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KENÉZ FERENC 
Nagy csaták idejéből
Volt a nagy csata.
Parancsok teljesítése, 
parancsok megtagadása.
Győzött, aki győzött.
A csatáról írtak egy könyvet.
Aztán külön-külön minden 
ütközetről.
Később már minden 
kisebb összecsapás is 
külön könyveimként szerepelhetett. 
Aztán a tudósítások, elemzések 
szerzői megöregedtek 
s alighogy eltávoztak az élők 
sorából, megjelentek róluk 
az első cikkek, monográfiák, 
majd néhány évtizeddel később 
a monográfiaírók 
monográfiái is.
Pontosan tudható, ki emelte 
magasba a zászlót 
az utolsó mé teer ken.
Ki lopott először kenyeret 
a hadikonyháról.
Ám az, hogy mi, 
a sorkatonák leszármazottai, 
vesztesei vagy győztesei vagyunk-e 
a nagy háborúnak — 
hitelt érdemlő módon 
semmilyen számlakönyvből 
a mai napig 
ki nem derülhetett.

•  Király László versei

•  Egyed Emese: B riszéisz

•  M olnár V ilm os: 

Kamaratörténet

•  H ajós József tanulm ánya

•  Szőcs István tanulm ánya

•  László Ferenc: Iván

•  SERÉNY M ÚM IA

Nagy Anna: Erdélyi táj

B O G D Á N  LÁSZLÓ

Elpuskázott,
visszanyert
esélyeink
(Domokos Géza 
memoárjairól)
"A lényeg az, hogy lassan, lassan azok

ká váljunk, akik vagyunk." A felismerés 
Louis Jouvet-tői való, és Domokos Géza me
moárjainak ötödik kötete1 előtt olvasható, 
mottóként. Az öt könyv erről a folyamat
ról is szól, s arról is, hogy ez, a Domokosnak 
megadatott térben és időben, nem lehe
tett, blaszfémikusan szólva, könnyű fela
dat. Tudatosságot, nyitottságot, határo
zottságot tételezett. Ha az Esély három, 
egymást leköröző és kiegészítő kötetében 
a politikus három esztendeje: 1990,1991 és 
1992 kerül reflektorfénybe, az Igevárban 
pedig a Kriterionnál eltöltött két évtized, 
az ötödik könyv végre megvilágítja az 
életú t hátterét, beszél a kezdetekről.

(Egyébként már az Esély első könyvét egy 
régi zágoni szilveszter felidézésével zárta, 
s már ez a fragmentum sejtette a gyerek
korról szóló későbbi vallomást...) Az öt 
kötet után azt hisszük, elkerülhetetlen 
szempontjaink és benyomásaink összege
zése és néhány általánosabb tanulság és 
következtetés levonása. Az első: a Domo
kos-memoárok egy rokonszenves, magá
hoz és másokhoz őszinte, autonóm sze
mélyiséget mutatnak fel, amely a sors hul
lámverésében, a diktatúrák tektonikus 
mozgásai közepette, a "demokratúrában", 
Abszurdisztán levantei viszonyai között 
és minden karrierben töretlenül meg tud
ta őrizni szuverenitását, tartását, gerincét, 
és ami a legfontosabb, őszintén tudott ref
lektálni nemcsak a saját, hanem közössége 
helyzetére is.

Már az Esélyben is, ahogy említettük, 
felejthetetlen részletek olvashatók gye
rekkoráról. Az ötödik könyv első, kiérlel
tebb fele confessio a gyerek- és ifjúkorról, 
a közegről, amelyben a személyiség for
málódott. Domokos mélyről jött, és ezt so
ha nem felejtette el, téved hetetlenül m ű
ködik benne a szolidaritás, a megalázottak- 
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HELIKON

VÁRI C SABA

Ariadné fonala avagy kísérlet 
egy könyv recenzálására
Fiatal. Költő. Kritikus. Szerkesztő. Má

niákus. Megfigyelő. Meg akarja (újra-) írni 
a romániai magyar irodalom történetét. 
Hogyan írjunk (róla)?

Balázs Imre József Kántor Lajos "örö
köse". Nem a legpontosabb. Balázs Imre 
József leendő irodalom történészünk. 
Nem a legtalálóbb, és ne eufemizáljunk

Balázs Imre József (a továbbiakban BIJ) 
idegenvezető a kortárs magyar iroda
lomban. Innen már el lehet indulni vala
merre.

Kezdhetnénk mindjárt ott, hogy ki az 
a Papp Sándor Zsigmond vagy Kelemen 
Hunor, továbbá Térey János, Kemény Ist
ván a Cs. Gyímesi Éva és Kántor Lajos, 
Székely János vagy Fodor Sándor és Láng 
Gusztáv neve mellett? Fiatalok, de nem 
kezdő tolivívók - válaszolhatni. Vagy foly
tathatnánk, hogy hol van egy Lászlóffy 
Aladár, Kányádi Sándor vagy Sütő And
rás? Miért lennének itt — kérdezhetne 
vissza a válasz —, névsorolvasást tar
tunk?

Mit jeleznek a (fentebb említett) "nagy 
nevek", és miért érdemes megjegyezni a 
többiekét? Mert például Papp Sándor 
Zsigmond "bérházi legendái" kapcsán írja 
BIJ: "Papp Sándor Zsigmond burjánzó 
mondatai, hasonlatai, a pontosan körülírt 
(krúdyn túli) ízek, illatok jól illeszkednek 
ehhez a világhoz, a legendásított bérház
hoz". Vagy mert Kemény Istvánról: "Fiatal 
költő az, aki ki tudja mondani az út szót, 
úgy, hogy belesápadnak ők, valakik [akik
ről a vers szól(hat)]. Persze nem azért, 
mert fiatal, hanem mert rájött, ráérzett ar
ra, hogy hogyan lehet beszélni: »Most én 
ezeket a dolgokat értem« - mondja a vers 
(Múló rosszullét), és abból, ahogy mond
ja, tudni lehet, hogy érti."

Persze itt vannak a már kitörölhetetle- 
nek és fölülmúlhatatlanok (ebben-abban): 
Kovács András Ferenc, Orbán János Dé
nes, Bodor Ádám, Vida Gábor, Závada 
Pál, mégis valamiért (talán mert "az iroda
lom szerepe, helye megváltozott egy idő 
óta; optimistamód azt mondhatnám: az 
irodalom helyére került" — írja bevezető 
tanulmányában BIJ) felbiggyeszthetnénk 
mottónak (legalábbis "A nonsalansz esé
lye" című kritika- és tanulmánykötete erre 
szólít fel): isten hozott a labirintusba. Ám 
ott lóg ki zsebéből Ariadné fonala. S a 
gesztus, ahogy azt előhúzza: oly egyszerű, 
de nem köznapi. Van stílusa, eleganciája. 
Például, ahogy Mircea Cartarescu (ismét 
valaki, akiről tudnunk kell valamit) érte
kezéséről értekezik: "A posztmodem a 
kortárs kritika Loch Ness-i szörnye, egyre 
többen állítják, hogy saját szemükkel lát
ták, de mesés megjelenéséről egymástól 
teljességgel eltérő leírásokat adnak — idé
zi Cartarescu Ovid S. Crohmalniceanut. 
Bevallom, Cartarescu könyve olvastán va
lami hasonlót tapasztalok, a »láttam a

posztmodemt én« hitét, a híradás részle
tező voltát, jegyzőkönyvekkel, mérési 
adatokkal és egyéb dokumentumokkal 
alátámasztva. Es mégis ott bujkál szá
momra a Cartarescu-könyv mögött a kér
dés, hogy: Jó, jó, de melyiket?"

Vagy. Mi a téma? Új hangok, új versek, 
aztán még újabbak Orbán János Dénestől. 
Mi a tárgy? A költő fülbevalója, "a macsó 
ikonikus figurája", majd az elegáns ciga
rettatartó mozdulat, és a párhuzam, mint 
"a beér(kez)ett költő arcmása."

Egyszóval érzékenység és alázat az 
apróságok iránt. Semmit sem kerül el fi
gyelme, és amit észrevesz, csakhamar rá 
kell jönnünk: érdemes volt felmutatnia! 
Nem kibúvókat keres, hanem réseket, 
ahol még bennebb lehet jutni, ahol van, 
ami (már) látható, és van, ami (még) nem; 
a felületek és az alattuk meghúzódó lehet
séges szálak, amelyek mentén még tovább 
lehet jutni (az irodalomban. Áma fogalom 
pár éve tartó relativizálódása újabb aka
dályokat jelent).

BIJ idegenvezető a kortárs magyar iro
dalomban, mondottam fentebb. Több ok
nál fogva is.

(1). Az utóbbi jó néhány évben az iro
dalom demitizálása olyan kavalkádot te
remtett, ahol tényleg szükség van egy 
eligazítóra. (2). Nemcsak a romániai ma- 
gyar/erdélyi irodalom néhány szerzője- 
műve-vetülete van benne könyvében, de 
a magyarországi irodalomé is, valamint 
olyan romániai magyar/erdélyi (kitele
pült) szerzők műveiről írt kritika is, ame
lyek odaát jelentek meg. (3). Éppen ezért 
kíváncsivá tud tenni. (4). Nagy hiánypót
ló, éppen-ideje-volt-már-könyvet írt.

Miről is szól ez a kötet? Művekről? 
Szerzőkről? Jelenségekről? Vagy azokról 
(illetve olyan) művekről, szerzőkről, je
lenségekről, amelyek által újra-írhatóvá- 
gondolhatóvá lesz az irodalom? Az új 
művek folyamatosan átírják az irodalmat 
— olvasom —, tehát az irodalom törté
netét is, visszamenőleg. Bizonyos értelem
ben e rrő l is van szó. U gyanis BIJ 
könyvének "szerzői" most élnek, alkot
nak. Egyetlen "szereplő", aki már nincs 
közöttünk, Székely János. Igaz, jó néhá- 
nyan még hiányoznak innen, nyüván, de 
gondolom, nem minősítésképpen, ergo 
akikről írt és akikről (még) nem  Én legin
kább talán László Noémit tartom a "leghi
ányzóbbnak", de olyanokra is gondolok, 
mint pl. Farkas Wellmann Endre vagy Be
nő Attila, esetleg Grausam Géza, vagy, 
ahogy a (kortárs) román és erdélyi (jut erre 
a fogalomra a szerző) irodalom viszonyát 
tárgyalja, eléggé kimarad, pontosabban 
épp csak említődik Paul Drumaru példája.

Ám ha megnézzük a művek megjele
nési dátumait (főképpen '97-2000, vissza
pillantva '94—'95-re is, a "fiatal irodalom 
besűrűsödésének" éveire), arról lenne szó,

hogy a közelmúlt irodalomnak fontosabb, 
sarkalatos pontjaira tehető műveiről írt? 
A kör, az egész sokszögesítéséről? Arról, 
hogy kicsit még mindig kép- és hangza
var van, ám bizonyos szálak mentén (az 
itteni és határon túli fórumok különböző
sége, mégis átjárhatósága s így színesedé
se végett) már kililállik valami. Amivel 
behelyettesíthető a (kortárs) irodalom?

(Olvasgatom ezeket a folyóiratokat.) 
Úgy tűnik, valamiképpen mindenki jelen 
akar lenni, egy kicsit "beleszólni" ebbe az 
úgynevezett, és am úgy  tényleges átértel- 
m ez(őd)ésesdibe. A b ő ség zav ará ró l lenne 
itt szó, vagy tényleg  így kell irodalmat 
"csinálni"?

Itt van még egy fontos dolog. Kritikák
ról lévén szó, úgy tűnik (ha beleolvasunk 
a kecskeméti Forrás júniusi, vagy a Látó 
áprilisi számába), a kritika ma már nem
csak elvárás és nem csak visszajelzés. Va
lamiféle kommunikációra törekszik. És 
mivel az elvárások változtak, változott a 
kritika lingvisztikája is. Végre nem merev, 
márványba véshető szövegekről van szó.

Mégis itt bujkál a kérdés: van-e meg
szólítás, van-e dialógus? A művek között? 
A kritikusok/kritikák között? A közelíté
sek között? Az olvasók között?

Ha jól olvasom BIJ könyvét: van. Némi.
"Szó lehetne itt egy helyről, ahol léte

zik, vagy alig-létezik egy irodalom  Sze
rintem  létezik vagy létezhetne..." — 
indítja a bevezető tanulmányt "Levél Vida 
Gábornak" címen. Szó lehetne egyszer 
egy kísérletről: hogy a szakma és/vagy az 
olvasó irodalma milyen művekkel helyet
tesíthető be. Vagyis hogy az irodalom az- 
e, amit annak nevezünk, hogy amit annak 
nevezünk, irodalom-e. Merthogy pl. az 
Orbán János Dénesék legnagyobb érdeme
— úgy tűnik — az, hogy általuk rákérde- 
ződött: ki is vagy te, Irodalom?

Az irodalom olyan láthatatlan valami
— szokta mondani egy barátom  Talán ez 
lehetne az a mondat, amivel — paradox 
módon — megközelíthetnénk BIJ köny
vét.

Persze, tudom, már nem aktuális — 
mint könyv. De mivel kezd lenni (lehet 
beszélni már) irodalmi élet(ről), van Erdé
lyi Magyar írók Ligája, volt irodalmi tábor 
stb. — annál inkább. És mert ha az említett 
áprilisi Látót átlapozzuk (amely akár egy 
jól szerkesztett és válogatott antológia is 
lehetne az elmúlt öt év erdélyi műveinek 
magyarországi fogadtatásáról az Élet és 
Irodalomban), éppen arra figyelhetünk, 
amit BIJ kimondott már egy évvel koráb
ban: létezik egy irodalom

Mert úgy tűnik, van valami, amiért 
lehet, érdemes és kell kutatni az irodal
mat. Mi az irodalom? Hol az irodalom? 
Hogyan létezik az irodalom? A kérdések
re várakozó lehetséges válaszokat. És le
hetséges hely(zet)eket újabb kérdésekre.

Balázs Imre József: A nonsalansz esé
lye. KOMP-PRESS. 2001.
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K I R Á L Y  L Á S Z L Ó  V E R S E I
Mrs. Siddons arcképe
Cain sborou gh-f e stm én y
Hegyek enyésznek gyémánt skót fényben.
A nemalszom-asszony azt hiszi: alszom. 
Bokros titokba menekül minden.
Kitárt bilinccsel vár az alkony.

Nem arról szólsz, hogy megszűnnek a színek. 
Ám a kezünkből eltűnik valami.
Brokátunk, bársonyunk, bujaság-ingek.
S nem halljuk, amit kellene hallani.

Nem az ördögi nemszeretlek.
Nem arról szólsz, hogy a kezdet a vég.
Arról sem, hogy rejthetnek, megölhetnek.
És hogy elég. Es hogy nem elég.

Elorozhatják, ellophatják.
A védő-őrző jövő nem segít.
Ahogy fonod, sodrod, bontod, mint a párkák. 
S mosoly god szerelmek halk vérengzéseit.

Vihar
Ha megtalálnám azt a szót, talán 
szelídülne a morgó délután.

Héja árnyék a csupa csibe tájon — 
csakhogy valakit otthon találjon.

Anyám hangja: — Ne hagyjatok itt! 
Hívja ezer fiát, millió lányait.

Rezes kakasom dühödten ácsorog. 
Felhőből eső s angyalvér csorog.

Még nem tudja, mi minden lehet Ő. 
Odaadó, magát kellető.

Alig beszélünk.....Üres a levegő.

Rozsda
Örökölsz majd egy távcsövet. 
Egy messze-messze látót. 
Benne szerelmed integet. 
Különben sose látod.
Kivárni mindent nem lehet.
A  még-nem-lett s a már-volt? 
Csupán a részeg érti ezt.
S kétségbeesve rátölt.

Haramia-időt hessegetsz. 
Szemed marja a távol. 
Összetörsz hajót, távcsövet, s - 
hazatérsz indiákból.

Homyák László grafikái

Nyezvanov: januári dal
Tánya Szmimovának

Ne tűnj el olyan hirtelen 
Csak lassan — mintha korcsolyáznál 
Jeges tűk tüze szivemen 
Ne akarj megölni mint az ábránd

Veled mennék de nem lehet 
Valakik ide lekötöztek 
Északi fénytől szenvedek 
Nem gondolok rád soha többet

Ne fordulj meg mert álmodom 
E jegesmedve szerelemben 
Követlek hosszú szánnyomon 
Mint ami végleg lehetetlen

Addig menj amíg integet 
Valaki neked álmon ébren 
Aki én vagy nem én lehet 
Lassan repülj ebben a fényben

A holdban
a holdban nem tudod mi van 
a holdban én vagyok magam 
gyötrődve — sőt minduntalan 
fel-fellobbanva mint a lang 
vagy mint a vak ki örökre lát 
sétatéren felejtett kabát 
pohár bor ki barátokra gondol 
szomorú keselyű ilyen-olyan kondor 
valami állati valami emberi 
ki verseket próbál megérteni 
látott képet zenére váltani 
miközben hóba fulladnak álmai 
derűre ború — néha csak víg rom 
s nem akar soha átmenni a hídon 
mely így is úgy is csak oda vezet 
mint egy hiányos emlékezet 
kiáltás az odaáti partról 
soha ne válj meg se ettől se attól 
ragaszkodj hozzá amíg csak lehet 
mert elvesz mindent mit csak elvehet 
az a túlparti integető 
és azt sem tudod ki lehet ő 
talán szerelem vagy csak árnyék 
valami amit kitalálnék 
a holdban — nem tudod mi van 
ám duruzsol minduntalan 
hogy el ne aludj mert a fák 
ellopják álmod illatát

Azték
Rákossy Tibornak 

Amikor elmentek, így búcsúztak 
Ne féljetek, mert visszajövünk.
Tartsatok íd.
Ti vagytok a szemünk fénye.
Mi vagyunk a szemetekd?) fénye.
A sapkarózsák — megannyi hajnalcsillag. 
Ne féljetek.
Patkoljátok a lovakat.
Csutakoljátok a gépkocsikat.
Abrakoljátok a motorokat.
Segítsetek visszavonulni.
Flogy vissza tudjunk jönni.
Segítsetek.
Egy istenünk van, de az elhagyott.
Ez a szokása.
Csak ti maradtatok — segítsetek.
Éhesek vagyunk és szomjasak.
Oltsátok el ezt bennünk.
Nem bánjátok meg soha.
Bizakodjatok.
Tartsatok ki.
Gondoljatok ránk.
Segítsetek.

hí- ' 9 L.
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EGYED EMESE

B r is z é i s z  
II. Csak a sóról
Pond ró emberek; pöffeszkednek a ha

talomban. De én is kevély, hogy emberi 
szóban bíztam. Kevély ember, miben ke- 
vélykedel?

Növésük szálas, és mint akiben nyu
galmasan kering az egészség: a léptük 
egyenletes, kissé sietős; és új bőrből varr
ták a sarujukat is. Önbizalomtól sugárzik 
az orruk, bőrük alatt vékony zsírréteg ha
logatja a ráncokat. Hajuk őszülni kezdett, 
de ettől csak lenyűgözőbben árad lényük
ből az, hogy valami magaslaton élnek.

Nem irigylem azt a magaslatot.
De ne törődj vélük: asszonyuk, csak 

mint a lyukas korsó, és kertjüket a gaz 
felverte. Gyermekeik roskadoznak a rossz 
sejtelmektől, öregeiket pedig, ha titkolják 
is; restellik. Ha velük foglalkozol, s ha 
csak egy gondolat erejéig is: nem fogod 
megérni a holnapot.

Nem kívánok vizenyős szemükbe néz
ni.

Ha velük foglalkozol: nem te vagy, ha
nem egy halott csillag a pályán.

Elmém kiveti mindkettejüket.
Ha feléjük fordulsz, elenyészik legra

gyogóbb perced is.
Nincsenek. Nincsenek.

Most már miben reménykedhetünk?

Zeng a véred. Nem hallod, de megéled 
a muzsikáját, és keresed a helyet, ahol 
hálákat adhatsz, mert egyedül Övé a di
csőség. Hagytad meglátnom a felhagyott 
csapást, és megajándékoztál a vágyako
zás távlataival, az álom jótékony, csukott 
vagy nyílt szemű változataival. Én azért 
hatalmas örömmel és zengéssel várom, 
hogy legyen meg a Te akaratod, s teljesül
jön be a rendelésed, és bármi is légyen az: 
teljesüljön.

Emlékezem a táncosra, pedig hol is jár 
már, emlékszem remegő és feszes, kirob
banó és lankadó közelségére, önálló életre 
kelt vállára, bokájára s a bábura, akivel a 
hom ályban egym ásra leltek.Viaskodá- 
sukra, játékukra. Hallom, most egy képfa
ragóval egyezkedik, hogy bálványok közt 
bujkálva-kergetőzve mutassa fel igazsá
gait. Ha oda mennénk, az anyag kemény
sége s a pázsit lágysága, a végleges és az 
alakuló között valahol, valakivel egymás
ra találnánk.

Leomlik a farakás, ezüstkérgű bükk a 
bogoknál gondosan széthasogatva. Csak 
addig élsz, mint az a bükk a ligetben. 
Szépen rakogasd vissza, itt ne lepje Luca 
nyirkos ideje, és ne akadályozza az éle
tünket. Aztán a bennem levő állandó félés 
— olvasható a hasábon, de csak ennyi. A 
többit lefaragták.

Egyéb orvosságom nincs: ha te mon
danád ezt, válaszolnék végtelen simoga- 
tással, előhívnám a sírást belőled, a zi
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hálást, ringató hanggal, de szavak nélkül 
nyugtatnálak, mint a gyermeket. Nem 
mernélek kérdezni anyádról s azokról az 
időkről, de a lélegzet vizeire mint a tutaj 
kimerészkednénk, és csak a sóról mondok 
le, csak a vízről, csak a levegőről, az álmo
dozásról. Csak az életadó tüzet borítom le, 
tudni sem akarok a lángról

Tűzbe azt a hasábot! Ne félj, van meg
váltás. Egyedül az állandó.

Nézd, milyen szépen ég, megolvaszta
ná az ólmot is.

A férfinak sóbányai vak lovakról me
séltek, de őt csak a szerkezet izgatta, s az 
emelők és csigák összefüggéstelen, im
már mozdulatlan látványától elbátortala- 
nodott. A valamikori tó fölé hajolt, a sötét 
tömbök szélén vakított az újabb, fehéres 
sóréteg. Tudta, hogy a bánya fölött, a 
dombon a szellőztető üregeket elkerítet
ték és védik, s hogy a közelben ritka álla
tokat mutogatnak pénzért. A rikoltás 
m agához térítette. T izenhatszor veri 
vissza! Hallatszott a diadalmas magyará
zat. Tizenhat öblöt jár meg a hang, egyre 
halkul. Mi az a tizenhat: akkor veszítettem 
el a bizonyosságot — gondolta, és a kor
látba kapaszkodott. — Rég nem voltam 
itthon, hazatérek.

Vak lovak legelésznek a gerincen, és 
nem jön értük a gazda. A lagzi lejárt, a 
fiatalok eltűntek a szem elől, s lombbal

díszített sátorban asszonyok sem sietnek 
rendet rakni. A fészer oldalánál a malom- 
kövön megcsillan a hold fénye, és nem 
bánjuk, hogy az ösvény belefut a patakba: 
ott a csörgedezésben nesztelen, ár ellen, 
hol köveken, hol a valóságos sodrásban. 
Ö sszekapaszkodva. Lehajolunk, ha a 
gallyak túl mélyre nőttek.

