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Cseh Gusztáv: A reggel műhelye

• Lászlóffy Aladár és Szilágyi István
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• Bertha Zoltán: Monográfia Aprily Lajosról
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• Fodor Sándor regényrészlete
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Berzsenyi rádió
É b r e d é sh e z  e g y  d u n á n tú li  fa lu b a n  s ü t  b e a 

k o ra i n a p , c sa lo g a t  k i a d e k o r a tív a n  a ra n y ló  
v á g o tt fa  m o d ern  m o z a ik n a k  tű n ő  fa la i  k ö zé , 
a r é g i m a g tá r  s a  l ib a le g e lő  k ö zö s  e lő u d v a r á -  
b a, e g y  k is  h a n g o ló  b e s z é lg e té s r e . M in d já r t  
o tt á l lu n k  az e m lé k tá b la  a la t t ,  a z  é v e n te  
s z e r ta r tá s -é r té k k e l  m e g is m é te lt  k is  h á z i-ü n 
n e p sé g e n , de eg y e lő r e  c sa k  e g y e z te tü n k :  n á 
la to k  is  d ű lő  a  d ű lő , b é k a v ir á g  a p ity p a n g ,  
de n em  m u rok  a  sá r g a r é p a . P e r sz e  a  B e r z s e 
n y i, a z  B e rz sen y i!

L ajos é s  L ív ia  h á z a  tá já n  a z  u d v a r  v é g é 
b en , a  f i la g ó r iá b a n  ta lá lo m  m e g  a z  ig a z i  
n a g y  a lle g ó r iá t:  o tt  m in th a  n o n -sto p  sz ó ln a ,  
sz o r d ín ó b a n  e g y  rád ió . O ly a n  h a lk a n , h o g y  
m in d e g y , m it m o n d ik á l, h ír e k , h a n g já té k  
v a g y  z e n e  zön ög , a l ig  e g y  á r n y a la t ta l  e m b e r 
sza b á sú b b , m in t a ferd én , de m á r  forrón  id e 
s ü tő  s u g a r a k b a n  g y ü le k e z ő  b o g a ra k  s o k a d a l
m á é . M é g is  rá d ió  ő, h a  e g y  k ic s i t  h e g y e z i  az  
em b er  a  fü lé t ,  e l le h e t  ig a z o d n i ra jta , b e n n e ,  
á lta la .

H á t e lm é lá zo m , h o g y  ez “B e r z se n y i R ád ió  
E ty h á z a s h e ty e ”... B izo n y  a k ö ltő  e lh a llg a th a t  
eg y szer , h isz e n  a  s z ü lő h e ly e  is , m in t  jó l ép í
t e t t  v ilá g ító to ro n y , p o n to sa n  k it e t t  bója, s u g á 
rozn i fogja  a m a g á é t  az id ő k  v é g e z e té ig . D e  
szép  is  v o ln a . M a g á n a k  a n y e lv n e k  a h a lh a 
ta t la n s á g a  fe jező d n e k i b en n e . “K á n y á d i R á 
dió N a g y g a la m b fa lv a ...” K em en es  G éfin  R á 
dió C elld öm ölk ... T a m á si R ád ió  F a r k a s la k a ...  
F a rk a so k  és  b á rá n y o k  la k a  v o lt é s  m a ra d t  
m in d en  s z á llá s u n k . H ol id e g e n e k k e l, h o l m a 
g u n k  k ö zö tt já tsz o ttu n k . A h o g y  a  n a g y k ö n y v 
b en  e lő ír tá k : “F orr a v i lá g  b ú s te n g e r e , ó m a 
g y a r !” ... F ölös, de fo n to s, e m lé k e z te tő ü l m a  
is  e l fog h a n g z a n i v a la m e ly ik  h á z i v a g y  v e n 
d ég k ó ru s h a n g já n . S az  em b er h ozzágon d o lja , 
h o g y  h á l’ is te n n e k  “K o ssu th  s n em  H a y n a u  
rád ió  B u d a v á r” jö t t  k i v ég e red m é n y ü l. A h o 
g y a n  e g y  h e ly b e li b á csi fo lk ló r -m a te m a tik á 
já n a k  v a r iá c ió i is  á llítjá k : ir d a t la n u l n a g y  
o rszá g  M a g y a ro rszá g , h is z e n  a török  145, az  
o sz tr á k  3 5 0 , a z  orosz 4 8  é v ig  n em  t a lá l t  k i b e 
lő le ... *

*OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013.
>> Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



HELIKON

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Képesség
és
kihívás
Hogy Isten minden korban kirendeli azo

kat, akik elvégzik a szolgálatot, mutatja, 
ahogy a Herderi Jóslat folyamatos terepvi
szonyai között most itt van Pomogáts Béla. 
Alkat és feladat, képesség és kihívás újabb 
összefoglalása, megtestesülése és ideális mű
ködése! — kiáltunk fel valahányszor az efféle 
Jákob és az angyal szoborcsoportok, Laokoon- 
erőelrendeződések, erőelrendelések nyilvánul
nak előttünk. A k itarto tt magas Céhhez, mely 
süketítőn betölti életterünket s a koponyán
kat —, valakiben mindig ott rejlik a kellő k ita r
tás és erő, megfelelő realitásérzék, hogy tenni, 
cselekedni tudjon valamennyit a közösség ége
tő szükségleteihez képest, nagyon sokat a fel
adás ellen. Pomogáts Béla most itt közöttünk 
egyike a providenciális írástudóknak. Nehe
zen fognék neki azt elemezni, hogy vezetői vé
na, pedagógiai érzék, anyanyelv-mentő reflex, 
az irodalomteremtés leckemagyarázása felől 
jön-e be folyamatosan, m ert hosszú ideje ál
landóan és meghatározóan itt van, végig a szí
neken ebben a drámában, és előtérben a hely
színen. Talán éppen ezért oly nehéz, ha nem 
lehetetlen a lényeget fogni meg Vele kapcsolat
ban. Építkező, koncentrikus és rugalm as adat
szerűség -  és tételrendszerének megbízható
sága. Mások jelenlétének, hozzájárulásának, 
eredményeinek a közös szempontjából való, 
nagy árnyalatérzékkel elvégzett regisztráció
ja  és szintetizálása, szavát nem felejtő előtér
be állítása, hozása újra és újra mindennek, 
ami szerinte kutyakötelességünk. Ezeket fi
gyeljük rajta, m int tulajdon tüneteinket, a tö
retlen, a példamutató, a mindent beleadó jelen
létet, a kihagyás nélküli eszmélet működését 
a nagy feladások, elsodortatások igazolásá
nak korában, az elgörbült kardok és tollak és 
érvek és gerincek idején. Pedig az ő jövőképe 
is m ár múltidejű, amennyiben nem szívesen 
hagy te re t álmodozásra, de nem is bíz sokat a 
reményre. Harc folyik, csaták vannak, azok a 
premisszák, melyeket felhangoktól és nosztal
giáktól megtisztítni igyekszik, ta lán  azok sin
csenek már, csak a cselekvő, az alakuló védte- 
lenségünk. De szünet nélkül ez ellen száguld, 
mint m anapság nem egyetlen, de egyik fontos 
szellemi Bemapónk, és mozgó leltáraiba beke
rülni, csak bepillantani is érdem és érdemes. 
Ezt köszönjük meg ma Pomogáts Bélának.

Cseh Gusztáv: Mecénás

SZILÁGYI ISTVÁN

Pomogáts-változatok
A rendkívül tevékeny emberek, 

a nagy nyűhetetlenek láttán  vala
hogy mindig eltanácstalanodom, 
s furcsa értetlenség kerít hatal
mába: ezek a szellemi örökmoz
gók miből, honnan a jóégből me
rítik vajon az energiájukat? Van 
persze ebben az én csudálkozásom- 
ban némi gyanakvás is: jól látom, 
jól értem én ezeket a különös mo
tolla-képességgel megáldott pálya
társakat? Ebből az emberfajtából 
— valamennyi hozzám közelálló 
irodalmár-barát közül — számom
ra Pomogáts Béla az egyes számú 
talány. Mert.

... Mintha ő több életidőt élne 
rendhagyó szinkronban -  az egyet
len adott valóságában. Miközben 
mintha (ugyancsak ő) több pél
dányban létezne (fordulna elő?) 
egyazon életidő szorításában.

Ezek közül az egyik Pomogáts 
Béla írt ötven-valahány köny
vet harminc-valahány esztendő 
alatt (melyek nagyobbrészt író
portrék, monográfiák, irodalmi- 
művészeti-közéleti tanulmányfü
zérek, úti jegyzetek -  tehát igen 
munkaigényes “elmeművek”) és 
közölt lapokban, folyóiratokban 
számos-száz (vagy-ezer?) esszét, 
irodalomkritikát, recenziót, pub
licisztikát. Mindezt oly rössel s 
ugyanakkor nonsálansz term é
szetességgel, mint aki nyilván so
se fogja abbahagyni. Ám miután 
lényeglátó az istenadta, “tárgyá
hoz” örökké elemezve közelít, az
zal pedig, ahogyan értékel, rend
szerint méltat is. Aztán, mert 
meglehetős empátiával megáldott
megvert lélek, sose idegeníti szét 
egymástól az alkotót s az alko
tást. Nem hódol hát menő irályok
nak, “Hermina néni neutikája” (ez 
egy másik Bélának, Hamvasnak a 
hermeneutikát “becéző” szófacsa- 
rása) rémlik, szikrát sem hatotta 
meg, mint ahogy a dekonok korá
ban is konokul konok értékek föl
kutatója s fölmutatója maradt. De 
ezt nem ragoznám tovább, mert vé
gül még háláskodó elfogultsággal 
vádol meg valaki, ő ugyanis szinte 
pályakezdéstől figyelemmel kíséri 
az én “jelentkezéseimet” -  mond
hatni túlzott jóindulattal... Holott 
személyesen elég későn ismertük 
meg egymást -  ennek olyan hu
szonöt esztendeje lehet - , helyszín 
a Lászlóffy Aladár padláslakása, 
ahol Pomogáts Béla éppen csak 
megszusszant félúton Panek Zol
tán  és Sütő András között.

*
Hanem amíg az egyik Pomogáts 

Béla az előbb fölsoroltakat művel
te ( írta  a könyveit stb.), a másik 
eközben raboskodott internáló tá 

borban, aztán tanárkodott, tudo- 
mányos-kutatott, no és ellátott 
egyre-másra számos tisztséget, 
munkálkodván a kultúrköz javán. 
Hogy aztán mikor, hol, kinek, mi
nek volt szóvivője, szerkesztője, 
tanácsosa, szerkesztőbizottsági 
tagja -  ha netán ily “adatra” szük
sége volna - ,  ezt, gondolom, neki 
is valami lexikonból kéne előbá
nyásznia. Ha volna olyan lexikon, 
mely képes volna valamennyit szá- 
montartani. Ráadásul megbízatá
sai, szerepvállalásai sohasem szi- 
nekúrák. Mint ahogy végül elnöki 
tisztségeit is messze elkerülte a 
tiszteletbeliség... Történt ugyan
is, hogy a kilencvenes években egy
azon időben két macerás magyar 
szellemi dologháznak az Anyanyel
vi Konferenciának, majd pedig a 
Magyar írószövetségnek is elnö
ke lett. Ez utóbbi tisztséget 1995- 
től 2001-ig lá tta  el, úgy hiszem, 
ez volt élete leg embert próbálóbb 
hat esztendeje. Na de ezt a dosszi
ét ne nyissuk ki e helyt. Ha egy
szer majd Pomogáts Béla élete, em
lékei megírásába kezd, ez ott majd 
úgyis kiadós fejezet leend.

*
Hanem amíg az előző 

Pomogáts Bélák közül az egyik ír
ta a könyveit, a másikat meg hol 
internálták, hol elnökké választot
ták, az alatt a harmadik bolyongott 
Sziktivkártól New Brunsvickig, Pe
kingiül Sződemeterig. A magyar 
írók között elég sok nyughatat
lan vándor akadt, ám úgy h i
szem, az elmúlt hétszáz eszten
dőben nem volt oly literátorunk, 
aki annyit kerengett volna a vi
lágban mint ő.

Kerüli belülről a Kárpát-meden
cét (ezeket “engesztelő utazásod
nak nevezi) a mai s a mindenkori 
magyar irodalom és művészetek 
propagátoraként. Kora délelőtt meg
nyit egy tanácskozást, s mire ez ki
bontakozna, ő rég egy évfordulós ün
nepségen elnököl; de közben onnan 
idejövet emléktáblát leplez le vala
mely klasszikusra menendő szülő
házán, aztán pedig koszorúz...

És kerüli kívülről az Alpokot 
barátokat toborozván irodalmunk
nak. Elnyűtt féltucat Trabantot, 
Ladát, Opelt, s ha a velük leírt kö
röket egyenesbe húzza, nem hogy 
a Holdig, eljuthatott volna, a Mar
sig is.

*
Nem mernék megesküdni rá, 

hogy Pomogáts Béla barátunk
ból a fentebb elősoroltakon kívül 
ne volna még egynéhány. Na de 
ezeket megismerni lesz majd idő, 
hisz egyelőre nem tölti, csak a het
venet.

2



HELIKON

UNGVÁRI LÁSZLÓ
Nyárvég
Csobban a vízben egy régi virágcserép.

Az udvartereken csend.
Az öregasszony galambokat etet.

Fehér idő köröz az égen.
Kihunyt madár az utcakövön.

Ritkás gyep.
Benne halott lepkék.

Távozni készül a nyár.

Sikoly.
Asszonyverő hangulat az ablakban -  
borostás férfihang ütlegeli a csendet.

Hűvös a bérház.
A  n y i r k o s  f o l y o s ó n  

e l f o j t o t t  l e l k e k  á r n y é k a i .

E z e r n y i  e l t é v e d t  d e n e v é r .

Világot kiált egy kisgyerek a körtéren. 
Messzi dallamot hall.
Örül: játéka születőben.

Szivárvány.
Ragyog benne a szökőkút.

J á t é k á t  a b b a h a g y j a ,  

b á m u l  a  g y e r m e k .

Ilyet még nem látott soha.
Tudja: örökre látni fogja.

Szerelem, g itárra l
A goliárd sétálni kezd.
Kezében gránátalmát forgat.

Amor nyilaz a fák mögül 
egy tétova felleget.
Dús fürtjeivel integet 
a narancsliget.

Hívsz.
Az égen sugárkoszorúk.
Kettő a fejünkre hull.

Rád mosolyog a narancsfa, 
fürödni indulsz.
Lágyan rezdül minden idomod 
a víz hűvösében.

Odébb pálmafák.
Megannyi karcsú sóhaj.

A  kert mélyén gitárhangok 
telt dallama zendül.

ZSOLT VERSEI
Lorca játszik,
rézbőrű cigánylányról énekel. 

Alkonyul.
A meleg estben a kitakart 
testen apró árny-rajzolatok.

Felhők mögül a Hold
hinti porát a kertre
s mindent törékeny ezüstbe von.

De az éj mögött izzik a nyár.
Spanyol nyár.

Üzenet a nyárnak
Ami bennünk marad az évszakokból: 
évek mentén elvonuló gyerekhadsereg, 
nyíló béke, nyári üdvözlet a múltból. 
Én voltam az indián, 
k i  h a z á t  k e r e s e t t  m a g á n a k .

V a n  e g y  m e s s z i  n y á r ,  m e l y b e

mindig visszatérünk,
egy tündöklő tó, egy kert,
egy sejtelmes erdő,
egy soha nem fakuló fénykép,
egy ház, mely tornácával szólít -
örökre ott lakom.

Az arcra árnyékot rajzol a bánat. 
Csak gyermekkorodban vagy 
érintetlen és gyönyörű, 
mint a pipacsmezők, 
a sugárzó búzatenger.

Séta
Király Lászlónak 

Együtt az árnyas sétányokon.
Sugárzó fák között a nyárban.

Beszéd halandókról, 
fájó halhatatlanokról.

S  a világ újjászületik 
bennünk észrevétlenül.

Ott, ahol nem vagyok 
többé egyedül.

Hullámzó lombok alatt,
hol az árnyakkal játszik a Nap,

s minél hosszabb a perc, 
annál boldogabb.

Ott, ahol a szó bennünk rokon.
Ott, ahol veled találkozom.

Tájkép m adarakkal
Ezek az esti madarak a fák fölött... 
...megannyi őrszem az őszben. 
Mintha te is utaznál valahová, 
mintha vinne egy hajó, 
rejtélyes álomban, 
valahol. Mintha te volnál 
a világegyetem.

Ne légy szomorú: szabad vagy, 
hogy azt tedd, ami hőssé avat 
ebben az egyszemélyes háborúban.

Hidd el: mindenért kárpótol a táj, 
ott vagy szívében, lélegzetében, 
tengerek érverését hallod, 
kagylók suttogását, 
s hozzád szegődik végül 
a hang, a vers.

Levél a kikötőből
A kikötőben nyár.
Halkan dudorász a Duna.

Rézhorgony a parton.
Világít, mint lovagkori kard -  
üdvözlet a messzi vizekről jövőknek.

Végigjártam a várost, 
figyeltem a labdájuk után 
futó gyermekeket a sétányokon, 
összefonódtak fölöttük a lombok, 
mint egymásra kulcsolt kezek; 
láttam a remek faragású szobrokat, 
műemlékek márványba metszett jeleit 
s belém döbben: 
valamikor itt is megszülettem.

Kottalapot hintáztat a szél, 
lebegnek a fénylő hangjegyek. 
Unokahúgom hegedűje szól: 
a dallam, mely megnyitotta érzékeim, 
midőn hallgattam akkor, ott, 
betegen.

Délvidék.
Drobeta Turnu Severin.
Séta délután, apámmal a folyón.
Kürt kiált, indul a fehér hajó, 
integetők lobogtatják kendőjük a parton.

Sziklák magasodnak a hajó körül, 
árnyékba vonva arcunk.
Karóráján csillan a Nap, 
rám néz apám.
Gyönyörködik kicsiny, 
eleven fiacskájában, 
ki gyakran eljátszogat egyedül.
Miről is mesél?

Vitorláit bontja az ég, 
s a Dunában gyűl a vers, a bánat.
Isten szép sirálya nyit fölöttem szárnyat.

Ünnep
Holnap derűs lesz az életünk,

lóra ülünk,
és ellovagolunk a mesebeli nyárba, 
elterülünk a lengő fűben, 
magányos istenekre gondolunk, 
egy arcra, mely világít, 
hív a messzeségben, 
a sosemvolt csókokra; 
dalokat énekel majd a zápor, 
látjuk a hintalovat, ahogy billeg 
nagyapám pesti délutánjában, 
a napsütötte szobában, 
s nem marad más nekünk, 
csak az ég, egybekötve mindörökre 
a földdel, melyen járni tanultunk.
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BERTHA ZOLTÁN
/

Monográfia Aprily Lajosról
Antal Attila könyve
„Tiszta hangra törekvő lírikus, aki 

nyugodt és biztos épületet akar a versnek 
ebben a földrengésben, s a régi formák fa
lai mögé menekszik vissza [...] Versei: elé
giák, életérzése: a melankólia. Töretlen 
tükrű  tó kifelé, de tiszta vizén át fölismer- 
hetők a melankólia tápláló forrásai [...] A 
kifejezés áhítatát, a természet tiszta su
gallatát, s ahogy ő mondja: az ember dalla
mát őrizte meg nekünk. Egyike azoknak 
a művészeknek, akik nem utat törve, de 
tiszta és komoly szívüket felmutatva vál
nak új idők követévé.” Németh László ad
ta  (1927-ben) ezt az összegező érvényű és 
máig alapvető jelentőségű értékelőjellem- 
zést Aprily Lajosról (Németh László: Két 
nemzedék, Bp., 1970. 190-195.) -  s ennek 
nyomán termékeny szempontok bontakoz
hattak  ki az Áprily-szakirodalomban e ki
emelkedő (Reményik Sándorral és Tom
pa Lászlóval együtt a nagy „helikoni 
triászhoz” tartozó) erdélyi költő líratörté
neti helyének megállapítására vonatkozó
an. Mert ez a századvégi biedermeieres- 
neoszentimentális hanghordozásból és a 
parnasszista jellegű modorból a Nyugat
líra impresszionisztikus-szecessziós ins
pirációit magába szíva kinövő költészet
típus úgy tudta az utóromantikus, majd 
késő szimbolista jellegzetességeket szer
vesen összeötvözni, hogy az „anakronisz
tikus” „megkésettség” vagy az „epigon- 
szerű” „kismesterség” bizonyos esetleges 
benyomását keltő sajátosságait mindegy
re egyfajta új klasszikus vagy klasszici- 
záló poétikai tendenciák modern tárgyi- 
asságával, s a tradicionális artisztikum 
örök időszerűségével ellensúlyozhatta 
vagy folyvást erőteljesen hatálytalanít
hatta. Olyan izgalmas hatástörténeti 
és poetológiai bizonytalanságot okozva 
mindezzel, amelynek megfejtéskísérlete 
részint megemelő népszerűség és lefoko
zó elfelejtettség végletei -  természetesen 
a kritikai recepcióban is tükröződő koor
dinátái — között kénytelen viszonyulni 
e lírai életmű szerepéhez; részint pedig 
annak a romantizálható fájdalmas érzel- 
mességet zárt vagy lekerekítő formarend
be fegyelmező, egyszerre visszafogottan, 
halk szavúan szelíd és vibrálóan feszült 
elégikus tónushullámzással artikuláló, 
élmény és alakzatkultusz különös mér
tékarányát kialakító költészeti vonulat
nak az újraértelmezésére is ösztökélhet, 
amely a magyar irodalomban — mondjuk 
-  Berzsenyitől Tóth Árpádon, majd Rad
nótin át Csoóri Sándorig ível.

