „pokolra kell 
menni”, ahol a kafkai átváltozás motívu
mával felsejlenek a világ rendszerszerű
ségének, szabályozhatóságának, értel- 
mességének abszurd vonzatai, ahol az 
ember belső szabadsága kérdőjéleződik 
meg. Hatvannyolc per F beavatási törté
nete ennek a felismerése, még akkor is, 
ha sem a valós világban, sem az álom vi
lágában nem történik több a puszta fel- 
és önmegismerésnél. Ilyen értelemben 
a sigmondi hős szenvedéstörténete a vi
lág abszurditásának a felismerését je
lenti, de ennek az abszurd létélménynek 
a feloldása nélkül. Mert -  mint ahogy 
Hatvannyolc per F is megfogalmazza: „A 
történetnek megnyugtató lenne a folyta
tása, ha eszméletlenségemből Per K térí
tett volna magamhoz, s réveteg pillantá
saim az ő szerelmes-aggódó arcára estek 
volna. Aztán minden kiderül, kiegyene
sedik, s boldogan szeretjük egymást, míg 
meg nem halunk. Az élet, sajnos, ritkán 
hajlamos a banalitások zsákutcájába tor
kollni. A happy end az utópisztikus élet- 
szemlélet tartozéka, s egyúttal a hitet
lenek, az ingadozók mákonya. Sokszor a 
mindennapok realitásában is felcsillan, 
megmutatja magát, van, aki utánakap, 
hajszolja, megfogni-elérni próbálja, és 
nem látja, hogy délibábot kerget.”

A fentebbiek tükrében a regény utol
só mondata alapján akár pozitív kicsen
gésűként is olvashatjuk a művet, hiszen 
szimbolikájával valamiféle hitet kölcsö
nöz a történetnek, semmissé téve a be
vezető élettagadását, s az ébredés -  ön- 
eszmélés -  egyfajta szabadulást is jelent 
a rémálom megváltoztathatatlan világá
ból: „Kinyitom a szemem. Kórházi ágy.
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Fehér köpenyek. Fehér lepedők. Fehér pi
zsamák. Fény. Napfény.”

Ez a téma Sigmond későbbi novellás- 
köteteiben tér vissza, akkor azonban 
már nyoma sincs az Egy panaszgyűjtő pa
naszaiban fellelt hitnek. Az Alomüzér a 
templomfalon című elbeszélés, amely a 
Minden nap halottak napja van című kö
tetben jelenik meg először 1996-ban, majd 
bekerül a Keselyűcsók című 2003-as válo
gatáskötetbe is, hasonló tematikára épül. 
Világát hasonlóan egyenemberek lak
ják, de itt az egyformaságot már nem kell 
törvény által szabályozni, annak igénye 
„belső kényszerből fakadt, amely átörök
lődött egyik generációról a másikra (...) 
természetes volt, hogy mindenki masz
kot visel az arcán.” Az Egy panaszgyűj
tő panaszaihoz hasonlóan a novella lakóit 
számok jelölik, és vakon engedelmesked
nek a hatalomnak, a Törvénynek, amely 
hangosbemondón keresztül képviselteti 
magát. Ebben a világban az embereknek 
nincs arcuk, hiszen arcukon acélmaszkot 
viselnek -  a mindennapi cselekvésüket az 
egyenboldogság határozza meg: minden 
este elmennek a világot jelentő utca vé
gén található falhoz, hogy részt vegyenek 
az arctalan és személytelen ölelkezésben. 
A konfliktust egy álomüzér vénasszony 
okozza, aki a Kétszáztíz nevű főhősnek 
eladta az álmát, amelyben nem az örök 
jelenről, hanem a múltról volt szó, ahol az 
embereknek arcuk volt és nevük, amikor 
az emberek nem voltak egyformák. A no
vella végkifejlete azonban már a regénnyel 
ellentétben egyértelmű: Egyformaság la
kói nem tudnak élni a különbözőség lehe
tőségével, nem kérnek a felkínált szabad
ságból, kiveszett már belőlük mindaz a 
morális tartás, amely -  Lászlóffy Aladár 
szerint — a Panaszgyűjtőt jellemezte. A 
zárlat nem kínálja fel a regény szimboli
kus megváltástörténetét sem, hiszen „az 
öregasszony, aki álmokkal üzérkedetett a 
gödörben, keresztre feszítve csüngött az 
oltár mellett, a templomfalon.”

Részlet egy nagyobb tanulmányból 
(folytatjuk)
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SIG M O ND ISTV Á N
Molekulák 9.

Nincs menekvés
A nagy felfedezések rendszerint 

a Semmiből születnek, hogy a kor
tá rsak  kezdetben fittyet hányjanak 
rájuk, irigységből, butaságból vagy 
csak azért, m ert a fantázia örömér
zete messze elkerülte őket, nos, a mi 
em berünk a rra  jö tt rá, hogy a sze
relem az em bert sújtó, legveszedel
mesebb betegségek egyike, amely 
részint tömegméretekben öldösi az 
agysejteket, részint meg általában 
gyógyíthatatlan. Ennek szám talan 
jelét tapasztalta  az idők folyamán. 
Látott naplem entére várakozó, fi
atal párokat, akik ahelyett, hogy 
borzadályba vegyült áléit csodá
la tta l figyelték volna, ahogy a föld 
éhségtől gyötörten lassan  felzabál
ja  a napkorongot, inkább egymás 
ajakát tépték elvadultan, m intha 
csak hagym ázban fetrengő, a friss 
hústól gerjedelemre gyűlt kannibá
lok lettek volna, lá to tt könnyekkel 
küszködő, a roskadásig k ifáradt if
joncot, ki éjszakákat álldogált ked
vese ablaka alatt, egyetlen szerel
mes p illan tásért vállalva az örökké 
ta rtó  kiközösítést vagy a szülők ál
ta l ácsolt esetleges vérpadot, látott 
üzekedve vonyító párokat a félsö
tétbe borult, városi park  gondozat
lan gyepszőnyegén, és a temetőben 
is lá to tt egy zokogó nőt, ki térdre 
omolva ölelt egy sírhantot, és m ind
ezek u tán  biztos volt benne, hogy 
nincs menekvés, ez a szörnyű be
tegség senkit sem kímél meg, há t 
akkor neki m agának is ebben a be
tegségben kell szenvednie, de nem 
tudott rájönni, hogy kibe szerel
mes, ki volna az, akinek tépné az 
ajakát, kivel üzekedne azon a gon
dozatlan gyepszőnyegen, kinek az 
ablaka a la tt vállalná a vérpadot, és 
ó, Isten, légy könyörületes, kinek a 
sírhantját ölelné zokogva magához? 
És a Semmihez fordult, ahonnan a 
felfedezések megszületnek rend
szerint, de a Semmi hallgatott, no
ha a Semmi m ár-m ár egyenrangú 
az istenséggel, de lehet, hogy még
is kevesebb valamivel, úgyhogy 
Istenhez kellett fordulnia, csak
hogy Isten még mindig terem tett, 
egyfolytában terem tett, piszlicsá- 
ré emberi gondokkal nem fecséreli 
el az idejét. Talán az orvosok? Igen. 
Orvoshoz fordult, az m eghallgatta, 
mélyen egyetértett mindennel, sze
rin te  a szerelem tényleg betegség, 
de term észetesen gyógyítható, nem

m űtéti beavatkozással, hanem  az 
Elmegyógyintézet 6-os pavilonjá
ban, egy életfogytiglanig ta rtó  ke
zeléssel, ahol százszázalékos ered
ményt m utattak  ki eddigelé. A mi 
em berünk nem érezte kim ondottan 
kecsegtetőnek a javaslatot, és egy 
filozófushoz fordult. Az illető igen 
nagy tudású, bölcs ember hírében 
állott, és mindenekelőtt afelől tu- 
dakolózott, hogy a korszakalkotó 
felfedezés atyja, szóval a tanácské
rő m aga tulajdonképpen kibe sze
relmes? Emberbe? Nem. Állati lény
be? Nem. A csillagokba? Nem. Az 
időbe, a térbe, egy falevélbe? Nem, 
nem, nem. Hát, akkor kibe? A gon
dolatba, a hitbe, m agába a szere
lembe, vagy ta lán  Istenbe, vagy a 
semmibe? Nem, nem. De ha most 
jobban belegondolok, igen, ha m in
dent, de mindent felsorolok, azt h i
szem, mondta a mi em berünk, nem, 
nem csak hiszem, hanem  m ár biz
tosan tudom, hogy kibe vagyok sze
relmes, igen, hogy kibe. Nem emlí
tettem  volna, így a filozófus, hiszen 
m indent és m indenkit sorra vet
tem. Uram, én önmagamba vagyok 
szerelmes. Önmagamba. Igen. De 
h á t ez gyógyíthatatlan, szólt a filo
zófus. Igen, gyógyíthatatlan, mond
ta  a mi emberünk.

Otthon, a fürdőkádban vágta fel 
az ereit, hogy a vér ne preckeljen a 
nemrég feltétetett, hófehér padló
csempére.

2011 .

Mattis-Teutsch János rajza
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VARGA BORBÁLA
T í z  h a . i k u
Mitől is hűlhettem meg? nyár van 
a padlóra nézek: 
ő kő maradt
*

Megmintásították 
a budipapírt.
*

A gyerekek
akkor sírnak
ha van valaki a közelben.
*

Berepült egy méh.
Elfelejtette, hol az ablak.
*

Egy szunnyog 
itt szunnyog.
*

Városi emberek, mondta a prédikátor 
Szent Márk ünnepén búzaszenteléskor, 
ne felejtsük el, hogy az étel 
az üzletekben a földből jön.
*

így kezdődik a második 
brandenburgi koncert 
Bach az amit Papageno kívánt 
fürge, friss
*

Alámerülve habok torkaiba 
egyszeresük ringató 
és már nem is ember vagyok 
hanem hal.
*

A gondolatokat, mint a rongyot, elcsomagolja.
*

Tél.
A bakelit a teába égett.

Közhely
Mindennap kaptak húst a macskák 
mégis megették a rozsdafarkút.

Felejtés minek örvend?
Otthonom az ismeretlen. könnyű a levegő! 

mekkora szerencse!

Sör
Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, 

ott vagyok közöttük.

Tárgyalás

Gránátalma
bátyám friss tavaszi szellő! 
jaj, csak el ne pazaroljam!

délutáni szilvanyom 
habzó teraszon 
alkut köt az unalom

Kacagás
annyi korpám van amennyit 
egy disznónak adnak 
amennyit havazhata az égbolt 
puliszkát főzhetnék belőle 
télire a madaraknak

augusztus
zenei szünet

hallgatom ahogy esik az alma

Virradat
Kék! Kék!
Kék a szilvafák alatt a dombok üstje!

aforizma
az egyedüllét ösvényei szikrázóan fehérek télelő
nem tudok semmit
magamnak is csak nagy nehezen

merem bevallani az igazságot 
szerintem préselt fűrészpor

amit eddig stílbútornak néztem

hétfői erdő

hajadat téped
hideg faggyú tölti meg kezed

ruhatár
feledném tudományaimat 
lennék csak csitri!

Patak, szemét, faágak, papír. 
Ujjlenyomatok tavalyi kövön.
Izzad a hát, táskában telefon. 
Felhők vonulnak homálynap körön.

Csak nem virágot látni mentél ki???

mi a boldogság?
ha nem gondolkozom 
Amida Buddha 
összes paradicsoma: 
mennyei dinnye!

o A-«»»KlLOM£TRlK
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DIMÉNY LÓRÁND

11
(részletek)

(. . . )

A pincében egy autós rövidfény-égő 
égett akkum ulátorról. M ár am ikor le
ereszkedtünk a félhomályba, furcsa 
volt, hogy semmi kiabálás, dulakodás 
hangjai, csak az égó' percegése a lép
cső alatt. A ztán am ikor Patkány ki
nyitotta a fáradtolajjal lekent pince
ajtót, akkor jö tt a reveláció. Tudod, 
olyan kép, ami ott m arad a fejed
ben, nem tudod kirázni. O tt á lltak  a 
m arhák, Fricike, Gecó, Öcsi, Kicsi, 
meg még néhányan a B ánat utcából, 
Sógor, Nicu, Gino, és fapofával bá
m ultak ránk, én meg körbe, m int jér- 
ce a görényfészekben. A ztán Patkány 
odabaszott a tarkómhoz: na, jól meg- 
macskáztattunk, szevassz. A szemem 
kezdett hozzászokni a fényhez, és lá t
tam , hogy a sarokban áll Izabella, 
a kis szőke kislány a hatodikról a 
B ánat utcából, a tekintetekben j>edig 
a sötétség bugyrai bújtak meg. Érzed, 
hogy idegenben játszol, nézel körbe, 
és nem ismered az arcokat. Közben a 
pillanat átfolyt a ruháim on, és nyir
kos lett a mez, ami a varrással kifelé 
lógott rajtam .

K isangyal volt ez az Iza. Tejfehér 
bőre, és apró kis lábfejei voltak, m int 
egy orosz babának. Mindig ott fogócs- 
kázott a blokk körül, vagy gumizott a 
lányokkal. Időnként láttam  gumizni 
egyedül is. Ilyenkor a gumi m ásik vé
gét beleakasztotta a pad cementlap
jába. Olyan volt, m int egy kis á tte t
sző szitakötő. Fehér por szállt u tána  
a szélben, m intha a fűszálak kalásza
it ak a rta  volna beporozni, amelyek 
minden nyáron, m int egy búzam e
ző, beborították a Grundot. Iza pun
cija, ahogy akkor ott a pincében meg
m utatta, szétfolyt a fejemben, m int a 
tej. Illatos volt és könnyed, m int a pú
der, áttetsző bőre a la tt az erecskék- 
kel, amelyekben csendben surrogott a 
vér. Az első igazi punci, am it láttam .

O tt a pincében, a fal mellett, egy 
ABBA poszter a latt, ott sunnyogott 
Kicsi is. Ő volt az áldozat. Cserébe a 
punciért meg kellett m utassa a fa r
kát. Valahogy úgy gondolták ezek, 
hogy látványban ta lá ln i fog Izához, 
és az összkép majd édes lesz, m int a 
csokoládé. Amikor azonban Kicsi elő
vette, a látványtól még Fricikének is 
arcára  fagyott a vigyor: akkora pél
dányt egyikünk sem látott, addig, én 
még azóta sem. Szégyellősen tű rte , 
hogy szemeinkkel végigmérjük, aztán

visszabújtatta kékes frottírbugyijába. 
Titok volt ez, amely ott zizegett a pin
ce hűvös légjében, lecsapódott a hideg 
betonon, és a penészes falakról lefoly
va végérvényesen m agukkal ragad ták  
a föld alatti csermelyek. Soha senki 
nem tud ta  meg rajtunk  kívül, hogy a 
Dán Tibi becenevében mekkora m ér
hetetlen irónia lapult meg attól a nap
tól kezdve. R ajtunk kívül csak az ab- 
bás lányok és fiúk lá tták  Kicsinek a 
dákóját, ők pedig azóta is ott moso
lyognak a pince falán, igaz kissé meg- 
sárjgult fogakkal.