Annyira felkészültem a találkozásra, 
mintha sem égi, sem földi hatalom nem 
akadályozhatná meg, s látom, hogy a he
gyek, a bányaaknák, a visszhang és a fo
lyóvizek közénk álltak, s a híd, ahonnan a 
futó vízbe néztünk, soha fel sem épült, s a 
köpenyed keserű ürömből szőve: mint 
papirusz-sárkány a zsinegen: lebeg a jege
nyék fölött. Bükkök törzse reccsen a 
csöndben, a reves tuskókzöld lobbanásai, 
az avar elmúlt zizegő élete körbevesz, de 
mindez és minden, minden eltűnik a sze
münk elől, ha elhágy a reménység.

Ott vitt a kocsi keresztül a madzagra, 
néhol éppen a kerítésre aggatott mosott 
ruha, a félbe hagyott tapasztott házak és

szegényes kapuk között. A faluban a leg
szebb szárnyasokat nevelik, versengenek, 
kié különlegesebb. Van, aki az udvarba 
zárja, van, aki a vénasszonyra bízza, s az 
pásztorolja aztán is naphosszat a hetyke 
tarajú kakast s fényes fekete tollú tyúkjait, 
de tudjuk, hogy itt mostanában is vér 
folyt, s még rá is gyújtották egymásra a 
házat a haragosok. Most csak ez a vetélke
dés a tyúknépség dolgában. Ez a vissza
fojtott méricskélősdi. Közben a készen
létben tartott rugós kés és a szemek villa
nása, a legszebb leányok szárba szökkené
se. A gyász az álmodó falnak fordulásá
ban, görcsbe ránduló izmai kötegében. 
Valamikor hadak mérkőztek a közeli la
pályon: túl sok a csorba fegyver a föld 
mélyében, s az árvizektől évente egyre 
szittyósabb a környék. Nem látni egymás
ba kapaszkodó, kuncogó lányokat kime- 
nősen, a valaha lerontott portát pedig 
otthagyták, figyelmeztetésül.

Mit ennénk? Semmit. Vagy mégis en
nénk inkább, de nem a tegnapi kifogott 
halakból, s nem a rossz lepényből, hanem 
ennénk jóféle sáfránnyal megfestett és a 
rontástól védő étkeket, ennénk a pusztu
lás ellen a zöld fügéből, és innánk is rá, 
mert megszomjaztunk a bánya enyhe és 
nehéz levegőjében, innánk az itthoni víz
ből, hiszen hoztuk a hírt! Az örömöt, és 
hoztuk a nehéz szívünket is, innánk.

Bitorolván a szarvasok kedvenc pihe
nőhelyeit éppen ott álltunk meg az irtá
son. Ahol a saru leszakad a lábról, és a 
vadász könnyen elejti az embert is, ha 
nem ügyel, s ha nem őrzi őt eléggé Isten. 
Odavittük-odacsalogattuk egymást a sze
mek elől a veszélybe. Arra akkor ki gon
dolt.

Ő pedig: a tengerre szállt. Nem is kere
si az alkalmat az üzenetre. Azon a tájékon 
új nyelven beszél; és új asszonyának szép 
kilátású szobát bérelt: ott élnek, lélekben 
már ott is maradnak, kényelmesebb lócá
kon ülnek, s a tarka idegen népségből nem 
tesz fel senki kényelmetlen kérdéseket — 
átnéznek rajtuk, akár az üvegen.

Ez is kevélység: ahogy keressük az 
egymásba-feledkezés végtelen perceit. 
Hogy ne múlnának el, ha fogynak a törté
netek, s ha a hangba valami leküzdhetet
len rekedtség vegyül, a gally vánkosa 
egyre keményebb, s ha a hűvösség a bőr
ről az érbe, a pillantásba, a meghitt csönd
be is lassan, de beszivárog. Fedél kellene, 
olaj a mécsesbe, tennivaló. Ez itt — csak 
időzés.

A férfi sokáig kereste a szavakat. Kicsit 
már elege volt a napból, a válaszadások
ból, abból, hogy készenlétben legyen. Sok 
minden történt, de mi végre? Az asszony 
hüppögni sem mert, lélegzete, mint a sur- 
ranás. S a lombok alatt: a vízityúk és az 
alkonyodás megállíthatatlan hangjai.

Volt-nincs. Végtére a harag és a vágya
kozás elragadtatása ugyanúgy hat rád, 
pusztít — s csak fáradtság a vége. Elilla
nunk, és persze elillan az öröm.

Akár a víz a szarvaspata-nyomban.
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III. Asszonyok
dolga
Színes zsinegekből, bárányhúrból, 

keskeny bőrszíjakból — négy szál kell leg
alább, hogy jó erős legyen. Körmönfont 
ostor. Aztán a nyele készülhet somfából 
vagy kemény vadrózsatőből.

Körmönfontságok. Az asszonyok ra
vaszok, jó kis mondás: de kétségbeesé
sükben azok.

Tudom én, hogy van idő, s minek siet
tetni a jövendőt. Csak mintha hínár húzná 
a lábam lefelé: valamit tennem kell, ha 
nem akarok elpusztulni. Lesem-várom a 
jeleket rendületlenül, de abban elsorva
dok. S ha kiszínezem, ami van: akkor is 
csak hazugság.

Ezért indulok napszállat iránt. S ha 
nem biztatsz: elindulok akkor is.

Hogy például ennek a reszketésnek le
gyen vége. Hogy verjem ki az úrfit a fe
jemből. Hogy lássam meg esetlenségét, 
gyatra döntéseit, leplezzem le egymásnak 
ellentmondó üzeneteit, azt, hogy a ké
nyelméért mindent feláldoz, s hogy mek
kora, mekkora terhet ró a szavakra. A le
ányka, akiért imádkoztunk, már öt-hat lé
pést is megtesz egyedül, míg meginog, de 
akkor sem esik el, csak megáll, mint aki 
nem is hiszi, hogy ő lendült odébb ama 
lábakon. Mintha parázsra lépne, úgy kap
kodja kicsi talpait. Hatalmasan mosolyog, 
ha énekszót hall. A haja göndör, akár a 
szerecseneké, és szőkébb a méznél. Mi
lyen kicsi gyönge volt, hogy féltettük, s 
m it összesúgtak-búgtak róla születése 
után a bábák. Mint valami boszorkányok. 
De látod, a jó kicsi neve, illatos gyógyfű- 
nevecskéje: az aztán segített. Meg a víz
parti levegő, és körülötte éjjel-nappal a 
tapasztalatlan, de mégis érte, éppen érte 
csetlő-botló szülőpár. Látod: talán együtt 
is tart benneteket ez a csöppség.

A szőnyeget immár felcsavartuk és le
tettük a küszöb elé: vigye el, akinek arra 
van szüksége, minket szolgált eleget. Or
mótlan cirádáival, éktelen mintázatával 
eleget néztük immár, most kezdenénk új 
életbe. El is viszi a tejesasszony már hol
nap: készítik az ingyen portékának a sa- 
roglyát. Legalább ismerőshöz kerül, bár 
nekünk nem kell.

A szőrtakarókat kim ostuk, még szá
raz időben a napon alaposan megszá- 
rogattuk: ha nem  egyéb, azok kerülnek 
szőnyeg gyanánt a földre. Hogy a ser
dülő  leányok lépte lágyabb legyen, s 
hogy szép világos napokról gondol
kozzanak.

A lóca kopottas, festéke elveszítette a 
fényét, de a macska szívesen gömbölyö- 
dik oda, ha egymaga marad a házban. Ha 
aztán biztatni akarja magát, rendre kuco- 
rodik a családtagok helyére a heverőkön. 
Míg alszik, nem magányos. Csak rója kicsi 
útjait, akár a mánus a számlapon. De ke
servesen nyávog, ha már minden játékába 
beleunt.

A kert s az erdő széle messze van. Idő
ben is messze: egy letűnt korban, azóta 
riadalmai s a megszokás révén már csak 
idebenn lakik. Teleholdkor összevissza 
járkál a házban. Akkor van jó dolga, ha a 
kapun belül tudja a család tagjait. Akkor 
elhagyja őrhelyét az ajtó előtt, s szunnyad. 
Ez a szunnyadás a boldogsága. Még a 
macska dörgölőzése is az otthon dolgai
hoz tartozik, mint a kenyérkosár, vagy az 
edények rendje a tálasban. A hamvas 
szürke lépés elképzelhető, a házat soha
sem gondoljuk pusztának. S ha még ga
lamb is tollászkodik az ereszben, macs
kaszemek sóvárognak a világba kifele. De 
ők nem bántják egymást. Szürke árny — 
így emlegették a lányok. Nem árny, per
sze. Nem is játék. Maga a kecses titokza
tosság hétkönapokból font életünkben.

Megmondom, miről lesz szó. Vagy ki
ről. A rabszolgáról.

Ott a hegyen, a fogadóban húzza meg 
magát, segít az asszonynak, közben pa
naszkodik is rá eleget az utazóknak. Hogy 
az iratait nem adják ki, s hogy így valóság
gal röghöz kötötték. Hogy nincs fizetsége.

Hittük is, nem is. Ott van évek óta, vala
mivel töpörödöttebb lett, de manószerű 
képe mit sem változott. Ha szólsz hozzá, 
egy-egy otromba kedvességgel tüntet ki, 
jobban teszed, ha nem adsz rá alkalmat. 
Cipeli asszonya után a pajtába a teletöltött 
edényeket, vizet hoz, rönköt, gyökeres 
tuskót vonszol kifele a vihar tépázta erdő
ből. Nincs kora, nincs arckifejezése.

Ahonnan ő jön, település a határ szé
lén: már talán rá senki nem is emlékszik.

Szerencséje, hogy nem tér vissza: nem 
is tudna élni abban a világban. Együgyű- 
nek látszik, mégis sejtheti, mekkorát vál
tozott a világ. Nem üzen sem velünk, sem 
mással. Nem kérdezősködik, mi újság 
odalenn.

A minap rájöttünk, hogy a lépcső tete
jén a fedélszékben alszik, motyója ott ma
rad t a hevenyészett ágyon, s látszott 
sovány élelemkészlete, s egy tál, egy bög
re kanállal — az egész vagyona. Biztattuk,

mondjon mesét, ha már olyan akkurátu
sán felhozta ölében a fát, hogy meleged
hessünk. M ondta, ismerős m esefosz
lányokat rótt egybe, mint hajléktalan a 
hűvös ellenében rongyait. Aztán, hogy 
nemigen tartóztattuk, kiment a recsegő 
törzsű fenyők alá, még körülnézni az éj
szaka beállta előtt.

Ott láttam először a lovakat. De még
sem: az ottani lovakat először képen lát
tam, s aztán megadatott, hogy feljussak a 
gerincre, a szélbe, a valaha fehér, ma már 
zuzmósodó fekete sziklák közelébe, s az 
marad a számvetés is. Ha oda elérek, már 
súghatok a szélbe is: célba talál, vigyázva 
kell a gondolattal bánni, minden életre
kel. A lovak szétszélednek a viharban, de 
csöndes időben ott kinn vannak megint, s 
ahány, annyiféle szín. Egymást terelik, 
nincs kinn velük pásztor.

Egymást tereljük, vigyázz reám, éde
sem.

Ne hagyj, mint vak lovakat szertefutni 
a szélben, térítgess, nem kell ostor, lélek 
vagyok a pányván. S ha elhagysz, mint 
sóval telt bivalybőr-zsákkal indulok az ér
telmetlenbe, csak a hiábavalóság terhei
vel. Hogy el ne hagyj: mondogatom neve
det a szélben.

A festő asszonya egyedül maradt a 
házban, és még kutyája sincsen. A gyer
mekek rég elköltöztek, ritkán érnek rá, 
alig is jönnek. S a domboldal csúszni kez
dett, omlik a föld a ház oldalának, félő, 
hogy bevezeti a vizet a ház alá, s meg is 
reped a fal. Zokszót sem ejt az asszony, a 
gyümölcsöt immár van ideje leszedni, s 
ami nem aszalódott el a fán, hordóba 
gyűjti, csak a tisztaság kedvéért. Azzal, 
akit eljegyzett a halál, nehéz volt megosz
tani a fedelet, s most sem könnyű, amikor 
a dolgok fele immár csak felidézés.

A festő szerette a verseket! Szerette 
szépen egyberótt formájukat, az érthetet
len, de jó hangzású sorokat, számon tar
totta a híressé lett valamikori gyarló em
bereket. Alapozta a vásznat, aztán színe
ket laza ecsetvonásokkal, s úgy nézte a 
vers szövegét, akárha a szép testű, szép 
arcú modell heverne a közelben, vagy 
mintha a vers ábrája maga volna a titkos 
megfejtés.

De az asszony nem szívesen lép a vász
nak közé. Jár-kel, behúzza az ajtót maga 
után, naponta százszor is megteszi az utat 
az emeleti szoba és a bejárat, a konyha, a 
nappali közt. A szavak ritkuló levegője. A 
virágok téli levélhullása s az a sok tégely, 
fém- és cserépedény a festett vásznak kö
zelében. A festő joviális göcögése, de csak 
a zörejek mögött, csak a hallójáratok 
visszhangos folyosóin. Teletalpú, szapora 
lépte, előrehajló teste, szuszogása a 
domboldali házig.

A riadalom, hogy valami közbeékelő
dik. Hogy visszafelé nem érvényes a tör
ténet.

Madarak a párkányon, a képkeretekre 
finom por rakódik.

Nem tudom tovább, nincs tovább.
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Elpuskázott,
visszanyert
esélyeink

folytatás az 1. oldalról

kai és megszomorítottakkal való együttérzés 
ősi ösztöne.

Zágon, a család, a vándorévek legye- 
zőszerűen fogják körül a lényeget: hűsé
ges lenni önmagunkhoz és a gyengébbek
hez. Domokos Géza székelyföldi viszony
latban viszonylag megállapodott család
ból származott, édesapja (párválasztása 
miatt) azonban igen hamar kikerült ebből 
az oltalmazó közegből. Katona korában 
egy családi vita miatt, ahol úgy érezte, 
igaztalanul bántak el vele, dacból és sze
relemből nősült, a hajlíthatatlan családfő 
kitagadta, ezért vándorlásra kényszerült. 
A család tehát a székely vándormunkások 
zaklatott életét éli, a gyermek, aki óvja és 
őrzi lelkében a pompázatos zágoni nyara
lások emlékét, tulajdonképpen román 
környezetben, Azugán eszmél magára és 
tanul meg románul, később visszakerülve 
falujába, úgy tűnik, "szerencsésen" el is 
felejti gyermekkora egyik nyelvét, de az
után, ahogy ifjúkorában ismét román kör
nyezetbe kerül, meglepődve figyel fel ar
ra, hogy elfeledettnek hitt szókincse foko
zatosan "aktivizálódik"...

Domokos érzékletesen és őszintén vall 
a rendtartó székely faluról csakúgy, mint 
ifjúsága eszményeiről, és kulcsot ad sze
mélyiségéhez is. A háború után felserdül
ve, sepsiszentgyörgyi mikós diákként — 
a család mellett a legendás kollégium az, 
amelyik tulajdonképpen "neveli" — az if
júsági mozgalomba kapcsolódik be (a fé
nyes szelek nemzedékéhez tartozik) és 
sportolni kezd. Az ökölvívás kápráztatja 
el. Ha a Mikóban örök életére megtanul
hatta a helytállás parancsát: vesse bármer
re a sors, az életben helyt kell állni, boxo- 
lóként küzdeni tanulhatott. Ha talpon a- 
kart maradni a ringben, ki kellett számíta
nia, mikor támad, mekkorát üt, hogyan 
védekezik, miképpen táncol el ellenfele 
balegyenesei és jobbhorgai elől. Figyelnie 
kellett ellenfelét, szemrevételeznie gyen
géit. A box — s ez a legkevesebb, amit 
e lm ondhatunk  róla — nem érzelmes 
sport, noha a szerző az Esély lapjain egy 
helyütt fanyarul jegyzi meg: azért sem jó 
politikusnak, mert túlságosan szentimen
tális (?). Minderről most az Éveim, útjaim, 
arcaimban így vall: "... nem a megvívott 
küzdelmek, nyert és vesztett mérkőzések 
voltak a lényegesek, hanem ennek a sokak 
által visszatetszéssel vagy egyenesen irtó- 
zattal nézett sportágnak a rám gyakorolt 
lélektani hatása. Elsősorban az önura
lomra való nevelés." Itt egykori edzőjét is 
idézi, jogosan: "... aki a küzdőtéren elve
szíti józan ítélőképességét, akit magával 
ragad az indulat, az ellenféllel szembeni 
düh, elveszett ember. A sokféle ütés, az 
előlük való kitérés, ellépés, visszatáncolás 
technikája, a helyes erőbeosztás, az idő

érzékelésének az ösztöne s nem utolsósor
ban a legyőzetés elviselésének tudása, az, 
hogy a fáradtságtól, az ütésektől homá
lyos tekintettel is, a vereség sújtása alatt is 
legyen lelkierőd megölelni a megérde
melten — volt úgy is: igazságtalanul — 
győztesnek kikiáltott ellenfelet..."

Domokos tehát a ringben tanult, de — 
és ez sem elhanyagolható — magasugró 
is volt serdülőkorában! Itt viszont nem a 
velünk szembenálló ellenfél legyőzése a 
cél, hanem a léc, a magasság magunk alá 
gyűrése, pontosítva, lehetőleg úgy, hogy 
mi átrepüljünk ugyan a léc felett, de az a 
helyén maradjon, hiszen csak így érvé
nyes az ugrás.

A léc pedig, tudjuk, a kelleténél több
ször esik le.

De mindig újra kell kezdeni.
Domokos diákkorában megtanulja a 

leckét, lassan mindenképpen azzá válik 
— aki.

Kolozsvárra kerül egyetemre, itt jön a 
Szálva-Visó-i kitérő — erről több nemze
déktársa is vallott, legkucifántosabban ta
lán a kitűnő Bajor Andor —, a láz, a lel
kesedés lobogott az ifjakban, ha nem is 
fordítják meg holnapra a világot, de leg
alább vasutat építenek, a lehetőségek és a 
feltételek viszont...2. De innen felgyorsul
nak  az esem ények. Domokost jelölik 
Moszkvába az íróegyetemre. Kitárul a vi
lág. Mielőtt azonban indulhatna (az ötve
nes évek legelején vagyunk), jön az el
kerülhetetlen, mondhatni obiigát kádere- 
zés. Kérdezik, szigorú férfiak egy elmebe
teg korban, és ő hirtelen megzavarodik. 
"A következő kérdésre nem ismerem a 
választ. Önéletrajzomban szerepelt, hogy 
szüleim azugai letelepedésük előtt Buka
restben is próbálkoztak álláskereséssel. 
Rövid időre egy miniszter házában talál
tak munkát, anyám szakácsnő volt, apám 
a kegyelmes asszony kutyáinak a gondo
zója. Érdekli a bizottságot: mi volt a neve 
a miniszternek, milyen tárcát vezetett. Fo
galmam sincs. A bizottsági embereken vé
gignézve úgy tűnik, kételkednek őszinte
ségemben, az a benyomásuk, eltitkolok 
valamit előttük. Feltételezem, azt, hogy a 
reakciós román kormánytag beoltotta nép- 
ellenességgel apámat, ő meg engem. Zava
ros, mondhatni szorongó érzéssel jövök ki 
a pártirodából. Mintha valóban takargatni- 
valóm lenne a komisszió előtt. Ennek a pár 
percnek az emléke (figyeljünk: itt az egyik 
fontos felismerés! — B.L.) vezet később a 
konklúzióra: a gyanakvás általánossá válását 
követi lassan az egyén teljes elbizonytalanodása: 
valóban nem hibás-e, nem követett-e el 
bűnt? Az önvád meg is előzheti a vádeme
lést. Azzal a rossz érzéssel jövök lefele a lép
csőn, hogy kérdőjel marad utánam. S a 
kérdőjel, meglehet, törli külföldi, szovjet
unióbeli tanulásom lehetőségét."

Mégsem így lesz, utazhat, de az a rej
télyes és fenyegető kérdőjel valahogy a 
későbbiekben is ott gomolyog mögötte.

Ennek a története is lehetne a könyv, 
de az egyenes vonalú ív megtörik, ha a 
gyerek- és ifjúkor confessio a javából, a 
moszkvai évek összegezése már másfajta,

mondju k így, pillangózó technikát követ— 
számtalan anekdotikus, abszurd, humo
ros és felemelő részlettel, gondolunk itt 
mesterére, Pausztovszkijra, az ő pompás 
megidézésére —, s utána pedig az évtize
deket mintegy összerántja, noha így is ér
dekesen világítja meg lelkesen kezdett 
újságíróskodását, amely nagyon hamar 
keserűséghez, kiábránduláshoz, csalódá
sokhoz vezet. Hogy miért? "A permanens 
tudathasadás állapotában leledzett a dik
tatúra éveinek legtöbb újságírója." Ide a- 
zért annyit közbeszúmék, több mint két 
évtizedet újdondászkodtam a "végén" én 
is, a hatvanas évek végétől, hogy ez nem 
volt azért mindenkire jellemző, nem volt 
mindenki, finoman fogalmazva, ennek a 
tudatában. A karrier, a feltűnési viszke- 
tegség, a szolgalelkűség sok mindenkiben 
elnyomta a lelknsmeret... szirénhangjait. 
Ezért lett azután a romániai magyar sajtó 
olyan, amilyen. Sárguló, bámuló kollekci
ókban sok mindenre fény derülhetne, ha 
valaki kedvet vagy ösztönzést nyerve bú
várkodni kezdene az után, hogy hogyan is 
futott jégre — mint hómezőn a vadlúd, Ká- 
nyádi vakító sorával — a korszak sajtója. 
Mindez Sütő egyik szellemes és találó fel
ismerését igazolja: a virtus mindég idomul a 
korszellemhez...