Az inherens poétikum klasszikusnak 
tekinthető szépségértékeihez ragaszkodó 
Áprily-líráról szólva négy átfogó monográ
fia is hangsúlyozza a míves harmóniate
remtés igényét és megvalósulásmódjait. 
„Áprily Lajos emberi harmónia után sóvá
rog, s művészi tudatossággal védekezik 
az összhangot megbontó belső erők ellen 
is” (Győri János: Aprily Lajos, Bp., 1967); 
Vita Zsigmond szerint „az »ember 
dallama« nemcsak a megbékülést, a har

móniát, hanem az építés, a jövő, az élet hi
té t is jelenti” (Vita Zsigmond: Áprily La
jos, Bukarest, 1972); „A carpe diem 
elvével szemlélte az életet, a természetet, 
amíg lehetett, a minden szépet megörökí
tő humanista művész életszemléletével” 
(Csép Ibolya: Aprily Lajos, Bp., 1987); „A 
jóságvágy lírája Áprily költészete, mely a 
törékeny jóságnak s a jó  törékenységének 
panaszát és méltóságát énekli” (Fráter 
Zoltán: Aprily Lajos, Bp., 1992). Az életraj
zi, korhistóriai, filológiai gazdagságuk
kal eligazító, illetve az egyes műveket 
vagy műcsoportokat szövegközelből vizs
gáló és motívumtörténeti vagy világiro
dalmi kontextusukban feltáró -  és szerte
ágazó irodalomtörténeti és esztétikai 
adalékok rengetegét felhalmozó — monog
ráfiák (valamint A kor falára -  Aprily La
jos emlékezete című reprezentatív emlék
könyv, szerk. Pomogáts Béla, Bp., 2002) 
mellett hasonló és nagyjából közmegegye
zésszerű lényegfelismeréseikkel ragadják 
meg e költői mű karakterjegyeit azok a 
mérvadó tanulmányok is, amelyek szer
zői Molter Károlytól, Kuncz Aladártól, 
Jancsó Elemértől Czine Mihályon és 
Pomogáts Bélán át Cs. Gyímesi Éváig és 
Láng Gusztávig mind elmélyülten boncol
gatják a létélmény és értéktudat ütközé
seiből fakadó disszonanciákat is konszo- 
náns hatásformákká csiszoló-transzformáló 
esztézis folyamatait és mibenlétét. Termé
szet és lélek, táj és bensőség, személyes-val- 
lomásos sorsérzés és közösségi-erkölcsi sors
látás egymást átitató és kiegyensúlyozó 
ihletforrásait, amelyek által a modernitás 
felzaklató léttapasztalatai premodern vagy 
prolongált klasszikus modern — sőt ponto
sabban talán: modern klasszicista — világ- 
képi-szemléleti és kifejezésalakzatokká esz- 
tétizálódnak át. Nem eltakarva vagy 
megkerülve a személyiség- és nemzetszag
gató történelmi sorstragikumot, hanem az 
időtlenítés és eszményállítás etikai-szépta- 
ni műveleteivel valamiképpen mintegy mö
gé vagy fölé kerülve a huszadik századi 
emberi egzisztencia kataklizmatikus k rí
zisélményeinek. A „nyelvmuzsika modulá
cióiban” kifinomuló Áprily-vers Kuncz 
Aladár szerint igazi modernséget jelez, 
mert a modernség nem „tüntetésszerű 
külsőségekben”, hanem a műformálás kü
lönleges árnyalataiban nyilvánul meg; 
„Áprily ízig-vérig modern költő. Modern 
költő annak ellenére, hogy kedveli az idő
mértékes sorokat, s annak ellenére, hogy 
versei tiszták, nyugodtak, témái egysze
rűek és kompozíciói hibátlanul zártak” 
(Kuncz Aladár: Tanulmányok, kritikák, 
Bukarest, 1973. 208-215.). (Érdekes, 
hogy legújabban Lászlóffy Aladár is ilyes
féleképpen méltatja Áprily „modernsé
gét”: „Mert ez volt Áprily: [...] A formát is
merő hegedűvirtuóz olyan poéta doctusok 
korában, mikor még illett versszerű ver
set írni; és mindennek ellenére, Erdély 
egyik legmodernebb költője ő, akiben az 
igazi, antikban gyökerező világirodalmi- 
ság rezonál végül” -  Lászlóffy Aladár: 
Aprily Lajos, in: Erdélyi panteon 3. Szerk.

Jánosházy György, Marosvásárhely, 
2001. 63-66.) S Molter Károly szerint is 
„egyre-másra muzsikálja elénk a legbo
nyolultabban hangszerelt erőteljes egysze
rűségeket” (Molter Károly: A keleti állo
máson, Marosvásárhely, 2001. 27-30.). 
Létgond és stilizáló artisztikum , mélabú 
és feloldozó hangulatvarázs örökösen egy
másba rezgő minőségeiről Czine Mihály 
így ír: „A természet örökkévalóságába va
ló kapaszkodás egyszerre életigenlés és 
halállal való barátkozás nála [...] a term é
szet a határtalanság, a szabadság érzését 
adja, s a szemérmes, zárkózott költőnek 
alkalmat arra, hogy magányosságát, me
lankóliáját és felvillanó életörömét a táj
ba transzponálja, s állandósulni látszó vál
ságait a szép harmóniája alá rejtse [...1 
Innen tájképeinek a kísérteties, mitikus 
sugárzása [...] Az elmúlás árnyéka majd 
mindig rávetül, a táj valóságos elemei is 
látomássá irrealizálódnak. A sejtelmes- 
ség belengi az egész képet, a harmonikus 
nyugalmat árasztó élő természet látvá
nya fölött ott borong az elmúlás [...] Színe
ket, hangulatokat és ritmusokat bőséggel 
hozott a havasokból Áprily Lajos, fájdal
mait és tépelődéseit is fel-feloldotta a te r
mészeti világ végtelen hullámzásában, 
de nyugtalanságától, a befogottság és a 
másra vágyás érzésétől meg nem szaba
dulhatott” (Czine Mihály: Nép és iroda
lom I—II., Bp., 1981. II. 119-122.). „Világ
fájdalom -  derű; lelki vívódásokkal teli 
nyugtalanság -  kiegyensúlyozottság” -  
sorolja a kettősségek alapvonásait, az ér
zelmi és világképi ellentétpárokat Sőni 
Pál is írói arcélek, Bukarest, 1981. 5-21.), 
Láng Gusztáv pedig éppen a sokrétű szub
jektum-objektum, látvány-jelkép stb. vi
szonymódok, feszültségfajták halmozódá
sait taglalva problematizálja az egész 
Áprily-költészet szituálás- és megítélés
lehetőségeit: „az ötvösremekekre emlékez
tető versformálás és a formálásnak ellen
álló valóságelemek ellentmondása, a 
diszharmonikus elemekből épített vers
harmónia” olyan különös -  bár döntően 
tradicionálisan esztéticista -  képlet, 
amely nem oldható meg „időszerű ta r ta 
lom + időszerűtlen forma” ham isan leegy
szerűsítő, sematikus fogalmaival. Szerin
te Áprily költészete — amelynek egyes 
darabjai szubjektív világérzékelés és tár- 
gyiasító törvényfelmutatás illeszkedésé- 
vel-szövetkezésévelinkább „világhangula
tot”, mintsem „hangulatvilágot” fejeznek 
ki -  nem -  vagy nemcsak -  „utolsó hul
lámgyűrűje” egy áram latnak, „hanem 
majdnem annyira a háború utáni európai 
líra fejlődésútjának kezdeteihez is kap
csolható. Az intellektualizmusra késztető 
elidegenedés, az élményszerű témák raci
onális kezelése, a valóság szemléleti ele
meinek realitásként -  értelmezésre váró 
realitásként -  való elfogadása, a formá
ban a konstruktivitás igénye -  ezek a leg
fontosabb jegyek, amelyek a szimboliz
mus verseszményéből kinőve, de új 
minőséget létrehozva jellemzik Áprily köl
tészetét is” (Láng Gusztáv: Kivándorló 
irodalom, Kolozsvár, 1998. 74-88.). S bár 
rendkívül lucidus ideológiatörténeti és - 
kritikai, illetőleg értékelméleti elemzésé
ben a szenvedést, a fájdalmat átértékelve 
megnemesítő-megszentelő létesztétikum-
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ról -  m in t a m élta tlan  helyzet problema- 
tikusan -b írálha tóan  paradox átm inősíté- 
sének-átlényegítésénektranszszilvanista 
törekvéséről-kísérletéről -  Aprily kap
csán is hangsúlyosan értekezik Cs. 
Gyímesi Éva (Cs. Gyímesi Éva: Gyöngy 
és homok, B ukarest, 1992), m ásrészt a 
„platonista” jellegű értékeszm ény-kép- 
zésnek, idea- és ideálfelfogásnak, a „ke
resztényi hum ánum ” érvényesítésének 
az önvédelmi értékőrzés örök igazságát 
példázó trag ikus éthoszát, ta g a d h a ta t
lan  terem tő  k a ta rz isá t szintén előtérbe 
á llítja  (uő: Kritikai mozaik, Kolozsvár, 
1999. 33-42.).

S hogy erőszakosan társadalomboldo
gító eszmék bukása után is mennyire ak
tuális lehet a bensőségértékeknek (lelki, 
szellemi, erkölcsi, vallási, kulturális stb. 
értékdimenzióknak) mind az önelvű, au
tonóm művészeti megnyilatkozás-ere
je — a formakultúra öntörvényűségének 
üzenet-kisugárzása - ,  mind a m agatar
tásmorál követendő modelljeit meghatáro- 
zó-befolyásoló jelentősége, azt egy olyan 
nemrégiben — 1998-ban, Budapesten — 
megjelent esszékötet — az Ablonczy Lász
lóé — is igazolhatja, amely m ár címében 
is hajszálpontosan Áprily Lajos 1965-ös 
verseskönyvét idézi: Jelentés a völgyből, 
s amely irodalom- és művelődéstörténeti 
eszmefuttatásai -  „szellemutakon” járó 
tűnődő „barangolásai” -  során Aprily La
josnak, kortársainak, eszmei elődeinek 
és örököseinek a messze fénylő emlékét és 
szellemiségét élesztgeti.

*
Mindezek után elsősorban is merész 

és koncepciózus vállalkozásnak bizonyul 
az Antal Attiláé -  aki mostani Aprily- 
monográfiájában (Világalkotó elemek
Aprily Lajos költészetében) elismerésre 
méltó újdonságokkal tud szolgálni. Mert 
melyik irányban lehet még finomítani az 
eddigi szakirodalomban kialakult Aprily- 
képet? A szerző remekül ráérzett arra  (s 
Jaussra és másokra való hivatkozások
kal is megerősítve célkitűzése helyessé
gét), hogy egyrészt éppenséggel a fogadta
tástörténet fő vonalainak a meghúzása, 
a megkerülhetetlen és jellegadó vélemé
nyek, kritikai értelmezések és megállapí
tások összegyűjtése — áttekintése és össze
gezése — vált érdekfeszítően szükségessé, 
izgalmasan hasznossá. Antal Attila úgy 
végzi el a számbavétel korrekt és pontos
-  bár ta lán  a legfrissebb szakirodalom bi
zonyos szeleteit kissé elhanyagoló (persze 
amúgy is természetszerűleg és nyilván
valóan soha nem lezárható-befejezhető)
-  munkáját, hogy a változó korok válto
zó nézőpontjainak hiteles felidézése mel
lett és azok segítségével máris sokszínű 
portrét fest a költőről. Zavaró ismétlések 
nélkül rajzolja meg műalkotás és recepció 
állandóan alakuló, mégis stabil lényegsze
rűségeket övező legfontosabb összefüggé
seit. Az Áprily-olvasatok tanulságos kro
nologikus feltérképezése tehát egyszerre 
nyújt arcképet és körképet, értelmezést 
és értelmezéstörténetet. [...]

Antal Attila munkájának másik alap
vető újszerűsége, hogy az Áprily-oeuvre 
egészét átfogva, a lírai corpus teljessé
gét vizsgálva úgy tárja  elénk e költé
szet kereszt- és hosszmetszetét, hogy ab

ban az eddig kevéssé elemzett versek 
rengetege is egy szemlélettartománya
iban kiterjedt, ám világképi-poétikai 
szerkezetében, karakterében szervesen 
összekapcsolódó dimenziórendszer elha
nyagolhatatlan részeiként, méltóképpen 
megvilágított elemeiként mutatkoznak- 
mutatkozhatnak meg. Főként az ismét
lődő-visszatérő idő- és értékszembesítő 
motívumok jelentéstartalm ait és jelentés- 
módosulásait boncolgatja a monográfus, 
a szimbolikus és archetipikus képzetszfé
rák  felépülésében lejátszódó emocionális 
és szemantikai mozgásfolyamatok te r
mészetét. Egy komplex és változatossá
gában is rendszerszerűvé terebélyesedő 
metaforikus struktúra működésmódját 
-  s a pozitív és negatív pólusokat kifeszí
tő hangulati, érzelmi, erkölcsi értékjelké
pek oppozíciós viszonyhálózatát. Precízen 
szemügyre véve a költői képzettágítások 
és képi jelentéstelítődések árnyalatait — 
látványszerű-kontúros vagy gondolati
fogalmi élességű konkrétumok, illetve 
példázatos-sorsszimbolikus látomásréte
gek elkülönböződő vagy éppen egymásba 
olvadó határait, körvonalait.

Mindez annyiban nem előzmény nélkü
li, hogy például Az Aprily-költészet motí
vumai című munkájában Széles Klára 
(Széles Klára: Hálás utókori, Miskolc, 
2000. 35-47.), vagy Motivikus tér- és idővi
szonyok Aprily Lajos lírájában című tanul
mányában Máthé József (Máthé József: 
írás és értelem, Bp., 2000. 76—104.) hason
ló módszerekkel és eredményekkel közelí
ti meg a sajátos Áprily-motívumcsoportok 
szövegtereit és jelentésvilágát. Az elem
zésekből kitűnik, hogy a hallatlan zenei 
pittoreszk telítettséggel bíró, így ereden
dő és elemi lírai szuggesztivitást hordo
zó természet- és tájfestő, időérzékeltető, 
enyhén vagy erőteljesen mitikussá felgaz
dagodó szenzibilis képzetelemek egyfajta 
egész varázslatos költői univerzumot te
remtő motívumláncolatokká bővülnek. 
Amely motívumegyüttesek egymást el
lenpontozó vagy feloldó asszociatív érték
sugallatok motivációi szerint -  remény 
és reménytelenség, vágy és lemondás, lét 
és elmúlás személyes vagy közösségi él
ménytömbjeihez, lélekállapotaihoz, érzü
letrétegeihez igazodva — szövődnek össze 
és kontextualizálódnak. Az 1976-ban E r
délyben, Kolozsvárott kiadott Aprily- 
versválogatáshoz, az Őszi muzsikához. írt 
összefoglaló mélységű bevezető tanulm á
nyában ugyancsak Máthé József így vá- 
zolja-körvonalazza a szétágazó élmény
távlatok emberi világát: „A »melankólia 
és muzikalitás« nála menekülést és vé
dekezést is jelent egyszersmind; menekü
lést kora embertelenségei, illúzióromboló 
visszásságai elől, védekezést a humá
numot, szépséget, jóságot veszélyeztető 
erőkkel szemben; az ifjúsággal örökre el
veszettnek h itt harmónia igényét, kere
sését, amelyet egyrészt a szabad term é
szetben és a kultúra világában, másrészt 
a versek erős formafegyelmében és a szö
veg belső m uzikalitásának fokozásában 
vél újra elérhetőnek. Ez a harmóniára 
való törekvés és a vele járó hiábavalóság 
nyugtalanító érzése közötti ellentmondás 
adja tulajdonképpen a húszas években írt 
verseinek gondolati és érzelmi feszültsé

gét. Az Áprily-művek parnasszista jelle
gű, zárt fegyelme, »gránit-kriptabolt«-ja 
tehát valójában belső zaklatottságot ta 
kar.” A motivikus jel- és jelentésstruktú
rák szövedékét felfejtő új tanulmányában 
pedig az egyes motívumszerkezetek (Rá
kos Péter Ady- interpretációjának kategó
riáival szólva) statikáját és időrendi dina
mikáját megfigyelve nyomatékosítja az 
olyan jelentésátfordulások, hangulati és 
atmoszferikus változások szerepét, mint 
amilyenek például a „völgy”-metafora át- 
értelmeződése során zajlanak le. Mert a 
korábban negatív értékvonatkozásokat 
és konnotációkat jelölő „völgy” szókép ké
sőbb éppen a megbúvó hum anitás életér
zésére, féltve óvott bensőségértékeire va
ló utalásokkal, asszociációkkal töltődik 
fel.

Antal A ttila világképelemző pálya
rajza mindehhez képest -  minden előz
ményt számításba véve is -  azért tek in t
hető igen jelentékeny teljesítménynek, 
m ert -  a lehetőségek szerint -  teljes gaz
dagságában, összetettségében m utat
ja be az Áprily-líra szemléletalakulásá
nak folyamatait, érzékeny meglátások 
sokaságával részletezi azokat, s tipológi
ai analíziseit árnyaltan terjeszti ki a vi
lágalkotó motívumelemek összességére; 
úgy bontja szálaira a textuális összetevő
ket (némileg a „close reading” módszere
it alkalmazva), állításaihoz úgy sorakoz
ta tja  a példákat, és úgy mélyed el azok 
szemantikai övezeteiben, hogy ezzel vég
eredményben és bizonyos értelemben 
mintegy be is tetőzi az eddigi Aprily- 
kutatásokat.

Nyomon kíséri, ahogyan a századfordu
lós „spleen”, szenvedéstudat, kissé affek- 
tá lt magányérzet (például a korai Kosz
tolányiéval további kutatásra érdemes 
módon rokonságban álló szenvelgő mo
dor) az induló Aprilynál a húszas évek
ben -  a súlyos és tragikus történelmi 
léttapasztalatok hatására is -  az egyéni 
és kollektív sorskifejezés modellteremtő 
perspektíváiban formálódik át, ahogyan 
konvencionális képzettára autentikus
sá elevenedik és mély értelművé tágul, 
s antik-görögös és keresztény-biblikus 
(világ)irodalmi és mitologikus, európai 
és magyar történelmi, művelődéstörté
neti és erkölcsfilozófiái gondolatsíkokkal 
építkezve az erdélyiség, a transzszilvaniz- 
mus olyan főműveit, alaptextusait hozza 
létre, mint Az irisórai szarvas, a Tetőn, 
A Fejedelemhez, az Opitz Mártonhoz, a 
Nyár, a Tavasz a házsongárdi temetőben, 
a Vallomás és a többi.

Sokirányú megvilágításba helyezi to
vábbá Antal Attila az 1929-ben Erdélyből 
Magyarországra repatriáló Aprilynak 
azt a korszakát is, amelyet A láthatatlan 
írás és más költemények fémjelezte nosz- 
talgikus-látomásos szülőföld-idézések, 
visszarévedő hűségvallomások jellemez
nek, egyszersmind a költői személyiség 
kiteljesedő válságának tünetei telítenek. 
A szorongásos otthontalanság, a deprimá
ló otthonvesztés, az emésztő honvágy, a 
magányérzet, a betegségtudat, a halálfé
lelem felhalmozódó negativitásképzeteit 
olykor egyre kevésbé képesek ellensúlyoz
ni a természet, a történelem, a közössé-
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
giség, a népi, nemzeti hagyománykincs, 
a világkultúra megtartó-önerősítő érték
szférái; s az elhatalmasodó depresszió 
képi kivetülései pedig — később is időről 
időre, például a második világháborús 
megrázkódtatások nyomán — bizonyos 
szemléleti-asszociációs horizontszűkülés- 
ró'l tanúskodnak. A gond, a bú, a nyugta
lanság, az üldözöttség-kifosztottság érzé
se, a menekülésvágy, az oltalomkeresés 
és a végeláthatatlan többi lélekimpulzus, 
pszichikai beállítódás gyakorta elégszik 
meg a visszahúzódás, a meghittség, a pri
vát intim itás kis köreihez való ragaszko
dás elemi igényeivel; van olyan periódus, 
amikor a versekben nem tapasztalható, 
hogy — am int a szerző fogalmazza — „a 
többes szám első személy a baráti körön 
vagy a családon tú lra  mutatna, s a jelké
pek, megjelenített szimbolikus alakok is 
többnyire az egyén és világ s nem a kö
zösség és világ kapcsolati problémáinak 
köszönhetik létrejöttüket”. Finom árnya
lásokban gazdag és összetett folyamat
rajzát, alakulástörténetét kapjuk annak, 
ahogyan a panaszköltemények rengetegé
ben szenvedés és életigenlés, remény és 
csüggedés, érték és értékhiány bináris 
összefüggései között az ellentétes irányok
ban széttartó folytonos lelki hullámmoz
gások zajlanak, ahogy például a második 
világháborús világégés idején a szülőföl
dön, a gyermekkor színhelyén, Parajdon 
töltött esztendő (a Forrásvizek ciklus, 
benne az Ének a Küküllőhöz vagy A régi 
házban tanúsága szerint) némileg a meg
nyugtató bizakodást és megbékélést táp
lálja (hogy azután újra a rezignációt, a 
letargikus kétségbeesést fokozó megpró
báltatások következzenek), vagy ahogyan 
az öregkor lírájában érdekesen-izgalma- 
san megszaporodnak az életvágyat, az 
életkedvet sugárzó úgynevezett „tavasz
versek”. Szövegszerű aprólékosságukban 
bontakoznak elénk a meditáció, a refle- 
xív-kontemplatív öntanúsítás távlatait ki
terjesztő, avagy zsugorító (szegényedés és 
gyarapodás bonyolult összjátékában ka
vargó) lírai folyamatok, a „tető”, a „hegy”, 
a „csúcs”, a „magasság”, a „fény”, a „sze
rete t”, az „élet”, a „béke”, a „fenn”, a „ta
vasz”, a „nyár”, a „hajnal”, a „reggel”, a „vi
rág”, a „fa”, a „csend”, a „kékség”, illetve 
a „völgy”, a „síkság”, a „mélység”, a „sötét
ség”, a „homály”, a „gyűlölet”, a „halál”, 
a „lenn”, az „ősz”, a „tél”, az „éjszaka”, a 
„köd”, a „rom”, a „fekete”, a „vérszín” stb. 
toposzainak, fogalmainak bipolárisan há
lózatos ellentétviszonylatai, logikai, emo
cionális, tropológiai képletei, élményanya
gok, érzéstípusok és motívumrendszerek 
esztétikai egybefüggései. S az olyan értel
mi-hangulati jelentés-eltolódások -  a vál
tozatlan értékpozíciókat „alkalmi jelen
tésváltásokkal” fenntartó jelenségek - , 
mint amilyen a Máthé József is elemezte 
„fenn”-ség vagy „völgy”-metafora változá
saiban észlelhető, s amelyről azt írja An
tal Attila (részint Csép Ibolya nyomán), 
hogy a metamorfózis, már a harm in
cas évekbeli Új középkorban elkezdődik, 
ahol a menekülés a „vakító”, „szikkasztó” 
„fenti” fény elől a hit- és értékelbújtató 
„aknamélybe”, a „katakombába” történik 
(talán az adys „mag hó ala tt” mintájára

is?), s hogy „a »sötétség« a megszokott 
negatív jelentése mellett sokszor tűnik 
fel ellenkező előjellel is. Lehet »rejtő« és 
»ölelő« (Sötétben). Társulhat ugyanilyen 
értelemmel a »lent« képzetéhez: »Jó lesz 
a föld alatt, / nyílj ki, néma, komor vár, 
katakomba« (Lelkem felel). Lehet a világ
égés befejeződésének jele: »legyen békes
ség és legyen sötét« (Legyen már vége!). 
Végül segítheti felidézni a messze sza
kadt rokont: »Sokszor látom, ha csend 
jön és sötét« (Taganrog). Az archetipikus 
képzet eredeti jelentésének ezeket az át- 
csapásait az ellentétes értelembe — vagy 
legalábbis ezeknek az átcsapásoknak 
egy részét - , úgy véljük, a háborús viszo
nyok hívták életre.” S így ju tunk az ötve
nes-hatvanas évekhez, amikor az időskor 
költészetében, „őszikéiben”, a Jelentés a 
völgyből darabjaiban nemcsak felcserélőd
nek a korábbi konnotációk, hanem szinte 
el is illannak; a „völgy” kifejezés konkre
tizálódik és „a lakóhelyet jelöli”. -  Pontos 
megfigyelések és elfogulatlanul kritikus 
megállapítások kísérik ezeket a mozzana
tokat, mint ahogyan azt is például, hogy 
a negyvenes évek négysorosaiban „a kifej- 
tettség helyébe a jelzésszerűség lép”, s az 
„egyszerű megnevezés, u talás” „többnyi
re nem képes a sokszor költői kellékké 
kopott szimbólumrendszert hatásosan 
»újratölteni«”, vagyis „a költő jó pár négy
sorosa esetében nem a mitizálás a tulaj
donképpeni probléma, hanem a századok 
során számtalanszor »kiaknázott« jelkép- 
rendszer újdonságot nélkülöző felhaszná
lása”; „esztétikai értéküket tekintve e köl
temények így nem tartoznak az életmű 
legértékesebb rétegébe”. [...]