Evek m últak el, és m ár semmi nem 
pihent a helyén, minden mozdulni ké
szült. Álltam  az ablakban, és néztem, 
hogy tökéletes egyensúllyal halad a

járdaszegélyen. Kibillenthetetlen fe
gyelemmel, macskaléptekkel haladt, 
balettcipői puhán m arkolták meg az 
aszfalt peremét. Hófehér arca fölött 
fekete kalap, lila ruhájára  a vállairól 
sárga kendő omlott. Ölében kis fehér 
kutyát szorongatott mindig, és h an 
gosan beszélt hozzá. Azt mondták, né
hány éve m eghalt a fia. Előtte pedig 
a férje. Újságot á ru lt és úgy szívott, 
m int egy Dacia porszívó. A Fortuna 
üzlet fölött lakott egy garzonban. 
Állítólag volt családja valamikor. Egy 
fia. És férje. A kemény fiúk így hív
ták: B uretista, akinek a szája szivacs
ból van. Tejfehér bőre a la tt apró erek
ben dorombolt a vér.

Bekerítették, behálózták, B uretista 
úgy vonzotta magához a fényt és a 
nedveket, m int a kozmosz egy kivá
lasztott pontja, m int akinek örök
re kapnia kell, aki soha nem ad, csak 
elszív, magához vesz, raktároz, meg
semmisít. Benne fordult meg a rend
szerváltás poros napjainak epéje és 
sara, m egszűrte, átpasszírozta, kifé
nyezte. Mindezzel együtt hatalm asra

nyújtott szájából bíbor fények tüdőfé- 
nye és rozm aring ravasz illata áradt.

B uretistát rendszeresen levitték 
a Bunkiba. Mindenki, egymás után. 
Vagy egyszerre többen. U tána lilára  
verték. Ameddig szemei körül eltűn
tek a foltok, fekete szemüveget hor
dott. Bár szemei mögé amúgy sem 
lá to tt soha senki. Ezt soha nem é rte t
tem, hogy m iért kellett az u tán  agyon
verni. De én nem értettem  a cuccost, 
m int olyan. És B uretistát sem láttam  
soha. Csak Izabellát lá ttam  mindig 
hajladozni az újságok fölött. Nem tu 
dom kihámozni, hogy mi a valóság hó
fehér, porhanyó húsából, amely a ha l
szeleteket ju tta tja  eszembe azóta is.

Mi m indenesetre féltünk tőle. A kis 
fehérbőrű test felpuhult, 
véraláfutások és sebek 
tá tong tak  rajta. Csak tá 
volról figyeltük, ahogy 
hajladozott az újságok 
fölött, szemén rendsze
rin t a fekete szemüveg
gel, kifogyhatatlan tü re l
mével, és azzal a púderbe 
göngyölt álmos arcával, 
amelyre ráfröcsögött a
20. század sarjadó vége: 
Szopós, Nicu, Gino, Öcsi, 
Sógor, Vasile. A nagyfiúk 
a Fortunától. Vagy bárki. 
Ez volt: illanó, hűvös és 
bizarr, hurkás karjaival 
rendszeresen magához 
ölelte a keserű fejeket, iz
zadt nyakakat vagy tap- 
lós halántékokat. Aztán 
B uretistát elnyelte az űr, 
a kislányból, ak it egykor 

Izának szólítottunk, kiszaladt az em
lős, felfalta a h írek  fertője, az újsá
gokból kiomló idő, amelyen elrugasz
kodtunk, m agunkba pakolva a Grund 
csendjét.

(. . . )

Az ötszáz éves ember pedig egy idő 
múlva botorkálva jött, kissé meggör
nyedve az ötszáz év terhe a latt. Nem 
volt meglepett, inkább unottan  bökött 
az ágy felé, hogy foglaljunk helyet. 
Ilyen lenne az ember, ötszáz év után? 
Valami megrázóra szám ítottunk, 
egy olyan emberre, m int amilyent 
még csak álm ainkban sem láttunk . 
Öreg volt, m int nagyapám, de semmi 
rendkívülit nem lá ttam  rajta. Volt fe
jén egy sapka, há tán  egy zöld pufaj- 
ka kabát, lábán két sötétkék csizma. 
A száraz ágakat ledobta a zománcos 
kályha elé, lehuppant a hokkedlire, és 
felénk fordult. Itt ü lt velünk szembe 
egy ember, aki ötszáz éven keresztül 
lá tta  a felkelő napot, és este, az ága
kon tú l a holdat. I tt ü lt velünk szem-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról

be ez az ember, és megvonta a vállait. 
Teljesen prózai módra. Olyan volt az 
a pillanat, olyan közvetlen, olyan egy
szerű, olyan semmilyen.

Gyerekek, m iért kerestek ti engem? 
M iért keres m indenki? M it m ond
hatna egy ötszáz éves ember mást? 
Sem m it. Éhes vagyok. Felaprítom  
ezeket az ágakat, megrakom a tüzet, 
és sütök egy rántottát kakukktojás
ból. Sültkrum plival. A ztán  pihenek  
néhány percig, nézem az őseim fény
képeit, meghallgatom a híreket, az
tán kimegyek szarni, megmosdom a 
mosdótálban, aztán bebújok a taka
ró alá, olvasok néhány oldalt, aztán  
kifújom  a petróleumlámpát, és újra 
álomba merülök. Ha az éjszaka sem  
halok meg, akkor holnap reggel újra 
kimegyek a patakhoz, megmosdom, 
és főzök egy teát, aztán egy újabb nap 
kezdődik. Ilyen az élet gyerekek. Nem  
vagytok éhesek?

így ism ertük meg az ötszáz éves 
embert. M egvacsoráztunk, közben 
mesélt az őseiről, mesélt az erdőről, 
mesélt a világról. Beszélgettünk a 
fociról is, m egpattogtatta a labdán
kat, belerúgott, és röhögött az ötszáz 
éves ember, arcán fél évezred árnyai 
szaladgáltak. A ztán elkísért az er
dő széléig, és figyelte, hogyan botor
kálunk végig a szondák között, vé
gig a motorverseny pályán. A bokrok 
előtt m egálltunk és in tegettünk ne
ki. O tt állt, m int egy tuskó, az erdő 
szélén, és in te tt az ötszáz éves ember. 
Leereszkedtünk a völgybe, a bokrok 
közé, és ham arosan m indenkit elnyel
tek  a lépcsőházak.

Az ötszáz éves ember m ár nem él. 
Néhány éve az erdészek ta lá lták  meg 
holttestét a patak  partján, ahol mos
dani szokott. Tudod, élt ötszáz és egy
néhány évet. Nem, egy ötszáz éves 
ember sem élhet örökké. M ár azt gon
dolnád, hogy valahogy ennek soha 
nem lesz vége, hogy ez az ember olyan 
meseszerű, olyan más. De tudod, am it 
felépítünk, az egy perc alatt. Az élet 
nem viccelt vele sem.

(...)

B ezártak  egyszer a Petrovicsék 
kék Trabantjába. O tt állt a félszáza
dos jószág a 37-es első emeleti terasz 
a latt, am ióta odaköltöztek, tizenvala- 
hány éve. A latta ötujjnyi vastagságú 
volt a mohás humusz. Először kinőtt 
a fű a csomagtartóból, aztán  elkezd
tü n k  belehúgyozni a hátsó ülés mögé. 
Redszeresen já rtu n k  vizelni, miköz
ben hunyóztunk. B rutálisan, meg
gyaláztuk a Trabit, ő meg sztoiku
sán tű rte . A ztán lehulltak a lámpái,

és a motorházfedő alá beköltözött egy 
menyétcsalád. Bombáztuk a labdá
val, h á tha  kifutnak. A földben, a la t
ta  giliszták tú r ta k  és vakondok váj
tak  járato t. Többször is beültünk az 
első ülésekre, és autóztunk. Nyomtuk 
a pedálokat, jeleztünk, a korm ányt 
nem tud tuk  mozgatni, de azért in
tenzív volt az élmény. Próbáltam  ki
szállni, bezártak. M egtám asztották 
az ajtókat deszkákkal. Röhögtek raj
tam  és magoztak, én meg hunyorog
tam  a húgyszagtól, megfeszültem, ne
ki az ajtónak, az ablaknak, láttam , 
rab vagyok. Kicsordultak a könnye
im, úgy adtam  meg magam, és h á tra 
dőltem a sárgás textilhuzaton. Aztán 
kiengedtek, és m indenki nyálasán rö
högött. Egy darabig meg voltam sér
tődve. Ragadt az arcom a könnyektől. 
H át ilyen volt a Grund.

Meg az, hogy nem voltak titka ink . 
M inden ott úszott körülöttünk, m in
den szutyok lá tha tóan  csomósodott 
meg, ott morgott, h a  k iokádtunk va
lam it, m agával ragad ta, vitte, kavar- 
ga tta  a mélység szemcséit. Ü ltünk  
a pádon, m in t girhes varjak , és m a
goztunk. K ite ríte ttük  m agunkat, k i
fordítottuk ü res nyálkáinkat, és ott 
szárítkoztunk  a m ászkáló kopott 
rúdjain , m in t besózott nyúlbőrök. A

B ánat u tcát kém leltük, v á rtu k , m i
kor jönnek kihívni m inket. A ztán 
jö tt a szopókás bácsi. A B ánat utca 
felől zörgő csokispapírt csapkodott a 
szél. N ekicsapta a garázsok falának , 
a kerítés fogaskerekének, a rohan
gáló boxer fejéhez vágta, az tán  a fel
ta rtó  m elegáram latok m agukkal ra 
gadták, és addig v itték  felfelé, am íg 
a piros celofán recsegése olyan lett, 
m in t a szív súrlódása a bordák belső 
falához. A B ánat u tcaiak  m ár nem

jöttek . Elsőnek Gino költözött el. 
Láttuk: jö tt egy zöld kam ion, és meg
állt a lépcsőház előtt, abba pakoltak 
be mindent. M ár burrogott a motor, 
am ikor Gino, hóna alatt a labdájával 
elindult felénk. Rövidujjú kék ing- 
je, és vasalt nadrág ja  volt, am ilyen
ben soha nem  lá ttu k  addig. Eljött a 
lenti töm bház sarkáig, és megállt. 
Eső utáni meleg fény világította be a 
Grundot, és a Somostető fölött esett 
már. Gino á llt és nézett. Ezt a né
zést látom  azóta m indenkiben, ak i
tő l elbúcsúzom, h a  elm enni készül. 
Kimegyünk Kanadába, k iá lto tta , és 
belecsuklott a hangja. A ztán tett 
két lépést felénk, és m int a kapusok, 
kézből a m agasba bom bázta a lab
dát, és v isszarohant a  kam ion felé. 
Sokáig szállt a labda, szerintem  fel
rú g ta  a blokktető fölé. T alán  ez volt 
az első exit. Ekkor kezdődött m in
den. Megbomlott.

Nem voltak titkaink , és nem voltak 
egyéniségek. Focis srácok voltunk. 
Nem m arkoltunk sokat. A Grund. 
Mennyi is az? Négy vagy öt blokk 
homlokzata. Három fűzfa, az egyik 
nagyon öreg. Kezdetben garázsok he
lyei, majd körbezárt terek. Padok, li- 
pinka, homokozó. Porolók. Utcák be
tonlapokból. Föld fűvel. Mászkáló, 
mellette hinta. Egyszer kiesett egy 
gyerek, és reccsenve kitörte a nya

kát. Futószőlő. Kövek. 
Domboldalon legelésző 
gebe. Mennyi az? 10 év? 
15? Egy bélyeggyűjte
mény, vagy a focistás rá 
góspapírok? Az utolsó fil
mes fotók. Titkok.

Tudod, úgy érzem ma
gam, m int a jégkorszak 
küszöbén. O tt voltak azok 
az idők, amikor még me
legedett minden, forrt az 
ég, hogy aztán  sok ezer 
évre lefagyjon, csontszí- 
nűen nézzen vissza, rajta 
bután a csillagok. Még er
jedt minden, élt az anyag, 
folyt a lé. Alakultak, he
lyüket keresve mozog
tak  a káoszban a tenge
lyek. Aztán befagytak, 
leállt a mozgás, megkö
tö tt a massza. O tt állok 
benne, bizonytalanul. Bár 
szolid, de bárm ikor elol
vad és szétfolyik a lábaim 
alatt. Ezek azok az idők, 

amikor gondolatokat ébreszt az emlé
kek hálójából egy piros celofán. Nézed 
a várost felülről, figyeled az imitt-am- 
ott felkúszó füstcsóvákat, belelüktet 
szemed a fényekbe, bámulod, hogyan 
suhan egy hazatérő fáradt madárraj. 
Ülsz a dombtetőn, segged lassan fel
szívja a halkan leereszkedő este pá
ráját, de nem veszed észre. A hideg 
langyos hártyát csal a szemeidbe, és 
tenyereid m intha csendben a földdel 
beszélnének.

»og» KilometriK



HELIKON

SZILÁGYI GÉZA A néma éj komor titkárul 
A csillag semmit el nem árul... Csak a pénzt!

Dalok az éjszakahoz
Éjjelek éjjele,
Vesd rám palástod:
Zúgó fejemre,
Sajgó szivemre...

A gőgös nappal lealázott. 
Kitárta kegyetlen’:
Száz csúnya tetten,
Sok durva szón,
A mi keservet 
Beteg valóm 
Magába rejtett...

Éjjelek éjjele,
Vesd rám palástod...
II.

Valaha, görnyedezve 
A boldogság alatt,
Szilaj mámorba veszve,
Meg is tagadtalak.
S  eszelős, durva vágyban 
A nap tüzét imádtam.
Most hozzád visszatérek: 
Öledbe, tiszta éj!
Vágyik beléd a lélek,
Mit elgyötört a kéj.
Révet lel itt örökre 
Az üdv hajótöröttje.

III.
Véresre sebzett ajkaimról 
Már nem zokognak fel dalok, 
Mérhetlen éjjel síri csöndje: 
Tiéd leszek, beléd halok.

A lejtőn
Vad kedvtől űzve-hajtva 
Lerohanok a lejtőn:
Sováran int a mélység,
Valóm’ mámorba ejtőn.
Nem görnyeszt semmi járom, 
Kin sem gyötör titokban,
Mi teher volt szívemben,
Mind vakmerőn kidobtam.