Domokos ez esetben is könyörtelen ön
magához. "...sajtóközleményeim zöme, 
lett légyen szó riportról, cikkről, jegyzet
ről, glosszáról, a legkülönfélébb témával, 
a víumányírások kategóriájába tartozott. 
Többnyire nem azért, mert így kérte a 
szerkesztőség vagy a laptervezés. Ez az 
írásmód talált leginkább habitusomhoz. 
Egyezett, elismerem, kincstári optimiz
musommal, hogy a jó példa, a hasznos, a 
társadalm ilag szükséges példaadás a 
progresszió előmozdítója! Nem az ideoló
giai papolás, politikai ráolvasás, hanem a 
követendő tett, a kézzelfogható ered
mény..." Mindez elsősorban moszkvai 
"tudósításaira" érvényes, hazatérve és tá
jékozódva a bizony nem éppen felemelő 
valóságban, megjelennek az első kételyek. 
Felismerésről felismerésre halad, amint 
nyers őszinteséggel megvallja, nagyon 
sokszor döbbenhet rá, hogy bizony na
gyon sok mindent rosszul látott, nem volt 
igaza. Igyekszik tehát újságíróként, majd 
Kriterion-vezetőként is a feladatokra kon
centrálni, s így óhatatlanul állandóan üt
közik a hatalom... elvárásaival. Maga is 
változik, érlelődik, alakul. "A hetvenes é- 
vekben kétkedve fogadtam a jóhiszemű, 
segíteni akaró állítást, miszerint mi, romá
niai magyarok kulturális genocídiumnak 
lennénk kitéve. Ha most, három évtized 
múltával visszaidézem m űvelődésünk 
akkori állapotát — természetesen nem a 
pártirányítás bom írtságaira gondolok, 
nem a cenzúra önkényeskedése foglal
koztat, erről írtam már éppen eleget má
sutt, hanem a színházak, a könyvkiadók, 
a népművészeti műhelyek, a zenei élet és 
nem utolsósorban a népi kultúra terjesz
tésének teljesítményeire. Viszont ami kez
deti lépésként az anyanyelvi felsőokta
tásban az ötvenes évek végétől végbe
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ment, s utána, előbb a középiskolák ösz- 
szevonásá val, majd a magyar nyelv kiszo
rításával minden rendű és rangú oktatási 
intézményből — az óvodákat is beleértve 
—, valóban felér a szellemi népirtásnak is 
besorolható bűnténnyel. Ha számításba 
vesszük, hány kiváló tudós és pedagógus 
tanított, mondjuk, tíz évvel a Bolyai meg
szüntetése előtt, milyen remek tanársegéd 
és gyakornok gárda volt kialakulóban, a 
romániai magyar értelmiségnek hány tag
ját készítette fel pályájára létezésének ti
zenhárom esztendeje alatt a kolozsvári 
magyar egyetem, hogy erőszakos beol
vasztásával a Babes-egyetembe ez az u- 
tánpótlás-nevelési program is még sokáig 
érezhetően megszűnjön, csak akkor fog
hatjuk fel teljes valójában a nemzeti kö
zösségünket ért csapást. Akkor bontako
zik ki előttünk teljes riasztó valóságában 
— és megmagyarázhatatlan, hogy éppen 
ez a kézenfekvő drámai realitás váltott ki 
legfennebb csak neheztelő hümmögést a 
nyugati kancelláriákban — a nemzetálla
mi asszimilációs politika..."

Ifjúkora felidézése: az örök jelenné 
emelt múlt és a kétezredik év kilátójából 
visszatekintve sorjázó tapasztalatok egy
másba játszva adják ki azt a nem túl fel
emelő képet, amit Domokos, a maga val
lomásában, koráról rajzol. Kissé szkepti
kusan állapítja meg: "... a sajtó rendkívül 
korlátozott lehetőségeiről, hogy funkció
ját betöltse, a magam bőrén is meggyő
ződhettem. Megszűnt hatni rám tovább 
az önbecsapás — működött derekasan, 
különösen a Moszkvában töltött években 
—, amely elhitette: az észlelt hibák és té
vedések, de még a bűnnek minősíthető 
párt- és állami embertelenségek is, a ta
pasztalatlansággal, az új rend — történel
mi perspektívából nézve — fiatalságával 
magyarázhatók. Megszűnik az idő múlá
sával, eltűnik az egykori, osztálykülönb
ségeken nyugvó társadalmi rendszer ne
gatív hatalmi beidegződéseivel, vissza
húzó politikai és kulturális örökségével. 
Lassan, fokozatosan felfogtam, amit ké
sőn, jószerével csak a magyar forradalom 
eltiprása és a prágai tavasz befagyasztása 
után értett meg annyi kiváló nyugati értel
miségi is: a szovjet típusú szocializmus 
úgy rossz, ahogy van. Megváltozhatatlan, 
immanenciájában megreformálhatatlan. 
S mint ilyen önmagát szünteti meg. Szen
vedés, vérözön kísérte világrajövetelét, és 
bizonyára elhúzódó búcsúja Közép-Ke- 
let-Európa politikai-gazdasági-katonai 
színpadától — és saját megsanyarított né
pétől — nem kevés áldozattal és bizony
talansággal jár. Hogy mikor és mi módon 
következik be, nem tudhatjuk, de hogy itt 
mocorog közöttünk, biztosra vehető. E- 
gyebet ha nem is tehetek, azon kell len
nem, hogy Isten malmainak talán mél
tatlan segédmunkásaként segítsem, gyor
sítsam, még ha parányival is, az őrlőkö
vek járását. Nem az ideológiai mimik
riben való részvételemmel, nem meddő 
ábrándozással a nemzeti ellentéteket is 
feloldó »népek tavaszáról«. Hanem mun
kával. Akár kockázatvállalással is romá

niai magyar közösségem anyanyelvéért, 
történelm i hagyományaiért, kulturális 
örökségéért..."

Hosszabban idéztünk, hiszen ez akár a 
Kriteriont irányító s több ezer könyvet ki
adó Domokos krédója is lehetne hetven- 
egynehány éve kilátójából visszatekintve. 
A Kr it er ionnál töltött évekről az Igevárban 
már szólt, most néhány nyolcvanas évek- 
béli esztendőt idéz fel, igen eredeti mó
don, levelekben: írókhoz, szerkesztőkhöz 
írott leveleiből tallóz, írók, szerkesztők 
Hozzá írott leveleiből válogat. Olyan az 
egész, mint egy ördögmotolla. Elsüllyedt 
éveket, vitákat, »harcokat« idéz fel, a ha
talom ma már (az ezeket az éveket meg 
nem élőknek) hihetetlen bornírtságáról, 
szűklátókörűségéről, szkizoid-elmebeteg 
gyanakvásairól, boszorkányüldözéseiről. 
Ezek a legtöbbször tréfás hangú, "fickós" 
levelek nagyon sokszor a kor már elfele
dett, akkor uralgó, ún. "bujkáló" írásmód
ját idézik emlékezetünkbe. Domokos tudja, 
levelei ugyan magánlevelek, de mások is 
olvassák, a belügyes esztéták például, ak
kor már nagyon nagy a nyomás a Kriteri- 
onon. A levelek hitelesen jelenítik meg a 
könyvekért vívott, sokszor áldatlan küz
delmet, amelyet hál' istennek majdnem 
háromezer kötet szavatol...

írtuk már: a Domokos-memoárkötetek 
kiegészítik, magyarázzák, nyomatékosít- 
ják, erősítik egymást. Ez a levélária-soro- 
zat például az Igevárra rímel. Itt vall Do
mokos a cenzorokról, a kiadó életét megke
serítő vörös plajbász katonáiról is. Elvonul
nak előttünk ama »Hsértetek«, akik az 
irodalmat döntően befolyásolva, döntve 
élet és halál s nem utolsósorban a megjele
nés felett, oly dicstelen — de meghatározó 
szerepet vittek a Kriterion történetében. A 
jellemzések hallucinatorikusan pontosak, 
sajnos a tárgyalt személyeket — a vörös 
plajbász katonáit, szavaink-mondataink 
hóhérait — már nem lehet visszahívni az 
elágazó ösvények kertjéből, mondanák el 
ők, hogyan is látták végeredményben és 
"őszintén" saját (dicstelen) szerepüket és a 
hazai magyar irodalmat. Félő, ha élnének, 
se mondanák el. Vonul a Domokos felidéz
te siserehad, a szerző jó érzékkel, bemuta
tásuk után, a kiadó néhány botrányát is 
felvillantja: Sütő András vagy Kányádi Sán
dor, Kenéz Ferenc vagy Pusztai János (ho
gyan is mondjuk?) »eseteit« a cenzúrá
val...

Amikor 1995 lobogó tavaszán Martos 
Gábor Marsallbot a hátizsákban című, a For
rás harmadik nemzedékét bemutató inter
jú- és szöveggyűjteménye megjelent, több 
író-olvasó találkozón vehettünk részt Ma
rosvásárhelyen, Bukarestben, Kolozsvá
ron. Itt szóba került természetesen a 
cenzúra szerepe is. Dávid Gyula úgy is 
mint »érintett« s úgy is mint örök kárval
lott, kérdés formájában vetette fel a prob
lémát: megírja-e már végre valaki a mi 
életünkben a cenzúra több évtizedes tör
ténetét? Hiszen enélkül — mondotta — a 
romániai magyar irodalom története is jó
szerével megíratlan. A cenzorok, s ez a 
legkevesebb, amit el kell mondani, min

dég is veszélyt jelentettek az irodalomra 
és a szabad gondolatra. A találkozón egy 
másik egykori Kriterion- szerkesztő, Egyed 
Péter is hozott fel néhány elképesztő és 
riasztó példát a cenzúra működésére, köz- 
veszélyes és áldatlan tevékenységére, s 
felhívást intézett a jelenlévő szép számú 
költőhöz és íróhoz: írná meg mindenki a 
maga történeteit a cenzúrával, ami nyil
ván nem pótolhatja a Kriterion, a romániai 
magyar irodalom és cenzúra végletesen és 
végzetesen összefonódó történetét, de ér
dekes adalékokkal szolgálhat ama kuta
tóknak (vagy volt Kriterion-szerkesztők- 
nek), akik a "dokumentumok" birtokában 
egyszer majd mégiscsak megírják ezt az 
elképesztő bomírt történetet.

2000 ájult nyarán a szárhegyi találko
zón is szó volt erről. Egyöntetűen eldön
töttük: meg kell írni, íratni a cenzúra tör
ténetét. Remélhetőleg egyszer erre is sor 
kerül, valamelyik fiatal és lelkes irodal
már nekiáll felkutatni a "dokumentumo
kat"... "Nem tudom, kalapács voltak-e, 
vagy csak az üllő — írja Domokos, tőle 
szokatlan indulattal. — De vertek, szorí
tottak szüntelen. Kitűnő írói kezdemé
nyeket törtek ketté, megakadályozták 
sokszor évekig tartó alkotói munka gyü
mölcsének a beérését. Könyveket csonkí
tottak meg, heréitek ki, főképpen fiata
lokat kergettek pusztító válságba. Titkosí
tott feljegyzéseik — egy-egy példányuk 
kötelezően a KB propagandaosztályára és 
a szekuritáté érdekelt igazgatóságára ke
rült — nemegyszer döntő módon befolyá- 
solták az emberek sorsának, szakmai 
pályájának alakulását. Kihatottak jelenre 
és jövőre egyaránt. Rányomták bélyegü
ket nemcsak a szerző politikai megítélésé
re, de magánéletére is..."

S most vissza Domokos memoárjainak 
ötödik könyvéhez, amely egy rendkívül 
megrendítő zárómonológgal fejeződik be, 
a szerző papolci kertjében, a diófa alatt, a 
diófának címezve (!) mondja el nagymo
nológját, mindez valamifajta bölcs meg
nyugvást sugall— ez volt, ennyi volt, elég 
volt —, s a jövő felé fordul, figyelmes 
nyitottsággal, mely szerzőnket mindég is 
jellemezte... Valamiért azonban mégis az 
az érzésünk, az évekkel, utakkal, arcokkal 
való szembenézés még távolról sem zá
rult le, folytatódni fog...

Jegyzetek
1 Éveim, útjaim, arcaim. Pallas-Akadémia. 

Csíkszereda. 2002.
2 Már itt tetten érhető a "politikai futuriz- 

mus" fő bűne: visszaél az emberek hitével.

7



HELIKON

S’EÜÉNV M Ú M m  224
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2003

NAGY GÁBOR 
Magyar nóta
Van-e még, ki nekünk üzenne?
Hol bujdokol Kossuth Lajos?
Nem lólap közepe a kokárda — 
leszaggattatott szívünkről, 
bele lett taposva a sárba.

Ha elfogyott a regimentje,
mért nem megyünk mindnyájan el?
Nem lólap közepe a kokárda, 
csak a nemzet zászlaja 
lett beletiporva a sárba.

Ez az ország lesz otthonunk.
Itt térünk nyugovóra, 
e honban lesz egy nemzet 
minden emberi ideája, álma 
beleforgatva a sárba.

Újra a hej, bunkócska, te drága 
s a nemzetközivééé lesz az egész világ: 
a Szózat, a Himnusz, a Nemzeti dal 
jaja bolsevikok vasalt csizmatalpa alatt 
beledöngölve a sárba.

Megint leköpdösték az orcád, 
megszégyenített magyar ország.
Garasos sátánok paktuma dönt le, 
meghurcolt Mária-népe, erőszak 
nélkül, papírral, tollal a sárba.

Megint egy nekroß istenhozzád, i 
mi jutott neked, magyarország. 
Bértollnokok s kibérelt lelkűek 
ülnek fölötted állati tort, 
meghemperegve a sárba.

Sehonnai bitangok kapcarongya, 
szeplőtelen szajha, Magyarország! 
Tetemcafattá alázott király, 
leoláhozatt Igazságos hazája,
Széchenyi lázálma, Magyarország!

(Orcádról soha le nem mossák: 
hazátlanok rontják le sorsát.
Mindszentek arcba rúgott hazája, 
esik eső, esik rája...)
Budapest, 2002. április 7-8. fordulóján

Budapesti triptichon
1 (szabadság)
Szabad vagy, hogyha ezt akartad! 
Jól megtanultad hősi szereped, 
s mivel szíved a színpadért eped: 
eljátszhatod újra a múltad.

Két felvonás között jövendőt 
ha nem is — licitálhatsz holnapot, 
s ha nincs az ultiméhoz jó lapod, 
rebetli!, s teli lesz a bendőd.

Színpadod lett e Puszta Ország! 
Bár a belépőd észrevétlenebb, 
mint szeretnéd, s kurta a szöveged,

a végszavad csattanós tromfát 
a dermedt közönség emlegeti, 
míg e forszot végképp elfeledi...

2 (egyenlőség)
Légy önmagad! Hisz most bármi lehetsz: 
bróker, kinek bibliája a részvény 
s pénzt hoz a tőke iránt érzett részvét, — 
ha nem jön össze, csikket szedegetsz.

Lehetsz bolsevikok közt jó lelenc, 
akit majd az Egypárt fogad örökbe 
s a juttatást bár nem kapod örökbe, 
lelked Nagy Paktum záradéka lesz.

És — degeszre tömve a tárca — 
bárhölgy vagy sarki szajha bárca 
nélkül (ha kell, a Köz átoperál),

lehetsz hímnős csiga, magával párzó, 
reszketeg drogos, sikátor-király — 
és ha megdöglesz, kinek sem hiányzol.

3 (testvériség)
Oly korban fogsz élni e földön, 
mikor a nép pucérra vetkezik 
s a tündéri láncok levetve mind 
bűntelen vétkezik, hogy üdvözüljön

a Szabadság szenteltvizét habzsolva, 
az aranyból öntött harangok 
hívására imádva rangot: 
földre szállt a menny s az ember— poklokra.

Oly korban fogsz élni e földön, 
amikor a Templom már csak kaszárnya 
s himlőfoltos minden angyalka szárnya.

A szenteket sötétzárkába csukják, 
s hogy a szemed kegyelmet könyörögjön: 
te, halálraítélt, nem kaphatsz csuklyát.

KIRÁLY ZOLTÁN 
Öncélozgatás
(ajánlom azoknak akik számára

öncélú a lírám)

ha azt kérditek, ki s mi vagyok 
ím, álljon itt a bemutatkozás:

a kőfejű küklopsz vagyok 
a hétfejű vízcsap, sörcsap

kubai zenész vagyok meg 
magyar irodapatkány

román állampolgár 
egy trombitás frédi

múlt századi fúvószenekarban 
szűzhártyákat rágcsáló gondolat

több álom jogos tulajdonosa 
fehér szamáron érkező

bécsi zongora

s ha ez nem is lenne elég 
közben reggel általában

tojást reggelizem, capuccinóval 
cigarettával, s vígan írogatom

egoista soraim, mert ugye 
jólesik.

néha rátok gondolok 
akadémikus turbótyúkok

viszonzom mosolytok 
megértem nem-öncélű lírátok

hisz végül nektek is kell írnotok 
mi mást olvashatna a jövő

polgára... (ha nem szerelmetes meséket 
nyállal a párnára)
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HELIKON

GÁNGOLY ATTILA

T riszm eg iszto sz  tanár
Ma éjszaka minden megtörténhet.
Már órák óta tombol a vész, s a felhők 

kövér hasában vízesések formálódnak, 
hogy rázúduljanak a város háztetőire. E 
pillanatban végéhez ér a tétova logika. 
Ősi törvény parancsol. A racionalizmust 
elmossák az eső könnyei, s valahol pi
masz elégedettséggel hahotázni kezd egy
szellem...

*
Kegyetlen ítéletidő rontott a szörnyű, 

fekete poliszra, melynek főterén Triszme
gisztosz tanár háza magasodott. Száza
dok óta nem dúlt ekkora förgeteg errefelé, 
a szakadó esőben karnyújtásnyira sem le
hetett látni. A sugárút süket aszfaltja fölé 
hajló gázlámpák sorra megvakultak. A 
szél fütyülve vágtatott az utcák zegzuga- 
in át, minden rázkódni látszott, mintha a 
föld rengett volna. Fenyegető moraj köze
lített valamerről.

A káosz uralkodott most, akár az idők 
kezdetén, örvénye körülölelte Triszme
gisztosz házát is. Hatalmas karjaival szo
ríto tta , fojtogatta — de mit sem 
árthatatott a gránitfalaknak.

Illett is ez a vaskos kövek őrizte ho
mály a tanár alakjához, akinek vélt titkai
ról mendemondák keringtek városszerte. 
Suttogták, hogy a Faust-szerű, démoni- 
kus tudósok e kései leszármazottja meg
lelte a lapis philosophorumot, egy 
csodaszert, mely meghosszabbítja az élet 
fonalát, gyógyírul szolgál testi nyavalyá
ra és lelki bajra, s amelynek segítségével 
még repülni is lehet...

Ezen a vad, viharszaggatta éjszakán 
Triszmegisztosz tanár, aki fölényesen ne
vetett minden balga híresztelésen, épp 
háza felső emeletén aludt.

Hálószobája ellipszis alakú volt, jelez
ve gazdája szenvedélyes érdeklődését a 
mértani idomok iránt. Az ívelt falon fest
mények helyett óriási körzők, szögmé
rők, szextánsok és furcsa térkitöltésű 
vonalzók függtek. A mennyezetet mate
matikai, fizikai és vegytani képletekkel, 
bonyolult csillagászati számításokkal 
pingálták tele. Thalész tételét ábrázolta a 
padló kövezete is, míg a küszöb nélküli 
bejárat rombuszt formált.

Triszmegisztosz tudniillik — a szóbe
széddel ellentétben — a geometriát és a 
mértékegységeket tisztelte, nem a pokol 
fejedelmét. Makacsul úgy vélekedett, 
hogy amit nem lehet pontosan megmérni 
és valamely világos rendszerbe foglalni, 
az nincs is. Az ördögöt éppúgy tagadta, 
akár a menny urát vagy a regék parázna 
isteneit...

Éjféltájt a tanár arra ébredt, hogy vala
ki a nevén szólítja. Kinyitotta vaksi sze
mét, majd pillanatnyi habozás után 
gyertyát gyújtott, de nem látott senkit.

Ez csak a túlfeszített idegek incselke- 
dése lehet, gondolta hunyorogva. Semmi 
sem mozdult, semmi sem történt — elfúj
ta hát a gyertyát, s ismét hanyatt dőlt. Az 
ágy, amelynek tölgyfa alapzatát az aszta
losmester egy hibátlan paralelogramma 
formájára gyalulta, halkan megreccsent. 
Triszmegisztosz magára húzta díszes ta
karóját, melyre gazdasszonya aranyfo

nállal hímezte az ismert bolygórendsze
rek ábráit, s megpróbált újra elszunnyad
ni.

Az álom azonban késett, amitől csak 
fokozódott titkolt nyugtalansága. Na
gyot nyelt, várt. Érezte, amint nyelve las
san a szájpadlásához tapad. Mégsem 
mozdult, hogy lebotorkáljon a földszintre 
egy ibrik vízért, de még a szomszédos 
laboratóriumba sem volt mersze átcso
szogni.

Egyszerre csak úgy tűnt neki, mintha 
a világ — akár egy rossz kabát — kifor
dult volna önmagából. Nem értette, mi 
történik a szobában, pusztán azt érezte, 
hogy történik valami. Borzongás futott vé
gig rajta. Megsejtette, hogy rés nyüt az 
időben, mint amikor tályogot szakít föl a 
vigyázatlan orvos. A hol szerelmes, hol 
gyűlölködő viszony, mely közte és a min- 
denség között születése óta fennállt, most 
néhány pillanat alatt semmivé foszlott.

Tehetetlen volt. Gerince egyetlen jég
darabbá fagyott az iszonyattól. Vérkerin
gése, amely eddig életben tartotta, 
akadozni kezdett, teste — akár a kígyóké 
— egyre hidegebb lett.

Ékkor sárga villám feszült tudata egé
re: izzó felkiáltójel a beálló sötétségben. 
Mi ez? Jelenés?... Triszmegisztosz nehe
zen kapkodta a levegőt, szinte fullado
zott. Halántékán a veríték ólomszürke 
harmata csillant meg valami szokatlan, 
kékes árnyalatú fényfolt közepén. Bár 
senkit sem látott a szoba egykori ellipszis
terében, mégis tudta, szörnyű bizonyos
sággal tudta, hogy nincs egyedül. Egy 
hasonlíthatatlanul idegen, minden ízé
ben más személyiség jelenléte dermesz
tette meg. Ereje maradéka is elhagyta, 
képtelen volt tovább türtőztetni magát. A 
rettegés csúcspontján felordított, de szá
nalmas vinnyogásba fúló sikolya már 
nem is emlékeztetett emberi hangra.

A következő pillanatban Triszmegisz
tosz tanár pörögve eltűnt egy fekete üreg
torkában...

*
Fölriadok. Éjjel két óra lehet, talán 

több is. Mélyet sóhajtok, ám a teljes meg
könnyebbülés elmarad.

Tarkóm irányából gomolygó sötétség 
kezd fölfelé kúszni — egyenest a homlo
komnak. Kiszökkenek a koporsóforma 
ágyból, ide-oda járkálok. Ozirisz, ne 
hagyd, hogy megőrüljek! Az ablakhoz ál
lok, s a zápor aláfutó, fényes gyöngyein 
át bámulom a viharos utcát. Akár mentő
kötélbe a szakadék felett, a tárgyak kéz- 
zelfogható valóságába igyekszem 
kapaszkodni. Lassan, nagyon lassan 
megnyugszom, bár...

Érzem, ma éjszaka minden megtör
ténhet. Odakünn már órák óta tombol a 
vész, s a felhők kövér hasában vízesések 
formálódnak, hogy rázúduljanak a város 
háztetőire. E kései órán végéhez ér ben
nem a tétova logika. Ősi törvény paran
csol rám. Racionalizmusomat elmossák 
az eső könnyei, s valahol a tudatom alján 
pimasz elégedettséggel hahotázni kezd 
egy szellem...

PAPP ATTILA ZSOLT 

Orgonák a tűzfalon
Csak sétáltam e lehangoló tájban, 
az ujjaimon számláltam a vétkem, 
a dicsőségtől vonszolva a májam 
magam mögött az esti sétatéren...
E tűzfal előtt gondoltam csak rátok
— s nem tudom, hogy már-e, még vagy éppen —, 
de azóta már nem fog semmi átok:
orgonák, hát ezt is, lám, megértem.