A jelentések stabilitásának megingá
sa -  viszonylagossága, problematikussá- 
ga és kontextuális elbizonytalanítottsága
-  egyébként ugyanakkor érdekes elmé
leti kérdéseket is felvet. Az erdélyi ma
gyar líra fő hagyományvonulatára általá
ban jellemző „potenciális szimbolizmus”
-  amelynek fogalmát (azóta is haszná
latos kategóriáját, esztétikai „terminus 
technicusát”) Kányádi Sándor vezette 
be 1967-es bécsi előadásában (Kányádi 
Sándor: Líránkról, Bécsben. Szubjektív 
gondolatok a romániai magyar költészet
ről, in: Korunk évkönyv 1981 -  Két évti
zedes hagyományainkból, szerk. Ritoók 
János és mások, Kolozsvár, 1981. 149- 
152.), s amelyet a szimbolizmus „egy bi
zonyos többszörösen átlényegült formája
ként” és kollektív életérzések sokértelmű 
lehetséges kifejeződéseként értelmez- 
definiál — ugyanis referenciális szabad
ságlehetőségeivel nagymértékben kitá
gítja a sorsjelkép-alakítás mozgásterét. 
Némiképpen eltávolodás ez az ereden
dő, organikus-organicista, archetipizáló 
képalkotástól és metaforizációtól az eset
legességek, a katakrézisszerű figura- 
tivitás, „szimulakrum”-képzés (1. ehhez: 
Bókay Antal: A líra az ezredfordulón
-  poétikaelméleti szemszögből, Alföld, 
2000/2. 33-44.) irányába, jel és jelen
tés, jelölő és tárgy inherens, szükségkép
pen autochton, törvényszerűen szer
ves (a Jung, Frye és mások által leírt 
módon archaikus-természetes) össze- 
függés-összetartozásrendje, kapcsolat- 
rendszere felől a jelentéstulajdonítás egy-

szeriségei, temporális-hermeneutikai 
sajátosságai, intertextuális polivalenciái, 
újrakontextualizáló, sőt remitologizáló 
stratégiái felé. A stilizálás minőségében 
rejlő potenciális szimbolika hatásténye
zőinek jelentőségét Áprilyra vonatkoztat
va Czine Mihály így emelte ki: „Áprily 
zendíti meg a magasból a völgybe szóló, 
»messzire visszhangzó, tiszta humánum 
üzenetét hordozó dallamot«, ő teremti 
meg, az elsők között, azt a »potenciális 
szimbolizmus«-t -  Kányádi Sándoré a 
szó —, amely az erdélyi lírában máig is 
él; amely a természeti képbe beleviszi 
a szimbólum mélyértelműségét” (Czine 
Mihály: Áprily -  Erdélyben, in: uő: Né
meth László eklézsiájában, Bp., 1997. 
190-193.). Olyan virtuális allegorézisről 
van szó, amely részint eredendő, részint 
egyezményes és részint egyedi szemiózis 
által létesül, amely ősképzeteket, külön
féle kultúrkörökből származó allúziókat 
és önálló, alkalmi kódkonfigurációkat 
egyaránt mozgósít, s amely az eseti reto
rikai figurativitás sokrétűsége folytán 
felszabadít, s az egyszerű referenciális 
kényszerek-kötöttségek fölé emel („opens 
up vertiginous possibilities of referential 
aberration”; „It triggers the play of 
rhetorical reversals and allows them 
the freedom of their play without being 
hampered by the referential constraints 
of meaning” -  Paul de Man: Allegories of 
Reading, New Haven and London: Yale 
University Press, 1979. 10., 47.). Létre
hívhat, aktualizálhat olyan vonatkozás
tartományokat, amilyenek például az 
Áprilynál is gyakori vagy jellegzetes „ke- 
reszt”-embléma képzetkontaminációiban 
vagy -affiliációiban válnak érzékelhető
vé: a kereszthordozás antik, catullusi, 
illetve krisztológiai értelmének össze- 
vonhatóságában (a sorsazonosítás szen
vedés- és üdvtörténeti aspektusainak 
szintézisében), általában aprekrisztiánus- 
folklorisztikus-mitologikus és keresztény 
jelképformák társításában, összeszövődé- 
seiben. (Remekül boncolgatja Antal At
tila az összehangolt műveltségterületek 
nyelvi-stiláris és kultúrmorfológiai össze
tevőit a költő drámai műveiben és műfor
dításaiban is. — Finom észrevétele, hogy 
Áprilynál „a »sors« kifejezés és változa
tai sajátos képzetbázissal rendelkeznek, 
s ennek gyökerei a költő görögös művelt
ségében, a görög tragédiák iránti mély ér
deklődésében lelhetők fel”, így „Áprily fel
fogása szorosabban kapcsolódik a görög 
tragédiák sorsképzetéhez, mint kortársa
ié”; hogy „nem a »jellembe írott sors« eu- 
ripidészi felfogásáról van szó esetében, 
hanem Szophoklész drám áinak -  első
sorban az Antigonénak és az Oidipusz 
királynak -  a sorsértelmezéséről”; vala
mint hogy „a görögös végzethitre utaló 
jegyek jól megfértek Áprily költészeté
ben a protestáns vallásosságról tanúsko
dó szövegelemekkel, az antik kultúrkör 
szimbólumai a keresztényével” ) — Az ob
jektív, illetve szubjektív dominanciájú 
költői látványteremtés különleges egyen
súlyáról, arányosított nyitódásairól ezt 
rögzíti a monográfia (Tavaszy Sándor vé
leményéhez kapcsolódva): „a művekben 
a táj elemei úgy vesznek m agukra több-
» » » » » »
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» » » » » »
letjelentést, hogy egyben megőrzik termé
szeti arculatukat is”. Valóban, a külvilág, 
az objektív szituáció keltette atmoszfé
rikus benyomás, hangulat és az azzal 
átitatott, átszínezett (végső soron rea
lista indíttatású) ábrázolás elsődleges
sége, illetve a külső tárgyra-tárgyiassá- 
gokra kivetített szubjektív érzület, az 
előzetes érzéstartalom, a vizionárius- 
im aginárius elvonatkoztatás prioritása 
-  a döntően impresszionisztikus, vagy 
alapvetően látomásos-szimbolisztikus 
képalkotás irányeltérései -  között a jel
legzetes Áprily-vers sajátos komplexitá
sát éri el konkrétság és absztrakció von
zásköreinek. Ezért is lehet jogosult itt az 
„utó- vagy posztimpresszionizmus” kate
góriája -  ahogyan azt Szabó Zoltán (Kis 
magyar stílustörténet, Bp., 1982., 278.) 
felveti.

Antal Attila monográfiája koncepció
zus, átgondolt, arányos vonalvezetéssel 
és gondolatmenetekkel kidolgozott szak
munka — nemkülönben az Aprily-olvasás 
új lehetőségeire nyitó-buzdító, sok szem
pontból gondolatébresztő értekezés. Haj
lékonyán szép stílusban, érzékletes 
esszényelven adja elő mondanivalóját -  
válaszolva a maga elé tűzött eszményke
reső kérdésre is: „mit jelent ma embernek 
lenni az Áprily-művekkel való találkozás 
fényében”. Maga az egyenletes szinten 
mozgó Áprily-költészet is indokolja, hogy 
az egyes műelemzések mértékét tekintve 
nem tesz nagy különbséget remekművek 
és kisebb jelentőségű alkotások között; 
nem a mások által m ár sokszor és ala
posan elvégzett értékelés ismétlése a cél
ja. Igaz az is, hogy törekszik (például Az 
irisórai szarvas esetében) az újabb vers
elemzések (Cs. Gyímesi Éva, Láng Gusz
táv) tanulságait is figyelembe venni (sőt 
igen helyeselhető módon vitatja és korri
gálja is a szakirodalom egyes megállapí
tása it a költemény transzszilvanista pél
da- vagy programvers jellegét illetően): 
ennek ellenére szívesen olvastuk volna 
egy fokkal bővebb kommentárjait példá
ul az Apáczai Csere Jánost és az őt Er
délybe hűségesen követő holland felesé
gét, A letta van der Maetot idéző Tavasz 
a házsongárdi temetőben-ről (illetve en
nek -  ugyan emlegetett -  elemzéseiről: 
Markó Béla: Olvassuk együtt, Bukarest, 
1989. 120-124.; Éltető József: Áprily La

jos, in: 99 híres magyar vers és értelmezé
se, Bp., 1994. 393-400.). És indokolatlan 
marad, hogy a Bethlen Gábort szólító A  
Fejedelemhez című óda m iért „nem ta rto 
zik Áprily legsikerültebb művei közé” -  
holott mások „látomásos nagy versként” 
aposztrofálják, és kim utatják utóhatását 
vagy inspiráló erejét például Sütő And
rás Nagyenyedi fügevirág című esszéjére 
is (1. Ablonczy László: Jelentés a völgyből, 
Bp., 1998. 8-9.; uő: Nehéz álom -  Sütő  
András 70 éve, Bp., 1977. 232-237.). A bő
vítések ezeken a pontokon ta lán  inkább 
gazdagították volna az okfejtéseket, 
m int az egyébként hasznosan világos 
és eligazító összefoglaló zárófejezetben 
egyes tézisek megismétlései.

(Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003)

T h a lia rch u sh o z
Permitte divis cetera, qui simul 
Stravere ventos aequore fervido 
Deproeliantes, nec cupressi 
Nec veteres agitantur orni.

Ha csak a rövid üzeneteket ven
ném, hogy olvastam magától egy szép 
sort, verset, erről eszembe jut, vagy 
hogy tetszik az új írásában, vagy ezt ír
ják  a maga könyvéről, látta már?, ha 
nem, elküldöm, vagy csak egyszerűen 
az olyanokat, hogy mi újság arrafelé, 
és hozzá szám ítanám , hogy tudomá
som szerint hasonló figyelemajándék
ban részesíti ismerőseimet, az erdélyi 
(és nemcsak az erdélyi) m agyar iroda
lom szerzőinek jelentős hányadát, sőt 
azok családtagjait is gyakorta, m ert 
addig nem nyugszik, míg személye
sen is meg nem ismeri azt, aki olvas, 
írással kísérletezik, s van bátorsága a 
publikáció nyilvánosságához is, meg a 
körülötte levőket hogy értse (őrizze?), 
újratételezze em bervilágunk parányi 
köreit,

Ilia Mihály

csöndes nevetőkedv titkainak  minden
kori őrzője, Mihálykám nem tudod te 
azt a sötétséget egymagad lebírni, de 
csak légy ott, légy jelen, rú t a hiány, 
ne hiányozzál,

No, ha összeadogatom a perceket, 
amelyekben ilyen olvasói bizonyságok 
létrejönnek, rájövök, hogy életidejét 
ez az ember (így döntött) másokra for
dítja, s kivételes adottsága van arra, 
hogy a zordság elveivel szemben be
vesse, érvényesítse s a jóhiszeműség 
gyöngeségét, az olvasással meg nem 
szüntetett érzelmi ráhangolódást az 
önarcmás csiszolgatása helyett k ita
lált valamit, am inek neve sem volt, a 
h a tá rra l sem törődő vagy éppen hogy 
gyógyíthatatlanul a gyöngével, a bol
dogulás ha tára in  túlkeveredővel tö
rődő önkéntességet, a pillanatnyiság 
(élő szó, jeladás) mindenkori kiszolgál
tato ttságát, aprócska fényét,

N agyjáték ez, szabályait maga ala
kította, tempóját nem is tudná ta r ta 
ni más, s a hozzá tartozó derűt el sem 
lehet tanulni: ahogy szerzővé avat és 
szerzőemberként újra meg újra üdvö
zöl a Tisza partjáról,

M intha megbízta volna őt valami si
etős isten. Mihálykám, te emlékeztesd 
a munkálkodókat a rra , hogy nincs ti
tok, sem a létrejött írás, sem a meg 
nem született nem a tied, valaki szá
mon ta rtja , s ha egyedül ő, de el is ol
vassa, élvezi, tovább küldi, ötletet ad 
vele m ásnak, nézi mi az eredmény, 
egym ásra szabadít írásokat, írástudó
kat, aztán  elrejtőzik, s figyeli, mi tör
ténik, mondhatni, igen, beleavatkozik 
a világba, egy kicsivel több bizalmat 
kelt a világ irán t azzal, hogy maga 
lesz az olvasó, a jóindulatú kritikus, 
az aggódó, együttérző ember, vagy a

Ha most nem az írásos üzenete
ket, csak a képeket venném, a ré
gi Szegedet, egyetemi könyvtár, pi
actér, hídábrázolásokat, az újabbat, 
prágai-kolozsvári-szegedi sárkányölő 
Szent Györgyöt, íróportrékat, Juhász 
Gyulát, M árait, Vajdát, ismeretlen 
Szendrey Jú liá t pamlagon macskával, 
mókás m adarak, búbos vöcskök színes 
képét, övveretét, szkíta aranyékszerét 
amelyekkel a m ásik végen lakók hét
köznapjaiba lopta bele a barátság  szel
lemes metaforáit, a ku ltú ra  életének 
apró jeleit, azt látom,

K ialakított m agának egy lugast a 
szívünkben, ott mosolyog, mosolyog, 
s várja, a csínytevések u tán  milyen 
a világ, várja, vagyunk-e szólunk-e, 
ismerjük-e egymást, ha m ár összeis
m ertetett, m ert a személyesség az él
tető eleme s a békesség a levegője, no, 
könyvek ,

Eleven szóval megjegyzett faleve
lek, kavicsok szegélyzik életútját s 
általa sokunkét, a tudomány zordon- 
sága, a művészet jóvátehetetlen kofál- 
kodása helyett az értelem derűs szoli
daritása, fáradhatatlan  biztatása,

Mondják, Ilia Mihály irodalomtör
ténész, kritikus, a m agyar irodalom 
szegedi egyetemi biztosa betöltötte 70 
életévét!

(Csak derűs órát vegyen tudomá
sul.)

EGYED EMESE
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ÁRM O S LÓRÁND SÁNDOR  

Jövőbeli szép
A jelen: esendő körülmény 
a filmben cserélhető részlet:
-  magáról a versegyén
egy jövőbeli szép személynek 
forgat -  Elberreget, kábel, 
jobb kéz, szem a kamerába, 
ballal intézkedik, kavar, 
és ’’nyirokba lóg a lába.”
Ballal egyre hesseget, el
hajtani nem bírja mégsem
-  A  múlt szőrös légyszemélye 
ott zümmög, egyre, a gépben -  
Se felvenni nem lehet így, 
majd, ha levetítné szépen 
átszáll oda, s dong tovább
a légy a vásznon túli térben:
Itt sem lehet már. Felugrik
-  filmek, kábel lóg utána -  
keresni helyszínt, ahol még.

[S az a kis légy zümm, utána.]

R om lásban , édes Vágyból, lá zágybó l
Romlásban, édes 
rothadásig 
melletted lenni: 
ennyire vágyik.

De a kénye várad. És, 
amelyik dallal 
nyitott nyakat enged, 
őrületre sarkall.

Ellenállni nem vagy. 
Szétszed, majd újra. 
Légtered add át: 
úgyis lenyúlja,

’’Megtöltesz hajjal, vérbajjal”
OJD

Ne kopogj, ha eljösz: érted 
búgatom csak piros gyáram. 
Kaphass végre te is tisztát 
szerelemben, szabadságban; 
Vetkezz tisztára: ruhádból 
kiöblítem mind a vágyat;
Hajat, gátlást bonts a szélbe: 
Lehull, ó lehull ma végre 
mind a látszat és kibomlik 
testedből a görcsös áram.

Vágyból, lázágyból kiveszlek:
hát engedj neki, - , ,  , , .
hisz mennyire vágyik ? Erted buS legendagyaram.
Melletted lenni 
A rothadásig.

[ Romlásban, édes 
rothadásig.]

Ármos Lóránd Sándor: 1980-ban 
született Nagykárolyban, Temesváron 
végzett a jogi karon, jelenleg Buda
pesten él.

VARGA MELINDA 
a  von a t á ll
ti m ind felültök rá
bolhák ugrálnak síp csontjaitokon
kezetek ráragad a kilincsre

vasszagú kezed fogása
vodkától bűzlik fogsorod
s te csak akarod
még mindig akarod
hogy levakarjalak a barna
vonatülésről
itt nincs számozás
mégis mindenki helyjegyet vált
s a folyóson állnak a mamlaszok

még egy állomás 
s képedbe köpnek 
egy másik vallomást

valaki mindig belepofázik
pedig már elalélnál
lágy kurtizánok
ölét nyalnád
de fanyar a nedv
vágtat a lüktetés
a lábujjhegyeken
kenőcs
margarin
szappan
majd
vazelin
nem marad üres zóna

a testeden 
marószódával 
súrolnád 
le a mocskot

megpihennél 
ijeszt a szoba 
négy falára kifröcskölt 
a klausztrofóbia

gyalog mész a lépcsőn 
te aki a 7. vagy 
mindig közepes 
elvegyülni vágyó
fölötted kölyöklábak dörömbölnek 
piros pöttyös labda pattan föl 
alattad ősz szenilis idegen

vegetál

gyalog mész 
nem akarsz bezáródni 
egyedül maradhatsz 
megrohadhatsz egy 
liftaknában

a vonat megy
egy kettő három vágány
talán besiklik egyszer a
megfelelő látomás is
Gyergyó Vásárhely
Kolozsvár
bécs
belgrád

berlin
kína
vagy Óceánia 
között.

alkoholos hasonlat
mint sör után a vodkát
úgy ittalak magamba
rövid korty voltál
martad a torkomat
majd a nyelőcső következett
felégetted azt is
ólomnehézségű lettél hirtelen
kavarogni kezdett a gyomrom
aztán kiadtam magam
az első vécékagylónak
lemostam számat
most éppen száraz
a torkom
tikkadozom
nem
csúszik semmi 
másnapos vagyok 
gyógyítanom kellene magam 
vörös bor következik 
egri bikavér.

Varga Melinda: 1984-ben szü
letett Gyergyószentmiklóson, a 
BBTE másodéves m agyar-néprajz 
szakos hallgatója.
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HELIKON
BÜRÜS JÁNOS BOTOND

Hatvanhat
Adj egy felest, mondta, és közben 

felhúzta a vállait, mint akinek aztán 
édesmindegy, és olyan jól grimaszolt hoz
zá, hogy muszáj volt elhinni neki, ezt na
gyon tudta csinálni, ezt a vállvonoga- 
tást, annakidején megbolondultak ettől 
mindenféle nők, egy lány abbahagyta az 
almérnökit is, és egészen összetört, hogy 
a végén az apja és az anyja el kellett jöj
jön érte kocsival, és hazaköltöztessék.

Brazilról mindenki tudta, hogy vagány 
gyerek. De tényleg. Egész életében. És mun
kanélküli, de hát ki nem az manapság, min
den rendes pali. Nem mintha büdös lett 
volna a meló, nem volt az semmilyen, de 
egyáltalán. Néha lehetett menni feketébe 
kőművesre, mázolni, padlócsempét lerakni, 
ilyenek, három rongyért plussz kaja, na, at
tól se szaladt neki még senki a falnak, sok
nak fázott tőle a lába, de ő elment, mert azt 
tartotta, hogy a szegénység nem szégyen, 
se a kölcsönkérés, ha kerül az embernek ki
től, mert mi van abban.

Egész nap ott ültek a sarokasztalnál 
a Sommerbár nevű vendéglátóipari egy
ségben, ment a pia és dumaparti a have
rokkal, vagy aki épp fizetett egy rakeszt. 
Pecások is bejártak, inkább lógatták ott 
egész nap, m árm int a pecát a hídról a 
folyóba, csak ne kelljen otthon ülniük. 
Nyugdíjas pacákok voltak, a bot végén 
kívül soha nem fogtak semmit, na jó, ott 
volt fennebb a kanyarban a kendőgyár, 
onnan beleeresztettek mindent a vízbe, 
néha piros volt, néha kék, amilyen szín
nel festettek aznap.

Szóval nem törték össze magukat, 
lácsó kicsi kocsma volt, két kiszupe- 
rált munkásbarakk keréken, ha akart 
az ember egy jó heccet, összedobtak 
valami kicsi lét, amennyi épp került, 
Szándokánnak mindegy volt, szerette 
produkálni magát, zárás után átlépett a 
dróthálón, és eltologatta a kocsikat, vagy 
szembefordította őket, hogy nem lehetett 
az ajtóhoz férni sehogyse, ezzel lehetett a 
legjobban felhúzni Péterkét, aki itt volt 
báros és adminisztrátor, de egy cekkel 
fülét se emelte volna meg, m ert mániája 
volt, hogy sérvet kap, és kiirják Mészáros 
doktorhoz operációra.