Ami befonta lelkem’
És megzavarta elmém’:
Az Úristen meséjét,
Azt odafönn felejtém.

Miknek hústépő kínja 
Téboly széléig; elvitt:
Csak odafönn ismertem 
A lelkek hűs szerelmit...

Most, mind mélyebbre szállva, 
A test köll s nem a lélek,
Az ördög s nem az isten:
Most érzem csak, hogy élek!

Lefelé! Meg sem állva 
Egy röpke pillanatra! 
Fagyasztó fény világától 
Örökre elszakadva -

A mély sötétbe törve.
Hol poklok tüze éget -  
A mennyeket kaczagva, 
Keresni üdvösséget!

Emésztett láng, vad lázban égtem: 
Sok volt a tűz, sok volt a fény... 
Mily boldog semmiségbe kábul 
A lélek az éj hűs ölén!

IV.
sav orr qó

Üres káprázat mind a dicsőség; 
Szerelemmel kábán vájj ki törődnék,
A mikor sóvárgja a pénzt, csak a pénzt -  
A lábad alatt kiterülve találod 
Hírrel, szerelemmel ragyogón a világot: 
Ha megtaláltad a pénzt, csak a pénzt...

Ki volt az apánk -  ki kérdezi még?
Ki volt az anyánk -  együgyű kicsiség.
Az apánk, az anyánk: a ki adja a pénzt. 
Még másra vágytunk egykor botorul? 
Eltorzul az arcunk, ökölbe szorul 
A kezünk. Csak a pénzt, csak a pénzt!

Úr egy van a földön, egy Isten az égben. 
Ki másba bízik, balga, hiszékeny;
Mi mást nem imádhatunk, csak a pénzt. 
Érette bárki cafatja leszünk,
Mocskolva szivünk, eladva eszünk -  
Ki bánja! Pénzt ide, pénzt, csak a pénzt!

Sem a szív, sem az ész nem visz a magosba, 
Itt sorvadozunk cudarul letaposva,
Ha meg nem kerítjük a pénzt, csak a pénzt. 
Mi itt len a mélyben mindannyian együtt: 
Szeretjük, imádjuk, eszelősen epedjük 
A pénzt, a pénzt, csak a pénzt.

Kiszáradt lelkünk tűzbe borul,
Egy álom képe kisért gonoszul:
Pénzt, pénzt ide, pénzt, csak a pénzt. 
Merülni, fúlni, veszni beléje,
Ez lenne vad éltünk baljóslatú kéje -  
Pénzt, pénzt ide, pénzt, csak a pénzt!

Öled lágyább, miként a földi nőké,
És megpihenni rajta édesebb;
Te hű maradsz örökre híveidhez, 
Kiknek beteg valója csupa seb.
Csönded beszédes. Zsibbasztó varázsod 
Lármás nappalból feledésre hív.
Hűs vánkosodra elcsitulva hajlik,
A mely álmodni sem tud már, a szív.

V.

Ki lerohan a lejtőn,
Az kéjből-kéjbe szédül 
A benne élő sátán 
Varázsos erejétől ...

Hajrá! -  Tiétek Isten 
S a magasság, a tiszta: 
Enyém leszen a mélység 
Gyötrően édes titka ...

Egy rab dala 
az éjszakában
Legörnyesztett gyávaságba 
A gyalázat.
Mind hiába,
Szívem többé föl nem lázad.

Sok sorvasztó titokkal 
Van a szivem tele,
S mit ajkam rímbe foglal, 
Csupán gyarló jele.

Felém kaczag a mélyből 
Egy elkárhozott asszony: 
Kell, hogy hókeblin ajkam 
Piros rózsát fakasszon!

A peremen, de mégis belül
Első kötete, a Tristia megjelenésekor erkölcstelenség címén indul sajtóper elle

ne. Szilágyi Géza (1875-1958) botrányosan és bátran indul el az új lírai törekvé
sek útján. Ady előfutáraként tartják számon, akit maga Ady is elődjének tartott. 
Előfutár, a botrányokból a lexikonok, majd a lapszerkesztés, az újságírás világá
ba lép át. Köteteiről Karinthy, Kosztolányi, Tóth Árpád is elismerően nyilatkozik. 
Megmarad irodalomtörténetünk peremén, de mégis: azon belül, mint az utcalá
nyok, koldusok, csavargók életének egyik bátor hangú megszólaltatója.

K. ZS.

Ittasodtam könnyű táncon 
Hajdanában...
Mostan láncom 
Hordozom az éjszakában.

Ezt a láncot el nem nyüvöm 
Soha talán:
Puha füvön
Húzom béna lábam után.

Megyek balra, térek jobbra, 
Nagy a börtön:
Bús lét foglya
Leszek mindég itt e földön...

KlLOMETRlK
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SZŐCS ISTVÁN

„Hazafelé
fújja...”
Az utóvédharcok értelme az ellenfél 

mozgásának lelassítása. Az utóvédhar
cosok lelkiállapotát -  és taktikáját -  oly
kor a kötelességtudat vagy a fanatizmus, 
máskor a kibúvókeresés, esetleg a frater- 
nizálási lehetőségek irányítják: „hát mu
száj nekünk egymásra haragudnunk?” 
A Hitel című folyóiratban* olvashatjuk a 
következő' elszakadási kísérletet: Herder 
hosszúra nyúlt árnyéka. Mórocz Zsolt be
szélgetése Pusztay János és Balázs Géza 
nyelvészekkel.

Az írás első alcíme: Van halszag vagy 
nincs halszag? Ugyanolyan ízléstelenül 
hat, mint az első viták Sajnovics után a 
halzsíros atyafiságról. Nem beszélve arról, 
hogy Herdernek semmi köze nincs ahhoz, 
ami e megfogalmazás mögött lappang: -  
pángermanista és pánszlávista agitáto
rok névtelen levele (Nagy Igazságok cí
mű), ez hecceli fel a vitafeleket.

Ha módszeresen akarnánk hozzászó- 
lani, legalább kétszer akkora munkával 
kellene eló'állanom, mint Pusztay János 
műve, Az ugor-török háború. Erre nincs 
mód, ezért csak egy-egy megjegyzést te
szek a beszélgetés mentében.

Annak idején, Sajnovics Demonstráci
ójának. a közzétételekor az északi rokon
ság és a szittya öntudat még egészen jól 
összefért; lásd Dugonics Etelkáját, mely 
hosszú időn át a legnépszerűbb magyar 
regény. Az ellenállás az északi rokon
ság eszméjével szemben nem tömeges-, 
különösen, hogy Sajnovics, illetve men
tora, Max Hell csillagász nemcsak lapp
magyar, de finn, de török, de kínai ro
konságról is mesél. Nem csoda, hogy a 
Katedrát megszállva tartó halszagúak 
200 éven át nem fordítják le Sajnovics 
művét magyarra. Minthogy Révay 
Miklós és Gyarmathy Sámuel fó'-fó' mű
veit sem, megmaradtak egy idetársítha
tó adoma kisajátításánál: „Gyarmathy 
Sámuel, én téged bámuel!”

Magyar írók e kérdésről? Mórocz idé
zi Németh Lászlót: „a finnugor démonok 
ragonként összekapaszkodva rámnevet
nek”. Gyönyörű szóvirág! Csak éppen 
semmi konkrét tartalm a nincs. Pedig 
idézhette volna Szabó Dezsó't, aki el
ső' közrebocsátott művében éppen a vo- 
gul szógyökökró'l értekezik, talán aka
démiai szellemben. Aztán sutba vágja. 
Akiket a másik oldalról idézhetett vol
na? A naiv, de éles szemű Berzsenyi; a 
nyelvtudós Vörösmarty; a titkos tanok 
prófétáit felülmúló látnok, Jókai Mór; 
aztán Móra Ferenc; Móricz Zsigmond; a 
nyelvek anyjának árvája, Erdélyi József; 
a maga ellen vitéz Szabédi László; vagy 
éppen Pusztay János „verselgetésének” 
eszményképe: Kiss Dénes...

A törzskönyvezett nyelvészekre jel
lemző, hogy mindég ugyanazokat a ré
gi csontokat rágják (pl. szittya és hal
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zsíros ellentét, dicsőséghajhászás stb.), 
ám sohasem szólnak hozzá a nemzetkö
zi nyelvészet újabb felfedezéseihez eme 
kérdésekben; úgy tűnik, hallani sem 
akarnak róluk. Két évvel ezelőtt volt pl. 
New Yorkban egy világszerte sok tudo
mányos port felvert „szittya” kiállítás; 
elvárta volna az olvasó, hogy legalább 
félszájjal utaljanak rá, ha annak a be
állításai nem is kedveztek a „szittyahor- 
thystáknak”... De -  semmi. Mint ahogy 
Pusztayéknak az sem tűnik fel, hogy 
egy ideje, akár félévszázada, a nemzet
közi nyelvtudományban egyre gyakrab
ban pendítik meg, hogy az ószibériai és 
az észak-afrikai nyelvekben olykor-oly
kor mintha egymásra mutogató elemek 
bukkanának fel. Nem jutottak el hozzá
juk azok a feltevések, hogy az eljegesedés 
visszahúzódása, a felmelegedés követ
keztében hogyan száradt ki a Szahara, 
és a mind északabbra húzódó növény- és 
állatföldrajzi lehetőségeket mint köve
tik a vadász és az állattenyésztő népek. 
Pedig Pusztay nyomatékosan hangsú
lyozza: őt az érdekli, hogy mi volt még 
azelőtti Nem hat-hét ezer év, hanem még 
az alapnyelv előtt? Akár tíz-húszezer év
vel ezelőtt? És mint igazi jó dialektikus, 
feje tetejére állítja a valóságot: ahogy a 
hideghatár húzódik egyre északabbra, 
szerinte a népek elkezdenek dél felé tü 
lekedni. Egyes csukcsok pl. a felmelege
déstől annyira pánikba esnek, hogy meg 
sem állanak Észak-Afrikáig, beprése- 
lődnek a Nílus völgyébe, és kínjukban 
elkezdenek piramisokat építeni?

Másrészt, ugyanakkor, nem helyes
li a saját tudományosnak szánt néze
tei tanulmányozását történetiségükben. 
Például Hunfalvy Pál, az Új Magyar 
Múzeumban, még az 1850-es évek ele
jén írt „a magyar, finn s török szók
ról” egy olyan tanulmányt, amely sze
rint a magyar e nyelvcsaládnak önálló 
ága! (Ám később ő is másfele kanyaro
dik.) Az utóvédek már-már bele-bele 
néznek a Czuczor-Fogarasi-féle, régeb
ben gúnyolt nagyszótárba, de még nem 
került a kezükbe pl. Fogarasi Jánosnak 
a magyar nyelv metafizikájáról írt mű- 
vecskéje. Amelyben is, többek között, 
Fogarasi megállapítja, a magyar nyelv 
régiségének egyik bizonyítéka, hogy 
már nincsenek benne nagyon elkülönü
lő nyelvjárások. Szemben pl. a némettel, 
amelynek még kisebb területen is virág
zanak az élesen elhatárolódó nyelvjárá
sai, pl. Svájcban vagy a régi Erdélyben. 
Pl. Feketehalom (Brassó környéki) falu
ban (Codlea, Zeiden) egy időszakban két 
szász nyelvjárást is beszéltek.

S ha itt tartunk, miért nem esik szó 
róla, hogy a „megmosolyogtató” Horvát 
István szerint a magyar nyelvben végül 
is csak 2 nyelvjárás van: a tulajdonkép
peni magyar, és a palóc. Az előbbiben a 
jóhangzás az alakító erő, az utóbbiban az 
érthetőség. Ezért a palóc (vagy palócos) 
nyelvjárásban nincsen, vagy nincs nagy 
szerepe a magánhangzó-harmóniának 
vagy a mássalhangzók asszimilációjának. 
Ám van egy nagy baj: a „palóc” szó szláv 
eredetű, mondja Történeti Etimológiai 
Szótárunk, és azt jelenti, hogy „a ká

nok”. Hogy miért kellett a kánoknak e 
csoportját szlávul elneveznünk? Azt sem 
próbálják magyarázni. [Képzeljük el, ha 
Borogyin Poloveci táncok című zeneda
rabját (az Igor hercegből), egy magyar ze
nekar Palóc táncok címen tűzné műsorra: 
micsoda „dicsőséghajhászási”, szittyahor- 
thystázó rohamokat váltana ki ez vala
mennyi Pusztay János, Erdélyi István, 
Alföldi Elvira tollából!]

S még nagyobb baj: ha a palócok törö- 
kös eredetűek, akik ugyancsak vokál- 
harmonikáznak, akkor kiktől vették át 
a „még azelőtti”, az alapnyelv előtti ala
kokat? És miért hívják a palócokat egyik 
helyen matyóknak, a másikon barkónak, 
a törzsterületektől távolabb települte- 
ket tahóknak? És a délbaranyai, szlavó
niai magyaroknak mért brecó, Kórógyon 
brencó volt a csúfnevük, holott a rómaiak 
idején hívták az itt lakó népséget breuci- 
nak? És ahol (Dráva) Gárdony helységet 
a rómaiak Cordone névvel illették? Nem 
véletlen, hogy az új magyar tájszótár
ból kifelejtették e szót, ugyanis a Sunyi, 
Sunyítás: „ősi örökség” az ugor, esetleg az 
uráli korszakból!

Az utóvédnek sem ártana a helyi lakos
ság nyelvét jobban megismerni! Ezt írja 
Pusztay: „Látom, ahogy most Nyitrán is 
tanítok: a felvidéki magyarok azt mond
ják a telefonálásra: én hívok neki, nem azt, 
hogy felhívom. A szláv nyelvekben -  a szlo
vákban és az oroszban is -  a hívni, telefo
non felhívni, az neki, tehát dativusi von- 
zata van”. Ilyenkor, az olvasó, hogy ne 
durvuljon, már-már gügyögni kényte
len: Há’ biza, kedves nyelvész, hát soha
se hallotta, hogy magyarul is úgy mond
ják: telefonálok nekil És nem telefonálom 
őt? (Legfeljebb álmából feltelefonálom.) 
És azt is mondjuk, hogy szólok neki. Az 
ember mind beszélhet neki, mert ő ugye, 
nyelveken tud szólani! A beszélgetés ve
zetője, Mórocz Zsolt is rögtön felzárkózik: 
„Tirpák ismerősöm, mikor hozzánk jött, 
azt mondta, megyek nálatok.” Nahát, itt 
Erdélyben rengeteg olyan emberről tu
dok, akinek egy szikra tirpák ismerő
se sincs, mégis ilyeneket mond: „Ma este 
megyek nálatok”... Mikszáth Kálmánnak, 
egyszer egy to... izé, szlovák atyafia azt 
mondta: „Én jól tudom magyarul beszél
ni.” Az író így felelt: „Látok!”