Vegyük hát sorra.
Még visszaintett,
azon a furcsa estén, ott a parkban,
s bevallom, bár nem volt éppen hőstett
— magam ott helyben majdnem összeszartam. 
Én nem tudom, hogy hova ment el végképp, 
mert elveszett egy szombat esti nyárban,
s bár nyomairól nem maradt fenn térkép, 
egy hangulatban mindig rátaláltam.
Nem értettem. Az életről beszéltünk, 
hogy ki volt ő, s hogy mi lehet belőlem, 
hogy mivé lesz a lelkünk és a vérünk
— no, akkor este magamat belőttem.
Egy szép nap eltűnt. Ittmaradt az élet, 
és minden becses, ronda tartozéka, 
meg nem tartott előadásra bérlet,
ha együtt néztük volna meg, és még ha...

Az orgonák egy tűzfalon kinyütak.
Rajz csupán: egy hosszú, csendes álom, 
pár kusza sor egy hófehér papírnak, 
mit elégettem. Ez történt. Belátom.
S még más is volt. Egy ember ott a sarkon. 
Szólt pár szót, de én már elfeledtem.
S míg napról napra gyűröttebb az arcom, 
emléke még ott lebeg felettem.
Egy kép csupán? Vagy én voltam a másik? 
Csak látom őt, hogy visszaint a téren, 
míg szívem és a fogam belevásik

— orgonák, hát ezt is, lám, megértem.

Miklós János grafikái
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MAGYAROSI SÁNDOR

A csoda füstje
Ül a székely a kocsmában, s 

iszik cudarul. Átizzadt kalapja a 
tarkójára tolva, kockás ingének 
ujja felgyűrve könyékig. Zsebé
ben agancsnyelű bicska, szalon
nák réme. Vodkát iszik a székely, 
a legolcsóbb, kerítésszaggató faj
tából, néha egy-egy deci kömé
nyest, fojtás gyanánt. A sok 
semmi festékes italt nem issza: 
fehémépnek való az, nem férfi
embernek. Az ital mellé rettentő
en büdös, szűrő nélküli cigarettát 
szív, a csikkről gyújt rá az újabb 
szálra. Ilyenkor borostás arca kis
sé behorpad. Szemöldökei egyre 
közelebb kerülnek egymáshoz 
barázdált homlokán. A székelyt 
gond emészti, azért iszik. Meg 
hát afölött érzett bánatában, 
hogy nem örömében ihat. Néha 
Istenre gondol, de annak sem kö
nyörög.

így elintézni engem, gondol
ja. Ilyen utolsó módon, mintha a 
kapcája lennék valakinek. Azt a 
hétszentséges úristenit — teszi 
hozzá mint jó katolikus. Csíki 
székely, vagy felső-háromszéki. 
Ha erdővidéki volna, református 
volna vagy unitárius. Inni vi
szont akkor is inna, s keseregni is 
tudna ilyen cudarul. Mert ha a 
vallás más is, a vér ugyanaz, az
zal az apró különbséggel, hogy a 
szomszéd falusié már hígabb egy 
kicsit, másabb egy kicsit, s minél 
távolabbról származik valaki, an
nál bizonytalanabb a székelysé- 
ge. Ezért úgy illik, hogy próbára 
tegyék egy kis verekedéssel, egy 
kis bicskázással. Az ellenfelek 
férfiasán szembeállnak egymás
sal: egyik oldalon az idegen le
gény, a másik oldalon a helybeli, 
a kihívó fél. Meg minden vele 
egykorú cimborája, akit hirtelen 
össze tud szedni. Következő hé
ten az idegen falujában lesz a bál, 
akkor eljátsszák mindezt fordít
va is. Ha nincs elég érved, oldd 
meg egy döféssel. Tájegységen
ként megvannak a veszélyesebb 
falvak. A többiben csupán ütik 
egymást. De ezt csak a fiatalabb ja 
műveli, s a mi székelyünk már 
jócskán kiöregedett közülük. Ne
ki más gondjai vannak; családot 
kell eltartania. Nem ér rá bálba 
járni, legénykedni. O a munkaa
dóra haragszik, de arra aztán ret
tenetesen. Mert kirúgták. Hogy 
nagy a pofája, meg hogy iszik is, 
azért rúgták ki. Pedig a főnök is 
székely, tőszomszéd az apja, régi 
ellenségek. Most örülhet a mo
csok, de korán örül. Megmuta
tom neki, hol lakik az Úristen, 
meg én, még ma este megmut
atom, gondolja. Ezt a gyalázatot 
nem tűrheti. Pont ő tűrje el, ő, aki 
legalább négy sört és egy szűk 
liter vodkát megihat anélkül,

hogy látszana rajta?! Igaz, ha 
még két ded köményest rátölt, az 
úgy már megkapja egy kissé, de 
erre többnyire csak munkaidő 
után, este kerül sor. Napközben 
elég a sör és a vodka, ez utóbbi 
szigorúan a kerítésszaggatóbb faj
tából. A többi ital fehémépnek va
ló. Na, a bor, az nem. Vagy a szilva
pálinka. Azt szintén szereti.

Furcsa módon egyedül ül az 
asztal mellett, pedig nem szoká
sa, s e népnél sem divat: ha valaki 
bánatában iszik, rögtön kerül, aki 
vele keseregjen. De most nem. A 
kocsmában alig van vendég. A 
bádoggal fedett pult mögött uj
jatlan fehér köpenyben izzad az 
egyetlen alkalmazott. Nő az ille
tő, mellei alatt a verejték átüt a 
köpenyen. Dél van, a mezőn bi
zonyára forgatják a szénát. A mi 
székelyünkön kívül két nyolc- 
van-küencven év körüli öreg ül
dögél az egyik asztalnál. Egyik 
remegő hangon mondja:

— Haj, emlékszel-e, sógor, 
mikor annak idején Isonzónál...

A mi székelyünk észre sem 
veszi, hogy mellette mélyül a lö
vészárok, zúg a srapnel, s az öre
gek lőnek rettenetesen. Mire jön

senki el nem mondhatja, hogy el
adta a becsületét, egy ilyen rúgja 
ki. Káromkodik magában.

— ...nájnundfirdg Infantéris- 
regiment... — hallatszik az öre
gek felől.

Megszűrni mégse szúrja meg, 
egy ilyenért is pont úgy bezárják, 
mint egy rendes emberért. De az 
autója kerekébe beleüti a bicskát. 
Bele ő, mind a négybe. Ha pedig 
szól valamit, okoskodik, még 
mindig megszúrhatja. Most, 
hogy ezt üyen szépen kigondol
ta, jobb kedvre derül, még éne
kelget is, de csak halkan, 
magának. Énekel a babájáról, a 
sorsáról és más efféle dolgokról. 
Egyre szomorúbb nótákat éne
kel. Ettől aztán újra eszébe jut 
nagy sérelme, s úgy káromkodik, 
hogy az már maga a népkölté
szet. Az ital elfogy, rendel mási
kat. A pult mögül unottan jön elő 
az egyetlen alkalmazott, hozza a 
ded köményest. Mielőtt az asz
talra tenné, bekapcsolja a világí
tást. Székelyünk felkapja a fejét, 
kitekint a kocsma nyitott ajtaján. 
Meglepődve veszi észre, hogy al- 
konyodik. Erre nem számított, 
hogy így telik az idő. Na, még 
egy-két óra, s indulhat is. Akkor 
már elég sötét lesz, hogy az autót 
elintézze. De addig még meg
iszik valamit.

— ...a ruszkinak leszakadt a

a szuronyroham, derékig állnak 
hűzliben, de még nem kellett új
ra tölteniük.

Kirúgni, engem! Beteszem én 
neki az ajtót, be én, addig éljek. A 
főnökre érti. Tudom én, amit tu
dok. Hogy mi az, azt senki ne 
firtassa, a jó Máriáját neki!

Az apja is semmiházi volt, ez 
sem lett különb. Rongyos két 
ökörrel szántottak annak idején. 
A viszály régi, a gyűlölet azon
ban nem lankadt az idők során. A 
székely látja, hogy főnöke túl ma
gasra kapaszkodott, de hát köny- 
nyű annak, aki lopni tud, gon
dolja. Mert azokat az úri autókat 
biztos nem a keresetéből veszi 
egyre-másra. Őt pedig, akiről

feje. Nem akarok sokat mondani, 
de legalább még tíz métert futott, 
s végig ordította, hogy hurrá. — 
Mondja az egyik öreg. Már egy 
másik háborúban van, az orosz 
fronton, aztán fogolyként Szibé
riába kerül. Tüzet rak, noha tud
ja, hogy mire rendesen meg
gyulladna, úgyis felfagy a barakk 
oldalára. Kutya egy hideg van 
abban a Szibériában.

A mi székelyünk indulna 
már, de előbb erőt gyűjt. Nem 
lehet csak úgy semmi ember 
módjára elkapkodni a dolgot. 
Nagyapjára gondol, aki még 
negyven fokos hőségben is nya
kig gombolt posztókabátban és 
ugyanebből az anyagból készült

fekete nadrágban járt. Egyszer 
csellengő turisták megkérdezték 
tőle, nincs-e melege. Az öreg igen 
megvetően nézett rájuk, azonban 
látván, hogy helybeli ügyekben 
tudatlan anyaországiakkal van 
dolga, úgy döntött, válaszol ne
kik, s azt mondta: fiaim, nekünk 
tűrni kell! Ezen a turisták nagyon 
elcsodálkoztak, és lefotózták az 
öreget. Egyetlen verítékcsepp 
nem sok, de annyi sem csillogott 
a homlokán. Sajnos, a fényképen 
sem a hőség nem látható, sem az, 
hogy a felsorolt ruhadarabok a- 
latt az öreg jégeralsót és mellényt 
viselt. Hát rá gondol most a szé
kely, e mondásból merít erőt. Áll
na fel az asztal mellől. Ez sem 
olyan egyszerű dolog, hogy első 
próbálkozásra sikerülhetne. A 
sok ital erősen marasztalja. De 
tudja, tűrni kell, kibírni mindent, 
hát mégiscsak feláll. Azt a pálin
kát még nem főzték ki, ami őt 
földhöz vemé.

Már kívül van az ajtón, mikor 
hirtelen elvágódik. Úgy-úgy, 
gondolja, a földet is rántsátok ki 
alólam, vágjátok a pofámba — 
perel a világgal. De én túljárok az 
eszeteken, én fel nem állok, én 
mászva megyek tovább. Na most 
lássam, mit tudtok még kitalálni.

Mászik hát hazafelé, még dü
hös, de egyre kevésbé tudja, hogy 
kire. Ez azonban nem elégséges 
indok, hogy a káromkodást ab
bahagyja. Ha ő egyszer mérges, 
hát reszkessen a világ. Aztán be
lefárad a mászásba, az árok part
ján az oldalára fekszik, s egy
szerre alszik el.

Sötét az éjszaka. Először 
egyetlen kutya fedezi fel, később 
odasomfordál még kettő. Körbe- 
szaglásszák, figyelik óvatosan. 
Nem mozdul, közelebb merész
kednek. Egyik már emeli a lábát, 
hogy levizelje, végül mást gon
dol. Nyalogatni kezdi a férfi ar
cát. A másik kettőnek tetszik az 
ötlet, nyalogatják ők is. A székely 
nem nem vesz tudomást a dolog
ról.

Csoszogás hallatszik a sötét
ből, majd reszkető hangon be
szélni kezd valaki. A kutyák fel
emelik a fejüket, fülelnek a hang 
felé, és magára hagyják a szé
kelyt. Az öregek jönnek.

— ...nehéz volt, te sógor... — 
hirtelen látják meg a fekvő ala
kot, elhallgatnak.

— Hát ez ki a nyavalya? — 
kérdi az egyik.

A másik lehajol, nézegeti.
— A fiatal Tót Jani — állapítja 

meg végül...
— Mégse hagyhatjuk itt világ 

csúfjára — mondja az előbbi.
— Ilyen félrecsúszott kalap

pal aztán semmiképpen — teszi 
hozzá a másik, s azzal megragad
ja, rángatja a fiatal Tót Jani fején 
a kalapot.

— Na? — kérdi, de nem áll fel
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Kamaratörténet
— részlet egy készülő (kamara)regényből —

még, hátha igazítani kell rajta.
— Kicsit jobbra. Semmit: 

pont jó. Most már kiegyenese
dik, odaáll a másik mellé. Néze
getik komoly arccal, még el sem 
röhintik magukat. Ráérnek ak
kor is, mikor majd elmesélik. A 
fiatal Tót Jani fején igen huszáro
sán áll a kalap.

—Szép szál legény — állapít
ja meg az egyik.

— Hátha rágyújtana? Ennyi 
ital után biztosan jólesne neki.

— Igaz — jön a felelet, s va
lamelyikük cigarettát dug a ré
szeg szájába. — Én a részemet 
álltam, tüzet kérj mástól — 
mondja neki.

Ezzel elindulnak, s lassan el
tűnnek a sötétben. A hangjuk 
még hallatszik egy ideig:

— Hogy szavam ne felejt
sem: nehéz volt, te sógor, de on
nan is hazajöttünk!

Utójáték
A székely magát látja álmá

ban. Alszik az árok partján, ku
tyák nyalogatják az arcát. 
Furcsállja, hogy alszik, s mégis 
látja a kutyákat, de be nem val- 
laná semmi pénzért. A láthatár 
szélén világosabb folt jelenik 
meg, gépjármű hosszúfénye, mi
előtt elég közel érne, hogy a két 
reflektor különváljon. Motorzaj 
azonban nem zavarja az éjszaka 
csendjét. Idősebb férfi jön, belőle 
árad a fény. Léptei emberi mére
tűek, mégis természetellenesen 
gyorsan kerül a fekvő alak mellé. 
Tót Jani gyanítja, ki lehet. For
mára egészen székely az illető, 
de ez nem lepi meg annyira, 
mint az előbbi közjáték. Ezt már 
régóta sejtette. A fényes alak 
megrugdossa, ő felébred.

— Hát neked nincs házad, 
hogy az árok partján alszol? — 
kérdi.

— Vanni van — feleli a szé
kely, de többet nem mond.

— S akkor?
Nem tetszik ez a székelynek.
— Ott alszom, ahol akarok.
— Ez igaz — bólint a fényes. 

Úgy tűnik, ráér. Cigarettát vesz 
elő — büdös, füstszűrő nélkülit, 
rágyújt.

A székely kívánja, de a világ
ért sem kéme. Fürkészve néze
geti a füstfelhőket, nyel nagyo
kat, aztán támad egy ötlete.

— Te — mondja a fényesnek 
—, nem kártyázunk egyet?

— K ártyázzunk — felel 
amaz, s elővesz egy meglehető
sen zsíros paklit. Keveri a kár
tyát. Meglepően jól kever.

— Aztán mi legyen a tét? — 
kérdi. — A főnöködet kéne elin
tézni?

Ez most valami vizsga, gon
dolja a székely, de engem nem 
fogsz meg. Önérzetesen húzza 
ki magát.

— Az az én bajom, elintézem

én. Az ember az ilyent ne bízza 
másra.

— Hát akkor? — kérdezi a 
fényes.

— A vesztes ad a nyertesnek 
egy szál cigarettát.

Nem is kell megbeszélniük, 
mit játsszanak. A fényes hatvan
hathoz oszt, csattognak a lapok. 
A székely csal kegyetlenül, de a 
másik nem veszi észre a dolgot. 
Kár pedig — gondolja a fiatal Tót 
János —, ha székely lenne, biztos 
észrevenné. Fölényesen nyeri 
meg a partit, mégis szomorú. 
Hát rosszul sejtette. Megkapja a 
cigarettát, a szája sarkába szúrja. 
Vár. Nem történik semmi.

— Most már van, amit szív
nom — mondja.

— Hát szívd — jön a válasz, 
s Tót Jani szívében feléled a re
mény.

— Ahhoz tűz is kéne — feleli 
vigyorogva.

— Én a részemet álltam, tü
zet kérj mástól — mondja a fé
nyes. Megfordul, közömbösen 
elballag.

Lépései emberi méretűek, si
etni sem siet, ennek ellenére 
meglepően gyorsan távolodik. 
Hátulról is hosszúfényre emlé
keztet. Mielőtt végképp eltűnne, 
villan még egyet a láthatár szé
lén. A jogaiba visszaállított éjsza
ka újra sötétre vált, az égen 
megjelennek a csillagok. Hát 
mégis székely — gondolja Tót 
Jani, de nem mutatja ki örömét.

Hideg az éjszaka, a férfi ébre
dezik az árok partján. Italtól za
varos fejében előbbi álma jár, s 
csodálkozik. Ilyen nagy marha
ságot még soha nem álmodott. 
Érzékei lassan működni kezde
nek, felfedezi a szája sarkába du
gott cigarettát. Óvatosan nyúl fe
léje, megtapogatja, tényleg ott 
van, éppen az a szűrő nélküli 
fajta. Tudatosodik benne, hogy 
itt csoda történt, álmélkodik is 
ezen, végül úgy dönt, fejtegessék 
a csodák titkát a papok, ő beéri a 
füstjével. A zsebébe nyúl, aztán a 
másikba, végigkutatja vala
mennyit, de az agancsnyelű 
bicskán kívül csak némi apró
pénzt talál. Gyufának, öngyújtó
nak nyoma sincs. Jó katoli
kushoz méltóan cifrázva elká- 
romkodja magát. Szentek nevei 
zuhognak, írás nem tudja ezt 
visszaadni. Aztán hirtelen fejezi 
be. Valamit gondolhat, mert vi
gyorog nagyon. Levegőt vesz, jó 
nagyot, s hatalmasat szippant a 
hideg cigarettából. Semmi. Ki
vár, újra szívja. Kan csalit belé, 
úgy lesi, nem parázslik-e fel a 
vége. Mert hát mégsem közön
séges cigaretta ez. Arca ritmiku
san duzzad és horpad be a nagy 
erőfeszítéstől. De a csoda mind
erről továbbra sem látszik tudo
mást venni. Teljességgel mű
ködésképtelen.

Az illető, akiről szó lesz, félig 
ülő, félig fekvő helyzetben egy 
barnásvörös színű zsírosbödön 
mellett nyöszörög a földön. Hátá
val gyalulatlan deszkákból össze- 
eszkábált, többszintes állvány
nak vagy polcnak dől. Fáj a feje, 
és erősen szédül is. Amikor bi
zonytalanul körbetapogatja fejét, 
jókora dudort észlel rajta. Nem 
tudja, mikor, hogyan, miért ke
rült oda a dudor. Most még nem 
is gondolkozik ezen. Halkan 
nyögdécsel, időnként érthetetlen 
szavakat motyog maga elé. Körü
lötte különféle méretű és alakú 
tárgyak, dolgok, de egyik sem lát
szik érdekelni őt. Egyelőre még 
befele, önmagára figyel. A fájda
lomra figyel, ami benne lüktet. 
Szemét konokul a mellette álló 
zsírosbödönre szegezi, nézi, de 
nem látja. Ajókora, zománcos bő
dön szolid kinézetű, jóformájú, 
olyan, amilyennek egy rendes 
zsírosbödönnek lennie kell. Alul 
szélesebb, hogy biztosan álljon a 
földön, felfele finoman keskenye- 
dik, és a tetejére, fedőként, enyhe 
ívű kis kupola borul. Ha azt az 
ember felemeli, fehéren, hidegen, 
gőgösen csillan meg odabenn a 
zsír. A meleg színű, barnásvörös 
bődön mégis jámbor jóakarattal 
öleli körül, óvja rátarti és öntelt 
tartalmát. Egy másik történetben 
a zsírosbödön lehetne a pozitív, a 
zsír meg a negatív hős. De ebben 
a történetben semmi szerepük 
nincs.

Az illető, akiről szó van, egy 
idő után lassan kezd magához 
térni. Fejfájása enyhül, s már csak 
akkor szédül, ha hirtelen mozdu
latot tesz. Lassan feltápászkodik, 
miközben leküzd egy, amilyen 
gyorsan jövő, éppolyan gyorsan 
múló, hányingerrohamot. Této
ván álldogál, még erőtlenül ah
hoz, hogy kérdések fogalmazód
janak meg benne saját állapotára 
és helyzetére vonatkozóan, de 
már elég élénken ahhoz, hogy kí
váncsivá kezdjen válni az őt kö
rülvevő dolgok iránt. Most, elő
ször, szétnéz egy kicsit.

A helyiség elég különös, fur
csa látványt nyújt. Egyrészt 
hosszú, hét-nyolc méter is meg
van, másrészt igen keskeny, szét
tárt karral mind a két oldalsó fala 
elérhető. Pontosabban csak egyik 
felől érhető el a fal, a másik olda
lon ott húzódik hosszan az a bi
zonyos állvány vagy polc-épít
mény. A mennyezet is meglehető
sen alacsony, és a fal szemmel lát
hatóan vaskos gerendákból ké
szült, amelyeket valamikor vala
kik vastagon bevakoltak és beme
szeltek. Most több helyen is nagy

darabokban pattogzik le róla a 
vakolat és a mész. A folyosósze
rű, keskeny helyiség végét lezáró 
falba téglalap alakú, szűk ablakot 
építettek be, amelyen át gyenge, 
szűrt fény talál utat a helyiségbe, 
éppen csak megvüágítva azt. Fél
homály és hűvösség ül moccanat
lan odabenn.

Az illető, akiről szó van, tekin
tetével idegenkedve pásztázza 
végig a polcokat, amelyeken a fél
homályban nehezen kivehető 
csomagok, dobozok, tégelyek 
vagy micsodák helyezkednek el 
tömött sorokban. Már éppen ha
jolna közelebb, hogy tüzeteseb
ben szem ügyre vegye őket, 
amikor pillantása saját jobb kezé
re téved, és meglepődve, kissé 
iszonyodva is konstatálja, hogy 
jókora fanyelű, élesre fent kést 
szorongat benne görcsösen.

Jártában-keltében előfor
dulhat az emberrel, hogy olyan 
tárgy kerül a szeme elé, amely 
merőben elüt az őt körülvevő 
többi tárgytól, mintegy nem il
leszkedik a környezetébe, első lá
tásra idegen attól. Ilyenkor az 
ember furcsállja a dolgot, megáll 
és csodálkozik. Am ha ő maga 
tart a kezében egy ilyen tárgyat, 
amely legfőképpen azért különös 
és idegen, mert nem tudja, hogy 
mi célból, mikor és hogyan került 
hozzá, ez már több, mint furcsa, 
ez kicsit már félelmetes. Ha egy 
élesre fent késről van szó, akkor 
különösen az.

A szóban forgó illetőnek futó
lag átvillan az agyán, hogy,gyor- 
san leteszi vagy eldobja a kést, de 
aztán erőt vesz magán, győz ben
ne a kíváncsiság, és igen óvatosan 
forgatva a kezeiben, aprólékosan 
szemügyre veszi minden oldal
ról. Bár tekintélyes méretű, de 
egészen közönséges konyhakés
nek látszik, a pengéje a sok hasz
nálattól a közepe táján jócskán 
elvékonyodott, a fanyél a haszná
lójának ráfonódó markától sötét
re bámult és kényelmes fogásúvá 
kopott. Bárkié volt is eddig, 
szemmel láthatóan sokat és való
színűleg haszonnal forgathatta. 
Az illető, akiről szó van, mégis 
némi irtózattal teszi le a földre, a 
zsírosbödön mellé. Aztán, bár fe
je még sajog, nekilát körülnézni a 
hosszú, félhomályos, furcsa he
lyiségben.

