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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
megalakulása és életszakaszai
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület eb

ben az évben ünnepelhette megala
kulásának 150. évfordulóját. E nagy
múltú intézményünk vállalt és tett a 
legtöbbet Erdélyben a magyar tudo
mányosság meghonosításáért, a tör
ténelmi értékek összegyűjtéséért, 
megőrzéséért, új értékek alkotásáért. 
Hogy a jubiláló Egyesület ezt a nagy 
és felelősségteljes feladatot megala
kulásától napjainkig végezhette, 
ha rajta kívül álló akadályok ebben 
nem gátolták, azt nem kis részben 
köszönhette és köszönheti annak az 
együttműködésnek, amely a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület között kialakult. 
A Magyar Akadémia bábáskodott 
Egyesületünk születésénél, mellette 
állt az újrakezdéseknél a két világ
háborút követő nehéz években, és se
gítő kezet nyújtott a négy évtizedes 
erőszakos bezárattatása utáni újjá
alakításhoz 1990-ben. És az sem tel
jesen ismeretlen, hogy a maga rend
jén a Múzeum-Egyesület igyekezett 
a legjobb tudományos erőivel bekap
csolódni az Akadémia munkásságá
ba, elősegítve ezzel a magyar kultúra 
és tudományosság egységét.

Az EME megalakulásának és élet
szakaszainak eseménytörténeti be
mutatása helyett most inkább azok
ra a kérdésekre próbálok kitérni és 
választ keresni, amelyek az alapítás 
idején felmerültek és döntő módon ki
hatottak az Egyesület egész történe
tére. Ezek a kérdések a következők:

-  Milyen intézmény alapítását ter
vezte gróf Mikó Imre?

-  Mi késztette arra, hogy eredeti 
tervén változtatásokat fogadjon el, és 
főleg mikor és hogyan tűnt el a mú
zeum az intézmény keretéből, holott 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület máig 
őrzi nevében a muzeális célokat is.

Ezek és a hozzájuk kapcsolódó kér
dések félreértések forrásai voltak és 
ma sem teljesen mentesek azoktól.

(Nemrég azt kérdezte tőlem valaki, 
hogy megtekintheti-e Egyesületünk 
fegyvertárát és készíthet-e fényké
peket a látottakról, és természetesen 
csodálkozott azon, hogy nincs múze
umunk és fegyvertárunk.)

Mikó Imre gróf 1856. március 31- 
én tette közzé azt a felhívását, amely
ben bejelentette intézményalapító 
szándékát. Ezt az azóta Szózatnak 
nevezett felhívást az EME alapító ok
mányaként tartja számon a történet- 
írás, mert ebben fektette le azokat a 
célokat, amelyek őt vezették, és vá
zolta fel az alapítás tervét. Alapos, jól 
átgondolt szellemi munka: az EME 
történetének alapforrása. Növeli ér
tékét időbeni mélysége: visszanyúl 
azokhoz az előzményekhez, amelyek 
tanulságul szolgálhattak számára. 
Az előzményekből azt kellett észlel
nie, hogy az elődök a 18. század köze
pétől, Bőd Pétertől, a 19. század kö
zepéig, gróf Kemény Józsefig többen 
hol tudós társaság, hol múzeum ala
pításának gondolatát vetették fel, de 
sem az egyik, sem a másik intézmény 
nem jöhetett létre, mert vagy a belső 
feltételek hiányoztak, s ha mégis ösz- 
szejöttek, mint az 1841-1843-as or
szággyűlésen, elmaradt a Habsburg- 
hatalom engedélyező kézjegye.

Az alapító levonta a tanulságot az 
előzményekből, és nem két külön ál
ló nagy intézmény létrehozását tűz
te ki célul, hanem szintézisbe vonva 
e kettőt, a múzeumi és az akadémi
ai gondolatot, egy kettős szerkeze
tű, de szorosan egymáshoz tartozó 
erdélyi magyar tudományos intéz
mény tervét jelentette be a már em
lített felhívásában. Ebből idézzük a 
következőket: „Hogy Erdély magyar 
népiségének concentrált Múzeuma 
és azzal egybekötött némi tudomá
nyos tűzhelye legyen: minden jók ál
tal érzett szellemi szükség, a ma
gyarság fennmaradásának, további
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B eszélgetés a 80 éves E gyed Á kos történ ésszel, 
az Erdélyi M úzeum -Egyesület elnökével

Bodosi tarisznyával az Akadémiára
-  Szülőfalujáról, Bodosról mindig az a 

szólás járta, hogy ott még a pap is kőműves. 
Hogyhogy Egyed Ákosból történész lett, és 
nem kőműves?

-  Erdővidék soha nem bővelkedett ter
mőföldekben, és minden falu rászorult ar
ra, hogy a földművelés, állattenyésztés 
mellett még valamilyen kiegészítő foglal
kozást, tulajdonképpen jövedelmi forrást is 
kitaláljon magának. Bodos valamikor sze
kérkészítő falu volt, aztán a városiasodás 
kezdetén, valamikor a tizenkilencedik szá
zad második felében, főleg a fiatalok átvál
tottak a kőművességre, ácsságra. így ju
tottak el a bodosiak Bukarestbe, Brassóba, 
Tusnádfürdőre, Budapestre, még talán 
Kolozsvárra is építeni. Az én közvetlen elő
deim nem kőművesek, hanem földműve
sek voltak. Apai nagyapám, Egyed Dániel 
jó gazdaember volt, és falusbíró nagyon so
káig. Anyai ágon pedig tanítók voltak a fel
menőim, akik Bardocról kerültek Köpecre, 
onnan pedig Bodosba. Anyai nagyapám, 
Gáspár Albert, akinek az apja szintén ta
nító volt, egymaga tanított nagyon sok 
gyermeket Bodosban, őt éppen édesapám, 
Egyed Géza váltotta a tanítói állásban a 
faluban. Innen indultam tehát. Abból a fa
luból, ahol gyermekkorunkban a végtelen 
szabadság és mozgáslehetőség volt a jel
lemző. Mi, gyermekek kicsiben ugyanazt 
csináltuk, mint a felnőttek. Volt időszak, 
amikor nyulakat tartottunk, aztán galam
bot, és bizony, akinek szebb nyula vagy ga
lambja volt, az kiemelkedett a gyermeki 
társadalomból. És láttuk, hogy csépléskor 
hogyan segítenek egymásnak a szomszé
dok, a gazda s a gazdasszony miként figye
lik, a gabona hogy ereszt. Az öneltartó csa
ládi gazdaságban ez így zajlott. Mindig ott 
voltunk, amikor bálok voltak vagy lakodal
mak, s a cigánybanda zeneszóval végigvo
nult a falun. Nagyon nagy eseménynek szá
mított, amikor alkalomadtán egyetlen autó 
bejött a faluba, mert olyankor az egész fa
lu odacsődült, és az volt a motor. Nem autó, 
hanem motor! Mindezt csak azért mondom 
el, nehogy azt gondolja valaki, hogy azok
ban a kicsi falvakban nem történt semmi 
-  eleven élet volt mindig, az emberek a ma
guk munkájára, de a maguk szórakoztatá
sára is adtak. így születtek a székely vic
cek, amelyeket, vigyázat, a székelyek a 
maguk szórakoztatására találtak ki!

-  Ha már szóba jött, van kedvenc székely 
vicce?

-  Van. Nem véletlenül született sok vicc 
arról, hogy a székely felmegy Pestre, hi
szen, mint mondtam, a vándormunkások 
gyakran találtak ott kereseti lehetőséget. 
Szóval, felmegy a székely ember Pestre, és 
látja a hirdetést, hogy: munkásokat felve
szünk. Nézi, nézi, s jelentkezik. Kérdik tőle: 
na, bácsi, mi járatban? Azt mondja: láttam 
a hirdetést, hogy munkásokat keresnek. 
Nos, mit akarna? Én semmit, csak azért 
jöttem, hogy reám ne számítsanak. De a 
székely humort igazolja az a valódi törté
net is, amikor szegény Boda Károly, a ko
lozsvári Brassai gimnázium igazgatója ké
szült haza, Uzonba. Egyik volt tanítványa 
Sepsiszentgyörgyön vendéglővezető volt, és 
megüzente, hogy amikor erre járnak, fel
tétlenül keressék fel, mert egy szeparéban 
megvendégeli őket. Na, de ennek az ember
nek el kellett mennie, és meghagyta a kis 
pincér legénykének, hogy vendégek jönnek 
Kolozsvárról, szolgálja ki őket úgy, ahogy 
kell. No, Bodáék megérkeznek, s a pincér
fiú, hogy: magik-e azok, akik jöttek? Igen. 
S a pincérfiú leülteti őket: mit parancsol
nak? Kávét. De hobbal-e vagy hob nélkül, 
mert hob nincs. Na, ilyen humora is volt a 
falunak, amely tele volt élettel, életkedv
vel.

-  Ez az élet, ez a humor adta a mondást, 
hogy olyan, mint a bodosi lakodalom? Ez 
honnan ered?

-  Hát... ennek nem nagyon örvendenek 
a bodosiak... de onnan ered, hogy egy la
kodalomban éppen annyi ételt főztek, hogy 
pont elég volt, s nem is maradt meg semmi 
belőle. Ezt a kifejezést a mai napig használ
ják Erdővidéken arra, hogy ha valami pon
tosan talál, akkor az olyan, mint a bodo
si lakodalom. De a humor mögött meg kell 
látni azt a takarékos életmódot, amelynek 
köszönhetően egy főleg többgyermekes csa
lád, illetve a falu fenn tudta tartani önma
gát. Minden falunak megvolt a saját erdeje, 
annak pontosan szabályozott használata. 
Bodosnak például a Hatodon voltak az er
dei, ősszel pedig egész szekérkaraván ment 
erdőlni, amit roppant szerettem. Egyszer, 
hazafelé jövet a megrakott szekérnek az 
egyik kereke Baconban eltörött. Késő es- 
tecske volt, nem volt mit tenni, be kellett

kopogni az egyik ismerőshöz: aluszik-e, 
Ferenc bá? Mire amaz, bentről: nem, nem! 
Akkor adjon egy kereket! Mire amaz: alu- 
szom, aluszom... A rendtartó székely falu
ról köteteket író Imreh Istvánnak elmond
tam ezt a történetet, úgy kacagott, hogy a 
hasát fogta... Kerék természetesen került, 
mert a segítőkészség, az összefogás meg
volt, mert az élet úgy ment, mint a masina. 
Más példát mondok: olyan hét-nyolcéves le
hettem, s az egész családunk hastífuszt ka
pott. A baróti kórházban Kádár Béla dok
tor három hétig kezelt minket, s amire 
hazakerültünk, az emberek hazahordták a 
gabonánkat, kicsépelték, a helyére tették, 
mert a tanítónak, aki nehéz helyzetben 
volt, így akartak segíteni. És jöttek szán
tani, pedig senki sem hívta őket... így se
gítették egymást, szerre, s a kölcsönkenyér 
természetesen visszajárt. Nos, ezeket a ta
pasztalatokat látva sokat gondolkodtam, 
hogy a székelység hogyan tudta megőrizni 
az ősi szállásterületét? Egyrészt a tulajdon
jognak köszönhetően, de az életrevalóság
nak köszönhetően is. Hiszen ott van 1848- 
49: a szabadságharc elvész, Világosnál 
megtörténik a fegyverletétel, a fegyveres 
alakulatok szétoszlanak, a katonák haza
mennek. A vezetők, a tisztek, az értelmi
ség elbújdokol, köztük a sokat idézett és 
szeretett történészünk, Jakab Elek haza
megy Szentgericére, a családi birtokára, 
hogy ne bolygassák, ne fogják el. És ő írja, 
hogy: hazajöttek, Uram, Teremtóm, más
nap mentek kaszálni, zabot aratni, szőlős
be, rövidesen nősültek. A fegyvert le kellett 
tenni, de az életet ott kellett folytatni, ahol 
abbahagyták. Azt írja Jakab Elek: minket, 
az értelmiségieket ett meg a fene, hogy oda 
a szabadság, mi lesz a nemzettel, ők -  már
mint a hazatérő harcosok -  tették a maguk 
dolgát, és ők voltak, akik fenntartották a 
nemzetet. Amit Jakab Elek kicsiben lá
tott a falujában, az történt a Székelyföldön. 
Csodálatos! Hát ez tartotta fenn a székely- 
séget.

-  Egyszer csak eljött az a pillanat, amikor 
fel kellett tarisznyáim, és el kellett indulni... 
Milyen volt akkor a Református Székely 
Mikó Kollégium ?

-  Igen, ez 1940-ben volt, tizenegyedik 
éves voltam. Abban az évben nagy változás 
volt. Észak-Erdély ismét Magyarország, és

EGYED ÁKOS
1929. november 25-én született Bodosban. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön vé

gezte, majd 1948-tól a Bolyai Tudományegyetem hallgatója lett. 1951-1953 között 
ugyanitt volt gyakornok, ezt követően a kolozsvári Történeti Intézet kutatója lett. 
1990-1994 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995-1997 között 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghívott előadója volt. 1990 óta a Magyar 
Tudományos Akadémia külső tagja, az újraalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület el
nöke. Kutatásai az 1848-as erdélyi forradalomra és Erdély 1867-től 1914-ig terjedő 
történetére irányulnak. Foglakozott gazdaságtörténettel és a székely társadalom 
sajátos gazdasági és társadalmi kérdéseivel.
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egyszerre megjött a székely családoknak 
a kedve, hogy a gyermekeket taníttassák, 
de még ahhoz is, hogy második, harma
dik vagy negyedik gyermeket vállaljanak. 
Felpakoltuk a nagy szalmazsákokat a sze
kérre, nyolc órát zötyögtünk a Hatodon ke
resztül Szentgyörgyre, szépen beírattak. 
Jelentkezni kellett Andrási tanár úrnál, 
ő volt a diákkaptárnak a vezetője. Neved? 
Egyed Ákos. Honnan? Bodosból. Apád ta
nító? Igen. Pénzed van-e? Van. Mennyi? Öt 
pengő. Beírta a noteszébe a nevem mellé: 
öt pengő. Na, fiam, ezt az öt pengőt ide be
tesszük, és amikor szükséged van, jössz és 
kérsz. És akkor este nyolckor a szobafőnök 
azt mondta: irány a mosdó, kézmosás, nyak
mosás, lábmosás! Tiszta hideg vízben. Na, 
végzünk, be a hálóba, mindenki az ágyá
ban feláll, mutatja a kezét-lábát. Mellettem 
itt is idegen, ott is idegen, ez azért más vi
lág, mint ami otthon, Bodosban volt, egy 
kicsit meg voltam szeppenve... Másnap be 
az osztályba, öt óra tanulás, délben ebéd, 
de nem olyan, hogy attól a hasunk félre
állt volna, egy óra szünet, utána szilenci- 
um. Ott is egy nagydiák felügyel, beszélge
tés nincs, tanulni kell. Hát ez elég furcsa 
volt eleinte, de hamar megszoktuk a mikós, 
katonás, spártai rendet, és fél éven belül a 
Mikó második otthonunk lett. Jött március 
tizenötödike, kimentünk a parkbeli negy
vennyolcas emlékműhöz, szavalatok, éne
kek, s mindezek szépen elraktározódtak 
bennem. Aztán a háború után jöttek az 
új tankönyvek, és ki volt adva az ukáz, 
hogy ezeket kell tanítani. Ez megzavar
ta egy kicsit a dolgokat, de emlékszem, 
hogy a tanáraink sem úgy adták elő a 
történelmet, mint ahogy elő volt írva, ha
nem úgy, ahogy kellett. Salamon Sándor 
például olyan előadásokat tarto tt ma
gyar órán Kossuthról vagy Széchenyiről, 
hogy bennem akkor rögzültek Kossuth 
szónoklatai és Széchenyinek a reformter
ve. És ott voltak az előadások a Székely 
Nemzeti Múzeumban, kolozsvári, buda
pesti előadókkal. Ezekre az előadásokra 
mindig elmentünk, és meghallgattuk.

-  Kötelező volt?

-  Nem volt az! De éreztük, hogy ezek
ből az előadásokból tanulhatunk, újabb 
ismereteket kapunk. Rácz Gábor igaz
gatót nagyon-nagyon szerettük, ő volt az 
a különleges adottságokkal felruházott 
pedagógus, aki nem vert, nem kiabált, 
de akivel szemben mindenki a legjobb ol
dalát akarta kimutatni. A földrajz-törté
nelem tanárunk Harkó József volt, egy 
rendkívül diákszerető, pedáns pedagó
gus, aki büntetett, de csak akkor, ha va
laki megérdemelte. Döme Bálint tanár 
úr az idősebbek közé tartozott, mate
matika szakos volt, ő sajnos csak azokat 
szerette, akik jó számtanisták voltak...

-  Harkó József személye befolyásolta 
abban, hogy a történészi pálya felé tájé
kozódjék?

-  A történelem iránti érdeklődést 
már Bodosból magammal vittem. Mert 
apám rengeteget mesélt a történelem
ről. Ő Rá-kócziról szeretett nagyon so
kat mesélni...

-  Első világháborús hadifogoly is volt 
Oroszországban...

-  Igen, együtt volt hadifogoly Gyóni 
Gézával, lapot is szerkesztettek a láger
ben. S ezek a témák sokszor még a mezőn 
is előjöttek, mindegyre mondta a történe
teit. Égyébként Nagy Áron dédapám negy
vennyolcas honvédtizedes volt, karddal 
jött haza, a padláson rejtette el. Mi, gyer
mekek, megtaláltuk, a padláson játszot
tunk vele. Ez is elraktározódott bennem, 
hogy dédapám s negyvennyolc. De Gáspár 
nagyapám, a tanító, kormánypárti, Tisza- 
párti volt, s anyám mindig mesélte, hogy 
amikor választások voltak, tudták, hogy 
valamelyik ablakukat beverik, mert a falu 
Kossuth-párti volt. És akkor Szentgyörgyön 
a tanáraimtól kaptam a pluszt 1848-ról, és 
szinte magától alakult ki, hogy a történe
lem-földrajz szakra iratkoztam 1948-ban. 
Különösen az Imreh István szemináriuma
ira emlékszem jól vissza, mert ő már akkor 
foglalkozott a székely társadalom történe
tével, a székely faluval, ami színvonalát és 
problematikáját tekintve is nagyon lekötöt
te a figyelmünket.

-  Ez egybeesett azzal, amit otthon, 
Bodosban megtapasztalt?

-  Feltétlenül. Az otthoni élmények pon
tosan találkoztak az Imreh István által 
előadott kérdéskörrel. És ez bizonyosan ki
hatott a későbbi kutatásaimra, mert igye
keztem ezt a kérdéskört onnan tovább
kutatni, ahol ő, Imreh István a vizsgált 
időszak tekintetében megállt. Az ő kuta
tásai ugyanis 1848-ig tartanak, én pedig 
az első kutatásaimat az agrártörténet te
rén éppen az 1848-as évvel, a forradalom
mal kezdtem. Az egyetem után elvittek 
négy hónapra katonának, s hát egyszer jön 
a posta: kineveztek Románia Szocialista 
Köztársaság Akadémiája kolozsvári fiók
jához, ahova nemzetiségi szakember is kel
lett, és a tanulmányi eredményeim alap
ján rám esett a választás. Ennek roppant 
megörvendtem. Nagyon gyengén beszél
tem a román nyelvet, de tanultam, igye
keztem. A kolozsvári történeti intézetben, 
a munkásmozgalmi kollektívában éveken 
át céduláztuk az első világháborút meg
előző munkásmozgalmi szervezkedéseket. 
Most is állítom, hogy ezzel a témával is le
het tudományos igénnyel és komolyan fog
lalkozni, szociális vonalon és eseménytör
téneti vonatkozásban. Később áthelyeztek 
a negyvennyolcas munkacsoportba, amely
nek feladata az 1848-49-es forradalom irat
anyagának feltérképezése, összegyűjtése 
és kiadása volt. 1952-től 1997-ig, nyugdíja
zásomig dolgoztam a történeti intézetben, 
de a kötelező munka mellett magamnak 
is gyűjtögettem anyagokat, így állt össze 
a majdani tanulmányaimhoz, köteteim
hez szükséges anyag. A 19. század forduló
jának agrárkérdéseiről írtam egy könyvet, 
természetes volt tehát, hogy az 1848-as ku
tatásaimat és tanulmányaimat is az ag
rárvonatkozásokkal, a jobbágyfelszaba
dítással kezdtem. Annál is inkább, mert 
a nemzetiségi vonatkozásokkal szemben 
ezek nem számítottak kényes kérdéseknek. 
Amikor eljutottam oda, hogy a kolozsvári 
országgyűléssel foglalkozzam -  amit 1848.

május 30-án hívtak össze, és amely bizony 
megalkotta a polgári átalakulás alapvető 
törvényeit, persze a március 15-ei és a po
zsonyi országgyűlés nyomán -, ez olyan ön
bizalmat adott nekem, hogy azután sokat 
vitatkoztam a román kollégákkal a negy
vennyolcas forradalom kérdéséről.

