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A D a v i e s - s a g a
O lvasónapló
Egyrészt miként az Előszó el

ső mondata is bejelenti: "Ez a 
könyv kevés olyasmit tartalmaz, 
ami eredeti". Szépen is néznénk 
ki, ha ezután fedeznénk fel Euró
pát ellen-Kolumbusz ellenten
gernagy ellenutazása révén. 
Másfelei az ilyen mondatok de
rűs szemléleti eredetisége jelenti 
Norman Davies szó szerint tég- 
lányi hozzájárulásának legfőbb 
értékét, ajándékát: "Kezdetben 
nem volt Európa. Kezdetben, öt
millió évig, m indössze egy 
hosszú, girbegurba félsziget 
volt, név nélkül, mely mint egy 
hajószobor ült a világ legna
gyobb szárazföldi tömbjének a 
hajóorrán..."

A "jólismert" történet újrame- 
sélése olyan, mint az ismert da
rab vagy opera színpadra állí
tása új rendezésben. (Utóvégre a 
rendezőközpontúság néha nem 
eléggé kárhoztatott korát éljük. 
Miért ne lenne, lehetne "sóbiz
nisz" íze a történelemnek is!) 
Nem mintha mentegetni kellene, 
de így magyarázható az is, ha 
nem cél az eredetiség, s hogy a 
magyar kiadás a felsőoktatási 
tankönyvtámogatási program 
keretében jelent meg (Norman 
Davies: Európa története, Osiris 
Kiadó 2000, Budapest 2001.) Ma
ga a mű előre feljelenti a rossz 
példákat is, melyekben "az álta
lános gyakorlat szerint több he
lyet kap a jelenkor, mint az ókor 
vagy a középkor tárgyalása".

Azt is fontosnak tartotta elő
rebocsátani a szerző, hogy a mű 
többszintes szövege együtt akar 
összhatást gyakorolni. A tizen
két "elbeszélő" (?) fejezet eleje 
mintegy ötmillió évvel operál, a 
XII. fejezetben már egy évnyire 
egy oldalnyi jutott. A "kapszulá
nak" nevezett, egy-egy fogalom 
köré gyűjtött mikroszkopikus

kis adatillusztrádók újabb záró
jeleket nyitnak, és újabb távlato
kat. Három szint gondoskodik (a 
sajt, benne a lyukak s a hézagok
ban a hézagpótlás) az elérhető 
eredményről.

A Davies-kép piktora maga 
gondoskodik (majdnem) min
den félreértés leszereléséről, ki
iktatásáról, megmondván ide
jében, hogy "újabban mintha 
kezdene úgy látszani, hogy a 
»szaktörténészek« túllőttek a cé
lon", és hogyha "a maga kis ka
rámján kívül senki sem illetékes 
véleményt alkotni, akkor a zsák
mányra éhes vadállatok ellenő
rizhetetlenül ólálkodnak a me
zőn", s hogy az ilyen munkákra 
találó mondás (valakié), misze
rint kilencven százalékig igazak 
és száz százalékig fölöslegesek.

Nos Davies könyve: egy 
módszer diadala — igazolja vé
gül is, hogy nincs fölösleges újra- 
mondása a történelemnek, ami
vel nem győzünk abban a kon
textusban is ironizálni, hogy 
nincs nehezebb minden bekövet
kező újabb kanyar után, mint e- 
lőrelátni a múltat. Ezt igazolja 
ama mélabús axiómával is, hogy 
"Az ember ... hajlamos azt kép
zelni, hogy minél több a megvi
lágosodás forrása, annál kisebb 
lesz a szakadék a múlt valósága 
és annak történészi rekonstruk
ciója között". Viszont helyenként 
olyan zavarbaejtő és zavart keltő 
"tanvisszavonásba" kezd valami 
/valakik nevében, ami aktualice 
valóban jól hangzik, csak melles
leg teljesen "tudománytalan". 
Ugyanis bárm ilyen méltá- 
nyos/logikus lenne Európa tör
ténelmét madagaszkári adatok
kal is dúsítani, ahelyett a nem 
eléggé kárhoztatandó konokság 
helyett, hogy holmi reakciós, 
"ancien" eszméletek szerint (eze-
» » >  folytatás a 4-5. oldalon
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Történelmi regény Erdélyben
Erdélynek hagyományosan inkább el

beszélői és krónikásai voltak, mint költői, 
mintha a történelem ismétlődő kihívásai 
állítottak volna mindig új feladatot az el
beszélő tehetség elé. Az erdélyi emlékirat- 
irodalom a magyar regény egyik fontos 
forrását és mintáját jelenti, s kétségtelen, 
hogy az erdélyi magyarság önismerete és 
történelmi tudata többnyire ezekben az 
emlékiratokban kapott máig érvényes ki
fejezést. Tótfalusi Kis Miklós, Kemény Já
nos, Apor Péter, Cserei Mihály, Bethlen 
M iklós, Á rva Bethlen K ata, R ettegi 
György, Újfalvy Sándor, Bölöni Farkas 
Sándor, Wesselényi Miklós, Deák Farkas, 
Mikó Imre önéletírásai a viharos fordula
tokban bővelkedő erdélyi történelemnek 
tartottak tükröt, és egy mindig is veszé
lyeztetett emberi közösség történelmi és 
kulturális indetitástudatát fejezték ki.

Az erdélyi emlékiratok szinte mindig 
nagy történelmi megpróbáltatásokról és 
vereségekről adtak képet, és mindig a 
megmaradás és a megújulás lehetőségét 
keresték, jelentőségük ezért nemcsak his
toriográfiai, hanem, hadd mondjam így: 
"nemzetpedagógiai" értékeikben van. Ter
mészetesen van irodalomtörténeti szere
pük is, mégpedig abban, hogy sajátos ma
gyar elbeszélő hagyom ányt kezdemé
nyeztek, amely eszmei és etikai tekintet
ben egyaránt erősen hatott a klasszikus 
erdélyi magyar regényirodalomra, Jósika 
Miklós, Kemény Zsigmond, Petelei István 
műveire, illetve ennek az irodalomnak a 
kényszerű önállósodását követően Bánffy 
Miidós, Tabéry Géza, Kuncz Aladár és Kós 
Károly munkásságára.

A klasszikus erdélyi emékiratnak meg
vannak a maga irodalomszociológiai és 
formatörténeti hagyományai. Általában 
akkor készültek ezek az emlékiratok, ami
dőn szerzőjük már megvált a szereptől, 
amelyet betöltött az erdélyi társadalom
ban, a közélet harcaiban. Formájuk ezért 
az utólagos számvetés, a jövőnek vagy 
Istennek szóló vallomás. Az emlékező 
mintegy végső számadásra készül, életé
nek és cselekedeteinek "mentségét" kíván
ja papírra vetni. Nem azért, hogy igazolja 
magát a közvélemény, a világ vagy a jö
vendő e lő tt."... én ezt nem a haszontalan 
hímek, névnek viszketeges kívánságából 
cselekszem — írja Bethlen Miklós önélet
írásának  bevezető fejezetében —, mit 
használ énnékem, kiváltképpen holtom 
után, ha valaki az én életemet tudja, és ha 
jól szól is róla; viszont mit árt, ha nem 
tudja, vagy rosszul szól is róla?" Az írói 
munka nem a dicsőséget célozza meg, ha
nem a sorsot és a pályát zárja le, mind
azonáltal van közösségi feladata: az utó
doknak szolgál tanulság és eligazítás gya
nánt. A családnak, a barátoknak, a hitfele- 
kezetnek. "Azért ez az írás légyen fegyver, 
pajzs helyén nálok — olvassuk Bethlen 
Miklósnál —, mellyel oltalmazzák mago
kat, nem engemet..."

Az emékiratokban megidézett történe
lem az utódokat akarja felvilágosítani, ta
nulságokkal eligazítani. Ebben a szán
dékban az erdélyi magyar történelmi re
gényirodalom is osztozik: az írók egyrészt 
maguk is az erdélyi magyar múlt közis
mert hőseinek sorsválasztásához és csele
kedeteihez fűznek kommentárokat, ma
gyarázatot, "mentségnek" tekintve mind
azt, amit ebből a múltból megörökítenek. 
Az elődök tetteit és választásait világítják 
meg, azt, hogy miért kellett úgy cseleked
niük, ahogy cselekedtek az erdélyi törté
nelem fordulatos eseményei és kénysze
rűségei között. Jelen voltak a történelem
ben, vagy csak elszenvedték a történelem 
fordulatait, engedtek kényszerűségeinek: 
ennek a történelmi jelenlétnek a körülmé
nyeire és következményeire keresnek ma
gyarázatot.