Nem kell sokat vizsgálódnia, 
hogy rájöjjön: egy jól feltöltött 
éléskamrában tartózkodik. Az 
egyik fal mellett hosszan, meny- 
nyezetig érő polcok húzódnak. A 
polcokon, katonásan felsorakoz
va, mindenféle sötét és kevésbé 
» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

sötét tartalmú literes üvegek glé- 
dája áll, mintegy díszőrségben. 
Mellettük fahánccsal körbete
kert, takaros kis fadézsába túró 
van tömködve, akár mozsárá
gyúba a fojtás, készen a díszlö
vésre. Lennebb, mint valami 
szertartásra várakozó néma tö
meg, különféle méretű kannák, 
csuprok, köcsögök és celofánnal 
gondosan lekötött befőttes üve
gek népes közönsége asszisztál 
türelmesen. Egy fateknőben, 
mint koporsóban, dagasztott 
tészta nyugszik, várva, hogy 
megkeljen és krematóriumba, il
letve kemencébe dugják. Addig 
is, szemfedőként, gézzel van leta- 
karva. Mint ravatalozóban a 
gyászkoszorúk, függnek a pol
cokba vert szegekről a fokhagy
ma- és hagymafüzérek. A polcok 
alatt kisebb-nagyobb ládák, ben
nük homokba dugott sárgarépa 
meg petrezselyem nyugszik bé
kében. A sarokban két tele, csu
haszerű zsák gubbaszt mogor
ván, mellettük fonatos demizson 
álldogál kenetteljesen. Még meg 
kell említeni, hogy fentről, egy 
keresztbe áttett lécről sonka lóg le 
madzagon, három szál kolbász és 
egy tábla szalonna társaságában, 
de nem emlékeztetnek akasztott 
emberre. Akkor mégis hogy ju
tott eszembe? És persze ott van, 
ott trónol mint uralkodó, a jóko
ra, zománcos zsírosbödön is a 
kamra közepén. Az illető, akiről 
szó van, meggyőződendő a bű
dön tartalmáról, felemeli kupolás 
födelét és beletekint. Igen, az van 
benne, aminek lennie kell: színül
tig zsír. Még meg sincs kezdve, 
teteje szűziesen érintetlen, inger
lőén sima. Kísértésbe viszi a 
szemlélőt, hogy mutatóujjával 
gyorsan írjon vagy rajzoljon rá, 
bele valamit, még ha csak kriksz- 
krakszokat is. Vagy mint egykor 
az ősember a barlang falán, leg
alább a tenyere lenyomatát hagy
ja rajta, talán még ez lenne a leg
élvezetesebb. De az ülető, akiről 
szó van, erőt vesz önmagán, bé
kén hagyja a zsírt, visszateszi a 
bödönre kupolás födelét. Pilla- 
natnyüag nem akar művészked- 
ni, esetleg majd később. Köz
vetlenül a zsírosbödön fölötti 
polcon — talán a hasonló a ha
sonlót vonzza alapon — bőséges 
zsírban lesütött húsok feszítenek 
jókora dunsztosüvegekben. Eb
ben a házban, úgy néz ki, kedvelik 
a zsírt. Jöjjön, aminek jönnie kell, 
jöjjön, egészen nyugodtan bármi, 
itt jól felkészültek az elviselésére.

Ugyan nem hallani semmi 
gyanús zajt a csendes helyiség
ben, nem látni semmi rémisztő 
dolgot a bőségesen megrakott 
polcokon, de az illető, akiről szó 
van, egyszerre mégis abbahagyja 
a vizsgálódást, tétován lépve 
még párat, aztán mozdulatlanná

dermed, szoborrá merevedik. És 
csak áll, csak áll, hosszú percekig. 
Sehonnan nem került elő váratla
nul még egy újabb éles vágószer
szám, mégis, mint kifent kés hasít 
bele a felismerés, cikázik át agyán 
a meghökkentő, a lehetetlen gon
dolat: de hiszen nem csak arra 
nem emlékszik, hogy hol van, kié 
ez az éléskamra, mikor és hogyan 
került ide, hanem az sem jut eszé
be, nem és nem, sehogyan sem, 
hogy végtére is kicsoda ő maga? 
Az elképesztő felismerés hirte
len, vülámként jelentkezik, de 
nem tűnik el mint a villám, ha
nem megállapodik, leülepedik, 
mintegy megköt lassacskán, és 
minél tovább töri rajta a fejét, ke
res és kutat saját elméjében, annál 
inkább bizonyossággá szilárdul. 
Fejében összevissza kavarognak 
a végig nem gondolt gondolatok, 
gyors egymásutánban rémülten 
megfogalmazott kérdések köve
tik egymást, de egyikre sincs fe
lelet. A megfeszített, de ered
ménytelen összpontosítástól újra 
előveszi a fejfájás, mégsem hagy
ja abba a nekikeseredett töpren
gést. Görcsösen keresgél, két

képtelen levetíteni önmagának 
ezt a filmet, még egyetlen film
kockát sem képes előhívni. Meg
határozhatatlan, semmi konkrét 
dologhoz nem köthető félelem 
kezd elhatalmasodni rajta. Múlt
ja nélkül kiszolgáltatottnak és se
bezhetőnek érzi magát. Olyan, 
mintha belülről lenne meztelen.

A fejfájás mellett újra jelentke
zik a hányinger meg a szédülés 
is, le kell ülnie. Ismét a zsírosbö
dön mellett foglal helyet, egyik 
kezével rákönyököl, a másikkal a 
még mindig sajgó dudort tapo
gatja a fején. Homályosan kezdi 
gyanítani, hogy emlékezetének 
hiánya és a jókora gusa között 
kapcsolat lehetséges. Megpró
bálja felidézni, mi volt az utolsó 
dolog, amire még emlékszik aze- 
lőttről, hogy magához tért ebben 
az ismeretlen helyiségben, ám 
múltjából semmi, de semmi nem 
jut eszébe. Egyáltalán semmi.

De hiszen ez nem lehet, ez 
képtelenség, tiltakozik gondolat
ban az illető, akiről szó van. U- 
gyanakkor egyre bizonyosabb 
abban, hogy de igenis, ez így van. 
Olyan az egész, mint egy rossz

bár saját eddigi életéből a nagy 
erőlködés dacára sem jut eszébe 
semmi — olyan orvosi kifejezés, 
mint az amnézia, könnyedén és 
azonnal beugrik. Tulajdonkép
pen lehetséges, hogy pszichiáter 
vagyok, esetleg agysebész, latol
gatja az illető, akiről szó van. Pró
bálkozik, hátha eszébe jutna más 
orvosi szakkifejezés is, de a dolog 
sehogy sem megy, eredmény 
semmi. Visszatér az amnézia szó
hoz, mintegy belekapaszkodik, 
akár valami résbe, az egyetlen 
résbe, amelyen keresztül, ha tá
gíthatja egy kicsit, talán sikerül 
visszabújnia az emlékei közé, sa
ját ezelőtti életébe. Igyekszik fel
idézni, mit is jelent ez a szó, mit 
tud róla. Sajnos igen keveset, va
gyis hogy az emlékezőképesség 
időleges vagy végleges elveszté
se, a fejet ért ütés vagy egyéb 
agysérülés következtében. Ah
hoz, hogy ezt tudja, nem szüksé
ges orvosnak lennie, bárki volt is 
előzőleg, erről bárhol olvasha
tott, hallhatott.

Megtapintja fején a fájdalma
san lüktető dudort, miközben va
lamivel odébb, az alsó polctól 
félig takarva, észrevesz egy fel
borult kisszéket, egy sámlit is. 
Pontosan a fölött lógnak a ke
resztbe áttett lécről a kolbászok, 
a sonka meg a szalonna. Most 
már tudni véli, hogyan történhe
tett az egész, mi okozhatta az am
néziát. Valószínűleg fellépett a 
sámlira, hogy a kezében lévő kés
sel a fenti húsok valamelyikéből 
vágjon egy darabot, amikor a 
sámli megbillent, ő pedig estében 
beleverte a fejét valamibe. Talán 
éppen az ott lévő zsírosbödön 
szélébe. Ez csakis így történhe
tett. Csakis így, esetleg egészen 
másképp. Amíg nem emlékszik 
semmire, addig nem vehet egé
szen bizonyosra semmit.

Az illetőben, akiről szó van, 
felötlik, mi lesz akkor, ha ez már 
végleg így marad, mi lesz akkor, 
ha ez az állapot élete végéig ki
tart? Egyre fokozódó rémület 
vesz erőt rajta, képlékenynek és 
ködszerűnek érzi maga körül a 
világot, melyben sehol egy biztos 
fogódzkodó. Kicsit olyan az e- 
gész, mintha ejtőernyővel ledob
ták volna egy ismeretlen dzsun
gel közepébe, minden térkép és 
iránytű nélkül. Ismét megtapo
gatja fején a sajgó dudort, s bár 
ennek köszönhetően újra bele
nyilall a fájdalom, mégis halvány 
jóérzés tölti el: a nagy bizonyta
lanságban a dudor megléte egy
fajta jóleső bizonyosságot jelent. 
Egészen kézzelfogható, és vala
miképpen összeköti őt saját em
lékek nélküli, ismeretlen múlt
jával. De a környezet felderítésé
re, a világ felfedezésére kiindul
hat-e az ember a saját fején lévő 
púpból? Esetleg csakis onnan in
dulhat ki...?

ségbeesetten kutat valami emlék
kép után, ami vele volna kapcso
latos, amiből kiindulhatna, mint 
egy axiómából, amibe beleka
paszkodhatna, mint egy mentő
övbe. Bármilyen vékonyka le
gyen is, ha egyszer meglett, e- 
lőkerült, akkor fel lehetne gom
bolyítani, mint egy fonalat, és rá 
felfűzve előjönnének a többi em
lékek, az összes emlék, ami végül 
is az ő múltja, ő maga. De nem jut 
eszébe semmi, nem talál semmit. 
Tudja, hogy valahol a tudata mé
lyén ott van, ott kell lennie a film
nek, élete filmjének, amelyben ő 
a főszereplő, csakhogy ő most

álom, egy nyomasztó rémálom, 
ideje lenne elmúlnia, fel kellene 
már ébredni, noszogatja önma
gát, közben pedig határozottan 
tudja, hogy a legéberebb ébrenlé
tet éli át. Váratlanul és akaratla
nul eszébe jut a szó, ami ezt az 
állapotot jelöli: amnézia. Amné
zia, mormolja maga elé az illető, 
akiről szó van, amnézia, vagyis 
az emlékezőképesség elveszté
se... Nemigen illik a helyzethez, 
de hirtelen kacagni kezd, vissza- 
fojthatatlan nevetőgörcs vesz 
erőt rajta, alig bírja abbahagyni. 
Minden rosszérzése mellett igen 
mulatságosnak találja, hogy —
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HAJÓS JÓZSEF

Felsőfokok Pékár bölcselettörténetében
A magyar filozófiatörténetí

rás történetének az "eléggé rész
letező" m egírása még várat 
magára. A várakozás idejének 
valamelyes (netán csak pár napi) 
csökkentéséhez kíván hozzájá
rulni jelen — talán nem túl meze- 
izőn középszerű — cikk.

POSZTMEZŐPOTÁM IN
TERMEZZO. — A középszerű
ség unalmas, elálmosít. Az érde
kes, hogy ki, mi miben kimagas
ló, legilyenebb, legolyanabb. Pé
kár filozófiatörténetének most 
van az egyik Zegkerekebb évfor
dulója. Ettől persze még nem 
rendkívüli. Azt kéne tisztázni, 
miben volt az addigi hasonló ma
gyar művek közül a legjobb. Va
jon abban, hogy legtöbb benne a 
találó felsőfok? A válaszadáshoz 
számba kell venni ezeket.

(Máskorra hagyjuk Pékár Ká
roly hagyományosan rímelő ver
seinek az elemzését. Viszonylag 
könnyű — ha nem tévedünk — 
szabadverselni, szárnyalni rímek 
súlya nélkül. Szép dolog vállalni 
a rímek kötelező — igaz: olykor 
gúzsbakötő — voltát. Nem vélet
lenül létezik az atlétikában gátfu
tás. Az angol handicap szó bizo
nyára olyan versenyre utalt ele
inte, amelyen az erősebb fél — a 
maga hátrányára, sportszerűen 
— "sapkába tett kézzel" vett 
részt. Hasonló önkorlátozás az is, 
ha egy szerzőt pusztán a felsőfo
kot használó mondataival jellem- 
zünk. Persze akadnak irigyek 
vagy nagyon igényesek, akik az 
üyen önkorlátozást könnyítés
nek, túl játszinak bélyegzik.)

RÖVID BIOBIBLIOGRAFI- 
KUM. — Pékár Károly (1869— 
1911) Aradon született, ahol apja 
az Erdélyi vasútnál volt mérnök. 
Ugyanott járt elemi és középisko
lába. 1891-ben szerzett Budapes
ten doktori diplomát esztétiká
ból, magyar irodalomból és fran
cia filológiából. Utána állami ösz
töndíjjal egy évig Párizsban és 
Dijonban tanulmányozta a fran
cia nyelvet és irodalmat. Aradon 
katonáskodott, majd 1893-tól Lő
csén, 1894-től Budapesten volt 
gimnáziumi tanár; idővel a mű
vészetlélektan docense. Három 
főműve: Pozitív esztétika (1897), A 
filozófia története (1902) és A ma
gyar nemzeti szépről (1906).

LEGEK. — A valamilyen vo
natkozásban kimagaslót, első
rendűt stb. nemcsak szuperlati- 
vusszal és a saját szuperlativu- 
szaival lehet minősíteni, de a rö
vidség kedvéért alább a /eg-gel 
kezdődő jelzőt tartalmazó mon
datokra összpontosítunk. Előbb 
azonban idézünk Pékár bölcse
lettörténete előszavából.

"Felfogás dolgában "szerzőnk

a lényegében pozitivista G. H. 
Lewes magyarul is (1876—78- 
ban) megjelent munkáját követ
te, "kiegészítve az anyagot egyéb 
munkák, s így kiválóan Höffding, 
a filozófiai fejlődés e kitűnő gon- 
dolatfejtője és gondolathüvelye- 
zője, aztán az ugyan németesen 
egyoldalú, noha különben igen 
hasznavehető Falckenberg, Schweg
ler és mások szerint". "Egyáltalá
ban ahol csak hozzáférhettem az 
eredeti forráshoz, iparkodtam híven 
beszéltetni lehetőleg őket magukat... 
Mindenütt főtörekvésem volt a vi
lágosság." (V. old.) Az utóbbi igye
kezetében egyik példaképe volt az 
említett angol auktor. Mély meg
győződéssel vallotta: "Örök tisz
telet és elismerés illeti meg az 
emberi gondolkodás héroszait!" 
(9)

Pékár szerint "a régi egyipto
mi irodalom szemefénye, az ún. 
halottas könyv... a legősibb filozófiai 
tartalmú mű" (10—11). A budd
hizmus "olyan önálló filozófiai 
rendszert adott, akár korunk e- 
gyik legfelkapottabb filozófusá
nak, Schopenhauernek rendsze
re" (15), aki — olvassuk a 205.

lapon — stílusa révén "A legnép
szerűbb filozófusok egyike". — A 
görög szofisták 'legfőbb képvise- 
lője Protagorasz” (31). Platón 
Szókratésznek a "legkitűnőbb ta
nítványa" (35), mi több: "Gondol
kodásunk egész történetében ő 
volt a legnagyobb befolyású elme. 
Legfőbb érdeme épp gondolkodá
sunk kifejlesztése, kiszélesítése: a 
dialektika" (38). Arisztotelész a 
maga "lángelméjének eladdig pá
ratlan hatalmas összefoglaló erejével 
... először adta a tudományok en
ciklopédikus rendszerét." (43) A 
skolasztikusok közül "a leghíre
sebb Abélard" (53). Aquinói Szt. 
Tamás "a dogma és Arisztotelész 
legtökéletesebb összeegyeztető- 
je" (54). Roger Bacon "kora leg
mélyebb, de egészen mellőzött 
gondolkodója" (56). "Nicolaus 
Cusanus filozófiája a XV. század
nak legkiválóbb gondolatalkotá
sa." (61) Nicolo Macchiavelli 
"kora legkiválóbb diplomatája"

(64). A "talián" természetiskola 
"legnagyobb alakja" és egyben 
"legmagasztosabb alakja az egész 
kornak a gondolatfelszabadítás 
vértanúja: Giordano Bruno" (67). 
Filozófiája "a reneszánsz legna
gyobb gondolatterméke" (68). 
Morus Tamás az Utópiában "A 
legnagyobb tévedésnek és igaz
ságtalanságnak tartja az életet 
gondatlanul (sic) élvező, nem 
dolgozó, henyélő kiváltságos ki
sebbséggel szemben a munkás 
nagy tömeg reménytelen nyomo
rát" (76). "A misztikusok legna
gyobb rendszerezője a sok mun
kát írt facob Böhme" (86). "Kortár
sai közt Galilei érdeme a legna
gyobb az új tudomány körül, 
megadta teljes módszerét" (91). 
Descartes "Magyarországon is" 
harcolt (97), ami persze nem a 
legfőbb érdeme, de ha már szóba 
jött ez a mozzanat, illett volna 
megemlíteni a legúttörőbb, leg
hősiesebben harcoló magyar hí
vet — Apáczait. Pascalról meg
tudjuk, hogy "a cartesianizmusból 
emelkedik ki, de mélységes gondol
kodásával messze kora fölé" (104). 
Spinoza "a legkövetkezetesebb me

tafizikai rendszer felépítője" (109). 
"Descartes módszerével, matemati
kai módon megalkotta a legtökélete
sebb ontológiát" (114). Nem 
dicsérendő legfelsőbb fokon az 
az információ, hogy Hobbes és 
Newton "idő előtt született" (124, 
132) — mármint biológiai, nem 
szellemtörténeti, a kor "megelő
zésére" célzó értelemben. — 
Locke-ról: "A legnagyobb angol fi
lozófus, a Tapasztalat leglánge- 
szűbb elmélkedője" (135; 
hozzáértendő: legalábbis a maga 
korában). "Hume betetőzője a 
szenzualista iskolának" (152). 
"Diderot elsőrangú képviselője a 
felvilágosultság, természetesség és 
ész kultuszának, enciklopédiájá
val pedig leghatalmasabb terjesz
tője" (163). "A német felvilágo
sultság legjellemzőbb, legkivá
lóbb alakja: Lessing" (172). Ő 
"egyik legnemesebb kifejezése a fel
világosultság áramlatának." (173. A 
Magyar kultúra c. kötet 93. lapja

szerint: "a felvilágosultságnak 
legideálisabb kifejezője".)

"Kant az újkor legnagyobb me
tafizikusa." (182. A 122. lap szerint 
"a filozófia terén az újkor legna
gyobb alakjának, Kantnak kriti- 
cizmusa ér fel a forradalom ál
talános jelentőségű szerepével". 
Pékár Kant iránti csodálatát mu
tatja, hogy könyve XI fejezete kö
zül ötnek a címében van jelen a 
nagy königsbergi: VI. Descartes- 
tól Kantig: a metafizikusok; VII. 
Az angol tapasztalati filozófia: a 
szenzualisták — Bacontól Kan
tig; IX. Kant, a kritikai filozófia;
X. A Kant utáni filozófia: a ro- 
mantidzmus filozófiája. Az utób
biról 33 oldal szól. Még jellem
zőbb, hogy minden egyéb Kant 
utáni gondolkodást "A pozitiviz
mus" c., 86 lapnyi fejezetbe gyö
möszöl.) — Hegel—írja Pékár — 
"a legvakmerőbb metafizikus" 
(196); Herbart pedig "a Kant utáni 
kritikai fejlődés legkiválóbb képvise
lője, erős kárhoztatója a szubjektív 
idealistáknak, megalapítója a filozó
fiai realizmusnak" (212). "Taine 
Comte után a XIX. század legna
gyobb francia filozófusa", "pozi
tív felfogása korán kisodorta 
Cousin hégelizáló iskolájából" 
(232). Stuart Mill "egyike a szá
zad legnagyobb, legbecsülete
sebb és legnemesebb gondolko
dóinak"; System of logic c., 1843- 
ban kiadott "hatalmas munkája 
az induktív logika legkitűnőbb 
feldolgozása" (246). A 82 éves 
Herbert Spencerről: "Korunk leg
nagyobb gondolkodója, hatalmas 
pozitív filozófiai rendszernek, a 
fejlődés gondolatán alapuló szintéti- 
kus filozófiának megalkotója." 
(263. — Egy év múlva, 1903-ban 
jelent meg Budapesten magyarul 
F. Howard Collins műve ilyen 
címmel: Spencer Herbert synthe- 
tikus filozófiájának kivonata. A 
fordítók: Jászi Oszkár, Pékár Ká
roly, Somló Bódog és Vámbéry 
Rusztem. A terjedelmes, Spen
cerről szóló bevezetés XXII. lap
ján tudatja Pékár, hogy "pozitív 
— tények szerint való", majd — 
14 lappal arrébb — jelzi, hogy 
nálunk Somló foglalkozott a tár
sadalmi jelenségek evolucionista 
magyarázatával. A Collins-féle 
kivonatnak Pékár A lélektan alap
elvei című részét fordítja, mely 
244 oldalt tesz ki. A fordítók kö
zül egyedül ő ad lábjegyzeteket. 
Idemásoljuk a 186. oldalon levőt: 
"Legújabban az Apáthy-féle fel
fedezések a finom neurofibrillum- 
hálózatról Spencemek látszanak 
igazat adni", vagyis a kontinuiz- 
musnak.)

A német, határozottan evolu
cionista materialisták kapcsán 
jegyzi meg Pékár: "A leghíresebb 
lett köztük az orvos Louis Büch
ner" (279). Ez a nagy sikerű, ma
gyar földön is ható bölcselő jog-
> » > >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

gal tiltakozik az ellen, hogy taná
nak elméleti, természettudomá
nyos velejét összetévesszék a ha
szonlesők anyagiaskodásával. 
"Maga mondja, hogy a materia
lizmus elismeri a legmagasabb, a 
legnemesebb gondolatokat és ér
zéseket" (uo.; a 340. lap megemlí
ti Az Isten fogalma és jelentősége a 
jelenkorban c. Büchner-mű Andor 
Imre adta fordítását). Abüchneri 
anyagelvűség etikai, kizárólag 
morális értelemben akár "idealiz
musnak", eszménypártinak is 
mondható. A lényegileg poziti
vista Medveczky Frigyesnek a 
Társadalmi elméletek és eszmények
c. könyve nyomán írja Pékár: "... 
jól mondja Medveczky, hogy a 
társadalmi patológia a társadal
mi tudományoknak mindeneset
re egyik legfontosabb feladta, s ez 
adja a társadalmi reformoknak, mint 
patológia a terápiának, alapját." 
(298) A forradaimiság, a "sebé
szetpárti" politika nem Pékár ke
nyere, de ez nem gátolja annak 
elismerésében, hogy "Kari Marx 
(1818—1883) a német szociálde
mokrata párt legkiválóbb vezére" 
(301).