A Sunyítás ősi uráli örökségével kap
csolatban meg kell még tárgyalnunk: 
a magyar nyelv nagy ellenségeihez ho
gyan viszonyulnak a katedra-nyelvé
szek? Lásd pl. „a nagy” (le magnifique) 
Antoin Meillet és Kosztolányi, valamint 
Cavallo-Sforza és mások viszonyát? Ám 
ezt inkább más alkalommal, s akkor 
majd Balázs Gézáról külön szólva, mert 
ő már a magyarság oldaláról nézi a ma
gyar nyelv ügyét! Addig is egy szép vers 
Pusztaynak és Erdélyi Istvánnak, mint 
hátvédharcosoknak a szintén költő-nyel
vész Szabéditól:

Almáink nem sietnek. Késlekednek.
Lassan pirulnak, mire megjön az őszvég.
Ezt is mondom, hogy azt is

mondhassam:
Minden megjön. Te is megjösz még!

Hitel, 2011 június, 64 -  71. old.
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A jerikói rózsa
A baronessz telefonált, annyit mon

dott: jövök, hiszen ma van a születés
napod. Nem suhin to tt meg csodálko
zás árnya, mivel az ősöreg baronessz 
engemet m indig elképesztett sütem é
nyekkel, kézzel veregetett, kis perzsa
szőnyegekkel tö rt rám. Részt kért az 
életemből, s én k itá rt karokkal fogad
tam . Gyermekei voltak, közel és tá 
vol tőle, de azok nem igényeltek részt 
a végnapjaiból. Én viszont mindvégig 
mellette álltam , s ez mind neki, mind 
a Miron nevű férjének jótétemény 
volt. Miron őt úgy szólította, becézve: 
Babsz, h á t én így nem folyamodhat
tam  hozzá, számomra m aradt a ritka  
és egyedi baronessz. Bárói családból 
szárm azott, de ezt a szocializmusban 
mélységesen titokban kellett ta rtan i. 
Akkoriban főúri családból szárm azni 
egyenlő volt az osztályellenséggel.

Csengettek, s az uram  tá r ta  ki az 
ajtót. Kézenfogva (Miron tériszonytól 
szenvedett) ott állt előttem a m ár kor
ta lan  pár. A baronessz kezében flusz- 
papírba csomagolt valami. A lakás
ban az öregek leültek az ebédlőasztal 
mellé, én néztem Babsz arcát, a bőr 
pergam en színű volt, sárga finom
ság, még nem ráncos, de m ár ellazult, 
m int a régi, finom szövetek, megrogy- 
gyant. Babsz szemében mosoly fénye, 
bejelentette, am it úgyis tudtam :

-  Ma van a születésnapod s én egy 
örökös virággal köszöntelek fel. -  
Bontogatta a fluszpapírt, az ujjai csú
nyán bogosak, még csak erről a kézről 
derült ki a kora. — Ez a jerikói rózsa — 
nyújtotta felém az ajándékfélét.

A baronessz kezében búzaszár el
vastagodott szárán, m intha egy bo
tocska lenne, elszáradt, elfonnyadt 
mákfejekhez hasonló valam ik. A meg
lepetéstől sebtében lerogytam a mel
lettem  álló székre. A baronessz pedig 
emígyen utasított:

-  Vedd elő a legszebb vázádat... -  A 
m acskák minden kristá ly  és félkris
tály vázám at eltörték, egyetlen vas
tag  falú, otromba üvegváza m aradt 
épen. A uram  vizet csurgatott a vázá
ba és a baronessz elé helyezte. Babsz 
a vízbe te tte  a bogáncsszerű kórókat. 
T udatta  velem, am i a napnál is vilá
gosabb volt:

-  H át ez megvan...
Megvolt. A baronessz még taglalta 

a tém áját, hogy a bölcs öregek kedves 
tárgyaikat idejében odaajándékozzák 
egy, a szám ukra kedves személynek, 
egy drága embernek. O tt ültem, m int 
a kiszemelt drága személy, a drága 
tárgy  egyetlen tulajdonosa. Majd a 
baronessz azt kérdezte tőlem, hogy 
láttam -e éjszakánként a házak előtti 
tereken azokat a kis máglyákat, hát

azok nem egyebek, m int a meghalt, 
öreg nők koloncai, amelyek m ár sen
kinek se kellettek se a családból, se 
a szomszédok közül. Fényképek, szé
kek, ruhanem űk, könyvek mind a 
tűz m artaléka lesznek. S ez m ár nem 
holmi félázsiai lidérc, hanem  Európa 
lom talanítása. Á tvillant bennem az 
Államokban élő unokanővérem in té
se: ha  öt évig nem használsz valam it, 
azt rögvest add tovább, vagy tedd oda 
a szemétledobó mellé. Valaki majd el
viszi. Am erikában ez a szokás. S mi
vel a  tá rgyaknak  is sorsuk van, Isten 
ítéletei felfoghatatlanok. A holtak 
nyomában m aradt generál nagy taka
rításnak  vége van. A füst viszont eljut 
a negyedik dimenzióba, s ott képes új 
világot kialakítani.

És a baronessz beszélt, mesélt, ke t
tőnk kapcsolatában az volt a szép, 
hogy ő, ha megszólalt, mindig mondott 
is valam it. Ezen a napon például azt, 
hogyan kerü lt hozzá a jerikói rózsa. 
Az anyósa, egy gyönyörűséges és még 
álmodozáshoz is értő  asszony, az u rá 
val, aki ortodox főpap volt Váradon, 
nászú ira  máshová ugyan hová me
hettek  volna, m int a Szent Földre, 
m ert ott még az ájer is szentséges, de 
az álmodozáshoz értő  anyós toppan
to tt a lábával, és kimondta: Jerikó. 
S ez a prelátusfeleség (leendő anyós) 
ad ta Babsznak a jerikói rózsát. A ró
zsa volt a nászajándék a menyasszony
nak, nem míves, finoman kidolgozott 
ékszer, hanem  a jerikói rózsa. Akkor 
én, magam ban, a rra  gondoltam: ha 
van kora a virágoknak, a m ár tárgy- 
gyá lévő, egykori virágoknak, akkor 
ez a csóré szárazság megvan százéves 
is. Aztán, am ikor élete folyamán a ba- 
ronesszre nehéz órák borultak rá, ő 
bezárkózott egy sötét szobába, s a je 
rikói rózsát egy gyönyörű kristályvá
zában helyezte el. U tána következtek 
a várakozás percei, órái. Azon a rég
múlt napon a baronessz azt is felem
legette, hogy ő kim ondottan imponált 
az anyósának. Egy baronessz m ár va
laki, megemeli a család rangját.

S az uram , aki nemrégiben té rt ha
za Izraelből, összejátszott a baronesz- 
szel, arcán megkövült zsidó szomorú
ság, fehérre kopott, ősrégi szenvedés. 
Ebből a mozdulatlanságból kiindul
va valam i kis izgalom borzolt fel, a 
helyzet gyanús lett nekem. Sejtettem, 
hogy titkolnak előttem valam it. A rra 
gondoltam, hogy én II. János Pál pá
pától tanultam  el a szeretetet, s ő nem 
akárk i volt, hanem  az ötödik evan
gélista, elégszer hangsúlyozta, hogy 
Isten ember irán ti szeretete végtelen. 
És mellette perm anencia a Szentlélek, 
aki nagy kommunikátor. A XX. szá
zad emberei m ár elszoktak a csodák
tól, m ert a tudomány nagy ívelésű s 
ezzel együtt a köznapiságot súroló fel
fedezéseitől nincs messze a csoda. S

amikor a m ár alaposan leülepedett 
tudományos igazságok a gyakorlat 
rang jára  léptek, igazi csoda jöhet lét
re. De végső soron ez is Isten műve. 
A nagy pápa életművéből kiolvasha
tó, hogy mind a szeretet, m ind a sze
relem tanulható, ám ha ezt nem gyer
mekkorban tapasztalja meg az ember, 
az ú t m ár nehezebben bejárható.

Az uram  lefekvéshez készülődött, 
de még ki-kinézett az ablakon. Kis 
máglya seholse lángolt. 0  szokta meg
jelenteni: na, valaki megint elment. 
Én m ár egyet s m ást tudtam , például 
azt is, hogy a legnagyobb alkotás ön
m agunk megformálása.

M agam ra m aradtam  a v illanytalan 
ebédlőben a jerikói rózsával, szinte 
megkövült a szemem, annyira fixíroz- 
tam  a meztelen kórókat. A csoda nem 
és nem ment végbe. Az uram  mesél
te, hogy a zsidók közül sokan tövestül 
tépték ki a földből a rózsát, és átp lán
tá lták  a házuk melletti kiskertbe. A 
rózsa m ásnapra fordult ki a földből, 
úgy látszik, nem volt eléggé szent
séges, m ert nem a virágban rejlett a 
csoda, hanem  a jerikói földben.

S amíg v irraszto ttam  a meztelen 
virág előtt, hogy ellessem a virágzás 
p illanatát, a csoda késett, fatálisán  
késett, ahogyan a k ínaiak  oktatnak: 
abban a fazékban, am it mindvégig les
nek, sose forr fel a víz. Az uram  béké
sen aludt a kis szobában, csak én vol
tam  éber módra virrasztó. Hajnal felé 
engemet is elröppentett az álom, ka
rom at az asztalra  helyeztem és ráhaj
to ttam  a fejemet. Amikor órák múlva 
a Nap az arcom ra tűzött, felriadtam. 
A jerikói rózsa kivirágzott. Piros volt, 
de valam i egyedi, rózsaszínes, lilás 
piros, és szaga semmi, de a szirmok 
élők voltak. Az uram  mosolyogva állt 
mögöttem, kezével m egérintette a vál- 
lam at, úgy, m intha kapcsolatba a k a r
na lépni velem, és azt mondta:

-  Én ezt tudtam , m ert Izraelben 
láttam  hasonló csodát...

Nem haragudtam  életem emberé
re, m ert a csodaváráskor az embere
ket m agukra kell hagyni.
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C S E R E  P É T E R

Aki erdélyi szavakból
épített katedrálist
1. Miután az Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár 1225 oldalas, impozáns 
első kötete megjelent, Ruffy Péter ezt je
gyezte fel a nyelvi régészkedés kolozs
vári tudósáról a Magyar Nemzet hasáb
jain: „Szabó T. Attila erdélyi szavakból 
székesegyházat épített [...]. A kolozsvá
ri Szent Mihály-templomhoz hasonlót.” 
Ruffy pontosan és szemléletesen fogal
mazott. A glédába állított erdélyi ma
gyar szavak román és német értelmezé
se révén napi és népi érzékletességében 
szemlélhetjük az erdélyiség fogalomköré
nek meggyökereződését és kiterebélyese- 
dését a századok során. A székesegyház
metafora értéktelítettsége egyszersmind 
az Erdély-trilógia Kelemen deákját is tu
datunkba idézi, kit Móricz a tudós levél
táros Kelemen Lajosról mintázott, aki 
ámulatba ejtette őt a Bethlen Gábor ko
rabeli erdélyi „vásár- és miesnapok” fel
idézésével. Visszatekintésében maga 
Szabó T. Attila (1906-1987) is felfigyel 
arra, hogy a művészi megformálás rend
jén mivé varázsolta Móricz fantáziája a 
helyszínen megismert életanyagot. Ez pe
dig legalább három dolgot bizonyít: 1) a 
leghitelesebb forrásból értesült az író és 
a tudós kapcsolattörténetéről, magától 
Kelemen Lajostól, aki minden bizonnyal 
a legmélyebb hatást gyakorolta Szabó 
T. Attila tudományos érdeklődésének a 
megszilárdulására, hiszen mellette ízlel
te és szerette meg életre szólóan a napi 
rendszerességgel végzett levéltári kuta
tás gyötrelmes szépségét; 2) fiatal korá
tól tisztában volt a művészi átlényegítés 
természetével; 3) nyelv és irodalom, tudo
mány és művészet nélkülözhetetlenségét 
kölcsönhatásukban szemlélte, hivatásu
kat az értékteremtésben látta.

Nem voltam tanítványa Szabó T. 
Attilának, „csak” hallgatója három sze
meszteren át. Ruffyt viszont mesterem
nek tekintettem életpályám első sza
kaszában. Akkoriban az egész magyar 
nyelvterületen ű volt az, aki még írói ran
gon művelte az újságírói műfajokat. Nagy 
erdélyiek című portrésorozata élményé
lességgel él ma is bennem. A sor Dsidával 
kezdődik, Szabédival folytatódik és 
Kelemen Lajossal zárul -  a nagy erdélyi
ek közül is a legnagyobbak A sorozat „fe
lezőidejében” megjelent Magyar Nemzet- 
beli portréban így üti le az alaphangot:

„Tessék elképzelni egy tudóst, aki szá
mos más munkája mellett ehhez a han
gyaszorgalmú, szerzetesi munkához 
mindig vissza-visszatért, téglát téglára 
rakva építkezett, cédulát cédulára hal
mozva gyűjtött. E szók, cédulák, régi 
mondatok hurokszorítású kényszerében 
élt, huszadik századi elméjében tizenötö
dik, tizenhatodik századi mondattöredé
kek zsongtak, fejedelmi naplók szavaival 
tért nyugovóra, és céhek jegyzőkönyve
ivel ébredt, káromlások csuda szófűzé
seivel álmodott, és jobbágy-kezeslevelek 
szavai követték árnyként az utcán, ha la

kásáról a kolozsvári egyetemre tanítani 
ment [...]. Egymillió szótári adattal, ame
lyet e fél évszázad során egybegyűjtött és 
fölhalmozott, nem lehet békésen együtt 
élni. Egymillió szó, szóadat olyan meny- 
nyiség, amely képes fölforrósítani, szétre- 
peszteni az elmét.” (Ruffy Péter Szabó T. 
Attila. In: R. P.: Világaim. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1979. 336-341.)

Szabó T. Attilának nem egy vallomása 
azt tanúsítja, hogy élete és munkássága 
fő művének a Szótörténeti Tárt tekintette, 
erre az öt évszázadot átfogó nyelv-, iroda
lom- és művelődéstörténeti műre összpon
tosította minden figyelmét, teremtő aka
ratát. Élete alkonyán rá kellett döbbennie: 
ha célt akar érni, akkor tanítványai szer
vezett munkaközösségére kell testálnia fél 
évszázad alatt kicédulázott nyelvtörténeti 
adatainak rendszerezését és értelmezését. 
Különben is még két másik vállalkozá
sa igényelte szerkesztői/alkotói közremű
ködését. Az egyik az Országos Széchényi 
Könyvtárba kellő időben átmentett erdé
lyi történeti helynévgyűjtése volt, amely
nek anyagából az utóbbi évtizedben nyolc 
kötet látott napvilágot, és ugyanennyi vár 
megjelenésre. A másik a Válogatott tanul
mányok, cikkek hét kötete.