-  Gyakran vitatkoztak?

-  Természetesen. Amikor az ilyen nagy 
kérdések előjöttek, mindig azt mondtam 
a román kollégáknak: ide hallgassatok, 
hát a negyvennyolcas forradalomból végül 
is a román társadalom nyert a legtöbbet 
Erdélyben, hiszen az 1848 nyarán, egyik 
napról a másikra felszabadult jobbágyság 
többsége román volt, és azt a földet, ame
lyen azelőtt robotoltak, dézsmát fizettek, 
végre a tulajdonukba vették. 1848-ban te
hát a magyar többségű kolozsvári ország- 
gyűlés egy nagyon jó jobbágytörvényt fo
gadott el, amelynek alapján az erdélyi 
magyar nemesség tulajdonképpen önma
gát számolta fel, és amelynek alapján az er
délyi román társadalom erőteljes fejlődés
nek indult...

-  És amely megerősödés az 1918. decem
ber elsejei gyulafehérvári nemzetgyűlésen 
csúcsosodott ki...

-  Pontosan. Ezt az elméletemet nem uta
sították ugyan el, de nem is fogadták el 
egyértelműen. Inkább azt mondták, hogy 
őket a császár szabadította fel 1854-ben. 
Sokszor elgondolkoztam, hogy milyen jó vol
na, ha magyar és román történészek ösz- 
szevetnénk az iratokat, és megvizsgálnánk 
például az 1848 őszén elindult irtózatos er
délyi polgárháborút, ami a mai napig nincs 
feldolgozva! Ennek híján indult el nálunk, 
főleg Ceauíjescu idején, az a nacionalista 
hullám, amely a történelmet kisajátította, 
és megszülte negyvenezer román elpusztí
tásáról, a felperzselt 270 román faluról szó
ló elméletét. Nemzedékek nőnek fel az ilyen 
valótlan elméleteken. Kutatásaim alapján 
többször leírtam és elmondtam, hogy szó 
sem lehet negyvenezer román áldozatról. 
Egyébként a történetkutatás terén mind 
magyar, mind román részről egyfajta vá
rakozó álláspontot tapasztalok, hogy ti. 
mikor kezdődik el a párbeszéd. Nem csak 
1848-ról, hanem az első és a második vi
lágháborúról, Trianonról is. Ezek tisztázá
sa nélkül a jövő nemzedékek is zavaros tör
téneti tudattal fognak felnőni, ami baj.

-  A tisztázáshoz arra is szükség volna, 
hogy a történelemkutatás a szakmaiság ke
retein belül maradjon, és ne legyen kiszol
gáltatva ideológiáknak vagy egyéb érdekek
nek...

-  Ez alapvető kérdés. Sokszor mondtam 
román kollégáimnak: gyertek, tegyük egy
más mellé a forrásokat, vessük össze, ele
mezzük azokat. Mindig azt mondták: ti a ti 
forrásaitokkal, mi a miénkkel. Ez az alap
vető buktató. Mert például az 1848-as erdé
lyi polgárháború viharában mindkét fél haj
lamos volt elhallgatni vagy minimalizálni a 
másik fél veszteségeit. Lám, mennyire fon
tos a történeti forrás kritikája! Amíg nem

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról 
történik meg az összehasonlító forráskriti
ka, az egyes adatok összevetése és realitá
suk elfogadása, addig a történetírás nem 
tud a saját lábára állni, hanem a politika ki
szolgálója lesz, mint ahogy elvárta és meg
követelte Ceau§escu, és ennek issza a mai 
napig a levét a román történetírás.

- A  magyar történetírás e téren hogy áll?

-  A magyar történetírás korábban el
kezdte kritikusan vizsgálni a forrásokat, 
és előbbre tart a realitások megítélése te
rén, mert nem csak a saját, hanem az oszt
rák és más források is érdeklik. De azért 
a magyar történetírásban is van tartózko
dás annak a kutatásában, hogy a másik fél 
vajon hogy fogadta azt, ami 1848-ban tör
tént.

-  1989 előtt gördültek-e akadályok a 
munkája elé, volt olyan levéltár vagy levél
tári iratanyag, amire azt mondták: ezt nem 
lehet?

-  Nagyon sok. Különösen az 1980-as 
évektől a levéltárak csak azt adták ki, amit 
ők jónak láttak. Olyasmit, ami kimondot
tan magyar nemzeti ügyekkel foglalkozott, 
egyáltalán nem adtak ki. Mindig azt mond
ták: elvitték Bukarestbe fényképezni.

-É s  a cenzúra?

-  Az 1980-as években alig vagy sem
mit sem tudtam publikálni. Visszadobták 
a Csutak Vilmos tevékenységéről írt köny
vem kéziratát, visszadobták a tanulmánya
imat, az 1848 a magyar sajtó tükrében című 
munkámat, amelyen nagyon sokat dolgoz
tam. A Csutak-kötetem 1989 után megje
lent, de utóbbi azóta sem, mert valaki azt 
mondta, hogy nem lehet kiadni...

-  Hogyhogy? 1989 után?

-  Ezt nem lehetett, mert akinek meg 
kellett volna írnia az ajánlást, azt mond
ta: nem lehet... mert a másik fél megha
ragszik... Ehhez csak annyit tennék hoz
zá, hogy amikor az egyik román kollégával 
arról vitatkoztunk, hogy volt-e 1848-ban 
negyvenezer román áldozata az erdélyi pol
gárháborúnak, azt mondtam neki: kollé
ga úr, mindent meg lehet írni, de az a he
lyes, ha leírom, hogy egyes források szerint 
negyvenezer áldozat volt, más források vi
szont négyezerötszáz román és nyolcezeröt - 
száz-kilencezer magyar áldozatot említe
nek. A számokon lehet vitázni, azokat lehet 
elemezni, de legalább megvizsgáltunk min
den forrást.

-  Említette, hogy volt időszak, amikor 
nem közölték a munkáit. Volt olyan, hogy 
azt mondta: kész, feladja?

-  Volt olyan időszak, amikor otthon a la
kásunkat festegettem, mert úgy éreztem, 
hogy a kutatásnak semmi értelme...

-  1989 után teljes gőzzel belevethette vol
na magát a kutatásba, ehelyett az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület vezetését is felvállalta. 
Miért?

4 ---------------------------------

-  Ez úgy kezdődött, hogy 1990-ben 
meghívtak a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre előadótanárnak. És ez 
öt alkalommal megismétlődött. Pestre is hív
tak az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. 
Kiléptem a kolozsvári elzártságból, és erősí
teni tudtam a korábbi kapcsolataimat a ma
gyar történetírással, főleg a fiatalokkal. Ide, 
a Babe§-Bolyai Tudományegyetemre sajnos 
nem hívtak előadni... ma sem tudom, hogy 
miért... De Debrecenben és Budapesten be
lekóstoltam abba, hogy milyen fiatalok
kal foglalkozni, ráadásul ők újabb ötlete
ket is adnak, hogy mi legyen tovább, még 
mivel kellene foglalkozni. 2002-ben Jakó 
Zsigmond és Benkő Samu mandátumát kö
vetően azért vállaltam el az elnöki tisztsé
get, hogy segítsem ezt az intézményt abban, 
hogy éljen, fejlődjön, mert létfontosságú, 
hogy Erdélyben magyar tudományosság lé
tezzen, és az EME az egyetemes magyar tu
dományosság részeként működjön, úgy, aho
gyan az alapító gróf Mikó Imre és társai ezt 
megálmodták.

-  Mi volt eddigi kutatói munkája legna
gyobb elégtétele: az, hogy az MTA külső tag
jává választotta, vagy az, hogy hiánypótló 
tanulmányokat és köteteket ír, amelyek szé
pen fogynak? Esetleg az, amikor egy levél
tárban ismeretlen iratanyagot fedez fel, és 
azt feldolgozhatja?

-  Számomra a legeslegnagyobb élmény 
és elégtétel mindmáig az volt, hogy ami
kor az 1848-as Háromszéket kutattam, 
kezembe került egy irat, amelyiknek sem 
címe, sem aláírása, sem dátuma nem volt. 
Semmi. És amelyet senki nem vett tudo
másul, talán éppen e fontos adatok hiá
nya miatt. Hetekig törtem a fejem, hogy 
ugyan mi lehet ez. S egyszer csak rájöt
tem: a háromszéki önvédelmi harc elha
tározásának a jegyzőkönyve! Hiszen a 
nagybizottság éppen arról ülésezett a me
gyeházán, hogy mit lehet tenni olyan kö
rülmények között, hogy Erdélyből a csá
száriak már kiverték a magyar haderőt, 
Puchner pedig támad, amikor lent, a té
ren a haragos tömeg meglincselte az áruló

Balázs Manót. Ez a mozzanat megzavarta 
a gyűlést, amiért a papiros úgy maradt, a 
jegyzőkönyvet nem datálták, és nem írták 
alá, de a határozatokat kihirdették és ter
jesztették. Rájöttem, hogy a körülmények 
miatt lett olyan, amilyen ez a jegyzőkönyv, 
ami a háromszéki önvédelmi harc elhatá
rozásának a döntő dokumentuma. Nagyon 
boldog voltam, amikor ezt sikerült tisztáz
nom. Természetesen az is örömmel töltött 
el, amikor az MTA külső tagjává válasz
tott, bár erre soha nem számítottam. S az 
is örömmel tölt el, hogy a könyveimet meg
vásárolják, keresik, és kérnek, hogy írjak 
újakat is. Ilyenkor arra gondolok, hogy ta
lán nem éltem hiába.

-  És amikor az ember a saját unokájával 
közösen ír könyvet?

-  Hát az kimondhatatlan... Mert érzed, 
hogy nem halsz meg, hanem valakid viszi 
tovább, valakid folytatja. És olyan furcsa 
világban élünk, amelyben az unoka tudja 
tanítani a nagyapát. Mert amikor Eszter 
unokám a számítógépen pötyögtette a gróf 
Mikó Imre-szövegeket, én azt sem tudtam, 
hogy kell kezelni ezeket a modern gépeket. 
Mondtam neki: én úgy irtózom ezektől, in
kább a ceruzámmal s a pennámmal... de 
Eszter nem: ülj le, nézd, milyen könnyű! 
Addig s addig, hogy megtanultam. És ami
kor rájöttem, hogy meg is tudja szerkeszte
ni, össze is tudja rakni ezeket az iratokat, 
akkor azt mondtam: igen, szidjuk a mai fi
atalokat, és íme, a szemünk előtt észrevét
lenül felnőttek. Sőt, a fejünk fölé.

-  Ha még egyszer kisgyermek lehetne, és 
újrakezdhetné, történész lenne vagy kőmű
ves, mint a bodosi pap?

-  Nyilvánvaló, hogy ha édesapám kőmű
ves lett volna, már kicsi koromban magával 
visz, és megtanultam volna ezt a szép mes
terséget. De a sors úgy adta, hogy apám ta
nító volt, és inkább egy-egy versre, és be
tűvetésre tanított, és rengeteget mesélt a 
történelemről. Természetesen egyáltalán 
nem bántam meg, hogy történész lettem. 
És szerencse is kellett hozzá.

-  Erről jut eszembe: Egyed Ákos azok kö
zé tartozik, akik a kommunista diktatúra 
idején is meg tudtak maradni tisztának. Mi 
kellett ehhez, szerencse, gondviselés?

-  A gondviselés is kellett. És az is, hogy 
bennem mindig az motoszkált: egy közös
séghez, a magyar közösséghez tartozom, 
amelynek az érdekeit és értékeit tisztelet
ben kell tartani. Ehhez tartottam magam. 
Azt sem mondhatom, hogy nem kötöt
tem kompromisszumokat, de nem olyano
kat, amelyeket ma nem tudnék vállalni. 
Ebben benne van Bodos is, a székely-ma
gyar közösség is. És az a Kolozsvár is, ame
lyet a szemünk láttára veszítettünk el, és 
én mindig arra gondoltam, hogy ne ártsak, 
hanem ahol tudok, segítsek. De a gondvise
lés, egymás támogatása, a barátok, a csa
lád is segített abban, hogy próbáljak meg
maradni annak, aki vagyok. Olyannak és 
úgy, ahogy azt Bodosban tanultam.

BENKŐ LEVENTE
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
m egalakulása és életszakaszai

» » >  folytatás a 1. oldalról 
nemzeti irányú fejlődésének, hazai s ál
lami jelentőségének conditio sine qua 
non-ja, az erdélyi magyar értelmiség kö
zös érdeke, megalkotása közös köteles
sége, sőt tán éppen e napok feladata”.

Az alapító az erdélyi magyar intéz
mény céljait a következőkben határozta 
meg: „Múzeum-Egyesületünknek három 
nagy teendője van: hogy ez országrész 
számára egy tudományos és műkincsivei 
arányban álló s a kor szükségeinek meg
felelő múzeumot állítson, hogy a begyűj
tött tudományi anyagot rendezze, feldol
gozza és feldolgoztassa s közforgalomba 
hozza, végre, hogy e kettős munkásság ál
tal hazánk fiai közt a tudomány szerete- 
tét és művelődését terjessze és erősítse”. 
Látjuk, hogy Mikó szerint a Múzeum és 
múzeumi Egyesület szoros együttműkö
dése oldhatja meg azokat a tudományos 
feladatokat, amelyeket eddig semmiféle 
intézmény nem tudott tartósan felvállal
ni. Szeretnénk hangsúlyosan utalni arra, 
hogy Mikó szándékától elválaszthatatlan 
volt a tudomány fontosságának elfogad
tatása az erdélyi magyarsággal.

Az alapító okmányban lefektetett tudo
mányos elvek és célok teljesen világosak, 
de az már nem annyira érthető a mai kor 
emberének, hogy egy tudományos intéz
mény, esetünkben az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület megalakulását miért tartotta 
Mikó az erdélyi magyarság megmaradá
sa „conditia sine qua non”-jának, létfel
tételének. Először is Mikó (és az akko
ri politikusok nagy része) az abszolutista 
rendszert hosszú idejű állapotnak képzel
te el, s attól féltette az erdélyi magyarsá
got, hogy elveszíti identitását az „összmo- 
narchiában”.

Mikónak egyik bécsi kormánytaná
csos, akivel bizalmas viszonyt ápolt, tu
domására hozta: a kormányzat „Magyar 
Erdélyországot” nem ismer, csak erdélyi 
„Kronlandot”. Mivel Erdélyben hiányzott 
minden intézményes fórum, ahol a ma
gyarság általános helyzetét meg lehetett 
volna beszélni, az alapítók nem minden ok 
nélkül gondoltak arra, hogy a létesítendő 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek valameny- 
nyire vállalnia kell a betiltott országgyű
lés, megyei közgyűlések szerepét is.

Mikó tudományos céljait megértette 
és felkarolta az erdélyi magyar értelmi
ség, s nem kis mértékben a magyarorszá
gi értelmiség is, az előbb említett általá
nos célokat pedig a magyar társadalom 
más rétegei is: az arisztokrácia, a neme
si s városi polgári rétegek legjobbjai, szá
mos település vezetői. Mikó karizmája, 
szervező zsenije, közvetlen meggyőző ér
vei hatottak; Szózata nem maradt pusz
tába kiáltott szó. Olyan közösségi össze
fogás jött létre Erdélyben, amilyent talán 
azóta sem sikerült elérni. Több mint 4000 
felajánlással hatalmas múzeumi anyag s 
jelentős pénzösszeg gyűlt be a szervező 
bizottsághoz. Igaz, Mikó Imre gróf nem
csak az intézményszervezésben bizonyult 
Erdély Széchenyijének, de a mecenatúrá

ban is: a létesítendő intézmény számára 
felajánlotta a kolozsvári 12 holdas kert
jét a rajta levő épületekkel, megoldva ez
zel a hely és befogadó épület gondját. Ez a 
tette ihlette Tompa Mihály ismert sora
it: „Ragadd gyorsan Erdély Széchenyije, 
Ragadd kezedbe a szent lobogót! Elől s 
fenn kell annak lobognia, Mint amidőn 
az ő kezében volt!” Mikó tudatosan vál
lalta Széchenyi szerepét, bár helyzete az 
abszolutizmus korában sokkal nehezebb 
volt, mint Széchenyié a reformkorban.

Mikóék nagy igyekezete s a tudomá
nyokon túlmutató nemzeti céljaik nem 
maradtak ismeretlenek Bécsben, s ezért 
többször is átdolgozásra küldték vissza az 
alapszabályt, és majdnem négy évig ha
lasztották annak jóváhagyását, míg 1859 
szeptemberében végre arról értesítet
ték Mikót, hogy nincs további akadálya 
az alapításnak. Ezt megelőzően azonban 
tisztázni kellett a szász és román értel
miség vezetőivel a létesítendő intézmény 
jellegét: a nyelvét s viszonyát az erdélyi 
„társnépekhez” (ahogy Mikó írta). Az er
délyi szász és román vezető értelmiség 
közül többen közös erdélyi múzeum felál
lítását javasolták. Egyesek, mint a szász 
Joseph Bedeus, akivel Mikó különben ba
ráti kapcsolatban állt, azt írta; a privilé
giumok kora lejárt, s ezért nincsen szük
ség külön nemzeti intézményekre. Mikó 
replikája nem késett: igaz, hogy a privi
légiumok kora lejárt, de ebből még nem 
következik az, hogy a nemzetiség eszmé
jéről is le kellene mondani. Egyébként -  
írta Mikó -  „Nemzetiségünk iránti hő ér
zés nem feltételezi azt, hogy a többiektől 
idegenkedjünk, azokban elleneinket néz
zük -  a magyar legyen magyar, a szász 
legyen szász, az oláh legyen oláh, ápolja 
mindegyik saját nemzetiségét, azért jól 
elférhetnek egymás mellett, s ha a haza 
közérdekéről van szó, fogjanak kezet an
nak előmozdítására”.

Mikó az identitás megőrzésére, a más
ság elismerésére és az együttműkö
dés lehetőségére utalva írta a fentieket. 
Egyébként a szászoknak már megvolt 
a múzeumuk (a Brukenthal) és a szer
vezetük (Verein für Siebenbürgische 
Landeskunde), s a románok is rövide
sen, 1861-ben megalakítják saját iro
dalmi és közművelődési egyesületüket, 
amelyet rövidítve ASTRA-nak nevez
nek (Asociatjunea Transilvaná pentru 
Literatura §i Cultura Poporului Román). 
Mikónak végül sikerült elfogadtatnia a 
magyar egyesület gondolatát, amit elő
segített az is, hogy alapszabályilag rögzí
tették a múzeum nyitottságát, valamint 
azt is, hogy a Múzeum-Egyesületnek tag
ja lehet bárki, aki az alapszabályoknak 
megfelel.