A fentiek "nyugatközpontú
sága " után mindenképp kellemes 
meglepetésként hat az, hogy a 
"szőnyegen" levő mű utolsó feje
zetébe 66. pont gyanánt az "Al- 
lamfilozófia: Eötvös, Schwarcz" 
című részecske szövődik bele. 
Eötvös József impozáns eszme- 
történeti opusa Pékár megítélése 
szerint olyan alkotás, melyet "az 
egyéni szabadságot az államha
talommal harmóniába hozó alapi- 
eszméjével méltán állíthatunk 
Stuart Mill vagy Herbert Spencer 
ugyanez elvet hirdető munkái 
mellé." "Mellette—folytatja szer
zőnk — megemlítjük Schwarcz 
Gyulát mint az államformák tu
dományának egyik leghivatot- 
tabb európai művelőjét, ki kü
lönösen az apró ógörög áüamocs- 
kákban létezett államformáknak 
legalaposabb ismerője volt." (305. 
— A 355. lapon szerepel Schwarcz 
Die Demokratie c., 1898-as köny
ve.)

Pékár bölcselettörténetének 
utolsó harmada függeléknek ne
vezhető. Ebben egy "időtábla", 
három "fejlődéstábla", irodalom, 
majd név- és tárgymutató foglal 
helyet. Az időtábla az egyiptomi 
Kágimnitól, "a legrégibb filozó
fustól" megy Büchner haláláig, a- 
melyet 1901-re tesz, tehát két év
vel kitol. Beveszi Eötvös idevágó 
remekét is. A fejlődéstáblákat 
"minden jog fenntartásával" adja, 
tehát eredetieknek tekinti őket. A 
könyvészet (324—391) a műnek 
szinte egyhetede. Idézzük a vo
natkozó jegyzetet: "... arra töre
kedtünk, hogy a közönség szá
mára hozzáférhetőbb és a leg- 
hasznavehetőbb, világos előadá-

sú munkákat adjuk. Szűkkörű 
magyar filozófiai irodalmunkat 
is ezért öleli fel aránytalanul na
gyobb figyelemmel." A mintegy 
700 tételnek kb. egyötöde (talán 
140) magyar nyelvű. Egyes téte
lek kommentáltak. Szemelge- 
tünk belőlük:

Dühring Kritische Geschichte 
der Philosophieja "felettébb elfo
gultan egyoldalú". Kuno Fischer 
Gesch. der neueren Phil.-ja "csak 
a nagyobb egyéniségeket rajzol
ja, akiknek gondolatvilágába a- 
zonban kitűnően érti beleva
rázsolni az olvasót" (320). Kant 
'legjobb életrajza" is neki köszön
hető. Fouillée Extraits des Grands 
Philosophes-ja "igen jó szemelvé- 
nyes olvasókönyv". Höffdingé 
"az újkori filozófiához a legjobb 
kézikönyv, mely a német mun
kák... egyoldalúságával szemben 
az egész európai fejlődést felöle
li". A — mellesleg Brassóban szü
letett — Jánosi Béláé "a legtöbbet 
felölelő s a legmegbízhatóbb esz
tétikatörténeti kézikönyv". F. A. 
Lange Gesch. des Materialismus- 
a "kitűnő kritikája a materializ
musnak, de éppúgy az idealiz
musnak is" (328). Lewes műve 
"kiváló, de túlhajtott pozitív fel
fogásával egyoldalú munka". 
Ueberweg Grundrisse "tartal
mazza a legtöbb könyvészeti a- 
datot". Eduard Zelleré "a görög 
filozófiáról a legnagyobb és a leg- 
megbízhatóbb munka". Gla- 
disch, a ma már alig ismert Au
gust Gladisch hét tétellel szerepel 
és a bibliográfia egyetlen lábjegy
zetével, mely szerint ő "vitatta (ti. 
hangoztatta) legerősebben a gö
rög filozófia keleti származását" 
(336). Le Dantec "mai tudomá
nyos ismereteinknek legmegfele
lőbb képet adott, ritka világos 
nyelven, a biológiai főproblémá
ról". Pékár Pozitív esztétikája a fi
ziológiai és pszichológiai széptan 
"mai állásának kimerítő rajzát 
nyújtja" (348). Persze nem "távo
labbi névrokon" gyanánt van je
len B. Becker. Alexander Bernát 
Kant-prezentálása "a legjobb be
vezető munka Kant tanulmányo
zásához" (368). Hans Vaihinger- 
től való "a legterjedelmesebb 
Kant-magyarázat". (Philosophie 
des Als Objában persze nem ma
gyarázza meg, miért oly remény
telenül gyakori a magyaroknál a 
különírandó mint ha konok egy- 
beírása.) Collins Spencer-kivona- 
ta "kitűnő összefoglaló munka a 
szintétikus filozófiáról, nagy kár, 
hogy magyarul még meg nem je
lenhetett" — teszi hozzá az egyik 
leglelkesebb tolmácsolója sajátos 
szórenddel (387). J. van Verten és
J. P. N. Land érdeme "Spinoza 
műveinek legjobb kiadása" (389). 
— Itt jelezzük, hogy Spencemek 
Pékár másfél lapnyi könyvésze- 
tet szán, kevesebbet, mint Kant
nak (akinek 5 lapnyit szentelt),

Platánnak, Arisztotelésznak és 
Spinozának.

Bölcselettörténete címlapján 
Pékár nem szerzőnek, csak ösz- 
szeállítónak tünteti föl magát. 
Mondhatni: itt szerénységével 
tüntet, ami egyébként nem leg
erősebb oldala. Úgy látszik, nem 
ezt a művét tartotta a legfonto
sabbnak. Nekünk azért tetszik a 
legjobban, mert — műfaja, tárgya 
révén is — ez a legeszmedúsabb. 
Ezt a "dúskálást” így tudtunkkal 
nem hangsúlyozta a korabeli kri
tika. Mégis érdemes "csipegetni" 
a visszhangokból — akár holmi 
képzavar vagy másféle zavarok
kal való érintkezés árán is.

VISSZHANGOK. — Az első 
recenzens Székely György sáros
pataki tanár. Álláspontja kímélet
lenül elutasító. Gyanítjuk, hogy 
ebben közrejátszott saját — eset
leg csak elkezdett — Falcken- 
berg-átw/tetésének a kudarca, ha 
úgy tetszik: elfektetése, melyről a- 
zonban túl kevés adat áll rendel
kezésünkre. Székely szerint Pé
kár könyve "csak kompendium, 
vázlat", hasonlóan a Pauer Imré
éhez, a Nagy Ferencéhez, a Varga 
(recte: Warga) Jánoséhoz (mért 
nem maradt a kaptafánál sem ő, 
sem a görlitzifilozófus-varga?), a 
Tóth Ferencéhez, sőt a Schwegle- 
réhez is, amelyet "éppen most ád 
ki magyar nyelven a Franklin- 
Társulat" (Magyar Paedagogia, 
1902, 568). Általános jellemzései
ben Pékár "folyton ismételget", 
csak "rubrikázást" űz (571). Nem 
egészséges dolog az, hogy "bi
zarr vonásokat szed össze”, pl. 
kiemeli Descartes, Malebranche 
és Spinoza betegeskedését. A filo
zófia fejlődésének Zeller fölsorol
ta három szempontját elhanya
golja, ráadásul "a maga pozitív 
filozófiájának egyoldalú szemü
vegén nézi az egyes rendszere
ket" (nem látva, tehető itt hozzá, 
hogy a Semse helynévben a szem 
szó rejlik). Csupa "sovány bemu
tatás" és "száraz schema" uralko
dik nála, tehát sem kövérségben, 
se nedűben nem gazdag. (Talán- 
tán ez a sem + se okozza, hogy "a 
könyv kiadója Semsey Andor", a 
tudom ánypártoló nagybirto
kos?) Egy szó mint száz: főcen- 
zomak tűnő recenzensünk ledo
rongol, semmi jót nem regisztrál 
Pékárnál.

Sárospataki tanártársa, Rácz 
Lajos másként jár el. Építően bírá
ló lektornak mutatkozik, habár 
20 oldalas ismertetőjében egy
mást érik a kisebb-nagyóbb kifo
gások. Itt-ott mintha Székelyt is 
túllicitálná. Szerinte Lewes (híg 
levesszerű?) filozófiatörténete 
nem csupán kissé, hanem "na
gyon egyoldalú, irányzatos és fö
lötte hiányos". A Paueré "elavult, 
a Nagy Ferencé na gyón fölszínes, 
a Szlávik Mátyásé nyers és zava
ros", Schwegler művének Rec-

lam-féle kiadása pedig "sovány" 
(A Magyar Filozófiai Társaság 
Közleményei, 1903, VII-VIII. fü
zet, 72). A sejthetően nagyon szá
raz pozitivizmusából kifolyólag 
Pékár "a szellemi tudományokra 
ügyet sem vet" (74; s ha mégis 
vet, tesszük hozzá, képzavart 
nem arat). Ha "Falckenberget 
egyoldalúnak mondja, ki kell je
lentenünk, hogy Höffding nem 
kevésbé egyoldalú, — amaz a 
spekulatív, emez az empíriái 
irány túlságos előtérbe helyezé
sével". A mű utolsó harmada "ha 
nem is értéktelen, de fölösleges 
lim-lom", ráadásul "sok ismétel
getés" is bosszant (75). Vannak 
fura műszavai ("hylikusok", "as- 
sodologia"), ízetlen jelzői, a fejlő
déstábláiról meg elmondható: 
"Nagy munka — nagy haszon 
nélkül!" (89) A magyar filozófiai 
irodalmat "csak soványan veszi 
tekintetbe" (90 — netán szárazon 
is, hiszen mindkét adverbium 
alapszava ősi örökség a finnugor 
korból?); "hiányzik Böhm, Bod
nár, Brassai, Posch, Pikier, Gre- 
guss, Beöthy filozófiai műveinek 
megemlítése" (91). Az utóbbi, B 
betűkben bővelkedő sort — a 
szintén erdélyi Brassai kedvéért 
is — kiegészíthetjük Fogarasi 
Pap Józseffel. S idekívánkozik a 
nagyszebeni születésű, nagy pro
fesszori pályára hivatott, Fogara- 
sival részint sortárs Michael 
Hissmann is. (Itt engedtessék 
meg egy kis zárójel. Ahogy az A 
Dunánál c., példásan felelős pe- 
kári implikációval bíró folyóira
tot olvasva fölism erhetjük 
Shakespeare kézírásában "az 
egyéni kötésű p-ket" és a lelki tá
pot sütő péket, úgy — és függet
lenül Hissmann apjának a pék 
voltától — tudatosíthatjuk, hogy 
a magyar pék szónak és a szlovák 
pékárnak ugyanaz a végső őse, 
mégpedig az indoeurópai bhe- 
'melegít, bemelegít'. Megvizsgá
landó a német heiss 'forró' és Hit
ze 'hőség' viszonya a Hiss-mann- 
hoz.) Hissmann igencsak tudott 
becsülni bátor eszméket, franciá
kat is. Persze nem tőle tanulta 
Rácz azt, hogy erényeket is lás
son Pékárban, helyeselve például 
azt, hogy" a bölcsészet történetét 
mint az emberi gondolkodás, he
lyesebben: a tudományos megis
merés ... történetét adja elő" (73). 
Pékárban szerinte "széles isme
ret, tiszta, világos előadás, ... a 
filozófiai problémák terén való 
jártasság s higgadt ítélet" egyesül 
(79). "Szívesen óhajtom, hogy e 
mű 2. kiadása igazán javított és 
bővített kiadás legyen" (91) — ír
ja Rácz Lajos kétségbe nem vo
nandó őszinteséggel.

Nem kell etnidstának vagy 
szlavofilnek lennünk ahhoz, 
hogy egy Székely és egy Rácz re
cenzens után éppen Szlavik Má-
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tyást szólaltassuk meg. Ez a szor
gos eperjesi (eperbarát, presszó
ról még nem tudó) tanár jónak 
látta a Székely-féle letolás, leszi
dás, lecsepülés, letaglózás után (s 
éppen ezt a Székelyt is említő 
mondatban!) így örvendezni: "... 
fölemelő látvány, hogy immár e- 
lőttünk fekszik ismert nevű posi
tiv a esthetik us unk, Pékár Károly 
lőcsei főreálisk. tanár méltán 
'Senisey Andornak hálásan aján
lott' philosophia története", me
lyet az tesz érdekessé, hogy 
"híven beszélteti" magukat az 
eredeti forráspkat (Athenaeum, 
1903,1,154). "Általában az össze
foglalások Pékár bölcselettörté
neti kézikönyvének igen erős 
oldalai." "Igen szépen és meg
győzőn tárgyalja Pékár a renais
sance philosophiáját" (157). "Mű
vének utolsó szakasza a legszebb 
és legtartalmasabb" (158). Köny
ve végén "a magyar bölcseleti 
irodalom is eléggé van felsorol
va”. Pékár a "tömörség mellett is 
világos fő és jó író"; "találó és 
szellemes jellemzések" kedvelője 
(159). Példának okáért: "Spinoza 
... egyike volt a világ legszentebb 
életű embereinek". Szerzőnk mű
ve "méltán Jánosi aesthetikája 
mellé helyezhető" (160).

Jóindulat dolgában vetekszik 
Szlavik bemutatásával a Bihari 
Ferencé, aki Munkácsról küldte 
recenzióját a katolikus Bölcseleti 
Folyóiratnak (1903, 160—171). 
Szerinte a Pékáré az első olyan 
magyar bölcselettörténet, "mely 
becsületes gonddal és élvezetes 
formában van megírva”. "Nem 
mondhatnám — véli a recenzens 
—, hogy Pékár pozitivista állás
pontja valami nagyon ártana 
könyvének. Ő t.i. nem követke
zetes. Es ezt jelzi már az Előszó
ban is". "Megírni az emberi gon
dolkodás történetét óriási fel
adat", és noha szerzőnk "óriási 
anyagot dolgozott fel", magyar 
viszonylatban — és ez erőst 
nyom a latban! — igenis úttörő 
vállalkozása "nem egészen sike
rült", ui. "műve egy óriás kalei
doszkóp vagy mondhatnám mo
zaik mű, melynek hiányzik az az 
összetartó folytonosság, mely az 
eszméket, gondolatokat egymás
sal összeköti". (167. — Közbeve- 
tőleg szólva: a mozaik szó nem 
bibliai eredetű, viszont — és ezt 
sokáig nem is sejtették — az Ó- 
testamentumból való az óriás, 
amely a románba is átkerülj 
méghozzá mint igen érdekes 
kezdői- és záróbetűjű urias.) Egy 
oldallal tovább olvassuk: "Mint 
összefoglaló mű azonban, mely
nek elosztását bő és alapos analí
zis előzi meg, mindenesetre ki
tűnő alkotás" a Pékáré, és — min
den tárgyi kifogás dacára — ha
zai prioritása okán "nagy figyel
met, a szerző pedig dicséretet és

elismerést érdemel." Könyve "al
kalmas arra, hogy további kiadá
saiban egy minden ízben meg
felelő filozófiatörténetté váljék." 
(171) 1

A honi elsőbbség hangsúlyo
zásával kezdi rövid, ám velős re
cenzióját Somló Bódog is, aki 
1903-tól a nagyváradi jogakadé
mia tanára volt, és többek közt 
Ady mély nagyrabecsülését él
vezte. Pékár műve — írja — nem 
egyszerű kézikönyv. "Az úttörés 
munkájára is vállalkozott, bele
lv é n  a filozófiatörténelmébe a 
természettudományos gondol
kozás szempontjait." Igenis "ö- 
römmel kell üdvözölnünk Pékár 
Károlyt, a természettudomá
nyos, monisztikus és antispiritu- 
aíisztikus gondolkodásnak im
már ismert nevű, lelkes harcosát, 
hogy erre a fontos munkára vál
lalkozott. — Örömmel látjuk ... 
Newtont, Keplert, Darwint és a po- 
zitív tudás egyéb nagyjait méltó 
helyükön”; ők "az emberi gon
dolkodást revolucionizálták" 
(61), magyarán: forradalmasí
tották. De: "Marxnak 14 sort 
szánni egy olyan munkában, 
amelyben Bellamynak 45 sor jut, 
bizonyára nehezen megbocsát
ható hiba. A történelmi materia
lizmusról, erről az épp oly óriás 
igényű, mint óriási hatású iskolá
ról való teljes hallgatást szintén 
hibáztatnunk kell." (62).

Ez a neheztelés is késztethette 
Pekárt, hogy így írjon később:"... 
a történelmi közgazdasági mate- 
rializmusz (sic!) érdeme" annak 
megállapítása, hogy "a társada
lom életében a közgazdasági je
lenségek az alapjelenségek, s 
hogy a többi jelenségek ezektől 
függnek. De a többi túlzás. Túl
zás, hogy csak ezektől függnek. 
Túlzás az egész hozzáfűzött szo
cialista gondolatsor." (Magyar 
kultúra. 1916,119.) Pékár vallotta: 
A társadalmi kérdést is megoldja 

a jövő, de nem a sodaldemokratia 
szerint, hanem a természetes fejlő
dés útján, a társadalom fokozatos 
demokratizálásával." (Modem vi- 
lágfelfogásunk és az ember világ- 
helyzete. 1905., 93.)

Nem vehetjük itt számba Pé
kár utóéletét. Befejezésül még 
csak Mitrovics Gyulát idézzük, 
aki nem fukarkodott megérde
melt felsőfokok terén. "A bioló
giai irányzatnak — írja — nálunk 
kétségtelenül legrendszeresebb s 
legkimerítőbb alkotása Pékár Ká
roly ... Pozitív esztétikája". (A ma
gyar esztétikai irodalom törté
nete. 1928,344.) "A nemzed jelleg 
esztétikai jelentőségével idáig 
legbehatóbban ... Pékár Károly 
foglalkozott A magyar nemzeti 
szépről szóló vaskos kötetében." 
(270) "Legtartalmasabb és elmél
kedése a legeredményesebb ott, 
hol a táncról, a zenéről és a rit
musról szól." (271)

LÁSZLÓ FERENC

Iván
Székely Jánosról írván Szőcs 

István olyan szerzőt is illet ful
lánkjával, akitől az ifjabb olvasó
nemzedékek egy sort sem láttak, 
s akinek a nevét az utóbbi évtize
dekben tudtommal le sem írták 
sajtónkban. (A Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikonban viszont van 
róla szócikk!)

Igencsak egyoldalú, sőt torz 
képet nyer, aki mindössze ennyit 
tud meg róla:

"Nyilván minden ilyen karak
teres társadalmi rétegnek meg
vannak a maga jellegzetes disz- 
szidensei is, mint például a ze
nekritikus Kováts Iván, aki fölé 
örök nimbuszt kanyarított az a 
szerencse, hogy gyerekkorában 
Mihály román király számára ki
válogatott mintaosztályban ta
nult, később azonban semmi 
önhasznosítási becsvágy nem 
mozgott benne, orvosi tanul
mányai ellenére nem praktizált; 
művelt, szelíd atyja nagy bánatá
ra főleg orgonán játszott, hangle
m ezritkaságokat hallgatott, 
német-orosz-román-német fel
eségeivel ápolta komplexusait, és 
a Sárosi utca sarkán is csak Jo
hann Sebastian Bachról vagy 
Thomas Mannról értekezett, és 
dührohamokat kapott, ha példá
ul valaki amolyan olaszokat, 
mint Rossini, Verdi, Puccini, né
met kortársaikkal egy napon 
mert emlegetni.

Székely János is sok mindent 
eltanult t<áe, pózainak is ő szol
gált mintául..." (4. Kultúrszocioló- 
gidk gusztustalan, de érvényes 
magyarázatai. Helikon, XIII., 23. 
[371.] Kolozsvár, 2002. 12.10., 7.)

Mint aki főiskolás koromban 
bizonyos vonatkozásokban ma
gam is mintának tartottam Ko
váts Ivánt (s ezzel a bevallással, 
ha Szőcsnek igaza van, most Szé
kely János szellemi rokonává lé
pek elő!), tartozom neki azzal, 
hogy tőlem telhetőleg pontosí- 
tom Szőcs róla rajzolt képét. Nem 
könnyű a dolgom, mivel sem 
nem leveleztünk, sem naplót 
nem vezettem akkoriban. Félő, 
hogy írásos támpontok híján 
összefolynak, egybemosódnak 
agyamban a múlt képei. Aki az 
alább érintendő tényeket nálam 
pontosabban, részletesebben is
meri, mint én, majd helyesbítsen, 
illetve egészítsen ki.

Mindenekelőtt azt szögezem 
le, hogy ismereteim szerint Ivánt 
nem "a szerencse" juttatta Mihály 
trónörökös közelébe, hanem ké
pességei és készségei. II. Károly 
román király természetesnek, 
vagy legalábbis ésszerűnek tar
totta, hogy csemetéje tíztagú elit
osztályába egy-egy magyar és

szász éltanuló is járjon. Országos 
versenyvizsgát szerveztetett, és 
azon Iván bizonyult évjárata leg
eszesebb romániai magyar fiú
gyermekének. Mintegy négy 
évet töltött az udvarban. Mihály 
1947-es menesztése után aztán 
viselhette ennek az osztálytársi 
viszonynak — nem "nimbuszát", 
hanem bélyegét. Más baj is volt 
vele: valamikor az új rendszer 
kezdetén megpróbált külföldre 
szökni, elfogták és bebörtönöz
ték. (Tudtommal nem ült sokat, 
de ahhoz eleget, hogy a kádere
sek szemében rovott múltúnak 
minősüljön.) Mint politikailag 
megbízhatatlannak, sőt ellenség
nek nem engedték meg neki, 
hogy a bécsi döntés négy éve 
ala tt megkezdett orvosi tanulmá
nyait befejezze. Amikor diákko
romban, az ötvenes évek derekán 
megismertem, egészségügyi se
gédszemélyzetként dolgozott a 
Menajul edénygyár orvosi ren
delőjében. Tekintélyes szász csa
ládból származó, német ajkú 
orvos feleségével és zongorájá
val a Kossuth Lajos utca és a Ber- 
de Mózes utca sarkán, a tüdő
gondozó épületében laktak, egy 
nagyobb lakás egyik szobájában, 
ahol sem konyha-, sem fürdőszo
ba-használatuk nem volt, és ahol 
egy másik család egyszobáján 
keresztül lehetett hozzájuk be
menni. Néhány év múlva külön- 
bejáratos egyszoba-fürdőszo- 
bához jutottak a Főtéren, ahol 
Iván végre naponta többször is 
zuhanyozhatott. Ám rövidesen 
elveszítette az állását. Házassága 
azt követőleg bomlott fel, hogy 
felesége gyönyörű fiúgyermek
kel ajándékozta meg. O úgy vél
te, hogy adott történelmi kö
rülmények között felelőtlenség 
egy gyermek világra hozása, az 
asszony azonban akarta és vállal
ta az újszülöttet. Válása után félő 
volt, hogy Iván kisodródik a tár
sadalom  perem ére. Alkalmi 
munkái megcsappantak, talán a 
munkára való készsége is. Időn
ként már-már éhezett: egy közös 
barát szerint olykor egy-egy leg
olcsóbb lecsókonzerv volt a napi 
kosztja. (Átmenetileg mintha 
Ditrói Ervinnek sikerült volna 
kenyérbe juttatnia a Művészeti 
M úzeumban, de erre nem esküd- 
nék meg.) Második (harmadik?) 
felesége egy bukaresti román 
muzeográfus nő volt, aki néhány 
évig Kolozsvárt kereste az érvé
nyesülést. Ekkor mi már rég nem 
voltunk közeli barátok, de azért 
bemutatkoztam az új asszony
nak is. Miként az elsőnek, neki is 
pozitív emlékét őrzöm. (Egy do
logban neheztelhetnék rá: ami
kor Iván könyvtárát felszámolta, 
nem hívott oda. Ivánnak ugyanis 
zenei könyvritkaságai is voltak.) 
Azután is meglátogattam egy-

folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON
> > > »  folytatás a 15. oldalról

szer Bukarestben, hogy valami
kor a hetvenes évek elején férjé
nek végre sikerült külföldre tá
voznia, s ó  — miután úgyahogy 
elült a férje lelépéséből gerjedt 
politikai-állambiztonsági bot
rány, és sikerült tőle elválnia — új 
házasságot kötött. Iván a Szabad 
Európa Rádió magyar szerkesz
tőségénél helyezkedett el, ahol írt 
és fordított. Remélhetőleg jól 
megfizették. Bár megelégedett
ségben töltötte volna utolsó éveit! 
Viszonylag fiatalon, 62 éves korá
ban halt meg, 1983-ban.