Ha felütjük a Helikon Kiadónál megje
lent Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. kö
tetét, azt olvashatjuk, hogy az erdélyi 
magyar tudományosság kiemelkedő kép
viselője nemcsak nyelvész, hanem iroda
lom- és művelődéstörténész is volt. A lexi
konszerkesztők nem tévedtek, sőt ennél 
bővebb „ágyazásban” is el lehet helyezni 
Szabó T. Attila életművét. Hiszen valójá
ban Erdély történelmének, kultúrájának, 
nyelvének, személy- és helynévtörténeté
nek, néprajzának búvárlója volt.

A Tár I. kötetének a megjelenése után 
fejtette ki Beke Györgynek, hogy egyéni
ségét és látókörét formáló szellemi men
torainak köszönheti mindezt. „Főiskolás 
koromban — olvasható tanulmányainak 
és cikkeinek V. kötetében, a Nyelv és iro
dalom háttérvilágát bemutató interjú
ban -  a teológián az egyetemen kiváló 
professzoraim voltak, mindannyian nagy 
tudású, igényes emberek. Tőlük kaptam 
az első tudományos indítást. A rendsze
res gondolkodás alapjait nekik köszön
hetem. Különösen szívesen foglalkoztam 
főiskolás koromban a filozófia történeté
vel és a két bibliai nyelv közül főként a 
göröggel. Másodéves teológus koromban 
svájci frankban Rockefeller-ösztöndíjat 
kaptam. Ez lehetővé tette, hogy csak ta
nulmányaimmal, csak tudományos mun
kával foglalkozzam. Viszont legkedve
sebb tanárom, Tavaszy Sándor, az intézet 
akkori igazgatója -  nagyon bölcsen — er
kölcsileg kötelezte a Rockefeller-ösztöndí- 
jas hallgatókat (összesen hatot), hogy az 
Erdélyi Múzem-Egyesület Levéltárában 
— Kelemen Lajos vezetésével — történe
ti vonatkozású iratokat másoljanak. Ez 
1925-ben történt. Ekkor kerültem kap

csolatba Kelemen Lajossal. Ez a kap
csolat az én életemben döntő fontosságú 
volt.” (Beke György: A nyelvi drágakö
vek bányásza. In: Szabó T. Attila: Nyelv 
és irodalom. Kriterion Könyvkiadó, Bük., 
1981. 561-569.)

2. „Levéltáraink holt kincseit élő érték
ké formálni” -  Jancsó Elemér ebben látta a 
fiatal Szabó T. Attila programját. A XVI- 
XIX. századi kéziratos énekeskönyveink
ről írt tanulmányát azért tartotta példa
értékűnek 1930 januárjában a Kolozsvári 
Református Kollégium irodalomtaná
ra, mert a számba vett kilencven gyűjte
mény ismeretlen anyagának bemutatásán 
túlmenően a szerző a kisebbségi helyzet
ben önérzetet és önbizalmat nyújtó kuta
tások szükségességére is felhívta a figyel
met. (Dr. Jancsó Elemér: Szabó T. Attila: 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület XVI-XIX. 
századi kéziratos énekeskönyvei. Erdélyi 
Fiatalok, 1930. 1. 14-15.) Szabó professzor 
akkoriban irodalomtörténésznek készült, 
és 1934-ben irodalomtörténeti témából 
védte meg doktori értekezését a debreceni 
Tisza István Tudományegyetemen.

Virágének-gyűjteményének, a Haja, ha
ja virágomnak a megjelenése után egykori 
hallgatója, a lapszerkesztőként és próza
íróként ismertté vált Varró Ilona 1970-ben 
„irodalmi eretnekségében marasztal
ta el a „legnyelvészebb nyelvész”-t. Szabó 
T. Attila példaszerű higgadtsággal vála
szolt a „szabálytalan recenzió”-ra. A Nyelv 
és irodalom című „fehér könyvében” olvas
hatjuk:

„Nagyon nagy veszély rejtezik abban 
az utóbbi évtizedekben nálunk erőre kapó 
tévhiedelemben, amely a nyelv és az iro
dalom kérdését különválasztva, az előb
bit a nyelvészek, az utóbbit az írók érdek
lődési, illetve hatáskörébe utalja. Mintha 
volna irodalom nyelv nélkül, és ellehet
ne a nyelvész a nyelvváltozatok legtisz- 
tábbika, legcsiszoltabbja: az irodalmi 
nyelv szépségeinek ízlelgetése és sajátos
ságainak tanulmányozása nélkül!” A to
vábbiakban kiemelten szól arról, hogy 
a Biblia-fordításoktól kezdődően mek
kora szerepe volt a nyelv- és irodalom
teremtésben Sylvester Jánosnak, Géléi 
Katonának, Kazinczynak, Csokonainak, 
Vörösmartynak, Aranynak, Babitsnak, 
Kosztolányinak, illetve „a nyelvészet felől 
tekintve a kérdést” -  és csupán 20. száza
di vonatkozásban -  Gombocz Zoltánnak, 
Mészöly Gedeonnak, Pais Dezsőnek. 
(Szabó T. Attila: Irodalmon kívül? Igaz 
Szó, 1970. 7. 54-60. Ua. in: Sz. T. A.: Nyelv 
és irodalom. Kriterion Könyvkiadó, Bük., 
1981. 215-225.)

A szóban forgó kötet Szabó T. Attila 75. 
születésnapján látott napvilágot 1981-ben. 
A kerek évforduló az irodalomtörténész 
Kántor Lajosnak kínált alkalmat arra, 
hogy nyelv és irodalom „mesterkélt vá
laszfaláról” is faggassa az akadémikust. 
Aki a „kibékíthetetlennek vélt szembeál
lítás” idején annak a „fegyverbarátság
nak” a szükségességére és hasznára hívta 
fel a figyelmet, amely Kazinczy axiómája 
nyomán köttetett nyelvünk egészséges fej
lődése érdekében: „Jól és szépen az ír, aki 
tüzes orthológus és tüzes neológus egy
szersmind, s egységben és ellenkezésben
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van önmagával.” Vörösmarty Mihály pél
dául — fejtette ki az ünnepelt — egyik kez
deményezője, támogatója volt az Akadémia 
szótári munkálatainak, Czuczor Gergely 
meg éppen lemondott az írói babérokról, s 
a magyar szókincs elámítóan sokoldalú is
meretével szerkesztette az első nagy ma
gyar értelmező' szótárt (1862—1874). Arany 
János ugyan békétlenkedve zsémbelt a 
»nyelvész urak«-kai, de maga is nyelvész- 
kedett, s mint szerkesztő nyelvi dudvát ir
tott: még Az ember tragédiája nyelvi re
meklésein is talált csiszolni valót. Szinte 
százados lépéssel a magunk korára ugor
va át: az Arany bűvöletében nevelkedett 
Kosztolányi Dezső nem a nyelvészekkel 
való szembenállásban, hanem éppen har
cos fegyvertársként, az anyanyelv szép
ségétől és végtelenségétől bűvölten, re
mekbe készült vitairataival, cikkeivel 
segítette győzelemre az első világháború 
utáni újabb magyar nyelvművelő igyeke
zetek ügyét. [...] A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvművelő Bizottsága elnöki 
tisztében előbb Kodály Zoltán, majd maga 
Illyés Gyula a nyelvész Lőrincze Lajossal 
együtt buzgólkodik az író és a nyelvész szá
mára egya-ránt drága anyanyelv védelmé
ben. Vagy hogy erdélyi példát említsek: a 
két világháború közti erdélyi nyelvművelő 
igyekezetnek két kiemelkedő íróalakja is 
volt: Dsida Jenő és Kacsó Sándor.” (Kántor 
Lajos: A nyelv, a nép szolgálatában. Szabó 
T Attila vállalása. In: K. L.: Birtokon be
lül? Téli beszélgetések Erdélyben. Pallas 
Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1989. 29—36.)

Szabó T. Attila elsőszülött fia, a bi
ológusként ismert Sz. T. E. A. ekképp 
egészítette ki mindezt 2011 tavaszán: 
„Sepsiszentiványi Bartók Ida tanítónő 
nagyanyám, aki öt gyermeket nevelt öz
vegyen a magyar nyelv szeretetére, gyer
mekeinek elsősorban magyar népmeséket, 
valamint Arany Jánost és Petőfit olva
sott, és ezt az örökséget (nyugalmasabb 
időkben) Édesapánktól mindhárom fia, de 
unokái és dédunokái is megörökölték [...]. 
Munkaszobájában Petőfin és Aranyon kí
vül Kölcsey, Kazinczy arcképei és Ady ha
lotti maszkja idézte fiatal korának irodal
mi örökségét. [...] Az író Kovács Dezső, 
Szabó T. Károly nagyapám testi-lelki jó 
barátja [...]. Magyar irodalmi és nyelvi ér
deklődésének alakulásában keresztapám
nak, Brüll Emánulenek is fontos szere
pe volt [...]. Teológusként elsősorban az 
Újszövetség egyetemes emberi és irodalmi 
értékeire figyelt fel... [...] Skóciai tanul
mányútja idejéből (1927-1928) [származ
tatható] egyetlen kimondottan irodalmi 
kalandja, a Hamlet-fordítás [...], amit ké
sőbb kellő önkritikával »diákos tévelygés
nek« minősített, valamint a Wilde-, Milton-, 
Byron-, Shelley-, Wordsworth-, Whitman- 
és Tagore-versmagyarítások. [...] Fiatal 
tanárként Nagyenyeden abban a lakás
ban lakott, amelyben előtte Áprily Lajos, 
akitől gyakran olvasott fel nekünk is han
gosan [...]. Zilahon (ahol a kéziratos éne
keskönyvekről írott doktori dolgozatával 
lépett át az irodalomból a nyelvtudomány
ba) testközelből érzékelte Ady zsenialitá
sának táji-népi hátterét, annak minden 
ellentmondásosságával együtt...” (2011. 
május 25-én Balatonfüreden kell elektro
nikus levél Cseke Péternek.)

Minthogy középső fia, a nyelvész Szabó 
T. Ádám egyetemi évfolyamtársam volt, 
1964 tavaszától gyakorta megfordultam 
a Györgyfalvi út 65. szám alatti ottho
nukban. így hát a magam diákélményei 
közül is ide kívánkozik jó néhány moza
ikkocka. Például az, hogy Szabó profesz- 
szorral jártunk „műterem-látogatóba” Gy. 
Szabó Bélához, Ferenczy Júliához, Fülöp 
Antal Andorhoz, Fuhrmann Károlyhoz. 
Gy. Szabó kezembe adta a vésőt, hogy ide
jekorán megtapasztaljam: a művészet jó
részt kemény munka, nem csak könnyen 
elszálló ihlet. Szabó T. Attila nem egy írá
sa arról tanúskodik, hogy a tudomány
művelésben sem csak a kemény munka 
parancsára hallgatott: az összefüggések 
meglátásához és láttatásához „az ihlet 
órái” is hozzásegítették őt.

Mindezt olykor a kisebbségi körülmé
nyek elviseléséhez szükséges önirónia 
is fűszerezte. Debrecen, 1966 augusztu
sa, I. Nemzetközi Magyar Nyelvészeti 
Kongresszus. Témája A magyar nyelv törté

nete és rendszere. Az első előadó természe
tesen Szabó T. Attila. Aki nincs a terem
ben, mert nem kapott útlevelet. Az elnöklő 
Benkő Loránd úgy dönt: tisztelettel kivár
juk a programban neki szánt húsz percet. 
Ősszel a kolozsvári bölcsészkar magyar 
nyelvtudományi körében tanáraimnak és 
diáktársaimnak beszámolok a kongresz- 
szusról. Nem hagyhatom ki persze az omi
nózus húsz percet sem. Amikor kijöttünk 
az Ady-teremből, megszólal a hátam mö
gül Szabó professzor: „Legalább egy unal
mas előadással kevesebbet hallgattak...”

3. A kolozsvári magyar egyetemi hall
gatók 1930-ban alakult egyesülete ve
zető személyiségnek tekinti Szabó T. 
Attilát. Bizonyára az 1929-es tanulmá
nyával szerzett szakmai és erkölcsi tekin
télyének köszönhetően. Társai őt választ

ják meg az egyesület egyik alelnökének. 
A másik Dsida Jenő volt. Szabó T. Attilát 
— jegyezte fel az elnök Mikó Imre — ott 
találjuk az Emil Racovi(a rektornak, majd 
Costachescu közoktatásügyi miniszter
nek átadott emlékirat szerkesztői között, ő 
volt a román nyelvű beadványt jóváhagyó 
nagygyűlés levezető elnöke is. (Mikó Imre: 
Egyetemi egyesület felé. EF 1930. 4. 49.)

Úgy tűnik, hogy a két alelnök akkori
ban egyetértett a „munkamegosztó sze
rep-elkülönülés” elvével. Már ami az ifjú
sági egyesületek hierarchikus működését 
illeti. Az irodalmi indíttatástól egyre in
kább a nyelvtudomány felé utat kereső 
Szabó T. és az újságírói műfajokban is ön
magára találó költő a harmincas évek de
rekán törvényszerűen találkozott a nyelv- 
művelés széles pászmáján.

Anyanyelvűnkért címen a költőnek 
1936. húsvétjától állandó rovata volt a 
Keleti Újságban. Nem véletlen, hogy a 
nyelvművelő Dsida munkásságát első
ként Szabó T. Attila értékelte, hiszen 

nemcsak az ifjúsági közélet
ben vállalt szerepük hoz
ta közel egymáshoz őket. 
Azonos volt a nyelvművelés
ben előttük álló eszménykép 
is: maga Kosztolányi Dezső. 
Mindketten egyetértettek 
abban, amit Dsida így fo
galmazott meg: „mindaddig 
nem lesz nyelvmentő mozgal
munk élő és ható hatalom, 
amíg minden transsylváni- 
ai magyar el nem jut oda, 
hogy a magyar nyelv ügye 
legalábis egyenrangú helyet 
foglaljon el gondjai között a 
megélhetés gondjával.” Dsida 
Jenő: Anyanyelvűnk védelme. 
Erdélyi Fiatalok, 1937. I. 3-
4.)