Ilyen gondos, sokoldalú, évekig ta r
tó előkészületek után végre 1859. no
vember 23-án összeülhetett Kolozsvárt 
az alakuló közgyűlés, amelyen 383 kül
döttjelent meg Erdély különböző tájairól. 
A Magyar Tudományos Akadémia kül
döttségét Eötvös József alelnök (nemso

kára elnök) vezette, a Magyar Nemzeti 
Múzeumot Kovács Gyula múzeumőr 
képviselte. Mikó nagyívű beszédben is
mertette az eddig megtett út történése
it, s újra felvázolta az Egyesületre vá
ró feladatokat. Eötvös József üdvözlő 
beszédében örömének adott kifejezést az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakí
tásáért, hangsúlyozva, hogy az ugyan
olyan feladatokat fog ellátni Erdélyben, 
mint a Magyar Akadémia a maga helyén, 
„az Erdélyi Múzeum megalakulása által 
egy nagy nemzeti szükség pótoltatott” -  
mondta végül Eötvös József.

Aztán sor került az Egyesület nyel
vének meghatározására, és a közgyűlés 
mind a 383 tagja a magyar nyelvűségre 
szavazott, székhelyét pedig Kolozsvárott 
jelölte meg. Mikót elnökké választották, 
múzeumőrré és egyben a Múzeum igaz
gatójává a kor legismertebb erdélyi tu
dósát, Brassai Sámuelt nevezték ki, a 
könyvtárosi funkciót Szabó Károlyra bíz
ták, aki az irodalomtudományban fog ki
válót alkotni, titkár pedig Finaly Henrik 
filológus és régész lett. A fent nevezettek, 
valamint a választmány tagjai valameny- 
nyien az Egyesület ügye iránt elkötele
zett s az elnököt a legnagyobb mértékben 
támogató fők voltak.

Az alakuló gyűlés idején, november 
23-26-án ünnepelt Kolozsvár is, és jog
gal, mert a város mindvégig kiállt az 
Egyesület megalapításáért.

Másfél évszázad telt el az alapító köz
gyűlés óta, nemzedékek sora váltotta egy
mást, államkeretek, politikai és társadal
mi rendszerek változtak. Feltehető az a 
kérdés: az intézmény azzá vált-e, aminek 
az alapító elképzelte, s teljesen az tudott- 
e maradni, ami megalakulásakor volt. Az 
erdélyi szellemi élet központja volt-e, mú
zeumként is működhetett-e? Mind olyan 
kérdések ezek, amelyek egy elkészítendő 
monográfia tárgyai lehetnek, de itt csak 
vázlatosan szólhatunk ezekről.

Mint minden hosszú életű egyesület
nek, az EMÉ-nek is különböző életszaka
szait különböztetjük meg. Kétségtelen, 
hogy az EME az abszolutizmus idején 
meg tudott felelni az elvárásoknak: az 
erdélyi tudományosság központja volt 
és egyetlen gerjesztője a magyar tudo
mányos életnek. Egyesítette Erdély ma
gyar értelmiségének a legjavát, nagy 
gyűjteményeket hozott létre, de nem kel
lett pótolnia országgyűlést vagy megyei 
közgyűléseket, mert 1860-ban, már mű
ködésének első évében fordulat követ
kezett be a Habsburg-monarchia politi
kájában. Az Októberi Diploma kiadása 
lehetővé tette azt, hogy megnyíljanak a 
politikai élet intézményei, 1867-ben pe
dig a kiegyezéssel Erdély újra egyesült 
Magyarországgal, és ezzel új helyzet ala
kult ki az EME számára is. Számos kivá
ló tagja távozott Pestre, s bizony megcsap
pant az a lelkes társadalmi támogatás is, 
amely addig fenntartotta az intézményt.

Az elnök, Mikó Imre gróf tagja lett az 
Andrássy-kormánynak és az országgyű
lésnek, és abban reménykedett, hogy az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület állami se
gélyben fog részesülni, ami lehetővé teszi 
a nagyra nőtt és három helyen felhalmo-

> > > > >  folytatása 6. oldalon
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> > > > >  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l 
zott múzeumi gyűjteményeknek egységes 
múzeummá szervezését és működtetését. 
Ebben viszont csalódnia kellett: a közvet
len állami segítség elmaradt, ami egyik 
oka lesz annak, hogy az Egyesület veze
tése más módón próbálja megszerezni a 
szükséges támogatást. Ennek az ideje rö
videsen, már 1872-ben elérkezett azzal, 
hogy Kolozsvárt alakult meg az ország 
második tudományegyeteme, és éppen 
annak köszönhetően jött létre itt, mert az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület megteremtet
te az egyetemalapítás személyi feltétele
it, valamint a tudományművelés bázisait. 
Mikó úgy látta megoldhatónak a Múzeum 
kérdését, ha annak szervezési, fenntar
tási s növelésének gondjait megosztják 
a tudományegyetemmel. Ezt szerződési
leg rögzítették, s a Magyar Oktatásügyi 
Minisztériummal kötött megállapodás 
szerint a múzeumi tárak az egye
tem használatába kerültek az 
EME tulajdonjogának megtartása 
mellett. Az EME évi járadékot ka
pott tárainak átengedéséért, azon
ban ezzel odalett a Múzeum. A tá
rak kezelését az Egyetem vette át, 
azok időnkénti megnyitása a nagy- 
közönség számára semmiképpen 
sem volt azonos a Mikó által terve
zett és mindeddig épített „concent- 
rált” Erdélyi Múzeummal.

Mikó Imrét és az EME veze
tését többen elmarasztalták, fő
leg később, ezért a kompromisszu
mos megoldásért, mert úgy látták, 
hogy az Egyesület háttérbe szo
rult. Viszont Mikó szerint az egye
sülés sikeres volt, mert az anyagi 
gondok jórészt megoldódtak, s az új 
tudományos erőkkel is gyarapodott 
az Egyesület. Ennek eredményeit ő 
azonban nem érhette meg az 1876- 
ban bekövetkezett halála miatt.
Tény, hogy 1872 után az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, néhány át
meneti év után, megerősödött, új 
szakosztályai alakultak, vándor- 
gyűléseket szervezett, tudományos 
kiadványokkal hívta fel magára a 
közfigyelmet. Lényegében véve ez
után akadémiai feladatokat lá
tott el. Ezért nevezte az EMÉ-t a 
közvélemény Erdély magyar tu
dományos akadémiájának. Olyan 
kiváló tudósok neve jelzi a tudo
mányos munka színvonalát mint 
Apáthy István, Genersich Antal, 
Hőgyes Endre, Farkas Gyula,
Koch Antal, Márki Sándor, Posta Béla, 
Szabó Károly, Szádeczky Lajos és mások. 
Fennállásának ötven éves jubileumát az 
EME 1909-ben ennek az új lendületnek 
a jegyében tartotta meg. Ezt a lendüle
tet azonban megszakította a világháború 
kitörése, majd az 1918-1919-es hatalom
változás radikálisan megváltoztatta az 
EME működésének alapfeltételeit.

Az 1918-tól 1940-ig tartó időszak tör
ténetét az intézmény, a fennmaradásá
ért s magyar jellegének megőrzéséért ví
vott küzdelem jellemezte. A Kolozsvárt 
berendezkedő román egyetem használ
ta a gyűjteményeket, de az állam nem

kedő tagja egyéni műhelyében folytatódott 
az a munka, amelyet az EME szelleme ha
tott át. Kelemen Lajos, Szabó T. Attila, 
Jakó Zsigmond nevének említésével sze
retném illusztrálni az előbb mondottakat. 
Azt a veszteséget azonban, amely az egész 
erdélyi magyar tudományosságot érte a 
diktatúra négy évtizedében, nem pótol
hatta néhány egyéni igyekezet. Annál 
inkább nem, mivel 1959-ben a Bolyai 
Tudományegyetemet is felszámolták, s így 
a magyar értelmiség utánpótlásának a le
hetősége a minimumra redukálódott.

Ez a helyzet csak a szocialista rendszer 
összeomlásával változott meg, és nyílt lehe
tőség a régi intézmények újjászervezésére. 
És valóban azt láthattuk, hogy a negyven 
évvel korábban betiltott vagy elsorvasz
tott magyar intézmények mint a búvópa
takok törtek felszínre és kezdték meg új 
életüket. Az EME ezek között volt. Néhány 
régi tagja Jakó Zsigmond köré tömörülve 

1990-ben megindította az újjászerve
zést, és ez sikeresnek bizonyult. Közel 
két évtizede az EME ismét működik 
és végzi feladatát. Jelenleg mintegy 
800 rendes tagjának hét tudományos 
szakosztályban lehetősége van a ma
gyar nyelvű tudományművelésre és 
tudományterjesztésre. Történetében 
először tudományos kutatóintézetet 
tart fenn. És mint korábban, tudomá
nyos közkönyvtárat működtet, szak
mai folyóiratokat jelentet meg, könyv
kiadója kiemelkedő helyet tölt be a 
romániai magyar tudományos könyv
kiadásban. A 2002 óta rendszeresen 
megtartott Magyar Tudomány Napja 
Erdélyben című nagyrendezvénye 
Erdély legrangosabb magyar tudomá
nyos eseménye, amely a magyar tudo
mányosság egységének is kiemelkedő 
szolgálatot tesz.

Három évvel ezelőtt iktattuk mun
katervünkbe a 150. évforduló előké
szítését. Azt terveztük, hogy nem any- 
nyira ceremóniákkal, hanem inkább 
tudományos-tudománytörténeti ren
dezvényekkel s olyan kiadványok 
megjelentetésével próbáljuk emléke
zetessé tenni az évfordulót, amelyek 
szemléltetik az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület szerepét, s tájékoztatást 
nyújtanak kiemelkedő személyisége
iről, a tudományos gyűjteményeinek 
helyzetéről.

Kétségtelen, a 150 év koránt sem 
volt csupa diadalmenet, sőt még a gö
röngyös út folyamatosságát is hatal
mas akadályok szakították meg, rövi- 
debb vagy hosszabb időre. Egészében 

véve azonban az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület mégis a gróf Mikó Imre által 
kijelölt célkitűzésekhez igazodott, s fel
adatait a tudomány iránti alázattal és az 
egyetemes magyar tudományosság iránti 
felelősséggel igyekezett teljesíteni, hogy 
Erdélyben „temploma lehessen” a magyar 
tudományosságnak.

Elhangzott Budapesten, a Magyar 
Tudományos Akadémia és az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 2009. október 
14-én tartott közös jubileumi ren
dezvényén, az MTA székházában. 
(Rövidített szöveg)

fizetett bérleti díjat. Ekkor az EMÉ- 
nek korábban ajándékozott gróf Vass 
Ottilia-féle ház jövedelme, és megma
radt tagjainak áldozatvállalása tette le
hetővé a működését. A kisebbségi lét 
mostoha feltételei között csak a hiva
tástudat s a magyar nyelvű erdélyi tu
dományosságért vállalt felelősség, vala
mint a jövőbe vetett reménység tartotta 
meg az Egyesületet és tudományos te
vékenységét annak ellenére, hogy szá
mos tagja távozott Magyarországra a 
tudományegyetemmel együtt. Ebben 
az életszakaszában a Mikó Imre szelle
mét és örökségét a legautentikusabban 
talán Kelemen Lajos történész, múze
umi titkár képviselte, akit Entz Géza, 
id. Kántor Lajos, György Lajos, Kristóf 
György, Valentiny Antal és mások se
gítettek. De nem feledkezhetünk meg 
Tavaszy Sándorról és a köréje tömörülök 
áldozatos munkásságáról sem.

Gróf Mikó Imre szobra a kolozsvári Mikó-kertben

Az 1940-1944 közötti rövid négy ma
gyar év, amikor Észak-Erdély újra 
Magyarország része lett, csak arra volt 
elegendő, hogy az EME megkezdje hely
zetének újrarendezését. De rövidesen a 
II. világháborút követő újrakezdés ne
hézségeivel kellett szembenéznie az 
Egyesületnek. A munkát elkezdték, de 
1950-ben koholt vádak alapján az EMÉ- 
t és több más polgári egyesületet a hata
lom feloszlatott s betiltott. Az EME va
gyonát elkobozták és szétosztották több 
kolozsvári állami intézmény között.

Az EME történetében negyven évnyi 
olyan szakasz következett, amikor nem él
hetett szervezeti életet, csak több kiemel
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ESZTERO ISTVÁN

A szerelem  n ega tív ja

S za k ítá s
Búcsúszóra, lehet, megsápadt angyali bőre, 
Felhó' szárnya takar tündökölő' napot így, 

Mely kisüt ismét, tüske egéhez fel dehogy érne, 
Csak a szivedbe’ sajog a beletört ragyogás.

Sétányon
Évek múltán szembehozott a ravaszdi szerencse, 

Próba nekünk az erény ostoba láncaival,
Én lányom mellett, te fiadra ügyelve merenghetsz: 

Mért a hiábavaló vágyakozás az örök?

Lány , hegedűvel

Bár egyetemre loholt, perdülve az utcai bálon 
Adta kezét, hegedű tokban a hóna alatt,

Őszi levél mind mozdulatára repül ma pörögve, 
Merre lehangolt tér kergeti hangjegyeit.

A szerelem  n ega tív ja

Arcod fénye elillant tegnapi nap delelójén, 
Nincs tanú, lencse, tükör száz darabokra törött, 

Meg retinám örökített tiszta idők kupoláján, 
Fellegen is mosolyod ütközik át melegen.

Z san ett p a n a sza

Nem vállalsz, eliramló szórakozásra vagyok még 
Jó, amikor szeretőd arca a fátyolos éj, 

Nappali fényre viszont a te képed rejti csak álarc, 
Nézz a tükörbe, vajon ismered azt a kanit?

Tudós csa j
Elmagyaráztam a tételeket mind, vizsgaidőben, 

Jaj, hogy imádsz, szerelem csokra csak egyre virult, 
Am azután a barátnőm keble kavart fel egészen, 

Szirmokon ébredek én, ö meg a karjaidon.

P rogram ozó  lecke fiú kn ak
Morcos alakra időt soha nem pazarolna az édes, 

Máskor a Fortuna lep többel is ízibe meg,
Mégse a szépnem programozása legyen, mi megőszít, 

Inkább hangulatod osztd okosan be, fiú.

M eleg Jeges

Állati gondja Jegesnének, hogy nincs macikája, 
Férje szivében örök jégcsapos éjszaka pang,

Am a komára kitágul gombszeme, orrlyuka lüktet, 
Dús ölelésre havas mancsa kileng melegen.

R égi szerelem  nagy tüze

Tél behavazta haját, ám régi varázsa megejtő,
O, szerelem, elakad torkon a zagyva beszéd,

Mint sereg éve szemérmes csókja szelíd tavaszától 
Megremegő koronán összezavart falevél.

H ervad  m á r  ligetünk

Mára magába’ buzoghat a vér bódult ölelésre,
Míg vizenyős tereket borzol a hajnali szél,

Nyár kikacagna, s az ősz keserű, fonnyadt koszorúján 
Túl a kijózanodás jégcsapos ága riszál.

P alya  B ea énekel

Lénye zenéje kitárul, a tónus igézi magasba, 
Szárnyal a szárnyat adó dallam a lélek egén, 
Istenem, add a kezed, inaló felhők meredélyén 
Össze ne zúzza magát hangja sivár szivekig.

OLÁH ANDRÁS 

fin á lé

halála előtt Jónás még 
szerette volna elmondani 
miként lett statiszta  
Isten monumentális játékában  
s hogy dublőré részegebb volt 
m int amaz alulfizetett matrózok 
kiknek utóbb úgy kellett könyörögni 
vetnék végre vízbe

halála előtt az elfuserált 
rendezésről akart beszélni 
s a rosszul idomított cetről 
mely néhány kiló planktonért 
cserébe kiköpte őt

de a végső pillanatban  
potemkin-Ninivé falait látta újra 
a szerződésszegő rendezőt 
s a jelet („csapó: felvétel indul”) 
így hát csak hallgatott

hisz neki az átírt fináléban 
szöveges szerep már nem jutott

évszakok

tavaszaink tiszták 
vértelenek

nyarunk bizakodó

de az ősz jobbára 
mérgezett: csalással 
árulással teli

s többször van tél 
m int kellene

m ásn ap

másnap elhajóznak a kísértetek 
csak a fájó lüktetés marad  
a nyersen hideg dohos levegő

a fölkavarodó gyomor a félhomály 
s a salétrom-koszos falak 
tövében felejtett szájkosár

maradsz moccanatlan: 
a koporsószagú perceket számolod 
a szűk pinceablakon esővíz 
csordogál lábadnál patkány vacog 
s a fal repedései felé 
oson egy svábbogár...
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CSEKE ROBERT

bennem egy kandúr dorombol
bennem egy kandúr dorombol 
karmait hegyzi a városon

az utcák felgyorsított filmkockáin 
az emberek mint a görögdinnyék

s a film csak pereg tovább minduntalan akár az idő 
mely egyes délutánokon összeköt minket

a látomás szemeimben egerészik 
te reményt adsz ennem vacsorára

és betakarsz boldogító szemeiddel 
mert mostantól minden sóhajtásom a tiéd

hisz lásd: ösztönt adott csupán a város
és a kölykök is zörgő dióhéjba bugyolálták mancsomat

amerre sikáltam zúgott égő vágyam 
megvakított majd megvadított a szél...

mondd tüzes szerelmekről furcsán vélekednem 
mért lenne bolondsági

mindez csupán egy nyávogás melyről annyit sem tudni 
amennyit egy lopott káváiról...

most viszont elengedem magam 
a hűvös éjszakában

bennem egy kandúr dorombol 
és én semmire sem vigyázom

szembesülés
csak annyit tudok nekem már nem mindegy
kifogyhatatlannak látszik előttem az ország
visongani kell a vágyakozástól
akár egy agyonkergetett szamár
úgy rohannék néha saját magamtól
völgytől völgyig
arra a nem-tisztásra
arra a nem-mezőre -  hogyan is lehet1
és a napszak is ami most alattam nyekereg
üvölteni tudna a vérengző holdtalanságtól
mint fájdalmasan fiatal elveszett oroszlánkölyök
csak annyit tudok nekem már nem mindegy

Reménység
Ott állsz elképzelhetetlenül, 
akár a legmeggyőzőbb kíváncsiság.
A Jó és a Rossz két szemed.
Valid be, titkon te is arra a lányra szomjúhoztál -  
minden megmérhetőt mérlegelsz -  akárcsak én. 
Éjszaka sápatagon omolsz le az ágyra, 
annyira céltalanul, hogy egy lélegzet megölhet. 
Győzelmesként?
Dáltálán hasad sovány szádból a tél... 
Hamarosan a világ erényei összemerülnek, 
és ránkcsukódik a Nagy Szem.
Helyettünk 
majd mások 
számolják a perceket.
Méghozzá olyannyira odaadóan, 
hogy önfeledtségükben gyakran 
visszatekeregnek hozzád.
Rajonganak ifjú hízelgőid -é l  a világ!

Operában ,  Bécsben
Hundertwasser magányosan énekelt egykor Új Zélandban
de én most itt fekszem kinyújtózva amint
érzékeimben egy fülemüle landol éppen
sosem lesz semmi az enyém azt már tudom rég
a sasmadarak újból röppennek Bécs fölött
rászállnak a színház magasztos cserepeire
míg a lánnyal az operában kuncogunk kettesben
sóhajtozva délibb tájra lábunkat melegítve Rossini zenéjére
a kínai lányok az utolsó sorokban francia ügyészekre hajtanak
odaadás minden felületen
nyugalmas álom aranyló melengetés
minden páholyból árad
közben kint az éj leszáll (elcseng a nap az éjszaka fekete síkján...) 
mély álomból ocsúdok fel mikor végre leteszi lantját a napvilág 
a messze eső utcán hazafele takarodik egy örömlány 
agyonnyűtten szomjúhozunk a tiszta levegőn 
öröklétet kínál az Oper bár
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MERÉNYI KRISZTIÁN

K i l e n c v e n h é t  é v e s  

é t e k

Ráparancsolom magam a konyha sez- 
lonjára. Folyik a nyálam. Fáim az öl
embe pattan. Tudja, mi következik. Az 
asszony utasít, hogy ki hova üljön, és mi
lyen sorrendben szedjük a levest.

Zsírkarikák, gyúrt kagylótészta, egész
ségtől dagadó kerti zöldségek. A dédi min
denkinek mer, bár ő maga alig eszik, in
kább az apadó tálakat felügyeli. Újból és 
újból kínál.

Az após repetázik. Sohasem beszél 
evés közben, csak bajszát rángatja, do
bálja, lóbálja, táncoltatja. S legyint, ha a 
dédi leejti a merőkanalat.

A kilencvenhét éves étek nem őskövü
let. Alkotóját tükrözi. Főztjében rejlik a 
háború előtti és utáni tapasztalat. No és 
háborúban is tanul az ember, félelem
ből fakadó alázatot, szolidaritást, becsü
letességet; ezen tulajdonságok szintén 
sajátos ízvilággá gömbölyödnek a for
ró leves-tengerben. Sejtelmes mozdulat
tal eszenciát, pikantériát tesz bele, vagy 
csak azok mennek -  a kor varázsától -  
önként az étekbe. Egy mozdulattal hin
ti szét a harmincas évek romantikáját, 
a húszas évek szerelmes illatát, és a fel- 
szabadulás utáni dolgos évek zamatát.

Ilyesmire a mindentudó konyhatün
dérek és mesterszakácsok se képesek. 
Minthogy a precíz eljárással készített, 
kitűnő bor minősége is elmarad az óbo
rétól. Erre egyedül az idő képes.

K i  m i t  g o n d o l

Vasárnap, három óra. A napsugár fer
dén vetődik a városra. Ahova tud, bete
kint, ám a jegenyéktől árnyékolt panel
házak alsóbb szintjeibe nem juthat be.

A pesti kerület egyik lepukkant játszó
teréhez közeledik a diplomás nő. Nemrég 
költözött a környékre. Munkahelye kö
zelsége és édesanyja betegeskedése 
kényszerítette át Budáról. Mellette to
tyogó kisfiát, Bernátkát munkaidőben 
édesanyjánál hagyja. Hétvégén egész 
nap gyermekével lehet.

Babakocsijuk formatervezett, drága 
darab. Már csak akkor van funkciója, ha 
Bernátka elfárad. A nő szövetszoknyája 
cseppet sem hivalkodó, finom, úri vise
let. A játszótérre érnek.

Önfeledten hintázik a Bernátkánál 
valamivel magasabb Gazsika. Édesanyja 
a homokozó szélén ül, arcáról lerí, hogy 
idősebb koránál. Úgy fest, mintha éhbé
rért dolgozna mosodában vagy gyárban. 
Babakocsijuk, akár Kurázsi mama ek- 
hós szekere.

Gazsika kezében kifli csücsökkel kia
bál: „Mamácska, odamegyek...” Derűsen 
Bernátka felé szalad, aki ügyet sem vet

«
rá; csöppnyi gyermekként megválogatja 
játszótársait. A diplomás nő megvetés
sel méregeti az elhanyagolt asszonyt és 
gyermekét.

„A proli büdös nyomorultjai. Mostaná
ban, hú de nagy sikk védeni a fajtátokat. 
Lassan a pecsenyéteket kisebbségi-pecse
nyére, a kereketeket kisebbségi-kerékre, 
az utatokat pedig kisebbségi-útra neve
zik át. Röhej! Ezekkel nem lehet beszélni, 
egyből pénzt kérnek, vagy kést rántanak. 
Na igen, én teszek azért, hogy jobban él
jünk, míg ők a napot lopják. Elég lepusz- 
tultan néznek ki. Megérdemlik sorsukat. 
Csak ide ne jöjjenek.”

-  Gyere, Bernátka, megyünk!
Gazsika bánatosan nézi leendő játszó

társát. A kába asszony rácsodálkozik a 
távozó duóra.

„No, már mennek is, pedig milyen gyö
nyörű, szőke kisfiú. Ilyen kis haverka ké
ne Gazsinak. Az asszonyka is olyan ked
ves arcú. Kár, hogy ennyire félénk népek, 
de legalább nem olyan csórók, mint mink 
vagyunk. Nem akar idejönni hozzánk. 
Biztosan senkit »sem ismer itt. Újak le
hetnek. Az asszonykának adtam vol
na cigit, a kis picinek pedig cukorkát; a 
Gazsikájéból.

Mindegy, ha menni kell, menni kell. 
Biztos járnak még erre, akkor majd ha
verkodunk egy kicsit.

B é r l e t t e l  e g y  

e l ő a d á s r a  s e m

Szili Géza izgatottan veszi át a bér
leteket. Jelentős kedvezményt kapott, 
mert két személyre és teljes évadra szól. 
Felesége, Ingrid is zenebolond. A gyere
keket havonta egyszer beadják Zsókához. 
Ók is szoktak Ztsóka gyerekeire vigyáz
ni. Hasznos egyezség.

-  A gyerekek Is zenekedvelők lesznek! 
-  mondja Szili Géza Ingridnek, aki len
csekevergetés közben beleegyezően bólo
gat.

Jövő héten: Puccini Toscájával indíta
nak, nem is lehetne jobb kezdés. Látták 
többször, de ebben a felállásban még so
ha. Vass-Juhos Frédi, a dirigens egysze
rűen zseniális, már ilyen fiatalon remek 
referenciával rendelkezik.

Szili Géza magával hozván a munka
helyi gondokat, bárgyú arccal lép ki a 
hivatalból. De hamar derűs lesz a ked
ve a közeledő évadnyitó-előadás gondola
tától. Az Andrássy út felé haladva azon 
morfondírozik, hogy betérjen-e a Liszt 
Ferenc Zeneműboltba vagy sem. Lelke 
az erősödő belsődallamoktól, futamok
tól még fiatalabb. Táncolva lépeget a 
vékony érutcákon. A kirakatokban dü
löngélnek a könyvek, a ruhák hullámza- 
nak, a szembé jövő mogorva úrnak rit
musra ugrál a hasa.

Szili Géza átszellemülten áll a busz
megállóban, sutának tartja magát, ami

ért nem tért be a zeneműboltba. Egész 
lénye egy frenetikus hangárban úszó 
koncertterem. Néhány perc múlva — 
minden külső hatás nélkül — semmi
vé válik. A szemtanúk képtelenségnek 
tartják a történteket. Egy rendőr is je
len van. Mondja, hogy még hasonlót se 
látott, ilyen talán ezredévente fordul elő. 
Spontánégés.

Ingrid elajándékozza a bérleteket. Az 
előadásokat az Andrássy úti baleset elle
nére egytől-egyig megtartják.

R o s s z  i d ő z í t é s

Drága Irmám, miért nem veszed fel a 
telefont? Tudom, hogy mostanában nem 
úgy történnek a dolgok, ahogy szeret
nénk. A gyermekkel sem. Hidd el, nincs 
szövődmény, pár hét és kutyabaja.

Megbántam azt a reggeli pofont. 
Nyomorultságunk adta, az jött ki belő
lem.

Gyógyszered sincs két napja. Ma fel
írattam Kolozsi doktornál. Viszem haza, 
de csak az erősebből kaptam, elég napi
egy-

Vedd már fel! Egész nap foglalt. 
Központi hiba? Mire hazaérek, otthon 
kell lenned a gyerekkel, ma négyig van 
óvoda, és nincs torna.

Tibikének vettem macit. Tudod, meny
nyire szereti a macikat; hányszor mond
tad, hogy vehetnék neki. A másik kopott, 
akkor sem volt új, amikor kapta. Nagyon 
hozzá nőt. Azt se kell kidobni, lesz egy 
testvérmacija.

Lassú a busz. Hol vagyok még a met
rótól. Sebaj, hozok neked virágot. Rég 
kaptál, nagyon rég.

Szeretlek, édes Irmám... ennyi év 
után is. És sokkal jobban fogok veletek 
törődni! A vacak munka, a pénzhajsza, 
az lopja el az időnket. Jó... olykor kocs
ma, de lejjebb adom, ígérem; a haverok 
megértik. Nekik nincs családjuk, illetve 
Sanyinak van, de ott az asszony is iszik.

Végre megérkezem a metróhoz. Fehér 
rózsacsokrot veszek. Kislánykorod óta 
ezt szereted. És mit kap Tibiké a ma
ci mellé? Csokoládét, az epercsíkosból. 
Abból falt fel hármat szombaton.

Megint foglalt. így haragszol? Ennyire 
sohasem kaptunk össze. Bocsáss meg! 
Elszorul a szívem miattatok. Bizonyára 
nem tudom jóvátenni apróságokkal. 
Többet és bensőségesebben leszek vele
tek. Nem úgy akarok megöregedni, majd 
a Mindenható előtt állni, hogy emléke
imben a hülye Sanyi és Kálmán vigyo
rog. Hanem ott és idelent is veletek.

No, mindjárt... ha nem is ugrótok a 
nyakamba, de legalább egy picit kitárom 
a szíveteket. Nem nyitod ki, pedig itthon 
kell lennetek. A rádió szól.

Kukucs, szervusz! Cipők a helyén, az 
erkélyen és a szobában senki. A háló ab
laka nyitva. Lerohanok. Ablakunk alatt 
terebélyes folt. Egy vénség kullog el mel
lettem. Ennyit mond: Délelőtt vitték el 
őket.
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STELIAN MULLER
Levél R.-nek
(Scrisoare cätre R.)
(részlet)

Nem tudom, mivel kezdjem. Mondjam 
el, például, mit csinálok éppen? Ha ez ér
dekel, hát kiskanállal kavargatok egy po
hár vizet, ahogy naponta szoktam, ebéd
időben.

Vagy inkább ismerjem be, hogy nehe
zen rugaszkodtam neki az írásnak, hogy 
nem volt könnyű arra az útra tévedni, 
amely levezet a mennyből, vagy felve
zet a pokolból, mert másképp nem tudom 
megmagyarázni... Talán az utolsó lesz 
az, a modell szerint az utolsó lépés min
dig hasznosabb, mint az előző... Már rég 
nem csináltam ilyet (az írásról beszélek), 
és az utolsó levél óta eltelt idő megkemé
nyedett bennem, mint valami csont, ami 
még a levegővételt is megnehezíti... egy 
élettelen csont (utolsó fázisban, vagy va
lami ilyesmi), nem nagyobb egy pénzér
ménél, a torkomban tartottam, nem tud
tam, mit kezdjek vele, köpjem ki, vagy 
nyeljek egyet, kerüljön lejjebb... inkább 
lenyeltem... már nyelés közben csorog
ni kezdett a fülembe a fény, mit egy mér
gezett bor, kinyitottam az egyik szemem, 
megnyugodtam, a fűtőtest a helyén, be
furakodtam a való világba, ugyanúgy, 
ahogy a kéz furakodik át egy betört ab
laküvegen... (a tömbházban, sőt az egész 
utcában ez az egyetlen, kerekekkel ellá
tott fűtőtest, és néha éjszaka elmozdul a 
helyéről, bár mozogni még soha sem lát
tam... csak új helyen van ébredés után... 
mégsem bánom... ha mozgás közben lát
nám, meg kellene mutatnom valakinek, 
és ez már túl bonyolult lenne...)

Már szinte az is bonyolult volt, amikor 
két nappal ezelőtt kimentem este a város
ba... Igaz, nem úgy volt, kicsit talán rosz- 
szabb is..., _Goddal járkáltunk a téren, 
ahogy az emberek jönnek-mennek álta
lában, az ég alatt járva, a földet bámul
va, ...„hé”, kezdi..., „mi az”, kérdem..., „ki
jössz velünk ma este?”... „hová?”, kérdem..., 
„a városba”, vágja rá..., „a városban hová?”, 
... „a központba”..., „miért éppen a köz
pontba”..., „mert van valami hár” mond
ja..., „á”, mondom..., „nem jövök”..., „mi
ért, te?”..., „félek”, mondom..., „mitől félsz, 
te?”, kérdi..., „attól, hogy eltévedek”... mon
dom, „gyere na”, mondja, „már hogy a fe
nébe tévednél el..., talán tutajjal jössz?”..., 
„olyan helyen lakom”, vágom rá..., „gyere 
na..., hagyd a hülyeséget..., hogy a fenébe 
tévednél el..., talán az erdőben laksz?”..., 
„nem”, mondom..., „csak két kiszáradt fa 
van a tömbáz mellett, soha nem zöldülnek 
ki”..., „na, látod”, mondja..., „mit?” kér
dem..., „hogy tömbházban laksz”..., „ponto
san”, mondom, jó, hogy megtudtam, hol is

lakom..., „akkor jössz?”..., „jön még vala
ki?” érdeklődöm..., „többen is”, vágja rá..., 
Jönnek a klánból, az összes feeder, és még 
mások is, és még feederek...”, „ok”, egyez
tem bele, mert láttam, hogy semmi értel
me..., még járkáltunk egy ideig, vártunk, 
hogy valamelyikünk meggondolja magát, 
teljesen mindegy lett volna, hogy ki..., egy 
gödör mellett valami munkások épp hosz- 
szú drótra szereltek valamit, onnan néz
ve, ahol mi álltunk, úgy tűnt, mintha egy 
óriási halat pucolnának..., azt gondoltam, 
ez jel, ami egy másik jel jellegzetessége
it hordozza, és hirtelen _Godra néztem..., 
de ő fölfelé bámult, egy ablakra ragasztott 
papír kávéscsészére, és öt másodperc fi
gyelmes kémlelés után úgy tűnt, mintha 
kiolvasta volna belőle a jövőt..., „hé”, mon
dom..., „mi a francot csinálsz”..., „mit csi
nálnék”, mondja..., „áruld el nekem is”..., 
„mit áruljak el?”, kérdi..., „hogy mi lesz 
veled később”..., „hogy-hogy mi lesz ve
lem?”..., „hát nem most mondtam?”..., „mit 
mondtál?”, kérdem..., „hogy találkozunk”, 
mondta..., „á”, mondom..., „már azt hit
tem, hogy elfelejtetted”..., „mit felejtettem 
volna el?”, kérdi..., „éppen azt”, mondom, 
és csodálozva pillantok a homlokára, rajta 
a felejtés köreivel, amiről fogalma sincs, 
hogy működnek..., „szerencséd van”, mon
dom, de közben arra gondolok, hogy talál
ni kellene valakit, aki megvizsgálja... „ta
lán egy földönkívülit”...

...Este elindultam a városba, bár a be
járatot elég nehezen találtam meg... Nem 
is voltam biztos benne, hogy megtalál
tam, csak ráléptem egy végtelenül hosz- 
szú, sima járdára, úgy éreztem magam, 
mint egy bowling-pályán, ami lehetett a 
központban, de akár a pokolban is, gon
doltam, na lássuk..., és cseperegni kez
dett, de nem az eső, inkább olyan volt, 
mintha valaki virágot szórna a fejedre..., 
ösztönösen hajtottam le a fejem, és egy 
ideig úgy haladtam, mint a verduni ka
tonák, akik más meglapuló katonák előtt 
lapulnak..., nem tudom, látszott-e a hold, 
de ha nem is látszott, biztosra vehettem,

hogy inkább tükörszilánk, ami csak ar
ra való, hogy belevágjon a kéményekbe..., 
elhaladtam egy templom mellett, hosszú, 
hegyes tornya volt, akár egy halszálka..., 
ugyanerre a templomra mutatott egyszer 
_God is, „ez a templom”, kezdte..., „mi van 
vele”, szakítottam félbe..., „láttad már be
lülről?”..., és azt mondtam, hogy nem, pe
dig már láttam..., aztán még egy temp
lom, azon a téren, ahol ma jártunk, olyan 
a tornya, mint egy óriásgyertya, vagy óri
ásmedúza, ami fel-felemelkedik az óceán

ból, és _God máris kezdi, „ez a templom”, 
de most nem a templomra mutatott, ha
nem a saját fejére, és én rögtön megértet
tem, hogy már nem a templomról beszél, 
hanem arról az izéről, amivel megrág
ja az ennivalót..., „igen”, mondom, „elad
nád”, és ő megkérdezte, „mit?”, és én gon
dolkodtam egy kicsit, majd rávágtam, „a 
harangot”, amire ő, „miféle harangot?” 
és én, „hát a harangot a toronyból, vagyis 
azt, amelyik megjelenik a fejem tornyá
ban”..., „hogy-hogy megjelenik?” kérdi 
rémülten, mire én, „akár Ana haja, fe
kete és súlyos”, és ő, „miféle Ana, és mi 
a franctól lenne olyan nehéz haja, mint 
egy harang?” és én, „hát egy csaj, és at
tól olyan a haja, hogy a harangozó roko
na”, és ő „miféle csajokról és rokonságról 
álmodozol, te? Bekattantál?” és szitkozód
ni kezdett, mikor rájött, én meg majd ha
nyatt estem a röhögéstől..., ez két sör után 
volt, mikor mindegyre belebotlottam a sa
ját fejembe, mint egy szegélykőbe.

Ahogy beléptem a bárba, _God vett ész
re elsőnek, övtől felfelé végigpásztázott, 
és amikor a fejemhez ért, már mellette 
álltam, úgyhogy megkérdezte, „megjöt
tél?” majd újból bámulni kezdett..., csak 
gondolatban válaszoltam, „nem, egy kí
sértet vagyok, aki most lépett elő a sírból”, 
és motyogtam is valamit „valószínűleg”..., 
kerestem magamnak egy széket, leültem, 
alaposan hozzátapasztottam mindkét al
karomat a karfájára, mert semmi kétség 
nem fér hozzá, egy villanyszéket szerez
tem..., egy idő után a pincér is megérke
zett, mintha csak arra lenne kíváncsi, 
hogy a helyén van-e minden egyes szál, 
szükségem van-e segítségre, és úgy tá
masztotta kezével a testét, akár egy bal
tát, azt válaszolta „igen”, és erre szintén 
azt válaszoltam, hogy „igen”, és még va
lami mást is, csupán a beszélgetés kedvé
ért..., és csak vártam, egészen addig, míg 
föl nem állt _God barátnője, abbahagy
va a várakozást, utána bámultam, pon
tosabban a csípője után, amin egy ezüst 
salátástál ringott, de miközben gondo

latban kimondtam volna azt, hogy ezüst 
és salátástál, valaki rosszallóan megszó
lalt a szomszéd asztal mellől, „nem te
hetsz semmit, egyesek megszületnek, 
mások meghalnak”, csodálkozva néztem 
_Godra, és hogy bosszút álljak azért az 
incidensért, ami a téren történt, azt vá
laszoltam..., „egyesek meg se születnek, 
és meg se halnak, mert akkora zsúfoltság 
van a fejekben, hogy középen rekedtek”, 
de csak gondolatban, nehogy meghallja 
valaki, és megkérdezze, mit akarok ezzel 
mondani, és én azt válaszoljam, hogy ez
zel már meg is mondtam..., majd elkezd
tem várni _God barátnőjét, ha visszajön,

Stelian Muller: 1977-ben született Szászrégenben. Rendszeresen közöl román 
nyelvű irodalmi lapokban. Jelenleg Kolozsváron él.

Alapítók: Bréda Ferenc, Claudiu Groza, K arácsonyi Zsolt, $tefan M anasia, Szántai János
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és én úgysem csinálok semmit, legalább 
nézzek a szemébe, akár az ég szegletébe, de 
hirtelen, ugyanattól az asztaltól, ugyanaz 
a fickó dördült bele a levegőbe, „mert ilyen 
az ember..., felületes”, miközben a cipóm 
felé bökött az ujjával, amitől én úgy meg
ijedtem, hogy rögtön ellenőriztem, nem hi- 
ányzik-e az egyik... ugyanezt a félelemet 
éreztem, amit valamivel korábban is, ami
kor kiléptem az utcára, és ellenőriztem, 
van-e rajtam nadrág..., miután _God ba
rátnője leült, elkezdtem bámulni a blúzát, 
a melle fölött egy apró foltot, mintha csak 
egy golyó nyoma lenne, és azt kérdeztem 
magamtól, hogy kerülhetett az oda..., tisz
teletből felemeltem a fejem, és megláttam 
öt centivel a lány feje fölött, a nyitott abla
kon át, a holdat..., ösztönösen lebuktam az 
asztal alá, mert a hold pont olyan volt, mint 
egy marsról kilőtt lövedék, ami engem vett 
célba, és semmiképp sem akartam tönkre
tenni a többiek estéjét azzal, hogy megmu
tatom nekik, miként néz ki a fejem belül
ről..., néhány másodperc múlva előbújtam, 
de a hold nem mozdult, úgy bámulta hal
szemével a kék bolygót, mint egy palackot, 
és csak az járt a fejemben, hogy kergethet
ném el innen, és vajon zavarna-e valakit ez 
a hadművelet..., egy ideig felváltva bámul
tam, hol őt, hol a lány melltartójának csip
kés pántját, ami leginkább festményke
rethez hasonlított, majd, amikor lehajolt,

megrettenve pillantottam a melleire, súly
ként lógtak a blúzában, mintha a mellkasá
ból kibukfencezett volna a szíve, közepes és 
nagy között, biztosan titkoktól feszülnek..., 
aztán visszajött a pincér, úgy nézett az asz
talunkra, mint egy sziklával teli hasadék- 
ra, megtorpant, nem tudta, honnan kezdje, 
elhatározta, hogy _God-ot kellene elsőként 
kidobni, majd egy hirtelen kanyarral, első
ként kiszolgálni, és olyan lassan öntötte a 
sört a pohárba, mintha valaki vérét csor
gatná....... ott bujdostam a saját fejemben,
mindenféle rongyok között, amikor a lány 
azt mondta „és”, „hogy vagy?”, amire én 
azt válaszoltam, „valószínűleg”, és amikor 
már másra figyelt, hozzátettem, „semmi”, 
másra figyelt, mert hirtelen megfordult és 
ujjával úgy bökött a holdra, amit nem si
került elkergetnem, mint egy félig elrot
hadt fára, és azt mondta, „nézd”, amire 
én becsuktam a szemem, mert ezek után 
már csak világvége jöhet, és palackrobba
nás, de nem ez következett, csupán egyet
len szó, „hold”, majd, „milyen nagy”, és mi
kor kinyitottam, úgy lógott ott a hold, mint 
egy jégcsap, majd megkérdezte a vélemé
nyem, mondtam, hogy nem is olyan nagy, 
inkább közepes, bár én sem tudtam, pon
tosan melyik méret illene legjobban rá..., 
úgy bámultam a sörösüveget, mint egy dél
amerikai szobrot, vártam, hogy egyik pil
lanatról a másikra kinőjön a lába és eltűn

jön a mennyezet egyik hasadékában, csak 
azt a pontot hiányoltam, amire földrengé
sek alatt támaszkodhatna, vagy a mell
ső lábait... észrevettem, hogy _Godnak is 
problémái lettek az üvegével, mert folyton 
emelgette, hogy alánézhessen, majd arra 
gondoltam, megkérdezhetném, nem akar 
cserélni..., sajnos egy másodperccel később 
nyílt ki a szám a kelleténél, épp amikor 
Ana elkezdte verni a fejem, mint egy rosz- 
szakaró a gyéren világított utcán, és a kér
dés latyakosan elcsendesedett..., nem ma
radt más hátra, mint hogy levadásszam a 
hullámveréssel bélelt szalmakalapos fan
tomot agyam csapdákkal teli barlangjá
ban, és tudtam, a Föld forgásának köszön
hetően ez hihetetlen hosszú folyamat, mert 
a házam közben a bolygó túloldalára ke
rült, és taxival úgysem jutnék messzire, 
inkább egy baszott nagy hajó kellene, mi
kor a városban az utolsó tócsák ennek az 
üvegnek az alján meg egy szemeteskuká
ban gyűltek össze, és az, akit a hátán ci
pel, az, aki nem akarja, hogy, mondjuk, 
egy tolvaj megtalálja, vagyis, hogy rátalál
jon, de nem erősítés nélkül, és nem hiszem, 
hogy Isten ráérne, mert épp a világot men
ti meg a vízbefúlástól...

KARÁCSONYI NOÉMI
fordítása

MEDEEA IA N C U

P u s z t u l á s i  g y a k o r l a t o k
(Exercitii pentru moarte) 

nem tudom hogyan ér véget ez az élet

én igazából játékvonatokat gyártok 
egyik szerelvényt a másik után 
apró testeket az apró testek mellé 
az élet is így ér véget egyszer
(mint egy útközben elakadt vonat)

no meg aztán kinek is elég ez az élet? 
gyártsatok tárgyakat, üvegcséket a jegyeknek 
szelencéket a várakozásnak 
egészséges csontokat a repülésnek

egyébként én is közietek élek 
veletek iszom a pálinkásüvegből 
én is fehér királyt választok a szerencse kedvéért 
a keresztrejtvényeket is kitöltőm 
káromkodom és gyakorlatokat végzek: 
az árulás gyakorlatait 
a magány gyakorlatait 
a jóság gyakorlatait.
az élet gyakorlatát ami gyakorta billen át a pusztulás

gyakorlataiba.
ezért inkább a félelmet gyakorlom csupán.

a messzeségben madárcsontú betűk repülnek

emlékeztek a házakban és állomásokon töltött napokra? 
a tegnapok házaiban megbúvó őszi idők csenevész

levelekkel korbácsolják a testeteket, 
az állomásokon költeményeket mondanak és 
a költemény kézről kézre jár
a szerelmesek költeménye 
a gyász alatt remegő költemény 
a kék szoknyában várakozó költemény

sietősen átharapott költemény 
az álom gyűrött költeménye
*

az állomáson emberek zsúfolódnak össze 
padokra ülnek illedelmesen 
kibontják a húsos költeményt
a zsíros költeményt a fájdalmat enyhítő költeményt

Medeea láncú: 1985-ben született. Filozófia szakot vég
zett a Craiovai Egyetemen. Jelenleg a BBTE Színház és 
Televízió Karának rendező-szakos hallgatója.

tulajdonképpen nincsenek házaink, 
nincsenek csak madárcsontjaink, 
vacsorára felszolgált hullák.

He cjiefíyu b h h 3 3a m h o u ,  
xBaTeT M oero npoBajia
égetettcukor házikókban gyors ölelésekkel 
pólyáljuk a bőrünk himnuszokkal a dobok zajának 
közeli és nyomasztó ritmusában 
slow motion szerelmeskedünk 
egyre frenetikusabban mint valami beakadt gépek

KARÁCSONYI ZSOLT fordításai
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CSERE PÉTER

Társbérletben
a történelemmel
A húsz éve e lhuny t Bözödi György 
főm űvének e lő tö rténetérő l és u tóéle térő l
(befejező rész)

II.
A két világháború közötti kisebbsé

gi lét első évtizedének legnagyobb ta
nulsága az volt, hogy kisebbségi hely
zetben többségi tudattal élni nem 
lehet. Ennek a felismerésnek a logi
kus következménye a szigorú múltkri
tika (miért jutott kisebbségi helyzetbe 
az erdélyi magyarság?) és a tudatos 
jövőépítés követelményrendszerének a 
felállítása; olyan életstratégia kiala
kítása, mely egyaránt kedvez mind 
az önvédelemnek, mind az önszerve
ződésnek. A második erdélyi írónem
zedékhez tartozó Bözödi György má
ig legnevezetesebb könyve, a huszonöt 
évesen írt Székely bánja mindkét kí
vánalomnak eleget tesz; arra a felis
merésre épül, hogy a jövő érdekében 
vállalni kell a hamis utópiák lebon
tását, másrészt tudatosítani kell egy 
szervezettebb gazdasági és szellemi 
élet megteremtésének módjait és le
hetőségeit.

B ár az erdélyi szociográfia egy idő
ben keletkezett a magyarországival, 
kétségtelenül számolnunk kell a k i
sebbségi helyzetből adódó „különfejlő- 
dés” jellegzetességeivel.

A második erdélyi írónemzedék 
tagjai úgy látták, hogy a -  kénysze
rűségből fakadó -  önálló irodalom
teremtés heroizmusa után, a kezdeti 
romantikus népszemlélet helyett hi
teles valóságképpel kell szembesíte
ni az olvasókat. Azt kell bemutatni, 
hogy a kisebbségi helyzetben milyen 
életkörülmények között élnek, gondol
kodnak, milyen kényszerű magatar
tásmódokat követve cselekszenek az 
erdélyi magyarok -  osztálytagozódá
suktól függetlenül. Korántsem arról 
van szó, mintha az első írónemzedék 
tagjai (köztük Tamási) ne látták vol
na a társadalmi bajokat és azok forrá
sait. Csakhogy a kisebbségi irodalom 
természeténél fogva eleve védeke
ző irodalom: a humánumba és a nép 
életerejébe vetett hit fenntartására, a 
külső veszélyek elhárítására helyez
te a hangsúlyt. A boldog embert meg
író Móricz és a Szülőföldemmel írás
művészetének csúcsára jutott Tamási 
párhuzamba állítása nyomán jutott 
erre a következtetésre Molter Károly. 
Móricznál -  írja -  „még szükségsze

rűen sok volt a társadalmi támadó 
motívum, míg a mi székelyeink a ki
sebbségi védekezés közben szorultak 
a természetes népi küzdőtérre. [...] 
Ösztönös védekezés volt a székely et
nikum, egy ősi nép lelki magja, mely, 
mint az egyéni nemtő, halhatatlan. 
A legalsó néprétegekbe szálltak alá, 
s onnan akkora nyelvkincset, olyan 
eredeti észjárást és elbeszélő lendü
letet, akkora képzelőerőt hoztak ma
gukkal, mint Giono a francia mélypa
rasztságból, Hauptmann a sziléziai 
és Johst a lengyelországi tájnémet
ségből, és olyan magatartást, amilyet 
Illyés Gyula tanult a Dunántúl ma
gyarságában. [...] Védekező állásfogla
lásuk lehetett az oka, hogy csupán a 
népszeretet nagy föladatai alakultak 
bennük témákká.”18

Nyilvánvaló tehát, hogy megszüle
tésekor a körülmények hatalmának el
viseléséből nyerte az erdélyi magyar 
irodalom a pátoszát, ekképpen tilta
kozott „a rab hétköznapok” (Szabédi 
László) igazságtalanságai ellen. Ami 
persze abból is következett, hogy a ki
sebbségi társadalom bajainak a feltá
rása, a bátor szókimondás kezdetben 
jóval nagyobb belső ellenállásba ütkö
zött -  jó példa rá Tamási Czímeresek 
című regényének fogadtatása -, mint 
többségi helyzetben: az 1918-as ösz- 
szeomláshoz vezető okok feltárása, a 
megoldhatatlanak látszó kisebbségi 
kérdéseket előtérbe állító, felelősség
re ébresztő tények adott esetben akár 
az államhatalom képviselőinél is job
ban irritálták (a maguk szűkebb és 
tágabb hatalmi önkörében) a tulajdon 
sorsukra reflektálni nem mindig ké
pes kisebbségi „érdekvédőket”.

A második írónemzedékre már köz
vetlenül hatottak a kisebbségi lét első 
évtizedének tapasztalatai, csalódásai 
és megcsalatásai, a helyzetváltozással 
nem számoló magatartásformái, az 
élet továbbviteléhez nélkülözhetetlen 
szemléletváltás „késleltetett” reflexei, 
s így szükségszerűen a kisebbségi tá r
sadalom belső megújulásának, „meg- 
igazulásának” -  „önerőből is meg
oldható” -  kérdései váltak számára 
„nemzeti feladattá”. Több mint jelzés- 
értékű, hogy Bözödi készülő művéről 
az első híradás a szociográfia műfaját 
előtérbe állító népi írók folyóiratában, 
a Kelet Népében olvashatjuk -  egy év
vel a Vásárhelyi Találkozó után, nem

Bözödi György -  Nagy Imre rajza

sokkal azelőtt, hogy Móricz átvette 
Szabó Páltól a lap szerkesztését és te
temes adósságait. Az erdélyi iroda
lom 1928 -  az Erdélyi Helikon meg
jelenése -  utáni útkereséseit számba 
véve Vita Zsigmond örömmel adja hí
rül, hogy „az idő és a művész összefo
nódásából” hamarosan megszületnek 
azok a művek, amelyeket a korabeli 
olvasók várnak: „Már készül Bözödi 
Györgynek a Székelyföldet felfedező 
munkája, és készülnek a regények, 
amelyek a fiatal nemzedék világlátá
sát fogják kibontani. Az erdélyi iro
dalom új szakaszhoz érkezett, ebben 
a szakaszban már csak az egységes 
magyar irodalmi törekvések erdélyi 
árnyalatáról beszélhetünk.”19 A szer
ző nyilván az egyetemes magyar iro
dalom erdélyi árnyalataira gondolt.

Ez a -  történelmi tisztánlátás és jö
vőteremtés igényéből fakadó -  hang
súlyváltás elkerülhetetlen volt, ám a 
helyzetet bonyolította, hogy a magyar- 
országi szociográfiai hullám hatására 
Erdélyben is felerősödtek azok a han
gok, amelyek a belső „támadó motí- 
vumok”-at helyezték előtérbe. (Lásd 
a Jelszó és mítosz-vitát.20) Épp akkor, 
amikor a hitleri és a sztálini hegemó
nia-törekvések, Románia rohamos fa- 
sizálódása a kisebbségi társadalom 
belső egységének a megteremtését el
odázhatatlanná tette.

Az akkoriban uralkodó ambiva
lens szemléletet jól tükrözi Venczel 
Józsefnek a magyarországi és az er
délyi szociográfiák eltérő szerepkö
rére rávilágító kritikai viszonyulása. 
„Szabadítsuk fel magunkat lehetőség 
szerint a Magyarországon megjelenő 
társadalomkutató művek hatása alól 
-  figyelmeztet a Székely bánja meg
jelenése után a Hitelben. -  Ott talán 
megengedett a rossz hánytorgatása s 
akár a bírói beavatkozást is igénybe 
vevő viták indítása, ott ennek is cél-
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ja lehet: az elégedetlenség sietteti a 
kormányintézkedéseket, főként a tár
sadalmi és gazdasági reformok meg
valósítását. De mi célja lehet ennek 
nálunk, hol vannak a hatékony esz
közök a társadalmi és gazdasági ba
jok javítására? Persze, nem takarga- 
tást és illúzióképzést kívánunk, csak 
azt, hogy a társadalomkutató csupán 
a megdöbbentés kedvéért ne szélesít
hesse a szigetek közötti tenger mére
teit, hanem lássa meg, hogy az itt-ott 
még a mélyben épülő zátonyok azzal 
kecsegtetnek, hogy nemsokára -  tő
lünk függ, mikor -  új szigetek nyúj
tanak a népi kérdések, feladatok és 
megoldások felfedezőjének megnyug
vást és támpontokat.”21

Az erdélyi falukutatás feladatai a 
magyarországi szociográfiai irány 
célkitűzéseitől igen eltérőek -  vonta le 
a következtetést Kovács Katona Jenő 
is, aki alighanem a legtöbbet foglal
kozott a műfajjal a Korunk hasábjain, 
és aki szilágysági szociográfiájával 
maga is részese volt az Erdély felfede
zése programjának. Elvileg helytálló 
volt 1939-es megnyilatko
zása, ám érvelése koránt
sem mutatkozott annak.
Szerinte az erdélyi faluku
tatásnak eleve szakítania 
kellett volna „a transzszil- 
vanizmus ködös misztifi
kációjával”, „az erdélyi ma
gyarság addigi vezetőinek 
gyakorlatával”, és keres
nie az „együttműködési le
hetőséget az itt élő népek 
hasonló szellemiségével”.
Tudhatta volna pedig, hogy 
kereste. Mikó Imre könyve,
Az erdélyi falu és a nemze
tiségi kérdés már 1932-ben 
ennek volt a bizonyítéka.
Kovács Katona Jenő miköz
ben elismeri azt, hogy „a 
többségivé lett románság 
szívesen feledkezett meg az egymás
rautaltság elvéről”,22 szóba sem hozza 
-  ami pedig köztudomású volt akko
riban —: a Gusti-féle szociológiai isko
la volt az, amelyik a nacionalista ál
lampolitika nyomására 1937-től nem 
merte vállalni az együttműködést az 
erdélyi magyar falukutatókkal.

Nem kétséges, hogy az erdélyi ma
gyar szociográfia szerepét a cseh
szlovákiai Sarló-mozgalmat elindí
tó, annak falukutatásait megszervező 
Balogh Edgár látta a legvilágosab
ban. Ő sem „vádiratokat” várt ter
mészetesen kisebbségi helyzetben et
től a műfajtól, hanem a permanens 
önvédelemre szorított romániai ma
gyarság belső kohéziójának a megte
remtését. Felfogása szerint ugyanis 
a reális társadalomismeret az egész
séges nemzeti tudatot erősíti az er
délyi magyarság körében. Az 1935-

ben Csehszlovákiából kiutasított és 
azóta a Korunk belső köréhez tar
tozó (a folyóirat 1957-es újraindítá
sa után főszerkesztő-helyettesi sze
repet vállaló) Balogh Edgár mindig 
baloldalinak vallotta magát, de so
sem volt anacionális. Nem véletlen, 
hogy a Magyarország felfedezése so
rozat beindulása után ő szorgalmaz
ta a leginkább az Erdély felfedezé
sét. (Nemcsak a Korunk hasábjain.) 
Abból az alapvető felismerésből in
dult ki, hogy a kisebbségi társadalom 
belső tagozódásairól, az egyes „nép
osztályok” egymáshoz való viszonyá
ról, „városi és falusi dolgozóink szo
ciális helyzetéről, önvédelmi erejéről 
s nemzettörténeti szerepéről, kisebb
ségi életünk gyarapodó vagy fogyat
kozó népi erőtartalékairól csakis egy 
szabatos szociográfiai népfelvétel ad
hat felvilágosítást.”23 Az erdélyi szo
ciográfiai irodalomtól egy olyan nem
zeti tankönyv előmunkálatait várta, 
amelynek célja a kisebbségi magyar
ság reális helyzettudatának a kialakí
tása.24

A magyarországi és az erdélyi szo
ciográfiák funkcionalitása közti éles 
különbségtételt voltaképpen a Székely 
bánja megjelenése váltotta ki. A kötet 
kiadásában tevőleges szerepet válla
ló Balogh Edgár még úgy látta, hogy 
„Bözödi bátran utat vágott kisebbsé
gi népéletünk gátlástalan elemzése s 
így igazi és őszinte nemzeti önisme
retünk felé”, s hogy „a társadalomrajz 
részletein keresztül egységes drámai 
szerkezet bontakozik ki a költői alko
tás komor fenségével.”25 Mikó Imre 
is elismeri ugyan, hogy „a mai hely
zetről adott reális kép enyhíteni lát
szik azokat a hibákat, amelyeket a 
székely múlt egyoldalú [Kiemelés tő
lem -  Cs. P.] beállításával elkövetett”, 
de arra hívja fel a figyelmet: az önvád 
„a kisebbségi helyzetben könnyen az 
ellenkező célhoz, a kiábránduláshoz 
vezethet”.26 Jancsó Béla ugyancsak

„példamutató tetteként értékelte az 
Erdélyi Fiatalok hasábjain a „helye
sebb önismeretünk felé” utat törő vál
lalkozást. (Azzal együtt, hogy -  a tár
sadalomkutató Mikóhoz és Venczelhez 
hasonlóan — jól látta a könyv számta
lan fogyatékosságát.)27

Amit az is igazol, hogy a könyv ké
sőbbi kiadásai során Bözödinek alkal
ma nyílt (részben) pótolni művének -  
a korabeli szigorú kritika jelezte és 
általa is érzékelt — hiányosságait. Ám 
ettől alkotása lényegében nem vált 
teljesebbé. Szemléleti okokból. Azon 
nem akart és nem is tudott kedvezőbb 
történelmi körülmények között, a 
negyvenes évek elején sem változtat
ni. Sőt, többségi helyzetben érzékelte 
igazán, hogy művére nagyobb szük
ség van, mint megírása idején. Hogy 
mi történt volna akkor, ha 1938-ban 
hallgat a Jó szóra”? Történelmietlen 
a kérdésfelvetés, de mégsem árt el
gondolkozni rajta. Tíz esztendő múl
tán ki sem nyithatta volna a kéziratot 
rejtő fiók zárját. A második világhá
ború után ugyanis mindvégig -  egé

szen a haláláig -  az orwelli 
szellemőrök felügyelete alatt 
állt: mikor elhurcoltan, mi
kor szabadlábon.

„Csodával határos -  tűnő
dik Mikó Imre 1938-ban a 
Székely bánjáról írt feljegy
zéseiben - ,  hogy ez az annyi 
viszontagságon átment nép 
a mai napig is fent tudott 
maradni...”28 Tizenegy szé
kely felkelés történelmi fres
kója önmagában is elegendő 
lehetett volna e felismerés
hez, ám a Bözödi-könyvben 
ez csak a kezdet; hozzáadó
dik az idegen érdekekért 
hozott sok-sok értelmetlen 
véráldozat, az éhínség és a 
járványbetegségek pusztí
tása, a tömeges kivándorlás 

(a Kárpátokon túlra és Amerikába) 
okozta vérveszteség, az önsorsrontás 
(alkoholizmus, bicskázás, egykézés, 
hitelhagyás, identitásváltás stb.) és 
az erkölcsi züllés megannyi jóvátehe
tetlen bűne.

Kötetének bővített újrakiadásához 
írt előszavában 1939 őszén Bözödi 
egy mondat erejéig kitér az elutasító 
bírálatokra, hogy újólag leszögezhes
se alapállását: „Ha nagy tévedése
ket és mulasztásokat kellett megál
lapítanom a múltban, ezt nem kevés 
fájdalommal tettem, mert érzem, ki
sebbségi helyzetünk fokozott fele
lősséget és fokozott körültekintést 
követel meg az írótól a letűnt idők 
bírálatánál. De az igazság és a jövő 
érdekében vállalnom kellett a küz
delem súlyát nehézségeit és veszedel
mét.”
> » »  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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> » »  folytatás a 13. oldalról
E küzdelem „nehézségeit és vesze

delmét” azonban a történelmi hely
zet megváltozásáig nem állt módjá
ban kifejteni. Miután a Kelet Népét 
szerkesztő Móricz Zsigmond Miért 
szegény Erdély? címmel 1941-ben an- 
kétot indít, és ennek megszervezésé
re a reálpolitikában járatos Balogh 
Edgárt és Bözödit kéri fel, Bözödi alig 
tudja mérsékelni a témával kapcso
latos mondandóinak gátszakító ára
dását. Annál is inkább, mivel Móricz 
épp azokat a tulajdonságokat akar
ta naggyá növeszteni az egész nem
zetben, amelyeket a Székely bán
ja  1939-es MEFHOSZ-kiadásából is 
megismerhetett: óvatosság és vakme- 
ró'ség, okosság és vállalkozókészség, 
szervezőkészség és egyéniségfejlesz
tés, hagyományőrzés és értékfogadó 
nyitottság. Felismeri ugyanis, hogy 
kisebbségi helyzetben is a Bethlen 
Gábor-i politizálás több százados ta
pasztalatai nemesedtek hétputtonyos 
aszúvá, amit ezzel az óhajjal akart 
össznemzeti piedesztálra emelni: 
„Inkább a székely hódítson meg ben
nünket, mint az idegen fajok. 0  tanít
son meg bennünket arra, amivel oly 
sok századon át éli életét a bérces kis 
hazában: a reálpolitikára. Mert hiá
ba prédikálunk itthon, hiába ájulunk 
és ujjongunk: itt lehetetlen lángokat 
gyújtani. Itt még két generációnak 
kell születni s végig élni az életet, míg 
odajutunk, hogy csak meg is értsük 
az erdélyiek reális politikáját. Nálunk 
még azt sem tudja senki, mi a politi
ka.”29 Ezek a felismerések a kommu
nizmus bukása utáni évtizedekben 
ugyancsak érvényesek.

Nem véletlen tehát, hogy Bözödi 
ezzel kezdi a székelyföldi szegény
ség „okadatolását” a Kelet Népe 1941. 
március 1-jei számában: „Most már 
magunk között beszélhetünk erről a 
kérdésről, tehát nyíltan szólhatunk. 
Nem köt az a számtalan gátlás, amely 
a román uralom alatt hallgatásra 
vagy túl bölcs mérsékletre kényszerí- 
tett, ha a székelység nyomoráról kel
lett beszélni. Ma is emlékezetemben 
fáj az a lehetetlen helyzet, amellyel 
Székely bánja című könyvem megírá
sakor viaskodni kényszerültem: ha 
megírom a nagy nyomorúságot, az el
lenséges román közvélemény előtt ál
lítok ki rossz bizonyítványt magunk
ról, hogy, íme, milyen egy értéktelen, 
silány nép került Romániába, és még 
miatta akarja az üres magyar pro
paganda visszakövetelni Erdélyt! S 
amennyi lehetősége volt annak, hogy 
a román propaganda kihasználja a fá
jó, de igaz helyzetképet a Romániába 
kényszerült székelységről, éppen any- 
nyi lehetősége volt annak is, hogy a 
hatóságok bíróság elé állítják az írót 
lázítás miatt Nagy-Románia nyugal
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ma és békéje ellen, vagy éppen reví
ziós álmok miatt, mert nem látja ró
zsásnak a meglévő helyzetet. Volt a 
kérdésnek még egy másik, kénye
sebb pontja is. A székelyföldi szegény
ség mint társadalmi jelenség okai a 
múlt század [a 19. század! -  Cs. P.] de
rekáig nyúlnak vissza, ezt nem hall
gathatta el tárgyilagos szemlélő, ki a 
székely társadalom történelmi alaku
lásait ismeri, de viszont úgy kell meg
mondania, hogy ebből ne hárulhasson 
mentség a rosszul gazdálkodó új gaz
dára, a politika pedig ne mondhassa 
azt a panaszkodó személynek, hogy 
a »magyarok alatt is éppen ennyi ba
jod volt«. Volt más veszély is. A meg
élhetés nélküliek, a népfölösleg el
vándorlásának kérdését sem látszott 
tanácsosnak felvetni, mert ha azt ku
tattuk, hová vezetett az útja a nyom
talanul eltűnt pár ezer embernek, 
akik a székelység zömét jelentő sze
gény napszámos-rétegből évente ki
rajzottak már közel száz esztendő óta, 
a vörös nyilak a Kárpátokon túlra: 
Moldvába és Havasalföldre vezettek, 
így lett a Regát az erdélyi magyarok 
nagy temetője [...]. Trianon nemcsak 
azt jelentette, hogy a székelység ide
gen fennhatóság alá került, hanem 
azt is, hogy a lezárt hegyi utak meg
nyíltak kelet felé a népfölösleg előtt. 
Ezt ismét nem lehetett megmondani 
annak veszedelme nélkül, hogy a ro
mánság ellenünk fordítja a történel
mi kényszerből származott helyzetet, 
és úgy tünteti fel, hogy a székelység 
előnyösebb gazdasági viszonyok közé 
került.”

Ha tehát valaki netán szóvá tet
te, miként Bözödi, a székelyföldi nyo
morúságot, „a kisebbségi magyar hi
vatalosok nem késlekedtek rányomni 
a bélyeget, hogy »baloldali«, osztály
harcos és egységbontó, sőt a »fajáru
ló« jelző is hamarosan kijárt annak, 
aki a bajok történelmi gyökerét keres
te”.30 Ha ez így volt a két világhábo
rú közötti kisebbségi helyzetben, még 
inkább felerősödtek ezek a hangok 
1940-et követően, amikor a Csonka- 
Magyarországról érkező „ejtőernyő
sök” hasonló szóhasználatának súlyos 
személyi (a zsidók esetében: kollektív) 
következményei voltak. A Kelet Népe 
tehát jó időben vetette fel ezeket a 
kérdéseket.

A székelységnek csak az urai vál
toztak -  ez volt Bözödi véleménye a 
negyvenes évek elején. E felismerés 
hatására írta a székely nép élettör
ténetének vázlatában, pontosabban 
az 1943 őszén Budapesten megje
lent Székelyek című kötetének elő
szavában: „Ez a könyv, melyet most 
Bolyai-kiadványként vesz kezébe az 
olvasó, a Székely bánja c. munkám 
kibővített, szélesebben megalapo
zott része. Kibővítettem a székelység

származására és településére vonat
kozó fejezettel, valamint átdolgoz
tam az utolsó részeket, mert ma már 
a sors jóvoltából nem a kisebbségi ön
védelem szabja meg életünk gyakor
lati irányításának szempontjait. A 
szöveg egyébként változatlan, mert a 
múlt, a történelem, sajnos, nem mó
dosul, és nem válik kevésbé keserves
sé vagy vigasztalóbbá a jelen bármi
lyen alakulásával. És nem változik a 
belőle leszűrődő tanulság sem. Most 
is azt látom, és most is úgy látom, 
mint ahogy kisebbségi éveink alatt 
láttam, és azt hiszem, ez a legjobb bi
zonyíték arra, hogy akkor is helyesen 
láttam. Ha itt-ott némi változás tör
tént szövegközben, csak annyi, hogy 
néhol újabb adatokkal támasztottam  
alá megállapításaimat. [...] Alig né
hány esztendő telt el, és könyvemet 
most azok idézik, akik megjelenése
kor vagy már azelőtt támadták. Azok 
hivatkoznak rá, és azok tették magu
kévá szellemét, akik nemrég felhábo
rodtak felette.”31

Részlet az Erdély-történeti Alapít
vány szervezésében és a Debreceni 
Akadémiai Bizottság által támoga
tott Székely konferencián (2009. októ
ber 2-3.) elhangzott előadásból.
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SZŐCS ISTVÁN

Altörténelmi jegyzetek
1. Fecseg a felszín?
F elkavarnám , bolygatnám , és előírói éreznék  
m in den t, ahogy volt, s  ú jra csodá lnám .
Tán igazabbn ak  lá ts za n a , tán  igazabbn ak  
tűnnék elő ttem , hogy i t t  vo lt va lam i, 
va lam i, a m it tű rtü n k , zú ztu n k , ü tö ttünk, 
sa jto ltu n k  m in den  erőnkkel, 
va lam i, am ive l k ü zdö ttü n k , vérünk folyt, 
s m ásokn ak  ön tö ttü k  k i vérét, b icsokkal 
ön tö ttü k  k i m ia tta ,
va la m i n a g y  erős h a ta lom , szörnyeteg  
vagy csak em beri form a, 
va la m i za va ro s  kü zdelem , harc, 
harc, harc, hogy i t t  vo lt egészen  
m aga  a z  élet.
S  nem  e szürke, eg y ízű  vékony levecske.

(Bözödi György: Almabor1)

Az úgynevezett szocializmus első 
évtizedeiben létezett, közvetlenül az 
élet felszíne alatt, egy sajátságos kis 
tenyészet: örökös fészkelődés, vakaró
zás, piszkálódás és sértődöttség, köte- 
kedés és meghunyászkodás és epesztő 
rehabilitásvágy verejtékszaga lengte 
körül őket, ők voltak a „megszenve
dett” illegalisták, a „régi baloldaliak”, 
akiket a hatalom valamilyen okból 
nem vállalt föl magáénak -  egyeseket 
be is záratott. A hatvanas évek elején, 
amikor sokan kiszabadultak a politi
kai foglyok közül, legendákat beszél
tek egy bizonyos Vé bácsiról, illetve W. 
elvtársról, aki az 1910-es évektől úgy
szólván egyfolytában be volt zárva, ab
szolút minden rendszerben, a régi ha
talom sokszor a cellakulccsal együtt 
adta át az új hatalomnak, mint a spa
nyol polgárháborúból menekülteket a 
francia csendó'rség direkt az SS-ek- 
nek -  de a legtöbbnek azért jutott némi 
kegydíj: illegalista nyugdíj, vagy kegy
állás, sinecura: ki éjjeliőr lett, ki egye
temi tanár... És mivel közöttük meg
lepően sok fél- vagy másfél dilettáns 
írhatnám polgár vagy strapa-újság
író akadt, bőven lettek belőlük szer
kesztők vagy főszerkesztők is, másod
rangú fontosságú szerkesztőségekben, 
meg rovatvezetők, „művészeti tanácso
sok”, s akár művészeti vezérfelügyelők 
is, amíg el nem törött a korsó...

Eme régi elvtársak, ha éppen al
kalmuk nyílott rá, meglepően sokszor 
szerették volna magukat íróvá kine
vezni, kineveztetni, nem sejtve, hogy 
az milyen göröngyös-kátyús pálya a 
legtöbb pályafutó számára... Kezdve 
azon, hogy amíg ők keservesen meg
kínlódtak egy-egy kis visszaemléke
zéssel, ünnepi szózattal, addig jött 
egy-egy kulákcsemete, vagy papfióka, 
s csak úgy kivágta, hogy

Lépsz az idó' bazalt szikláin 
biztosan, rezzenéstelen;

kőnél, vasnál erősebb -  Sztálin! 
Ember! Történelem!

Körötted ma országok, népek 
ébrednek, emelik fejük -  
szabadságuk a Te vetésed 
nálunk és mindenütt.2

Nehezen nyelve le az ilyen „iga
zságtalanságokat”, a pártos irodalom
szemlélet magát az irodalm at is úgy 
fogta fel, m int ami a párttagság  köve
telményei alá esik, az írónak dosszi-

Finta Edit: Dóra

éje (doszárja!) van és nem életműve, 
nem életrajza, hanem káderlapja, egy 
káderlapon a legfontosabbak az apró 
foltok. „Jó-jó, hogy most azt mondja! 
Próbálna most mást mondani! De egy
szer azt mondta, hogy!”

Ami a legérdekesebb, sőt, úgy
is mondhatnánk, a legszenzációsabb, 
hogy e periratcsomós, doszáros csopor- 
tocskának az irodalomszemlélete túl
élte a Párt-korszakot, és most a má
sik, az állítólagos szemközti oldalon 
működik! „Egy újabb adat a Makkay 
dossziéhoz!” -  rikkantott fel csak né
hány éve is egy ilyen régi jó elvtárs

ból lett egyetemi tanár. Mert az iro
dalom, ugyebár, akárhogy is vesszük, 
olyasmi, ami közel áll a bűnözés vala
milyen formájához! Annyira, hogy ma 
már egyes dosszié kutatók éppenség
gel azt feszegetik, hogy nem lett volna 
egyáltalán tisztességesebb, ha az iro
dalom teljesen elhallgat, megszűnik? 
Ha már egyszer úgysem lehetett az 
ellenkezőjét írni? „Ha valaki becsü
letes író, akkor ebben az országban 
csak az asztalfióknak ír” — mondta ál
lítólag egy-egy becsületes irodalmár, 
aki az irodalomból akart megélni, no
ha egyetlen „hiteles” novellát sem tu
dott összekaparni, például a kama
szok nemi életéről. Viszont tétele ma 
tovább él, és számonkérik az íróktól — 
hogy miért is léteztek ők akkor egyál
talán?

Vannak, akik az ilyesminek felül
nek. Nem kérdezik meg, ha valaki be
csületes mérnök volt, miért tervezett 
üzemcsarnokot a szocialistáknak? A 
becsületes mezőgazdász csakis a saját 
ablakpárkányán termesztett növénye
ket? És a becsületes mozdonyvezető, 
ha megtudta, hogy fő-fő elvtársakkal 
kell rohannia az éjszakába, miért ve
zette a mozdonyt, miért nem siklatta 
ki, vagy miért nem vájatta ki a sze
mét, hogy ne láthassa a szemafort, ha 
zöldre van állítva? A becsületes fogor
vosnak is, aki annyit bírálta a felesé
ge karrierista író rokonait, csakis sa
ját fogát kellett volna kihúznia. És az 
a sok százezer, millió becsületes em
ber, aki ha kellett, kivonult, felvonult, 
bevonult, ha kellett, tapsolt és szava
zott? (Ne szülj fiat, te szűz! Anya! Ne 
szoptass csecsemőt!) Azokkal szemben 
ugye nevetséges ez az irodalomtörté
neti radikalizmus, csak az irodalom
mal szemben nem3.

Pótjegyzet a mottóhoz. Nehogy vélet
lenül azt higgye valaki, hogy Bözödi 
György is emilyen régi elvtársként 
nosztalgiázott a felszabadulás után! 
Ő ezt 1932-ben írta! Kísérteties, hogy 
mennyire tele volt minden korszak
ban kínosan ható mai áthallásokkal. 
Egyszer 1974-ben ezt idéztem egy cik
kem kéziratában tőle, a Tó fenekén cí
mű verséből:

„Fölöttünk hínárok úsznak büszkén, 
zöld békanyál / és zavaros víz takarja 
el az eget és a napot. / Erjedez a mo
csár mifelettünk s gőzölög forrva / er
jed az élet, a másé, és nő szabadon, de 
mi már mélypontra jutottunk, mélyre 
/ ... pedig jól tudjuk, hogy vannak ra
gyogó tájak, hol élni lehet... És jól tud
juk azt is, hogy a vizeken túl / vannak 
szárazföldi világok, és ott is a mi tár
saink élnek, testvéreink, szabadon, / 
és vannak szédítő magasságú hegyek, 
félelmetesek / mibelőlünk” ... Létay 
Lajos, akkori főszerkesztőm, kifehé- 
redve olvasta a kéziratot. Te, mikor 
írta ezt Bözödi? — Ezerkilencszáz har
minchatban. -  Mutasd! -  Mutattam.

fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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fo ly ta tá s  a  17. o lda lró l

-  Jó jó, felelte, de azért vigyázni kell 
egy kicsit ezekkel a Bözödi-idézetek- 
kel, zárta le a beszélgetést. Pedig ő is 
unitárius volt.

Eljött az ideje, hogy visszaadjuk 
magunknak Bözödit?

Kiírtam magamból, 
nem: kiirtottam magamból 

minden líraiságot, 
maholnap csak az van vagy az

sincs,
amit látok,

annál kevésbé érvényes, 
amit csinálok.

2. Fényjelzés
a paradicsom ból: 
a z  é n e k e s  

paradicsom m adár
... p e d ig  m eg se jtése  a  te s t  és  lé lek  v a 

ló d i v iszo n yá n a k . N in cs  ebben  c so d á ssá g , 
m in t a h o g y  eg y  m ito ló g iá b a n  sin csen , h a 
n em  va n  m e g va ló su lá s , id e á lis , fokozo tt, 
m a g a sa b b re n d ű , te h á t lehető' le g v a ló sá 
g o sa b b  élet. T is z ta ,  a b szo lú t é le t, m ely  
a k k o r  jö n n e  lé tre , h a  a z  a n ya g  nem  k o r lá 
to zn á  s z a b a d  k ifejló 'dését... S  k i tu d ja , ta 
lá n  csa k u g y a n  ilyen  a z  é let. A  m ito ló g iá k  
m in d  erre  ta n í ta n a k : ... a rra , a m i a z  é le t
ben  a z  is ten i.

(Várkonyi Nándor)

A szomjas legenda-fabrikálá- 
si kedv időnként vissza-visszatér 
Tamási Áron temetésének egy ki
talált mozzanatára, a cáfolatok el
lenére, hogy pofa hasra esések... 
Szó sem volt nála ilyesmiről, ép
pen olyan félreértés ez, mint példá
ul Richard Strausst azonosítani Till 
Eulenspiegellei, a „fickóval”, a mor
bid humorú tekergővel.

Pedig a tem etésen valóban történt 
egy különös dolog, de sokan, akik 
közel álltak a sírgödörhöz, és lefe
lé, csak lefelé szegezték a tekintetü
ket, nem is vették észre, hogy íme: 
„Halál és megdicsőülés” tanúi.

A tem etés mindig kényes, feszült
ségeket sűrítő pont hatalom és nép
ség, különösen főhatalom és kisebb
ség viszonyában. (Már kezdettől 
fogva megkülönböztetett előrelá
tással is kezelték. Például, amikor 
meghalt dr. Feszt, a Bolyai Egyetem  
egyik alapítója, a marosvásárhelyi, 
akkor még csak kihelyezett karként 
működő Orvosinak a dékánja, a párt
nál nagy gondban voltak, nehogy a 
tem etési szertartásba és gyászbe
szédbe belopakodjék valami misz- 
ticista elem! A Párt pszichológusai, 
Zörgő Benjámin és Földes László fi
gyelmesen átvették a gyászbeszédet 
előre a szónokkal, Jancsó Elemérrel,

a magyar tanszék professzorával. 
Jancsó m aterialista szemléletű bú
csúztatóját szenvtelen, tárgyilagos 
hangon olvasta fel, de a végén egy
szerre, hirtelen a magasba csapott 
a hangja, élesen, mint egy angyali 
harsona: A viszontlátásra, Feszt elv
társ!)

Tamási temetésén borús, nyo
masztó idő volt, alacsonyan, szürkén 
lógtak a havasalji fellegek; a gyászo
lók egy része csak a környező domb
oldalakon tudott elhelyezkedni, de 
éppen emiatt, csak nekik volt részük 
a látomásban: abban a pillanatban, 
amikor a koporsót leeresztették, a 
gomolygó felhőkön egy éles napsu
gár tört át, mint egy barokk mester 
oltárképén, és a sírra egy szűk át
mérőjű, ragyogó fénykort vetett!

Hárman is pontosan így mesélték 
el; egymástól függetlenül, különbö
ző helyekről látták, különböző fe- 
lekezethez tartoztak, egyikük még 
gyerekkorában sem volt keresztény. 
Hozzá is tette: Nem tudom, hogy 
Márton Áron püspöknek ezt hogy si
került ilyen hirtelen elintéznie...

A látomás megfelel a Tamási
művek stílusának. Énekes madár, 
Jégtörő Mátyás és a többiek; de más 
költők szavaival is visszaadható: ar
ra, hol feltűn és eltűn a fény hona; a 
hirtelen megjelenések és eltűnések  
(pl. utóbbi a Tündöklő' Jeromosban); 
egy pillanatra átjárás nyílik külön
böző világok között, a tér mögött, fö
lött másik tér, más terek, ha kinek 
úgy tetszik, nevezheti akárhánya- 
dik dimenziónak.

Tamási Áron megjelenése „nem 
vallott” komikusra. A tapasztalt 
szem felismerte rajta, hogy „civil
ben” ő a volt tartalékos tiszt, harc
téri élményekkel, és -  hasonlóan 
kemény foglalkozás -  banktisztvise
lő. Néha egy-egy pillanatra átütött 
alakján valami hideg, kemény távol
ságtartás, bezárkózás, amely a lel
készek, papok egy bizonyos típusára 
jellemző. (Ugyanez feltűnik például 
magánlevelei hangján is.)

Életem első s az óta is legnagyobb 
színházi élménye az Énekes ma
dár. A kolozsvári magyar nemze
ti színház adta elő a háború alatt, 
akkor éppen a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermében. A cso
dás jelenetek -  a szerelem megmoz
dítja a falakat is, az üldöző, mocskos 
világ elől a nászágyon át menekül
nek el, az üldözők útját elállja a 
semmiből előrobbanó madár -  hatá
sát rendkívül felfokozta, hogy a k í
sérőzenét a Palota híres orgonáján 
játszották. Révületes hatást keltett, 
hogy az orgonasípokból harangszó, 
madárfütty és mennydörgés is elő
tört.

1 6

Visszaemlékezve a rendezésre, 
Tompa Miklós akkoriban arra töre
kedett, hogy érzékeltesse: a minden
napok prózai valóságában is megje
lenik a csoda. Évtizedekkel később, 
ugyancsak kitűnő sepsiszentgyörgyi 
rendezésében már fordítva: a min
dennapi valóság mély ismerete lehe
tővé teszi a csoda -  benyomását.

A csoda hangulata Tamásival 
kapcsolatban utoljára néhány éve 
még egyszer meglegyintett: egy is 
merősöm talált a kolozsvári piacon, 
egy ócska könyveket áruló asszony
nál egy dedikált Tamási Áron-köte
tet. Éppen az Énekes madár címűt 
és éppen a bemutató rendezőjének, 
Tompa Miklósnak volt dedikálva! 
Mégiscsak megható, hogy legalább 
így gondoskodik a rendező család
ja arról, hogy Tamásinak — tulaj
donképpen a székelység első nagy lí
rikusának -  a neve néha eszünkbe 
juthasson.

Jegyzetek

'A N ap  és árnyék, a történettudós, szociog- 
ráfus és prózaíró Bözödi György versesköte
te 1979-ben jelent meg; 1932 és 1973 között 
írt verseit tartalmazza, mégis első, és azt hi
szem, sokáig utolsó, kötetbe foglalt kiadá
sa versei egy részének. Noha egészen más a 
hangja, és amplitúdóban, súlyban nem kö
zelíti meg, mégis Dsida Jenó' után ó' a lege
redetibb, legegyénibb, és úgy tűnik, legte
hetségesebb erdélyi költó', de mindmáig nem 
eléggé ismert. Ebben talán annak is szere
pe van, hogy ellentmondásos: a líraiságból -  
látszólag -  teljesen kivetkó'ztetett költésze
tet mívelt. A kötethez Izsák József írt utószót. 
Irodalomtörténészeink még sok munka-tea- 
délutánnal és kultusz-kirándulással adósai 
Bözödinek.

2Létay Lajos 1950-ben írt költeményének 
részlete. T an íts  m inket.

3Azért, mert az irodalom „félreneveli” a tö
megeket? Asimov szerint a társadalom 4%- 
a olvas. A mi akkori romániai másfélmilliós 
magyarságunkhoz mérve ez csak hatvanezer 
olvasó. Lehetett ennyi, de ennek csak egy tö
redéke olvasta a „hazai magyart”, kivételes 
esetekben 20—30 százaléka. Vonaton többen 
utaztak, gyárban többen termeltek.

Löwith Egon: Kakas



HELIKON

ORBÁN ZSUZSA-LILLA

E l n em  d ö n tö tt  d o lg o k
Színes borító: három sziluett -  két 

férfi és egy nő -  nézik a kék óceánt, 
amiből helyenként kilóg egy-egy na
rancssárga répa — a fordító szavával él
ve. Nem tudom, hogy a beállítás teszi- 
e vagy az alakok valószerűsége -  nem 
rajzolt figurák, hanem hús-vér emberek 
alakját látjuk - , de egyből filmes asz- 
szociációk ju tnak eszembe, és mellesleg 
nemcsak nekem, hanem a fülszövegíró
nak és egy-két méltatónak is. Adja ma
gát Truffaut Jules és Jimje, vagy akár 
Bertolucci Álmodozókba.

A filmes asszociációk akaratlanul is 
a rra  irányítják a figyelmünket, hogy mi 
az, ami történik ebben a regényben. Ha 
a sztorit keressük Tilman Rammstedt 
A közelben maradunk című regényében, 
találunk szerelmi háromszöget, ember
rablást, harmincas éveit taposó generá
ciót, utazást. Mindezekkel együtt még
sem történik semmi. Marad, legalábbis 
számomra, a regény hangulata: erőtel
jesen az Atlanti-óceán partjának kö
dös-esős időszakához köthető borongós, 
enyhén idegesítő, monoton hangulat.

A történet röviden három ember ösz- 
szefonódott életéről szól. Konrad, Felix 
és K atharina régi jó barátok. A ba
rátság addig ta rt, amíg Konrad és 
K atharina össze nem jönnek. A hely
zetet tovább bonyolítja, hogy Felix és 
K atharina is szeretkeznek csütörtö
könként. A megcsalás lassan megö
li a barátságot, a találkozások semmit
mondóak lesznek, unalmasak. Három 
év hallgatás után, a két férfi megkap
ja Katharina esküvői meghívóját, ami 
újra elindítja az eseményeket. Felix és 
Konrad elrabolják K atharinát, elmen
nek Franciaországba, az óceán p art
jára, és megpróbálják helyrehozni azt, 
amit elrontottak. Próbálkozásaik unal
mas társasjátékozásba fulladnak, a 
kényszeres együttlét nem indítja el a 
remélt folyamatot, a regény végére min
denki halálra unja magát, az olvasó is.

A történet lehetne izgalmas is, h i
szen látszólag minden szükséges elem 
megvan a jó krimihez vagy akár utazá
si regényhez, azonban legalább két ok
ból nem tud az lenni. Egyrészt maguk 
a szereplők teszik lehetetlenné egy iz
galmas történet kialakulását: Felix or
vos, Konrad irodalmár, K atharina ép
pen a doktoriját írja, egyikük sem 
igazán alkalmas például emberrablás
ra, ezért ez a jelenet inkább suta, mint 
komolyan vehető. A két férfi alig bírja 
lecipelni az elaltatott K atharinát a ko
csiba. Másrészt ilyen olvasatban a tör
ténet az elbeszélés módja m iatt is meg
gyengül, az egyes szám, első személyű 
elbeszélő szubjektív nézőpontja átirá
nyítja a figyelmet a történetről a saját 
gondolatokra, emlékekre.

Az idő sem a megszokott, hárm as 
tagolásban -  múlt-jelen-jövő -  jele

nik meg, hanem a mondatok szintjén 
kavarog, ami hihetetlen dinam ikát ad 
a szövegnek, legalábbis egy darabig. 
Minden idősík ugyanis saját dinami
kával és hangulattal rendelkezik. Az 
emlékek kerek történetekként jelennek 
meg -  hiszen volt idejük kikerekedni és 
lezárulni az elbeszélőben - , saját belső 
ritm usuk kicsit gyorsabb az elbeszélés 
tempójánál. H angulatuk nyugodtságot 
áraszt. A jelen elbeszélése vontatott, 
nehézkes, sokszor suta. A történeteket 
kényszeredettség, a szereplőkben tu 
datosuló feleslegesség érzése jellemzi, 
ezért a végeredmény sokszor az una
lom, mind a szereplők, mind az olvasók 
számára. A jövőre vonatkozó félmon
datok részben K atharina felszólításá
ra fogalmazódnak meg, ugyanis ő úgy 
gondolja, hogy ha m ár elrabolták, ak
kor legalább legyenek jól megfogal
mazott szabadon bocsátási feltételek. 
Felix egyre inkább ezekben a tervek
ben lát lehetséges szabadulást a je 
lenlegi helyzetből, ezért kétségbeeset
ten kapaszkodik a felsorolásukba, még 
akkor is, amikor m ár semmi értelmét 
nem látja a dolognak: „...belevághat
nánk egy Antarktisz-expedícióba, an
nál inkább meg akartam  akadályozni, 
dolgozhatnánk egy titkosszolgálatnak, 
annál inkább szerettem volna most 
m ár végre egyszer hátradőlni, tervez
hetnénk farmermodelleket.” Ezek a fél
mondatok pörgőssé teszik a szöveget, 
azonban túl gyakran megjelennek ah
hoz, hogy sokáig élvezhetőek legyenek.

Az egyre sürgetőbb változás 
nem akar bekövetkezni a szereplők 
életében, a sok felesleges pótcselekvés 
idegesítővé válik, és néha nemcsak a 
szereplők számára. A zavaros mondat
szerkezetek és a felgyorsuló idősíkok 
közötti vágások feszültséget eredmé
nyezhetnek az olvasóban, inkább ne
gatív értelemben: a rögeszmeszerűen 
visszatérő problémák összefüggéste
len halmaza körülbelül olyan idegessé
get, szorongást válthat ki az olvasó
ból is, m int amivel maga az elbeszélő 
szembesül. A monotónia, az egy hely
ben topogás m iatt -  a sok elkezdett és 
félbehagyott beszélgetés, a tengerpar
ti séták feleslegessége, az örökös kagy
lóevés unalm a - ,  a regény élvezhető- 
ségével gyűlik meg a bajunk. Nehéz 
egy olyan történetbe beleélni magun
kat, amiben nem történik semmi, nem 
változnak az állapotok. Maga a szöveg 
felépítése sem változik, hogy legalább 
a technikai bravúrokat lehessen meg
csodálni. És még csak nem is szép.

Mindhárom szereplő valamilyen mó
don befele fordul, megoldást igyekszik 
találni a fennálló helyzetre. Az elbe
szélő szubjektív nézőpontja m iatt csak 
Felix gondolatait ismerhetjük, ezért so
káig egyoldalúan látjuk a helyzetet:

Felix szerint a múlt egyértelműen jó, 
és a múltbeli állapothoz való visszaté
rés lenne a megoldás a jelenbeli problé
mákra. Egy-egy beszélgetésből kiderül 
azonban, hogy Felix nézőpontja nem 
terjeszthető ki a regény mindhárom 
szereplőjére. Ezzel az elbeszélő pozíci
ója kissé megrendül. A különböző múl
tak  talán  akkor ütköznek legélesebben, 
amikor Felix és Konrad arról beszélget, 
hogy melyik időszakot érezték egysze
rűbbnek: mielőtt K atharina és Konrad 
„Katharinaéskonrád” lett, vagy az ez 
utánit. Felix számára egyértelműen a 
„Katharinaéskonrád” előtti időszak tű 
nik egyszerűbbnek, ehhez az állapot
hoz vágyik vissza, végig a regényben, 
míg Konrad számára ezzel a döntéssel 
egyszerűsödött le minden. Felix meg
lepődik Konrad válaszán, szinte elve
ti ezt a lehetőséget, nehezen tudja elfo
gadni, hogy egy hozzá ennyire közelálló 
ember gondolhatja teljesen másképp is 
a dolgokat, mint ő. Ezek a beszélgeté
sek elbizonytalanítják a  szereplők hely
zetét. Kiderül, hogy az a múltbeli ál
lapot, amire mindenki vágyik, amiért 
K atharinát elrabolják, am iért történik 
minden, nem is annyira boldog és fel
hőtlen, amint azt Felix látja. Talán en
nek a tudásnak a ki nem mondása kész
teti Felixet a jövőre vonatkozó eszement 
ötletek felsorolására.

A korlátozott tudású elbeszélő mi
att, akiről ráadásul kiderül, hogy nem 
is a legjobb megfigyelő, a regény végki
fejlete csattanónak tűnhet. Katharina 
világába egyszer sem nyerünk bepil
lantást, részben azért sem, mert Felix 
számára rejtély ez a nő. Csak a fizika
ilag megfigyelhető, észlelhető reakciók
ról értesülünk, amik arról árulkodnak, 
hogy K atharina nem hajlandó belemen
ni a felajánlott játékba, mihamarabb 
vissza szeretne térni a régi életéhez. 
Ezért is tűnik  érthetetlennek a törté-
» » >  folytatása 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
net végén az újabb emberrablás, amit 
pont Katharina indítványoz. Ezúttal 
Konrad elrablásán van a sor, mivel 
most ő akar kiszállni a játékból. Most 
őt akarják megakadályozni, azonban 
sem az nem világos, hogy milyen játék
ról van hirtelen szó -  mivel eddig épp 
ez az állapot nem akart kialakulni se
hogy sem -, sem az, hogy Katharina 
mikor került bele ebbe az esetleges já
tékba.

A végkifejlet „csattanója” inkább ki
dolgozatlanságnak hat. Nemcsak a 
történetben nem utal semmi ebbe az 
irányba, de magának a szövegnek a lo
gikája sem teszi lehetővé ezt az utolsó 
mozzanatot. A regényben az elbeszé
lő végig a döntésképtelenség különböző 
fokozatairól beszél, ezekbe gabalyodik 
bele, mondhatni a döntések meg nem 
hozása viszi előre a történetet. Ehhez 
képest Katharina döntése nem értel
mezhető megoldásként, inkább újabb 
halasztásnak tűnik. A szöveg szemszö
géből Konrad elrablása összecsapott 
vagy legalábbis önkényes végkifejlet
nek tűnik: amikor már maga a szer
ző sem lát kiutat a maga által terem
tett összevisszaságból, kilép belőle, a 
szereplőket is kiemelve a megoldatlan 
helyzetből. Olyan, mintha elfelejtené, 
hogy megoldás nem is létezhet, hiszen 
az a múlt, amelyhez a szereplők vissza 
akartak térni, bizonytalanná vált, mi
vel kiderült, hogy mindegyikük számá
ra másként értelmeződött.

A reménytelennek tűnő helyzet 
azonban nem tud tragikus lenni, mert 
maga a szöveg, bár sok esetben nagyon 
ötletes, bizonyos értelemben közhelyes 
gondolatokból építkezik. A helyzet lo
gikája által megkívánt, időnként fel
bukkanó megváltás-lehetőségek sab
lonosán jelennek meg a regényben. Az 
eső és az óceán motívuma végig do
minál a szövegben, állandó jelenlétük 
miatt fokozatosan metaforizálódnak, 
azonban néha túl explicitté válnak: 
„a meztelen fürdés az óceánban” mo
tívum eléggé elcsépelt ahhoz, hogy ne 
hasson az olvasókra. Néhol a szöveg 
maga is sekélyessé válik, olyan reflek
tálatlan közhelyekkel old meg proble
matikus helyzeteket, mint „a nagyobb 
változások egyszerűbbnek tűnnek a 
kicsiknél”.

Az én olvasatom vállaltan sok megra
gadhatatlan tényezőből származik, hi
szen a fő történetelemeket kihagytam, 
és inkább a regény hangulatát igyekez
tem beszippantani. Nem ez az egyetlen 
lehetőség. A regény elég széles skálán 
mozog mind a történet, mind az elbe
szélői stratégiák szintjén. Hangulata 
számomra átélhető, kicsit ismerős, a 
történet annál kevésbé. Valahogy nem 
áll össze.

Tilm an Rammstedt: A  közel
ben m a ra d u n k . József Attila Kör -  
L’H arm attan Kiadó, 2008.

PAPP ATTILA ZSOLT

Az emberi
tényező
A mai magyar film- és televíziós kul

túrában újdonságértékkel bíró produk
ció Matúz Gábor A legbátrabb város című 
filmje -  s bár nálunk sem ismeretlen az 
„illusztrált képeskönyv” típusú dokumen- 
tarista ismeretterjesztés műfaja, Matúz 
kísérlete jóval messzebbre mutat, mint 
a tudományos-ismeretterjesztő tévécsa
tornák hasonszőrű termékei. Történelmi 
film abban az értelemben, hogy a 20. szá
zadi magyar történelem egyik kevéssé is
mert epizódját viszi vászonra. Az első vi
lágháború végén a Magyarország északi 
területeire beözönlő cseh-szlovák csapa
tok, fittyet hányva az Antant által kijelölt 
demarkációs vonalra, önkényesen átlépik 
az Ipoly folyót, megszállva a mégoly képlé
keny közjogi helyzet szerint is magyar fel
ségterületnek számító Balassagyarmatot. 
A pacifista diskurzust folytató Károlyi
kormány által magára hagyott város la
kói: vasutasok, köztisztviselők, diákok 
stb. -  a frontról hazatérő katonák által el
dobált fegyverek birtokában, a szomszé
dos katonai zászlóalj „önfejű” akciójától 
megtámogatva -  megszervezik a civil el
lenállást, és 1919. január 29-én kiűzik a 
Cseh Légió ott állomásozó egységeit; s ki
érdemlik ezáltal a Legbátrabb Város, a 
Civitas Fortissima titulusát.

Mindenképpen örvendetes, hogy az 
egyébként balassagyarmati származású 
rendező nem valamiféle átfogó, korszakos 
történelmi eseménysort kíván feldolgozni, 
hanem egy önszerveződő kisközösség szin
te visszhangtalan, ám sorsfordító tettére 
irányítja kameráját. A „nagy” nemzeti nar- 
ratívákat felmutató filmes vállalkozások
kal -  az elmúlt egy-két évtized tapasztala
taiból kiindulva -  ugyanis az a gond, hogy 
nehezen kerülik el az olcsó ideologizálás 
csapdáit, s a mozgóképet vállalhatatlanul 
propagandisztikus céloknak rendelik alá; ne 
szemérmeskedjünk, említsük meg ebben a 
vonatkozásban Koltay Gábor nevét és mun
kásságát. Matúz Gábor szerencsére — úgy 
tűnik — nem ennek az iskolának a nevelt
je, bár elkövet olyan hibákat, amelyekkel fe
leslegesen teszi próbára filmje szerkezeté
nek teherbírását. A legbátrabb várost, jobb 
híján, fikciós elemekkel (pontosabban a fik
ciós filmkészítésre jellemző eszközökkel) 
tűzdelt dokumentumfilmnek nevezhetjük -  
ebből adódnak erényei és hibái egyaránt. A 
beszélő fejes interjúkból, archív felvételek
ből és játékfilmes eszközökkel megrende
zett jelenetekből összeálló film struktúrája 
ugyanis néhol nehezen tűri az eltérő befoga
dói hozzáállást kívánó képrétegek egymás 
mellé rendelését.

Becsületére legyen mondva, a rendező 
nemcsak komolyan veendő magyar törté
nészeket (például Romsics Ignác) szólaltat 
meg, hanem cseh és francia szakembereket 
is — az interjúkból kibontakozó történeti re
konstrukcióért tehát nem érheti szó a ház 
elejét. A narrátori szöveggel ellátott, archív 
felvételeket felvonultató elbeszélői rekonst
rukció viszont jóval problémásabb; és nem 
feltétlenül a nyilvánvaló politikai elfogult

XfJffEAÍWTOg^ÁfF

ságról és helyenként szinte gyermeteg törté
nelemképről (lásd Clemenceau magyargyű
löletének vélt forrásait) beszélek. Érthető, 
hogy a szerző tágabb nemzeti és nemzetközi 
kontextusba szeretné helyezni a történése
ket, ám meglehetősen rejtélyes utat járunk 
be Balassagyarmattól a párizsi leszbikuso
kon át Ady Endre haláláig. A fikciós és a 
dokumentáris jelleg gyakran egymásnak 
feszül: a cseh csapatoknak az éj leple alat
ti bevonulása -  a „sötét oldal” közeledése -  
például mesterien megkomponált jelenetsor 
(az operatőri munka is kiváló), ám épp ezért 
a „non-fiction” szándék rovására megy. Mint 
ahogy drámai sodrásúak a város felszabadí
tásának hollywoodias formakultúrát, hábo
rús akciófilmeket idéző képsorai is.

Valójában erről van szó: ez a törté
net fikciós mozifilmért kiált, mégpedig 
Matúz rendezésében, mert egyértelmű, 
hogy nincs híján játékfilmrendezői tálen- 
tumnak; s ez esetben nem béklyózná a cse
lekménybonyolítást a dokumentarizmus 
kényszere. A filmet záró moralizálás is el
maradhatna összetartozásról, bátorságról

meg hazaszeretetről -  felesleges olyasmit 
a néző szájába rágni, ami sugárzik az al
kotás minden képkockájából. Maradhatna 
az, ami tényleg nagyszerű és reménykel
tő ebben a történetben: a históriai összkép 
helyett a partikuláris dráma, a „vitézség
ről formát” adó, egyénített sorsok. Annak 
a momentumnak a katarzisa, amikor a va
lószínűtlen, az emberi tényező' megakasztja 
egy röpke pillanatra a történelem csikor
gó gépezetét. Matúz Gábor korántsem hi
bátlan, de kétségtelen alkotói tehetségről 
és jószándékról árulkodó filmje ezt az egy
szeri csodát próbálja megragadni -  s ezért 
mindenképp hiánypótló.

A legbátrabb város, 98 perc, 2009. 
Rendező-forgatókönyvíró: Matúz Gá
bor. Vezető operatőr: Schödl Dávid. 
Zeneszerző: Bükki Bence. Narrátor: 
Szersén Gyula.
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(...) A Radnóti-kultusz szertartásmestereit, köz

tük elsősorban Tolnai Gábort, de Ortutay Gyulát vagy 
Baróti Dezsőt is sok jogos kritika érte a múltban. Ez az 
elutasító, távolságtartó attitűd, bármennyire érthető 
is, nem vezethet azonban el a kultusz létjogosultságá
nak kétségbe vonásához. A Radnóti-tisztelet természe
tes módon, majdnem szükségszerűen hajtott ki a má
sodik világháborút követő évek kulturális közegében. 
Majdnem lehetetlennek tűnik, hogy az újratemetés
re ne került volna sor. Az esemény minden bizonnyal 
akkor is megtörtént volna, ha a legszerencsésebb pil
lanatban, 1946 könyvnapjára nem jelent volna meg a 
Révai Kiadó gondozásában a költő poszthumusz ver
seskötete, a Tajtékos ég. Nem tudok róla, hogy kiadás
történetét feldolgozták volna. Annyi azonban e nélkül 
is bizonyos, hogy a kötet törzsanyagát az a versössze
állítás képezte, amelyet a költő 1944. március 20-án 
az Országos Széchényi Könyvtárban letétbe helyezett, 
illetve amelynek egy példányát Gyarmati Fanni őriz
te meg. Ehhez csatolták a sajtó alá rendezők azoknak 
a verseknek a szövegét, amelyeket a költő a bori tábor
ból hazatérő fogolytársaira bízott.

Sorsának tragikus alakulását tenni meg hírneve ki
alakulásának forrásává legföljebb csak akkor lenne 
indokolt, ha a kötet megjelenése nem előzte volna meg 
az újratemetést. Bóka Lászlónak a Tajtékos égről írott 
kritikája perdöntő bizonyíték az elismerés irodalmon 
belüli megalapozottsága mellett. Bóka ugyanis a szer
ző sorsa tragikus fordulatának ismerete nélkül, haza
jövetelében reménykedve állapította meg, hogy „most 
vált, éppen ezekben a versekben vált igazán nemzeti 
költővé”. A József Attilával való párhuzam ezen a pon
ton is érvényes. Mindkét költő kultusza kezdeti stá
diumában hozzáférhetővé vált a közönség számára a 
szövegkorpusz, amely lehetővé tette a tragikus sors 
mögött rejlő aranyfedezetre történő hivatkozást. József 
Attila összegyűjtött versei halála után fél évvel, 1938 
könyvnapjára láttak napvilágot. A Tajtékos ég vers
anyagából szinte pillanatok alatt kialakult az a reper
toár, amely az olvasók és a kritika által preferált, hi
vatkozott versek listáját tartalmazta: a Hetedik ecloga, 
a Levél a hitveshez, az Erőltetett menet, az A la recher
che és társaik. A költő hívei nem csak egy tragikus sor
sú embert, egy mártírt, hanem ezeknek a verseknek a 
szerzőjét temették újra. A meglepetést rendkívüli mér
tékben felfokozta az az öt vers, köztük a Razglednicák, 
amely a tömegsírból történt exhumálás alkalmával 
vált ismertté. (...)

A kultikus beszédmód kötelező ismérve, a pszeu- 
dovallásos nyelvezet lépten-nyomon felbukkant a 
Radnótiról szóló írásokban. Számos olyan formulával 
találkozunk újra, amelyekkel a József Attiláról szó
ló szövegekben ismerkedtünk meg, de ennek a párhu
zamnak nem érdemes túlzottan nagy jelentőséget tu
lajdonítani, hiszen a kultikus beszédmód általános 
jellemvonásával állunk szemben, amely viszonylag 
szűk területről, a zsidó-keresztény vallási hagyomány
ból, a szentek történetéből vagy esetleg a görög-római 
mitológiából veszi példáit. A kultuszpanelek közül ter
mészetesen azok mentek át használatba, amelyek a 
legjobban illeszkedtek a költő sorstörténetéhez.

Az abdai tragédiát, mint ismeretes, hosszú, kínok
kal teli gyalogmenet előzte meg, amelyet a pihenés, 
megállás helyei tagoltak szakaszokra, földrajzi nevek, 
amelyek a verskéziratok alatt is szerepelnek. így vál
hatott a méltatások, nekrológok uralkodó toposzává a 
krisztusi keresztút alapfogalma: a stáció. (...)

Tverdota György: Újratemetés és kiajátítás. 
József A ttila  és Radnóti Miklós „komor föltám a
dása”. Műhely, 2009./5
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MIÉRT HALLGATUNK -  ZENÉT?
Világhang

Minden korszaknak megvan 
a maga sajátos hangja, hangvé
tele. Jó, ha a művész ideje-korán 
felismeri ezt a hangot, és hangot 
is ad műveiben ennek. Ha nem 
teszi, akkor bezárja műveit abba 
a szűk körbe, amelyből fakadt, 
és amelynek szólt eredetileg. Sok 
kisországbeli művésszel esik 
meg ez a „helyben maradás”, pe
dig ők is arról álmodnak, hogy 
művészetüket megérti a VILÁG. 
A nagy országok fiainak eleve 
nagyobbak az esélyei a kitörésre, 
az általános befogadásra, elis
merésre. Az orosz muzsika, leg- 
oroszabb, leginkább földrajzhoz 
kötött alkotásai is utat találtak 
a világhanghoz. Muszorgszkij 
művei az orosz lélek legsajáto
sabb vonásait hozzák felszín
re a Borisz Godunov ban vagy a 
Hovanszcsiná ban. Valahogyan
mégis beléptek a világreper
toárba. Sokszor inkább kurió
zumként kerülnek felszínre, és 
ez elgondolkoztatja a hallgatót, 
muzsikust egyaránt: miért nem 
kerülnek be az ilyen művek az 
általános opera-sodrásba. Mert 
nehezek, mert túl mélyen szán
tók, mert rendkívül eredetiek, 
és a közönség még nincs hoz
zászokva, mert még nem talál
ták meg ezek a művek a maguk 
RAVELjét? Nos ez utóbbi szin
tén elgondolkoztató érv, mert 
a Kiállítás képeinek Ravel-féle 
hangszerelése egycsapásra vi
lágsikerré avatta az addig csak 
elvétve előforduló, a zongora-szó
lóestek majdnem csak pikáns
nak számító nagy technikát és 
kifejező erőt kérő műsorszámát, 
Ravel „megláttatta” a műben 
rejtőző VILÁGHANGOT. Fontos 
az ilyen közreműködés. Ravel 
olyan zenekari csillogást adott 
a műnek, amely nem hogy meg
másította volna annak lényegét, 
de sokkal inkább megsokszo
rozta. Ilyen munkát csak a kar
mesterek és szólisták végeztek 
a közeli és távoli múlt remekei
vel. Beethoven Hegedűversenyét 
1806. december 23-án mutatták 
be, de az akkori kritika és a kö
zönség értetlenül állt a remek
mű előtt, csak 1844-ben vitte vi
lágsikerre ezt a csodálatos zenét 
a magyar származású Joachim 
Józsem, egyik londoni koncert
jén. Harminchat évet várt a mű 
arra a pillanatra, amikor is vég
re felismerték benne a korszak 
üzenetét.

Ha már az utólagos felfede
zéseknél tartunk, érdemes el
gondolkozni azon, hogy Vivaldi 
Évszakait a 20. század hozta

felszínre és milyen óriási siker
rel; szinte a század szimbólu
mává vált. Úgy tűnik, ez a szá
zad ismert rá ebben a műben a 
„saját” hangjára. Nehezen meg
magyarázható jelenség: mit is 
érez, lát, hall ebben a műben a 
mai modern ember a vadul szá
guldó civilizációban. Meg-nyug- 
vást keres benne? Nosztalgikus 
álomjárásnak tartja? Új, tiszta 
lelkiség kifejezőjének? A meg
váltását fedezi fel benne? Talán 
mindenikből van benne vala
mi, de sokkal inkább van va
lami rejtett titka e Vivaldi-ze- 
nének, amely tudatalattinkat 
érinti meg. Ázt hiszem, hogy 
a VILÁGHANG titkát is eb
ben a mozzanatban kell ke
resnünk, a racionális 20. szá
zad, a maga mérhetetlen számú 
IRRACIONÁLIS jelenségei
vel ellentétben ki akarta zárni 
a tudatalatti jelentőségét, pe
dig éppen ez a század talált rá 
Freuddal, Junggal erre a világ
ra. A hatvanas évek zenéje, a 
NAGY AVANTGÁRD mindent 
a racionális tudatnak rendelt 
alá, miközben titokban a tudat
alattit célozta meg. Furcsa ket
tősségnek vagyunk tanúi: ez 
az eddigi legmodernebb zene 
rendkívüli tudati megértést és 
ugyanakkor mélytudati átélést 
kíván egyszerre hallgatóságá
tól, miközben azt szeretné, hogy 
csak a racionális oldal dominál
jon, a TISZTA ÉRTELEM. A vi
lághangot szerette volna meg
ütni ez a zene, de úgy tűnik, a 
világ még nem ismert önma
gára ebben a hangzáskomple
xumban, és továbbra is keresi 
az újat, a mást, a világhang vi
szonylatában is. A könnyűzene
koncertek ilyen világhang-üté- 
sek igényével lépnek fel. Milliós 
tömegeket is mozgatnak meg. 
A korszak embere önmagára 
ismer ebben a zenében, fajtól, 
földrajzi tájtól, hagyománytól 
függetlenül. Vajon tényleg övék- 
e az igazi, a mai világhang? 
Vagy talán a Carmina bura- 
na az, amiben kortól függetle
nül mindenki magára talál, és 
ami a legfontosabb, hogy ez a 
zene még csak nem is kér ze
nei előképzettséget, műveltsé
get vagy netán részletes hang
versenyismertető szöveget. Én 
néha arra gondolok, hogy a 
Kolumbusz Kristóf film  kísérő
zenéjének vezértémája, az a só
várgás egy új szebb világ felé, 
ami ebből a zenéből árad, az a 
mai VILÁGHANG.

TERÉNYI EDE
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Tizenötödik alkalommal rendez
ték meg a Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárt november 5. és 7. között. A 
marosvásárhelyi Nemzeti Színház elő
csarnokában 39 kiadó és könyvkereske
dő', köztük 11 magyarországi állította 
ki könyvújdonságait. A könyvvásár ke
retében a Romániai Magyar Könyves Céh 
életműdíjjal tüntette ki Kányádi Sándort, 
valamint kiosztották a Szép Könyv 2009 
díjakat is. Szépirodalom kategóriában 
Richard Wagner Ingóságok című, a Csík
szeredái BookArt Kiadó által megjelente
tett könyve kapta a szakmai elismerést. A 
legszebb gyermekkönyvnek Wass Albert 
A törpék és az óriás című kötete bizonyult 
a vásárhelyi Mentor Kiadó gondozásá
ban. A művészeti albumok kategóriában 
Banner Zoltán Gaál András-monográfi- 
ája kapta az elismerést. A könyvvásáron 
kísérőrendezvényként könyvbemutatókat, 
tárlatmegnyitókat tartottak, és köszöntöt
ték Kányádi Sándort a Nemzeti Színház 
nagytermében.

Irodalmi Pincefesztivált tartottak 
november 5. és 7. között a kolozsvári 
Bulgakov Caféban. A rendezvénysoro

zat apropóját a Francois Bréda Irodalmi 
Pince felavatása szolgáltatta. A feszti
vált Kelemen Hunor Széltangó-redivi- 
vus című irodalmi estje nyitotta meg, a 
költővel Sántha Attila beszélgetett. A 
pincefesztiválon — amelyet komolyzenei 
koncert is színesített — bemutatták az 
Erdélyi Híradó Kiadó legfrissebb köny
veit: Farkas Wellmann Endre Lucius 
Domitius lázbeszéde, Varga Melinda 
6van9, Pethő Lorand Koponyahajó, Dobai 
Bálint Megfáztam egy temetésen, Ármos 
Lóránd Apám a Holdig és László Noémi 
Papírhajó című köteteit.

Szilágyi István írót, a Helikon fő- 
szerkesztőjét Alföld-díjjal tüntették ki 
a november 5-7. között megrendezett 
Debreceni Irodalmi Napok keretében. 
Alföld-díj at kapott továbbá Gömöri 
György költő, műfordító és Tarján 
Tamás irodalomtörténész, kritikus.

Bodor Ádám író, a Sinistra kör
zet és más jelentős művek szerzője volt 
az Interkulturali-THE egyesület meg
hívottja november 6-án, a kolozsvári 
BBTE bölcsészkarán.

Mózes Attila volt a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kör meghívottja no

vember 16-án. A szerzővel Karácsonyi 
Zsolt beszélgetett.

N agy Koppány Zsolttal találkozhat
tak az érdeklődők a Magyar írószövetség 
Csikófogat rendezvénysorozatának ke
retében, november 4-én, Budapesten, 
az írószövetség székházában. A szerzőt 
Dobás Kata mutatta be, az est moderá
tora Erős Kinga volt.

Hetvenkilenc éves korában, november 
11-én elhunyt Tüskés Tibor irodalomtör
ténész, szerkesztő. Balatonszántódon 
született 1930. június 30-án. 1959- 
1964 között a Jelenkor főszerkesztője. 
Könyvsorozatokat gondozott, kiterjedt 
irodalmi levelezést folytatott, a rend
szerváltás után a Somogy című folyóirat 
szerkesztőjeként dolgozott. Munkáját 
számos díjjal ismerték el, többek között- 
József Attila- és Arany János-díjjal.

Körösi Zoltán próza- és drámaíró, a 
litera.hu internetes portál főszerkesz
tője volt a Várad folyóirat Törzsasztal
sorozatának vendége november 13-án, 
Nagyváradon.

— - mi

Hit
VÍZSZINTES
1. Alain aforizmájának kezdete. 14. 

Berlini mozi! 15. Egyik szülő megszólí
tása. 16. Az arany... (Gencso Sztoev). 17. 
Küzdőtér. 19. Gabonaőrlemény. 20. Éter 
és alkohol gyöke. 21. Jelfogó berendezés.
23. Padlón az ökölvívó! 24. Közterhet be
fizető. 25. Ereklyék elhelyezésére épített 
buddhista templom. 27. Aligha, kevés 
valószínűséggel. 29. Aletta van der ...; 
Apáczainé. 30. ... Pót; kambodzsai poli
tikus. 32. Száját nagyra nyitja. 33. Óva 
...; figyelmeztet. 34. Francia zeneszer
ző (eredeti nevén Florimond Ronger). 
36. Választ sürgető szócska. 38. A nát
rium vegyjele. 39. Otia ... vitia; A tétlen
ség a bűnök forrása. 40. Valamely tor
naeszköz. 42. A nobélium vegyjele. 43. 
Főzeléknövény. 44. Töpörödve összeszá
rad. 46. Felső végtag. 47. Progresszál. 
49. La ...; Bolívia fővárosa. 50. Pogány 
lázadó volt. 51. A falnak támaszt. 53. 
Görög eredetű előtag: szaru-. 55. Bolti 
alkalmazott. 56. Személyes névmás. 58. 
Piramis. 60. Csapatban, ütővel játszott 
labdajáték. 61. Zenei hármas. 63. ... lá
ma; tibeti vallási vezető. 65. Az indium 
és az oxigén vegyjele. 66. Keltező. 68. 
Az udvaron.

FÜGGŐLEGES
1. Horogra kerül. 2. Királyi, röviden.

3. Méltóságtudat. 4. Kilenc különböző 
énekhangra írt zenei mű. 5. Madridi 
napilap. 6. Vége, angolul. 7. Fejtartó! 
8. Az Ót-tó egyike. 9. Csernátoni vár
rom. 10. Amennyiben. 11. Partra vetett 
hal igéje. 12. Fegyveres felügyelet. 13. 
Kártyaletét. 18. Könnyűfém rövid neve. 
20. Könyvkiadó (latin). 22. Pontosan.
24. Amely dolognak. 25. Mens ... in cor
pore sano. 26. Főütőér, főverőér. 28. 
Telekvég! 29. Szoknyahossz. 31. Római 
55. 34. Rántást készítő. 35. Az egyik 
égtáj. 37. A Kincskeresőkisködmön író
ja (Ferenc). 39. Könnyűzene-énekesnő. 
41. Hangot ad a papírlap. 42. Észak-at
lanti katonai tömb. 43. Szőlőfajta. 45. 
Sport, röviden. 46. Gyakori női név. 47. 
Zeusz és Léda leánya, Menelaosz fele
sége, akit Parisz elrabolt, s emiatt ki
tört a trójai háború. 48. Igen, több 
szláv nyelven. 50. Meg nem határozott 
személy. 51. Alain aforizmájának befe
jezése. 52. Gyümölcsfajta. 54. Pózna. 
57. Gödröt elkészít. 59. Jelentéktelen, 
szánalmas, kisszerű. 61. Kettőzve: eg
zotikus fadob. 62. Skandináv férfinév. 
64. Angol női név. 66. Ellentétes kötő
szó. 67. Pajta, istálló.
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