Az ötvenes években, amikor a 
Bach és az orgona iránti közös 
tisztelet jegyében összebarátkoz
tunk, igencsak nehéz volt őriznie 
"művelt, szelíd atyjától", Kováts 
Benedek református lelkipász
tortól örökölt polgári méltóságát. 
(Itt megjegyzem, hogy anyja is az 
átlagosnál sokkal olvasottabb, is
kolázott ízlésű hölgy hírében ál
lott.) Nem tudok róla, hogy szü
leit bántotta volna Iván vonzódá
sa az orgonához, de abban bizo
nyára örömüket lelték, hogy fiúk 
is könyvbarát volt, és szorgalma
san olvasott, művelődött. Ami az 
irodalmat illeti, nemcsak Thomas 
Mannról beszélgetett úton-útfé- 
len, amint Szőcs állítja, hanem ha 
az alkalom úgy hozta, Epikte- 
toszról, Romain Rollandról és 
Márai Sándorról is; utóbbi Szegé
nyek iskolája című könyvét ő aján
lotta nekem először elolvasásra. 
Szorgalmasan orgonáit, igaz, 
nem a nagy és nehéz remekmű
veket, hanem Bach és a többi régi 
mester technikailag egyszerűbb 
szerzeményeit. Önálló hangver
senyeket nem adott ugyan, de 
amit egy-egy vegyes műsorú 
templomi ünnepségen játszott, 
azt általában kifogásolhatatlanul 
tudta. A rádióműsorokból min
dig kijegyezte a meghallgatásra 
méltó zenei adásokat, és felhívta 
rájuk barátai figyelmét. Volt idő, 
amikor egy nagyon kicsiny, hor
dozható csembalót bérelt, és 
szűkkörű, halk házi hangver
senyeket adtunk főtéri szobájá
ban. Hanglemezélményeit is szí
vesen osztotta meg másokkal. 
(Motorkerékpáron hozta-vitte az 
akkoriban már-még Marosvásár
helyen élő Miskolczy professzor 
súlyos és törékeny sellaklmeze-
it.) Mint nyelvtudó ember, elég 
sok prózát fordított magyarra, 
leginkább németből, például Le
onhard Frank Kari und Anna cí
m ű terjedelm es elbeszélését 
(kisregényét?), amelyet ifjúko
rom nagy olvasmányélményei 
közé sorolok. Művelődési saj
tónkban főleg zenei tárgyú cik
kekkel, beszámolókkal volt jelen, 
de alkalomszerűen filmekről s 
akár a korszerű lakáskultúráról 
vagy az utca esztétikájáról is írt.

Mindez jól állott volna neki,

ha zeneművészeti és írói teljesít
ményei egy tekintélyes orvos éle
tének tiszteletreméltó mellékes
ségei lettek volna. Neki azonban 
nem adatott meg az a polgári pá
lya, amely rangot adott volna 
emelkedett szabadidő-foglalko
zásainak. Az sem adatott meg ne
ki, hogy toliforgatói hajlamait 
egy írói közösség — egy kiadói 
vagy lapszerkesztőség — tagja
ként hasznosítsa. Igencsak tudta, 
hogy mindenben, amit művel 
(talán a fordítást kivéve, amiben 
meglehetősen magas színvonalat 
ért el), magányos amatőr, de min
dig is vigyázott rá, hogy olyan 
kérdésekben, amelyek valamely 
szakma kényesebb belső ügyei, 
ne foglaljon állást kívülállói kom
petenciáját meghaladó mérték
ben. S ha amatőr volt is, ta- gad- 
hatatlan, hogy szükség volt rá. 
Másképp nem közölte volna írá
sait meglehetős rendszeres- ség- 
gel az Utunk meg a Korunk, nem 
rendelt volna nála fordításokat az 
Irodalmi Könyvkiadó.

Műveltsége mellett roppan
tul imponált nekem barátai iránti 
parttalan figyelmessége, áldozat- 
készsége. Igaz viszont, hogy nem 
volt könnyű a vele való barátko- 
zás. Érzékeny, sérülékeny ember 
volt, kis botlásokért is tudott na

reztek társadalmi megalázottsá- 
gában.

Sem cáfolni, sem megerősíte
ni nem tudom, amit Szőcs mond, 
hogy ti. feleségeivel ápolta volna 
komplexusait. De annak alapján, 
amit róluk tudok, azt hiszem, he
lyesebb lett volna az emlékező- 
nek azt írnia, hogy az asszonyok 
megkönnyítették neki komple
xusaival való együttélését, és 
egyáltalán: életét.

Barátságunk akkor romlott 
meg, amikor véletlenül tanúja 
voltam a jelenetnek: német fele
sége egy román barátnő segédle
tével jött haza a szülészetről, 
hozták a fiat, Thomast, és ő azt 
mondta nekik: jó, tegyék le abba 
a sarokba, ahová már beállították 
volt a kiságyat. Meg sem nézte a 
gyermeket, visszaült íróasztalá
hoz. Rám szakadt a rémület: em
ber az, aki ilyen élethelyzetben 
így viselkedik? Mint aki négy
gyermekes családban nőttem fel, 
s magam is sokgyermekes apá
nak készültem, nem tudtam elfo
gadni már-már betegesnek tűnő 
elutasítását az új lénnyel szem
ben. Ma sem helyeselném akkori 
viselkedését, de megérteném. 
Mert Iván keményen megszen
vedte volt a múltat és a jövendőt. 
Én is lelkészfiú voltam, engem is
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gyón haragudni. Bogarasnak is 
m ondhatnám . (Egy jellemző 
apróság: amikor elindult otthon
ról, bal kezén kesztyűt hordott, 
azzal fogta az S alakú vaskam
pót, amelyen a napi háziszemét 
lógott gondosan csomagolva és 
zsineggel átkötve, mint egy an
gyalfia, míg csak be nem dobta 
egy utcai szemétkosárba; jobbján 
viszont nem volt kesztyű, hogy 
ha ismerőssel találkozik, kezet 
tudjon neki adni, olyan kezet, 
amely nem érintkezett volt a há
ziszemét vaskampójával.) Olyan 
illemszabályok betartását is el
várta barátaitól, melyeket egye
dül ő ismert. Nem vállalkozom 
annak mérlegelésére, hogy fur
csaságai mennyiben voltak visz- 
szavezethetők veleszületett ter
mészetére, s mennyiben gyöke

sújtott az osztályharc, de messze 
nem olyan mértékben, mint őt, 
aki rossz származása mellett rá
adásul maga is "rosszalkodott"— 
a tiltott határátlépés kísérlete fő
benjáró politikai vétek számba 
ment akkoriban —, és akit a ká
deresek a száműzött uralkodó 
emberének tartottak.

Szorongatottságában akár 
spiclivé is válhatott volna, vagy 
— mondjuk — alkoholistává. O 
felemelt fővel tartotta magát tá
vol az ilyen veszélyektől. Ismé
telten kijelentette, hogy ha léte 
egyszer morálisan elviselhetet
lenné válnék, "egy jól irányított 
pisztolylövéssel" vetne neki vé
get. (Nem olyan időket éltünk, 
hogy megkérdezhettem volna: 
mondd, Iván, értsem ezt úgy, 
hogy neked van egy működőké

pes pisztolyod? Azt viszont tud
tam róla, hogy egy be nem jelentett 
írógép büszke tulajdonosa, ami az 
ötvenes években roppant vakme
rőség volt.) Felnéztem rá, mivel 
láttam, hogy a műveltség- és pol
gárellenes, lefelé egyneműsítő, őt 
személy szerint is üldöző rendszer 
ármánykodásai ellen a műveltség
ben és barátságok érdektelen ápo
lásában sikerül erkölcsi menedék
re lelnie.

Nem tagadom, hogy ízlésé
nek határai meglehetősen beha
tároltak voltak. Valószínű, hogy 
a Szőcs említette olasz zeneszer
zőket nem szerette, ami azonban 
nem nagyobb vétek, mint az, 
hogy valaki esetleg Bachot sem 
szereti. Az biztos, hogy a triviáli
san népszerű művészetet megve
tette, sőt gyűlölte. Mulatságos 
idevágó jelenetről tudok tanú
ként beszámolni. Egy nyári déle- 
lőttön főtéri lakásában láto
gattam meg. Beszélgetés közben 
elnézést kért és visszavonult tisz
tálkodni, mivelhogy átizzadt volt 
az inge. Csengettek, jött Jagamas 
Ilona újságírónő, akit akkoriban 
mindenki ismert Kolozsvárt. Be
kiáltott neki a fürdőszobába: 
"Iván, sietek, csak azért jöttem, 
hogy..." Iván kikiáltott: "Várjon!" 
A jóhumorú hölgy — magunk 
közt csak Szép Helénának hívtuk 
— tényleg sietett. Hirtelen ötlet
tel odaült Iván Bachhoz szokta
tott zongorája elé, és a régi 
lokálzongoristák modorában, 
harsányan rázendített a "Lesz 
maga juszt is az enyém..." kezde
tű slágerre. Ötlete bevált: Iván 
azonnal kiugrott a kádból és csu
romvizesen, anyaszült meztele
nül rohant be a szobába, hogy a 
merénylőnek a kezére csapja a 
billentyűzet fedelét. S ha már 
egyszer ott volt, Heléna is el
mondhatta neki, hogy miért jött. 
Bizonyára hatott rám Iván szel
lemi magasröptűsége, választé
kossága, ami Szócsőt bántja, de 
nem annyira, hogy ne élveztem 
volna a stílusosan klimpírozott 
sláger zamatát, s hogy ne mulat
tam volna szívemből szellemes 
megleckéztetésén.

Kováts Ivántól tanultam a 
"Lateinerproletar" német szót 
(váltig csodálkozom, hogy nincs 
benne sem a Deutsches Universal
wörterbuchban, sem a Duden Fremd
wörterbuchban'), amin "földhözra
gadtan szegény, de szellemiekben 
dúsgazdag"-ot értett, s értek én is 
mindmáig. Mivel diákéveimben a 
mi családunk is roppant szűkös 
anyagi körülmények között élt, ab
ban reménykedtem, hogy ha szor
galmasan művelődöm, majd belő
lem is "Lateinerproletar" lesz. Ha 
csak ezt az egyetlen ösztönző, akko
ri viszonyaink között pozitív élet
programmal felérő szót tanultam 
volna tőle, akkor is hálás volnék 
emlékének.
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— haddelhadd... I.
SZŐCS ISTVÁN

Hajdú — hajjaj!
Az újabbkori magyar költészet legrette

netesebb versét Illyés Gyula írta. Én magam 
elég későn döbbentem rá létére — tulajdon
képpen egy román vitafelem vágta kedves
kedve a fejemhez —■, s ennek oka, hogy Illyés 
Gyulának mindég is a prózáját olvastam szí
vesen, a Petőfi-könyvét, az Oroszországot, 
kortársairól szóló írásait, jegyzeteit, például, 
majd a drámáit; versei közül mindössze ket
tő maradt meg bennem, a Nem menekülhetsz 
és azt hogy a nép fia vagy, igazolnod sej ma nem 
azzal kellene, honnan jössz, azzal ecsém, hová 
mész, s ez utóbbit 1946-ban Vásárhelyen még 
az iskolai faliújságra is kitettem, meg is di
csért s meg is ölelgetett érte a Maros megyei 
pártbizottság propaganda titkára, Sőni Pál. A 
Puszták népét és a Magyarokat is nagy lelkese
déssel olvastam, de — valami zavart és taszí
tást már váltottak ki belőlem.

(Ma már tudom: a költő iránt érzett- 
vallott szerelmem porcelánvázája akkor 
pattant meg, ez volt az első hajszálrepe
dés.

Hol a verbéna haldokol ma, 
a kristályváza megrepedt.
Egy legyező épp csak súrolta, 
még zaj se hallatszott, s beteg.
De a kicsiny karc egyre jobban 
harapta az üvegfalat, 
és láthatatlan és titokban 
és biztosan tovább haladt.

Sully Prudhomme — Kosztolányi 
Elég sok évvel ezelőtt egy könyvecske 

szerkesztésénél segédkeztem. Kalotaszeg 
m agyar fazakasságáról szólt, s termé
szetesen egy román szakértőnek is odaad
tuk véleményezésre. Meghökkentő re
ferátumot kaptunk. Hogy lehet egyálta
lán Kalotaszegen magyar fazakasságról 
beszélni? — kérdezte prof. X. Már csak 
amiatt se, hiszen az egyik fazakas neve 
Török, a másiké Szász, a harmadiké Tóth, 
meg Kún s így tovább... Amikor mi vi
szont azt kérdeztük tőle, hogy hát mind
azok, akik Coman, Grecu, Neamtu, Rusu, 
Sarbu, Tataru s hasonló nevekre hallgat
nak, azok talán nem is románok?... azt 
felelte, ne tévesszük össze a dolgokat, 
mert azok nem fazakasok voltak (?). S 
mikor az ügyet elpanaszoltam egy na
gyon művelt és fölöttébb barátságos ro
m án ism erősöm nek, az m osolyogva 
válaszolt: M indazonáltal feltételezem, 
hogy prof. X. nem mondott olyan vad, 
lealázó dolgokat a magyarokról, mint a 
maguk nagy élő díszköltője!... S elém tette 
az alábbi verset:

A faj védői
Ady dúlt örmény arca, Babits és Zrínyi horvát 
koponyája, Petőfi szlovákos fekete 
s Péterfy és Tömörkény németes kék szeme 
s a bulyba-tárász Móricz s a Cyrano

nagy orrát
hordó Vitéz Mihály (s Mátyás király)

s a hajdú
vagyis — hajjaj! — balkáni Arany János

(Veres

Péter) s a Don Quijote Krúdy, a lengyeles
Lőrinc, a mongol Áron s Gyuri, a hindu ajkú,
s a janicsár Szabó Pál, a szép-finn

Kosztolányi
(a szép-olasz Széchényi és a szép-kurd

királyfi:
nagy Rákóczi Ferenc!) s a fél kun, fél román
Attila (meg Erdélyi) s én, fél besenyő---------
Ismerősöm kajánul figyelte az én való

ban dúlt, legalábbis felin-dúlt ábrázato- 
mon felviharzó érzések szín játékát, aztán 
megnyugtatólag tette hozzá: "Ne vegye a 
szívére! Egyszerűen arról van szó, a köl
tők elhitetik magukkal és a világgal, hogy 
mindenhez joguk van hozzászólni, egy
két kép, asszonánc és néhány szellős po
én, s attól a régészet, antropológia, bioké
mia minden nagy kérdése máris megol
dódott! Tudja, milyen érdekes? Rég meg
figyeltem, hogy minden költő rossz tör
ténész, és minden történész rossz, fantázi
átlan költő! Vagyis, hogy legyünk udvari
asak: sokan közülük!"

A legszömyűbb az, hogy Illyés Gyula 
a naiv és főleg rosszindulatú, kezdetleges 
rasszizmus ellen írta — címe szerint — ezt 
a verset. Valójában azonban más is hatott 
benne: lelki mazochizmusa! Végül emiatt 
sikeredett olyannak, mintha egy szlovák 
vagy más kisantantbeli magyargyűlölő 
rasszista, egy volksbundista vagy leg
alábbis etnokrata írta volna, mint ahogy 
számtalan ilyent írtak s ma is írnak még... 
mirólunk, hozzátéve még, hogy hajjaj?

Andre Breton mondotta volt 1945-ben, 
hogy a győztesek átveszik a legyőzőitek ideo
lógiáját. Itt azonban mára győzelemre törő 
is a legyőzendők ideológiáját ölti magára. 
Vagyis e beállítás és hangsúlyai szerint 
tulajdonképpeni magyar nincs; mert aki 
már néz ki valahogy, ha szép orra van, vagy 
nagy orra; vagy fekete szeme, vagy kék 
szeme; vagy barázdált arca, vagy vastag- 
keretes szemüvege: az már nem is lehet ma- 
KW-

Felesleges végigkapargatnia vers min
den egyes kitételét, egy-kettőt azért érde
mes. Ady, igaz, hogy beszél saját örmény 
arcáról, ám jellegzetesen nem-taurid tí
pus, kétszáz évre visszamenőlegesen fel
fejtett családfáján főleg református papok, 
s nem örmények teremtek; igaz, azt is 
mondta, hogy a Gangesz partjáról jött; ám 
ezek a költői látomások, költői szimbólu
mok, és nem a marker gének kutatási te
rületéhez tartoznak Avagy hogy a janicsár 
Szabó Pál! — s evvel már a nevetségesség
ben szügyig pancsolunk A janicsárság (je
lentése új sereg, ifjú sereg, jeni cseri) 
köztudomásúlag nem etnikai-faji kép
ződmény, árva gyerekekből, majd rablot- 
takból s a gyermekadó áldozataiból so
rozták őket, az ozmán birodalom és kör
nyéke egész területéről, hetvenhét fajtá
ból, típusból!

Aztán az orra miatt Mátyás király mel
lett most már Csokonait és Rákóczit is

kiszámolja. Bajcsy-Zsilinszky írja (Mátyás 
királyról szóló tanulmányában), mit szól
nának a franciák, ha folyton azzal traktál- 
nák őket, hogy Napóleon nem is volt fran
cia; győzelmei nem francia győzelmek; az 
egész napóleoniáda egy szigetlakó csőd
tömege; szigeten született, azon is halt 
meg, és hogy Waterloo a nemzeti fájdalom 
és botorság napjaként ünnepelendő. 
(Hogy a franciák valójában milyen érzé
kenyek: valaki mesélte, még a II. világhá
ború előtt Franciaországban egy koncer
ten a Háry-szvitet játszották; mikor a Na
póleon csatájának évődő tételéhez értek, a 
közönség tombolni kezdett és kifütyülte a 
zenekart!)

Nos, igaz, Illyés Gyula saját begerjedt 
felsorolása után mégis azzal zárja: Belül 
épp ettől oly színes s pompás a gyuromány, mit 
kelt örök kovászod, páratlan tekenő. — Ez 
azonban már nem segít a vers összbenyo
másán, illetve játékos felszíne alól elősejlő 
sátáni képzetein.

Valahol megírta Illyés, hogy egyszer 
Balaton-parti nyaralójában (szellemileg) 
nagyon előkelő francia vendégeket foga
dott — ha jól emlékszem, Tristan Tzara is 
köztük volt —, aztán elindultak sétálni, s 
betértek az első útjukba eső parasztházba, 
hadd lássák ezek a nagyvilágiak, milyen 
is a magyar paraszt. Leírhatatlan, borzal
mas mocskot és rendetlenséget találtak, s 
egy szerencsétlen asszonyt, akinek összes 
anyámtyúkja az asztalon s ágyon piszkolt, 
kotolt, satöbbi. Ez olyan hatást tett a láto
gatókra, s rám is, amit kimagyarázni, el
törölni, helyreigazítani többé nem lehet... 
írta Illyés.

Akárcsak e versnek a (régi) Deutsche 
Ausland Instituthoz illő felsorolását: hiá
ba van már ott a végén a gyuromány teke
nője. Abban is a cseléd sors tyúkjai köl
tenek irigy antropológiai pletykákat. Még 
bár a kölcsönösség, a lehetséges kölcsön
össég eszméje is hiányzik belőlük. (Nem 
úgy, mint abból a nevezetes anekdotából, 
amikor az ifjú huszár hadnagy meghök- 
kenve látja, hogy egy újonnan sorozott 
legény mennyire hasonlít őhozzá, s meg 
is kérdi: Mondja csak, a maga édesanyja 
nem volt szobalány Eszterházán? Nem, 
kérem szépen, jött a felelet, az apám volt 
ott kocsis.)

A kéjesen sebvar-vakargató szenvel
gés infemójának két legmélyebb bugyra: 
a költő önnön félbesenyősége és Arany 
János — hajjaj! — balkánisága, hajdúságá
ból kifolyólag!

Ami a besenyőket illeti, tulajdonkép
pen sohsem volt "idegen" etnikum, sem 
Kulturfremd, sem Blutfremd, még talán 
Spracfremd sem egészen, az államalapí
tók úgynevezett árpádi rétegétől legfen- 
nebb abban különböztek, hogy valami sa
játos buzogánytípust használtak, és sárga 
ködmönt, de mindenütt visszautasítási je
lenségek nélkül illeszkedtek be a magyar
ság szervezetébe; úgy is mondhatnánk, a 
Kárpát-medencei modem magyarság et
nogenezisének jelentős komponensei; 
szép számmal olvadtak be a szerbek és

folytatás a 18. oldalon
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bosnyákok ősei közé is. (Talán ezért is a 
XVI. század végefeléig a délszláv tulaj
donképpen nem számított idegennek, Blut- 
fremdnek a magyarság között.)

Mindettől függetlenül, az 1300-as é- 
vekben a besenyő etnikum teljesen felol
dódik, besenyőkről legfennebb annyiból 
beszélhetünk, hogy valaki egyik-másik 
egykori besenyőtelepítés lakója; ezek szá
ma olan félszáz lehetett a magyar király
ság területén. Ha mégoly idegenek is 
voltak volna a besenyők, amilyenek nem 
voltak, Illyés Gyula, tekintve a sok köztes 
évszázadot, legfennebb százhuszonnyolcad 
és nem fél besenyőnek mondhatná magát. 
Am kellett ez a félség, hogy ő is beillesz- 
kedhessék Mátyás és Rákóczi sorába, ha 
már magyar vitézséggel nem, legalább ál
lítólagos idegenséggel; és ha ugye Attila 
kétszer is fél— fél kun, fél román —, őneki 
is kijár a félség.

Ennél is katasztrofálisabb azonban 
Arany János kiütése. Tudtommal a hajdú 
származást eddigelé egynémely dr. Hai- 
duck-on kívül, "Magyarenfremdnek" nem 
tartották; volt annyira rossz hírük, hogy 
ne vonják kétségbe magyarságukat; lásd 
például generális Bastát. Most azért is kü
lön napirendre tűzhető a hajdú mivolt, 
mert Szilágyi István Hollóidő című regé
nyében is van nyomasztó, feledhetetlen 
hajdúlátomás, két szegénylegény, tulaj
donképpen "szegényördög", de nem an
gol regényírói szóhasználatban, ezek af
féle józsefattilai vízióból jött, hátrányos 
helyzetű ördögök; lásd: értünk mezítláb jön 
foltozott halál (ej, ha a félbesenyők ilyene
ket írtak volna, mint a félkunok)!