4. A Dsida-Szabó T.-pár
huzam óhatatlanul előhív
ja bennem a Szabédi-Szabó 
T.-ét. Akik szemeszteren
ként parciális vizsgát tettek 
nála, azokat azzal tüntette 
ki, hogy tudományos kutatá
saik felől is kifaggatta őket. 
Gyanútlanul szóvá tettem, 
hogy a Központi Egyetemi 
Könyvtárban nem jutottam 
hozzá A magyar ritmus for

máihoz. Hát akkor miért nem kértem el 
tőle?! -  mordult rám ingerülten. (Akkor 
még nem tudtam, hogy a prozódiai jellegű 
Szabédi-mű miért került a könyvtár „szi
gorúan titkos” állományába.) Válaszomat 
meg sem várva azt kezdte el nekem ma
gyarázni, hogy 1959 tavaszán Szabédi -  
akaratán kívül -  milyen rettenetes hely
zetbe hozta őt.

Mielőtt e kisebbségi dráma érzékelte
tésére rátérnék, jeleznem kell, hogy a két 
világháború közötti szellemi élet leglé
nyegesebb kérdéseiben hasonló volt az iro
dalomtörténészi indíttatás után nyelvtu
dóssá vált Szabó T. Attila és a költőként, 
novellistaként, tanulmányíróként egyará
nt jelentősei alkotó Szabédi tudományos 
állásfoglalása. Csak egyetlen eszmetörté-

> > > »  folytatás a 16. oldalon

Balázs Péter: Szabó T. Attila (tanulmány)
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neti vonatkozást emelnék ki a sok közül, 
amivel magam is behatóan foglalkoztam. 
Azt például, hogy „a népiség mítosza” ide
jén miként szálltak szembe a világhábo
rús légkörben eluralkodó tévképzetekkel.

Szabó T. Attila antropológiai tanulmá
nya irodalmi folyóirat, az Erdélyi Helikon 
felkérésére született. A fogalomtisztázó 
szándékot már maga a cím is jelzi: A né
piség jelentősége és határa művelődéstör
ténetünkben. Tehát határa, és nem ha
tása. A szerzó' eleve kizár minden olyan 
lehetó'séget, „amely e fogalomnak pusz
tán vérségi vagy általában faji színeze
tet adhatna”. A népi és a nemzeti magas 
műveltség között olyanszerű a viszony 
— állapította meg —, mint a népnyelv és 
az irodalmi nyelv között. A népi művelt
ség elemei olyan sajátos ötvözetben je
lentkeznek, amelyben megtalálhatók az 
ősi keleti, pogány kori műveltségréte
gek is, szétválaszthatatlan egységbe ol
vadva a régi és újabb európai műveltség- 
elemekkel. Halaszthatatlan tudományos 
feladatként jelöli meg a népiség kutatá
sát, amelynek hasznát a következőkben 
látja: 1) „öntudatosítja bennünk értéke
ink rendszerét”; 2) ám a „saját értékeink 
megismerése nem nemzeti elfogultság
ra vezet, hanem a más népek népi mű
veltségében levó' értékek megbecsülésére 
is”; 3) tehát „a népi műveltség megisme
rése a népek egymás iránti megbecsülé
sét készíti elő”. Végső következtetése pe
dig ez: a népiség érvényesítése nemcsak 
tudományos feladat és művelődéspoliti
kai célkitűzés, hanem egyben „egyetemes 
emberi kötelesség is”. (Szabó T. Attila: A 
népiség jelentősége és határa művelődés- 
történetünkben. Erdélyi Helikon, 1939. 9. 
635-642.)

A Termés spiritusz rektora, Szabédi 
László ugyanebben az időben a hamis 
mítoszok leleplező bírálatával írta be ne
vét az eszmetörténetbe. A negyvenes 
évek elején élesen elkülönítette a jelen
ség lényegét -  az írástudó nép irodalmi 
jelentkezését -  a népiség járulékos eleme
itől, amikor így tette fel a kérdést: vajon 
népi írástudókra van-e szüksége a fejlő
désnek vagy pedig írástudó népre? A né
pi mozgalmat nem a nép csinálja, hanem 
az értelmiségi pályára lépő, a népi való
ság iránt érdeklődő fiatalok -  mondja 
akik át akarják hidalni azt a társadalmi 
szakadékot, amely a nép és a művelt fel
sőbb rétegek közt tátong. A műveltség
váltás ígéretét azonban nem ők, hanem 
az írástudó nép képviselői hozzák. így ösz- 
szegez: „nagy változásoknak kellett meg
történniük a mélyben, ha [a nép] cso
portosan tud felvetni magas mértékkel 
mérhető verseket, regényeket, tanulmá
nyokat ontó zselléreket, parasztgazdá
kat és ipari munkásokat.” Majd hozzáte
szi: „egy Sinka Istvánban, Szabó Pálban, 
Nagy Istvánban, Veres Péterben, Horváth 
Istvánban maga az írástudó nép jelentke
zik és kér helyet -  még a tankönyvekben 
is. Jelek ők; jelei annak, hogy a fejlődés
ben megakasztott magyar társadalom 
belső ereje elégséges önmaga megújítá
sára.” (Szabédi László: Népi írástudók 
vagy írástudó nép? Termés, 1943. Ősz. 
117-123.)
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Helyet kértek és kaptak. De önmagá
ban ez nem volt elégséges a megújuláshoz. 
Merthogy a fejlődésben megakadályozták 
a nagyhatalmi tényezők: 1947-ben, 1948- 
ban, 1956-ban. Ez az, amivel nem szá
molt egyikük sem 1939 és 1944 között. 
Azzal, hogy jöhet egy olyan korszak, ami
kor egymásnak ugraszthatják őket.

Öngyilkossága előtt Szabédi levelet írt 
a Kolozs tartományi első titkárnak. Egy 
mostanság napvilágot látott dokumen
tumban ezt olvashatjuk:

„1955 nyarán megtaláltam a mód
szert, melynek segítségével lehetővé vált 
a finnugor és indoeurópai nyelvek rokon
sága problémájának a megoldása, mely 
20 éve gyötör. Azótától egy kimondhatat
lan lelki nyugtalanságban éltem. Három 
év alatt sikerült a problémát véglege
sen megoldani: 1958 októberében befe
jeztem a könyvet A magyar nyelv őstör
ténete címen. Ez a munka, mely páratlan

Bálint István grafikája

erőfeszítést igényelt, sajnos, meg volt ne
hezítve attól a körülménytől, hogy senki 
a környezetemben nem fogta fel a mű fon
tosságát, a barátaim sem [...] a teljes hi
tetlenség atmoszférájába ütköztem. [...] 
A kolozsvári két egyetem egyesítésével 
kapcsolatos gyűlés alkalmával meggyő
ződtem, hogy körül vagyok véve besúgó 
szemekkel és fülekkel, hogy egyes nyi
latkozat-töredék [ek] alapján ítélnek meg, 
kiragadva a természetes összefüggésük
ből...” (Szabédi László Titkár Elvtárshoz. 
In: Bartha Katalin Ágnes szerk.: A Lázár 
utcától a Postakert utcáig. Szabédi László 
naplófeljegyzései (Diarium), önéletrajzai, 
válogatott levelezése. Korunk -  Komp- 
Press, Kolozsvár, 2007. 420-422.)

E szövegrész értelmezését elősegíthe
ti a biológus Szabó T. Attila feljegyzése: 
„Számomra tragikus és metsző emlékű 
az 1956-os eseményeket követő idegösz- 
szeroppanásának egyik utójátéka: az a 
konfliktus, amibe az akkor is vezérelv
ként működő »divide et impera« jegyében 
Szabédi László indoeurópai nyelvrokon- 
ság-elmélete kapcsán belekényszerítet-

ték: az egykori irodalmárból lett nyelvész 
(Édesapám) és az éppen akkor irodal
márból lett nyelvész (Szabédi) kétszere
sen is tragikus egymásnak feszülését; 
[...] az így-vagy-úgy-megbomlott-megbon- 
tott agyakban fogant, máig kiadatlan do
kumentumok őrzik ezt a kétségbeesést a 
hagyatékban (alighanem Édesanyám or
vosi éleslátásán is múlt, hogy most csak 
egy és nem két öngyilkos magyar nyelv
művészről beszélünk).”

5. Az Anyanyelvűnk életéből megjelené
se után a Kriterion kolozsvári műhelyé
ben találkoztunk, és együtt indultunk a 
bölcsészkarra. Akkorára már olvashatta, 
amit „fehér könyvei” sorozatnyitó köte
téről írtam. Bizonyára annak is köszön
hetem, hogy az anyanyelv szépségétől és 
végtelenségétől elbűvölten megajándéko
zott egy történettel. Dési lévén, vízi em
bernek tartotta magát. A Nagy-Szamos 
átúszása már gyerekként is napi gya
korlat volt nála. Erre alapozva vágott ne
ki egyetemi hallgatóként a Dunának, 
valahol Budapest felett. Csak akkor szep- 
pent meg, amikor bekerült a fősodorba. 
Meglepődött, hogy jóval távolabb ért par
tot, mint ahogy számította. De partot ért, 
ez a lényeg. Miként a Szótörténeti Tár és 
egyenértékű vállalkozásai esetében is.

Duna-törvényű, Kárpát-medencei érvé
nyű volt 1939-es karácsonyi megnyilat
kozása is, amikor a Kis-Szamos partjá
ról ezt a jövőképet vetítette elénk: „Nincs 
az emberiségnek nevelőbb erejű, nemze
ti, népi alázatosságra inkább kényszerí
tő szellemi tevékenysége, mint a tudomá
nyos vizsgálódás. A helyesen értelmezett 
tudománymívelés nem eltávolítja, hanem 
közelebb viszi egymáshoz a lelkeket és a 
népeket, mert az önmaga felé forduló, az 
önmaga értékeire és hibáira egyaránt kí
váncsi nemzeti szellem elől eltűnnek a 
köznapi élet hazug, öncsaló, káros hiedel
mei, lehetetlenné válik a más népek ér
tékeit eleve is tagadó, azoktól mereven 
elzárkózó magatartás, és helyette az elfo
gultság, a faji kizárólagosság zűrzavará
ból lassan-lassan kibontakozik, előtűnik 
az egyetemes műveltség hatalmas meze
je, amelyen minden népnek, minden nem
zetnek megvan a maga gondosan mű
velt helye, és virítanak a maga sajátosan 
egyéni virágai. Életünkben csak ennek a 
magasabb rendű tudományosságnak kell 
szerepet juttatni, csak ennek a folytatá
sáért, illetőleg sürgős megteremtéséért 
kell harcolni.” Hozzáfűzi nyomban: ehhez 
az igazságkeresés lázában fogant tudo
mányos magatartáshoz és tevékenység
hez „az egyén és a közösség nagy, ember
telenül nagy önmegtagadása szükséges”. 
De szükség van erre mind az egyén, mind 
a közösség értékének növelése érdekében. 
(Szabó T. Attila: Az erdélyi tudományos 
élet húsz éve. Keleti Újság, 1939. decem
ber 25.)

Az erdélyi magyar tudományos gondol
kodásnak alighanem ez a legkiemelke
dőbb magaslata azóta is.

*Elhangzott a magyar nyelvi kul
túra nagy alakjainak szentelt „Nyelv 
és lélek”-konferencián (Széphalom, 
2011. június 18.).
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Emlékkötet Egyed Ákos 
80. születésnapjára
Az Erdélyi Múzeum-Egyesületben ha

gyománnyá vált, hogy jeles történészei 
80. születésnapjára emlékkötetet jelen
tet meg. Jakó Zsigmond, Imreh István, 
Csetri Elek, Kiss András és Benkő Samu 
után most Egyed Ákos akadémikus, az 
EME volt elnöke előtt tisztelegnek tanul
mánykötettel a kutatók, barátok, tanít
ványok.

Műfajából adódóan az emlékkötet te
matikája nem egységes. A tanulmányok 
témaválasztását egyrészt az ünnepelt 
munkássága, másrészt a pályatársak, 
egykori tanítványok, barátok érdeklődé
si területei határozzák meg. A mintegy 
negyven tanulmány tematikai sokszínű
ségét tovább fokozza, hogy az utóbbi év
tizedekben a történész szakmán belül is 
többfajta irányultságról beszélhetünk. A 
kötetben tehát a gazadaság- és társada
lomtörténészek, hadtörténészek, levéltá
rosok, a mentalitástörténet, a tudomány- 
történet és a politikatörténet képviselői 
folytatnak párbeszédet irodalmárokkal 
vagy akár filozófusokkal. A kötet szer
kesztői -  Pál Judit történész, a Babe§- 
Bolyai Tudományegyetem docense és 
Sipos Gábor, ugyancsak a BBTE docen
se, az EME elnöke jó ismerői Egyed Ákos 
munkásságának, az emlékkötet anyagát 
is úgy válogatták össze, hogy az ne csu
pán az ünnepelt előtti tisztelgés legyen, 
hanem a nagyközönség érdeklődésé
re is számot tarthasson. Annak ellenére 
ugyanis, hogy tematikailag természete
sen nem ölelheti fel a történettudomány 
minden szeletét, de a vállalt és bemuta
tott területek eredményei hűen tükrö
zik a történettudomány mai állását, a 
legfrissebb kutatási eredmények jelzik a 
súlyponteltolódásokat, az újabb proble
matikus témakörök körülhatárolását, a 
tudományágak közötti átjárásokat, illet
ve az interdiszciplináris kutatások meg- 
kerülhetetlenségét.

A kötetben szereplő írások tehát te
matikailag több tömbbe is csoportosítha- 
tóak, melyek között különböző kapcsoló
dási pontok is lehetségesek. A köszöntők 
saját munkásságuk mellett természete
sen a köszöntött érdeklődését is figyelem
be vették, így a tanulmányok Egyed Ákos 
szakterületei számbavételével is körvo
nalazhatók. Disszertációjában és mun
kássága kezdetén az ünnepelt az erdélyi 
parasztság történetét boncolgatta, nem 
csupán társadalom-, hanem gazdaság- 
történeti vonatkozásokat is számbavéve. 
Ehhez a témához a továbbiakban is gyak
ran visszatért. Ezt az irányvonalat egé
szítette ki a XIX. századi modernizáci
ós, és ezen belül urbanizációs folyamatok 
kutatása. A Kriterion kiadónál 1981-ben 
Falu, város, civilizáció címmel megjelent 
kötetében olyan témákat tárgyalt, mint 
a vasúthálózat kiépülése, az iparosodás 
és városfejlődés, illetve a sajátos etnikai 
alapon megosztott hitelrendszer működé
se Erdélyben. Ezek mind újszerű témák

voltak Romániában, és a mai napig a ki
indulópontját jelentik a hasonló kutatá
soknak.

Az erdélyi és magyarországi kutatók 
írásai azt bizonyítják, hogy ezen ténye
zők figyelembe vétele nélkül nem csu
pán Magyarország és Erdély kora újkori 
és újkori történelmének ismerete marad
na hiányos, de a mai gazadsági, ökológi
ai, környezethasználati problémákra sem 
találhatunk megoldást. A kötetben külö
nös hangsúllyal jelennek meg a fenti té
makörök: az egyes tanulmányok kitérnek 
az erdélyi gyümölcstermesztés helyzeté
re (Róth András Lajos), az őstermelők és 
városi kereskedők kora újkori kapcsola
tára a méz és viasz árukivitelében (Pap 
Ferenc), a kolozsvári szőlők és borok feje
delemségkori bemutatására (Kovács Kiss 
Gyöngy), a XIX. század második felében 
kibontakozó, az okszerű gazdálkodás je
gyeit magán viselő erdőgazdálkodás ma 
is megfontolandó eredményeire (Csúcsúja 
István), valamint arra a kérdésre, hogy a 
mezőgazdasági irodalom reálisan látta-e 
a XVII-XVIII. században azt a társadal
mi réteget, melynek szakkönyveket adott 
a kezébe (ifj. Barta János). Egy tanul
mány pedig a Kolozsvári Kereskedelmi 
és Iparkamara Erdély közgazdasági 
életére, társadalmi mozgására való hatá
sát vázolja fel (Báthory Lajos). A gazda
sági, ökológiai vonatkozásokhoz szorosan 
kapcsolódik az a mikrotörténeti kutatás 
is, mely a termelt javak és a fejedelmi ud
var kapcsolatát mutatja be. A kötetben 
Jeney-Tóth Annamária korábbi kutatá
sait folytatva Bethlen Gábor udvartartá
sának egy szeletét, a konyhai személyze
tet tárja az olvasók elé.

Egyed Ákos a hatvanas években kez
dett foglalkozni másik kiemelt témájával, 
amely aztán egész életén át elkísérte, ez 
az 1848-as forradalom és szabadságharc 
erdélyi története. Ehhez a tematikához 
köthető a tanulmányok következő vonu
lata, az eddigi eredményeket hadtörté
neti vonatkozásokkal kiegészítve, illetve 
a szabadságharcot egy más szemszögből 
megközelítve, és olyan témákat tárgyal
va, mint a kulturális emlékezet vagy az 
identitás. Itt újra csak a mikrotörténe
ti kutatások jelentős eredményeit sze
retnénk kiemelni, melyek az 1848-49-es 
szabadságharc értelmezését is bővíthetik. 
August von Heydte Mária Terézia-rend 
iránti kérelmének aprólékos elemzése 
azt bizonyítja, hogy a visszaemlékezések 
mennyire torzíthatnak (Csikány Tamás), 
Kővári László kiadatlan haditudósítói je
lentései pedig a személyes látószög és az 
objektív tudósítás párhuzamait vázol
ják fel (Hermann Róbert). Eddig kisebb 
hangsúlyt fektetett a kutatás a külső né
zőpontok bemutatására, jelen kötetben vi
szont választ kaphatunk arra a kérdésre 
is, hogy a porosz diplomácia hogyan lát
ta az 1849. évi erdélyi orosz intervenciót 
(Gergely András). Az 1848-49-es szabad

ságharc nem csupán hadtörténeti szem
pontból jelentős, hanem az erdélyi nem
zetek mentalitásának alakulására nézve 
is. Pál Judit tanulmánya azt bizonyítja, 
hogy 1848—49 a rendi identitás helyett 
a közös nemzethez tartozás élményét kí
nálta. Ezért játszott olyan nagy szerepet 
az erdélyi magyar-örmény identitásban 
a forradalom emlékeinek ébren tartása.

Az ünnepelt kutatásaiban a szabad
ságharc és Háromszék történetének ku
tatása szorosan összefüggött, hiszen már 
korán kutatni kezdte Háromszék önvé
delmi harcának feltáratlan részleteit. 
Cserey Zoltán most kibővíti ezt a kuta
tást, s egy korábbi időszak és Háromszék 
kapcsolatát tárja fel, mégpedig a három
székiek részvételét az orosz-török hábo
rúban (1788-1791). Nem érdektelen a két 
tematika összehasonlítása, hiszen ebben 
az esetben a háromszékiek harci cseleke
deteinek is köszönhető, hogy a török se
regeknek nem sikerült Erdély területére 
hatolni és a nemzetiségeket egymás ellen 
uszítani. Pál-Antal Sándor is Háromszék 
történeti adatait bővíti a népességi viszo
nyok XVIII. századi feltárásával.

A tanulmányok nagy része pedig 
Egyed Ákos egyik kedvenc területével, 
a székelység történetével foglalkozik. Az 
egyes részterületek feltárása abban se
gít, hogy átfogóbb képet kaphassunk a 
nagyon gyakran még mindig mitikus 
elemekkel tűzdelt székely történelem
ről. Régészeti, művészettörténeti kutatá
sok segítik az épített örökség feltárását 
(Sófalvi András, Kovács András), egyház
történeti kutatások bizonyítják az egyé
ni érdekek történelemformáló szerepét 
(Coroi Artur). Kora újkori falutörvények 
bemutatása (Garda Dezső) és fejedelem
ség kori öröklési mechanizmusok leírá
sa (Rüsz-Fogarasi Enikő) a lakosok és a 
települések szerves összekapcsolódását 
tárja fel. A székely történelem esetében 
is előtérbe kerülnek az egyéni sorsok. 
Orbán Balázs hiteles életrajzához ka
punk újabb adatokat (Zepeczáner Jenő), 
Tüdős S. Kinga tanulmánya pedig azt az 
irányváltást jelzi, melynek alapján az ér-

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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» > > >  folytatás a 17. oldalról 
dekődés az elit körébe tartozók karrier
történeteiről a társadalom alsóbb rétege
iből származók élettörténetei felé fordult. 
Hermann Gusztáv Mihály arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a felvilágosodás székely- 
földi terjedésének vizsgálata új források 
bevonásával lehetséges, többet kell fog
lalkozni a terjedés másodlagos színterei
vel, a katonasággal, illetve a közélet helyi 
fórumaival (közgyűlések).

A székely települések története mel
lett Erdély más városainak, falvainak 
története is megjelenik a kötetben. Kiss 
András Mátyás király Kolozsvár részé
re kibocsátott okleveleinek szerepét vizs
gálja a város továbbfejlődésében, Gaal 
György a később híres irodalomkritikus
sá vált Gyulai Pál és Kolozsvár viszonyát 
tárja fel. A román házasodási szokások 
XIX. századi történetéhez, illetve Ignatie 
Darabant váradi püspök munkálkodá
sa a nemzetiségek kapcsolatának kutatá
sához elengedhetelen adatokat kínálnak 
Simion Retegan és Camil Mure§anu ta
nulmányai.

Erdély korai történetéhez kínálnak 
újabb eredményeket azok a tanulmá
nyok, melyek II. Rákóczi Ferenc és az 
Erdélyi Fejedelemség kapcsolatát (Gebei 
Sándor), illetve az Erdélyi Fejedelemség 
külkapcsolataiban megnyilvánuló diplo
máciai írásbeliságet (Jakó Klára) tárják 
fel. A XVII. század mindennapi életébe 
és a református egyházmegyei bíróságok 
működésébe enged bepillantást Rozsnyai 
Dávid török deák válóperét bemutató ta
nulmány (Sipos Gábor).

Egyed Ákos történész rég melenget
te a tervet, hogy monográfiát ír Mikó 
Imréről, a XIX. század egyik legna
gyobb formátumú erdélyi személyiségé
ről. Kutatásai során nem csupán történe
ti adatokat gyűjtött az EME alapítójáról, 
hanem mentalitástörténeti problémák
kal is folyamatosan szembesülnie kellett. 
A XIX. századi nemzetiségi villongások 
is megkerülhetetlenné váltak a kutatás
ban. Ilyen irányú érdeklődéséhez kapcso
lódnak azok az összefoglaló jellegű, vagy 
pedig részproblémákat felgöngyölítő ta
nulmányok, melyek a történelmi tudat 
és nemzeti identitás összefüggéseire pró
bálnak rávilágítani (Orosz István) vagy 
a politikai viták szemantikai hálóját mu
tatják be (Veliky János). Kazinczy Ferenc 
és Széchenyi viszonyának (Miskolczy 
Ambrus) vagy a Széchenyi-Kossuth-kap- 
csolattörténetnek a bemutatása (Velkey 
Ferenc) az egyén politikai látásmódját, a 
reformkor szemléletét, illetve az egyéni 
habitusok összecsapásából származó poli
tikai eredményeket tárja fel. Ugyanakkor 
szintén a mikrotörténeti kutatások bizo
nyítják hatásosan, hogy a reformkori or
szággyűléseket a korszak szereplői gyak
ran saját családi ügyeik intézésére és 
protokolláris látogatásokra használták 
fel (Papp Klára tanulmánya Jósika János 
főkormányszéki elnökről).

Mikó Imre élettörténetének kutatása 
megkerülhetetlenül magával hozta az in
tézménytörténeti kutatások iránti érdek
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lődést is, hiszen az EME megalapítása 
az előzményekre és a későbbi tudomány- 
szervezési kérdésekre is ráirányítja a fi
gyelmet. Ezt a tendenciát követi a forrás
kutató, Kovachich Márton György és fia, 
József Miklós által írt, egy tervezett ku
tatócsoport feladatait meghatározó plá- 
num aprólékos elemzése (Egyed Emese), 
illetve az erdélyi filozófiaoktatás felvá
zolása a kezdetektől napjainkig (Egyed 
Péter).

A kötet érdekes színfoltját képviselik 
azok a tanulmányok, melyek már XX. 
századi történésekre, illetve ezen szá
zad jeles személyiségeire fókuszálnak. 
Egyrészt a korszak abszurditásának be
mutatására törekszenek: az erdélyi rene
szánsz főpap esete a magyar kommunista 
hírszerzéssel azt bizonyítja, hogy az a tu
dományos munka, amely a legmagasabb 
színvonalon mutatja be a magyar és az 
erdélyi részvételt a humanista szellemi 
világörökség ápolásában a XVI. század
ban, és amely a vatikáni Államtitkárság 
és az Apostoli Penitenziaria bábáskodá
sával, a magyar papi emigráció pénzén és 
neve alatt jelent meg, végső soron azért 
született, hogy a magyar politikai rend
őrség egyik ügynöke megszabaduljon 
a kiközösítés „átkától” (Csorba László). 
Másrészt történelem és személyi sors ösz- 
szefonódását tárják az érdeklődő olvasók 
elé: Benkő Samu Hruscsov londoni láto
gatásának erdélyi következményeit és a 
hírszolgálatok működésének gyorsasá
gát illusztrálja, Sas Péter a tudós és ön
szorgalomból tudóssá váló emberek kö
zötti kapcsolatot tárja fel (Kelemen Lajos 
és Máthé János levelezése). Dávid Gyula 
és a nemrégiben elhunyt Csetri Elek a 
Bolyai Tudományegyetem két jeles sze
mélyiségének (Szabédi László és Csendes 
Zoltán) tragikus sorsán keresztül bizo
nyítják, hogyan válnak a tudomány em
berei történelmi szereplőkké.

A tanulmányok minden esetben a leg
újabb kutatási eredményeket tükrözik, 
gyakran módszertanilag is jelentős újí
tásokat vezetnek be. Történeti tárgyú ta
nulmányok lévén több esetben is források 
közlésével egészülnek ki, melyek új meg
világításba helyeznek egy-egy, a törté
nészeket régóta foglalkoztató kérdést. A 
tanulmányok szerzői magyarországi és 
erdélyi egyetemek oktatói, különböző ku
tatóintézetek munkatársai, eredményeik 
tehát hűen tükrözik a történettudomány 
jelenlegi állását. Ugyanakkor mind ta r
talmi sokszínűségük, mind olvasmányos 
stílusuk révén a kötet tanulmányai hoz
zájárulnak a történettudomány eredmé
nyeinek népszerűsítéséhez is.

A kötet kivitelezése méltó az ünne
pi alkalomhoz, a tördelés a tudományos 
kiadványok jellegének felel meg, a zöld 
vászonborító pedig az ünnepelt iránti 
szakmai és emberi tisztelet megnyilvá
nulása.

Pál Judit -  Sipos Gábor (szerk.): 
Emlékkönyv Egyed Ákos születésének 
nyolcvanadik évfordulójára, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010.

NAGYPÁL ISTVÁN 
Utószó
beszélgető lapok 
(részletek)
1.
kétely
rág
maradj egyedül
hívogat
hívj asszonyt,
férfit,
2 .
leruie egy keresetlen szavam a szeretteimhez 
ne is hívd őket ide ezért 
vagy mégis
elönt a takony, fáj a fejem
*
[vérző]
nem fogok választani 
de nekem most nem kell kenyér 
mondom nem kell semmi 
nem választok közülük
3.
levélkarcolgatás
apahiány
kálvária
idebent meleg van, csinálj huzatot 
a szoknyádat a szél fújja 
jaj de szép
*
[verzó]
nézem az arcodat 
megfoghatom a derekad 
most nem fáj semmi 
nincs harag
4.
morgós vénember vagyok 
szeretsz még 
fortyogok a dühtől 
ki nem állhatsz
ne szeress, nem jó az, nem csak te döntesz 
jó lakott óvodás 
az vagyok, meghíztam 
hozz nekem valamit
5.
bocsánat 
ezt írod 
bocsánat
tényleg bocsánatot kérsz
jól esik
komolyan
hiányzóm
hiányzóm
hiányzol

6.
felejts el 
ne felejts 
el
nincs el 
nincs meg 
szét
7.
ne
vagy mégis, de 
vagy nem tudom 
te se tudod 
de még te, te sem
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[...] — A földrajz is nagyon érdekelte. Vannak 
olyan képzeletbeli térképek, amiket tízévesen va
dul rajzolt. Egyszer mintha azt mondta volna, hogy 
a kiskamaszként történd eszmélkedése pontosan a 
trianoni sokk idejére esett. O azonban nem tette 
magáévá a nemzetsirató és sértettségre alapozódó 
felfogást, inkább azokra a normális hangokra volt 
fogékony, amelyek a józan észre és a szomszéd né
pekkel való megbékélésre helyezték a hangsúlyt. 
De már akkor is úgy rajzolgatta ezeket a térképe
ket, hogy a trianoni igazságtalanság kifejeződjön 
bennük. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a történelmi 
tapasztalat húzódik meg a korai írásokban, ame
lyekben már foglalkozott a nemzetközi jog kérdé
seivel, a szankciókkal, a területrendezéssel. Azt 
remélte, hogy A kelet-európai kisállamok nyomorú
sága című munkája — valamelyik idegen nyelvre 
lefordítva -  a béketárgyalások asztalára kerül. A 
fordítás azonban nem készült el addigra. Később 
a nemzetközi területi vitákról írt egy elég vas
kos, komoly, alapos művet, amely Angliában meg
jelent az esettanulmányok nélkül. Megjegyzem, 
hogy 1992-ben majdnem kiadták franciául is, de 
a Gallimard Kiadó történésze szerint tárgytalan
ná és okafogyottá vált a közlés, mivel időközben 
megszűnt a Szovjetunió. Két éven belül azonban 
kitört a balkáni háború, ami a vártnál is aktuáli
sabbá tette apám írását, hiszen a kirakatban szó
párbaj zajlott Amerika és Oroszország között, de 
végső soron nagyhatalmi megegyezés született. 
Visszatérve a szellemi tájékozódásra, azt mond
hatjuk tehát, hogy apám visszatérő motívumai és 
gondolatai, az elhatárolódás, a Kelet-Európa-prob- 
léma, az eltorzult magyar alkat egyaránt össze
függ Trianon traumatikus tapasztalatával. Apám 
jól látta, hogy itt, Magyarországon csak akkor 
épülhetne ki az igazi demokrácia, ha az ország 
nem kapna külföldről oldalba rúgásokat. Azt nem 
tudom, hogy ez a gondolkodásra inspiráló élmény 
milyen irányban haladt tovább a gimnáziumi évek 
alatt. Egyetemi éveiben viszont nagyon fontos volt 
számára Horváth Barna hatása, aki egy komoly, 
szociológiai és történészi vénájú ember volt. ír t egy 
nagyon szép könyvet A géniusz pere címmel, amely
ben Szókratész és Szent Johanna perének párhu
zamairól értekezik minden jogászi szárazság nél
kül. Elsősorban azt vizsgálja, hogyan küzd, miért 
bukik el az utókor által szentté avatott vagy ki
emelkedő filozófusként tisztelt géniusz, aki szelle
mi és erkölcsi színvonalát tekintve magasan kör
nyezete fölött áll. Horváth nem sokkal volt idősebb 
apámnál, illetve Erdeinél — akire szintén erősen 
hatott —, így amikor tanítványai végeztek, csak
nem barátjukká fogadta őket. 1948-ban hagyta el 
az országot, és emlékszem, hogy apám örökölt tő
le egy öltönyt. Amikor készült valahová, gyakran 
megkérdeztük tőle, hogy a Horváth Barna-féle za
kót veszed-e fel? [...].

MÉNESI GÁBOR: „Az is csinál valam it, 
aki valam i komolyat ír ”. Beszélgetés ifj. Bibó 
Istvánnal. FORRÁS, 2011. június.
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ZENE ÉS HIT
M e d d i g  h i s z ü n k  a m ű b e n ?

Nem elég életrehívni (megal
kotni), de életre is kell kelteni 
(előadni) a művet. És ez a két fo
lyamat nem megy mindig kéz a 
kézben. Rendszerint hosszú út 
vezet a művet életrehívó aktustól 
a mű tényleges megszületéséig. 
Mert van még egy harmadik té
nyező is: a befogadó közönség. Ez 
a legfontosabb és a legnehezebben 
elérhető a mű életében. Végül is a 
mű valakihez szólni akar, ahhoz, 
aki fogni is tudja a zene elektro
mos jelzéseit. A közönség a vég
ső interpretátor, és benne a kriti
kusok hada. A zene magyarázói 
többet árthatnak minden más 
külső beavatkozásnál a zenének. 
Néha inkább a zűrzavart fokoz
zák, mint a zene megértésének 
tisztító folyamatát. Gyagilev ír
ja Stravinsky legjelentősebb mű
véről: „Tegnap a Sacre roppant 
sikert aratott. Végre megértet
ték ezek a bolondok. A Times azt 
mondja, hogy a Sacre a huszadik 
századnak az, ami Beethoven 
Kilencedikje volt a tizenkilence
diknek. Végre! Bizony, meg kell 
tanulnunk a türelmet és bölcses
séget, sőt a felülemelkedést az 
akadályokon, amelyeket ezek a 
korcs, szűklátókörű emberek ál
lítanak mindennek, ami elru
gaszkodni vágyik a középszertől. 
Egek, mindez annyira közhely- 
szerű, amennyire csak lehet -  de 
mit tehetünk? Nem élhetünk to
vább valamicske reménye nélkül 
annak, hogy meglátjuk a virra
datban a holnapi nap sugarait.” 
Ezt 1929-ben írja egyik barát
jának, majd’ húsz évvel a Sacre 
komponálása-bemutatása után. 
Két évtizedet váratott magára a 
mű megértése, vagyis hogy a be
fogadó közeg meglássa a virra
datban a holnapi nap fényözö
nét? Apropó, 1929! Bartók Levél 
a Kisfaludy Társaságnak című 
írása jut eszembe. Tanulságos 
belőle idézni: „Azt olvastam a 
mai lapokban, hogy a Kisfaludy 
Társaság az idén nekem ítélte a 
Greguss-érmet I. zenekari szvi
temért (op. 3). Ehhez a következő 
megjegyzéseket óhajtom fűzni: 
1. Az indokolásnak az az állítá
sa, hogy ennek a műnek első tel
jes magyarországi előadása 1929 
novemberében volt, téves, mert 
a művet, a maga teljességében, 
hála istennek, 1909-ben mutat
ta be Hubay Jenő Budapesten, 
1920. november 29-én pedig

Fleischer Antal. Azt mondom, 
hála Istennek, mert mégiscsak 
furcsállani kellene, ha egy ilyen 
kitűnő, a Greguss-érmet megér
demlő, 1905-ben írt műnek első 
előadásával 24 évig várakoztak 
volna Magyarországon.” (A levél 
dátuma: 1935. december 29., te
hát a mű születésétől [1905!] ak
kor már 30 év telt el.) Bartók még 
hozzáteszi levelében: „Én ugyan 
nagyon szeretem ezt a művemet, 
igazán kiváló teljesítménye egy 
24 éves fiatal embernek.” Három 
évtized után is változatlanul 
hisz művében a szerző! Pedig 
elég gyakori jelenség, hogy az 
alkotók megtagadják pályakez
dő műveiket, mint rájuk nem jel
lemző műveket. Szinte divat lett 
nem hinni a fiatalkori alkotá
sokban. Sőt! Még ezen is túllép
ve, a „tegnap” keletkezett új mű
veket is elutasították egy valami 
(sokszor csak látszólagos) Újért. 
A kritika is besegített: a túlha- 
ladottság unos-untalan hangoz
tatott jelszavával. Szinte tobzód
tunk a művek, stílusok, ötletek 
lehető leggyorsabb megtagadásá
ban. Hallottam nemegyszer olyat 
is, hogy a szerző már a bemuta
tó idején saját maga kifogásolta 
művét, jóval megelőzve közönsé
gét és kritikusait. Néha ez csak 
amolyan reklámfogás volt az ér
deklődés felkeltésére, de gyak
rabban volt a műbe vetett hit 
teljes elvesztésének jele. Ennek 
persze sok oka lehetett: a rossz 
előadás, az elképzelt és megvaló
sított zene közötti nagy különb
ség, a feldolgozott téma iránti 
kedvtelenség, a várt siker esetle
ges elmaradásának baljós elője
le. Igen! A sikertelenség nagyon 
megingathatja a zene háttérhi
tét, nemcsak az alkotóban ren
dül meg a hit, de az előadókban 
is. Ez pedig a mű halálát jelent
heti. Hacsak nem akadnak olya
nok, akik tovább éltetik a műbe 
vetett hitet, akár alkotója elle
nére is. A 20. században számos, 
majd elfeledett fiatalkori alko
tást keltettek életre hittel, sze
retettel. Bartók 7. hegedűverse
nye Gideon Kremer előadásában, 
Pierre Boulez vezényletével ezek 
közé tartozik. A mű alkotásától 
103 év telt el! Bartók legszemé
lyesebb hangvételű, szellemisé
gű művének adták vissza életét, 
hitét.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-  _ _ _
Az Erdélyi Magyar írók Ligája és 

a kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör 1986. január 1. után született, kö
tettel nem rendelkező alkotók részére 
próza és vers műfajban irodalmi pályá
zatot hirdet. A kiírók mindkét kategó
riában első, második és harmadik díjat 
osztanak, 2000, 1000 és 500 lej összeg
ben. A pályázóktól prózában legföl
jebb 20.000 leütésnyi (tíz gépelt oldal) 
közöletlen anyagot, versben tíz közület
ien verset, illetve pályázatukhoz csatolt 
életrajzot kérnek, 2011. október 31. ha
táridővel, a bírálók. A pályázati anya
got az emilpalyazat@gmail.com címre 
várják. Eredményhirdetésre -  a díjazot
tak bemutatkozásával egyetemben — az 
Erdélyi Magyar írók Ligájának 2011. 
december 10-én Kolozsváron tartan
dó, X. Díjkiosztó Gálaestjén kerül sor. A 
pályázati kiírást a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.

„Magyar irodalom — magyar jövő” — 
ez volt a mottója a nyolcadszor megszer
vezett Partiumi írótábornak, amely júli
us 7. és 9. között zajlott Nagyváradon. Az

írótáborba nemcsak a partiumi régióból, 
hanem Magyarországról, a Felvidékről 
és Erdélyből is érkeztek írók, költők, 
irodalmárok. A három nap alatt az író
táborban megfordult és előadást ta r
tott sok jeles személyiség, többek kö
zött Szentmártoni János, a Magyar 
írószövetség elnöke, Mezey Katalin, 
a Tokaji írótábor kuratóriumának el
nöke és Pomogáts Béla, az Anyanyelvi 
Konferencia elnöke.

Augusztus 10—12. között rendezik a 
magyar irodalom életével és állapotával 
foglalkozó 39. Tokaji írótábort. Az író
tábor a magyar irodalom egészének ér
tékeit és lehetőségeit igyekszik vizsgál
ni. A tábor résztvevői az irodalmi művek 
és az általuk képviselt esztétikai és mo
rális értékek társadalmi jelentőségét ve
szi górcső alá. A tervek szerint a Tokaji 
írótábor plenáris ülésein és a munka- 
csoportokban folyó megbeszéléseken 
megszólalnak majd azok a felelős szemé
lyiségek, akiknek feladata a jelen ma
gyar irodalom életfeltételeinek biztosí
tása. Témakörök: Támogatási rendszer 
— itthon és külföldön; Az írószerveze
tek szerepe, feladata; Magyar folyóirat- 
és könyvkiadás; A magyar irodalom és

a magyar nyelvterület; Magyar iroda
lom a világhálón -  digitalizált irodalom; 
Magyar irodalom a médiában; Magyar 
irodalom az oktatásban. A hagyomá
nyok szerint a Tokaji Esték sorozatban 
alkotóműhelyek, folyóiratok bemutatko
zása, felolvasóest és minőségi tokaji bor
kóstolás várja a résztvevőket.

A Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, a Babe§-Bolyai Tudomány- 
egyetem, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
a Magyar Tudományos Akadémia Ko
lozsvári Akadémiai Bizottsága, vala
mint a Kriza János Néprajzi Társaság 
szervezésében Kolozsváron tartják a 
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kon
gresszust, augusztus 22-27. között. A 
kongresszus idei témája: Nyelv és kul
túra a változó régióban. A konferencián 
kilenc tudományterület — Hungarológia, 
Irodalomtudomány, Nyelvészet, Történe
lem, Néprajz, Képző- és iparművészet, 
építészet, Zene-, színház- és filmtudo
mány, Szociológia, politológia, demográ
fia, Filozófia — kutatói tartanak előadá
sokat.

8 Ü

Bolondok
Nagyon hiszek a bolondokban; 

ezt... Edgar Allan Poe fenti gondolatának 
folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 14. Alul ál

lónak nyújtó. 15. Valaminél lentebbi he
lyen. 16. Te és társaid. 17. Virgil becene
ve^ 18. Esik a hó. 19. Autonóm terület, 
röviden. 20. Bor zamata. 22. Falevél, né
pies szóval. 24. Keleti eredetű, ritka női 
név. 26. Néma Lenke! 28. Őrlőüzem. 30. 
Fodrász és szabó munkaeszköze. 31. A 
magyarságba beolvadt lovas nomád nép 
tagja. 33. Szórványos női név. 34. Német 
szorzóképző. 35. Gyáván megbújás. 37. ... 
King Cole; dzsesszzenész. 38. Némán véd! 
39. Eső elől fedezéket keres. 41. Középen 
újít! 42. Acidum. 43. Ladik eleje! 44. Era. 
46. Fáról almát lop. 49. Vilié ...; finn atlé
ta. 51. Török autójelzés. 52. Kosár tartal
mát valami aljához ürítő. 55. És, latinul. 
56. Az oxigén és az erbium vegyjele. 58. 
Piszkos ruhát beáztató. 59. Albán hírügy
nökség. 60. Takarmánytároló. 62. Japáni 
őslakó nép. 63. Psota ...; magyar színész
nő. 64. Átnedvesít. 66. Hajófar. 67. Brazil

szövetségi terület. 68. Biztos alapokon nyug
vó. 69. Kucsma, bekecs készül belőle.

FÜGGŐLEGES
1. Politikai uralom kicserélődése. 2. 

Ilona egyik beceneve. 3. -..., -vé. 4.Jobbá 
váló. 5. Ádám az oviban. 6. Demeter isten
nő leánya. 7. Tág, kényelmes. 8. Spanyol 
férfinév. 9. Ország. 10. Fáradozva jár-kel. 
11. Az asztácium vegyjele. 12. Itala bece
neve. 13. Számtan-mértan oktatója az is
kolában. 20. Angol férfinév. 21. A foly
tatás befejezése. 23. Mikszáth nevezte 
így nejét. 25. Értékesít. 26. Megbújva rej
tőzik. 27. Az anód párja. 29. Kenőanyag.
31. Kambodzsai, osztrák és magyar au
tójelzés. 32. Személyedre. 35. Abcúg! 36. 
Visító. 39. Oszmán főúr. 40. Pentaton han- 
golású, távol-keleti húros hangszer. 42. A 
szkandium vegyjele. 45. Nehézkesen ír.
47. Hagy, enged. 48. A birtokában. 49. 
Kockázat, angolul. 50. Virágot szakító.
53. Húsvét előtti koplalás. 54. Gyökér, 
angolul. 57. Fizetési részlet. 59. Líbia ál
lamnyelve. 61. Apró oázisok láncolata 
Núbiában. 63. Olasz, máltai és magyar 
autójelzés. 65. A titán vegyjele. 67. Az 
arany vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 13.
számában közölt 
Arab közmondás cí
mű rejtvény megfej
tése: A pórázon tar
tott kutya rosszul 
vadászik.
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