Minden hónap negyedikén bejött a pos
tás, otthagyta a nyugdíjakat meg a mun
kanélkülit, könnyebb volt neki, mint ki
menni a címekre, akkor volt nagy hancúr, 
mint szülőértekezletkor az árvaházban. 
Brazil ezekből mind kiita a részét, na, 
azért nem volt a világ pofátlanja, akárki 
szívesen letett egy decit elé a vinilin asz
talterítőre, egyszer el is gondolkozott raj
ta, hogy azért szeretik-e, mert jó a lelke, 
vagy m ert egynyolcvanhárom magas, és 
neki vannak a legjobb történetei, és fiata
lon benne volt az országos bokszban.

Az is okés sztori volt, akkoriban még 
rendesen mentek a dolgok, nem volt ilyen

Bürüs János Botond: 1981-
ben született Csíkszeredában, a 
BBTE politológia és újságírás szakos 
hallgató.

fejetlenség, és nem volt elválva a kisebbik 
húga Mircsoktól, aki beintézte Brazilt 
felmosni az öltözőkben, segédedző volt a 
Voincánál, a vasutascsapatnál,és nagyon 
rendes pali, csak ha beivott, akkor boksz
zsáknak használta a feleségét és ringnék 
a garzonlakást, általában a második me
netben már győzött, kiütéssel.

Hová parancsolsz, udvariaskodott a 
füsskabátos, amíg a kolléga nézelődött 
valami hely után, gyorsan beleivott mind 
a két pohárba, mert ilyen link természe
te volt. Mintha nem lett volna hová ül
ni, egyedül Brazil terpeszkedett a sarok
ban, hogy abszolút úgy nézett ki, mint 
egy pók. Nem nagyon csípték itt őket, 
régi Dohányosok voltak, akkor szoktak 
át, amikor lebontották azt a helyet, mert 
szélesítették az utat, állítólag találtak 
a raktárban két befalazott hullát, még 
a harmincas évekből, ráadásul hántá
sok, senkinek nem fizettek soha semmit. 
Brazil nem értette, mi a francnak szol
gálják ki őket, egyáltalán be se kéne te
gye az ilyen a lábát, de nem volt mit csi
nálni, a főnöknek ugye nyolc, milyen a 
pofája, mindenki fizetővendég. Azért ha 
valami nagyon rossz fej faszit látott, Pé- 
terkének meg volt engedve, hogy szembe
csukja a pléhajtót. Ha ivott két fél rumot, 
a füssösnek többet be nem állt a szája, za
katolt, mint egy kilométerhiányos varró
gép, hogy ő nyomdász, nem tekergő, a ha
verja meg szedő, és Mussolinitól kapták 
a rotációs gépjeiket, hogy erősítsék a két 
ország közti barátságot. Legjobb volt úgy 
csinálni, m intha oda se figyelne az em
ber, akkor egy idő után lekoptak.

A sarokból megkérdezte, hogy ki van 
benne egy hatvanhatban. Nem, nem ló
véba. Nadrágba. Ha minden hülye kérdés 
után csak egy lejt kapna. Négy irányba 
röppentek a lapok, mindent fogok, mond
ta  Brazil, m ert volt két ásza és két alsó
ja. Nem volt rossz kéz, de a füssös elvit
te egy nyomorult filkóval. Szerencse a 
kártyában, balhé a csajokkal, idétlenke- 
dett Péterke, csak hogy mondjon valamit, 
m ert a második partit is m iatta vesztet
te el Brazil. A harm adikban nem volt so
kat mit csinálni, ócska lapok jöttek, de 
utána mintha megkukult volna a báros, 
sorra hülyeségeket hívott. Brazil már ott 
tarto tt, hogy rákérdez, mi a rabok faszát 
mind csinál, de meggondolta, mert Péter- 
kének a sérv után az volt a másik hepp- 
je, hogy ne halljon senkit káromkodni. 
Azt mondta, irtózást kap tőle, védekezé
sül vekniszeletkényi tenyerét mindig rá
tapasztotta a füleire.

Ha csak itt lehetne Csabi. Az nem len
ne semmi, akkor meg lehetne mutatni va
lamit ezeknek a keljfeljancsiknak, elvá
laszthatatlan örök barátok voltak pedig, 
vele nagyon talált a szó, mind a ketten tö
kös srácok, amiket leműveltek, az kétköte
tes regény minimum, még a régi időkben. 
Annyi vér senkiben se volt, Csabi mindig 
ki akart menni osztrákba, volt ott valami 
nagybátyja neki, az volt az álma, megállt 
Jordáche elvtárs előtt, és szemébe mond
ta, hogy ameddig nem adnak útlevelet ne
ki, nem vágja le a szakállát, az se izgatja, 
ha háromszor a nyaka köré tekerve fogja 
viselni, ilyen fiú volt. Persze nem kapott, 
ezen bukott le, mikor leszállt a bicikliről

a vám előtt, leakasztotta a két meszesvöd
röt a kormányról, m ár majdnem átfestet
te magát a határon, haladt borduráról 
bordurára, amikor feltűnt a katonának, 
még röhögött is a hülye, hogy beleér a sza
kálla a festékbe, akkor nem kellett vol
na szaladni, nagyon megverték, mielőtt 
elengedték volna kapott egy borotválást 
is, de Csabi nem szart be olyan könnyen, 
volt nála vagy négy lej apró, azt otthagy
ta  a szekusborbélynak csubukba az asz
tal sarkán. Rá két hétre m ár vették a 
vonatjegyet Temesvárig, mind a kettőjü
kön ott volt alul a fürdőnadrág, Brazil 
megkérdezte, hogy mekkora széles lehet 
a Duna, nem tudták, de olyan hatszor az 
olimpiai bazin, annál semmi esetre se na
gyobb. Egy kukoricatáblában várták  a sö
tétedést, nála volt egy rúd nyáriszalámi, 
felét megették harapásonként, m ert egyi
kük se hozott bicskát magával. A határőr
ökre nagyon rá lehetett ijesztve, ha a szél 
megmozdított egy ágat, kilőtték rá az 
egész tárat, az egész hely bűzlött, annyi 
volt a döglött kutya és macska, nyúlte- 
tem is sok. Addig mind halogatták, hogy 
mikor induljanak, a nagy sötétségben vé
gül m ár egymást se látták, aztán olyan 
gyorsan történt minden, mint egy fehér
fekete film, Brazil nem is emlékezett 
mindenre, kivéve a tiszt arcát, az örökre 
megmarad, milyen feje lett, mikor kiha
lászták őt, és állt csuromvizesen, az meg 
csak egyre bámult, beleguvadtak a sze
mei, nem értette, mit néz úgy, aztán rá
jött, a fél rúd szalámi ott volt a zsebében, 
úgy domborodott elő a nadrágjából, mint 
valami jelzőcövek. Egyre csak ugyanazt 
hajtogatták neki, hogy most megkapod, 
most megkapod.

Péterke ödasündörgött az asztalhoz, 
egy pohárral a kezében, úgy csinált, m int
ha törölgetné. Ki akarta  szagolni, hogy 
dühös-e rá Brazil az elvesztett partikért. 
Hiába, ilyen pincértermészete volt, nem 
bírta, ha valaki mérges rá, ilyenkor min
dig elkezdett hízelegni, csak hogy minél 
hamarabb ismét jóban lehessenek. A po
harat letette az asztalra, megkérdeztem 
neked, mondta idétlenül mosolyogva. Fel
kapta a fejét, nem értette, mi van, és mi
től vigyorog úgy a báros, mint egy tizen
három éves iskoláslány, ha valamelyik 
mókus elkapja a copfját.

-  Megkérdeztem, az a haverod, a hogy
ishívják. Akiről mindig dumálsz, hogy 
nagy kártyás. Csabi. Jönni fog.

Brazil még mindig értetlenül nézett.
-  Jönni fog, lehet, hogy m ár a jövő hé

ten.
Brazil érezte, ahogy végigfut a gerin

cén a hideg.
-  Biztos?
-  Mondom, hogy megkérdeztem neked. 

A szíve fogja elvinni.
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A levegőben B.Gy. angyalával
RIGÁN LÓRÁND interjú-triptichonja EGYED PÉTERREL

(befejező rész)

Itt nincs tovább -  
a józan ész szempontja 
és a bretteri növekmény
R.L.: A nyár elején kölcsönkértem tő- 

led néhány Bretter-kötetet, és az egyik
ben, amelynek előszavát is jegyzed, 
egy érdekes személyes bejegyzést ta lá l
tam , ceruzával, am it -  ha  megengeded 
— most idézni szeretnék: “B retter a szá
zadvég kétségtelenül legeredetibb erdé
lyi m agyar gondolkodója volt. A nagy 
kérdés -  hogyan lehetett az ebben a kö
zegben.” Megismételném a kérdést: tú l
élőművészként vagy esetleg m int olyas
valaki, ak i á tlá tta  a határokat, és ezzel 
a belátásával m esterien tudott zsong
lőrködni és bánni, a sorok között, cél
zásokban és kontextusokban? Hogyan 
lehetett az egy olyan közegben, ahol a 
m ásként gondolkodókat oly módon szün
te tték  meg, úgy bán tak  el velük, hogy a 
fejeket vág ták  le?

E.P.: Két kulcsszó is elhangzott a fel
vezetésedben. Egy adott pillanatban 
B retter valószínűleg felismerte pél
daértékű  m arxológusainak az olvasa
ta, Garaudy, Althusser, Adam Schaff, 
K arl Korsch kapcsán, vagyis az úgy
nevezett reformm arxizm us kapcsán, 
hogy nincs tovább. Hogy ez az elmélet, a 
m arxi, avagy marxizáló filozófia felszá
molja önmagát. O elméletileg nagyon 
pontosan belehelyezte m agát annak  fel- 
számolási folyamatába. Nagyon jól tud 
ta , hogy itt nincs tovább -  elméletileg. 
M int ahogy nem is volt tovább: ha  em
lékszel, a nagyobb, Garaudy á tté r t az 
iszlám ra, kivált a rendből, Althusser, 
akirő l később bebizonyították, hogy tu 
lajdonképpen el sem olvasta A tőkének 
a három  kötetét, jóllehet két nagy köny
vet í r t  róla, drám ai módon fejezte be pá
lyafutását, felesége meggyilkolása u tán  
egy állam ilag dotált elmegyógyintézet
ben. Tehát it t  nem volt m ár tovább. És 
egyáltalán, a túlélő-perspektíva, am ire 
u ta ltá l, B retter szám ára nem létezett. 
Gondolom, felismerte, hogy -  egészség- 
ügyi okok m iatt -  közel van a halála. 
Tehát egyszerűen nem lehetett a tú l
élésre tak tikázn i. I tt azt az álláspontot 
kellett választani, ami az igazság. Ha 
nem lehetséges szókratészi módon a di
alógusban létrehozni, elhelyezni vala
hol a tá rsada lm i mezőben azt, hogy az 
igazság megközelítésének a perspektí
vájában hogyan lehet beszélni, akkor 
személyesen kell választani egy olyan 
pozíciót, amelyben lehetségessé válik 
az, hogy az ember ne taktikázzék. Sem 
elméletileg, sem a személyes kapcsola
taiban. Ez term észetesen nem zárja ki 
azt -  és ezt nagyon sokan a szemére 
hányják - ,  hogy továbbra is olyan embe
rek voltak a környezetében, akiket m in

denki joggal utált. Nekem erről egyszer 
azt mondta, hogy, ha  u ra ln i akarod, ak
kor a szarvánál vagy valamely másik 
megfogható részénél fogva kell kézben 
ta r ta n i a Sátánt.

R.L.: Szókratészt em lítetted -  én 
B retter kapcsán jegyezném meg, hogy 
a nyelvkritika sem csupán logikai 
instrum entárium , hanem  olyan m aga
tartáseszm ény, amely a pontossághoz, 
a tudatossághoz, az egyértelműséghez, 
a tisztasághoz, vagy legalábbis ezeknek 
az igényéhez kapcsolódna. És ebből egy 
olyasfajta im peratívusz is adódik, ami 
most m ár m agára a filozófiára vonat
kozhat. Hogy a filozófia maga, annak  
bretteri koncepciójában egyfajta m aga
tartáseszm ényként működhetne, am it 
ő, úgy érzem, m egtestesített. Vagyis, 
hogy nem pusztán egy spekulációs 
mód, hanem  valóban cselekvés, a világ 
vagy önm agunk m egváltoztatásának 
formája, és egy lehetséges formája az in 
tellektuális tisztességnek is. így tehát 
csak a m indennapi életben, nem valam i
féle elvont módon, hanem  csak ezekben 
a hétköznapokban beszélhetünk filozó
fusról, szemben azzal a fogalom-bota
nikával, ahogyan ta lán  B retter nevezi, 
amelynek nincs semmiféle kapcsolata a 
valósággal és a gondolatnak a valóság
ra  törő tendenciáival. Én ezt tartom  ma 
relevánsnak Bretterből, ezt a hozzáál
lást.

E.P.: Nézd, én továbbra sem hiszem, 
hogy a filozófiának m anapság a mi kul
tú ránkban  és a mi művelődésünkben 
meg lenne az a szerepe, amelyet egy 
nagykorú, nem-provinciális művelődés 
megkíván. Nincs meg az az úgynevezett 
kritikus tömeg, amelyik filozófiával él
ne, vagy amelyik úgy gondolná, hogy 
a köznapok aforisztikus filozofémái 
m ellett neki gondolkodnia kellene és 
ehhez bizonyos filozófiai instrum entu
mokat kellene használnia. Ezt ta lán  
Ágoston Vilmos fogalm azta meg a leg
szebben, a Bretter-életm ű kapcsán. É s
pedig oly módon, hogy filozófiával élni, 
és, am ennyire lehet a mi körülm énye
ink között, filozofikusan élni, nem azt 
jelenti, hogy bizonyos beszélgetésekben 
vagy m ondatcseréink között egyszer 
csak élünk egy kim ondással, egy aforiz
mával, hogy: “h á t ez így jó”, vagy hogy: 
“keletről jö tt a fény”. Ezek azok a legré
mesebb mondathelyzetek, beszélgetési 
helyzetek, amelyekben egy gondolkodó 
ember meghal. Tudja, hogy az, aki egy 
ilyenfajta aforizm át használ, az lezárja 
a maga gondolkodását, és bezár téged 
is. Ellenkezőleg, pontosan arról van 
szó, hogy a beszélgetők ta lá ljanak  egy 
olyanfajta mondatot, amely m indkettő
jü k  szám ára fontos.

R.L.: Nos, én is érzek Bretterben egy 
ilyesfajta, ógörögösen-szókratikus vonu
latot, és olvasván őt néha Szókratész- 
nek az a bögöly-hasonlata ju to tt eszem

be, amely a filozófia ku ltú rk ritikai 
opcióira vonatkozik: m int bögöly csipke
di a városállam ot, a poliszt, ezt a nagy, 
lusta és kövér, önelégült lovat, am i per
sze hálátlan , szükségképpen illúziórom
boló feladat, és m aga az elmélet m int 
olyan hálá tlan  műfaj a m aga m ártírja i
val, kudarcaival...

E.P: És cenzoraival!
R.L: És ta lán  mégis ez az a műfaj, 

amiben utazunk.
E.P.: Most itt eljutottunk ahhoz a pil

lanathoz, ahol beszélgetéseinkben is 
megjelenik egy cenzor, aki nem a bö
göly, hanem  egy idegen gondolat. Ame
lyet használva úgy véljük, hogy vala
milyen igazsághoz ju to ttunk  el, holott 
ilyenkor repültünk  el széles ívben a t

tól, am it igazságnak szeretnénk ta r ta 
ni. Térjünk h á t vissza Bretterhez, ak i
nek két mitológiai állata, lénye a sellő 
volt, illetve a hagym a. A különböző, a 
mondatról szóló fejtegetéseiben mindig 
a rra  in tett, hogy m enjünk vissza “A sel
lő van” típusú kijelentéseknek az igaz
ságára. Nos, “A sellő van” kijelentésben 
m ár a szofisták is azt lá tták , hogy ez 
kétfelé osztható: sellő valóban van, illet
ve sellő nincs. A modernebb logika erről 
azt ta rtja , hogy ez egy ún. szem antikai 
érvényességrés. Vagyis, hogyha valaki
nek azt mondom, hogy sellő van, ta lán  
elkezd gondolkodni azon, hogy sellő va
jon van-e, és am ennyiben van, annyi
ban mi a valósága. És akkor felbukkan 
az a filozófiai szó vagy kategória, am i
vel a legtöbbet küzdünk. M ármost, a 
sellőnek a valósága m inket mindig afelé 
vezet, hogy am ennyiben olyan kijelenté
seket teszünk róla, hogy van egy olyan 
lény, amelynek halfarka van, az a halfa
rok pikkelyes, és a sellőnek esetleg keb
lei is vannak, ezek mind hozzárendelt, 
úgynevezett analitikus szubszidiáris 
ítéletek, és ezeknek az ítéleteknek a so-
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kaságával, am ennyiben talányként fo
galm azzuk meg valaki szám ára, egy
szer csak azt mondja, hogy “de hiszen 
ez a sellő!”. A m ásik pedig a hagyma. 
A bretteri fogalmak vagy gondolatok 
egy úgynevezett növekmény szerint 
vannak  elrendezve, m int ahogy a hagy
ma, az allium cepa is egy olyanfajta 
lény, egy olyanfajta növekmény, amely
nek hol szára van, hol teste, hol csorog 
belőle valam i fehéres dolog, hol gyöke
re, és amely a talajból is növekszik. 
Amennyiben ezeket a szubszidiáris ana
litikus ítéleteket melléhelyezzük, egy
szer csak eljutunk annak  a kijelentésé
ig, hogy ez a hagym a. És rám utatunk  
valam ire, am i ez. így jön létre a való
ság a kijelentésben. Azt hiszem, hogy 
ak ik  a b retteri gondolkodásmódot csu
pán az esszéire vagy a tanulm ányai
ra  rögzítik, nem gondolták végig azt, 
hogy azok a fogalmak, szavak, kategó
riák , amelyeket használ az egyébként 
aránylag kisszám ú írásá t ilyen módon 
szövik át. Meg merem tehát kockáztat
ni azt az elképzelésemet -  és életem je 
lentős részét a rra  fordítottam , hogy ezt 
megpróbáljam konkretizálni - ,  hogy 
ezekben a tanulm ányokban van vala
mi excedens, valam i többlet -  azazhogy 
B retternek a gondolkodása önmagában 
képviselt egy fejlődményt, egy bizonyos 
növekményt (szeretném kiküszöbölni a 
fejlődés szót).

R.L.: Végül gyakorlatiasabb kérdé
sekre terelném  a szót, B retter “közös
séghez” való viszonyára. Tudjuk, hogy 
a Lukács-iskola tagjaival jó kapcsola
ta i voltak, és hogy a mi mai, még fenn
álló kapcsolatainkat Fehér Ferenchez, 
Heller Ágneshez, Vajda Mihályhoz, M ár
kus Györgyhöz, ak ik  ta lán  még számon 
ta rtan ak , köszönhetjük az ő időben át- 
sugárzó h a tásán ak  és befolyásának is. 
A nnak az iskolaszervező teljesítmény
nek, am i lehet, hogy m ár csak anekdo
tá k  szintjén érhető te tten , de akkor is 
fontos, m ert m eghatározónak bizonyult 
helyzetünk a laku lására  nézve.

É.P.: Mind életében, mind halála 
u tán  rendkívüli módon segítette a kö
zösséget -  de nem úgy, ahogy ezt ne
ki feladatul szabták meg. Például volt 
olyan helyzetben, hogy egy adott pil
lanatban  Balogh Edgár, nem zetisé
gi politizálásunknak avagy művelődé
sünknek akkori korifeusa azt mondta 
neki, hogy: “G yurikám , csodálatosak 
az esszéid, de ideje lenne valam i ma
gyart is írn i!” És akkor B retter György 
hazam ent, elővett egy lexikont és meg
nézte, hogy aznap éppen kinek van év
fordulója. V örösm artyt ta lá lta  meg ben
ne -  és ír t  egy Vörösmarty-esszét. Nem 
m ondhatnám  tehát, hogy ily módon is 
nem kívánt megfelelni a helyi kívánal
m aknak. Azt mondottuk továbbá, hogy 
mind életében, mind halálában. Közis
m ert módon személyes kapcsolatai ré 
vén B retter igen jó, baráti viszonyban 
volt a m ár em lítettekkel, a Lukács-is
kola tagjaival, ak ik  gyakran látogat
tak  Kolozsvárra. Mi ennek köszönhet

jü k  m int filozófusok, vagy m int olyan 
emberek, akik  hozzá közel álltak, hogy 
a kilencvenes években egyáltalán fel 
tud tuk  m utatni m agunkat -  olyanok
ként, ak ik  egykor Kolozsváron éltek, ír 
tak , gondolkodtak. És B retter György 
eme bará ta in ak  köszönhetően rendkí
vül nagy tám ogatást kaptunk abban, 
hogy a kolozsvári egyetemen létrehoz
zuk a filozófusképzést, rendkívül nagy 
és a halálon átnyúló tám ogatást, hogy 
a csírázó kolozsvári filozófiaoktatást ak
ceptálták, bennünket elfogadtak a m a
gyarországi szakm ai nyilvánosságban 
-  ham arabb m int akárk i mást. Ez még 
akkor is így volt, hogyha B rettert éle
tének utolsó esztendejében M agyaror
szágról k itilto tták , illetve Rom ániában 
betiltották. Gondolom, hogy ennél ab
szurdabb helyzetet nem tudunk elkép
zelni. Azt a B rettert, aki pécsi születé
sű volt, és aki bárm ikor kérhette volna, 
hogy alanyi jogon, m int m agyar állam 
polgár, hazam ehessen Pécsre.

R.L.: Végül az úgynevezett B retter- 
iskoláról, amelyhez ta lán  te  magad is 
hozzászámítod önmagad...

E.P.: Nézd, term észetesen létezik 
Bretter-iskola. A B retter-tanítványok 
ezt mindig büszkén vállalják. Én 
nem vagyok a Bretter-iskola tagja, én 
B retter egyik jó barátja  voltam, aki né
ha  hosszasan elbeszélgettem vele, ak i
vel gyakran sétáltunk, és akinek ott ü l
tem  a betegágya mellett. Nagyon sok 
érdekes elképzelése volt, sok m indent 
testá lt rám , például azt, hogy az erdé
lyi m agyar filozófiai m últat ki kell ad
ni, és egy szép könyvsorozatot kell belő
le csinálni. Ezt ma Tónk M árton és Pro 
Philosophia alapítvány, valam int kiadó 
meg is teszi, azt is rám  testálta , hogy 
kell írn i egy szemiotikái szótárt -  ha  az 
angyal segít, azt is meg fogjuk tenni - ,  
és így tovább. Van.

R.L.: Szép lassan  eljutottunk abból 
az alapállásból, am ikor egy olyan ge-
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1999-ben fejezte be a Ion Andreescu 
Képzőművészeti Akadémiát művé- 
szet-pedagógia-grafika szakon.

neráció “képviselőjeként”, amely néha 
oly módon próbál saját m agának babé
rokat szerezni, hogy mások fejéről cseni 
le azt, felismerhetnénk, hogy közvetve 
az ő iskolateremtői, oktatói és egyéb te 
vékenységének is eredményei vagyunk. 
I tt pedig m ár nem az a kérdés, hogy 
vajon érdemes-e B rettert olvasni vagy 
sem, és nem is csak könyvekkel szeret
nénk társalogni, hanem  személyekkel. 
Milyen volt há t ő m int “m agánem ber” 
-  és ez nem eszm etörténeti pletykálko
dásra vonatkozó felhívás - ,  milyen volt 
alkotói módszere, milyen volt a hallgató
ihoz való viszonya, hogyan írt, és egyál
ta lán  hogyan fogalmazott meg önmaga 
szám ára filozófiai problémákat?

E .P : Gondolom, beszélgetésünkből 
eddig is kiderült, hogy a szó legszigo
rúbban műfaji értelm ében vett esszéket 
és tanulm ányokat írt. M agánemberi 
viszo- nyaiban is abszolút szigorú
ság jellemezte. Ami nem azt
je- lentette, hogy nem volt
egy — ahogy a hölgyek meg-
fogal- m áznák -  enniva
ló,vagyép- penséggel falni-
való ember, m ert az volt.
B retternek ^  sárm ja volt.
És ez a bizonyos V  sárm  szá
momra azt jelen- tette,
hogy reggelente, ami- t  k. kor
én az egyetemre men- tem,
és ta lálkoztunk a Fürdő ut- cában,
ő pedig bevárta a központ fe- lé igyek
vő kis csapatot, kezében az aznapi elő
adásához előkészített jegyzetekkel, 
illetve, am ikor mi elkezdtünk beszél
getni... számomra az ilyen napokon él
mény volt a belváros felé menni. Az a l
kotói módszere pedig a következő volt: 
hatalm as és naprakész könyvtárából ő 
m indent elolvasott -  nem tudom, hogy 
mikor és hogyan csinálta. (Különben, 
ez a könyvtár tényleg hatalm as volt. 
H a valaki például Kun Béla életrajzát 
a k a rta  elolvasni, vagy Roger Garaudy 
egyik füzetét, azt nála m egtalálta , de 
csak akkor ad ta kölcsön, ha  az ember 
azzal ment hozzá, hogy körülbelül ez és 
ez a problémája, és erről kívánna gon
dolkodni. Akkor a legnagyobb öröm
mel kölcsönadta.) Alkotói módszerére 
visszatérve, ez az volt, hogy -  am int te 
is lá thattad , am ikor olvastad a szövege
it -  itt nincs hivatkozás. B retter György 
nem úgynevezett bélyeggyűjtő típusú 
alkotó volt -  jóllehet különben nagy fi- 
latelista. O nem úgy ír t  tanulm ányt, 
hogy mindenkitől a megfelelő mondatot 
kipreparálja, és tanulm ányának  a záró
m ondata egy félgondolat legyen. Nem. 
Ő, am ikor szám ára k ristá ly tisz tán  meg
fogalmazódott a probléma, és am int le
ült írni, akkor teljes m agányban -  ami 
neki nem tudom m int jelentett, szobájá
ban, sétálva vagy bará ta i között -  vé
giggondolta az esszét vagy tanu lm ányt 
úgy, ahogy azt Bretter György végiggon
dolja és megírja. H a akarod, a józan ész 
szempontjából, amelyhez a m arxizm us
nak  vagy volt köze, vagy nem.
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a legkevésbé sem érdekelt bennünket 
azok keserűsége, akiket a második bécsi 
döntés fájdalmasan érintett. Az észak-er
délyi románokat. Akkor azonban, gyer
mekfejjel, mindebből semmit sem érzé
keltem. Attól tartok -  a felnőttek sem. 
Csak azt láttam , hogy Stegaru csendőr 
őrmester sietve elköltözik Csíksomlyóról 
családostul, és viszik az árvaházból a 
más vidékekről odatelepített román gyer
mekeket, köztük a moldvai Boie§teanu 
Pantelimont is, elemi iskolai osztálytár
samat, aki őszintén csodálkozott azon, 
hogy otthon merünk maradni, amikor jön 
az „ősi ellenség”, jönnek a magyarok. Egy
szerűen nem fért a fejébe, hogy mi szin
tén magyarok vagyunk, tulajdonképpen 
az „érkezőkhöz” tartozók. És fogadkozott: 
Egyet se búsuljunk, mert nem felejtenek 
ők el minket, visszajönnek.

Talán nem is sejtette, mekkora igazat 
mondott, hiszen jóslata négy év múlva va
lóra vált.

M aradt volna egyébként Csíkszeredá
ban a magyarul jól beszélő és a magyar
sággal sohasem kötekedő görög katolikus 
Vlad atya is, aki valójában csak „másod
állásban” lelkészkedett. Híve is aránylag 
kevés volt, mondhatnám, alig lézengett 
néhány, hiszen Csíkszeredában és kör
nyékén „bennszülött” románok nemigen 
éltek. És m ert a görög katolikusok orszá
gosan itt csak erdélyiek voltak, Csíkba fő
ként az ókirályságból odahelyezett román 
tisztviselők, vasutasok, csendőrök és kato
natisztek, szinte kivétel nélkül görögkele
ti hiten lévő románok költöztek Trianont 
követően. Csíkszeredában egyébként a 
harmincas évek közepén, második felé-^ 
ben építettek templomot is maguknak, 
amelyet 1938 táján szenteltek fel. Ennek 
a templomnak a papjait és híveit aztán 
mondhatni egytől egyig elzavarta Csík
ból a második bécsi döntés, 1940 nyárvé
gén. Csakhogy kevésszámú hívei részére 
Vlad atya is épített egy kedves kis temp
lomot, mégpedig a budapesti városmajori 
római katolikus templom kicsinyített má
sát, amelyik éppen 1940 nyarára készült 
volt el. Még arra  se jutott ideje, hogy fel
szentelje. (Erre csak az utóbbi években 
került sor: a görögkeleti egyház sajátítot
ta  ki és szentelte fel a görög katolikusnak 
épült templomot.) Akkor, amikor végre el
készült ugyanis, azért nem kerülhetett 
sor a fölszentelésére, mert a magyar ka
tonai parancsnokság mint olyan nem ma
gyar embert, aki nem Csíkban született, 
kiutasította Vlad atyát. Kár volt egyéb
ként elűzni ezt a (valóban) békességet ke
reső román papot, aki „főállásában” tu 
lajdonképpen állatszelídítő volt. Ebben a 
minőségében a nagy román elbeszélő, Mi
hail Sadoveanu is ismerte, értékelte, sőt 
ír t is róla. Vlad atyának ugyanis sikerült 
rácáfolnia Brehmre a vaddisznók szelídít- 
hetőségét illetően. Érdemes emlékeztet
nünk Csíkszeredái „állatkertjére” ame

lyik sokat foglalkoztatta volt gyermeki 
képzelőerőmet.

Szabadon kószált kissé elvadult kert
jében az őz, de a róka is. Ez utóbbit úgy 
„szoktatta” a házhoz, hogy a szomszéd 
gyerekekkel lyukakat ásatott kerítése 
alá, az utca vagy a szomszéd felé. A gyer
meknépet pedig némi fizetség ellenében 
egy-két napig a frissen ásott lyukak mel
lé állította vesszővel, hogy a kifelé szima
toló rókák orrára verjenek, amikor azok 
kifelé próbálkoznak. így sikerült miha
m ar „meggyőznie” Vlad atyának véden
ceit, hogy jobb nekik „bent”, mint „kint”, 
a nagyvilágban. Félénk farkasa is volt. 
Nagy Imre, a szülőfalujában, Zsögödön 
élő, európai rangú festőművész medvebo- 
csát, „Töksit” is átvette volt Vlad atya, 
amikor a bocs kezdett kinőni Imre bá-

t

esi gazdaságából. Átvette és átkeresztel
te. Én m ár „Moszu”-ként ismertem meg 
a mackót. Ez aztán, amint egy kicsikét 
megnőtt, amellett hogy igen népszerűvé 
vált Csíkszeredában, néhány galibába is 
belesodorta gazdáját -  hiszen szabadon 
battyogott mellette, amikor Vlad atya sé
tálni indult a városban vagy a szomszéd 
falvakban vele. Egy vasárnap délután 
hozzánk is beállított Pálffyékkal szem
ben, Szék úti lakásunkba, nyomában a 
tisztelendővel. Szüleim ugyanis frissi
ben alm át vásároltak. Annak az illatára 
látogatott meg bennünket a mackó. Egy 
vasárnap délután egyszer csak nehéz 
lépteket hallottunk felfelé jönni a deszka
lépcsőn, és már nyílt is a konyhaajtónk. 
Muszu csapta le a kilincset, nyomában 
Vlad atyával, aki intett, egyet se féljünk, 
aztán a jókora mackó két hátsólábára áll
va, jobbra-balra bólogatott. Vlad atya ké
résére édesanyám megkínálta a módfe
lett fegyelmezetten viselkedő dúvadat 
almával, amit ez jól nevelten, egyenkint,

kézből fogadott el. (Még manapság is hal
lani vélem jóízű csámcsogását.) Megevett 
vagy öt-hat almát, aztán gazdája biztatá
sára szépen elvonult, mellső mancsával is
mét lebillentve az ajtókilincset. Kevésbé 
rokonszenves látogatássá sikeredett azon
ban egy vasárnap délután, vecsernye ide
jén a Csíkszeredái római katolikus plébá
niatemplomba te tt tisztelgő látogatása. 
Muszu, amint említettem, általában sza
badon kullogott a város között, Vlad atya 
mellett, mint egy jól nevelt kutya. A temp
lom felé sétálva a gazdi megállt egy isme
rőssel egy kis tereferére. Muszu illedelme
sen üldögélt ugyan egy ideig, de mihamar 
megunta, és kíváncsian befordult a temp
lom nyitott ajtaján, amelyen olyan szép 
énekszó szűrődött kifelé. Álmélkodva, 
szimatolva vonult előre a padsorok kö
zött, amikor az oltárnál imádkozó tiszte
lendő mellett megismerte a ministráns- 
ruhában segédkező barátját a jókora 
medvebocs. Közben a hívősereg jócskán 
hüledezni kezdett. Nosza, odasietett a paj
táshoz, vállára tette mancsát. Az ismerős 
gyerek (hiszen Vlad atya örült annak, ha 
a szomszédok is barátkoznak állataival) 
ráförmedt: Menj innen, Muszu!

A hanghordozás meghökkentette a 
mackót. Mit vétett? Érezte azonban, hogy 
valami nincs egészen rendjén, és az első 
nyitott ajtón kisietett a templomból. Egye
nest be a sekrestyébe. Itt éppen a takarító
asszony munkálkodott csendben, hogy ne 
zavarja a vecsernyét. Amikor meglátta a 
hívatlan vendéget (nem tartozott Muszu 
ismerősei közé), ijedtében nekiesett a sep
rűjével és verni kezdte. Látva, hogy en
nek fele se tréfa, a riadt mackó lenyom
ta  a legközelebbi ajtó kilincsét — és neki a 
lépcsőknek, amelyek egyenest a szószék
re vezettek. Ott aztán két lábra állva két
ségbeesetten nézett szét, m intha mondta 
volna: „Istenem, hová kerültem?!” De ek
kor a hívősereg m ár nevetett.

A szokatlanul tám adt zajra, vison- 
gásra, derültségre a medve eltűnésén 
rosszat sejtő Vlad atya bement a templom
ba. Végül sikerült leszednie Muszut a szó
székről és kivezetnie a templomból, ahol 
gondolom, a Fennvaló is elnevette magát 
a jámbor, riadt medve láttán.

Vlad atya még aznap személyesen, a kö
vetkező napokban pedig a román és ma
gyar sajtóban egyaránt bocsánatot kért a 
római katolikus egyháztól, híveitől és nem 
utolsósorban a templom plébánosától.

A m iham ar hatalm asra növekedett 
medvét (ezt egy másik nagy csíki term é
szetkedvelőtől, a szintén boldog emlékeze
tű  Aladics Zoltán mérnök úrtól, a kiváló 
vadásztól hallottam) Vlad atyának végül 
láncon kellett tartania . Nem m intha bár- 
kit-bármit fenyegetett volna, ugyanúgy 
sétált gazdájával, mint egy szelíd kutyus, 
és az utcán is szívesen eljátszott a szom
szédgyerekekkel, mint bocs korában. A 
hatóságok szólították volt fel (úgy látszik, 
valaki feljelentette) Vlad atyát, hogy ta r t
sa láncon, vagy adja át a bukaresti állat
kertnek, mert dúvad lévén a medve im
már nem járhat szabadon, az udvaron 
sem csatangolhat, még a gazdája társasá
gában sem. Egy viharos délután leesett 
a lánc a nyakáról, de a mackó nem vet
te észre. Ugyanazon a néhány lépésen
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belül járkált idegesen fel-alá, amelyiken 
láncos korában megszokta. Ezért aztán 
Vlad atya áthívta volt Aladics Zoltán bá
tyámat (aki erdbmérnök volt, de nem te t
te volt le az esküt a román államra, így 
1940-ig fényképészként kereste a kenye
rét). Nos, őt hívta volt át Vlad atya, hogy 
amennyiben nem tudná visszatenni nya
kára az erős nyakörvet, lője le az álla
tot, mert (kivált viharos időben) még ve
szélyessé is válhat. Csakhogy amint a 
medve megpillantotta az udvarra lépő 
ismeretlen felnőttet, megijedt. Megfeled
kezett a láncról, és uccu neki, megiramo
dott. Átbükkent a kerítésen, a következő
kön is. Hörgő, kétségbeesett kutyaugatás 
jelezte, amerre haladt, majd ez a zaj is el
ült a vasúti sínek felől. Többé nem látták. 
Zoli bácsit nem vitte rá a lélek, hogy a kü
lönben szelídnek ismert, most is inkább 
riadt, semmint támadó kedvű állatra lő
jön. Nos, ezt hallottam én még Muszu fe
lől a legilletékesebbtől, Aladics Zoltán
tól, aki egyébként kiváló horgásztársam 
is volt, huszonéves koromban, de akinek 
a jelenlétében soha egyetlen halat se sike
rült fognom.

ség bevonulása előtt székelyharisnyás 
fiatalemberek csoportja tün tetett Csíksze
reda utcáin. Vlad atya háza előtt is lehor
gonyoztak egy kis zenebonára. „Horthy -  
Csáki -  Teleki -  minden oláh menjen ki!” 
— ordították kórusban.

Szerencse, hogy tettlegességre nem 
került sor. Valaki telefonon vagy más rö
vid úton, de gyorsan értesítette dr. Páll 
Gábort, aki a Magyar Párt igencsak te
vékeny, sikeres képviselője volt a buka
resti parlamentben, majd a budapesti par
lament immáron nem „választott” (1940 
után nem tarto ttak  választásokat az ak
kori Magyarországon), hanem „behívott” 
képviselőjeként is. Páll Gábor azonmód 
nyomban behajtott bricskájával -  egye
nest Vlad atya háza elé.

A tüntetők elnémultak, majd egetverő 
„éljen doktor Páll Gábor!”-ral üdvözölték 
az érkezőt, és várták, szólaljon meg. Páll 
Gábor meg is szólalt, de mindössze két 
szót mondott:

-  Takarodj, csőcselék!
A székelyharisnyás csoport (számom

ra nem egészen érthető módon ugyan, de 
a tömeglélektanra ne próbáljuk ráerősza

Muszu után Vlad atya több medvét 
már nem tarto tt, de igen egy (malacka 
korában megszerzett) vaddisznót, Gricát. 
Ezzel cáfolt ő rá  Brehmre, aki szerint a 
vaddisznó nem szelídíthető. Vlad atyát 
vaddisznója kiskutyaként követte az u t
cán, legfennebb oda-odavágott egy-egy 
rátámadó kutya elé éles agyarával (bár 
nem tudok róla, hogy egyet is megsebesí
te tt volna közülük), ha ez túlságosan kö
zelről fenyegette. Nos, Gricát Csíkszere
dában találta  a bécsi döntés 1940-ben. 
M inekutána mint dél-erdélyit az akkori 
magyar katonai hatóságok kiutasították 
Csíkból, egyáltalán az akkori Magyaror
szág területéről Vlad atyát, ez a budapes
ti állatkertnek ajándékozta Gricát, „aki
nek” további sorsáról sajnos már mit sem 
tudok. Lehet, a nyilasok, a németek vagy 
a bevonuló győztesek falták fel az ostrom 
alatt, utána.

Egyébként ne felejtsük el, a bécsi dön
tés után néhány nappal, még a honvéd

kolni saját, józannak vélt gondolkodásun
kat) még egyszer éltette doktor Páll Gá
bort -  és szétoszlott.

Vlad atyának azonban m iham ar men
nie kellett.

Ha a tüntető, randalírozó fiatalokkal 
tudott is bánni Páll Gábor, a kiváló helyi 
politikus — az egyik katonai parancsnok
kal szemben, úgy látszik, tehetetlennek 
bizonyult. Mint ahogy sajnos nem sokat 
ért el akkor se, amikor ez a parancsnok 
minden törvényes alap, indoklás nélkül 
néhány odamenekült zsidó embert elhur- 
coltatott Csíkszeredából még jóval a de
portálások előtt, tehát minden német se
gítség, ösztökélés nélkül, mégpedig 1940 
novemberében, családostul. Osszegyűjte- 
te tt öregeket-gyermekeket, nőket, meg
lett férfiakkal együtt, családostul, és 
Kőrösmezőre szállíttatta, úgy, hogy cini
kusan még a vasúti jegy árát is kifizettet
te velük. Atlökte őket a szovjet határon, 
amíg meg nem fagytak, el nem pusztul

tak  az erdőben, vagy az oroszok el nem 
fogták őket. Néhányan közülük vissza
jöttek a háború után. Erről azonban én, 
Csíkban élő kiskamasz mit sem tudtam, 
de szüleim se hallottak. A (valószínűleg 
Dél-Erdélyből, a vasgárdisták elől me
nekült) zsidók tragédiájáról halálra ré- 
mült-rémített ismerőseik, zsidó rokonaik 
-  hallgattak. De az első napok boldogság
mámora után egyre inkább éreztük, hogy 
a határtalannak  ígérkező örömünkbe né
mi üröm is kezd vegyülni. Még Nagybaco- 
ni Nagy Vilmos tábornokot, a bevonulok 
hadtestparancsnokát is „figyelmeztetni” 
merészelte egyik segédtisztecskéje, ami
kor a tábornok egykori (szászvárosi) osz
tálytársánál, a legendás h írű  sebésznél, 
Dr. Hirsch Hugónál szállt volt meg Csík
szeredában: „Tábornok úr — jelentette — 
, az Ön házigazdája zsidó.” (Ezt hosszú 
évek múltán, hogy évtizedeket ne mond
jak, özv. Dr. Hirsch Hugóné mondta el 
nekem.) A tábornok rendreutasította és 
felelősségre vonatta segédtisztecskéjét 
„fegyelemsértésért” -  de az általa képvi
selt szellemmel nem tudott megbirkózni, 
ezért váltották le később, 1942 tavaszán 
(személyes szerencséjére), német követe
lésre a II. Honvédhadsereg parancsnoki 
tisztéről a kiválóan képzett vezérezredest 
a szovjet fronton, azzal a szemrehányás
sal, hogy „túlságosan kesztyűs kézzel” 
bánik a munkaszolgálatos zsidókkal, 
amennyiben a honvédekével azonos el
látásban részesíti őket, és nem tű r meg 
semmiféle ellenük irányuló kegyetlenke
dést, önkényeskedést.

No, de elkalandoztunk. Hiszen Csíksze
redába még be se vonultak a honvédek.

Az „Alma m ater”, a Csíkszeredái róm. 
kát. főgimnázium igazgatója, Papp Já 
nos, úgy szeptember 5-6-án megkért né- 
hányunkat, akiknek kerékpárjuk volt (a 
posta m ár nem működött), karikázzunk 
végig a környező falvakon, és mondjuk 
meg iskolatársainknak, de mindenek
előtt a plébániákra vigyük el a h írt, hogy 
aki diákgyerek csak teheti, szeptember 
12-én reggel legyen a gimnáziumban, ve
gyen részt az iskola diákságával, tanári 
karával együtt a honvédség fogadásán. 
Időközben mi, Csíkszeredái énekkari diá
kok, kiváló énektanárunk, Sarkadi Elek 
vezetésével, a városi kórussal együtt pró- 
báltuk-gyakoroltuk a Himnuszt, a Szóza
tot és a Magyar hiszekegyet.

Kerékpáros utunkon (harmadmagam- 
mal voltam, csak m ár arra  nem emlék
szem, hogy személy szerint kivel) Felesik 
irányában, még Csicsó előtt találkoztunk 
egy Brassó felé tartó  gépesített román ka
tonai egységgel. Megállítottak, kérdez
ték, hová biciklizünk és miért. Kivágtuk 
magunkat: Értesítenünk kell a felcsíki di
ákokat, hogy az iskola nem kezdődik a 
megszokott napon, szeptember 15-én. Fi
gyeljék majd az újságokat, m ert nem le
het még tudni, mikor indul a tanítás. Ez
zel beérték -  és utunkra engedtek.

Akkor édesapámmal ketten őriztük 
a házat. Édesanyámat Besztercén ta lál
ta  a bécsi döntés, ahol nővérét és Ernest 
(Enzi) Ónkéit látogatta volt meg, kiseb
bik öccsét. Szüleim úgy döntöttek, jobb 
lesz, ha édesanyám nem indul haza a za-

> > > > >  f o l y t a t á s  a  1 4 .  o l d a l o n
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folytatás a 13. oldalról
varos időkben, Besztercén bevárja a be
vonulást, és csak akkor utazik, ha már 
Csíkszereda is „visszatért”. Ketten édes
apámmal — mondhatom -  igen jól meg
voltunk. Bács Károly fogadójában „sze
gődtünk” ebédet, ahol Bács néni igen 
finomakat főzött, vacsoránk és reggelink 
pedig kitelt otthonról. Életemnek talán 
leggondtalanabb néhány hete volt ez, hi
szen szabadon csatangolhattam, ahol- 
amerre jólesett barátaimmal, elég volt, 
ha déli 2-3 órára megjelentem Bács Ká
rolynál, hogy édesapámmal ebédeljek.

A bevonuló honvédeket hatalmas tö
meg fogadta (annyi ember azóta se gyűlt 
össze Csíkszeredában). Előbb két oldal
kocsis motorkerékpár érkezett, rom án- 
magyar vegyes tiszti bizottsággal. Már 
ezeket egetveró' éljenzés köszöntötte. Az
tán  motorkerékpáros honvédek jöttek, 
talpig bőrruhában, nyomukban pedig 
a ku rta  egy év után az orosz harctéren 
hasznavehetetlennek bizonyult „Ansaldo” 
törpepáncélosok -  majd a „Toldi” harcko
csik. Ismerjük be azonban: ünnepélyes be
vonulásra mind kiválónak bizonyultak. 
U tánuk a gépkocsizó gyalogság érkezett 
teherautókon. És virágesű fogadta őket, 
éljenzés, boldogság.

Édesapám pillanatra se vette le sze
mét munkahelyéről, a törvényszékről. 
Volt annak leltárában egy jókora bögré- 
nyi húszkoronás aranypénz, még az első' 
világháború után  m aradt volt ott. Ezeket 
sikerült édesapámnak bögréstül vissza
lopnia a román törvényszéki hivatalos
ságok csomagjaiból és elrejtenie, majd a 
törvényszéket ideiglenesen átvevő' hadbí
ró századosnak átadnia. Nyugtát nem ka
pott róla, nem is kért, „hiszen ezek nem 
tolvajok!” ugye. Ez minden bizonnyal 
igaz is volt, de az aranypénzes köcsög sző
rén-szálán eltűnt, amire édesapám halá
láig nem ta lált magyarázatot.

Örömmámorban úszott a város, nem
zetiszín zászlókat lengetett a szél a fal
vakon is. A bevonuló honvédtisztek fity
málva válogattak a trafikban az „oláh” 
cigaretták között, addig is ugye, „amíg 
a miénk megjön”. És megjött. Egy hónap, 
kettő múlva m ár udvarolva érdeklődtek a 
dohányboltban: „Nincs véletlenül egy kis 
oláh cigaretta?”

IV
1.
Akkor, 1940 őszén, a Csíkszeredái Ró

mai Katolikus Főgimnáziumban, amely 
m iham ar a „Segítő Mária” nevet kapta, 
tudtommal először indult párhuzamos 
első osztály. U tána a párhuzamos osztá
lyok nemcsak a háború alatt, de ezt kö
vetően is végig szaporodtak egy ideig (a 
diktatúra utolsó néhány évében főként ro
mán tannyelvű osztályokkal, amelyekbe 
magyar gyerekeket írattak), majd a rend
szerváltás után ismét helyreállt a „rend”. 
Sajnos nincs pontos adatom a pillanatnyi 
helyzetről, nem kezdtek-e megcsappanni 
a párhuzamos osztályok az országunkban 
élő magyar lakosság aránytalanul nagy
méretű fogyatkozásával. Akkor azonban 
a nagyobbak osztályai, a másodikosoktól 
a nyolcadikosokig, nem szaporodtak meg, 
legfennebb a létszám nőtt valamit, az ad

dig román középiskolába jára to tt fiúkkal, 
az anyaországból Csíkba helyezett hivatal
nokok, katonatisztek gyermekeivel és né
hány Dél-Erdélyből átmenekülitek A mi 
osztályunk (hajói emlékszem, a következő 
tanévben, 1941 őszén) két anyaországi fiú
val gyarapodott, majd néhány -  részben -  
„őshonos” leánykával is, akik az első két 
évben, az 1942-43-as tanévig csak „ma
gántanulók” lehettek, ettől kezdve pedig 
„bejáró magántanulókként” szerepeltek. 
A lányok csak a háború után váltak aztán 
„rendes” tanulókká osztályainkban.

A ’40 őszén érkezett, jelesül az 1941— 
42-s tanévben beiratkozott osztálytársa
im közül az egyikkel, a harmadik szom
szédságunkban lakó Gyukli Zolival, 
amint említettem, nem tudtunk összeba
rátkozni, máig sem értem, miért. Édes
apja rokonszenves, csendes ember volt, 
továbbszolgáló alhadnagy (ez volt a hon
védségnél a legnagyobb elérhető tiszthe
lyettesi -  altiszti -  rendfokozat). Annál 
jobban összebarátkoztunk a másik, kevés
bé zárkózott, igencsak ham ar barátkozó 
osztálytársunkkal, Erdődy Ernővel, aki 
szüleivel és nővérkéjével tőszomszédunk
ba költözött, Magyari Győző bácsi házá
ba. Nővérkéje, Babszi (rendes nevére már 
nem emlékszem) igencsak jó hangulatú le
ányzó volt, Udvarhelyre került az óvónő
képzőbe, ezért csak szünidőkben láttuk. 
Ernő remekül focizott és kitűnően tudta 
a latint is, amit az anyaországban első 
gimnáziumtól tanultak. Szigorú és jó la
tin tanára lehetett Jászberényben, mert 
onnan helyezték volt át Csíkba, a pénz
ügyhöz édesapját, de róluk is lesz még 
szó. A magyarhoz hasonlóan, a román 
tanügyi rendszerben is egyetlen idegen 
nyelvet tanítottak első osztálytól a gim
náziumokban, természetesen a kisebb
ségi iskolákban a román nyelv mellett, 
a franciát. Harmadiktól aztán a latint 
is. A baj csupán az volt, hogy a magyar 
tanügyi rendszerben ez fordítva mutatko
zott. Élsőtől a latint tanították a gimná
ziumokban, és harmadiktól nem a franci
át, hanem a németet kezdték. A franciára 
csak ötödiktől került sor. Ezen kívül Ma
gyarországon a harmincas évek végén, a 
negyvenesek elején visszacsatolt területe
ken az ott élő legnagyobb számú kisebb
ség nyelve (Észak-Erdélyben a román) is 
kötelező tantárgy volt a magyar tannyel
vű iskolákban. Igaz, nem sok gondunk 
volt vele, Magyarországról érkezett osz
tálytársaink kivételével, akiket — term é
szetesen -  nem mentettek fel a román 
nyelv tanulása alól. A tanárok elnézőb
bek voltak ugyan velük, de a nyegleséget 
nem tű rték  el, erre egyébként Érdődy E r
nő osztálytársam is „ráfázott”.

Nekünk tehát -  harmadiktól -  m ár az 
elmaradt két tanév anyagát is pótolnunk 
kellett latinból. Szerencsénk volt azonban 
a kiváló és szigorú pedagógus, Hunyadi 
Mátyás fiatal tanárunkkal (azt hiszem, 
akkor kezdte a tanári pályát, amikor mi 
első gimnazisták lettünk), akinek egy év 
alatt sikerült úgy elsajátíttatnia velünk 
a latin alaktant, hogy III. gimnazista ko
romban szerzett latin nyelvtantudásom
mal kitűnően megéltem román szakos 
egyetemi hallgatóként a román nyelv tör
téneti alaktanának elsajátításánál.

Sokat (talán egész gimnazista pálya
futásom alatt a legtöbbet) kellett tanul
nom az 1940-41-es tanévben -  de még 
történt valami. Gyermekből — kiska
masszá váltam. Nem tudom, a Szék útja 
Taplocához tartozó részére való költözé
sünknek, új barátaim nak tudható, tulaj- 
donítható-e, de abból a nyámnyila, pipo- 
gya fiúcskából, akinek elsős-másodikos 
koromban ismertek meg osztálytársaim 
és tanáraim , harmadikos koromban, kis
kamaszként tetőtől talpig „megtáltosod
tam ”, szinte varázsütésre. Magam is el
csodálkoztam, amikor 1940 őszén Nagy 
Rezső testnevelő tanár úr vezényszavá
ra („első nyolc, mászópóznához sorako
zó!” majd „föl!”) az elsők között másztam 
fel a vasrúdon, különösebb gond, megeről
tetés nélkül, és a „henger előre, karok se
gítségével”, majd pedig „karok segítsége 
nélkül!” vezényszavakra már nem omlot
tam el a szőnyegen, mint egy rongy, ha
nem tökéletes bukfencet vágtam előre- 
hátra, és alig néhány nap után m ár a 
szabóval is sikerrel próbálkoztam. Ettől 
kezdve végig az osztály legjobb tornászai, 
atlétái között voltam. Kiváltképpen atlé
tikában, távolugrásban, rövid- és közép
távfutásban jeleskedtem. A tanulással se 
volt (nagy) baj, noha a magyar osztályozá
si rendszer szerint (jeles -  jó -  elégséges 
-  elégtelen) a harm adik osztályban csak 
„elégséges” rendű lettem, m ert a megen
gedett egynél több, pontosan kettő „elég
séges” csúszott az osztályzatomba. Ettől 
kezdve azonban, negyedikben, ötödikben 
és hatodikban „jó” rendű lettem és marad
tam, a megengedett egy elégségesnél már 
több nem lopakodott a bizonyítványomba 
(hatodikban már egy se). Ötödik osztály
ban matematikából „elégséges”-t csak 
Borcsa tanár úrtól kaptam, a legbecsüle
tesebb, messze legtiszteletreméltóbb, de -  
egyvalamiben — sajnos leggyengébb taná
romtól. Nem volt jó előadó.

És kamaszodtam. Felfedeztem, hogy 
ágyékomon pihe kezd nőni, és reggelen
ként különös sóvárgásra ébredek. Átes
tem a „kamaszbetegségen” is, am it lelkiis
meretesen meggyóntam ugyan, de hosszú 
ideig nem tudtam szabadulni tőle. Sajnos 
azonban az egyház (bármennyire meg
értők voltak is gyóntatóim, kiváltképp 
a ferences atyák) ezt a kérdést mindmá
ig nem tudja kezelni. Talán a fiatalokat 
inkább megfogó neveléssel lehetne, nem 
olyan elvont gondolatokkal és fogalmak
kal, amelyeket a kiskamaszok meg se ér
tenek, és később, amikor ta lán  m ár meg
érthetnék, m ár üresjáratokká, a lélekhez 
el nem jutókká válnak. Talán a szomszéd
ságom igencsak izgő-mozgó, sportoló ifjú
sága, barátaim  segítettek abban, hogy ne 
nagyon legyen időm magammal, férfiaso
dé testemmel foglalkozni. A vallás? Azt 
hiszem, az a baj, hogy „készen kaptam”. 
Nem kellett megküzdenem (magamban 
sem) a hitemért. Beleszülettem, kaptam, 
elfogadtam. Mondhatom -  még kényel
mes is volt. (Olykor „jónak” lenni kényel
mesebb, mint „rosszalkodni” ) Csak rész
ben fogott vissza attól, amit a hatodik 
parancs tilt kiváltképp — a paráznaságtól 
- , mert valójában a szó értemét se fogtam 
fel. Jól emlékszem, amikor még kis ele
mista -  harmadikos -  koromban egy al-
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kálómmal meglestem öltözködő édesanyá
mat. Ezt az egyik (iszonyú nagyot sóhajtó) 
Somlyói ferences atyának így gyóntam 
meg: „Paráználkodtam anyukámmal.” 
Nem kérték ugyan a véleményemet, de 
nem hallgatok vele. Ha egyházi főhatóság 
lennék, nem hagynám, hogy második ele
m istákat gyóntassanak, és (hacsak élet
veszélyben nincsenek) azt se, hogy az Úr 
testét magukhoz vegyék, az egészből való
jában nem sokat értenek, fognak fel olyan 
zsenge gyerekkorban. Ezt csak úgy nagy
jából a bérmálással egy időben tenném le
hetővé a katolikus fiataloknak, hiszen ar
ra is emlékszem, hogy második elemista 
koromban a „megszentelő malaszt”-ot (így 
emlegették akkor a megszentelő kegyel
met) — „megszentelő malacának mondtuk 
egymás között, az első áldozásra készülve. 
És ez a szelídebbik kifejezés volt. A dur
vábbat valamelyes ösztönös jóérzésből ma
gam sohase mondtam.

Amint említettem, a Magyari-házba, 
tőszomszédunkba, a város felé vezető 
Szék útján, Erdődyék költöztek 1941 nya
rán. Ernő barátom sovány, eleven fiú volt, 
aki rengeteget idétlenkedett, hogy a tá r

Fodor Nagy Éva festményei
sait szórakoztassa vele, de mondhatom, jó 
pajtás volt. A férfi, Ernő bácsi, alacsony 
termetű, mintha kissé zsidós arcú férfi 
lett volna, igencsak kim ért beszédű, aki 
szívesen ismételgette magát. Mezey Zoli 
barátomat és engem „urazott” Mezey ú r
nak és Sándor úrnak  szólított, de a ná
lunk három évvel idősebb Péter Lacinak, 
nem tudni miért, tanítóképzős létére 
csak a „László” megszólítás járt. Ernő fia 
a „te m arhá”-val maradt, ami épp Ernőt 
m ulattatta a legjobban. Valahányszor dél
után náluk voltunk — beszélgettünk, vala
mi társasjátékkal ütöttük agyon az esős 
időt, és Ernő bácsi, amikor hazaért, ebéd 
után beült közénk egy-két szóra. Rend
szerint két témával hozakodott elő, oly
kor külön-külön, máskor együtt, egymás 
után. A világ legnagyobb hadvezéréről be
szélt és/vagy arról, hogyan nyerik meg a 
németek a háborút. Mondjuk, 1941-ben, 
még 1942-ben is lett volna értelme ezen 
töprengeni az akkori hadi helyzet sze

rint, de 1944-ben, sőt (nekem) még 1945 
januárjában is mondta Szombathelyen 
-  ugyanazt. Az első kérdésre, amely így 
hangzott, na mit gondol (Mezey úr, Sán
dor úr vagy László), ki volt a világ legna
gyobb hadvezére? — Nagy Sándort, Julius 
Caesart, esetleg Napóleont illett monda
ni. Persze, az se volt baj, ha csak vono- 
gattuk a vállunkat, jelezve, hogy ilyen 
fogas kérdésre nincs válaszunk. Hagy
ni kellett, mondja ki ő a feleletet, mégpe
dig a következő módon, hosszú éveken át 
ugyanazokkal a szavakkal: „A világ leg
nagyobb hadvezére nem más volt, mint 
Görgey Arthur, mert semmiből hadsere
get terem tett és megverte vele a legyőzhe
tetlen osztrák armadát.” Ennyi: kurz und 
gut, ahogy a német mondaná. A németek 
zseniális stratégiáját, aipelynek eredm é
nye a megsemmisítő győzelem lesz (az 
oroszok fölött legalábbis), a következőkép
pen foglalta össze: Sztálingrádig, ugye, si
került megsemmisíteniük a legerősebb, 
az első orosz hadsereget. Visszavonul- 
tukban felőrölték a második (még min
dig erős) orosz hadsereget, és végezetül 
Törökország és Finnország felől harapó

fogóba fogják a harm adik orosz hadsere
get, amelyik azonban valószínűleg nem 
várja m ár meg a teljes megsemmisülést, 
és idejében megadja magát. Ebbe a töké
letesnek mondható stratégiai elképze
lésbe mindössze egy hiba csúszott. Úgy 
látszik, volt egy „negyedik” orosz hadse
reg is, amelyik aztán elfoglalta Berlint. 
Erről azonban m ár nem mesélhetett ne
künk, pedig 1945 áprilisának első nap
jaiban, amikor fogolyként kísértek át 
hatszázad magammal Gyanágeregyén 
(Szombathely közelében) még láttuk  
egymást, integettünk is egymásnak, és 
ő fennhangon ezt kiáltotta: Ugye mond
tam, Sándor úr!

Ernő barátunkkal azért jártunk  jól, 
mert kitűnő középcsatárnak bizonyult az 
osztály focicsapatában, ahol én már a IV. 
osztálytól szintén „alapember”-nek számí
tottam  gyorsaságom miatt, és azért is, 
m ert kiváló latinos volt. Remekül tudta a 
latin nyelvtant. Olyan ügyesen súgott is,

ha a szükség úgy hozta, hogy Jupiternek 
kereszteltük volt el. Csak éppen azzal a 
tantárggyal gyűlt meg a baja, amelyikben 
mi, „bennszülött” csíkiak erőseknek bizo
nyultunk -  a románnal. Nekünk ugyan
is — ha előbb nem — az előző években 
igencsak kupálták fejünkbe az „állam 
nyelvét”, amit én már az elemiben jól elsa
játítottam. Noha a tanárok -  mondom -  el
nézőbbek voltak az „anyaországi” diákok
kal, teljesen szabadjukra nem engedték 
őket, almikor erről a tantárgyról volt szó. 
Jupiter pedig -  Ernő - ,  mondom, egy han
got se volt hajlandó tanulni, azzal, hogy ő 
„nem oláh” ugye, ami valamiképpen Hu
nyadi tanár úr fülébe jutott, aki akkor 
nemcsak latinra,, románra is tanított ben
nünket történelem szakos létére. Ő aztán 
románból a gimnázium IV. osztályában 
pótvizsgára buktatta Erdődy barátunkat. 
Nyáron a  szülei kérésére én foglalkoztam 
vele, innen vált számomra felejthetetlenné 
a „lupül” (farkas) főnév ragozása, szegény 
Ernő kínosan lelkiismeretes biflázása 
alapján (lu-pul, lu-pul, lupu-lui, lupu-lui, 
lupu-le). A sikeresen letett pótvizsga után 
azonban többé sohasem emlegette, hogy ő 
„nem oláh”, készült rendesen románból is 
a  még hátralevő két tanévben.

Második szomszédunkba, az Erdődy- 
ékét követő házba költözött az olasztelki 
származású Dr. Bartha Attila pénzügy- 
igazgató-helyettes, szintén az anyaország
ból, Dr. Erdődy Ernő számtanácsos főnö
ke, de a magánéletben nem érintkeztek. 
Attila bácsi nemcsak tagja, a főszervező
je is lett Csíkszeredában a nyilaskeresz
tes pártnak. Megfeszített agitációs mun
kával sikerült is.kereken 7 (hét) tagot 
toboroznia, és ezzel be is érte, m ert „nem 
sokaság, hanem lélek”, ugye.

Idekívánkozik egy zárjeles történet.
< Egyik „nyilas testvért”, Attila bácsi 

tagtársát, Vasbányai urat, személyesen 
is ismertem. Jókedvű, jó beriyó' magyar 
ember volt, eredeti nevén Eisehgruber. 
Az oroszok bevonulása elől nem mene
kült el Csíkból. Ügyesen, az elsők között 
beiratkozott Lenin és SztáKn Csíkban is 
alakuló pártjába, a  Kommunista Pártba. 
M ihamar szépen kezdett alakulni a kar
rierje, fél év alatt-valami fejesfélévé nőt
te  k i magát a pártban. Közben azonban 
néhány zsidó is hazavergődött a deportá
lásból, aki ismerhette, de Csíkban is bi
zonyára került, aki feljelentse, hiszen 
m ár tényleg sikerült „valakivé” felver
gődnie magát, és az ilyen embernek iri- 
gyei is akadnak ugye, mindig. Ám még 
1946-ban valami hirtelen tám adt beteg
ség egyik napról a m ásikra elvitte. Meg
halt. „Pártos” temetése volt, amolyan pap 
nélküli, szép, vörös lobogókkal, vörös sza
lagé koszorúkkal, amelyek útján a Párt 
búcsúzott jó elvtársától, hűséges katoná
jától. Másnap, nem később, hisz még a 
virágok frissen virítottak a koszorúkon, 
megérkezett az ukáz a fővárosból: Vas
bányait ki kell zárni a pártból, és ki tud
ja, még mi minden várt volna reá nyilas 
múltja miatt. Szegény -  becsapott -  elv
társai tehát kimentek a temetőbe, és a 
Vasbányai sírját borító koszorúkról mind 
levagdosták a ,jó elvtársat” gyászoló ko
szorúk feliratos szalagjait.)

(folytatjuk)
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SZŐCS ISTVÁN

Elzengett dési harangszó
Mottó:

„tömörülni fognak, kinevezik 
egymást nagy írónak, matinékat 
tartanak, könyveket adnak ki.
Azt a látszatot keltik majd, hogy 
itt még élet, kultúra, nyelv van ennek 
az elesett népnek a teteme alatt.” 

(Székely Mózes)
Jó fél évszázada annak, egy nyári késó' 

délutánon feltűnt nekem, valahol a Nagy- 
Szamos völgyében, hogy milyen csodála
tos lágyan kondul meg a dési nagytemp
lom harangja, milyen hosszasan kizeng, 
kelet felé, m intha a folyó és a történelem 
vize alól buggyanna fel...

Pár éve meg az tűn t fel, hogy ez a ha
rang is csak úgy szól, mint bármelyik 
más harang. Érdeklődtem; nem cserélték 
ki. Kifáradt az érc, megváltozott a völgy 
akusztikája? Iparosítás, távoli infra han
gok destrukciója? Talán légszennyező
dés? A kor atmoszférája?

Most m ár elmondható lenne, hogy Dés 
egykor oly hosszasan kizengő szavú írója, 
Daday Loránd körül is minden rendbe 
jött. K im utatták, bebizonyították, hogy 
csak Székely Mózes, Derzsi Mihály, Ko
vács Bálint néven írt, Dücső Csaba néven 
nem (aki egy létező, jelentéktelen, izgága 
kamasz volt), hiába próbálták ráfogni... 
Hiába?... megint elővették a rágalm at -  
egy íróval szemben semmi sem lehet gya
lázatosabb, mint ha egy szembedöfően 
nem-író, egy senki tákolmányát tulajdo
nítják neki — ... hiába? hiszen a családi 
házról van most már szó, az örökösökről, 
nemcsak egy emléktábláról.

Az nevet legjobban, aki utoljára rágal
maz?

*

Minden irodalomtörténészi jó szándék 
ellenére, Daday Loránd rehabilitációja 
nincs rendben, s ta lán  nem is lesz soha, 
m ert amikor m ár végre megeshetne, m ár 
nem lesz kinek.

Dadayt csak úgy lehetne mint írót re
habilitálni, ha mint emberrel is azt ten
nék, elválaszthatatlan nála az emberi cse
lekvés az íróitól, és ez a típusú író-ember 
ma nincs divatban! Ahogy írja valahol, 
hogy felsőbb körökben m ár „a népnek” 
pusztán az emlegetése is ingerültséget 
vagy még inkább: komikus hatást vált ki, 
ugyanilyen komikusán hangzik mai iro
dalmi, irodalmár, irodalom közeli fülnek, 
ha ilyeneket emlegetne valaki: népmentő 
író, népet szolgáló, népnevelő író, népéért 
síró, bús, bocskoros értelmiségi?

Már akkor is, amikor ez még menő szó
lam és reklámszlogen volt, akkor is csak 
úgy elpukkant az ilyesmi, szemlélteti, 
ahogy bántak, ahogy elbántak, ahogy ma 
is bánnak olyan írókkal, mint Makkay 
Sándor, Balázs Ferenc és még kevesen 
mások. (Házi olvasmányul Németh Lász
ló: Cseresznyés, és az egész Német László 
ellenes nyomtatvány tömeg.)

És Dadayval együtt rehabilitálni kelle
ne Dés városát — annyi más, az idő árján 
szétfoszlott magyar kisvárossal együtt. 
Fantasztikus élete volt ennek is: az első 
név szerint emlegetett magyar város bi
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zonyos krónikás hagyományban, itt volt 
látható vala a Vezérek köve, a legenda sze
rin t a hét vezér annál ülve tanácskozott a 
honfoglalás-projektről. (Benne is van a ré
gi Belső-Szolnok vármegye címerében, a 
Bábel toronyhoz hasonlító Csicsó várával 
együtt.) Már a XVI. század végén szemet 
szúr holmi német zsoldosoknak, és bedön
tik a Szamosba. (Lásd Szamosközinél.) 
Aztán közvetlenül a II. világháború előtt 
ultraradikálisok felrobbantják.

A városnak a század elején csodálatosan 
szép -  hosszasan kizengő -  szellemi élete 
volt: négy nevezetes családja, a Parádyak, 
Sorbánok, Vidovszkiak, Klikszerek mel
lett idevaló Dési Huber István, a nagy fes
tő, öccse, Huber Győző, érdekes író; Gáldi 
László, a nyelvész, de lakott itt Mohi Sán
dor is, Pittner Olivér is, az utolsó hajtás 
ezen a nemes ágon Incze János Dés festő
művész. Csak még egyet mondjak: e város
kának saját színházi lapja is volt!

Incze János Dés: téli utca

Ám az ilyen városok nemcsak felfele 
sarjadtak: a mélyük is nyüzsgött, mind
egyik alatt külön Inferno tüzelt, és min- 
denik megérdemelt volna egy Dantét 
is... legalábbis anyaggal el tudott volna 
lá tn i...

Daday hősies, szép életére most innét 
verődnek vissza távoli, megtört, zavaros 
ekhók.

Itt volt például a Sorbán család: egy
szerre román, örmény, ófrancia, tatár, 
német; Guilelm, a régi magyar világban 
árvaszéki ülnök, majd 18 után az első ro
mán prefektus, népszerű zeneszerző is, 
máig élnek egyes úaMamai... Felesége, 
Bogdánffy Lencsi néne a legomlósabb kug
lófot sütötte és a legaranylóbb borsodót 
főzte a Nyíresen innen és túl. És term é
szetesen ide vonzotta Kővár-vidék, illetve 
Nagysomkút kiváló szülöttét, Felvinczi 
Takács Zoltán művészettörténészt is -  
aki nem lehetett hálátlan ember.

Amikor 1940 után otthagyja szegedi 
és pesti állásait, hogy megszervezze a ko
lozsvári egyetem művészettörténet tan 
székét, felébred benne a hála, és meghív
ja  katedrájára adjunktusnak a Sorbán 
gyereket, a Rault.

Azonban az akkori kolozsvári Egyete
mi Tanácsnak a tagja volt Kós Károly 
is, aki máig részemről kiderítetlen okok 
m iatt gyűlölte Takács Zoltánt, és meg
óvta az adjunktusi kinevezést. Amikor 
az Egyetemi Tanács ülésén jelen volt 
Szinnyei-Merse Jenő is, az akkori magyar 
közoktatási miniszter, a festőzseni grófi 
rokona, Kós Károly nyersen kitört a kine
vezési javaslat ellen, azzal a kifogással, 
hogy Raul Sorbán -  román - ,  nem pont 
ezt az etnonimet használta -  és már úgy
is vannak románok Takács tanszékén... 
és elgondolkoztató, hogy Kós még soha se
hol máskor így nem viselkedett, és ilyen 
érvhez nem folyamodott. Más kifogás nin
csen? Nincs, mondták. Akkor — szólt a 
gróf, úgy is, mint horthysta miniszter -  
„Kós méltóságos úr megjegyzését el nem 
hangzottnak tekintjük, és kinevezzük Ra
ul Sorbánt adjunktusnak”.

Ki is nevezték. És em iatt aztán Raul 
a felszabadulás u tán  feketelistára került 
és nem közölhetett, szilencium alá vette
tett, és az egzisztenciáját gyakorlatilag 
akkori felesége, Larissa Sorbán, a szépsé
ges, szuggesztív művészetű balett-táncos
nő szavatolta. És amikor vagy harminc 
év múlva Raulnak új ambíciói támadtak, 
mint tudjuk, csúnyán leleplezte Kós Ká
rolyt, sőt az egész magyarságot! Most pe
dig tiltakozik a Daday-kultusz, emléktáb
la, örökség, minden ellen.

Pedig hogy a támadás nem ellene ment 
ki, azt sugallja az a körülmény, hogy a Bo
lyai Egyetem szervezésekor Takácsot ke
ményen kihagyták, és arra  kényszerült, 
hogy (Kabayék kerámiaműhelyében lehe
tőséget kapva erre) nagyon vékony fest
ményeket pingáljon, éhenhalás ellen... 
amíg aztán le nem jött érte a lánya Pest
ről és el nem vitte...

(Valójában, azt hiszem, az igazi fullánk 
Sorbánba nem a szárm azására te tt kifo
gás m iatt törött bele: hanem mert Kós, 
mint még sokan mások, nevetségesnek 
tarto tták  Raul absztraktista festészetét 
stb. Viszont a bumeráng visszapattant, 
és a legrosszabbkor, a legártatlanabb em
bert találta el!)

Ezért, úgy látszik, Daday Loránd prob
lémája nem irodalomtörténeti, hanem 
viktimológiai ügy. O megrögzött áldozat
típus. Miért?

Mániákus igazmondó. Lelkész létére 
többször megírta, milyen súlyos szere
pük van az erdélyi magyar egyházaknak 
a magyarság felszívódásában: „A magyar 
egyházak elégtelen hitéleti gondozása mi
a tt ugyanis az erdélyi magyarság nagy tö
megei több mint két évszázadon át akar
va, nem akarva kénytelenek voltak az 
igénytelensége m iatt a legmostohább rö
gön is megtapadó és bizánci eszközeivel 
mindenütt virágzó román egyházak szol
gálatait” igénybe venni. Meghökkentő 
az a gondolatmenete, hogy Csíkban is a 
szórványlét sivárságára jutott volna a ma
gyarság, ha nem marad meg tiszta kato
likusnak — azaz: a vallási megoszlás-meg
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osztás volt az erdélyi magyarság végzete. 
Elképzelhető, hogy egyes protestánsok er
ről hogyan gondolkoznak, mint ahogy az 
is, hogy mennyire lehet jutni történelmi 
tájainkon felekezeti támogató nélkül, sőt 
annak ellenében...

És bár kimondottan, tettekkel is bi
zonyítottan — pl. mint tanfelügyelő — 
rom ánbarát volt, szépítés nélkül írja 
meg regényeiben a románság egyes ré
tegeinek igazságtalan viselkedését az 
impériumváltozáskor... És a történe
lembe is mélyebb pillantásokat vetett, 
mint a rutinos hazafiak: „Mi gyakorla
ti értéke van pl. annak a más lapra ta r
tozó és bizonyára fontos előzményekkel 
bíró dolognak, amire egy 1600 körül 
kelt latin kéziratban bukkantam, hogy 
»megbüntetendők azok a magyarok, akik 
azért vallják románoknak magukat, 
hogy ugyanannyi adót fizessenek, mint 
a románok«. Ők ugyanis már akkor ked
vezményezettek voltak, mint olcsó mun
kaerő kevesebb adót fizettek, s ezért sok 
magyar hagyta el vallását és lett román, 
hogy adóját könnyebben kifizethesse. Mit
kezdjünk el ma egy ilyen adalékkal”...

*
Azt hiszem, Fodor Sándor írta  meg a 

legkegyetlenebb véleményt Dadayról Kor
társuk voltam -  kortársaim voltak című 
kötetében. (A könyveim különben valót
lanság: akinek élete első fele mások élete 
befejező szakaszával esik egybe, az még 
nem kortárs, csakis formálisan... más 
kor lelke él vagy sorvadozik benne.)

„Hajói tudom, a tehetséges fiatal iroda
lomtörténész és irodalomkritikus, Tapodi 
Zsuzsa m ár elkészült Daday Loránd... 
monográfiájával... Kíváncsi vagyok, egy
felől sikerült-e a Daday teljes irodalmi ha
gyatékát feltérképeznie” -  közbeszúrom, 
én még kíváncsibb vagyok, m ert Tapodi 
a Helikonban a Zátony elemzésekor egy 
szót sem veszteget a másik regényre, 
a Csütörtökre, amely pedig odaállítha
tó több szempontból is Liviu Rebreanu 
Akasztottak erdeje c. regénye mellé. Ami
vel azonban Tapodi nemes hagyományt 
folytat. Annak idején, a hadbírósági tá r
gyalásáról szóló sajtóbeszámolóban töb
bek közt ilyeneket olvasni: „A hadbíróság 
elsőnek Gubmann Rozáliát, az Erdélyi 
Szépmíves Céh tisztviselőjét hallgatja ki. 
A tisztviselőnő elmondja, hogy a budapes
ti Genius könyvkiadó vállalat kritikai cé
lokra, mint minden könyvből, a Csütörtök
ből is küldött egy példányt a vállalatnak, 
náluk azonban senki sem olvastál Keleten 
a helyzet változatlan. Térjünk vissza Fo
dorra, szóval azt mondja, illetve kérdi, 
vajon rájön-e Tapodi, miért nem lehetett 
Daday valóban nagy író? Azt mondja:

„Daday Loránd túlságosan jó ember 
volt ahhoz, hogy nagy író válhatott volna 
belőle.” E mondat Fodor valaha te tt összes 
megállapításai közül a leginkább méltó a 
figyelemre, érdemes volna az ő összes kor
társait végigelemezni e szempontból... 
Én mégis inkább így fogalmaznék: Daday 
nagy író kortársai mind sokkal kisebb 
emberek voltak annál, semhogy azonosul
ni mertek volna nézeteivel.

Visszaemlékezés
Július 23-án lesz Daday Loránd halálá

nak 50. évfordulója: ennek kapcsán gondola
tok, megválaszolható és megválaszolhatat
lan kérdések cikáznak agyamban, melyek 
már régóta foglalkoztatnak. Ugyan bizony 
kinek vétett, ha vétett, hogy egy viszontagsá
gos élet után, holtában sem hagyják nyugod
ni? Milyen eró'knek érdeke még ma is hamis 
vádakat szórni rá, súlyos jelzó'ket illeszteni a 
Daday név mellé?

Morfondírozásaim közepette arra  jutot
tam, hogy nem vétett senkinek, csak rosszkor 
vagy talán  rossz helyen született.

ígéretes életút kezdődött 1893. november 
6-án Besztercén, hiszen biztos anyagi hát
térrel rendelkező, értelmiségi családban lá
tott napvilágot Daday Loránd. A szép kezdet 
után, 1896-ban bekövetkezett az első tragé
dia, amely meghatározója volt az írói személyi
ségfejlődésének. Az osztrák nemesi családból 
származó anya nehezen viselte az erdélyi élet
módot, a kisvárosi hangulatot: gyermekét is 
elhagyva visszatért szüleihez Bécsbe.

Szomorú évek következtek az anya nélkül 
nevelkedő Daday életében, melyet súlyosbí
tott az apjával való viszony romlása is. Minde
nért csupán a nagyapja, Daday Elek szeretete 
kárpótolta, aki Kossuth Lajos nyugalmazott 
tisztjeként, nemzeti öntudatának és világné
zetének formálója is volt. így tehát a törekvő, 
de zárkózott Daday diákként a könyvtárba, 
az olvasmányaiba menekült.

1913-ban a család kérelmének eleget té 
ve beiratkozott a kolozsvári Református Te
ológia Fakultásra és ezzel párhuzamosan a 
kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tu
dományegyetem bölcsészeti karára is, ez
zel saját szellemi igényeit is kielégítve. Úgy 
tűnt, szebb időkre virradt az ifjú Daday, de 
ez sem tarto tt soká, mert közbeszólt a hábo
rú. Teológus hallgatóként nem volt katonakö
teles, mégis önként jelentkezett a hadseregbe.
A hadtesttel Olaszországba került, s a négy 
és fél év alatt a háború minden borzalmá
val szembesült: nyomor, betegség, halál, ha
difogság. Az események fokozták az emberi 
problémák iránti érzékenységét. Nápolyi fog
ságának idején (1916) lefordította m agyarra 
Friederich Paulsen berlini professzor B eveze
tés a bölcsészeibe című művét, amely mindmá
ig nem látott napvilágot, s írásai jelentek meg 
a La corriera delta seraban.

1919 nyarán hazatért Erdélybe, s gyors 
egymásutánjában letéve lelkészképesítő vizs
gáit, m ár 1920 őszétől kezdve az Erdélyi Re
formátus Egyházkerület szolgálatába állt, 
mint radákszinnyei segédlelkész. Krémer 
Luisszal kötött, de rövid ideig tartó, sikerte
len házassága, valamint kislányuknak halá
la, újabb fordulatot hoztak Daday életében. 
Budapestre utazott, s folytatta az évekkel az
előtt megkezdett bölcsészeti tanulm ányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol a 
filozófia doktorává avatták 1924-ben.

A háború után karcolatokat, novellákat és 
tanulmányokat közölt a Pásztortüzben (1921), 
Napkeletben (1921) és A (/romban (1923).

1923-tól a budapesti Református Egyete
mi Konventnél dolgozott, kezdetben tisztvise
lőként, majd mint konventi titkár, míg a köte
lesség haza nem szólította Semesnyére, ahol 
örökhagyó nagybátyja megromlott egészségi 
állapota m iatt a családi birtok felügyelet nél
kül maradt.

A fiatal örökös, annak ellenére, hogy addig 
még nem gyakorolta a gazdálkodás művésze
tét, komoly sikereket ért el a gazdálkodás te 
rén, ezáltal népszerűségét is növelte a helyi 
közösség körében. Kétszáz fejősjuh tejéből 
noszolyi típusú sajtok készítése megrendelés-

Daday Lorándra
re, felívelő lótartás, amelyet 1930-ban elnyert 
aranyérem koronázott a nagyilondai állatki
állításon: hogy csak egypárat említsünk az 
eredmények közül. A falu népe is minden bújá- 
val-bajával hozzá fordult tanácsért, és ő igye
kezett is mindig eleget tenni a kérelmeknek. 
Emberségéről tanúskodnak azok a helyzetké
pek, amelyek a falu népének emlékezetében 
máig megmaradtak.

Nyugodt, boldog időszak volt ez a Daday 
Loránd életében: újból családot alapított, irá
nyította a birtokon folyó m unkákat, s m aradt 
még bőven idő vadászatra, olvasásra, írásra.

Az 1930-as évek termékenynek bizonyul
tak  Daday irodalmi munkássága tekinteté
ben is. Székely Mózes írói név a la tt megjelent 
a Zátony című regénye a budapesti Génius 
Könyvkiadónál 1930-ban, amely Victor 
Regnier francia fordításában látott napvilá
got a párizsi Revue Mondiale Könyvkiadónál 
1935-ben. Bár nyomtatásban nem jelent meg 
azóta sem, 1933-ban Herman Richard színre 
vitte a szintén Székely Mózes álnév alatt írt, 
A térkép című három felvonásos színdarabot 
a Budapesti Belvárosi Színház rangos színmű
vészeinek előadásában.

Budapesten a Mephos Könyvkiadónál 
1935-ben megjelent a Csütörtök című regény 
is.

A megjelent regények, de főként a Zátony, 
nagy port kavartak fel a román sajtóban, 
ami után a hatóságok törvényszéki eljárást 
indítottak Daday Loránd ellen. Két hónapig 
vizsgálati fogságban ta rto tták  Brassóban. 
A vád: írásbeli propaganda. Annak ellené
re, hogy mellette tanúskodott Vaida Voevod 
Alexandru miniszter, a Pen-klub elnöke, még
is a kolozsvári hadbíróság 1935-ben hat hóna
pi szabadságvesztésre ítélte, amelyet a dési 
fogházban töltött le. 10 000 lej pénzbírság és 
10 évre szóló jogfosztás tetőzte a büntetést. A 
természetjáró, szabad embert rendkívüli mó
don megviselte a börtöncella. Lelki gyötrődé
sét főként az okozta, hogy jogtalannak érezte 
mindazt, ami vele történt. Nem uszított, nem 
ellenségeskedett írásaiban, csupán az erdélyi 
sorsot ecsetelte.

Semesnye a világtól eléggé elszigetelt tele
pülés volt, amely Daday Lorándnak az erdélyi 
szellemi élethez való kapcsolódását leszűkítet
te. Az általános politikai helyzet sem volt ked
vező, s a gyermekek iskoláztatása is gondot 
jelentett, mivel a faluban csak román tannyel
vű iskola működött.

1939-ben a semesnyei házat és birtokot gaz
datisztre bízta, és Désen a Mikes Kelemen u t
cában (ma Eminescu) családi házat vásárolt.

Ebben az időszakban Dés városa komoly 
kulturális életet élt, felpezsdült az iskola- 
szervezés, tánc- és színjátszó-körök kezdtek 
működni, irodalmi körök, festőiskolák indul
tak  újra. Ezekbe a tevékenységekbe Daday 
is szervesen bekapcsolódott. Házában olyan, 
ma m ár nevezetesnek számító személyiségek 
fordultak meg, mint Móricz Zsigmond, Gaál 
Gábor, Nyíró József írók, Varró Dezső, Mécs 
László költők, Huber István, Mohy Sándor, 
Simó Béla festőművészek, gróf Kornis Károly 
ornitológus, gróf Bethlen Béla, Eszak-Erdély 
kormánybiztosa és sokan mások. így vált a 
ház igazi kulturális műhellyé.

Daday Loránd 1940 őszétől az új tanév elő
készítésével foglalkozott, mivel kinevezték 
Szolnok-Doboka vármegye elemi iskoláinak 
tanfelügyelőjévé, s a Magyar Királyi Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium megbízta a 
vármegye népoktatási kerületének vezetésé
vel is. A rábízott feladatokat teljes odaadás-

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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Szárhegyi
összegzés
Különös csengése van a Gyergyó-szárhegy 

névnek. Nem tudhatom, hogy így volt-e ez 
m ár a Kájoni János idejében is, illetve a Láz
ár grófok várkastélya, Bethlen Gábor ifjúsága 
mit adott a hely varázsához. Nem kutattam  a 
híressé vált székely falu históriáját, nem köt 
oda semmilyen rokoni szál — csak csupán a ba
rátság. A barátság, kis- és nagybetűvel. Mert 
nagybetűvel írták-írják a Gyergyószárhegyi 
Barátság Művésztelepet; persze, a barát
ság ritkán töretlen, viták, konfliktusok itt 
is akadtak, ám ma már, az indulás 30. évfor
dulóján kétségtelen, hogy Zöld Lajosék tábor- 
szervező-táborépítő buzgalma, elszántsága 
meghozta a pozitív eredményt: Szárhegy be
írta  nevét újabb kori képzőművészetünk tör
ténetébe. Az ünnepi alkalomra összeállított, 
grafikailag és nyomdatechnikailag valóban 
igényes (a Csíkszeredái Alutusnál készült) al
bum (a gyergyószárhegyi mindenes Zöld La
jos szerkesztésében) jóval 200 fölötti résztve
vő, egykori táborlakó adatait közli, portréval 
és egy-egy színes reprodukcióval hitelesítve 
az „enciklopédia” írásos közléseit.

Az újratalálkozás különösen azokkal elgon
dolkodtató, akik tegnap még köztünk voltak, 
akiknek rajzai, képei, szobrai közt járkáltunk 
a műteremben, kiállításukat tervezve, vagy 
az alkalm as reprókat válogatva. Baász Im
re, Plugor Sándor, Sövér Elek, Mircea Vremir 
vagy akár a távolibbak, Nagy Pál, Károly Sán
dor, Mátyás József, Tóth Szűcs Ilona megszó

lítása, megszólalása már csak így, a dokumen
tumok által, az emlék felidézésével lehetséges, 
jóllehet a születési évüket nézve, ennek nem 
így kellene lennie. A Gyergyószárhegyi Barát
ság Művésztelep Enciklopédiájában jelen van
nak a korban előttük jártak  is, Bállá József, Ba
logh Péter, Benczédi Sándor, Ciupe Aurel, Vetró 
Artúr -  annak köszönhetően, hogy a szervezők 
az idősebb mesterek jelenlétére is igényt tartot
tak. És nyilván hosszan lehetne sorolni azokat, 
akik változatlanul részesei az erdélyi (magyar) 
képzőművészeti életnek, s akik visszajárnak: 
a szakmai igényességet biztosító egykori társ- 
szervezők, Márton Árpád és Gaál András, az
tán Balázs Imre, Bardócz Lajos, Deák Ferenc, 
Jakobovits Miklós, Kákonyi Csilla, Kusztos 
Endre, Márkos András, Paulovics László, Tóth 
László, Tőrös Gábor -  sorolhatnám A-tól Z-ig.

Ha m ár összegzésről 
van szó, én mégis meg
állók a Cs betűnél, pon
tosabban Cseh Gusz
távnál. Egyrészt azért, 
mert az erdélyi grafika 
egyik legtehetségesebb
je az idén töltötte volna 
hetvenedik életévét (de 
jövőre m ár húsz éve lesz, 
hogy elvitte a gyorsan 
pusztító kór), másrészt 
a Barátság Táborához 
(is) kapcsolódó emléke
zetes teljesítmény okán.
Mindenekelőtt a Szárhe
gyi Madonnára gondo
lok, szimbólum értékű 
rézkarcára, amely a mű
vésztelep 1978-as kiadvá

nyának borítóján volt látható (és amelyet mi 
is, mint KOMP-PRESS Kiadó, címlapnak vá
lasztottunk, a Megrajzolt pátria kötet 2002- 
es tervezésekor). Erről a grafikai lapról ma 
is leolvasható Gyergyószárhegy konkrét és 
jelképes jelentése. A műemléki környezetbe 
állított nőalak, a mozdulat természetessége 
és a történelmet idéző (latin) írás — legfőkép
pen azonban a felület kiváló megmunkálása 
teszi emlékezetessé Cseh Gusztáv művészi al
kotását, mintegy a Hatvan főember és a Jeles 
házak híres sorozata felé is mutatva. A hagyo
mányőrző és ugyanakkor újító grafikus élet
művének ez a nagyszerű darabja két évfordu
lót kapcsol össze: Gyergyószárhegyet és Cseh 
Gusztávot egyszerre ünnepelhetjük általa.

Cseh Gusztáv: Gyergyószárhegyi madonna

» > »  folytatás a 17. oldalról 
sál, minden emberi és pedagógiai tehetségé
nek hasznosításával lá tta  el.

1941 nyarától Dés rajon tanfelügyelősé- 
gi titkára, majd 1942-től ugyanazt a feladat
kört tölti be a kolozsvári tanfelügyelőségen. 
Mindvégig az erdélyi magyar közoktatás fel
lendítéséért ügyködött teljes erejéből. Saját 
szavait idézve: „Mindenki számára, mindég 
kész vagyok és kész leszek, hogy a lehetősé
gek határáig  ne segítsek, hanem szolgáljak... 
”. „Láttak m ár pásztort, ki az éppen világra 
jö tt bárány fölé hajlik? Nézzék meg jól ezt a 
mozdulatot és zárják a szívükbe, mert ez min
den. Az egész pedagógia. Akik ezt megtanul
ták, mindent tudnak. Akik ezt tudják, azok 
ne aggódjanak.” (Daday Loránd: Erdélyi neve
lőfeladatok körvonalakban, Dés, 1941.)

1943-tól az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület elnökségének tagjaként tevékeny
kedett.

A közéleti ügyek és a mindennapi gondok 
nem szorították háttérbe irodalmi tevékenysé
gét. 1942-ben megjelent második kiadásban a 
Mefhosz Könyvkiadónál a Csütörtök című re 
génye, és ezt követte 1944-ben ugyanannál a 
kiadónál a Kié az országi című három felvoná- 
sos színmű.

Daday mindig ott volt, ahol segíteni kel
lett. Nemes emberi gesztus volt, hogy min
dent kockáztatva segítette a dési üldözött zsi
dókat. így Méra Sándornét, született Wiegner 
Zsenit 1944 májusában a dési gettóból szemé
lyesen hozta ki, és otthonába fogadta egy ide
ig. Egy másik eset: amikor, Öhlbaum Sándor 
zsidó ügyvéd két társával együtt sikeresen ki
szökött a munkaszolgálati táborból, megszer
vezte rejtegetésüket, etetésüket Miksa Viktor 
pincéjében, annak ellenére, hogy a német meg
szállók még bent voltak a városban.

Mint köztiszteletben álló polgárt, a ma
gyar- és a románajkú lakosság közösen kér
te fel Dadayt arra, hogy a város határában 
fogadja a benyomuló orosz hadsereget 1944- 
ben, megóvva a város népét a vérontástól. A 
felkérésnek eleget téve, viszonylag békésen 
történt meg a bevonulás, de ennek az volt az 
ára, hogy az Eminescu utcai ház egy részét 
lefoglalták az orosz parancsnokság részére, s 
rövid átmeneti időre el kellett vállalnia Dés 
város polgármesteri tisztségét. Polgármes
terként a város nyugalma fölött őrködött, a 
különböző nemzetiségűek közötti kölcsönös 
megértést szorgalmazta, szem előtt tartva a 
magyar lakosság teljes joggyakorlásának biz
tosítását. Ezt tám asztja alá egy 1944. novem
ber 15-én közzétett felhívása.

A rövid, de hatékony polgármesterség után 
leginkább tanítani szeretett volna, de mégis 
elfogadta tanfelügyelői kinevezését a magyar 
iskolák Szamos rajoni körzetében, mely tiszt
séget 1946-ig töltötte be. Ekkor visszavonult 
a dési magyar gimnázium német-magyar ka
tedrájára tanítani.

Ebben az időszakban megkezdődtek a zak
latások a magyar állampolgársága, szárma
zása, addig betöltött tisztségei miatt. Ismé
telt házkutatások következtek koholt vádak 
alapján, és 1946-ban öt hónapi szabadság- 
vesztésre ítélték irodalmi munkássága mi
att. A büntetést a kolozsvári fegyházban 
töltötte le. Szabadulása u tán a testileg és lel
kileg meggyötört Daday visszatért tanítani a 
dési, immár vegyes nemzetiségű gimnázium
ba. A tenni akarás újra átsegítette a holtpon
ton. Lelkesen oktatott, nevelt s önkéntesen 
könyvtároskodott. Biztatta és irányította a ki
bontakozó fiatal tehetségeket. Csak párat em
lítve a tanítványai közül: Vadász Zoltán, Lász
ló Gerő, Papp Béla.

A változások a család anyagi helyzetét 
is súlyosan érintették, ugyanis 1949-ben a 
semesnyei birtokot az állam jogtalanul eltu
lajdonította. így csak a csekély tanári fizetés 
biztosította a négytagú család megélhetését, 
amelyet időnként megpótolt a hazai folyóirat
okban megjelent írásainak honoráriuma. Fő
ként az Utunk ban és Igaz Szóban közölték mű
veit.

1952-ben máig ismeretlen vádak alapján 
vizsgálati fogságra zárták a kolozsvári börtön
be. Mivel semmit nem sikerült rábizonyítani, 
négy hónap után, súlyos betegként, szabadláb
ra helyezték. Szembe kellett néznie a halállal: 
ekkor tudta meg, hogy fehérvérűsége van.

Életének hátralevő időszakában nyomda 
alá készítette novelláskötetének anyagát, 
amely még halála előtt megjelent az Állami 
Irodalmi Kiadónál Bukarestben, 1954-ben, 
Malomszeg címmel, Kovács Bálint álnév 
alatt. Hozzáfogott háromkötetes önéletraj
zi regényének megírásához, amelyből sajnos 
csak az első készülhetett el. Daday Loránd 
1954. július 23-án hunyt el.

Születésének 100. évfordulójára, 1993. no
vember 6-án az írószövetség, az EMKE és a 
dési RMDSZ közösen emlékünnepséget szer
vezett, emléktáblát készíttetett, amelynek el
helyezését a dési polgármesteri hivatal és a 
helyi tanács megtiltotta. Azóta sem sikerült 
a szervezőknek és a családnak a tábla elhelye
zésének jogát kieszközölni.

Daday Loránd életének jelen bemutatása 
azt a homályt és félreértést kívánja eloszlat
ni, amely az életművet mind a mai napig mél
tatlanul övezi.

Dés, 2004. június 10.

HOMONNAI LENKE
Homonnai Lenke az író leánya.
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‘KP'D'EX-
Rózsás Sándor: Leventesors 
(részlet)
A nyugaton elszenvedett hadifogság a legtöbb eset

ben nem ta r to tt évekig, de sajnos az életkörülményeik, 
hányatta tása ik  szintén nem voltak irigylésre méltóak. 
Tehát nem lehet a szörnyű szovjet fogság m ellett a Nyu
gatra  vetó'döttek sorsát sem elintézni egy kézlegyintés
sel.

Füzes Miklós, a Baranya Megyei Levéltár igazgató
ja  a következő' könyvcímeken ír ta  meg a nyugat-euró
pai országokban sínyló'dó' m agyar hadifoglyok sorsát: 
Forgószél, Modern rabszolgaság, Embervásár Európá
ban. Azt hiszem, beszédes könyvcímek, nem igényel
nek különösebb kom m entárt. És ha azt vesszük, hogy 
az elm últ évtizedekben „nyugatosnak” lenni, vagyis a 
kötelező' önéletrajzban feltüntetni azt, hogy Nyugatról 
h aza té rt hadifogoly volt valaki, az sem volt a továbbta
nulási lehetőség vagy a munkahelyi előmenetel kedve
ző feltétele.

A m agyarországi szovjet frontra hajszolt fiatalok egy 
része hősi ha lá lt ha lt a megszálló erőkkel folytatott 
harcban, a többiek könnyű préda gyanánt hadifogság
ba estek. A katonai elhárítás, a SZMERS egyből le ta r
tóz ta tta  a civil ruhás, elhanyagolt külsejű, borostás fi
atalokat m int ellenséges partizánokat, terro ristákat, 
diverzánsokat. A szovjet hadsereg katonai törvényszé
ke fantáziadúsan összefabrikált vádiratok alapján h a 
lá lra  vagy 10-25 évi kényszerm unkára ítélte a leventés 
fiatalokat.

A szovjet front előrenyomulásával, a visszavonuló
hátrá ló  ném et katonai egységek fellazult fegyelme, fe
jetlensége, a hadvezetés tehetetlen kapkodása közben 
a gazdátlanná vált leventealakulatok rendre feloszlot
tak . A parancsnokaik vagy szó nélkül leléptek, vagy kö
zölték a fiúkkal, hogy menjenek, am erre lá tnak. A fi
atalok term észetesen ösztöneiknek engedelmeskedve, 
csoportokba verődve vagy magányosan ú tta lan  utakon 
igyekeztek szülőfalujuk felé, kihasználva az ellenséges 
front hézagait. Sokakat fe ltartóz tattak  a vidéket átfésü
lő szovjet és bolgár katonák, és így ju to ttak  fogságba, 
majd előbb-utóbb a szovjet katonai e lhárítás őket is le
ta rtóz ta tta .

Sajnos, a csodával határos módon hazakeveredett fia
talok többségének sorsa ugyanaz lett, m int a különböző 
módon fogságba kerü lt leventetársaiké: otthonukból el
hurcolták, le ta rtóz ta tták  őket. A megszálló Vörös H ad
sereg elhárító  szervei minden esetben hozzájutottak a 
leventékből verbuválódott csapatok, alakulatok névso
rához. Ennek alapján a szülői házból szedték össze a fi
a ta l fiúkat, és a szovjet katonai bíróságok valamennyiü- 
ket m int szovjetellenes háborús bűnösöket -  kémkedés, 
terrorizm us, diverzió vádjával -  h a lá lra  vagy kényszer- 
m unkára ítélték.

A szovjet e lhárítás nem csupán névsorokkal já r ta  a 
vidéket. Az utcákon, mezei dűlőutakon portyázó kato
nai járőrök meg-megszólították az útjukba került, gya
nú tlan  fiatalokat. Rövid igazoltatásra bekísérték őket a 
szovjet parancsnokságra, ahol elsőnek egyetlen kérdést 
te ttek  fel: levente voltál? E rre  term észetesen, magától 
értetődően az volt a válasz: igen. Ezt követte az azonna
li le tartóztatás, vizsgálati fogság, és koholt vádak alap
já n  a szigorú ítélet: kényszerm unka Szibériában.

A ztán nyolc-tíz év is eltelt messze idegenben, am ikor 
végre Sztálin halá la  u tán  az elhurcoltak alig néhány 
ezer túlélője hazaju thato tt hírm ondónak a GULAG 
m unkatáboraiból, a birodalom ázsiai tájairól.

H ite l, 2004 . 6. szá m

-  I%tpT,X

R E F L E X IÓ K  46.
N o n fig u ra tív  zene

A nonfiguratív megjelölést 
nem szoktuk a zenére vonat
koztatni. A képzőművészeti le
xikon szerint: “nem elég szaba
tos, de általános megjelölése 
annak az európai festészetben 
és szobrászatban 1910 táján 
feltűnt művészi irányzatnak, 
amely teljesen szakít a termé
szeti jelenség ábrázolásával 
és tagadja a művészi megisme
rést. Az absztrakt kép és szo
bor nem ábrázol semmiféle ter
mészeti formát, mégcsak nem 
is utal rá jelekkel, mint tette 
pl. a kubizmus, hanem csak a 
színek, vonalak, formák min
den természeti modelltől füg
getlen, önálló létét és kölcsön
hatását kéréséi. Megalapítója 
V. Kandinszkij, aki festészetét 
a zenével rokon tiszta, abszo
lút festészetnek nevezte”. Az 
1961-es kiadású lexikon szöveg
fogalmazásával, lényeglátta- 
tásával lehetne vitatkozni. De 
most nem ez a fontos, sokkal in
kább az a gondolatébresztő uta
lása, hogy a művészet “minden 
természeti modelltől független 
önálló létét és kölcsönhatását 
keresi”.

Valóban így lenne? Lehet-e 
minden minket körülvevő való
ságtól független a művészi alko
tás? És vajon a zene ilyen lenne?

A zene tényleg absztrakt je
lenség; ha a képzőművészet a 
maga eszközeivel át akar jutni 
a zene világába, akkor valóban 
közelítenie kell a zene eszköztá
rához. De ez a közelítés csak il
lúzió, az eredmény messze nem 
zenei. A költészetben is van
nak zenei jelenségek, de csak 
a felületet érintik, a költészet 
zeneítése is csak illúziókeltés.

A zene nem tudja és így nem 
is ábrázolja a természetet. De 
akkor mit ábrázol? Érzéseket, 
érzelmeket, gondolatokat, szel
lemi teret: filozófiát? Mindeze
ket és ezen kívül még valami 
m ást is: A ZENE TEREMTET
TE TERMÉSZETET. Ebben 
rokon a matematikával. A ma
tem atikának is van egy maga 
terem tette TERMÉSZETE, a 
matematikai formulák világa. 
Minden új matematikai for
mula “ábrázolja” a matemati
kai természet modelljeit. Úgy
szintén a zene is ábrázolja a 
ZENETERMÉSZET modelljeit. 
Milyen modellek ezek, hol lel
hetők fel, mi a lényegük?

Karnyújtásnyi távolban volt 
mindig a zene természetvilá
ga, és a muzsikusok éltek is 
a lehetőséggel, hogy bejárják, 
felfedezzék a zene “tárgyi” vi
lágát. A népzenére gondolok.

Bármilyen kor zenéjére gondo
lunk, mögötte ott van a népdal 
világa, mint őstermészet. Hatal
mas dallamanyagból mint ze
nei őstenyészetből bontakozik 
ki ez a zenevalóság. A zene csak 
újabban vált absztraktjelenség- 
ből még absztraktabbá azzal, 
hogy megkísérelte -  több-keve
sebb sikerrel -  félretolni a ZE
NETERMÉSZET modelljeit. 
Mondhatnánk: “minden termé
szeti modelltől független” zenei 
LÉTET kísérelt meg mestersé
gesen létrehozni. Az atonális, 
atematikus zenék csak lépcső
fokok voltak e végső cél elérésé
hez. Valóban non figuratív ze
ne született a hatvanas évek 
ultramodern zenei laboratóri
umaiban. Az elektronika min
den segítséget megadott az új, 
mesterséges képződmények lét
rehozásához.

A jelszó: mindent kiküszö
bölni a zenéből, ami visszautal 
már meglévő zenei emlékkép
re, mert ez óhatatlanul vissza
mutat a zenetermészet modell
jeire. Meg kell tagadni a zenét, 
hogy új ZENE születhessen?

De végbevihető ez a FÜG- 
GETLENÍTÉS akkor, amikor mi 
magunk RÉSZEI VAGYUNK A 
MINKET KÍVÜLRŐL ÉS BE
LÜLRŐL KÖRÜLÖLELŐ VA
LÓSÁGNAK?

A zenetörténet nagy csomó
pontjain m ár előfordult, hogy a 
zene díszítőelemei annyira fölé
be kerültek az eredeti zenei szö
vegnek, hogy az m ár a nonfigu
ratív zenét súrolta. A bel canto 
virtuóz “melizmáiból” szinte 
teljesen eltűnt a zenei alap, a lé
nyeg. A mai stadionzenék min
den — esetleg létező—alaplénye
gét “befedi” az orkánzúgássá 
fokozódó hangszóró “ZAJ”. A 
matematikai formulák alkal
mazásával nyert zeneszubsz
tancia valóban nem fordul a 
természet felé, független tőle: 
gondolati síkon létezik. De hát 
ez is természet -  mondhatná 
valaki joggal. A teljes függet
lenség mindentől, ami VAN, 
mindössze illúzió.

De miért is akarunk annyira 
függetlenedni aTermészettől?Ta- 
lán menekülünk önmagunk való
sága elől? Elborzaszt az a mind 
erőteljesebben jelentkező felfede
zés, hogy már mindent elmond
tak előttünk a művészetben és 
a zenében, mi csak ismételjük a 
már hallott IGÉKET? Tulajdon
képpen ETTŐL akarunk megsza
badulni: kétségbeesetten szeret
nénk ÚJAT alkotni

TERÉNYI EDE
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Novemberi évfordulók
1 — 70 éve született George Boitor román költő
2 -  135 éve született Ignotus Hugó magyar író 

150 éve halt meg Anton Pann román költő
3 - 1 9 0  éve született Emich Gusztáv magyar könyvkiadó

90 éve halt meg Georg Trakl osztrák költő
4 -  240 éve halt meg Charles Churchill angol író
5 — 335 éve halt meg Johannes Coccejus holland filozófus

510 éve született Hans Sachs német költő
6 — 60 éve halt meg Radnóti Miklós magyar költő 
7 - 9 0  éve született Ion Bánu^á román költő

590 éve született Mauláná Dzsám i iráni költő 
1010 éve született Abu Muhammad Ali Ihn Hazm  
arab költő

8 — 330 éve halt meg John Milton angol költő
9 — 450 éve született Philipp Sidney angol költő

10 -  90 éve született Tamás Gáspár romániai magyar író
11 -  70 éve született Vasile Rebreanu román író
12 - 1 3 5  éve halt meg Gheorghe Asachi román költő
13 -1 6 5 0  éve született Szent Ágoston római író

90 éve született H atár Győző magyar író
14 — 140 éve született Stefan Zeromski lengyel író
15 — 35 éve halt meg Ito Hitosi japán író

50 éve halt meg Jorge de Lima brazil költő
16 -  330 éve született Niccolo Forteguerri olasz költő
17 -  60 éve halt meg Magda Isanos román költőnő

510 éve halt meg Giovanni Pico della Mirandola 
olasz hum anista

18 -  70 éve halt meg Lampérth Géza m agyar író
340 éve halt meg Zrínyi Miklós m agyar költő

19 — 150 éve született Jancsó Benedek magyar történész
20 — 70 éve halt meg Joel Lehtonen finn író
21 -  280 éve halt meg Csikamacu Monzaemon japán író

60 éve halt meg Maurice Paléologue francia író 
310 éve született Francois-Marie Arouet Voltaire 
francia író

22 -1 8 5  éve halt meg Baróti Szabó Dávid m agyar költő
135 éve született André Gide francia író 
60 éve halt meg Radó Antal magyar műfordító

23 -  80 éve született Csendes Zoltán romániai
magyar statisztikus
30 éve halt meg Lengyel Menyhért magyar drámaíró 

2 4 -1 1 0  éve halt meg Barna Ignác m agyar műfordító 
90 éve halt meg Benda Jenő magyar író 
610 éve született Charles d’Orléans francia költő

25 — 100 éve született Alessandro Bonsanti olasz író
26 -  310 éve született Louis de Boissy francia író
27 - 1 2 0  éve született Vasile Voiculescu román író
28 -1 3 0  éve született Jean Bart román író

100 éve született Nancy Mitford angol írónő
29 —410 éve halt meg Alonso de Ercilla y Zuniga

spanyol költő
30 -  85 éve született Berkesi András magyar író

800 éve halt meg Fudzsivara no Tosinari japán költő 
30 éve halt meg Jordáky Lajos romániai 
magyar szociológus
60 éve halt meg Szomory Dezső magyar író 
60 éve halt meg Ligeti Ernő romániai magyar író

Embergyűlölet
Az athéni Timón gyűlölte az egész 

emberiséget; mindenkivel szemben 
bárdolatlanul viselkedett, egyedül 
Alkibiadészt kedvelte. Valaki csodál
kozva tudakolta tőle, miért tesz kivé
telt ezzel a fiatalemberrel.

-  Azért -  felelte Timón -, mert elő
re látom, hogy...

VÍZSZINTES
1. Timón szavai; első rész. 14. 

Csattanós történet. 15. Két üst! 16. 
Lefekvéshez készülődő. 17. Orosz 
folyó 18. Lecsüng. 21. Gördül. 23. 
Mellém szalad. 25. Japán húros 
hangszer. 26. Özönlik. 29. Szó alap
formája. 31. Kissé locsog! 32. Tetejé
re tesz. 33. Zavart kíl! 34. Párosán 
nyit! 36. Biztatószó. 37. ... Ben, lon
doni látványosság. 38. Ráskai ..., 
kódexmásoló apáca. 39. Tanuló. 41. 
Mozlim böjt. 43. Hangosan alvó. 45. 
Illetéket fizet. 46. Bern folyója. 47. 
Egy, angolul. 48. Páratlan cikk! 50. 
Omszk folyója. 51. Párosán túlnéző! 
52. Szélsőséges. 54. Mely személyek. 
56. Lankad. 59. Hegycsúcs. 60. Fun
damentum. 62. Kényeskedik. 64. 
Menetrend szerint közlekedő vonat.

66. Magasba tartás. 68. Mister, rövi
den. 69. Valamit követően. 71. Léte
zik. 72. Kozmetikai por. 74. Timón 
szavai; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Kalendárium. 2. Juttató. 3.

Keleti táblás játék. 4. ... Sumac, pe
rui énekesnő. 5. Becézett Valér. 6.
Nincs jól elkészülve (étel). 7. Női be
cenév. 8. Kettőzve: kisbaba fenyíté
se. 9. Tojás, angolul. 10. Folytonos- 
sági hiány. 11. Arad folyója. 12. E 
módon. 13. Ide-oda mozgató. 19. Há
rom káder! 20. Rugalmas anyag. 22.
Kalapszél. 24. Állóvíz. 27. Győr fo
lyója. 28. Duzzadó. 30. Hajat vág.
35. Eszkábáló. 38. Hőemelkedés.
39. Görög népcsoport. 40. Ellen. 40.
Birkafajta. 42. Homp. 43. Útban az 
otthonába. 44. Adósságot megad.
46. Uterus. 49. Magas építmény. 51.
Nemde? 53. Amely irányba. 55. Pa- 
szulyt támaszt. 57. Dátumrag. 58.
Nincs dolog nélküle! 61. Könnyen 
hasadó kőzet. 63 Mechanikus. 65.
Orosz folyó. 67. ... Ellen, J. R. neje.
68. Bátorkodik. 70. Gallium vegyje- 
le. 73. Délkelet, röviden. A Helikon 19. számában közölt Kazak közmondás című

BOTH LÁSZLÓ reJtvény megfejtése: Kegyes hazugságnál a szúrós igazság töb
bet ér.
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