Ez alkalommal ne a múlt századi, han
gulatszaggató szótárainkkal kezdjük, ha
nem a régivel, Czuczor-Fogarasival:

"Hajdú, hajdú, (haj-t-ó) fn.tt. hajdu-t. 
Eredetileg miként az 1514-diki 60. és 61- 
dik törvénycikkelyekből is megtetszik, 
b a rom pász to rok  (bubulci) valának... 
Azonban különösebben a mohácsi vész 
után, részint magok, részint mások védel
mére is, később pedig a török csapatok 
nyugtalanítására, s különösképpen Mik
sa, de leginkább Rudolf király korában a 
török által elfoglalt részek kibújdosott la
kosaiból csoportok alakultak s úgy látszik 
két külön osztályt képezének. Egyik osz
tálybeliek élelmöket martalékra (dúra, 
dúlásra) járva keresték, vagy zsold helyett 
közönségesen csak martalékért szolgál
tak. A másik osztálybeliek bizonyos zsol- 
dért az ország végvárait ótalmazták, s a 
török által foglalva tartott jobbágyhelysé
geket továbbra is törvényes királyuk hű
ségében  m e g ta rta n i igyekeztek. (L. 
1563-diki 23. tczikket.) Bocskay, erdélyi 
fejedelem, őket hadi szolgálataik jutalmá
ul 1605-ben szabolcsmegyei jószágaiban 
betelepítette, fekvő birtokokkal, tulajdon 
hatósággal és némi kiváltságokkal ado
mányozta meg. Innen a Hajdúkerület. Ezen 
hajdúk eleinte mind gyalogok valának, de 
az 1595 s 1596-diki törvénytczikkelyekből 
láthatjuk, hogy ekkor már lovon is kezdet
tek szolgálni. A török nyelvben Vámbéry

szerént: hajdút am. önkéntes (katona), haj
dúd pedig am. útonálló, haramia, és Hin- 
doglu szerént: magyar gyalog katona is. 
2) Jelenti az úgynevezett hajdúkerület la
kosait. Nemes hajdúk, szabad hajdúk. Do- 
roszlai, szoboszlai, stb. hajdúk. 3) Magyar 
gyalog vitéz, bakancsos baka. Lóra katona, 
tehénre hajdú, lyukra paraszt. (Km) 4) 
Egyenruhás és fegyveres hatósági szolga, 
poroszló... Vármegye hajdúja... Tud hozzá, 
mint hajdú a harangöntéshez (Km) Valakit 
hajdúkkal elfogatni, bekisértetni, megveretni, 
megvágatni... Átv. ért. munkára sürgető, 
felügyelő. Én bizony nem leszek hajdútok, 
tegyetek, amit akartok."

Szerepel még néhány hajdú kezdetű cím
szó, pL hajdukáposzta, hajdukása: "nem lé
vel főzött, hanem zsíron pörkölt és szalon
naszeletekkel kövérített"... nem kimondot
tan törökös, vagy balkáni, avagy janicsárias 
kultúrára valL

Ám a modem nyelvtudomány a Cz. F. 
nagyszótárt mindég is kétkedéssel nézte, 
vegyük hát elé az új Történeti Etimológiai 
Szótárt, amiről bármennyi rossz elmond
ható, az azonban nem, hogy a legcseké
lyebb mértékben is engedett volna holmi

hungarocentrikus, magyarkodó, naciona
lista, elfogult (mármint a magyarság javá
ra elfogult) kísértésnek. Hátha ők tudnak 
a balkáni aranyjánosiasságról?

Lám csak: "hajdú 1500-10: Haydo Barlo- 
bas (személynév)... 1514: Bubulci wulgari 
sermone Haydones nuncupati (latin többes 
sz. alanyeset)... 1516: Haydw szn.... 1553 u.: 
hajdótáncot... 1626: hajdúk /(elentése): 1. 
1514: marhapásztor... 2.1514: gyalogos ka
tona... 3. 1553: rabló. 4. 1626: a mostani 
Hajdú-Bihar megyében élő magyar nép
rajzi csoport tagja... 5. 1707: magyaros 
öltözetű szolga, altiszt. 6. rendőr, főleg 
1848 előtt 7. uradalmi munkafelügyelő, 
főleg 1848 előtt... hajdukodik 1580: pász
torkod ik."

"Szóhasadás eredménye, a hajt folya
matos melléknévi igenevének^ haj tónak 
elkülönült változata... vesd össze hajtan- 
hajdan, majtan-majdan, fajt-fajd... stb... A 15.

században felvirágzott magyar marhake
reskedelem hajcsárai — akik közé délszlá
vok is vegyültek—" meleg, meleg, de lám, 
még itt is mindössze ennyi a balkáni vo
natkozás, némi délszláv vendégmunká
sok előfordulása; ám meglepő módon 
visszautasítja a szótár a szláv és török 
származtatás lehetőségét, s megállapítja, 
hogy "a magyar hajdú szóból nagy elter- 
jedtségű vándorszó lett", német, francia, tö
rök, román alakokat sorol fel, s lényeg- 
bevágóan figyelmeztet, hogy különböző 
idegennyelvi változataiban a k, t végződés 
egyrészt toldalékos magyar alak (hajdúk, 
hajdút) átvételével, másrészt az átvevő 
nyelv alaktani rendszerébe való beillesz
kedéssel, illetőleg analógiákkal magya
rázható. Az ilyen alakok "délszláv felkelő" 
stb. jelentésben történt felbukkanása a 
magyar nyelvben a magyar hajdú vissza- 
kölcsönzése, idegenes alakban.

Honnét hát Illyés Gyula balkániság- 
koncepciója? Mármint a hajdúkat illető
leg? Onnét ugyanis, hogy e szó a franciába 
is átment: "heiducjue: magyar gyalogos, 
egyenruhás szolga, hajdú; haídouk: ma
gyar gyalogos, balkáni szabadságharcos,

felkelő a török időben"... s természetes, 
hogy Illyés, aki a besenyő pusztákról be
lovagolt egyenesen a Sorbonne-ra — haj
jaj, m agyar cselédsors! —, a szó eme 
jelentésváltozatait etimológiának is tekin
tette, különösen, hogy a világ akkori le- 
geslegnagyobb s ott regnáló nyelvésze, A. 
Meillet, a magyar nyelvet hordaléknyelv
nek, konglomerátumnak tekintette, mely
nek létjogosultsága Európa közepén kér
déses.

...Legközelebb azt vizsgálhatjuk, mi
lyen más "magyarság-tudományi" tartal
ma lehet még a hajdú szónak s összetéte
leinek; s akkor majd bocsánatért fogok 
amiatt is esedezni, hogy nem a kellő áhítat 
hangján szólottám Illyés Gyuláról, aki az 
1946-os Párizsi Békeszerződés aláírásánál 
is jelen volt, fekete kordbársony nadrág
ban.

(Folytatjuk)
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Eltelt tíz év újsütetű szabadságunkból, és így érdemes 

feltenni Babits régi kérdését: "Most minden kétértelmű, vagy 
olyan, mint mindig?" Időben errefelé félúton, öt évvel ezelőtt 
a Magyar Kulturális Szövetség felkérésére összeállítottam 77 
kérdést a magyar kultúra lehetőségeiről és lehetetlenségeiről. 
Érdemes most néhányat felidézni, hozzátéve, hogy ezek a 
kérdések az akkori kormánynak, az akkori politikai erőknek, 
az akkori magunknak szóltak.

Kapott-e a jelenlegi parlament politikai mandátumot arra, 
hogy kulturális feladatköröket sorvasszon el, vagy kivétele
zett magánszemélyek szűk érdekeinek engedje át?

Milyen kulturális tervezés van ma Magyarországon?
Létezik-e ma egyáltalán kultúrpolitika, vagy elvileg 

összeegyeztethetetlen dolgok eklektikus összekapcsolása zaj
lik?

Lehet-e ma Magyarországon a kultúra szabadságáról be
szélni?

Becsmérelhetjük-e csak a körülményeket a kulturális po
zíciók megroppanása miatt, vagy a magyar értelmiség szel
lemi és gyakorlati cselekvésképtelensége is vétkes?

Először azt érdemes megnézni, mi következett az erkölcsi 
leltár hiányából, vagyis nem derült ki, hogy kik és milyen 
szinten ártottak egy országnak. Félreértések elkerülése végett, 
ez nem azért lett volna fontos, hogy a politikai mocsárban 
meghúzódó tehetségtelenek ujjal mutogathassanak például 
tehetséges, de megtévedt kortársaikra, akikre mindig is irigy
kedtek, hanem azért, hogy ne kerülhessen egy egész nemze
dék zsarolható állapotba.

A második tétel, csapda és hiány, hogy gazdasági leltár 
nem történt. Ráadásul egy olyan, sd-fi, vagy inkább áltudo
mányos fantasztikus gazdasági kísérlet után, mint a létező 
szodalizmus. így mára eljutunk oda, hogy nincs ember, aki 
meg tudja vagy meri mondani, hogy az adósságcseréknek is 
nevezett adósság-maszatolások után mennyire van eladósod- 
va az ország. Azért mondok országot, bár tudom, hogy ez így 
közgazdaság-terminológiaüag pontatlan, mert ha azt monda
nám, hogy az állam vagy a nép, még pontatlanabb lennék. 
Ráadásul egy nem létező leltár alapján indult el a privatizád- 
ónk, amely versenyben van a világ legzavarosabb privatizáci
ója címért. Legyintgető politikusok ezt azzal hárítják el, hogy 
az átmenet viszont vérnélküli volt, és ez mindent megért. A 
probléma csak az ezzel a gondolattal, hogy az átmenetnek 
mikor van vége, azt nem egy ilyen kis ország szabja meg. Mi 
van, ha az átmenet az ő végét egy nemzetközi pénzügyi 
csőddel akarja elérni? Mindenesetre az biztos, hogy ennek a 
mostani magyar privatizádónak két tragikusan nagy vesztese 
van. Az egyik a földművdő magyarság, a másik az értelmiség.

Számolni kellene legalább háromig, például addig a három 
évig, amikor az EU-szerződés szerint a föld eltűnik. Eltűnik 
egy olyan totális ökológiai válság idején, amikor a föld és az 
alatta lévő víz lesz a központi érték. A vezető magyar értelmi
ség pedig hallgat. Egyrészt mert bevette a cumit, hogy ez is 
csak szakmai kérdés, és nem tanult abból a tragédiából, amit 
Ady Endre így jelzett előre: "Mi lesz, ha Erdélyt elveszik?"

Am nemcsak bátorsága, de ereje sincs a magyar értelmi
ségnek, hogy szóljon, mert ebben az új privatizádóban ő maga 
is olyan vesztes lett, mint a földművelők. Sőt, ő még azt az 1. 
kh. földecskét sem kapta meg. Ő lett ennek a privatizádónak 
a páriája.

A harmadik nagy hiány, hogy a rendszerváltáskor nem 
készült kulturális leltár. Nem vettük számba, melyek azok a 
kulturális források és értékek, amelyek átvészelték a váltást, 
és amelyek szervezni tudták életüket.

Úgy tűnik, ma ismét megkerülhetetlen Deák Ferenc intel
me: A hazáért mindent kockáztathatunk, de magát a hazát 
kockáztatni nem szabad.

ZELNIK JÓZSEF (Ökotáj, 2002.)
1 —  I 9 & L X

HELIKON

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 30. 
Palack a nyelv —

és benne jól ledugaszolva ott 
van a SZELLEM. Ha a világ vala
melyik táján kihalásznak a kultú
ra tengeréből egy palackot, e- 
lőször a vizuális üzenetet értik 
meg az emberek: a palack formá
ját, színét, a felirat rajzos elemeit. 
Teszik-veszik, forgatják a palac
kot. Rázogatják: vajon milyen fo
lyadék van benne? Érdemes-e 
kihúzni a leviaszkozott dugót? 
Kóstolgatják a palack tartalmát, 
és ha ízlik, jólesően állapítják 
meg, hogy érdemes volt érte egy 
kicsit megdolgozni. A különböző 
irodalmak fordítói szerte a vilá
gon ilyen palackbontogatók: 
megpróbálják kinyitni az utat a 
palackba zárt szellem előtt. De 
vajon akik számára kiszabadítot
ták ezt az 1001-éjszaka dzsinnt, 
tudnak-e vele valamit kezdeni? 
Tetszik-e nekik? Vagy éppenség
gel elborzadnak a föléjük maga
sodó energiafelhőtől? Sokszor az 
az érzésem, hogy a kiváló fordítás 
dacára (vagy éppen azért!) a ki
szabadított szellem riasztja meg a 
befogadót. Gyakran hivatkozunk 
arra, hogy a fordítás miatt késik 
egy-egy remekmű megértése. De 
mi van akkor, ha a remek tolmá
csolás nyo- mán sem értik, szere
tik meg a műből sugárzó szelle
miséget? Márpedig ez az igazi ok: 
magának e szellemiségnek az el
utasítása, jobb esetben udvarias 
mellőzése.

PALACK A NYELV, A ZENEI 
IS!

A zene is — különösen a kö
zép- és kelet-európai! — anya
nyelvi palackokba zártan kerül 
forgalomba. Néha még a szűkebb 
pátria számára is idegen lehet ez 
a zene-anyanyelvi palackozás. A 
közel egy évszázada tartó globa- 
lizádós folyamat a kultúra min
den terén, a zenében is előre
gyártott palackokat kínál. így leg
alább mindenki tudja, mit vesz a 
kezébe. A globalizádós kultúra 
sokáig türelmesen szemet hunyt 
afelett, hogy mi is van a palackba 
zárva. Tudva tudja, hogy a nem
zetközi palackozás meghozza a 
maga szellemi eredményét is. 
Mindezt nem rosszindulatúan te
szi, egyszerűen meg van győződ
ve a maga igazáról. Mindent min
denki számára elérhetővé kell 
tenni — hangzik a jelszó. Hatal
mas uniformizálódási folyamat 
részvevői vagyunk. A palackok 
mind színesebbek, maguk-kelle-

tőbbek: a DESIGN mindeneke
lőtt. Az már nem érdekes, hogy a 
legtöbb palack ÜRES. Le sincs 
dugaszolva. Ugyan! Minek lenne 
a palack szája betömve, amikor 
úgysem akar mást, csak a szemet, 
az érzékeket gyönyörködtetni. Is
ten őrizze azt a szerzőt, aki szel
lemet gyömöszölt a palackba. Ma 
már nem csodáljuk, nem féljük a 
dzsinneket.

A 21. század elején szembe 
kell néznünk a ténnyel: vajon 
amit mi MOST és ITT nyelvi pa
lackjainkba zárunk, az a SZÉL
LEM mennyire érdekli a világ 
embereit, milyen módon képesek 
magukévá tenni és élni vele? Egy
szóval: a mi problémáink meny
nyire világproblémák?! A művé
szek nap mint nap szembesülnek 
ezzel aha talmas gondolati kérdő
jellel. És ennek dacára nem tuda
tosul bennünk a felismerés: lehet, 
hogy világba kiáltott SZAVUNK 
süket fülekre talál. Általában azt 
hiszik (hisszük), hogy a zene 
nemzetközi nyelvet használ. Ez a 
zenetörténet folyamán sohasem 
volt teljesen igaz. Talán jobban 
megértjük a különböző zenei a- 
nyanyelveket, mint a különböző 
beszélt nyelveket, de csak egy bi
zonyos határig. Minél egyénibb, 
személyesebb zenei anyanyelvet 
"beszél" egy nép, annál több ener
giát kell fordítani megértésére. 
Az olasz zene nyelvét könnyen 
megértjük, de a muzulmán kultú
rából kisarjadt zenét már csak ne
hezen értjük és fogadjuk be. A 
keleti zenék elfogadása sem egy
szerű folyamat számunkra. És 
mindez fordítva is igaz. Az ilyen 
zenékből kiszabaduló szellemi
séget bizony alig tudjuk felismer
ni és elfogadni. MÁS VILÁG — 
szoktuk mondogatni, és mara
dunk a magunk megszokott ze
nei (szellemi) környezetében. 
Még palackgyűjteményünk sincs 
ezekből a távoli zenei világokból. 
Nem is fáradozunk azon, hogy 
kidugaszoljuk a palackokat. Eg
zotikum marad számunkra mind
az, ami számukra maga az ÉLET. 
A kisebb földrajzi egységeket be
fedő európai nyelvek, zenei anya
nyelvek is ebben a helyzetben 
vannak: egyszerre két fronton 
kell megharcolniuk az életükért. 
És ha már a nyelvi különbözőség 
korlátáit átlépték, még mindig 
ott van számukra a szellemi vi
láguk megértetésének óriási fel
adata. A majdnem reménytelen 
küzdelem és a feladás keserves 
réme között vergődünk. Van-e 
megoldás? Ezt minden művész 
maga dönti el.

TERÉNYI EDE
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Februári évfordulók
1 — 180 éve született Simon Bacher héber költő
2 — 140 éve született Francisco Asis de Icaza mexikói költő
3 — 175 éve született Dora DTstria román költőnő

60 éve halt meg Rudolf Herzog német író
4 — 430 éve született Káldi György bibliafordító

310 éve született George Lillo angol drámaíró
5 — 110 éve született Roman Ingarden lengyel filozófus

120 éve született Nagy Lajos író
6 — 410 éve halt meg Jacques Amyot francia műfordító

250 éve született Evariste Pam y francia költő
7 — 40 éve halt m eg Kárpáti Aurél író

525 éve született Thomas Morus angol humanista
8 — 175 éve született Jules Verne francia író
9 — 130 éve halt meg Antoni Czajkowski lengyel költő

140 éve született Anthony Hope angol író
10 — 25 éve halt meg Bácski György erdélyi műfordító

125 éve született Zdenek Nejedly cseh író
11 — 40 éve halt m eg Sylvia Plath amerikai költőnő
12 — 240 éve halt meg Cső Hszüe-csin kínai író

140 éve halt meg Lisznyai Damó Kálmán költő 
190 éve született Otto Ludwig német költő 
175 éve született George Meredith angol író 
50 éve halt meg Somogyváry Gyula író

13 — 100 éve született Georges Simenon belga író
14 — 75 éve született Radu Camed román költő

110 éve született Carlo Emilio Gadda olasz író 
430 éve halt meg Ján Sylván szlovák költő

15 — 290 éve halt meg Anthony Shaftesbury angol filozófus
80 éve született Petre Solomon román költő

16 — 125 éve született Oszip Dimov orosz író
140 éve született Justh Zsigmond író
1080 éve halt meg Mohamed ibn Dzsarír at-Tabari
arab író

17 — 30 éve halt meg Józsa János erdélyi műfordító
330 éve halt meg Moliére franda drámaíró 
200 éve született Edgar Quinet franda író

18 — 420 éve halt meg Francesco Grazzini olasz író
120 éve született Nikosz Kazantzakisz görög költő

19 — 10 éve halt meg Krizsán Zoltán erdélyi publidsta
170 éve halt meg Giuseppe Montani olasz költő

20 — 50 éve halt meg Vydunas litván író
21 — 180 éve halt meg Dimitriosz Darvarisz görög író
22 — 175 éve született Joszif Lebensohn héber költő

100 éve született Tudor Musatescu román drámaíró
23 — 175 éve halt meg Fazekas Mihály

160 éve született Fraknói Vilmos történész 
120 éve született Karl Jaspers német filozófus 
180 éve született Emest Renan franda történész

24 — 540 éve született Giovanni Pico della Mirandola
olasz humanista

25 — 75 éve született Benkő Samu művelődéstörténész
190 éve született Jozef Blazy szlovák költő
80 éve született Eta Boeriu román műfordító
1100 éve halt meg Szugavara no Micsizane japán költő

26 — 90 éve halt meg Angelo De Gubamatis olasz író
280 éve halt meg Thomas D'Urfey angol költő

27 — 120 éve halt meg Leopold Branko Abaffy szlovák író
60 éve halt meg Salamon Ernő
90 éve született Irvin Shaw amerikai író

28 — 470 éve született Michel de Montaigne franda író
200 éve született Gabriele Rossetti olasz költő

Matematikai
összefüggés
Nekem is határozottan az az érzé

sem, ... matematikailag összefügg. Bíró 
Béla gondolatának hiányzó részét talál
ja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. A gondolat első része. 12. Idegeivel 

felfog. 13. Törökország része. 14. Épü
letmaradvány. 15. Deutérium, fluor, 
szén és bór vegyjele. 16. Sétány. 17. A 
nagy varázsló. 18. Elég nagy. 20. Jód és 
ozmium vegyjele. 21. Ugyanis, röviden.
22. Proporció. 24. Részvénytársaság 
idegen rövidítése. 25. Hazai politikus 
(Attila). 28. Házőrző. 29. Nedves, romá
nul. 31. Fadoboza van. 33. Kanada szö
vetségi területe. 37. Mértékegység
rendszer. 38. Fővárosi lap. 40. Régi pen
getőhangszer. 42. Nézd csak! 44. Fran
da női név. 47. Numero, röviden. 48. 
Irkalapok! 50. Vonatokkal kapcsolatos.
52. ...gros; nagybani kereskedés. 53. 
...kong; dél-vietnami felszabadítási 
front volt. 55. Mag angolul. 56. ...Kóbó;

japán író. 57. Egyfajta irodalmár. 59. 
Származik.

FÜGGŐLEGES
1. Hős. 2. Lop. 3. Irodai kapocs. 4. 

Egymást követő betűk az ábécében. 5. 
Német nyelvű cseh író (Franz). 6. ...en 
fői; még egyszer, frandául. 7. Jókai Mór 
regénye. 8. Klasszikus kötőszó. 9. Ke
vert a só! 10. Lengyel pénznem + kínai 
hosszmérték. 11. Nincs megengedve. 
15. Skálahang. 18. Európai zsidók nyel
ve. 21. Megelégelés. 23. Észak-amerikai 
folyóval kapcsolatos. 26. Kutyapajta. 
27. Egynemű halál! 30. Eger hőse. 32. 
Szegénység, románul. 34. United King
dom, röviden. 35. Biztatószó. 36. A gon
dolat második, befejező része. 39. 
Jellegzetes érzékszerv. 41. Egykori isko
latípus. 43. Szivárványhártya. 45. Savó 
része! 46. Vadász eszköze. 49. ...dió; dé
ligyümölcs. 51. Személyes névmás. 52. 
Köü az... a karóhoz. 54. Thaiföld, Zam
bia és Málta nemzetközi autójelzése. 56. 
Franda területmérték. 58. Elme. 59. Kö
zeire mutató szó.

BOTH LÁSZLÓ
A HELIKON 1. számában közölt Pilinszky-mesék cí

mű rejtvény megfejtése: A naphajú király leány kalandozása 
tükörben.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége 
Illyés Közalapítvány 
Nemzeti Kulturális Alapprogram

II l> I y m  ) / M  Al l I V ÁM

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

MINISZTÉRIUMA

Pro Professione Alapítvány 
Magyar Kultúra Alapítvány 
Communitas Alapítvány

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN , Fcracmjsatárs: Szerkesztőség: , MÓZES ÄJTILA: próza, kritika
FSszíericesztőhelyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LASZLÓFFY ALADA*- világkultúra NAGY MAUA: oi^szerkesztó
Felelős Ötkár SlCMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN KL JAKAB ANTAL; vers, iredalocüörténet RAKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGY MÁRIA; nyomtatja a MiSztótfalusi Kis Müdás református sajtóközpont; felelős vezető; TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme; 3400 Chij-Napoca, sír. lasüor 14. Postafiók (casuta postala) 243 Telefon: 132 300, Fax: 132 096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg -  kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220-6288


	2003-01-25 / 2. szám (374.)����������������������������������

