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DEMETER ZSUZSA

A Nyugat felé, félúton
A magyar irodalomtörténetben talán nincs még egy olyan 

folyóirat, amelynek fogadtatása, értékelése annyira egyértel
mű lenne, mint a Nyugaté. S annyira mítosszal övezett -  te
gyük hozzá rögtön az elején. Egyértelműsége és mitizáltsá- 
ga elsősorban oda vezethető' vissza, hogy az 1908-ban indult 
Nyugatot nem úgy tartják számon, mint egyet a magyar iro
dalomtörténet jó néhány jelentős folyóirata közül, hanem 
olyan fórumként és szellemi műhelyként, amelynek megala
kulása a modern magyar irodalom kezdetét jelenti.

Ennek az irodalomtörténeti korszakváltásnak van né
hány olyan aspektusa, amelyen érdemes elgondolkodni. 
Bár a lap esztétikai-kritikai szempontjait kezdetektől az 
Ignotus-Fenyő Miksa-Osvát Ernő szerkesztői „triumvi
rátus” határozza meg, a Nyugat szellemi-kulturális „sza
badságharca” elképzelhetetlen Ady Endre „új dalai” és 
jelenségértéke nélkül. Ady, aki akkor már néhány éve meg
határozó figurája a magyar irodalmi és közéletnek, aki 
„Gőg és Magóg unokájáéként „betört kaput, falat”, s aki
nek az emberi és költői lendülete nélkül nem válhatott vol
na a Nyugat az új törekvések „zászlóshajójává”, afféle ka
balafigurájává vált a modernista mozgalomnak. Az az 
Ady, aki rendkívül öntörvényű személyiség volt, a magá
nyos géniusz ideális megtestesítője -  egy ilyen alkatú köl
tő köré konkrét cselekvési programot építeni: már-már pa
radoxnak tűnik. Erezte ezt bizonyára ő is, erről szólnak A 
duk-duk affér című, nagy botrányt kavaró, számtalan ba- 
rátját-tisztelőjét vérig sértő cikkének elhíresült mondatai: 
„Nevemben és mellettem egy csomó senki mozog, dúl-fúl, 
harcol és ír, akikhez semmi közöm” — írja a Nyugat indulá
sának évében. És érezhették ezt a kortársak is, akik Ady 
halálakor összevont Nyugat-számban tisztelegnek emléke 
előtt -  Krúdy Gyula az, aki be- és elismeri: „Adyt még min
dig nem ismeri eléggé Magyarország.” Paradoxon tehát, 
de Ady irodalmi jelentőségét ismerve, tökéletesen érthető, 
hogy mégis ő lett „a” Nyugat költője.

Ha fellapozzuk ma a folyóirat első évfolyamait, láthatjuk, 
hogy a szélesebb közvélemény előtt jól ismert nagy nevek mel
lett olyanok is jelen vannak, akiknek manapság nem szok
tak külön fejezeteket szentelni az irodalomtankönyvekben. 
(Érdekességként megemlíthető, hogy a Nyugat első számá
ban például Szabolcska Mihályról közölnek kritikát, mind
járt a Kosztolányiról szóló mellett, egyikükről sem a legba
rátságosabb hangnemben, igaz, érezhető különbségtétellel. 
Vagy ki olvas ma Bódy Miksát, Kabos Edét vagy Kupcsay 
Feliciánt?). És ez talán nem véletlen. A „nagy”, kerek évfor
dulók azonban alkalmasak lehetnek arra, hogy valamilyen 
módon újra megidézzék annak a szellemi miliőnek, annak 
az irodalmi-társasági pezsgésnek a teljességét, amelyre épp 
emlékezünk. A Nyugat-év, amely kezdetét vette, talán ismét 
ráirányítja a figyelmet olyan vonzatokra, irodalomtörténeti 
apróságokra és részletekre, melyek törvényszerűen elvesz
tek, „elkoptak” az utókor szelektáló képessége és kényszere 
folytán. Adyról, Ignotusról, Babitsról, Kosztolányiról ugyan 
nem lehet eleget beszélni -  de ha elindultunk Nyugat-irány
ba, nem állhatunk meg félúton.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.
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SZŐCS ISTVÁN

A múlt idők setét virága I.
E gyik író annyi, m int a másik?

Mottó:
Használjunk fel minden percet,
Írjunk regényt, írjunk verset!

(Egy faliújság-kiállításról)

Az alcím a Szovjetúnió egyik himnikus 
gyülekezeti énekének soraként eredetileg 
így hangzott: Egyik ember annyi, mint a 
másik. Vagyis: „nálunk demokrácia van.” 
A mottót 1946 körül jegyeztem le a ma
rosvásárhelyi kultúrpalota előcsarnoká
ban rendezett faliújság-kiállításon. A 
Balázs Imre József által részben írt, egé
szében szerkesztett kötet címe: A Sztáli
nizmus irodalma Romániában', erre szere
tett volna utalni a főcím.

Viszont e címet a kötet tartalmával egy
bevetve megállapítható, hogy pontatlan és 
félrevezető. A helyes cím valahogy így han
gozhatna: A sztálinista korszak romániai 
magyar nyelvű szépirodalmának néhány 
kérdéséről, különös tekintettel a versterme
lésre, néhány időszaki kiadvány tükrében. 
A kötet összeállítójának két tanulmánya, 
valamint Gyulai Levente, Vári Csaba, 
Sütő-Egeressy Zsuzsa és Vallasek Júlia cí
meikben sokat ígérő dolgozatai, tehát az 
egész kötet: az Értékrend és integráció a 
Gheorghiu-Dej korszak romániai magyar 
irodalmában (1948-1965) című csoportos 
kutatás eredményeire épülnek, amely a ko
lozsvári Sapientia -  Kutatási Programok 
Intézete keretein belül zajlott 2005/2006- 
ban. Mivel azonban nem maga a korszak 
a vizsgálat tárgya, hanem annak nyilvános
ságbeli reprezentációja és ideológiája, sze
rencsésebbnek tűnt a kötet címében sztáli
nizmusról beszélni.... Pedig „a megszabott 
időbeli határok inkább a Gheorghiu-Dej ne
ve által fémjelzett korszakkal esnek egybe 
a könyvben.” (Idézetek a Bevezetőből.)

Evvel azonban nem lehet egyetérte
ni, függetlenül a Balázs által idézett 
Vladimir Tismáneanu ama véleményé
től, hogy Dej és Ceausescu „valójában né
hány felszíni gesztustól eltekintve, nem 
szakított a sztálinista koncepcióval.” Hi
szen valójában részben már maga Sztálin 
is szakított vele.

Azok a mai fiatalabbrendű olvasók, 
akik nem edződtek annak idején marxis
ta szemináriumokon, képtelenek lenné
nek követni gondolatmenetünket arról, 
hogy a sztálinizmus miben különbözik 
a többi szocialista vagy kommunista for
radalmi koncepciótól. A sztálinizmus a 
gyakorlatban már eleve szembefordult 
alapelveivel, így az emberi egyenjogúság, 
egyáltalán az egyenlőség eszméjével. A 
sztálini proletárdiktatúra harci program
ja: az osztályharc kiélezése! (Elsimítása 
vagy lezárása helyett.) Ilyenformán a tá r
sadalom igen nagy hányada jogfosztott 
ellenséggé válik! Nemcsak az arisztokrá
cia, a nagypolgárság és kiszolgálóik, a hi
vatalnoki apparátus, hanem a kispolgár
ság is, a parasztság jobbmódú rétegei is, 
majd ezek leszármazottai; rengeteg lesz 
a kulákcsemete, a rohadt polgári „iva

dék”, kispolgári „fajzat”, valóságos szocio- 
rasszizmus jön létre, amelyben egyik em
bernek sokkal kevesebb esélye van a jobb 
életre, mint a másiknak. Hozzászámít
va ehhez persze az egyházak vezetőit és 
nyílt híveit! A társadalomnak tehát leg
alább negyede-harmada ellenség, akik
nek elnyomása, sakkban tartása és likvi
dálása ugyancsak hatalmas tömeget von 
el minden hasznos tevékenységtől, s a bi
rodalmi méretűre dagadt rabló-pandúr já
ték reményt sem enged a felemelkedésre.

Az osztályharcosdi mellett a sztáliniz
mus másik jellemző vonása volt a nem
zetköziség, amely a háború megnyerése 
utáni években egyre gyorsulóbb tempó
ban átmegy egy olyan nacionalizmus
ba -  az „oroszelsőbbség”, vagyis szupre- 
mácia tanába (az oroszok találták fel a 
rádiót, a futballt, a repülőgépet és egy
általán mindent), amire a cárizmus leg
zordabb korszakaiban sem volt példa, és 
ami szerencsére, azóta, hullámozva bár, 
de visszafejlődőben van.

Ami Gheorghiu-Dej látszólagos sztáli
nizmusát illeti, ennek titkai mai napig 
nincsenek felkutatva. Például, miként 
volt lehetséges, hogy míg az összes többi 
demokráciában, vagyis szovjet csatlósál
lamban a Párt „megerősödésének” folya
matában a moszkovita frakció, amelyik a 
háború éveit és közvetlenül az azt megelő
zőket Moszkvában vészelte át, a hatalom 
kiteljesítésének első hat-hét évében ki
nyírta a honi gárdát, azokat, akik odaha
za harcolták és szenvedték végig a fasiz
mus korszakát; ez alól az egyetlen kivétel 
volt Románia! Lásd a Pauker-Luca ügyet, 
az internacionalisták „kinyírását”! Ma 
az is tudott dolog, hogy a román kommu
nista vezetés legrejtettebb fedezékeiben 
már 1953-ban létrehoztak egy olyan szer
vet, amelynek feladata volt titokban pa
rírozni, azaz félrehárítani a szovjet befo
lyást, ahol csak lehet.

Gheorghiu-Dej rendszerében tehát leg- 
fennebb egy „ellensztálinizmusról”, nem 
anti-, hanem ^on/rasztálinizmusról lehe
tett szó, amely végeredményben csak egy 
radikálista-populista irányzat volt, erős 
nemzeti vonásokkal.

Ez a fajta diktatúra nagyon hasonlít a 
cézárizmusnak nevezett fejlődési szakasz
hoz, amely valamely civilizáció hanyat
lásának utolsó stádiuma; a kultúra kor
szaka véget ér, amikor a társadalomban 
az erkölcsi-esztétikai-szellemi értékek 
a pénz uralma alá kerülnek, s ez már a 
civilizáció korszaka. A civilizációnak pe
dig az vet véget, amikor a gazdasági ha
talomnak fölébe kerekedik a politikai ha
talom. (Ilyesmiket tanítanak például a 
spengleristák.) Mindenesetre nem vélet
len, hogy a legutóbbi kelet-európai rend
szerváltozások során mindenütt a piac- 
gazdálkodás győzelemre juttatása volt a 
fő téma, vagyis a gazdaság uralmának a 
restaurálása a politika uralmával szem
ben. (A kard és az arany híveinek, illet

ve arisztokráciájának ősi ellentétéről van 
szó, amelynek legrosszabb fordulata, mi
kor a kettő szövetségre lép egymással, ez 
az a bizonyos „monstruózus koalíció”.

Ha valaki maga ugyan nem sztálinis
ta, de testközelben, sőt karomközeiben 
él a sztálinizmussal, a túlélésre egyet
len módja van: az, hogy a lehető leglátvá
nyosabban magára öltse a sztálinizmus 
külsőségeit, a leghangosabban szavalja 
a sztálinizmus jelszavait. A diktatúra 
bizánci módja ez: senki sem hiszi, amit 
mond, de annál hangosabban mondja. Ha 
a sztálinizmusnak ezt a nyilvánosságbeli 
reprezentációját tanulmányozzuk Romá
niában, s a helyi sajátosságait keressük, 
mindenekelőtt ezt kell meglátnunk: a túl
hajszolt formalizmust, a révületes ájtatos- 
kodást, s a szorongó, jobbra-balra vetett 
sunyi pillantásokat: nem szólja-e el vala
ki magát? Ilyenkor a legnagyobb veszélyt 
az őszinték jelentették; mindenekelőtt az 
őszinte kommunisták; az őszinte balol
daliak, mert bármilyen meglepőnek tűn
jék is ez ma, akkor még voltak ilyenek! 
Magyarországon például, az államvédel
misek s a legbensőbb pártkörök a Rajk- 
perek és hasonló perek kapcsán az ilyen 
„őszintén kommunistákat” Cilikének em
legették egymás közt. Romániában a fő 
Ciliké a magyarok közül Kurkó Gyárfás 
volt, amikor 16 esztendei magánzárka 
után szabadlábra került, megdöbbenve 
szólt rá egyik elvtársbarátjára: „Te, hogy 
beszélsz Sztálin elvtársról?” S talán ilyen 
Ciliké lehetett Fóris meg Pátráscanu is?

A jelszavak, jelhangok és jeljelek foly
tonos kibocsátása nagyon kiélesítette 
a Párt hallását is, azonnal kiszúrták a 
Cilikéket... (Ezért nem futtatták soha 
Szabédit sem, őt is Cilikének nézték)

Sütő Andrásnak, még annak idején, 
volt egy zseniális szúrása a kor egyik ve
zető kritikusába: „K. úgy van az ideológi
ával, mint a vakember a lámpával: nem 
azért viszi, hogy lásson vele, hanem, hogy 
neki ne menjenek.” Ez nemcsak a sztáli
nizmus korára volt jellemző; a jelszavak, 
jelhangok és jeljelek bőséges használata, 
védettséget nyújtó idézetek, a bennfentes 
szóhasználat -  amit ma logokrácia néven 
szoktak tárgyalni - , a hajdani teokrata 
és császári bürokráciák, zárt testületek 
találmányai volt: megvédett az outside
rektől, az illetéktelenül betolakodóktól, 
és csökkentette az új emberek, a „homo 
novusok” karrieresélyeit.

(A fentebb említett lappangó pártfrak
ciózásnak az irodalmi életre is megvolt a 
kihatása; az „öreg internacionalisták” és 
a „helybéli nacionalisták” között vívott 
konkurenciaharc irodalmi vetületeire ki
tértem a múltkoriban az internetről indí
tott Sütő—Szabó Gyula-Földes körüli viták 
kapcsán, a Forrás-nemzedékeket megelő
ző nagy Fúrás-nemzedékek viszonylatá
ban; többek közt erre vezettem vissza a 
Kolozsvár-Marosvásárhely közti Irodal
mi és Politikai Viszályt, azért erre most 
nem térek ki; noha annak kapcsán, hogy 
e kötet külön fejezetben foglalkozik az Iro
dalmi Almanach folyóirattal, érdekes és ta
nulságos lenne megtárgyalni, hogy e rossz 
kolozsvári Időszaki Kiadvány mint ala
kult át Marosvásárhelyen Igaz Szó folyó
irattá; hogyan csinálta végig és élte túl a
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sztálinizmust; és a legutóbbi rendszervál
tozás után mint kanyarodott vissza az ős
hajdani kolozsvári Korunk és a Helikon 
egyesíteni szándékolt szellemiségeihez, 
legalább is jelhangok és jeljelek terén.)

A kötetben a könyvkiadókról, a sztáli
ni kor irodalmának megteremtőiről vagy 
legalábbis legfontosabb fórumairól nem 
esik szó, és a tárgyalt folyóiratok között 
is többségben vannak a nem-irodalmi la
pok, mint pl. a Dolgozó Nő, a Pionír, a 
Napsugár, s mint mondom, hiányzik az 
Igaz Szó. Elébe vágva a dolgok meneté
nek, már itt szükséges megemlíteni, hogy 
a „szocializmus építésének” korszakában 
a tömegművelődés sajtója (gyermeklap
ok, nőlap, más réteglapok s jórészt a 
napilapok is) minden csökönyösen haj
togatott erősködés ellenére, az irodal
mat nem teremtették, hanem használ
ták’, felhasználták és kihasználták saját 
propagandisztikus, agitatorisztikus fel
adataik segítségére; erre nézve éppen 
Balázsék kötete hoz fel számtalan bizo
nyító szövegidézetet!

Az megint külön kérdés, hogy azok az 
akkor még fiataloknak számító szerzők, 
akik -  részben indokolatlanul -  kiszorí
tottnak érezték magukat az Utunk tói, Bá
lint Tibor, Kányádi, Lászlóffy Aladár, Fo
dor Sándor és részben talán még Bajor is, 
a Napsugárnál külön Irodalmi Műhelyt 
igyekeztek teremteni, „majd mi itt is meg
mutatjuk” felkiáltással.

A vizsgálati anyag ily módon történt 
behatárolása következtében igen sok 
olyan személy és mű került bele a kötet
be, akiknek az irodalomhoz nincs közük. 
Amíg csak a bevezető elejét olvassa az em
ber, hogy „valójában csak a magyar nyel
ven írt művek kerülnek részletesebb elem
zésre”, azt várná, arról lesz szó, hogy pl. 
azok a romániai írók, akik már megala
pozott életművel lépték át a korszak kü
szöbét, mint a polgáriak közül Kós Kár
oly, Bánffy Miklós, Molter Károly, majd 
Szemlér Ferenc, Kiss Jenő, Horváth Im
re, Daday Lóránd „és mások”, miként il
leszkednek be, avagy miként lavíroznak 
partközeiben, vagy mint próbálnak ki
maradni a hadrendből; és hogy a „szüle
tett” baloldaliak, Nagy István, Horváth 
István, Asztalos István, (Tofi trei Ijvani, 
„A mindhárom István”, ahogy a románok 
emlegették), valamint Kovács György ho
gyan foglalták el az őket „méltán megille
tő” helyet; illetve, hogy azt foglalták-é el?

Az irodalom színpadán ki játssza már 
azokat a szerepeket, amelyeket azelőtt 
az eltávozottak, pl. Tamási Áron, Nyíró' 
József, Jékely Zsolt, vagy éppenséggel 
Sefedin Sefket bej, vagy az elpusztítot
tak, mint pl. Karácsony Benő töltött be? 
És mit hoztak a teljesen újak, Szász Já
nos, Majtényi, Bodor Pál s Deák Tamás, 
majd Sütő, Szabó Gyula, még majdabb 
Lászlóffyék, a Forrásosak és a többiek? 
Mit hoztak (azonkívül, hogy kénytelenek 
bizonyos elvárásoknak megfelelni, azaz 
időnként „leadni a tejet a rendszernek”) 
pl. stílustörténetben, világképben? Foly
tatják-e valahol az elődöket, őrzik-e az 
irodalomtörténet folyamatosságát?

E kérdésekre meg sem lehet kísérelni 
a választ anélkül, hogy fel ne idéznénk 
a korszak „arculatmeghatározó” esemé

nyeit. A folyóiratalapításoknál nem ki
sebb jelentőségű az Állami Irodalmi Ki
adó, az Ifjúsági Kiadó (s még legalább öt 
kiadó) magyar tagozatának a létrehozá
sa! Tulajdonképpen onnan számított va
laki az irodalomhoz tartozónak, hogy kö
tetei jelentek meg, illetve olyan kötetei, 
amelyeknek bármilyen halvány módon, 
de mégiscsak közük lett az irodalmi ma- 
radandósághoz.

Visszagondolva: tulajdonképpen milye
nek voltak a tárgyalt korszaknak nagyobb 
hullámokat felverő eseményei? Ilyesmik
nek az emléke tolakszik elő, mint pl. 
Gaál Gábor-Benedek Marcell Toldi-vi- 
tája, amelynek során Gaál Gábor jófor
mán lekulákozta Toldi Miklóst; pár évre 
rá Gaál Gábor kiküszöbölése az irodalom
ból és a közéletből, és Daday Lóránd meg- 
hurcolása, Kovács Bálintként is. Majd 
jöttek a rossz regények az Izsványok tol
láiból; szertartásosan hüledeztünk, ho
gyan lehetséges, hogy Nagy István új re

génye, A legmagasabb hó'fokon, stilárisan 
is annyira alatta áll régebbi könyveinek? 
Majd az öröm: megjelentek Méhes, Papp 
Ferenc, Nagy Olga ifjúsági regényei, 
már nekünk is van Titus Popoviciunk, 
Francisc Munteanunk és akár Veronica 
Porumbacunk is.

Román vonatkozásban a korszak iro
dalmi életének nagy eseménye Jebeleanu 
lecsatlakozása, és Sadoveanu beilleszté
se; később a korszak legdurvább históri
ája: Tudor Arghezi kiűzetése és elszigete
lésének kísérlete. (Hozzátehetném, hogy 
csak zártkörűbb hullámzást idézett elő, 
amikor egy huszárcsínnyel én magam 
visszacsempésztem Arghezit az irodalmi 
nyilvánosság forgószínpadára, de erről 
már sokszor írtam.)

Szóval ilyenek voltak a kor arculatára 
jellemző irodalmi események. Ehelyett 
Balázsék terjedelmet és energiát veszte
getnek olyan személyekre, akiknek in
kább kuriózumgyűjteményekben volna 
helyük, mint például a Fáskerthyek, az 
Aszódiak és mások. Az irodalom és a 
sajtó környéke mindig is tele volt segéd- 
személyzettel, a nyomdai küldönctől a

szerkesztősegédekig, és különösen elsza
porodott ezeknek a száma a rendszer- 
változással kiépülő új intézmények lé
tesítésével; immár nemcsak kiadóknál, 
lapoknál volt szükség szellemi munká
sokra, hanem a rádiónál is, a tömegszer
vezeteknél és egyáltalán mindenhol, kü
lönösen amiatt, hogy a feleségeket és a 
rokonságot is el kellett a szocializmus 
építésének a frontján helyezni. Legalább
is Romániában jellegzetes volt, hogy a 
könyvkiadóknál és más kultúrintézmé
nyeknél főigazgatóságokon, cenzúránál 
magas pozíciójú pártaktivisták s belügyi 
dolgozók feleségei foglalták el a jobb he
lyeket, és a Nemecsekekként odatett stra
pa irodalmároknak rajtuk, néha szó sze
rint a testükön keresztül kellett átverni a 
kéziratokat, hogy megjelenhessenek.

Viszont a korszak „demokratizmusára” 
jellemző volt a gyakran proletkult címen 
tárgyalt egalitarizmus, az osztályharc
nak az a természetesen kordában tartott, 
de adott esetekben mégis ható felfogása, 
amely szerint minden kicsinek harcolnia 
kell minden nagy ellen! Például tanügyi 
szervezetekben falusi tanítók osztályhar
cot folytattak középiskolai tanárok ellen, 
az egyetem kapusa arisztokratizmussal 
vádolta a sebészprofesszort, ha az nem en
gedte be a műtőbe bámészkodni.

Természetesen minden tömegműve
lődési intézményeknél voltak „hasznos” 
pótszerzők, akik, ha kellett, bármikor 
megírtak egy üdvözlő versikét, vagy 
összecsaptak egy kis színpadi jelenetet, 
és a lapoknál nagyon szívesen vállalták 
a „Gömböc”-szerepkört: lefeküdni a hata
lommal, hogy a többiek nyugodtan vacso
rázhassanak. Azonban közülük a legtöb
ben tisztában voltak a tulajdonképpeni 
méreteikkel; s legfennebb akkor vetették 
el a sulykot, amikor színházigazgatónak 
nevezték ki őket s ők előadatták a saját 
színdarabjukat. Éppen ezért a kor tanú
jának furcsa látvány, amikor e kötet szer
zői „nem disztingválnak”; egybemossák 
az írókat nem is a műkedvelőkkel, ha
nem egyrészt a kontárokkal, másrészt a 
közművelődés hivatalsegédjeivel.

Például Sziklai bácsit mindig szíve
sen látták rádiónál, kiadónál, gyereklap
nál; ha óvodások, pionírok vagy ifjúmun
kások számára kellett műsorfüzetet vagy 
akár csak műsort is összeállítani; hozott 
spanyol forradalmi dalt, mongol aratóéne
ket; köszöntőt a párt nagyjainak üdvözlé
sére; de mégsem lehet őt egy kalap alatt 
tárgyalni Majtényi Erikkel vagy plá
né Lászlóffy Aladárral; még akkor sem, 
ha ez utóbbiak néha kénytelenek voltak 
Sziklai bácsi szerepkörét átvenni (sőt, 
még le is körözni).

Az a jelszó, hogy Fogj bátran tollat és 
hasonlók, bizonyos korszakokban a hata
lom taktikájának a része: bárki helyette
síthető! Nemcsak a sztálinizmus idején! 
Minden császár, fáraó és népvezér szok
ta figyelmeztetni kegyenceit: Pótolni 
tudlak az első emberrel, akit behívok az 
utcáról!... Caligula a lovát megtette sze
nátornak, és -  mit mondjunk -  majdnem 
hasonló megesett a romániai magyar iro
dalommal is, „azokban az időkben”...

(Folytatása következik)
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FILIP FLORIAN

A kisujjak
Ötödik fejezet
1.

A szerzetesek, szeminaristák és mun
kások közül, a Piatra Robiénál (ahol 
ahogy beköszöntött a nyár, több mint 
húsz lélek gyűlt össze és nekilátott a 
templomfestésnek és a zsindelyezésnek) 
egy fiú, az ács egyik, folyton gyűrött nad
rágban járó segédje, akinek még a sze
me alatt is faforgács volt, ő vette észre 
eló'ször a kékesfekete tincset. Futva tért 
vissza a városból -  egy új körfűrész pen
géért, vésőért és csirizért küldték -  nem 
állt meg sem a barakkoknál, sem az áll
ványoknál, kapaszkodott tovább, és az 
atyát a völgy felsó' részén találta, a domb 
napfényes oldalán, ahol ebéd után olvas
ni szokott, és akadozó lélegzettel újságol
ta el, mekkora csudaság történt a vár
ban. Onufrie nézte, hogy liheg, hogy 
gesztikulál, mintha a kezeivel keresné a 
szavakat, végighallgatta, ahogy akadoz
va, elfúló lélegzettel, nagy szüneteket 
tartva elbeszélte: egy hatalmas emberi 
csontvázhalomra bukkantak a várban. 
Nem kérdezett és nem szólt közbe, las
san levette szalmakalapját, szemét be
csukta, és három nagy keresztet vetve 
magához ölelte a fiút. A fiú is imádkoz
ni kezdett és elhallgatott hirtelen, nem 
mintha már nem lett volna mondaniva
lója, csakhogy az első megrázkódtatás 
után, ami teljesen összezavarta, a má
sodik már el is némította. Szurokfeke
te, a lenyalt frizurától különálló tincsek 
álltak égnek az atya feje búbján; kis idő 
múlva már tejfehérre színtelenedve és el- 
puhulva csüngtek, mint a dércsípte szir
mok. Lilás lé csörgött a nyomukban. Egy 
idő után, ami negyed óra, de egyetlen pil
lanat is lehetett, Onufrie felrakta kalap
ját, ahogy szokta, kissé hátranyomva, a 
tarkójára, fenyegetően a völgy felé ráz
ta mutatóujját, megemlékezvén arról, 
hogy háromszor ereszkedett le Szűz Má
ria az égből, hogy lássa az ő támaszát 
és bizalmát. Kalyibájába sietett, hogy a 
miseruhát, a stólát és a füstölőt magá
hoz vegye, a kis kápolnába is betért né
hány gyertyáért, aztán úgy bökdöste ma
ga előtt a fiút, mint egy beteg tyúkot, és 
elindult, hogy lássa, amit látni kell, és 
szórja be tömjénnel a római castrum- 
ban talált csontokat.

2 .

Néha előfordul, hogy a 2 jelenti a kezde
tet, bár a számok formális sorrendjében 
ez az 1-es helye. Ilyen esetekben az 1-es 
csupán következmény, csak akkor van je
lentése, ha a 2 létezik. Ez a matematikai 
paradoxon (ami inkább misztikus megér
zéseken alapult és nem a kartéziánus lo
gikán) volt az a szabály, mely szerint 
Gherghe (később Onufrie) a Szűzanya az 
azúr égboltból alászálló, védelmező meg
nyilvánulásait fogadta. Egészen ponto
san, anélkül hogy a Szűzanya második
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megjelenése megtörtént volna, az elsőt 
senki sem vette volna tudomásul, így elté- 
kozolt csoda lett volna. Ezért volt szüksé
ges, hogy Ó, a maga kecses szigorúságá
val a bánya kijáratánál megjelenjen, 
május 16. szombatján, hogy Gherghe fi
gyelmetlen szívét egy korábbi találkozás 
felé fordítsa, éppen amikor a többi rabbal 
együtt a felszínre lépett. Onufrie a maga 
sajátos módján ünnepli azt a napot. Min
den évben egy újabb heg díszeleg jobb mu
tatóujján, éppen azért, mert az akkori va
kító jelen (mint a vakító jelenvalóság 
következménye) a múltját, de részben a jö
vőjét is megvilágította. A szökés utáni he
tekben (amikor rendőrök és fegyőrök ál
tal elrabolt szerzetesi nevének egy-egy 
darabkáját is visszakapta) úgy élt, mint 
egy vadállat, barlangokban és bozótosok 
mélyén húzta meg magát, éjszaka is csak 
akkor járva, ha nem sütött a hold. A falva
kat és vásárokat elkerülte, még a gyümöl
csösök és a szénaboglyák fekhelyeit is, 
óvakodott az ösvényektől, utaktól és vas
úti töltésektől, a folyókon és tavakon min
dig a vízben ment keresztül, elhagyatott 
helyeken, távol a hidaktól és az emberek
től, függetlenül attól, hogy azok viseltek- 
e egyenruhát. Nem sietett egy adott pont, 
körülhatárolt hely felé, olyan szökevény 
volt, aki elégedett sorsával és az igazság
gal, melyet nemrég ajándékba kapott. A 
korai nyár megóvta a hidegtől; akkor ért 
a medvehagyma, a mézfű, a paraj, a bükk
fák és juharok törzsén már megjelentek a 
taplógombák, nem fenyegette éhhalál; fel
éledtek benne a magára utalt árva ösztö
nei, melyekre a mennyekből érkezett ál
dás érzése is rátelepedett. Ha valaki 
követni kezdi, a négyóránként levágott és 
eldobott kékesfekete tincseket keresve, 
egy rendhagyó és esetleges útvonalra lelt 
volna figyelmes, egy útra, amelynek még 
van kiindulópontja, de célja már nem, 
olyan útra, ami egy elkényeztetett kis
lány térképre rajzolt kriksz-krakszaira 
emlékeztetett volna -  egymást kereszte
ző, egyszer homorú, máskor domború vo
nalakkal, melyek jobbra térnek, hogy bal
ról jelenjenek meg újra, le-fel sietve 
ésszerűtlenül. A vándorlás, amelyből el
tűnt a mérhető idő, engedte, hogy valami 
mást is észrevegyen, túl az újabb és újabb 
tájakon. A frissen jött ragaszkodás és 
öröm ráébresztette, hogy a Szűzanya az 
emlékezés kezdete előtt is meglátogatta 
őt. Félt a hiúság bűnétől, ezért százával 
motyogta az imákat és térdre hullt bár
hol, ha ez a félelem magával ragadta: réte
ken és száraz ágak között, szántások hal
main, erdők mohaszőnyegén, vakondtú
rásokon vagy épp a sárban. A kérdés szép 
lassan véleménnyé alakult, csak bizonyí
ték nem volt rá, ezért kénytelen volt érve
ket keresni. így talált rá a reductio ad 
absurdum módszerére, egy éjjelen, ami
kor a felhőtlen ég és a fénylő hold miatt 
nem bújhatott elő rejtekhelyéről. Nem is
merte a fogalmat, de mint szorgalmas di
ák feltételezte, hogy a Szűzanya, egyszer 
se avatkozott az életébe a munkatáborba 
kerülése előtt. És így tekintve a dolgokat, 
az égi áldás érintése nélkül, mi történt 
volna? Egy fiatal égerfa erdőben feküdt, 
feje fölött a sápadt, félig ezüstös, félig ár
nyékos arcú csillagokkal, amikor rádöb

bent, hogy biztosan meghalt volna. Ki
múlt volna a nap hevétől, és hasztalan 
próbál szabadulni a fehér vászontól, amit 
még az igazi anyja terített rá, addig sikol
tozva, amíg már nem lett volna ereje, 
hogy mozgassa apró lábait és karjait. 
Márpedig ő még élt... Mi bizonyítja ennél 
jobban, hogy a Szűzmária lépett a folyó 
partjára, ahol Stanca (kinek arca, neve 
és cselekedetei Őelőtte nem lehettek isme
retlenek) elhagyta fiát. Felugrott fekhe
lyéről, a felrebbenő cinkét és a gyurgyala
got észre sem vette, átsuhant a szúrós 
levelek között, agyagos gerincen rohant, 
aztán egy domb tetején, a hold figyelmes 
fénye alatt, megállás nélkül és teljes erő
ből kiabált, de szavak helyett csak elnyúj
tott magánhangzók törtek elő, néha meg
botlott, elesett, de feltápászkodott és 
futott tovább. Addig futott és kiabált, 
amíg a dolgok körvonalai (a fák, a dom
bok, a szőlők, egy alvó tanya és a hajnal 
derengő csíkja, egy malom) elkezdtek fo
rogni, mint az a vásári körhinta, ahol 
Vuta anyóval jártak, amikor megtanulta, 
hogy békén hagyják, ha nem jár fedetlen 
fővel. És összecsuklott. Ájultéban az 
egyik vállára zuhant, néhány beléndek 
közé. Arra riadt föl, hogy reszket, össze
karcolt mocskos arcán a könnyek a szem
héjára és pofacsontjára rakódott porral 
és a földdel keveredtek el, az álla megse
besült és a felhorzsolt, véres bőrön apró 
kavicsok csillogtak. Nem emelkedett föl, 
összekucorodott, mint egy ázott eb, és 
sírt nagy csuklások közepette, mert tud
ta már: Jézus Anyja végigjárta a folyópar
tot, és nem talált emberre sehol, és aztán 
ölébe vette, ringatta egy darabig, megsza
badította a pelenkától és feneke szennyé
től, megmosta a partot csapkodó langyos 
vízben (nem a folyó közepének jéghideg 
áramában), és talán megtörölte, be is ta
kargatta egy puha gyolccsal, amit az 0  
ingéből vagy szoknyájából szakított, és a 
nyöszörgéstől meghatódva talán a mellét 
is odanyújtotta. Ugyanazt a mellet, amit 
a Fiának, vagy a másikat? Ugyanazt a 
bölcsődalt énekelte, mint a Fiúnak, vagy 
egy másikat? Vajon az ő újszülötti combja 
pont olyan tejfehér, áttetsző és rózsaszín 
volt, mint a Kisded combja, melyet Szent 
Mihály és Szent György napja előtt meg
szúrt az ollójával? Könnye nem akart el
apadni, mert Gherghe, aki képzelődve ju
tott a tudáshoz, megilletődött és el is 
szörnyedt képzeletének merészségén. És 
könnyei másként csorogtak, mint hajdan 
Neamt kolostorában, habár azok, olyan 
bőséggel és kitartással hulltak alá, hogy 
a megszúrt, majd később imádott ikon 
előtti imaszőnyeg egyik sarka is megpené- 
szedett. Sírva aludt el, térdeit mellkasá
hoz, szinte bordái közé szorítva, és sok
kal kisebbnek látszott, mint amekkora 
valójában. Nem a tűző nap hevére ébredt, 
ahogy az várható volt, de rögtön, ahogy a 
harmatcseppek alvó arcára ereszkedtek, 
mert érezte, hogy anyaguk egészen más 
már, mint a könnyek. Szomjúságtól gyö
törve és egy levelet összehajtogatva, har- 
matcseppeket gyűjtött össze az ébredő fü
vek hegyéről, csakhogy nem a kiszáradt 
torka adott neki ennyi türelmet. A kérdés 
helyén, ami egyre kínozta annyi napon át 
(evés közben, néha abbahagyta a rágást,
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másodpercekig, de talán percekig is, és 
úgy maradt tátott szájjal, le sem nyelve a 
falatot; egyre gyakrabban akadtak meg a 
mondatai ima közben, s a szavak is elke
veredtek, kezdhette mondani élőről), a 
kérdés helyén, mely észrevétlen már véle
ménnyé alakult (ami követte búvóhelyei
re és vele volt éjszakai útjain is, de valójá
ban mindkettő', a kérdés és a vélemény 
helyén, ami elkísérte a legutóbbi és vala
mennyi estén a mély álom előtt és után, 
egy éjszakán már gyökeret vert a bizo
nyosság. A bizonyosság, hogy a Szent 
Szűz már egyszer, rég, megóvta ó't, ponto
san ott a folyó partján, hosszú-hosszú órá
kon át, míg észrevett egy másik asszonyt, 
egy halandót, ki a magára hagyott gyer
mek fogadott édesanyja lesz majd. Arcát 
csípték a karcolások, állán az apró kavi
csokat szilvaforma, aszott héjú dudor ta
karta, fájt a bokája, mert vakon és 
rosszul lépett a nagy futásban, vagy egy
szerűen kibicsaklott az egyik földre zuha
násnál. Valójában hány dolog történt, és 
közben ó' nem érzett semmit! Nem érezte 
a szúrós ágat, mi futás közben arcul csap
ta, se a domboldal meredélyét, a köhö
gést, ha kiáltását olykor-olykor megakasz
totta, se a túláradt boldogságtól lüktető 
szíve dobogását, amit erősen próbára tett 
éjszakai ámokfutása, se az ütéseket, se a 
fogai közt csikorgó földet, se annak veszé
lyét, hogy az alávalók észrevegyék és el
fogják. Eljött a tincs levágásának ideje, 
és összerezzent, mint eddig soha, amikor 
zsebéből elővette, amit gyerekkorában 
Nae pópától kapott. Tenyerébe szorította, 
el akarta hajítani egy pillanatig, de meg
gondolta magát, mert túl azon, hogy hasz
nálati tárgy, az az olló, midőn megkarcol
ta egy ikon festékrétegeit, megzavarta az 
alvó Kisded álmát, a bűnhődés és az emlé
kezés eszközévé alakult át.

A bizonyosság nem feltételezés, már 
nem is gyötrődés többé. Csak bizonyos
ság. Általában nem az álmatlanság idő
szakát zárja le, hogy végre békét és nyu
galmat adjon, ellenkezőleg, az újabb 
feltételezések és gyötrődések szülője. 
Gherghe, aki nem is ismerte a reductio 
ad absurdum módszerét, de tudtán kívül 
sikeresen alkalmazta, megdöbbenéssel 
tapasztalta, mennyi illúzió, kétség és fé
lelem adódhat egy frissen átélt bizonyos
ságból. Félelemmel gondolt arra, hogy a 
bizonyos tények kapcsán elképzelt részle
tek, mint a Szűzanya legelső érte való fá
radozása, hogy ott a parton el ne vesszen, 
nem egyéb, mint egy blaszfém tévút, mely
re az ő elméje tévedt. Az a legelső alászál- 
lás, kétségtelen, megtörtént egyszer, de a 
mód, ahogy ezt a csodát ő bemutatja, va
jon nem bűn? Milyen alapon gondolhatja, 
hogy a Szent Anya pelenkázta és hátsó fe
lét tisztogatta? Vajon miért volt szükség 
arra, hogy a ruháját is megtépje, és arra, 
hogy (ó, Istenem, ennek súlyos böjt lesz 
a vége) megérinthessék halandó ajkai a 
bőrét, a mellet is birtokba véve? Bölcső
dalt miért énekelt volna? Végül beért a 
feltevések és képzelgések erdejébe, helye
sen vagy helytelenül, de egyre csak össze
kötve őket. Jobban tűrte az ólombánya 
mélységeit és a börtönt is fölötte: a kalit
kaliftet, a szűk és iszamos galériákat, a 
lámpások bamba fényeit, a rozsdás szik

lát, amit csákánnyal morzsoltak szét, az 
őrök dühét, a természet és a jellem játé
kát a rabruhákban, ami egyszerre hozott 
magával nyafogást és elszántságot, be- 
súgásokat, nyalásokat, aljasságot és baj- 
társiságot, nemességet és kegyelmet. A 
Szent Szűz pedig úgy döntött, hogy meg
szabadítja, annak ellenére, hogy ellen
állt, de már a rosszhoz is hozzászokott. 
Ez mindenesetre komoly érv egy korábbi, 
az első isteni jelenlét mellett, mert nagy a 
különbség a komoly és a veszélyes között, 
és ha 0  a munkatáborból kimentette, pe
dig az csak komoly helyzet volt, hogy ne 
mentette volna meg a folyóparton, ahol 
biztos halál várt rá, s ott pusztult volna 
név nélkül, megkereszteletlen. És még 
valami. Vajon lent a bánya mélyén a ha
lál nem sompolygott-e ott a háta mögött, 
anélkül hogy észrevenné? Talán az lett 
volna a sorsa, hogy a mennyezet épp rá- 
omlik, vagy egy akna legmélyén köt ki, 
vagy tán egy őr, aki már unja a fenyege
tést, a szidássort, fogta volna magát és a 
pisztoly ravaszát meghúzza... Márpedig 
a Szűzanya, akinek pillantása nem fá

rad és mindent átfog, nemcsak ami volt 
és van éppen, azt is, ami majd eljövendő, 
sietett őt megvédeni egy rusnya asszony 
kaszájától. A gondolat, akár a méz, édes 
volt, de vajon a mérhetetlen hiúságnál 
mondott-e többet? Egy hosszú, júliusi 
naplementekor, míg szedret szedett az 
árnyékhatáron, megértette, hogy az el
me egy csalóka pontig vezette. Mintha 
keresztúthoz ért volna, azon gyötrődve, 
merre menjen, képtelenül a választásra 
annyira hogy végül egy magasabb fára 
mászott volna, egy tölgyre, vagy talán 
nyírfára, hogy onnan hosszan szertenéz
ve, csodálkozva vegye észre, a balra ta r
tó út nem hosszabb, nem rövidebb a jobb
ra tartó útnál, s egy helyre vezet mind 
a kettő. Megpróbálta kitalálni: O azért 
szállt alá vajon, hogy a halától meg
mentse, vagy börtönbéli szenvedéstől 
és undortól kímélte így meg. Bárhogy is 
álljanak a dolgok, egyetlen egy a követ
kezmény: a Szűz Mária kétszer adta fel

zöld, égi nyugalmát, hogy megtartsa a 
földi létben, bizonyos, hogy célja volt ez
zel, terve, mikor kiválasztotta, és éppen 
őt a sok közül, hogy eszköz lehessen az O 
mindent felemelő kezében. A szamócákat 
nyelvével nyomta szét a szájpadlásán, a 
pofazacskójában, a fogai mögött, előbb 
a keserédes levet nyelte le, csak aztán 
a többit, és ő, Onufrie, akit Gherghének 
és Tarajosnak neveztek korábban, kép
telen volt megérteni Jézus Szent Anyjá
nak titkát. Felfedezve, amit felfedezett, 
már nem rohangált, mint a bolond, kap
tatókon és csúcsokon át, pedig volt be
lőlük épp elég abban a hegyszorosban, 
nem kiabált, nem is csujogtatott a vissz
hang kedvéért, meggörnyedve já rt a vak
sötétben, lassan, a növényeket tíz uj
jal tapogatva, markában gyűjtve össze, 
amit apró erdei gyümölcsnek hitt, így 
nyelt le mindenféle levelet, kavicsot, han
gyát, virágszirmot, imádkozó sáskát, 
amit ha napvilágnál tanulmányoz, zöld
nek találja mint a fluor int (ennyi hasz
na volt a bányából, megtanulta néhány 
érc színét és nevét), az ízét keserédesnek 
találta pirkadatig, és egyetlen dolgot ér
zett kötelezőnek, hogy a bűnt távol ta r t
sa magától, életben maradjon saját erejé
ből, óvatosan, hogy Őt, ne kényszerítse 
védelmezésre, várja ki türelmesen az 
Ő jelét és alászállását, a harmadikat, 
amellyel támogatását és bizalmát mutat
ja, s amellyel végre biztos célt is ad. A 
völgyön hideg, nyirkos szél futott át, esőt 
jelezve, vagy talán csak a hajnalt. Fázni 
kezdett, és egy védelmet nyújtó fenyő tör
zsének támaszkodva, kissé csodálkozva 
állapította meg, hogy délután, mielőtt az 
első szamócákat ette volna, még úgy ter
vezte, hogy aznap éjjel rögtön folytatja 
az útját. Milyen hatalmas gyaloglást vá
gott le! Hét, szinte nyolc héten keresztül 
távolodva az egyenruhás emberektől, 
nem annyira a térbeli, inkább az időbe
li, a tőlük elválasztó távot növelve ezzel. 
És véget ért. A test álmos volt legalább, 
a karok, a lábak, a mellkas és gyomor a 
saját törvényeit követve mocorgott. Az er
dő felett ekkor jelentek meg az első fehér 
csíkok, közöttük a Radifir atyáról elmon
dott történettel, amit az egyik bányaga
lériában suttogott el Arhip testvér (akit 
az őrök csak Buluie Vasilénak neveztek). 
A rendházfőnök atya, aki megkérte egy 
alkalommal, a feje búbjáról levágott tin
cseket ne szórja szét, inkább gyűjtse 
egy nagy zsákba, és minden hónap el
sején hozza el neki (hat tincs naponta, 
negyvenkettő hetente, száznyolcvan áp
rilisban, júniusban, szeptemberben és 
novemberben, száznyolcvanhat a többi 
hónapokban, és százhatvannyolc február
ban, a szökőéveket már nem is vesszük 
figyelembe), szerződést kötött egy jász
városi parókagyártó zsidóval, aki Bonn
ban és Marseilles-ben adta el áruját. Kis 
idő múlva a napsugarak már úgy csípték 
Onufrie szemét, mintha egész éjjel só
ban áztak volna.

KARÁCSONYI ZSOLT 
f o r d í t á s a

Részlet a Magvető Kiadónál megje
lenés előtt álló regényből
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GAAL GYÖRGY

A nem csak legendákban élő Kelemen Lajos
A nyolcvanadik születésnapján tekinté

lyes emlékkönyvvel megtisztelt Kelemen 
Lajos az 1950-es évek vége felé már a le
gendák közé számított. 0  volt Erdély le
véltárosa és történésze, akihez bármi
lyen múltra vonatkozó kérdéssel lehetett 
fordulni. Ha rögtön nem is tudott választ 
adni, de eligazított a források között, fi
gyelmeztetett a tévedésekre. S a magu
kat a levéltári kutatómunkára szánó fi
atalabb kartársainak állandó segítője, 
mestere lett. Iskolát teremtett. De nem
csak a történészek közt terjedt legendája, 
hanem — legalább Kolozsvárt -  ő közintéz
ménynek is számított: ha vendég érke
zett a városba, ha valamilyen rendezvény 
alakalmából kis csapat verődött össze, ne
tán egy osztályfőnök felkérte, Kelemen 
Lajos télen-nyáron hajlandó volt városné
ző körutat vezetni, temetőben kalauzolni. 
Nemcsak száraz adatokat közölt ilyenkor, 
hanem anekdotákkal fűszerezte mondani
valóját, valósággal megelevenítette a hely
színen történteket.

Magam is halványan visszaemlékszem 
az 1950-es évek végének egy ilyen város
nézésére. Nagybátyám, Mikó Imre -  aki 
nagybátyját tisztelte az idős tudósban -  
egyszer értesített, hogy adott órában a 
Bethlen-bástya elől indít „Lajos bácsi” vá
rosnéző körutat. Akkoriban ez már egyre 
ritkább alkalomnak számított. A tízegy
néhány fős csapattal félkörben megkerül
tük a bástyát, ő pálcájával mutogatott az 
emléktáblákra, feliratokra. Talán annyi 
ragadt meg a hallottakból, hogy az isko
lám tőszomszédságában álló titokzatos, 
eléggé romos épület sok ostromot állott 
ki, többször újjáépítették. Aztán a Far
kas utca fele folytattuk a sétát, s a re
formátus templom következett... Utóbb 
gyakran hallottam Kelemen Lajos kór
házi évei alatt állapotáról: a rokonok va
sárnaponként keresték fel, s meglehető
sen aggódtak, hogy ki ne tegyék az öreget 
a kórházból. Végül mégis csak ki kellett 
költöztetni, s az Attila úton sikerült ne
ki egy külön szobát biztosítani. Ide is el
vitt nagybátyám: itt mutatott be neki. 
Pár szót ha beszéltünk a Házsongárdi te
metőről. A meglehetősen sivár szobában 
az ágy szélén ült az öreg tudós, főleg testi 
szenvedései foglalkoztatták. Debreczeni 
László volt éppen mellette.

Kisiskolás kori emlékeim csak a legen
dát őrizték meg Kelemen Lajosból. Úgy 
tűnik, Brassai Sámuel lehetett még ilyen 
egyéniség Kolozsvár múltjában, akit illett 
meghallgatni, megismerni. Az igazi Kele
men Lajost én is csak írásain át fedeztem 
fel. 1977-ben megjelent művészettörténeti 
tanulmányainak első, majd 1982-ben má
sodik kötete. A szerzőnek még életében 
előkészített gyűjteményes kötete anya
gát B. Nagy Margit rendezte igen gondo
san sajtó alá, s kísérte ritka pontos, ap
rólékos jegyzetekkel. Visszagondolva az 
akkori sajtóviszonyokra, a cenzúra elvá
rásaira, ma éppen bravúros teljesítmény
nek tűnik e két kötet megjelentetése. A

Kriterion teljesítményét a szöveggondo
zás, a művészi kötés is dicséri.

Az 1980-as évek végén egy kis időre 
magam is belekóstolhattam Kelemen 
Lajos szövegeinek gondozásába. Dr. Er
dő János, a Keresztény Magvető akkori 
szerkesztője hírét vette, hogy az idős tu
dós betegágyán készített családtörténe
ti, gyermekkori vonatkozású feljegyzései 
előkerültek Debreczeni László hagyatéká
ból. Illetve a hagyatékkal együtt a Refor
mátus Gyűjtólevéltárba jutottak. Próbál
jam őket sajtó alá rendezni! Nem kevés 
munkával a kis lapocskákra írt szöveget 
sikerült egységesítenem s rendre a Mag
vetőben közreadnom. Közben nagyot for
dult a világ, s a cenzúrától való félelem is 
elmúlt. Úgyhogy a némileg teljesebb szö
veget aztán a Korunk Baráti Társaság 
önálló kötetben tette közzé Születtem Ma
rosvásárhelyt (Kolozsvár, 1993) címmel. 
A szövegről tárgyalva Erdő azt is elmond
ta, hogy az unitárius egyházi levéltárban 
volt Kelemen Lajos naplója, maga is bele
olvasott. Hanem a belügyisek az egész Ke
lemen Lajos-hagyatékot egy alkalommal 
elkobozták. Azóta sem tudja, mi lett en
nek a sorsa. Érdekes lenne az öregkori fel
jegyzéseket összevetni a naplóval.

Nos, a Kelemen Lajos-i életmű feltárá
sának, újbóli közkinccsé tételének most 
lelkes munkása akadt Sas Péter szemé
lyében. Miután Herepei János értékes 
várostörténeti írásait az elmúlt években 
rendre közrebocsátotta, most -  jó érzék
kel -  Kelemen Lajos hagyatékát dolgoz
za fel, adja közre. Az Állami Levéltárban 
megtalálta naplójának is a kéziratát, s rö
videsen sajtó alá bocsátja.

Első lépésként sajtó alá rendezte, szer
kesztette a Művelődéstörténeti tanulmá
nyok terjedelmes kötetét. Hiszen a Mű
vészettörténeti tanulmányok két kötete 
korántsem tartalmazhatta a tudós vala
mennyi írását. Már csak a cenzúra miatt 
sem. De — utólag megítélve -  a két kötet 
azért felölelte az életmű javát, legrango
sabb vonulatát.

A most megjelent 585 lapos kötet anya
gát négy nagy fejezetre osztja a szerkesz
tő. Az első az Erdélyi gyűjtemények, le
véltárügy címet viseli. Ide harminc írást 
sorol be. S talán ez a fejezet hoz a legin
kább új színt az előző két kötethez ké
pest. Itt egyrészt levéltári kiadványokról, 
okmánytárakról olvashatunk. A Székely 
Oklevéltár három kötetének (V., VI., 
VII.) kapcsán érzékelhető, hogy a gyűj
tő-szerkesztő Szádeczky Lajos professzor 
hogyan vonja be tanítványát a levéltá
ri, adatközlő munkába. A legtöbb írás 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
levéltárához és könyvtárához kötődik. 
A beadott értékesebb családi gyűjtemé
nyekről kapunk hírt, ismertetést, néha 
egy-egy okmányt, levelet emel ki alapo
sabb szemrevételre. így tudjuk meg, hogy 
Suky István 1508-ból való menedéklevele 
(a Suky-levéltárból) volt az EME legrégeb
bi magyar nyelvemléke. Megemlékezik 
az egyesület kiemelkedő egyéniségeiről

és szorgalmas munkásairól (Mikó Imre, 
Kőváry László, Ferenczi Miklós), vala
mint az egész egyesület életéről, esemé
nyeiről. Az 1910-es években rendezett 
négy vándorgyűlésről kapunk részletes 
tudósítást, s két dolgozat az EME előtör
ténetét és első ötven évi munkásságát dol
gozza fel egy -  csak évtizedekkel később 
közreadott -  emlékkönyv számára. Megje
lentek itt mozgósító, felhívásszerű cikkek 
is a levéltári hagyatékok megbecsülésére, 
illetve közgyűjteménybe helyezésére vo
natkozóan.

A második és harmadik fejezet a Mű
vészettörténeti tanulmányok 1982-es 
kötetének a beosztását követi, vagyis a 
Marosvásárhelyről és Kolozsvárról szóló 
írásokat tartalmazza. A Novum Forum 
Siculorum Marosvásárhely vagy Székely
vásárhely latin elnevezése, tizenkét írás 
sorakozik e főcím alá. Közülük öt Nagy 
Szabó Ferenc 17. századi krónikaíró sza
bómesterrel kapcsolatos. Megismerhetjük 
ifjúkorát, tanulóéveit, céhbeli szereplését, 
egyik vásárlási szerződését. Ezekből kike
rekedik emberi-közéleti portréja. Tanít- 
ványi hálával idézi fel marosvásárhelyi 
legkedvesebb tanárának, Nagysolymosi 
Koncz Józsefnek a pályafutását 1906-ban 
bekövetkezett halálakor. S a Koncztól ka
pott indíttatások nyomán foglalkozik a 
Bolyaiak alakjával is két írásában. Koncz 
nyomdatörténetét egészíti ki egy adatköz
lése. Két régi Vásárhely-képhez fűzött ma
gyarázata a nagyközönségnek szól.

A Kolozsvár-fejezet a Transilvaniae 
civitas primaria (Erdély első városa) főcím 
alatt bontakozik ki, s huszonegy írást tar
talmaz. Találunk itt adatközlést, műem
lékleírást, műemlékrombolási krónikát, 
kiállítás- és könyvismertetést. A műemlék
leírások bizonyos szövegváltozatban már 
az előző két kötetben is szerepeltek, hisz 
hosszú élete során Kelemen Lajost ismé
telten felkérték egy-egy ilyen cikk írásá
ra, s mondanivalóját mindig újra fogalmaz
ta. Úgyhogy hasznos a mostani variánsok 
közlése is. Figyelemre méltó Kolozsvár tör
ténetének magyar szempontú tömör össze
foglalása két szövegvariánssal, Kolozsvár 
környékének műemléki számbavétele, s a 
Petőfi-korabeli város bemutatása. Két dol
gozatban részletezi a kurucidők Kolozsvár
ral kapcsolatos fontosabb eseményeit. Ő 
irányítja rá a figyelmet az Unitárius Kol
légium 1626 és 1840 között vezetett szenio- 
ri feljegyzéseinek várostörténeti adataira. 
Addig csak az iskolatörténészek használ
ták ezeket a latin beírásokat. Máig sem 
született meg magyar nyelvű tolmácsolá
suk. Ma már egészen hihetetlenül hang
zik a régi műtárgyak kiállításáról írt be
számoló. A társadalmi életben közismert 
gróf Bethlen Györgyné báró Jósika Pau
la 1926 novemberében Majális utcai házá
nak két nagyobb helyiségében összegyűj
tötte a város módos-előkelő családjainak 
műtárgyait (fej- és nyakékek, hímzések, 
fegyverek, zománc- és ötvösmunkák, 
üveg- és porcelántárgyak), sőt szakembe
reket is felkért tárlatvezetésre. És özönlőt -
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tek az érdeklődők. Volt kiknek magyaráz
zon Kelemen Lajos!

A negyedik fejezet a Családtörténet, cí
mertan összefoglaló cím alatt bontakozik 
ki. Hatvan hosszabb-rövidebb adatközlé
se, cikke, ismertetése tanulmánya szin
te egész Erdély területét átfogja. A 20. 
század első felében a levéltárak egyik fő 
kutatási témája éppen a családtörténet 
volt. S a főállásban levéltáros Kelemen 
Lajos is ebben szorgoskodott. A kezébe ke
rült feljegyzések, családi krónikák, vég
rendeletek, szerződések mind egy-egy csa
lád leszármazásához, birtokviszonyaihoz 
nyújtottak adalékot. A múlt századelőn 
megjelent Kolozsvárt a Genealógiai Füze
tek című Sándor Imre szerkesztette csa
ládtörténeti folyóirat, mely minden ilyen 
adalékot szívesen közölt. Kötetünk e fejeze
te jórészt innen merítette anyagát. Egyik
másik közlemény, főleg adatközlés eseté
ben úgy érezzük, hogy nem elég indokolt 
újbóli kinyomtatása. Főleg, ha arra gondo
lunk, hogy ez a kötet a szélesebb közönség
nek is készült. S az oldalszámra kinyom
tatott latin szöveget nem kellett volna-e 
magyarul is tolmácsolni? Ma már a törté
nészeknek is csak kis rétege vállalkozik 
hosszabb latin szövegek értelmezésére. E 
fejezetből jelentősebb a Sükösd-családról 
írott tanulmány, csak éppen a bemuta
tott családi címer képe hiányzik belőle.

Bodoki Mikó Miklós családi krónikája is 
több mint egyszerű eseménysor, néha szép- 
irodalmi mércével mérhető. így siratja az 
apa kedves fiát: „.. .éjfél után változék ha
lálra az én szerelmes lelkem, édes, szép, if
jú legény fiam, Mikó Mihályom, és reggel 
kilenc óra tájba szólítá ki Isten őfelsége s 
kéváná meg az lelkit a lelkemnek, ebből 
az kevés ideig tartó és álomhoz, vagy ár
nyékhoz hasonló, semmire kellő, állhatat
lan, rossz, kevés ideig fénylő, gyönyörköd
tető világból...” Érdekesebb még a pókai 
Sárosi, a széplaki Petrichevich-Horváth, 
a vargyasi Daniel, a göncruszkai Kornis 
családokkal foglalkozó írása, könyvismer
tetése. A gróf Rhédey család kihalását is 
cikkben méltatja. Néhány unitárius vo
natkozású adatközlése a Keresztény Mag

vetőben jelent meg. Tisztázza Toroczkai 
Máté püspök családi nevét, bemutatja ré
gi unitárius családok címereit, s három 
„régi unitárius családi följegyzést” kö
zöl Almási Gergely Mihály püspök, Suky 
László és Végh Ferenc tollából. Anyai őse
inek, az albisi Csomossoknak is összeállít
ja a családfáját.

A függelékben közölt 1928-as halottak 
napi interjú a Házsongárdi temetőről főleg 
azért érdekes, mert Nyíró József készítet
te. Meglepő, hogy benne a temető megnyi
tására vonatkozóan téves dátumot olvas
hatunk (1556-ot 1585 helyett). Szomorúan 
nyugtázzuk, hogy azóta is állandó téma a 
temető, a sírok védelme. De a Kelemen fel
sorolta híresebb sírok azért napjainkig is 
állanak. Hangulatos Dáné Tibornak az 
Előre számára készített interjúja a 80 éves 
történettudóssal. Hatszáz oldalas „tanul
mánygyűjteménye” sajtó alá rendezéséről 
beszél, nem sejtve, hogy két évtized múlva 
kerül annak töredéke nyomdába.

A tanulmánykötet törzsanyaga mint
egy 440 lap, ezt írta Kelemen Lajos. Két 
bevezető tanulmány és a több mint száz 
lapos jegyzetanyag, a terjedelmes név
mutató Sas Péter munkája. Az első beve
zető Kelemen Lajos életét és munkássá
gát foglalja össze igen tömören, találóan 
jellemezve a történész egyéniségét, erköl
csi tartását. Különösen a művelődéstör

ténészt bemutató második dolgozat igen 
gazdag idézetekben, hivatkozásokban. 
Mondhatni minden Kelemen Lajosról szó
ló tanulmányt, cikket, írást felhasznál, 
találó mondatokat emel ki belőlük, néha 
még a kiadásra váró naplóból is beiktat 
pár sort. Alig akad a múlt század máso
dik feléből jeles erdélyi történész, aki ne 
vallotta volna magát Kelemen tanítványá
nak, s ne emlékezett volna meg róla vala
milyen alkalommal. Mi is ide iktatjuk 
Jakó Zsigmond tömör összegzését: „közös
ségi felelősségben és az önzetlen szolgá
lat alázatában Kelemen Lajos marad min
den időkre felülmúlhatatlan mintaképe 
Klió erdélyi magyar napszámosainak”.

A jegyzetek igen szerencsésen a B. 
Nagy Margit meghonosította módszert

követik. Itt találjuk meg az írás megjele
nési helyét, majd a szerkesztő megjegy
zéseként gazdag bibliográfiát az írásban 
említett témákról, műemlékekről, csalá
dokról. Mindig jelezve, ha Kelemen Lajos 
még írt erről a kérdésről, s az hol jelent 
meg. Néhány esetben jó lett volna a Kele
men Lajos ismertette mű bibliográfiai ada
tait is feltüntetni. Aránylag sok az ismét
lés: ha ugyanaz a műemlék öt cikkben 
kerül említésre, akkor mind az ötnél be
ugrik ugyanaz a bibliográfia. Ez ma szá
mítógéppel játszva megoldható. Arra gon
dolva, hogy a legtöbben majd csak egy-egy 
dolgozatot fognak a kötetből elolvasni, s a 
névmutatóval sem bajlódnak eleget (mely 
amúgy sem teljes), szükségesnek tűnik az 
ilyen fajta jegyzetelés. Meglepőnek talál
juk, hogy a Születtem Marosvásárhelyt 
című Kelemen Lajos-kötet a rövidítési 
jegyzékben sem szerepel, s a Marosvásár
helyről szóló cikkeknél sincs utalás rá. A 
szerkesztő azonban ismeri, mert egyszer 
mégis csak feltünteti lapalji jegyzetben. 
Ahova rendszerint Kelemen Lajos eredeti 
jegyzetei kerülnek. A 404. lap jegyzete a 
kötet végi jegyzetek közé is becsúszott.

A könyvet — akárcsak Kelemen Lajos 
előző két tanulmánykötetét -  a Kriterion 
Könyvkiadó gondozta. Egy ilyen terjedel
mes mű megjelentetése sok előkészítő 
munkát igényel. Ma ebből több lépés le
egyszerűsödik a számítógépnek köszön
hetően. így a régi nyomtatott szöveget 
rendszerint nem kell újra „gépelni”, a he
lyesírási hibákat a képernyő jelzi, az is
métlődő vagy alig változó passzusokat 
át lehet irányítani. De a figyelmes kiadói 
szerkesztő és a korrektorok munkáját ak
kor sem lehet mellőzni. Az egész kötetben 
érezhető a bizonytalan helyesírási gyakor
lat. Kivéve a régi dokumentumok közlését 
a mai helyesírást kellett volna alkalmaz
ni. Számos helyen a Kelemen Lajos szin
te változatlan szövegét kapjuk. Bizonyta
lan az igekötők írása, a vesszők helye, 
néha még egy-egy szó is kiesett. A jegyzet
ben dr. Hankó János kap méltatást mint 
illusztrátor, képek sora alatt viszont Jan
kó János neve olvasható -  aki jónevű nép
rajzos volt. A képek minősége nem felel 
meg a mai nyomdatechnika nyújtotta le
hetőségeknek, egyik helyen csak vonal- 
kák jelennek meg. Egy igényes kiadvány
ban aligha keverhetjük a számítógéppel 
megszerkesztett és az innen-onnan ki
fényképezett (szürkés alapú) családfákat. 
A kötet külseje csak szerényen visszhan
gozza a művészettörténeti kötetek borító
ját (elöl rajz, hátul fénykép). Jó lett volna 
megtartani a sorozatjelleget, hogy így a 
tanulmányok harmadik kötetére hivat
kozhassunk. A szerkesztő egy helyen azt 
sejteti: lesz még negyedik kötet is.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az 
1970-es években B. Nagy Margit elkezdte 
munka folytatóra talált: Sas Péter magá
ra vállalta Kelemen Lajos írott hagyaté
kának gondozását, további értékesítését. 
Várjuk a következő köteteket!

Kelemen Lajos: Művelődéstörténe
ti tanulmányok. Sajtó alá rendezte, szer
kesztette, a bevezető tanulmányokat és 
a jegyzeteket írta Sas Péter. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár [2006], 585 1.

Páll Lajos vázlatfüzetébó'l a 3., 5., 7., 13., 15. és 17. oldalon
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LÁNG ORSOLYA E s t e l i  d a l
Don Q u ijo te
Megannyi heg, gyulladt forradás vagyok.
Szavam nyikorog, mint a szélkakas.
Tátongó sebeknél csak sajgó hiányod nagyobb. 
Dárdámmal mérd meg, mily mély a halál szívemben: 
ott tenyész, én eddig észre sem vettem.
Elhittem, hogy arcod összes vonása 
beleőrlődött a búzaszemekbe, 
ott kerestelek szemeimmel, beleőrlődve 
a nem-találsz, ne-keresd-be.
Kopj át török, dárdát szegzek, 
végül, látod, megadom magam.
Hozz egy vödör vizet a kútról,
olts el mindenestül, Madonna,
sistergő parazsam vesd a szamarak elé.
Vörösborostömlő-testű éjjelekkel viaskodom,
hajthatatlanságom kávájába hullt
minden kérésed kavicsa
és fájt a csobbanás, mert
helybenhagyott a kétely,
s e helyből felkarolt a téboly,
féltékeny vagyok, tudom,
a közönnyel pihensz egy derékaljon,
míg én alva kóborlók közöttünk,
körmöm, szakállam, hajam megrekedtek bennem.
Ego autem dico vobis; diligite inimicos vestros!
Két bolond ha egymásra lel,
sárgára festik számkivettetésük, otthont teremtvén.

A meztelen fényben láttalak: láttam hátad és 
vállaid, melyekre nappal életek ülnek melegedni és 
a szélmalmokkal vívott harcot neked ígértem, 
felgyújtottam lándzsám, 
én vagyok a Bolygó tengelye, 
körülöttem keringsz te is, akaratlan.
Feldúlt elmém: zilált vértem: a gondolat, 
emléked ujjnyomát vigyázza, 
két méh dönög mellkasomban, 
a Másik mindig túlél és ügyel.
Szamárháton üget nyomomban a magány.
Egy szelet kalácsot!
Éhségemet éhezteted.
Nem akarok meghalni érted, 
neked akarok élni!
Kínjaimtól serken a rozsda vasszínű vágyaimon, 
leheleted puha fátylába búnék, 
légszomjazom páncélos öntudatomban -  
s adnál nékem egy szelet kalácsot is, 
mert megéhezném állton-állván fényeid alatt 
árnyékommal lábtól összeöltve.

Láng Orsolya: 1987-ben szü le te tt Szatm árném etiben. 
A kolozsvári Sapientia egyetem  film- és fotóművészet sza
kos hallgatója.

Szívemben szobák rostokolnak 
én nem tűnődöm már tovább 
az oroszlánokat kihajtom 
falják fel azt, amit lehet.
Lehet, hogy ennyi van belőled 
amennyit rólad álmodom 
könnyemtől bármi elfakul és 
tisztább lesz minden körvonal.
Lehet, hogy tévedés kerülget 
ma este felfakadt a hold 
én nem tudom, minek felelnék 
lehet, hogy halva láttalak.
Szerelmeinktől szétesünk 
elnyeljük azt, ki összerakna 
csodálva nézzük vánkosunkon 
egy állat tiszta lábnyomát.

Em lék
Midőn megengedted, 
hogy rólad álmodjam ezután, 
lábujjaim fésülték a fényt, 
s az első hó még sokáig kitartott.
Csöndje legyőzte az enyémet.

Megáradt az este.
Kutyahangok csobbannak bele, 
s a füst körbegyűrűzi az 
elsüllyedt kis létesítményeket.
A tea forró felszínéről, mint nyílt sebről a géz, 
lefoszlik a gőz.

Egy esős nap, és vége a nyárnak, 
az őszapók falábon járnak.
Egy esős nap, és vége az ősznek, 
gallyas bundával dörgölőznek 
térdemhez az apró bajocskák.
Nem szóból lesz az utam hozzád.
A némák egyenként eloroznák.

Daphné
Hajdan hársfa voltál, 
ágban bujdokoltál. 
Majdan bikkfa lettél, 
hűs televényt ettél. 
Nemrég fűzfakéreg 
nőtt szívedre végleg. 
Alatta a bánat 
szú nyomán a vájat.
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DIMÉNY LÓRÁNT

fény, játssz velem
(a csaj)

frissen ébred egy hosszú éjszaka 
után. új, kész erőket érez magában, 
majdnem a karjaiban, egy rendes álom 
rendberázza az embert, és mégis, annyi
ra borzasztó egyedül utaznia, csámcsog
nak rajta a csajok a szerkesztőségben, de 
hamarosan ezen is túl lesz valahogy.

már néhány hete csak magával fog
lalkozik. személyiségkrízis, depresszió 
gyötri, semmi sem alakul rendesen, 
folyton kiborítják az emlékek, blabla, 
tudja, nincs már súlya ezeknek a sorok
nak, már ezerszer leírva, fényesre ko
pottan sem. az idén rövid volt a nyár. 
a szerkesztőségen már napok óta nincs 
semmi érdekes, nincsenek történetek, 
olcsó nyafizást lát csupán, és nyári u r
bánus unalmat, hitt benne, igen, hitte, 
hogy majd jóra fordul az élete a pasival, 
aztán ham ar rádöbbent, hogy kusza áb
ránd volt csupán, ugyanaz a betonro
mánc a negyedből, mint sok más: olcsó 
hazai reprodukciója egy nagyvilági puc
cos idillnek, szánalmas szereplőkkel, 
botorkálás halálunalmas díszletek kö
zött.

kezében a notesze, rajta régivágású 
aranygravír számokkal az új kezdet éve. 
ezen morfondírozik, amikor átbotorkál a 
sínek között a másik vonathoz.

nincs kedve raffia és gyapjúszagú 
mesékhez, eszébe jutnak az otthoni tör
ténetek, anyja főzelékje, és az egérsza- 
gú krizántémok a dohos pincéből, apró 
könnycsepp válik le szeméről, haza sze
retne menni, szeplői a húsalapú időkbe 
révednek, angyalszövetű napokba gaba- 
lyodik a tekintete, bizsergető, kvarcos 
élhetnéke jut eszébe, ami azóta csende
sen elmaradt.

bőséges izzadtságot választ ki. a bu
diban talál egy érintetlen, citromillatú 
szappant, és egy üres cigarettásdobozt, 
olyant, mint amilyet a pasija szívott, sze
rették a fűszereket szagolgatni, tekin
tete fátyolos lesz, amikor a lefolyóból 
szembefúj vele a húgyszagú gőz. a budi 
viaszos falának dől, ahogy dülöngél a vo
nat, egyik kezével a bugyiját tartja, és 
arcán a keserű könnyek.

dél körül ér majd az öreghez, azt be
szélik, kissé lökött, de amikor tiszta a 
feje, egy zseni, az öreg egy kiapadhatat
lan ötletforrás, ha sikerül kiszednie be
lőle néhány épkézláb ötletet, jövő héten 
megírhatja a cikket, este visszamegy a 
városba.

kezdetben nem lelkesedett túlságosan 
az ügy miatt, ám lassan kezdett a ked
ve szerint alakulni a történet, nem is 
rosszak ezek a falvak, cuccos kis házak, 
ügyes kertekkel, ligetekkel, rendes ener
giatöltettel, gondolta, amint a vonat vé
gighasította a völgyet.

nagyonis bizonyos benne, hogy sikerül 
szóra bírnia az öreget, bár azt mondják 
nem szokott fogadni senkit, de majd őt. a 
krédója mindenesetre jó.

(preklinikai
vizsgálatok)
Semmi bajom. Sem cardiovascularis, 

sem cerebrovascularis betegségben nem 
szenvedek, alacsony/magas vérnyomás
ra nem vagyok hajlamos, epilepsziás 
rohamaim nem voltak. Hosszú életem 
során nem voltam orvosnál soha, fogpro
tézisem elkészítése kényszerített rá csu
pán, hogy orvosi rendelőbe tegyem a lá
bam. Feleségemmel 60 éve élek boldog 
házasságban. Földjeink vannak a Szőlő 
utcában, a vinczellér-ház mellett, a nyu
gati legelők mellett, fent a szövetkezet 
kerítése fölött, a sánc szélén, valamint 
a Kunyosa csörgő mellett. Kiváltképpen 
kukoricát, de fűszernövényeket is ter
mesztünk, amit a piacon árusítunk, de 
sokan házhoz jönnek a visszajáró kun
csaftok közül. Szeretem a fokhagymát 
és a vöröshagymát.

A kut és a krónikus psychosisok ke
zelése, beleértve a schizofréniát is. Na
ponta kétszer, étkezés közben vagy éh
gyomorra alkalm azni. Főleg a m ájban 
metabolizálódik. Csak óvatosan kell 
alkalm azni, főleg idősek esetén. 300 
mg naponta. Kevésbe okozhat tard iv  
dyskinesiát.

Egy kórterem ben. Agyam körül szé
kek, közöttem és az omladozó vakolat kö
zött szürkés csövek és slagok. Hátam on 
fekszem, végtagjaim  borzasztóan nehéz
nek tűnnek . Gyorsan próbálom felidéz
ni az ide vezető tö rténetet. Nem volt ne
héz, bár a rra  nem emlékszem pontosan, 
hogy időben m ikor is tö rtén t, csupán az 
dereng, hogy a quetiapin apró, finom po

ra ráhullott nyirkos dombjaimra, aztán 
elfogyott a fény. Penetráns antibiotikum 
és fertőtlenítő szagot érzek. Erre ébred
tem talán.

Megváltozott mentális státuszra gya
nakszanak. Üres vagyok, mint egy me
leg pince, vagy áporodott padlás. Nem 
akarok patkány lenni, nem akarom, 
hogy akár csekély akut toxicitást mu
tassanak ki, nem akarok nyálazni, nem 
akarok convulsiókat, nem érdekelnek a 
farmakokinetikai tulajdonságai. Menni 
akarok a kukoricáim közé, megtörni a 
zöldpaszulyt, megnyalni a kibuggyanó 
tejet és szimatolni az őszt a zsálya illa
tában.

(a tornáctól 
az istállóig)
Kezdődik.

Magamra vagyok már nagyon rég. 
Szánalmas aszott ín- és szövettömeg, 
ennyi maradtam. Egy felvillanás alatt 
az összes emlék összegyűlt zsigereimbe, 
és lóg ott belül, mint késő ősszel a fán fe
lejtett alma. Belecsíp egy fáradt madár, 
rászáll egy unott légy, míg legvégül ma
rad egy lógó szár, a többit a hangyák las
san hordták szét.

A lugas alatt üldögélek éppen, arccal 
kelet felé, és várom, hogy újra meglás
sam a Bolygót. Reggel van, lassan fény
lik fel a fém az ég alatt. Keserű a gyom
rom, enyhén émelygős bűzt böfögök fel 
néha, és szédülök. Mindjárt jön Berta 
kötözni a fejemet. A fejemen lyuk. Meg
lékeltek. Hosszú, búgó hullámban sípol a 
reggeli szél a lyuk alvadt szélén, mintha 
üres bádogkancsóba fújna bele.

A tegnap a mezőn jártam, a nyírfa
ligethez közel. Van ott két hektár sa- 
létromos kukoricám, benne zöldborsó, 
paszuly és zsálya, néhány szál mályvaró
zsa az út felől, rögtön a lefolyó sánc mel
lett. Szerbia felől fúj a szél, szóval szép a 
termés az idén. A kukorica kimondottan 
szereti a füstös szeleket, beépül a levelei
be a por, és finom szürke erezetet sző be
le. Sok a repülő is mostanság, ki tudja 
miért. Valahol háborúznak biztosan. Ga
lícia felől jön a legtöbb, és viszik a szer- 
bekhez a muníciót. Főleg orosz gépek, 
sok belőlük a világháborúból maradt.

Tegnap kijártam a Linka-féle földre. 
Sok a burján, Iuon nem állította fel a 
madárijesztőket. A kollektív felőli olda
lon két sort leloptak a cigányok. Biztos 
a Gyulák voltak. Nem hívom többet ás
ni őket, mert szarháziak. Az erdő felől a 
Tilika-oldalban borzokat láttam — mint
ha egy nyáj beteg juh lett volna.

A tornáctól az istállóig. Végig az omla
dozó járdán, nyers vasbeton bordák me-
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redeznek ki a peremén, aztán az egyko
ri földudvar lapul, most már beton az is, 
végül a sok sár a bejárat előtt. Ide gyűl a 
zsír a földből, a nyálkás magvak, és em
berek meg tyúkok lábnyoma..

Az összes piacon ilyen pulóvert árul
nak a rosszarcúak. Az enyém már rég a 
kamrában van felakasztva a nadrágok 
mellé, juhszagúan lóg a zsírosbödön fölé, 
mint két kinyújtott kar. Nekem jó.

Átláthatatlan az első szoba hűvöse. 
Óvakodnom kell mindentől, ami nafta- 
linszagú. Átható és technós, régi regge
lek gyomorszorító emlékei lépnek ki a 
szagból. Nagy posztókabátok hullámza- 
nak egy későtéli, füstös temetésen, ahol 
én egy sarokban, kapával kezemben a 
nyirkos földet kapirgálom, és fáradt buc
kákat dobálok át a szomszéd kertjébe. 
Csend.

Iuon meghalt, a vén Csonka meg 
Tilika már rég a földben, a vén Szilágyi 
felakasztotta magát, a tegnap Linka 
Károly. Mindenki fiatalabb már nálam. 
100 év múlva a ma élők közül nem fog 
senki élni a Földön. Csak én, meg még 
vagy tízen.

Kisétáltam a szőlősbe. Egyszer volt ne
kem is egy hold rizlingem, kevés király- 
leányka. Kis barakk előtte bádoglemez
ből. Fokhagymafűzér az ablakban, és 
megszáradt, porhanyó legyek. Ma már 
burjáncserjék virágzanak a szőlőtövek 
helyén.

Láttam a vinczellér lányát egy ipsé
vel. Ott dögönyözte egy kiszáradt me
szes betoncsöbörben. A szél nyugatról 
fújt, a város irányából, én pedig az út 
melletti szilvafák alatt szartam, egy 
kupac száradt törköly mellett. Olyan 
volt, mintha megölelném a dombokat, 
magamba szívnám a jégverés illatát 
Kolozsvár irányából, és átmosna a vi
rágpor, kis spórákat hintve el zsigere- 
imben, hogy majd sötétzöld szárú vas
tag aranyesők, kövér amarilliszek, dús 
árnikák és kutyatejek sarjadjanak belő
lem, ha hulló ásványok életre keltik a 
csírákat.

Kiégett a Napból a wolfrám, hangya
méz lett a repedésben, ott, ahova nem 
nézek soha, csak tudom, hogy emberi 
szem nem láthat a pipefoltok mögé. Elsi
etni a diagnózist oly könnyű. Amnézia, 
Anamnézis, Alzheimer. A rádió mellé ki
készítve két egész Diazepam. 500 milli. 
Hamarosan elalszom, közben mákot ro
pogtatok. Porosak a szemek, mezőszagú- 
ak. Pipacsok a mélyben, és lassan magá
évá tesz a magány. Penészes, de jó.

A háborúban lovász voltam. Lovak 
nélkül nincs élet. A madarakat nézem a 
műhely ablakából; a hátsó almafán tor
zsalkodnak egy aszott almán. Idegbor
zoló a csivitelés, amint beletollaznak a

porba, egymást tépik, aztán átrepülnek 
a kultúrház felé. Az alma ott marad ra
gyás, száradt hártyájával a fán. Ma 
már egy szamarat sem vagyok képes 
megülni, le sem érne a lábam a hátáról. 
Alma vagyok egy csökött fán egy késő 
őszi gyümölcsösben, a határban, az erő
sítő antenna mellett. Munkásbarakk a 
kerítés mellett. Nézek ki a száradt le
gyek között, gyűrött műanyag függöny, 
pattog a fa a kályhában, fújja a szél a 
foltos almát az ágon.

Hosszas keresés után, végre megérkez
tem. A nagy menekülésnek vége, hazaér
tem. Emlékeimben még a pisis csecsemő 
élt, hattyúbőrű, csillagszemű poronty. 
Aztán tegnap este megérkeztem haza. 
Utolértem magam, a suhanásnak vége: 
teveszőr szatyorba rejtettem el magam, 
nehogy újra elszökjek. A kamrában, a 
foszlott rafiazsákok között unott manók
kal cimborálok. És sírok.

Nincsenek vendégeim, nem várok 
senkire. Esténként, amikor elnyúlik a 
Nap a novolyi dombok fölött, porosán, 
akár egy kalap, a tornácban ülök és né
zem az ortodox templom fölött az eget. 
A kapkodó legyek röptét fürkészem, 
amint elillannak az eresz mellett két 
tégla között a padlástérbe. Ismerek már 
minden kapuvasat, minden olajos ke
rítésdeszkát, mosolyogva hallgatom a 
szomszédok veszekedését este, mikor a 
kutyák a sáncon túl csaholnak, megér
zem a macskák szagát a kert végéből, 
és a szitakötők serregését, amint lan
gyosan az eperfára szállnak a szürkü
leti puha dorombolásban. Ilyenek az es
ték. És a sötétség, amivel újra megtelik 
az éjszaka.

Hat a Szerokel. Hűvösen végigmos
sa az erek falát, mint egy salétromos 
hegyipatak, árad az izmokba, puhít. A 
szárazföldekről lassan visszahúzódnak 
a vizek. Láthatóvá válnak a hegyek pen
géi. Csokoládé. Aztán a forró narancsok
ból nektárhúsok akadnak a penészes ke
rítésekre, amint a kertekből apad a lé. 
Napok ontanak színes opálfényeket a há

zak fedelére. Cool bolygók. Szemüvegek 
valósága fogad, amint visszarévedek.

Nekem most mennem kell, és gyor
san választ adni az összes kérdésre. 
Nincs egy percem sem, indulni kell. Fel 
a cigánysoron, ki a gyümölcsösbe, át a 
Titiana-ba. Ott vár Cotoará egy malac
cal. Sietni kell, mielőtt még szürkülödni 
kezdene. Átlépni a kerítés lécei között, 
át a liget almafái között, a kerten. Hát
tal áll Cotoará, ölében a malac. Tavaszig 
etetni kell majd az állatot.

Megyünk. Szürke hárászkendőbe bur
koltan kuporgunk az ülésdeszkán. Sár
gán kanyarog az út az esztenák között, 
ki a gerincre. Túl a dombon Velicu pad
lásán duruzsol egy szekérderéknyi búza. 
Szembefújja a szél a szálldosó hópelyhe
ket. Az idén korán jött a tél.

Déd- és ükunokáim tucatja vesz kö
rül, és én boldogan látom bennük a lükte
tést, a sejtek és gének alapos munkáját. 
Érzem, hogyan kel életre vékony bőrük 
alatt a selyemfonál, hogyan foszlik szála
ira a hószagú tavasz, látom, miként vesz
nek lélegzetet a szárított bazsalikom fö
lött, és tudom, hogy nincs menekvés a 
vér útja elől.

(cikória és ánizsláz)
Ma ebéd előtt, nem sokkal a vonat

síp után, valaki zörgetett a kapun. Mió
ta a kiskapu kulcsát elnyelte egy árnyék 
a tornácon, a nagykapu pöcke berozsdá- 
zott a fába, nem várok látogatókat. így 
még nem kopogtattak a kapumon: mint
ha apró macskatalpak rohangáltak vol
na a lemezen. Puha és rosszat sejtető, ap
ró karmok percegése a málló festéken. 
Összerezzentem, és a rózsavágó kacor be
levágott a tenyerembe. Előbb csak egy
szer zörrent a kapu; késő volt már látoga
táshoz, dél után egy óra sem telt el. A fal 
mellett csoszogtam a kapuig.

A nagykapun lépett be, szemeiben ci
kória és ánizsláz égett. Nagyon hosszú 
földalatti folyók szaga, amint megszó
lalt. Azt mondta, szeretne velem interjút 
készíteni egy újságba. A háborúról, meg 
a mai világról. Nem értek én ehhez, de 
erre csak tördelte lakkfényes ujjait. Hű
vösen mondta, hogy fél óra az egész, és 
lila derengés vette körül, szűrt kovászos 
uborka szaga. Mondta, nagyon szeretné, 
ha beszélgetnénk. Fáradtnak tűnt, mint
ha csalódott lett volna.

Amikor bemutatkozott, ismerősen 
csengett a neve. Útban a tornác felé las
san. A végzet, amint félrehessegettem a 
tyúkokat, és ahogy a kilincsre engedte 
hűvös tenyerét. Amikor szembeült velem 
és a felvevőkeszüléket az asztalra tette, 
éreztem, hogy megérkeztem. Kezdődhet, 
mondta..
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NEIL Mc CH ARTY  
H a r a n g s z ó la l ta tá s
Voicing the Bell

Talán ez a ház, ahol lelaktam huszonhat évet, 
a ház falán nem hatolhatna át még maga He Man se, 
hol eltorlaszolt telek csapkodják a palatetőt, és visszatérő 
nyarak zörgetnek jólnevelten a veranda-ajtón délelőtt, 
hol a kertnyi sok haldohoz, gázpalack, kötélhosszak 
és kiszúrt lasztik felérnek bárki más országával, 
hol sirályszerenád juttatja az ég eszébe, hogy ideje van már 
kicsit előbb nyugodni le, most megint kilenckor csengetnek be, 
hol iskolás egyenruhám gáztűznél hévül novemberben, és láb
asból mernek vasárnap forró vizet az esti fürdőmhöz, 
hol morgó tűz előtt szárítkozásom után a Theresa 
Lowe épp hogy egymásból következő rítusok, 
hol szombat van rajzfilmmel, mise apámmal, és irány 
a pub, célba dobunk, Fantán úszó csipszek, haza Dallast nézni, 
hol épp eléggé furdal az adventi naptárból kilopott csoki, 
ám a Kisjézus nyílásán nem nyúlok be, csakis az ő napján, 
hol megtölti szagával a sült a konyhát, és a gesztenyés töltelék 
miatt finnyáznak is a szomszédok, átjárnak hozzánk mégis, 
hol hallgatózom odabentről, szobám futballista arcok kastélya 
és Lego önérzés, a falon pedig nem hatolhat át még maga He Man se.

Talán ez lehetett a ház, ahol lelaktam huszonhat évet, 
a háztetőt fedő palák anyaga madártoll és nedves papír, 
hol a csempe ripityára tört, ha csupán említésre kerültek vasárnap estek, 
és celluxot szaggatnak a sikító falfestékről, hulló vakolatáról, 
hol a hűtőmágnes betűk azt üzenik, nincs is Télapó, 
és a harang szava még megsiratandó évfordulókról szól, 
hol kivont kardok a múltról locsogó nyelveknek vagdossák magukat, 
és a becsvágy végső románca nem kapja meg utolsó kívánságát, 
hol besasszézik a csipkeruhás terrorista szerelem, és fékezett 
habzású daganat a sajnálkozás, csupasz arcától megfosztott karóra, 
hol amit csak akarsz, kitörő bűntudatképp öntesz vissza rám, 
disztingvált modorban, akár egy puskalövés a hajnal első fényére, 
ahogy elhagyom a házat, és rámébred a reggeli város -  
ködös szürke, mint a lápföld, ásítva vonatot sivít és 
felköhög pár ingázót; a külvárosok bőrpanaszai következtében is 
picsába szállt el az egész, és viszem magammal, mit nem választhattam én:

ha már így kell legyen, hát hiányozni fogsz, szerelmem, 
ám hadd legyen ez záró táv kopott cipőmnek célegyenesén, 
hadd legyen ez a múzsának utolsó költemény.

O k tó b e r  h áza
House of October

A Lombard Street elől október szombat 
a St. Nicholas káptalan templom nyújt rögtön 
menedéket a hetente robbanó piactól, 
hol lépteket szenved csak el a csönd és 
néha tahó fénykép kattintóra harapják 
nyelvüket az izzadó falak.
Kinn az égalján kel egybe felhő és daru.
Levert napsugár, árnyékot félő, csúszik 
a padsorok közé, hol arcom kézbe rejtem, 
kitárt ujjakkal szétszedem az Istent a fejemben, 
és védőiratot foglalok versbe, repedésekkel 
versszak közökben, hogy új fény kússzon át 
morcos reggelre ébredt nőmre. Hezitál, 
nevem tátogja, mert itt a tépkedő
hét, és a tépkedő egy lassú hét.

A tépkedőnapra várok, mikor a pillanat 
legélesebb kése tompa marad; a pillanatban 
tudom, jegyem eltéphetem, botlik a ló 
harmadik ugrásán; tudom, a pillanatban szét
téphetem a tegnap híreit, árkon túl 
úszhatom út ellen az 5 órás utasokkal szemben 
telóm figyelve, várom a hívó súlyt.

Idővel elnézem a gyáva utcák 
bűnét, elnézem a kegyetlen időt, elnézem 
a múltnak a kísértést, eljövendő hónapok 
hirtelenjét; mert itt voltam, most meg eltűntem.
Itt voltam a nő mellett, most meg eltűntem.
Itt voltam kavicsmintát festeni csupasz
lábujjai, járókelőlesen. Talán már
a Swanson Streeten vagyok utcazenész. Talán én vagyok
odafenn a sirály, ki változásra int. Talán
a St. Nicholas udvarán vagyok egy
fa árnya, hazaforduló.

DÁNYI DÁNIEL fordításai

BALÁZS IMRE JÓZSEF

F e k e t e  m a d á r  e g y i k  i s ,  m á s i k  i s
1970-ben Ted Hughes megjelentette 

Crow című verseskönyvét. A crow fekete 
madár, magyarul (a Magyarországon és 
Erdélyben legelterjedtebb fajtája) vetési 
varjú, latinul corvus frugilegus.

1997-ben a budapesti Orpheusz Ki
adó megjelentette a teljes Ted Hughes- 
kötet magyar változatát, Báthori Csaba 
kitűnő', helyenként az eredetit merészen, 
a magyar költó'i nyelv irányában elmoz
dítva értelmező' fordításában. Varjú cím
mel.

2007. december 10-i, 69-es számában 
A nagy Kilometrik Kántás Balázs fordítá
sában jelentette meg a kötet három ver
sét, A Holló teológiája, Holló első leckéje, 
valamint Holló megvilágosodik címek
kel. A holló fekete madár, angolul raven 
(akárcsak Edgar Allan Poe megkerülhe

tetlen versében), latinul corvus corax. A 
probléma nem csupán zoológiái: Báthori 
Csaba fordításaival összevetve ezek a 
változatok alulmaradnak a versszerű
ség és a jelentésbeli pontosság tekinte
tében is. Egyetlen példa csupán: „Isten 
megpróbálta beszélni tanítani a Hol
lót. / »Szeretet«, mondta Isten, »Mondd: 
Szeretet.« / A Holló kitátotta csórét, a fe
hér cápa a tengerbe zuhant / S csak egy
re süllyedt az örvényekkel, felfedezve 
saját mélységeit.” (Kántás Balázs fordí
tása); „Isten beszédre próbálta oktatni 
Varjút. / Szeretet, mondta isten. Mondd: 
Szeretet. / Varjú tátogott, s a tengerbe fe
hér cápa csobbant / És pörgött lefelé, ön
nön mélységére ébredt.” (Báthori Csa
ba fordítása); „God tried to teach Crow 
how to talk. / ‘Love,’ said God. ‘Say,

Love.’ / Crow gaped, and the white shark 
crashed into the sea / And went rolling 
downwards, discovering its own depth.” 
(Ted Hughes: Crow’s First Lesson) Itt a 
versszerűség, és az angol tömörséghez 
való közelebb kerülés miatt tűnik jobb
nak Báthori megoldása. Ugyanebben 
a versben kissé alább azt olvassuk: „S 
egy nő' hüvelye hullott a férfi nyakába, 
/ S megduzzadt. / Ketten harcoltak a fú
vón.” (Kántás Balázs); „Nó'i hüvely fonó
dott, forradt rá a férfinyakra. / Egymás
nak esett a kettő ott a fűben.” (Báthori 
Csaba); „And woman’s vulva dropped 
over man’s neck and tightened. / The two 
struggled together on the grass.” (Ted 
Hughes). Itt már látványról van szó: kü
lönösen a tighten félrefordítása zavaró: a 
rászorulás, összeszorulás jelentésű erede
ti szó éppen a megduzzad ellentéte.

Zárásképpen egy olyan szó kívánko
zik ide, amiben holló és varjú kiegyez
nek, mindketten mondani szokták: Kár. 
Angolul: Nevermore.
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

Csempészáru
A napi bevételt számoltam éppen, ami

kor a bejárati ajtó fölé szerelt csengő' 
éles, szaggatott hangja az alkony kocso
nyásodó csendjébe hasított. Mire fölnéz
tem a papírjaim közül, már ott álldogált 
a pult előtt. Vézna, kortalan kinézetű 
alak volt, szürke, gyűrött ballonkabát
ban, hóna alatt kopott bó'rtáskát szoron
gatott.

-  Sajnálom, már zárva vagyunk — 
mondtam neki, és újrakezdtem a számo
lást.

-  Elnézést, uram -  krákogta de a 
helyzet nem tűr halasztást.

-  Miért nem? -  kérdeztem most már 
bosszankodva, mert megint elvétettem az 
összeadást. -  Amit ma nem tehetsz meg, 
halaszd csak holnapra!

-  Ne gúnyolódjék velem, a nyomomban 
vannak -  nyüszítette, s szemében fellob
bant a félelem lángja.

-  Errefelé nincsenek bandák — néz
tem rá rosszallóan. — Itt a bűnözést csak 
könyvből ismerik.

-  Ki beszélt itt bandákról?! -  suttogta 
idegesen pislogva a kirakat felé. - Ők ül
döznek engem. Érti, uram?! Ők.

-  Nyugodjék meg -  toltam félre a pa
pírokat. -  A diktatúrának annyi. Tizen
kilencedik éve, hogy szabad országban 
élünk, manapság már nem zaklatják a 
másként gondolkodó állampolgárokat.

-  Nincs sok időnk -  hajolt közelebb hoz
zám, mintha nem is hallotta volna a sza
vaimat. -  Hamarosan ideérnek, s akkor 
elveszett minden -  nyúlt könyörögve a ke
zem után. -  Már csak maga segíthet...

Az érintése hűvös volt és nedves, mint
ha egy parányi gyík iramodott volna vé
gig a bőrömön.

-  Hát jó — adtam be a derekam. -  Mond
ja, mit tehetnék én magáért?

-  Nincs valami rejtekhely? -  repdesett 
ide-oda a tekintete a szűk bolthelyiség
ben. -  Hogy időt nyerjünk. Pince vagy 
padlás. Itt egyből kiszúrnak.

-  Ez a folyosó a raktárba vezet. Ott biz
tonságban lesz — nyitottam ki a pult mö
götti ajtót. — Menjen előre, addig én bezá
rom az üzletet.

Kint már sötétedett. Az utcai lámpák 
gyér fényében hamuként szitált a hó az 
égből. Mielőtt leeresztettem volna a ro
lót, kinéztem az utcára: sehol egy árva lé
lek. Elfordítottam a kulcsot a zárban, és 
a raktárba siettem.

Ott lapult a szűk helyiségben, a sörös
ládák, élelmiszeres dobozok és zsákok kö
zött. Táskáját még mindig görcsösen szo
rította magához.

-  Lazítson már egy kicsit -  próbáltam 
lelket verni belé. -  Mitől ijedt így be?

Leültem vele szemben egy ládára, s in
tettem, hogy foglaljon helyet ő is. Gyana
kodva nézett körül, mintha titokzatos ül
dözői karnyújtásnyi távolságra lennének 
tőle, majd nagyot sóhajtott, és félszegen 
leereszkedett egy burgonyás zsák szélé
re.

-  Tudom, hogy klinikai kezelésre szo
ruló őrültnek fog tartani, vagy jobbik

esetben az embereket hülyének néző szél
hámosnak -  hadarta alig hallhatóan. -  
Valószínűleg én is így gondoltam volna, 
ha pár hónappal ezelőtt valaki rám ront 
ezzel a paranoiás szöveggel.

-  Vágjon m ár bele, jóember — szakítot
tam  félbe türelm etlenül. — Maga mondta, 
hogy m inden perc fontos.

-  Igaza van -  függesztette rám a te
kintetét, amely most szürkén és hidegen 
csillogott, mint az utcai lámpák fényében 
szállingózó hó.

Hátha valami sunyi bűnözővel van dol
gom, néztem meg jobban, aki nem segítsé
get kérni, hanem a napi bevételért jött a 
boltba záróra után. Olyan semmi kis em
berkének látszott azonban, olyan szánni 
valóan szerencsétlennek, amint ott ku
porgott esetlenül a krumpliszsákon, hogy 
azon nyomban elhessegtettem a gondola
tot magamtól.

Mintha belém látott volna, hirtelen 
megelevenedett, kinyitotta a táskáját, 
s egy selyempapírba csomagolt apró tá r
gyat emelt ki belőle óvatosan.

-  Nem elvenni, hanem adni jöttem — 
nyújtotta át ünnepélyesen a parányi hol
mit.

Zavartan bontottam ki a selyempapírt. 
Egy közönséges gyufásdoboz volt beléje 
csomagolva. Kemény, rikítóan sárga ska
tulya, amilyeneket a régi szép békeidők
ben gyártottak. Valami zörgött benne.

-  Mire vár?! Nyissa már ki! -  sürgetett 
lázasan csillogó szemmel.

Megbámult gyümölcsmagok voltak 
benne.

-  Az Édenkertből valók, az Élet Fájá
ról -  ragyogott fel áhítattal telten a jö
vevény szeme. -  „És nevele az Úristen a 
földből mindenféle fát, tekintetre kedvest 
és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek 
közepette...” — szajkózta ájtatos hangon.

-  Ismerem én is valam elyest a Bibliát
-  mondtam neki nyugtatólag, mert attól 
tartottam, hogy a legkisebb ellenkezéstől 
is kitörhet rajta a dühöngő őrület, és tisz
teletteljes mozdulattal visszaadtam neki 
a skatulyát.

-  Tudtam, hogy bolondnak fog tartani
-  hajtotta le megadóan a fejét, s a zsebé
be csúsztatta a skatulyát. -  Tudtam. Ak
kor hát mindennek vége.

Újból elhatalmasodott rajtam a szána
lom, pedig akkor még kitehettem volna a 
szűrét.

-  Rendben van -  egyeztem bele -  mond
jon el szép sorjában mindent, s akkor 
majd meglátjuk, mit tehetek az ügyében.

-  A Jelenések Könyvében is szó van az 
Élet Fájáról -  suttogta megilletődve. — 
Krisztus üzeni az efezusiaknak: „Akinek 
van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyüle
kezeteknek. A győzedelmesnek enni adok 
az élet fájáról, amely az Isten paradicso
mának közepette van.”

-  A szentségit, ne a Bibliából idézges
sen nekem! -  vágtam a szavába. -  Mond
ja a maga változatát!

-  Ez az alapja az egésznek -  nézett 
rám megütközve. — E nélkül nem fogja 
megérteni a többit.

-  Azt magyarázza el inkább; miből 
gondolja, hogy ezek a magok az Élet Fá
járól vannak, és kik ijesztettek így ma
gára.

A veszély említésére újra elfelhősödött 
az ábrázata, ám legalább magáról kez
dett el beszélni.

-  Mérnök vagyok. Egy nemzetközi 
cég alkalmazottjaként évekig foglalkoz
tam kőolajvezetékek tervezésével és épí
tésével Ázsiában. Utoljára Irakban vol
tam. Októberben já rt le a szerződésem. 
A hazautazásom előtti napon ajándé
kokat vásároltam egy kisváros bazár
jában. Akkor nyomta a kezembe ezt a 
gyufásskatulyát egy fehér köpönyeges, 
szakállas vénember. Otz Chiim, Otz 
Chiim, ismételgette eszelősen, majd el
tűnt a tömegben. Másnap már a rep
téren voltam, beszállásra készen, ami
kor az angol nyelvű tévéhíradó különös 
balesetről számolt be. Hajnalban a vá
roska közelében holtan találtak egy 
helybeli kereskedőre. O volt az, egyből 
felismertem. A jobb fele teljesen elszene
sedett, az arca azonban épen maradt. 
Egészen közel hozta a kamera, jól lá t
tam fájdalomtól eltorzult vonásait. Az 
orvosszakértő értetlenül állt az eset 
előtt: minden jel arra  mutatott ugyanis, 
hogy villámcsapás végzett a szerencsét
lennel, holott azon a vidéken hetek óta 
derült volt az égbolt. A híradásból arról 
is értesültem, hogy tűz martaléka lett 
az áldozat háza valamennyi családtagjá
val, s a kertje is felperzselődött.

-  Ugyan már! -  szóltam közbe hitetlen- 
kedve. -  Csak nem azt akarja nekem be
mesélni, hogy...

-  Szó sincs itt semmiféle bemesélésről 
-  csattant föl ellentmondást nem tűrően 
a hangja. -  Igenis, az angyalok lángpal
losa sújtott le arra a vénemberre. Persze, 
akkor még én sem gondoltam erre. Világ
életemben racionális ember voltam. Negy
venedik éve, hogy képletekkel és terv
rajzokkal dolgozom, s most is a legfőbb 
értéknek a józan észt tartom. Logikus 
levezetés után jutottam arra a következ
tetésre, hogy csakis az Élet Fájának őr
zésével megbízott angyalok keze van a 
dologban, ha szabad ilyen hétköznapian 
fogalmazni egy rendkívüli esemény kap
csán.

-  Maga hisz ebben a paradicsomi mesé
ben? A két tiltott almafáról szóló gyerme
teg történetben? A halhatatlanság gyü
mölcsében? -  néztem rá csodálkozva, s 
már azzal sem törődtem, hogy kételkedé
sem hatására őrjöngeni kezd.

-  Nem hit kérdéséről van itt szó, uram, 
hanem megcáfolhatatlan tényekről -  vá
laszolta szemrehányóan. -  Mi mással 
tudná megmagyarázni azt, hogy Kairó
ban, ahol át kellett volna szállnom egy 
másik gépre, indulás előtt a várótermi 
WC-fülkébe záródtam, s a repülő, mely
nek utaslistáján ott volt a nevem, felszál
lás után nemsokára a tengerbe zuhant. 
Mindenki meghalt, s a szakemberek az
óta sem tudták megállapítani, hogy mi 
okozhatta a balesetet. Ekkor gondolkoz
tam el először azon, hogy miféle kapcso
lat lehet e két hátborzongató esemény 
között, s van-e közöm hozzájuk? Amint 
hazaértem, azon nyomban utánanéztem 
a vénember segélykiáltásként ismételge
tett szavainak. Az Otz Chiim héber ki
fejezés, jelentése: az Élet Fája. Mindent 
elolvastam, ami csak a kezem ügyébe ke-
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rült ezzel kapcsolatban: mondákat, apok
rif írásokat, filozófiai és teológiai tanul
mányokat. Az Elet Fáját a kabbalisták a 
világ és az ember jelképének tekintik, a 
szimbólumoknak azonban mindig valós 
alapjuk van, uram.

-  Lehetett véletlen is, ami maga körül 
történt. Két eset még nem jelent semmi 
bizonyosat — akadékoskodtam.

-  Véletlen az is, hogy két héttel ezelőtt 
leégett a házam? -  kérdezte szomorúan. 
-  A biztosítónál azt mondták, hogy az 
én hanyagságom miatt történt, és sem
mit sem fizettek. -  Földönfutóvá lettem, 
egész életem munkája kárba veszett. 
Előbb egy olcsó hotelbe költöztem, ahol 
első éjszaka tűz ütött ki a szobámban. 
Tudja, minek köszönhetem az életem? 
Én, aki csak fiatal koromban dohányoz
tam, hirtelen olyan nikotinéhséget érez
tem, hogy lementem éjjel a trafikba ciga
rettát vásárolni. Onnan láttam, amint a 
szobám ablakán kicsapnak a lángok. Az
óta menhelyeken húzódom meg, elvegyü
lök a többi szerencsétlen között. Sajnos, a 
puszta életem mentése közben nem sike
rült elültetnem a magokat. Az angyalok, 
mint mondtam, a nyomomban vannak, és 
hamarosan lecsapnak rám, hogy vissza
szerezzék ezt az édenkerti csempészárut. 
Maga az egyetlen ember, aki segíthetne -  
tápászkodott föl a zsákról. -  Kérem, ültes
se el ezeket a magokat valami félreeső he
lyen, és vigyázzon, mint a szeme fényére, 
a belőle sarjadó fára, mert aki annak a 
gyümölcséből eszik, azon a halál nem fog 
erőt venni soha.

-  S mégis, hogy képzelte? -  mentem be
le a játékba. -  Engem is ugyanúgy el fog
nak kapni azok a szárnyas ügynökök...

-  Gondoltam már erre is. Nézze — vet
te elő újból a gyufásskatulyát -, tizenöt 
almamag van benne. Hármat itt hagyok 
magánál. Az angyalok engem üldöznek, 
és nemsokára meg is fogják találni ná
lam a skatulyát. Szerintem ők sem tud
hatják, hogy hány mag volt benne erede
tileg, s a jól végzett munka tudatában le 
fogják zárni az ügyet -  magyarázta buz
gón, és felém nyújtotta a gyufásdobozt.

Nem tudom, mi ütött belém akkor, ahe
lyett, hogy szemberöhögtem volna, vagy 
kipenderítettem volna az utcára, engedel
mesen elvettem tőle a három magot. A jö
vevény szemmel láthatóan megkönnyeb
bült, meghatottan mondott köszönetét 
„az emberiség érdekében vállalt áldoza
tos munkámért”, majd elköszönt, és kisur
rant a raktárból. A magokat egy üres or- 
vosságos dobozba tettem, gondoltam, jól 
jönnek majd tárgyi bizonyítékként a pén
tek esti sörözéskor, amikor a haveri kör
ben elmeséljük egymásnak a hét legszóra- 
koztatóbb sztorijait.

Másnap reggel egy férfi és egy nő állí
tott be hozzám. Tekintetük fagyosan fény
lett.

-  Kábítószerosztály — mutatták fel an
nak rendje és módja szerint az igazolvá
nyaikat.

-  Rutinellenőrzés -  nézett körül a nő.
-  Nem látta mostanában ezt a sze

mélyt? — tartotta elém a férfi a ballonka
bátos emberke fényképét.

-  Nem -  vágtam rá kapásból, mert utá
lom, ha spiclinek néznek.

-  Drogdíler az illető -  folytatta a nő. -  
Egy rendkívül káros kábítószer van a bir
tokában.

-  A legveszélyesebb, amit valaha is for
galomba hoztak — tette hozzá a férfi.

-  A hatása alatt azt hiszi magáról az 
ember, hogy sérthetetlen, és mindenféle 
őrültséget elkövet -  mondta a nő.

-  Főleg gyújtogat -  nézett rám gondter
helten a férfi.

-  A szakemberek szerint a lángok lát
ványa fokozza az örömérzetet -  magya
rázta a nő. -  A szer fogyasztói rövid időn 
belül mind megőrülnek.

-  Megérti, ugye, hogy a szokásosnál 
jobban aggódunk -  mondta a férfi komo
ran.

-  Hát persze -  bólogattam buzgón. -  
Kapják el azt a rohadékot!

Ilyenek lennének az angyalok, töpreng
tem a távozásuk után, s inkább csaló
dást éreztem, mintsem csodálatot. Mert 
ha ők tényleg angyalok, akkor az a sem
mi kis emberke valóban igazat mondott. 
Ettől kezdve nem hagyott nyugton a gon
dolat, hogy az Életfa magjainak őrzője va
gyok. Annál is inkább, mert két nappal 
később viszontláttam a ballonkabátos fa
zont, legalábbis azt, ami megmaradt belő
le. Egy fénykép és pársoros hír volt róla 
az újságban. A város határában találtak 
rá, egy magasfeszültségű oszlop tövében. 
Áramütés végzett vele: egy leszakadt hu
zal okozta a vesztét. Szinte az egész teste 
elszenesedett, az arca azonban épen ma
radt. Az egyik szeme nyitva volt: mintha 
kacsintott volna a túlvilágról.

Az első napokban, valahányszor meg
szólalt az ajtó fölött a csengő, akaratom 
ellenére összerezzentem, s az utcán mind
untalan azt figyeltem, hogy követ-e va
laki. Hosszú időnek kellett eltelnie, míg

megnyugodtam, senki nem szegődik a 
nyomomba, senki sem tör az életemre. Jól 
kitalálta az elődöm, gondoltam most már 
tisztelettel rá. Persze, a haveroknak egy 
árva szót sem szóltam a történtekről.

Sajnos, csak egy mag csírázott ki, a má
sik kettő szétrohadt. A kicsírázott mag 
azonban hihetetlenül gyorsan fejlődött, 
mire eljött a tavasz, már méteres facse
mete lett belőle. Amint nézegettem, né
ha úgy éreztem, mintha kiszabadultam 
volna az idő láthatatlan ketrecéből, s az 
Édenkertben sétálgatnék. A csemetét a 
Király-kő alatti gyümölcsösbe vittem. 
Úgy gondoltam, a több száz almafa kö
zött senkinek sem fog szemet szúrni egy 
újabb. Átlagos méretű fa lett belőle, má
jus végén azonban a többivel ellentétben 
csupán egyetlen virág nyílt rajta.

Nem tudom, mitől lettem gyanús a sze
mükben. Egy idő után azonban úgy érez
tem, hogy megfigyelnek. Ettől kezdve 
nem mertem kimenni az almafámhoz. 
Örökös rettegésben telt el a nyaram. Né
ha arról álmodtam, hogy üldöznek, ilyen
kor a rémálmok forgatókönyve szerint 
bárhová is rejtőztem el, mindig rám ta
láltak, mielőtt azonban lángpallosukkal 
lesújthattak volna, verejtékben fürödve 
felriadtam. Aztán egy napon a metróállo
máson megpillantottam őket. Egy férfi és 
egy nő volt. Nem azok, akik felkerestek, a 
tekintetük azonban ugyanolyan fagyo
san fénylett, mint az előző páré. Ekkor 
határoztam el magam a döntő lépésre. A 
következő napon sikerült észrevétlenül ki
mennem a gyümölcsösbe, legalábbis nem 
éreztem magamon azokat a falakon is át
hatoló fagyos szempárokat.

Augusztus végi fülledt meleg volt. Az 
almafák roskadoztak a bőséges termés 
alatt, csak az enyémen volt egyetlenegy 
alma. Mikor minden bátorságomat össze
szedve leszakítottam, várakozásommal 
ellentétben nem kerekedett pusztító szél
vihar, nem dördült meg vészjóslóan a 
mennybolt, csak a tücskök cirpeltek egy
hangúan a térdig érő fűben. Én mégsem 
tudtam beleharapni abba az almába. Fo
galmam sincs, hogy mi történhetett ve
lem, csak álltam idétlenül a gyümölcsös 
közepén, kezemben az Élet Fájának al
májával, aztán, mintha mély álomból éb
redtem volna, káprázva néztem körül a 
szemfájdítóan fénylő tájon, és lassan elin
dultam a város felé. Egy kamasz cigány
lány jött velem szemben az úton.

-  Hogy hívnak? — szólítottam meg a vá
ratlan ötlettől fölbátorodva.

-  Máriának -  válaszolta csodálkozva. 
-  Miért?

-  Csak -  mosolyodtam el önkéntelenül 
a helyzet komikumán. -  Kell ez az alma?

-  Persze — mosolygott vissza a lány.
Kikapta kezemből az almát, és jóízű

en beleharapott, majd a szoknyájáig érő 
fűben szökellve, nevetve eltűnt a fák kö
zött.

Azóta nem érzem úgy, mintha a nyo
momban lennének. Igaz, miért is üldöz
nének: a fát még azon a télen eltüzel
ték valami hajléktalanok, nekem pedig 
már egyetlenegy csodálatos almamagom 
sincs. Azt hiszem, a cigánylány is bizton
ságban van. Örök életet nyert, anélkül, 
hogy tudna róla.
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POMOGÁTS BÉLA

Erdélyi magyar irodalomtörténet-írás (1920-1944)
Az erdélyi magyar irodalomtörténet

írás igen mostoha körülmények közé 
került a trianoni döntés után. Csupán 
néhány (egyházi és iskolai) könyvtár, va
lamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
különben igen gazdag könyvtára és le
véltára állt a kutatók rendelkezésére, ez 
utóbbi azonban szüntelenül ki volt téve 
annak, hogy a román kormányzat külön
féle politikai manipulációk révén felszá
molja, illetve román intézménnyé alakít
sa át (1925-ben például nyolcvanöt román 
tagot kívántak bejuttatni az Egyesület
be, felszámolva ezzel annak magyar jelle
gét). A magyar tudományos kutatás nem 
kapott állami támogatásokat, a magyar 
adófizetők így valójában a román — nem 
egyszer magyarellenes történelemhami
sítással és nacionalista propagandával 
foglalkozó -  tudósok munkáját támogat
ták. Az erdélyi magyar tudományosság, 
így az irodalomtörténet-írás munkája, a 
szépirodalom intézményeihez hasonlóan, 
ezért jóformán csak az erdélyi magyar
ság áldozatkészségére (és kismértékben 
a Budapestről érkező támogatásokra) szá
míthatott.

A román állam már 1919-ben kisajá
tította az erdélyi magyar tudományos
ság „fellegvárának” számító kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemet, ame
lyet Ferdinánd román királyról neveztek 
el. Kezdetben több román politikus és 
tudós amellett érvelt, hogy a kolozsvári 
egyetemnek meg kellene őriznie magyar 
jellegét, részben a nemzetiségi együttmű
ködés kedvéért, részben amiatt, mert a 
radikális „románosítás” leszállította vol
na az egyetem európai tudományos szín
vonalát. Nicolae Iorga, a bukaresti tudo
mányos és kormánykörökben igen nagy 
tekintélyt élvező történészprofesszor a 
Neamul Románesc című lapban 1919 ta
vaszán a következőket jelentette ki: „A 
kolozsvári egyetemnek a magyarok bir
tokában kell maradnia. (...) Nem szabad 
durván megtagadnunk a többi nemzettől 
nemzeti kultúrájuk biztosításának lehe
tőségét, éppen saját szülőhazájuk terüle
tén. Ezeknek a nemzeteknek élniük kell 
jogaikkal, ezeket nekünk nem szabad a 
holnapi Romániában megtámadnunk.”
Kezdetben ezt az álláspontot képviselte 
a nagyszebeni román kormányzótanács 
több tagja is. Néhány hónap elteltével 
azonban -  mindenekelőtt a szélsőségesen 
nagyromán nacionalizmus és a magyar
gyűlölet szószólójaként fellépő Onisifor 
Ghibu hatására -  megváltozott a román 
álláspont, és a kolozsvári egyetemet rövi
desen karhatalmi erőszakkal vette át a 
bukaresti kormányzat, eltávolítva a ma
gyar professzorokat, akik ezt követve Sze
gedre költöztek át, belőlük szerveződött 
az 1922-ben létrehozott ottani tudomány- 
egyetem tanári kara.

Az erdélyi magyarság ilyen módon fel
sőoktatási intézmények nélkül maradt, 
csupán a katolikus és protestáns teológi
ai akadémiákon folyt felsőfokú képzés.
Az erdélyi magyar egyházaknak azt a 
törekvését, hogy felállítsanak egy „fele-

kezetközi” egyetemet, a hatóságok eluta
sították. A kialakult helyzet igen súlyos 
következményekkel fenyegetett, mint
hogy az erdélyi fiataloknak a magyaror
szági egyetemekre akkor még szinte lehe
tetlen volt eljutniuk, a tanárutánpótlást 
viszont valamiképpen meg kellett olda
ni. Ezért tettek kísérletet a református 
egyházi vezetők arra, hogy a kolozsvá
ri teológiai akadémián megindítsák a ta 
nárképzést, amit a bukaresti kormány 
mindenképpen akadályozni kívánt. így 
végül kompromisszumos megoldás szü
letett, a kolozsvári egyetemre a húszas 
évek közepétől mind nagyobb számban 
vettek fel magyar fiatalokat (1929-ben a 
3757 hallgatóból 753, 1933-ban a 4072- 
ből 1127 volt a magyar), és 1922-ben Kris
tóf György professzori kinevezésével lét
rehozták a magyar irodalmi és nyelvi 
tanszéket, amelynek természetesen nem
csak a fiatal tanárnemzedékek felkészíté
sében, hanem az irodalomtörténeti mun
kában is igen fontos szerep jutott

Az irodalomtörténeti diszciplínának 
voltak bizonyos hagyományai Erdélyben. 
Bőd Péter magyarigeni református lelki- 
pásztor adta közre 1766-ban Nagyszeben
ben Magyar Athenas címmel az egyik el
ső magyar irodalmi lexikont, a rendkívül 
sokoldalú Mikó Imrének (különben Bőd 
Péter első életrajzírójának) ugyancsak ko
moly érdemei voltak az erdélyi irodalom 
múltjának feltárásában, a huszadik szá
zad elején a Petőfi- és Arany-kutató Imre 
Sándor, a nagyszabású Petőfi-életrajzot 
létrehozó Ferenczy Zoltán, a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárat megalapító Erdélyi 
Pál (Erdélyi János fia), a sajtó- és könyv
tártörténész Gyalui Farkas, az összeha
sonlító irodalomtörténet-írás tudományá
nak egyik kezdeményezőjeként számon 
tartott Meltzl Hugó és a szegedi egyetem 
tanárai között később hírevet szerzett 
Dézsi Lajos tudósi pályája kötődött a ko
lozsvári magyar egyetemhez. A két világ
háború közötti korszakban a mindvégig a 
kolozsvári egyetemen tevékenykedő Kris
tóf György és az ugyancsak Kolozsváron 
tanárkodé György Lajos munkássága je
lezte az erdélyi magyar irodalomtörténet
írás törekvéseit.

A bukaresti oktatás- és tudománypo
litika nem kedvezett a magyar tudomá
nyosságnak, az irodalomtörténeti tanul
mányok (ritkábban szaktanulmányok, 
gyakrabban írói esszék vagy népszerűsí
tő írások) ezért inkább a folyóiratokban, 
mindenekelőtt az Erdélyi Helikonban, a 
Pásztortűzben és a Korunk ban vagy ép
pen a napi- és hetilapokban találtak fó
rumot. Erdélyben két olyan intézmény 
működött, amelynek a magyar tudomá
nyos élet szervezésében fontos szerepe 
volt: az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az 
Erdélyi Irodalmi Társaság. Az Erdélyi 
Múzeum alapítását az 1841-1843-as er
délyi országgyűlés határozta el, a Múze
um-Egyesület pedig 1859-ben jött létre 
báró Kemény József és Sámuel alapítvá
nyának, valamint Mikó Imre támogatásá
nak jóvoltából. Az egyesület tekintélyes

könyvtára és gyűjteménye 1872-ben az 
akkor alapított kolozsvári egyetem hasz
nálatába került. Maga az egyesület igen 
eredményes tudományos és közművelődé
si szervezőmunkát végzett, vándorgyű
léseket és kiállításokat szervezett, tudo
mányos kiadványokat jelentetett meg. 
1930-tól kezdve újra közreadta az eredeti
leg 1874-ben indult és 1917-ben megszűnt 
könyvsorozatát: az Erdélyi Tudományos 
Füzeteket, ennek első számaként Rass 
Károly Reményik Sándor költészetét tá r
gyaló tanulmánya, utolsó kiadványaként 
pedig 1947-ben Szabó T. Attila egy népraj
zi írása került az olvasók elé.

Az Erdélyi Irodalmi Társaságot még 
Bartha Miklós és Petelei István kezdemé
nyezésére alapították 1888-ban, első el
nöke gróf Künn Géza volt A történelmi 
fordulat után Erdélyi Magyar Irodalmi 
Társaság néven folytatta tevékenységét, 
Dózsa Endre, majd Kemény János elnök
sége alatt. Egészen a harmincas évekig 
a konzervatív szemléletű írók és tudósok 
gyülekezőhelye volt, csak később (Kemény 
János hatására) közeledett az Erdélyi He
likon íróihoz. Szerepet vállalt az erdélyi 
Petőfi-kultusz ápolásában, megszervezte 
az 1923-as centenáriumi ünnepségeket, 
közreadta a költő összegyűjtött verseit, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenysé
gének szüneteltetése idején gondozta az 
Erdélyi Tudományos Füzetek című soroza
tot, szerepet vállalt a nagyobb városokban 
rendezett „irodalmi olimpiászok” megszer
vezésében, 1928-ban Bitay Árpád, Kádár 
Imre és Kristóf György szerkesztésében 
magyar nyelvű antológiát jelentetett meg 
román költők verseiből. (Műfordítások ro
mán költőktől)

A Társaság folyóirataként jelent meg 
1924 és 1929 között az Erdélyi Irodalmi 
Szemle című tudományos és kritikai folyó
irat, eredetileg mint a nagy múltú unitá
rius folyóirat: a Keresztény Magvető „iro
dalmi melléklete”. Szerkesztője Borbély 
István, majd 1926-tól György Lajos volt, 
irodalomtörténeti tanulmányainak szer
zői között Borbély Istvánt, Kristóf Györ
gyöt, Rass Károlyt, a magyarországi iro
dalomtudósok közül Alszeghy Zsoltot és 
Császár Elemért kell megemlítenünk. A 
szemle a magyarországi konzervatív iro
dalmi gondolkodást tette magáévá, Rass 
Károly például keményen megtámadta 
Makkai Sándor Ördögszekér című regé
nyét és Magyar fa sorsa című könyvét, 
amely Ady Endre költészetének magya
rázatára és védelmére vállalkozott. A mo
dern magyar irodalom máskülönben sem 
találkozott a folyóirat szerzőinek ízlésé
vel, ezek a szerzők az erdélyi magyar köl
tészet első számú mestereként Szabolcska 
Mihályt tartották számon, és az új erdé
lyi magyar irodalom legnagyobb teljesít
ményét Gulácsy Irén Fekete vőlegények 
című (valóban színvonalas) történelmi re
gényében látták. Korszerűbb szemlélet- 
módot inkább a folyóirat bölcselettörté
neti tanulmányai mutattak, így Tavaszy 
Sándor értekezése Oswald Spengler tör
ténelemfilozófiájáról és Makkai Sándor
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tanulmánya Kant erkölcstanáról. Ugyan
csak a folyóirat értékei közé tartoztak 
Bitay Árpád magyar-román kapcsolatok
kal foglalkozó írásai, valamint György La
josnak Az erdélyi magyar irodalom címet 
viselő' könyvészeti közleményei.

Az Erdélyi Irodalmi Szemle megszűné
se után indult újra a nagy múltú Erdélyi 
Múzeum című folyóirat új folyama. A folyó
iratot eredetileg Döbrentei Gábor, az er
délyi magyar felvilágosodás kiváló tudós 
egyénisége hozta létre és szerkesztette 
1814 és 1818 között. Ennek hagyományát 
kívánta folytatni a tekintélyes nyelvész 
és történész: Finály Henrik szerkesztésé
ben 1874-ben újraindult az Erdélyi Múze
um, ez 1917-ben megszűnt, majd 1930-tól 
György Lajos, illetve 1941 és 1947 között 
Szabó T. Attila szerkesztésében ismét 
megjelent. Az Erdélyi Múzeum a magyar 
folyóiratirodalom történelmi jelentőségű 
műhelye volt (a romániai rendszerválto
zás után felújítva ma is az!). A folyóirat 
mindenekelőtt az erdélyi történelem és 
művelődéstörténet folyamatainak hiteles 
feltárására törekedett, munkamódszer
ét ezért elsősorban a pozitivis
ta tudományosság szabta meg. 
Irodalomtörténeti tevékenysé
ge elsősorban György Lajos,
Kristóf György, id. Kántor La
jos és Jancsó Elemér, nyelvésze
ti írásai Csüry Bálint és Szabó 
T. Attila nevéhez fűződnek, és 
természetesen tág teret adott 
történelmi, művészet- és zene- 
történeti, néprajzi, valamint 
helytörténeti tanulmányoknak 
is. Az Erdélyi Múzeumban meg
jelent nagyobb tanulmányok 
kerültek az olvasók kezébe az 
Erdélyi Tudományos Füzetek 
1930-ban megindult új folyamá
nak kiadványaiban, 1947-ig a 
sorozat megszűnéséig összesen 
kétszáznyolc füzet látott napvi
lágot

A két tudományos egyesület 
és a két tudományos folyóirat 
igen nehéz körülmények között 
szolgálta az erdélyi magyar tu
dományosság és közelebbről az 
irodalomtörténet-írás ügyét.
Ez utóbbi feladat többnyire ta
nárokra hárult, és részben az 
erdélyi magyarság kulturális 
megszervezésének érdekében 
rendezett évfordulós ünnepsé
geknek, részben az iskolai okta
tás céljainak a szolgálatában állott. így 
jelentek meg (a centenáriumra készülő
dés jegyében) 1922-ben Benedek Elek, 
Krenner Miklós, Halász Gyula Petőfi 
Sándor életét bemutató munkái, 1925- 
ben Kristóf György, Rajka László, illetve 
Nagy Sándor Jókai Mór pályáját ismerte
tő könyvei. Ugyancsak Kristóf György is
mertette Eötvös József erdélyi kapcsola
tait (1932), Kemény Katalin (a modern 
magyar eszmetörténeti irodalomban 
igen előkelő helyet elfoglaló Hamvas Bé
la későbbi felesége) az erdélyi emlékírók
ról (Erdélyi emlékírók Kolozsvár, 1932), 
György Lajos a magyar regény előzmé
nyeiről és a magyar anekdotairodalomról 
(ezekről a György Lajos munkásságával

foglalkozó fejezet ad képet), Jancsó Elem
ér az erdélyi magyar költészetről (Az er
délyi magyar líra tizenöt éve, Kolozsvár, 
1934) értekezett. Mint irodalomtörténe
ti szempontból is jelentékeny munkákat 
kell megemlítenünk S. Nagy László Harc 
a végeken (Kolozsvár, 1930), Tabéry Géza 
Emlékkönyv (Kolozsvár, 1930), valamint 
Ligeti Ernő Súly alatt a pálma (Kolozs
vár, 1941) című személyes emlékekben 
gazdag irodalomtörténeti visszatekinté
seit.

Az erdélyi magyar irodalomtörténet
írás általában a pozitivista (tényfeltáró) 
tudományosság tizenkilencedik századi 
hagyományait követte, egyszersmind ha
tott rá (például Tavaszy Sándor munkás
ságára) a szellemtörténeti irányzat is. A 
korszak legnagyobb tudományos vállal
kozása Borbély István nevéhez fűződik: 
A magyar irodalom története című kétkö
tetes munkája 1924-1925-ben jelent meg 
Kolozsvárott. Az első kötet a pogány ko
ri magyar költészettől a „nemzeti szel
lem megújhodásának koráig”, vagyis a 
tizennyolcadik század végéig, a máso
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dik kötet Arany Jánossal, Kemény Zsig- 
monddal és Madách Imrével bezárólag a 
tizenkilencedik század második feléig tá r
gyalja irodalmunk történetét Az igen ala
pos összefoglalás harmadik (a huszadik 
század elejét bemutató) kötetének befeje
zését a tudós tanár halála akadályozta 
meg. Ugyancsak a magyar irodalom tör
ténetét dolgozta fel Vathy Elek A magyar 
szépirodalom története (Kolozsvár, 1928) 
című kevésbé igényes munkája, és min
denképpen meg kell említenünk Szerb 
Antal Magyar irodalomtörténetét. (Kolozs
vár, 1934), amely, igaz, nem erdélyi szer
ző munkája, de minthogy a marosvécsi 
Helikon pályázata és Kemény János áldo
zatkészsége tette lehetővé megszületését,

köze van az erdélyi magyar irodalomtör
ténet-íráshoz is.

K ristóf György
Az erdélyi magyar irodalomtörténet

írás egyik legtermékenyebb képviselő
je volt; 1878. október 2-án Tófalván szü
letett, 1965. október 15-én Kolozsváron 
halt meg. A marosvásárhelyi Református 
Kollégiumban és a nagyenyedi Bethlen 
Kollégiumban tanult, a kolozsvári egye
temen szerzett magyar—latin szakos ta
nári oklevelet, egy esztendővel később 
Budapesten doktori fokozatot. Nevelő
ként kezdett dolgozni, majd a szászváro
si Kun Kollégium tanára lett, 1922-től 
1945-ig tanított a kolozsvári tudomány- 
egyetemen. A tényfeltáró (pozitivista) iro
dalomtörténet-írás híve volt, módszerét 
később Böhm Károly hatására a szellem- 
történeti irányzat eljárásával egészítette 
ki. Első fontosabb művét Petőfi Sándor 
és Madách Imre munkásságának szen
telte (Petőfi és Madách. Budapest, 1911), 

majd Barcsay Abrahám költészete 
(Budapest, 1925) címen adott köz
re monográfiát. Az útjára induló 
erdélyi magyar irodalom szorgal
mas munkása volt, a Pásztortűz 
állandó tanulmányírója, 1924-ben 
a négynyelvű (magyar, román, né
met, francia) Cultura című folyó
irat szerkesztője. Több irodalmi 
őstörténeti munkában (Jókai nap
jai Erdélyben. Kolozsvár, 1925; Ki
rályhágón inneni írók Erdélyben, 
Kolozsvár, 1942) mutatta be ma
gyarországi klasszikus írók erdé
lyi kapcsolatainak történetét. Na
gyobb tanulmányait Az erdélyi 
magyar irodalom múltja és jövője 
(Kolozsvár, 1924) és Kritikai szem
pontok az erdélyi irodalmi életben 
(Kolozsvár, 1931) címmel jelentet
te meg.

Eszméltető szerepet vállalt a 
húszas és harmincas évek erdé
lyi magyar szellemi életében: kon
zervatív gondolkodása és hagyo
mányosabb irodalomtörténészi 
módszere mellett is felismerte az 
útjára induló transzszilvanista fel
fogás értékeit. Irodalomtörténeti 
és kritikai munkásságának jelen
tékeny hányada is a korábbi vagy 
a kortárs erdélyi írók munkássá
gával foglalkozik. 1931-ben (Bitay 

Árpád fordításában) adta közre román 
nyelvű magyar nyelv- és irodalomtörténet
ét (Istoria lirnbii si literaturii maghiare, 
Kolozsvár, 1934). Tíz év az erdélyi ma
gyarság irodalmi életéből című tanulmá
nya az elsők között adott összegző képet 
a húszas évek erdélyi irodalmáról, igaz, 
ennek e képnek a középpontjában a kon
zervatív irodalom képviselőit: Szabolcska 
Mihályt, Kovács Dezsőt, Gulácsy Irént, 
Reményik Sándort helyezte el, de érté
kelni tudta Áprily Lajos, Kós Károly és 
Makkai Sándor munkásságát is.

Transilvanizmus című átfogó tanul
mányában az elsők között próbálja meg
határozni az „erdélyiség” fogalmi körét.

» > »  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
„A transilvánizmus fogalmi determinált- 
sága szerint és végső elemzésben — je
lentette ki -  nem más, mint Erdélyhez 
kötött, Erdélyben végbemenő' élet. A 
transilvánizmusnak ez a meghatározá
sa, amelynek szabatossága, helyessége 
ellen kifogás alig emelhető', magába fog
lalja az Erdélyben előforduló összes tör
téneti tényezőket, az embereken kívül 
állókat (természeti, földrajzi és éghajlati 
viszonyokat), valamint az emberi tényező
ket; sőt, ha vannak és amennyiben van
nak, még magukat a metafizikai eszmé
ket, az ember fölötti tényezőket is. így 
aztán a transilvánizmusnak nemcsak az 
Erdélyben élő magyar a része és hordozó
ja, hanem valamennyi Erdélyben elő em
ber, valamennyi erdélyi faj. Tehát a ma
gyaron, románon és szászon kívül az 
örmény és a zsidó is. Amennyiben külön 
fajisága által egyáltalán ható tényezőt 
jelent. Sem mechanikus, sem organikus 
történelem- és társadalomszemlélet ese
tében a transilvanizmus egy fajra nem 
korlátozható, mert az minden fajra, sőt el
méletileg minden Erdélyben élő egyénre 
vonatkozik.” Ez a felfogás alig különbözik 
attól, amelyet az „erdélyi gondolat” meg
alapozói és klasszikus képviselői: Kós 
Károly, Kuncz Aladár és Makkai Sándor 
képviseltek és hirdettek Trianon után.

Kristóf György jelentékeny sajtó- és in
tézménytörténeti munkásságot fejtett ki. 
Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől, a 
közhatalom változásig (Budapest, 1938), 
Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom 
története a kiegyezésig (Kolozsvár, 1939), 
Tudományos intézetek Erdélyben 1919- 
ig (Koloszvár, 1942), A kolozsvári m. kir. 
Ferenc József Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetének könyvtára 
(Pécs, 1943) című nagyobb tanulmányai 
a jelenben is eligazító és tanulságos for
rásokat jelentenek. Munkásságának leg
inkább értékes része mindazonáltal az a 
tanári tevékenység, amely révén az erdé
lyi magyar fiatalság több nemzedékét ne
velte és oktatta több mint két évtizeden 
át. A hatvanadik születésnapja alkalmá
ból 1939-ben Kolozsváron megjelent Em
lékkönyvben méltán örökítette meg ennek 
a tanári munkának az eredményességét 
egyik kiváló tanítványa: Kacsó Sándor. 
Itt olvassuk a következőket: „olyan jó ér
zés volt teljesen érteni, nyomon követni, 
belekapcsolódni abba, amit a professzor 
mond. S még megnyugtatóbb, biztatóbb 
volt kérdezgetni tőle, sőt illő hangon vitáz
ni is vele a szemináriumi dolgozatok bírá
lata nyomán. Újra gondolkozó emberek
nek éreztük magunkat, ha vele voltunk, 
s ő nemcsak megértette, hanem elő is se
gítette ezt az »egyenrangúsági« érzést az
zal az ösztönös tapintattal, ami minden 
jó tanárban és nevelőben megvan. Bizo
nyára tudta, hogy csak az ő óráin bonta
kozhatunk ki valamennyire, s talán még 
arról is értesült kerülő utakon, hogy ma
gunk között sokszor vigasztalódtunk ez
zel a nem nagyon ellenőrzött megállapí
tással, hogy: »Románul talán ő se tud 
sokkal többet, mint mi«. Kellett nekünk 
ez az érzés, ez a vigasztalódás, hogy vég
képp le ne törjünk, el ne veszítsük a ked
vünket és a hitünket, hogy azért nekünk

is sikerül előre vergődni valahogy a diplo
ma felé.”

György Lajos
György Lajos ugyancsak meghatározó 

szerepet töltött be az erdélyi magyar iro- 
dalomtörténet-írás fejlődésében. 1890. áp
rilis 3-án Marosvásárhelyen született és 
1950. december 31-én Kolozsváron halt 
meg. Tanulmányait Csíkszeredában és 
a kolozsvári egyetemen végezte, ahol dok
torátust szerzett. Budapesten és Mezőkö
vesden, majd a kolozsvári Mariánumban 
(a katolikus leánygimnáziumban) tanár, 
később igazgató, a kolozsvári magyar 
polgári iskolai tanárképző főiskola taná
ra és igazgatója. 1927-1928-as németor
szági tanulmányútja után a kolozsvári 
magyar egyetemi hallgatók tanulmányi 
ügyeinek egyházi felelőse, a piarista lí
ceum könyvtárának vezetője, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület titkára, 1931-től a bu
dapesti egyetem magántanára, 1940-től 
1947-ig a kolozsvári egyetem professzora, 
a Magyar Tudományos Akadémia levele
ző, majd rendes tagja, az Erdélyi Katoli
kus Akadémia főtitkára. Számos közéleti 
tisztsége mellett szerkesztette a Pásztor
tűz és az Erdélyi Múzeum című folyóira
tokat.

Igen jelentékeny tudományos mun
kássága során mindenekelőtt filoló
gusi eredményei jelentékenyek: év
tizedeken át kutatta a magyar és a 
nemzetközi anekdotairodalom történetét 
és komparatisztikáját, ennek során több 
anekdotagyűjteményt adott közre, felku
tatta a Jókai Mór és Mikszáth Kálmán 
műveiben található anekdotikus törté
netek eredetét, kutatásait 1934-ben Bu
dapesten megjelent A magyar anekdota 
története és egyetemes kapcsolatai című 
munkájában összegezte. Irodalomtörté
neti munkásságának másik nagy terü
letét a magyar regényirodalom kezdetei
nek feltárása jelenti, erről tanúskodnak 
A magyar regény múltjából (Kolozsvár, 
1922) és A magyar regény előzményei (Bu
dapest, 1941) című művei. Forrásfeltáró 
tanulmányokban szolgálta az összehason
lító irodalomtudomány ügyét (Magyar ele
mek a világirodalomban, Kolozsvár, 1924, 
A magyar és az orosz irodalom kapcsola
tai, Kolozsvár, 1946). Jelentékenyek a ré
gi magyar irodalommal foglalkozó tanul
mányai és szövegközlései, és igen nagy 
szerepet vállalt az erdélyi irodalom köny- 
vészetének összeállításában, illetve az er
délyi magyar könyvtárak történetének 
feldolgozásában.

Konzervatív szellemű irodalomtudós
ként dolgozott, a születő erdélyi iroda
lom történetével is ebben a szellemben 
-  ugyanakkor igen alapos és tárgyszerű 
filológusi felkészültséggel -  foglalkozott. 
Az erdélyi magyarság szellemi élete (Bu
dapest, 1926) című (franciául és néme
tül is megjelent) összefoglalása, amely 
a szépirodalom és az irodalmi élet mel
lett a tudományos irodalmat, a sajtót, a 
zenei és képzőművészeti életet is bemu
tatja, a hagyományos, konzervatív iroda
lomértelmezés mérlegén ítéli meg és rész
ben utasítja el a „progresszív” irodalom,

azaz az Erdélyi Helikon körül gyülekező 
írók munkásságát. „Erdély irodalmi éle
te — jelenti ki -  egységesnek most sem 
minősíthető. Két irányzat áll egymással 
szemben, a progresszív és a konzervatív 
érdekeltség. E másutt is meglevő ellentét 
Erdélyben nem éleződött ki hevessé, mert 
a körülmények itt korlátokat szabnak a 
szélsőségek felé elhajlásnak. Csakhogy 
Erdélyben ez a terminológia elsősorban 
nem művészi elkülönítést jelent -  hiszen 
némelyik konzervatív író formai és tartal
mi modernsége előbb jár a progresszívek- 
nek még a képzeleténél is -, hanem jelent 
világnézeti, nemzeti, erkölcsi és ízlésbeli 
differenciálódást. A progresszivitás mi- 
nálunk azt az erdélyi lélektől távolabb 
álló, világnézeteken felülemelkedő, az íz
lést és az erkölcsöt is felületesebben értel
mező szellemet fedi, melynek szempont
jai centripetális erővel az egyetemesség, 
az általánosság, a nemzetköziség felé hú
zódnak.” György Lajos, ahogy imént idé
zett szavai is tanúsítják, nem igen értette 
meg a helikoni irodalom törekvéseit, iro
dalomtörténeti és filológiai munkássága 
mindazonáltal előkelő helyet ad számára 
a két világháború közötti korszak erdélyi 
magyar szellemi életében.

K elem en Lajos
Az erdélyi magyar tudományosság 

egyik legeredményesebb egyénisége a két 
világháború közötti időszakban Kelemen 
Lajos volt. Valójában nem irodalomtudós
ként, hanem történészként: művelődés- és 
művészettörténészként tevékenykedett, 
munkássága mindazonáltal gazdagítot
ta a régebbi erdélyi irodalmi kultúra ku
tatását is. 1877. szeptember 30-án szü
letett Marosvásárhelyen és 1963. július 
29-én halt meg Kolozsváron. Lelkes di
ákként gyalogszerrel járta  be Erdély tá
jait és gyűjtötte a történelmi adatokat. 
1896 és 1901 között a kolozsvári egyetem 
történelem-földrajz szakán tanult, 1902- 
ben az Erdélyi Múzeum könyvtárában ka
pott állást, 1907-től a kolozsvári unitári
us gimnáziumban tanított, majd 1918-tól 
az Erdélyi Múzeum levéltárosa lett. A má
sodik bécsi döntés után az erdélyi levéltá
rak főigazgatójának nevezték ki. Az Er
délyi Múzeum-Egyesület titkáraként is 
fontos kutatásszervező feladatot vállalt. 
1938-ban a Magyar Tudományos Aka
démia külső, 1962-ben rendes tagja lett. 
1957-ben Emlékkönyv Kelemen Lajos szü
letésének 80. évfordulójára címmel tanít
ványai igen gazdag tanulmánygyűjte
ménnyel tisztelték meg.

Hatalmas történeti gyűjtőmunkát vég
zett, ennek nyomán jött létre az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület igen gazdag levéltá
ra, amely sok ezer oklevelet, feljegyzést 
és egyéb történeti dokumentumot őriz 
(jelenleg a Román Tudományos Akadé
mia történeti levéltáraként működik). If
júságától kezdve késő öregségéig (1897 
és 1963 között) sok száz tanulmányt, le
véltári adatközlést publikált, kéziratos 
hagyatékában is több figyelemreméltó 
tanulmány található. Művelődéstörténe
ti munkássága természetesen az iroda
lomkutatással is érintkezett, így például
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az úgynevezett „csíki krónikáról”, az Er
délyi Múzeum-Egyesület múltjáról, Dávid 
Ferenc, Hermányi Dienes József, Apor Pé
ter, Bőd Péter és mások munkásságáról 
közölt forrásértékű tanulmányokat. Mű
velődéstörténeti írásainak kétkötetes vá
logatása Művészettörténeti tanulmányok 
címmel, B. Nagy Margit gondozásában 
1977-ben és 1984-ben került az olvasók 
elé.

Szerteágazó és eredményes kutató te
vékenységét találó módon jellemezték 
Szabó T. Attila megállapításai: „Kelemen 
Lajos elsősorban a levéltári nyersanyag 
feltárását tartotta fontos feladatnak. Mu
tatja ezt az is, hogy a tudományos iro
dalmi munkásságáról egybeállított jegy
zékben már az első, 1897. évi kezdótétel 
helynévtörténeti adatközlés, a további 
hat közleménye közül pedig három okle
véltárakról szóló ismertetés. Az elsődle
ges forrásanyag és vele az adatok tisz
telete Kelemen Lajos egész tudományos 
munkásságának legfőbb jellemzője. Ná
la egy-egy történeti kérdés feldolgozása 
nem a tárgyra vonatkozó előzetes felte
vésekből kiinduló képzelgésekkel kezdő
dött. Mindig vagy a tárgyra vonatkozó, 
a tárgyhoz tapadó megfigyelések indítot
ták el a kutatás útján, s késztették a levél
tári meg más források irdatlan rengetegé
nek átfésülésére, vagy éppen fordítva: a 
kezén megforduló levéltári anyag beszé
des adalékai ösztökélték egy-egy történe
ti kérdés feldolgozására.”

K renner M iklós
A Spectator („szemlélő”) írói álne

vet használó Krenner Miklós 1875. jú
lius 18-án a felvidéki (ma szlovákiai) 
Garamberzencén született, és 1968. au
gusztus 11-én Budapesten hunyt el. 
A kolozsvári egyetemen tanári képesí
tést és doktori fokozatot szerzett, 1900- 
tól kezdve tizenöt esztendőn át Déván 
volt tanár, a Hunyad megyei Történelmi 
és Régészeti Társulat titkára, a Hunyad 
vármegye című lap szerkesztője. Később 
Aradra került, végigharcolta a világhábo
rút, csapattestével Albániáig jutott, majd 
1919-ben a köztársasági kormány a sze
gedi tankerület főigazgatójának nevezte 
ki. Visszatérve Aradra a katolikus gimná
zium tanára és a Rendkívüli Újság szer
kesztője lett. Részt vett a erdélyi magyar 
politikai életben, az Országos Magyar 
Párt megalakításában, és Kós Károly, 
Tabéry Géza, gróf Teleki Adám és Weisz 
Sándor mellett egyik vezetője volt annak 
a „reformcsoportnak”, amely az erdélyi 
magyar közélet megújítására törekedett. 
Mint ilyen keresett kapcsolatot a román 
politikai élet liberális szellemű képvise
lőivel. Verjünk hidat című 1932-es írásá
ban a magyar-román közeledés szüksé
gessége mellett nyilatkozott. Az erdélyi 
magyar politikában (akárcsak Kós Ká- 
rolynak) csalódnia kellett, ezért választot
ta a kritikai szellemiségre alapozott pub
licisztikát.

Mint újságíró vezető szerepet vállalt 
az erdélyi magyar sajtóélet szervezésé
ben: az aradi Újságíró Klub és a Kölcsey 
Egyesület elnöke, az Erdélyi Irodalmi Tár

saság és a Kemény Zsigmond Társaság 
tagja, az Erdélyi és Bánsági Népkisebb
ségi Újságíró szervezet elnöke volt. 1930- 
ban Kolozsvárra költözött és az Ellenzék 
főmunkatársa lett. Rendkívül nagy tekin
télyt vívott ki az erdélyi szellemi életben. 
Irodalmi munkásságát történetíróként 
kezdte, 1908-ban Aradon jelentette meg 
A nemzeti királyság eszméjének kialakulá
sa című munkáját. Ezt még egy nagyobb 
Petőfi-tanulmány (1922) és egy Aradot be
mutató városkép (1937) követte, gazdag 
publicisztikai munkásságát nem gyűjtöt
te egybe, jóllehet számos erdélyi magyar 
politikai és kulturális kezdeményezés fű
ződött a nevéhez. írásai az Erdélyi Heli
konban, a Magyar Kisebbségben, az Ellen
zékben és az Erdélyi Hírlapban jelentek 
meg. Általában a kisebbségi élet straté
giai kérdéseivel foglalkozott, mindig euró
pai távlatban és összefüggésben tárgyal
va az erdélyi magyarság tapasztalatait 
és törekvéseit.

A kisebbségi közélet demokratikus 
megalapozásának és működésének híve 
volt. A kisebbségi ildom című 1927-ben 
keltezett írásában olvashatók a követke
zek: „A kisebbségek soha másként nem 
tudtak megállani, mint a demokrácia, a

megfeszített haladás és önkormányzás 
alapján, melyek az ellenkező törekvések 
természetes harcát saját életükön belül 
lehetőleg alaposan elnyomni tartoznak. 
A gazdaállamok legalábbis a kisebbsé
gekkel szemben nyakig ülnek a mereven 
arisztokratikus és kegyetlenül konzervá
ló hatalomban, hiszen az utolsó csendőr 
is a jupiteri hivatásban tetszeleg, és ma
ga előtt római liktort lát lépkedni koszo
rúzott fascesekkel, természetes tehát, 
hogy a legsiralmasabb kisebbségi egyed 
éppen az ellenkezőt mozgósítsa, az össze
foglaló szerv pedig a határozottan megfo
galmazott nép politikai küzdelmét igye
kezzék rendszeresíteni.” Ugyanebben az 
írásában a következőkben jelölte meg a 
magyar kisebbségnek a román hatalom
mal szemben kialakítandó stratégiáját: 
„.A kisebbségi életet, röviden szólva, két 
világos kötelezettség nyomja. Az egyik,
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hogy megfelelő helyzetet teremtsen a 
többséggel szemben: a másik, hogy céltu
datos neveléssel, gyakorlattal azokat az 
erőket izmosítsa ki, amelyekkel önmagát 
felfegyverezni tartozik a többséggel szem
ben való magatartás biztosításában. (...) 
Röviden szólva, a kisebbségi nemzetnek 
állandó ellenzéket kell alkotnia a többség 
mindazon tulajdonságaival és politikai 
céljaival szemben, melyek a kisebbség lé
tét fenyegetik, és viszont hangos, mun
kás szövetséget ajándékozni mindama 
jegyeinek, melyek a kisebbségi sorson 
önkéntelen segíthetnek. Ha a románság 
bizonyos mértékig jogos bizalmatlanság
gal viseltetik, ezt minden eszközzel kell 
tompítani, csak újabb kihívással és talp
nyalással nem; ha a román társadalom 
a nemzeti állam felnarkotizált új ábránd
jába kapaszkodik, akkor ezzel a kisebb
ségvédő nacionalizmusát kell gerincesen 
szembeállítani, éspedig a nemzetközi 
nagy eszmekapcsolatok, vallási, emberi
ességi, páneurópai, demokratikus gondo
latok különös hangsúlyozásával együtte
sen; ha erkölcsi kirívódások nehezednek 
reánk a túloldalról, az erkölcs szépséges 
javaival mint királyvízzel kell válaszolni, 
és támogatni azokat, akik biztosító mun
kát végeznek.”

Krenner Miklós mindvégig az erdé
lyi magyarság szellemi önvédelmének ki
emelkedő stratégájaként tevékenykedett 
A második bécsi döntés után a budapes
ti Magyar Nemzet publicistájaként dolgo
zott, szót emelt az erdélyi magyarság és a 
transzilvánizmus hagyományai mellett. 
1942-ben ő is ott volt a Magyar Történel
mi Emlékbizottság háborúellenes kiáltvá
nyának aláírói között, 1943-ban ő szer
kesztette a 48-as Erdély című kolozsvári 
„zsebkönyvet”. Ugyanebben az esztendő
ben Budapestre költözött, Bajcsy-Zsilinsz- 
ky Endre mellett vállalt közéleti szerepet, 
a második világháború után tulajdonkép
pen visszavonultan élt, magányát csak 
egy alkalommal hagyta el, midőn Petru 
Groza román miniszterelnökkel fenntar
tott korábbi jó kapcsolatának köszönhe
tően ő hozta Budapestre az aradi múze
umból -  a miniszterelnök ajándékaként
-  Petőfi Sándor kardját.

Ez a küldetése valójában töretlen de
mokratizmusa által vezérelt pályájának 
jelképes lezárás lett.

Kovács László
Az Erdélyi Helikon szerkesztésében és 

a helikoni íróközösség szervezésében Ko
vács László a „szürke eminencies” szere
pét töltötte be. A Marosludas mellett fek
vő Gerendkeresztúron született 1892. 
december 25-én és Budapesten halt meg 
1963. július 2-án. A nagyenyedi Bethlen 
Kollégiumban, majd a kolozsvári egye
tem bölcsészeti karán tanult, 1916-ban 
katonának hívták be, ezért nem fejezte 
be egyetemi tanulmányait. Az Erdélyi 
Szemlében és a Pásztortűzben jelentek 
meg első írásai, a többi között versei, el
beszélései és színpadi jelenetei. 1926-ban 
az Erdélyi Szépmíves Céh lektora, majd 
az Erdélyi Helikon szerkesztője, a Céh

» > »  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
irodájának igazgatója lett. Igen nagy és 
eredményes munkát végzett az erdélyi 
irodalom körül, jóllehet irodalompoliti
kai óvatossága nem mindig talált egyet
értésre, a Berde Máriával és másokkal ki
alakult konfliktusa vezetett 1933-ban az 
Erdélyi Magyar írói Rend (EMIR) megala
kulásához. A második világháború után 
kísérletet tett az Erdélyi Helikon felújítá
sára, a román hatóságok erre nem adtak 
engedélyt. 1950-ben Budapesten telepe
dett le, a református egyház sajtóosztá
lyán, Az Út, majd a Reformátusok Lapja 
szerkesztésében dolgozott.

Tanulmányíróként és kritikusként is 
szerepet vállalt az erdélyi irodalom gon
dozásában, Kós Károly, Kuncz Aladár, 
Reményik Sándor, Tompa László, Tamá
si Áron, Dsida Jenó' munkásságáról je
lentek meg tanulmányai, emellett ma
gyarországi írókról: Ady Endréről, Babits 
Mihályról, Kosztolányi Dezsőről és Mó
ricz Zsigmondról is figyelemreméltó ta
nulmányokat közölt. Ezeket az írásait 
1941-ben Az irodalom útján című köteté
ben gyűjtötte egybe. Ezekben a tanulmá
nyaiban az erdélyi irodalomnak a két vi
lágháború között általánosan elfogadott 
szellemi stratégiája mellett érvelt, rámu
tatva arra, hogy ennek a stratégiának az 
erős közösségi érzés és felelősségvállalás, 
következésképp a „nemzetpedagógiai” 
szándék és a hagyományos erdélyi józan
ság a sarokpontjai. „A Nyugat-generáció 
egyéniségproblémái helyett -  mutatott rá 
Tolnai Gábor Erdély magyar irodalmi éle
te című könyvének ismertetésében -  az 
erdélyi irodalom az egyéniségproblémá
kat is már hűvös kollektív hátterükkel 
hozta; a Nyugat-generáció egyéniségfor
radalmáraival szemben az erdélyi írók és 
hőseik józan képviselők csupán. (...) A szó
tól, az anyag játékos és boldog lehetősége
itől nem részegedhettek meg, ami pedig 
művésszel természetesen és gyakran tör
ténik meg. Inkább írók voltak az elmúlt 
tizenöt esztendő alatt, mint művészek, a 
hangsúly mindenesetre az előbbin áll.”

A hagyományos erdélyi józanságot pe
dig Reményik Sándor költészetének mél
tatása során a következőkben jellemezte: 
„Az »erdélyi szellem« bölcsen mérlegelő, s 
minduntalan a maga jogos indulatai fölé 
szökkenő józan gondolat. De a józanság út
ja a legregényesebb út a földön. Csupa fé
ken tartott paradoxon játszik vele ideges 
vigyázássál a mérlegen. Szélesre kitárt 
karja tüzet és vizet ölel. Elrendező és ural
kodó erő. Éber és munkás gondolat, s ha 
más útja nem akad, a szellem területén 
éli ki magát, s elősegít egy hitet és lelkü- 
letet: e földön az a nép fog győzni és ural
kodni, amely e gondolat útján járni meg
tanult. Ez a szellem teheti valósággá a 
magyar nép dunamedencei hivatását, s 
töltheti meg újra egészséges, tartós, meleg 
élettel Szent István Kárpátok-koszorúzta 
magyar birodalmát.” Nagy kár, hogy ami
dőn a történelem mintegy arra késztette 
volna a budapesti kormányzatot, hogy kö
vesse az „erdélyi józanság” tanácsait, ez 
a kormányzat éppen a józan ésszel ellen
tétesen cselekedett, következésképp Ko
vács László (és annyi erdélyi gondolkodó) 
geostratégiai elképzelése is megbukott.

ADY ANDRÁS 

Kerti munkák
Ülök a földön, 
előttem serényen 
lapátol a fény, kis 
halmok dagadnak 
a haldokló kertben, 
s katonás rendben 
gyűlnek barna 
levél hantok.

Meleg van, de nincs 
már éle, csak a színek 
roppant vasa csillan 
néha fenn a fényben, 
s mint óriás gereblyét, 
bevonja a rozsdás 
avar kifröccsenő vére.

Csöppen a csend, 
a delelő napot langyos 
szél-ütem himbálja, 
tolláit borzoló ősz 
motoz az ágon; lenn 
a fűben darázs kúszik, 
téli bunkerét megássa, 
s a nagy munkában, 
hátára tapad csíkos 
rabruhája...

fölötte, mint elégedett 
művezető áll a táj, 
s csodálja.

T ű zim ádók
Furcsa munka dúl fölöttem, 
lázasan írnak fenn az égben, 
néha egy nagy felhőspongya, 
nedves nyomot hagy még 
rajta, javítgatnak, s dőlt 
betűkkel, vastagítva... 
ködfoltokból áll az ima.

Furcsállom is, minek ide 
szentbeszéd a fellegekbe, majd 
egy orkán elsodorja, szélvész penge 
kivakarja, kár a szóért, fölös fohász, 
idelenn a barlangmélyben, mi még 
úgyis mást imádunk, véssetek 
hát, úgysem bánjuk... 
ha beüt a gond villáma, 
félelmeink majd kiűznek, 
s a fellobbanó erdőszélen, 
hódolunk az első tűznek.

Öregek p a r k ja
Fényképbe zártam a szelet, 
egy idős ember szakállábán 
megbújt csendesen, míg fel 
nem támadt, s az öreget 
-  talán Szent Péter lehetett -, 
felkapta, egy darabig 
a park fölött lebegett.

Fotó foglya a szél... tán 
ugyanaz lehetett, mely tegnap 
szoknyád alatt kutatott, vagy 
annak rokona, s finom őrlésű

port rakott fészkébe a város 
felett, de estére fáradtan megtért, 
s ismét a vén szálak közt lakott.

Itt ülök, s hervadó virágok illata 
hívogat hiába, a szentek bezzeg 
sehol sincsenek, ebben az órában, 
csak szikkadt aggok (jövőtlen holnapok) 
süttetik emlékeik a napon.

Logopédusom
Ha végleg elhagyna 
minden zönge, szürke 
tüdőm légüres terében 
kihunyna a gyújtó, 
vágykeltő vallomás, 
s mindössze néhány 
nyakatekert frázisra 
vetkőzve a szódzsungel 
csűrt-csavart indáin 
lengenék egy szál 
igekötőben; ha fejvesztve 
hebegnék, s vessző-pontokból 
font hordágyra emelne 
a diszlexia, vagy a mondandó 
meg-megújuló lázában 
beszélnék még, de rosszul 
hangszerelt dalként torkomra 
forrna a tetszetős mondóka...

ülj ide kicsim, szájam 
tömd kaviccsal, vágd el 
nyelvfékem, s mint hülye 
gyereknek tanítsd be 
újra meg újra az egyetlen 
felszólítást mely még 
szóra érdemes: szeress!

H avazik  nálunk
Mint eltévedt fehér 
tehén, ha legelő nélkül 
marad, kertünkben 
barangolt egy sápadt 
reggelen a fázós felhő; 
zúzmarás hangján néha 
bánatosan bőgött, s a 
fagyban reccsenő fák 
között telet kérődzött.

Fent már elvonult
csendben a közönybe
süppedt, vastagbőrű
csorda, s az égi nyáj
anyátlan borja ma is
elfeledve áll a kert sarkában...
néha dérrel jóllakik, s feszülő
tőgyéből -  mekkora csoda -,
estére édes havat fej a ház asszonya.
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% 0‘D‘EX  -  
B artók és Erdély
Dr. Fogolyán Kristóf és Dr. Keresztes Károly voltak Bartók 

sepsiszentgyörgyi hangversenyének létrehozói. Megemlítendő, 
hogy már 1922 februárjában felmerült egy itteni Bartók-hang- 
verseny lehetősége, mely ez év októberében majdnem sikerült is. 
Ekkor Dohnányi, Bartók, Telmányi Emil (!), Sándor Erzsi jöttek 
volna négy hangverseny keretében a tél folyamán Székelyföldre. 
„Ajegyek ára, miután nem üzleti vállalkozás, a legszükségesebb 
kiadások és a művészek tiszteletdíjának egyszerű felosztásához 
fog igazodni.” (Egy jegy ára mindössze 30 lej lesz = a „Székely 
Nép” egyhavi előfizetési díja). A november 3-ára tervezett hang
verseny elmaradt, okát valószínűleg a beutazási vízum nehézsé
geiben találjuk. Ezen akadály évekig elzárta Bartókot Erdély
től. Végül, 1927 tavaszán a véletlen mégis Sepsiszentgyörgyre 
hozta a zongorista-zeneszerzőt. Történt ugyanis, hogy erdélyi 
kőrútján, Nagyvárad és Kolozsvár után, február 21. hétfőn Bras
só felé indult, hol aznap este a Honterus-aulában tartja hangver
senyét. Következő koncertje Marosvásárhelyre volt tervezve, 
február 22-re, de Bartók megbetegszik, mégpedig az akkor ré
misztő hírű spanyolnáthában. Eznap a helybeli muzsikus, Vik
tor Bickerich meglátogatva Bartókot a Corona szállóban, ágyban 
fekve találta őt. Valamiképp e hír eljutott Keresztes Károlyhoz, 
aki elfogadott, elismert muzsikusként a brassói szimfonikus ze
nekarban is közreműködött a korábbiakban. Szerdán, február 
23-án, a már említett sepsiszentgyörgyiek zárt körében fölröp- 
pent a hír Bartók állapotáról. Közben Bartók számtalan levelet, 
táviratot küldött Marosvásárhelyre, Temesvárra, hangversenye
it átütemezendő, reménykedve a gyors gyógyulásban. Pénteken, 
kissé jobban érezte magát, így elment Kari Heinz Schuller erdé
lyi szász „csodagyermek” meghallgatására, feltehetőleg a hely
beli Klingsor-hangversenyrendező iroda fölkérésére. így jött el 
a szombati nap, február 26-a, amikor Dr. Keresztes Károly és 
Dr. Fogolyán Kristóf meglátogatta Bartókot és felajánlotta neki 
a megfelelő orvosi ellátást, és javulása esetén -  a már lemondott 
többi hangverseny helyett egy sepsiszentgyörgyi hangverseny 
lehetőségét. Bartók elfogadta az ajánlatot, hétfőn utánajöttek és 
Dr. Fogolyán autójával, „egy kapcsolós Ford”-dal, miként emlé
keztek a tanúk, Dr. Keresztes Károly házához vitték.

A fentiekre, és a lehetséges apróbb részletekre 1981 július
augusztusában jöttem rá, amikor (szerencsés véletlen) az emlí
tett csodagyermek meghallgatásán részt vevő Bartókról olvas
tam a Brassói Lapok hasábjain. Egy hónapnyi kutatás után, 
papíron igazoltnak láttam föltevésemet: a Bartók-hangver- 
seny Sepsiszentgyörgyön valójában március 3-án és nem már
cius 2-án történt, mint említi az eddigi összes forrás. Előzete
sen, közvetítők útján megegyeztem Dr. Fogolyán Kristóffal, 
aki először azzal utasított el: „már rég mindent megírtak er
ről!” -  hogy amennyiben akár egyetlen olyan kérdést tennék 
föl, melyről már nyilatkozott, akkor azonnal fölállok és elme
gyek. Végül, két és fél órás beszélgetés lett belőle, sőt más ta
núk felé is irányított: Dr. Kabay Gábor, Benedek János, helybe
li lakosoknak beajánlva engem. A tanulmányt megírtam még 
akkor, de megjelenésére újabb kilenc évet kellett várnom: a 
Magyar Zene 3/1990. számában látott napvilágot.

Dr. Keresztes Károlyt Gyergyószentmiklóson 1944. szep
tember 9-én kora reggel, amikor autójába akart szállni, egy ed
dig és valószínűleg örökké ismeretlen „hős” agyonlőtte. Egye
sek emlegették a nacionáléját, mások „partizánénak nevezték 
a tettest. Keresztes családot nem alapított, így hagyatékának 
(vélt) értékesebb darabjait házvezetőnője, „emlékbe” magával 
vitte. A többi... por és hamu.

Elkerülhetetlen az életmű pusztulása ügyében a másik 
magyar—örmény zeneszerzővel, a kolozsvári Csiki Endrével 
egyszerre említeni Dr. Keresztes Károlyt is. Itt is, ott is az esz
telen háború mindent elpusztított. De amit még megmenthe
tünk, hangversenyeik sorát, esetleg fennmaradt sajtóbeli írá
sait kötelességünk összegyűjteni és újraközölni.

E rdélyi Ö rm ény G yökerek  1998. július, Fancsali Já
nos zenetörténész.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL
Lárm án innen , csenden  tú l

Kora reggel van, nagy csend 
vesz körül, nem akarom meg
törni a csendet, inkább élvezni 
szeretném, elmerülni benne, 
egyesülni a Világmindenség
gel. Csak a csendben létezem 
igazán, millió gondolat szövi 
át bennem a csendet, nem fé
lek tőle, nem érzem Halálnak, 
épp ellenkezőleg: a CSEND
BEN VAN AZ ÉLET. Öreg író
gépemen kopogok, a zaj meg
zavarja a csendet, lárma ez a 
javából. Miért nem térek rá a 
mellettem heverő zajtalan szá
mítógépem billentyűire? Ta
lán azért, mert megszoktam 
írógépem zaját, és ez a zaj szá
momra az Én csendem része. A 
CSEND befogadja magába a 
LÁRMÁT. A lárma azonban ki
közösíti magából a csendet. De 
nem tudnak egymás nélkül lé
tezni: a csend igazából lárma 
lehet, és a lárma a legteljesebb 
csönd. Voltak zeneszerzők, 
akik csak valamilyen lármá
ban tudtak igazán komponál
ni, nélkülözhetetlen kellék, 
háttér volt számukra a lárma. 
Pucciniről tudjuk, hogy gyak
ran komponált vidáman mula
tozó barátjai lármája közepet
te. A lárma jó szűrője lehet a 
gondolatoknak, mégpedig szű
rője, azonnali szelekciója. Ma
gam is tudok lármában -  rá
diózajban, beszélgetés közben
-  komponálni, sokszor azt hi
szem, hogy az engem körülve
vő lárma segít a gondolatok 
sűrűjéből a jót, a nemeset ki
választani már az alkotás pilla
natában. Szándékosan nem ír
tam jó helyett legjobbat, mert 
Szilágyi Domokos „tiltása” ju
tott eszembe: „óvj az ebtől, óvj 
a sebtől, / óvj a tökéletesebb
től,” ... („... mert tudjuk, hogy 
a’ jónak mindig a legnagyobb 
ellensége á  legjobb. [Vasárna
pi Újság, 1842, 427. sz.])”. Mi
lyen nagy csendje van ezek
nek a régi újságkivágásoknak, 
másfél évszázad lármáján túl, 
a múlt csendjében lapulnak 
csodálatos gondolatok, amíg 
egyszer csak zajjal felütjük a 
múlt könyvét megtörve a GON
DOLATOK CSENDJÉT.

Nemcsak írógépem kopogá
sával kavarom fel a reggeli
-  még félig alvóházi csendet, 
de könyveim lapozgatásával, 
a könyvszekrényem ajtónyi
korgásával, lépteim zajával és 
még azzal a gondolati projekci
óval is, amivel környezetemre 
hangtalanul kivetítem csend
keresésemet. Verseket keresek 
a csendről. Ady-kötetet kény

szerűek ki a könyveim halma
zából: A fehér csönd, Jó Csönd
herceg előtt. A csend szóba 
valahogyan belelármázik az ö 
betű. Olvasva (belső hallással) 
még elfogadható, kiejtve már 
egy kicsit lármás az ö-zés. Jó
zsef Attila már következetesen 
csendet ír: „Riasztó, mint a föl
morajló tenger / és mint a vég
telen hó, épp olyan. / Álarca 
mélyén bús Halál rohan / jaj, 
üstökömbe kap s én gyáva Em
ber // remegve ejtem lelkemet 
elébe.” (József Attila: Csend). 
Akárhol nyitom ki köteteimet 
mindenhonnan a csend félel
me árad felém: „Éj és csend és 
halálnak árnya. / Meglibben, 
lám, a pálma szárnya / szobám
ban, verdes, mintha szállna 
/ valami földfeletti tárna / fe
lé, levélzetet kitárna, / szivár
vány-zivatart lehozva, ...” (Szi
lágyi Domokos: Éj és csend).

Tűnődöm — miért félünk a 
csendtől? Miért azonosítjuk az 
Éjszakával, a Halállal, tehát 
valami negatívummal? Miért 
fordítottuk meg a dolgok rend
jét, hiszen a világ csendből és 
nem lármából született. Elő
ször volt a Csend és csak azu
tán a Hang és belőle születve a 
Lárma. Minden a CSENDBŐL 
SZÜLETIK: A CSEND AZ 
ÉLET. A csendhez asszociált 
Éjszaka is az új elindulások, 
az új születések ideje. Az Éjsza
ka a POZITÍV. Rettegjük a lár
ma csendbe hulló halálát? For
dított világban élünk? Mintha 
ki akarnánk küszöbölni a csen
det és lármától lármáig sze
retnénk „haladni”. Sokan van
nak, akik lármában alszanak 
a legédesebben (reggelig szól 
a nyitva felejtett rádió, Tv-ké- 
szülék). Félünk a csendtől? 0, 
ezt a félelmet már régen elfe
lejtettük, ma már UTÁLJUK 
A CSENDET. Hol húzhatja 
meg magát a ZENE ebben a 
(KI (FORGATOTT világban 
a LÁRMÁN INNEN vagy a 
CSENDEN TÚL?

A zenetörténet egyik legtöké
letesebb hallású alkotója Bar
tók csak a legnagyobb csend
ben tudott zenét írni. Sűrűn 
használta munka közben a fül
dugókat, hogy teljesen beleme
rülhessen a csendbe. Bartók 
zenéje a csenden túlról szól fe
lénk, a LÉLEK CSENDJÉBŐL 
SZÜLETIK MEG. Minden iga
zi zene lelkünk csendjét hozza 
el ismét nekünk. Azt a csendet, 
amit a 20. század lármájában 
már-már végleg elvesztettünk.

TERÉNYI EDE
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Februári évfordulók
1 -  170 éve született Nicolae Gane román író
2 — 160 éve született Pavol Hviezdoslav szlovák költő'

150 éve született Komjáthy Jenő magyar költő
3 — 180 éve született Dora d’Istria román költőnő

540 éve halt meg Johannes Gutenberg német nyomdász 
120 éve született Mihai Sáulescu román költő

4 -  500 éve halt meg Konrad Celtes német humanista
435 éve született Káldi György műfordító
320 éve született Pierre de Marivaux francia író
135 éve született Mihail Mihajlovics Prisvin orosz író

5 -  160 éve született Joris-Karl Huysmans francia író
220 éve született Kisfaludy Károly 

6 -5 0  éve halt meg Antalffy Endre romániai magyar tudós 
400 éve született António Vieira portugál író

7 -  530 éve született Thomas Morus angol humanista
185 éve halt meg Ann Radcliffe angol írónő

8 — 510 éve született Johannes Honterus német humanista
180 éve született Jules Verne francia író

9 -  135 éve halt meg Antoni Czajkowski lengyel költő
520 éve halt meg Bernardo Pulci olasz költő
100 éve született Cicerone Theodorescu román költő

10 — 30 éve halt meg Bácski György
romániai magyar műfordító
110 éve született Bertolt Brecht német író
120 éve született Giuseppe Ungaretti olasz költő

11 -  100 éve halt meg Szana Tamás író
12 -  100 éve halt meg Erpiar Arpiarjan örmény író

180 éve született George Meredith angol író 
135 éve született Jón Trausti izlandi költő

13 -  110 éve halt meg Finály Henrik filológus
14 -  80 éve született Radu Cárneci román költő
15 -  260 éve született Jeremy Bentham angol jogtudós

90 éve halt meg Tóvölgyi Titusz magyar író 
140 éve született Veress Endre magyar történész

16 -  135 éve született Tadeusz Galecki lengyel író
1085 éve halt meg Mohamed ibn Dzsarír at-Tabari arab író
17 -  110 éve halt meg Alexandru Beldiman román költő

335 éve halt meg Moliére francia drámaíró 
220 éve született Ungvárnémeti Tóth László költő

18 -  170 éve született Ernst Mach német filozófus
19 -  100 éve született Kovách Aladár németországi magyar író
20 -  120 éve született Georges Bernanos francia író

485 éve született Jan Blahoslav cseh író
21 -  185 éve halt meg Dimitriosz Darcarisz görög író
22 — 180 éve született Joszéf Lebensohn héber költő

220 éve született Arthur Schopenhauer német filozófus
23 -  140 éve született William Edward Du Bois amerikai író

180 éve halt meg Fazekas Mihály 
185 éve született Ernest Renan francia történész 

2 5 -8 0  éve született Benkő Samu romániai magyar történész 
26 -  100 éve született Albrecht Dezső

erdélyi magyar publicista, szociológus 
285 éve halt meg Thomas D’Urfey angol költő 

170 éve született Bogdan Petriceicu Hasdeu román író
2 7 -  20 éve halt meg Kulcsár Tibor romániai magyar pedagógus
2 8 -  110 éve született Becsky Andor romániai magyar író 
? -  460 éve született Giordano Bruno olasz filozófus

Szélkakasprobléma
Létezik szellemi asztma is. Akkor 

kapja ... Jean Marais gondolatának 
folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. Epület- 

szárny. 14. Lendület. 15. Neheztelő. 
16. Információk birtokában megér
tése valamely dolognak. 18. Fafúvós 
hangszer. 19. Csendes dal! 20. Illa
tos. 21. Királyi ülőhely. 22. Acidum. 
23. Grúz férfinév. 24. ... but not least 
(utoljára, de nem utolsósorban). 25. 
Görög betű. 27. Névelő. 28. Mozi, né
metül. 29. Gyógyuló seben képződő 
bevonat. 30. Belső hiba! 32. Görbe 
végtagja van. 34. Könyvet találomra 
kinyitó. 36. Szőlőfajta. 38. Posztófaj
ta. 39. Lélek a komiknál. 40. Orosz 
férfinév. 41. Kis Dániel. 43. Merész. 
45. Tiltószó. 46. Előtagként azonos 
a jelentése. 47. Lap jelzője lehet. 48. 
Latin csont. 50. Ógörög győzelemis
tennő. 52. Ravaszdi. 53. Görög be
tű. 55. Tollforgató. 56. E napon (né
pies). 57. Ajtót szélesre nyitó. 59. Sír.
60. Előtagként kő, kőzet a jelentése.
61. Váratlan gyorsasággal történő.

62. Kertben dolgozgató. 64. Messzi
ről meglátszik rajta. 65. Páratlanul 
indáz!

FÜGGŐLEGES
1. A vörös bolygó. 2. Esőn soká

ig álló. 3. Isztambul városrésze. 4. 
Cseh traktormárka. 5. Földbe rejt. 6. 
Különböző, eltérő. 7. Boston határai! 
8. Gépember. 9. Szlovák folyó. 10. 
Mátka. 11. Patás állat. 12. Szolúció. 
17. Kétfelé váló (őt). 18. Cséve. 21. 
Látta az esetet. 22. Sebesül. 24. Gá- 
gogó háziszárnyas. 25. Az egyik ol
dal. 26. A gondolat folytatásának má
sodik, befejező része. 28. Mámoros. 
29. Előtagként kerék a jelentése. 31. 
Óriáskígyó. 33. Házbérlő. 34. Pest
hez közel lakik. 35. Tíz, angolul. 37. 
Női név. 39. Vulkán lövelli ki magá
ból. 42. Szópótló. 43. Gyalogos kato
na. 44. Nagyobb szita. 47. ... sapiens: 
értelmes ember. 49. Kalkulál. 51. A 
szem szivárványhártyája. 52. Csikó
tojásáról híres település. 53. Párbaj
ra provokál. 54. Készülő (regény). 
56. Vénusz-lelőhely. 57. Korcsolya, 
gyereknyelven. 58. Porcióz. 60. Jó a 
szeme. 61. Vörös, angolul. 63. Kicsi
nyítő képző. 64. Lens határai!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 1. szám á
ban közölt Híres fest
mény regénye című rejt
vény megfejtése: Pierre 
Lamure: Mona Lisa m a
gánélete. 9 4 8 4  1 0 0 0 0 0 6 5 0 4
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