Mégsem a "mentség" foglalkoztatja ő- 
ket elsősorban, semmiképpen sem az öni
gazolás. Nem a múltat akarják dicsfénybe 
vonni vagy mentegetni. Bethlen Miklós
hoz hasonlóan ők is arra vágynak, hogy a 
történelmi múltnak a mindenkori jelen
ben érvényesíthető tanulságait vonják le, 
az egykori memoáríróktól eltérően nem
csak a család, a barátok, az eklézsia számá
ra, hanem egy tágasabb közösségnek: az 
erdélyi magyarságnak, az egész nemzeti 
közösségnek, amely nem nélkülözheti az 
erdélyi magyar történelem ismeretét és ta
nulságait. Ázokat a tanulságokat, ame
lyeknek a nemzeti önismeret, a kollektív 
önkritika — Makkai Sándor kifejezésével 
—, a "magunk revíziója" tekintetében is 
szerepük van.

A húszas évek erdélyi magyar történeti 
regénye, mint már említettem, nemcsak 
szociológiai alapvetésében és történelem- 
szemléletében kötődik a klasszikus ha
gyományokhoz, hanem irodalmi formá
iban is. Az önéletírás szervezője a miiló 
idő, az egymásra épülő események soro
zata. Kompozíciója így azt az elvet követi, 
amelyet Halász Gábor Az újabb regényről 
című tanulmányában, szemben a 19. száza
di regény "koncentrikus" szerkezetével, "li
neáris" rendnek nevezett. Olyan regényről, 
tágasabb értelemben olyan elbeszélő mű
ről van szó, amelynek belső arányait nem 
a hősök cselekvése és e cselekvések társa
dalmi, illetve lélektani motívumrendsze
rének felkutatása hozza létre, hanem az 
egymás után leírt események és életjelen
ségek időrendbe szedett sorozata.

Ez a műfaj elsősorban panorámát kí
nál, egy korszak változatos életét és egy 
ember változó sorsát mutatja be. Követke
zésképp az epikus anyag megtűri, sőt 
megköveteli a kitérőket, a kommentáro
kat. Az előadást hol a személyes vallomás, 
hol a politikus szenvedély, hol az értekező 
tárgyilagosság szövi át. Vannak írók, pél
dául Kolozsvári Grandpierre Emil, akik a 
magyar próza természetes karakterét lát
ják ennek a memoárirodalomnak a hagyo

mányaiban, a "lineáris" előadásban és ab
ban, hogy a cselekmény zárt körét mind
untalan megszakítják a dokumentatív és 
kommentatív elemek.

Az erdélyi memoárirodalom és klasz- 
szikus elbeszélő hagyomány vonzásában 
fejlődött ki a Trianon utáni korszak, min
denekelőtt a húszas évek erdélyi magyar 
elbeszélő irodalmának mély valóság- és 
emberismerete, biztos történelmi tudata, 
romantikus motívumokkal színezett rea
lista ábrázolókészsége és tragikus jellegű 
írói mentalitása. Ez az elbeszélő hagyo
mány formálta az erdélyi magyar próza 
arculatát a transzilvánista irodalom kifej
lődése idején. A transzilvánista irodalom 
a kisebbségi sorsba került erdélyi magyar
ság nemzeti tudatának és közösségi önér
zetének megalapozására törekedett. Az 
erdélyi magyarságnak olyan politikai és 
történelm i ideológiára volt szüksége, 
amely nemzeti fennmaradásának és fejlő
désének biztos támaszát jelenti, egyszer
smind megalapozza az egyetemes ma
gyarsággal és az államalkotó román nép
pel kialakítandó kapcsolatait.

A húszas évek politikai és történelmi 
gondolkodása, valamint irodalmi élete az 
"erdélyi gondolatban" találta meg azt az 
eszmeiséget, amely ki tudja alakítani a 
kisebbségi helyzetbe került nemzeti kö
zösség szellemi önvédelmét és kollektív 
öntudatát. Ez a gondolat az erdélyi fejlő
dés autonomista hagyományaira épült, 
az erdélyi népek — magyarok, románok 
és szászok— kölcsönös egymásrautaltsá
gát, együ ttm űködésének  történelm i 
szükségszerűségét hangoztatta, az erdé
lyi politikai és kulturális berendezkedés 
hagyományos szabadelvűségére támasz
kodott, s egyaránt elutasította a nagyma
gyar és a nagyromán megoldást, mint
hogy ezek nem voltak képesek figyelem
be venni a különleges erdélyi fejlődés kö
vetkezményeit, az erdélyi népek sajátos 
érdekeit.

» » » » » »
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A transzilvánista ideológia az erdélyi 

magyarság kollektív törekvéseit fejezte 
ki, a nemzeti fennmaradás valóságos ér
dekét szolgálta, eközben azonban ro
mantikus illúziókat is táplált: az erdélyi 
népek egymásrautaltságának eszméjét 
hangoztatva nem számolt kellőképpen 
az erdélyi fejlődésnek azokkal a tényező
ivel, amelyek a történelem során több
ször is éles politikai, sőt fegyveres küz
delemben állították szembe ezeket a né
peket, s nem vette igazán tekintetbe a 
román nemzeti egység fegyveres létreho
zásának politikai következményeit sem, 
nevezetesen azt, hogy az erdélyi román 
értelmiség jelentős része nem az erdélyi 
szolidaritás, hanem a nagyromán nacio
nalizmus eszmei vonzásában tevékeny
kedett, és törekvései nem a kisebbségek 
megbékítésére, hanem erőszakos asszi
milációjára vagy legalább nemzeti iden
ti tá su k  m eg tö résére  irán y u ltak . A 
transzilvánista ideológia közvetlen poli
tikai hatása ezért csak erősen korlátozott 
lehetett.

Az "erdélyi gondolat" képviselői 
mélységes érdeklődéssel fordultak az er
délyi történelemhez, az erdélyi fejlődés 
sajátos hagyományainak feltárása és tu
datosítása révén akarták megalapozni a 
transzilvánista ideológiát. Az erdélyi ön
tudat kialakulásának folyamatát és meg
nyilvánulási formáit írták le, elfelejtett 
dokumentumokat kutattak fel, az erdélyi 
történelem nagy eseményeiről és egyéni
ségeiről festettek képet. Gyárfás Elemér 
Bethlen Miklós, Tavaszy Sándor Apáczai 
Csere János élettörténetét dolgozta, Mak- 
kai Sándor Bethlen Gábor szellemi arcké
pét vázolta fel. Jancsó Benedek 1923-ban 
megjelent Erdély története című munkája 
közérdekű tudományos összefoglalás
sal szolgált, Kós Károly 1929-ben közre
adott Erdély című "kultúrtörténeti váz
lata" pedig éppen az erdélyi művelődés 
autonóm  fejlődésének vonalát rajzolta 
meg.

A történetírás mellett az elbeszélő iro
dalom is mind többször vállalkozott az 
erdélyi múlt felidézésére: a transzilvánis
ta szépirodalom jellegzetes műfaja lett a 
történelmi regény és elbeszélés. Különö
sen az önálló fejedelemség, a hanyatló 
Erdély, illetve a reformkorszak mozgal
mas élete vonzotta az írók érdeklődését. 
A nemzetiségi lét jelen állapota mögé oda 
kellett rajzolni a történelmi sorsot, az er
délyi magyar élet hagyományait és kon
tinuitását, a román és szász néppel kö
zösen végzett országépítő munkát vagy 
éppen azokat a küzdelmeket, amelye
ket e népek egymás ellen vívtak, és azo
kat a megpróbáltatásokat, amelyeket az 
erdélyi magyarságnak el kellett szen
vednie.

A történelmi regény a "nemzetiségi 
önkeresés" eszköze volt, a transzilvánista 
ideológia a múlt ábrázolásában öltött ala
kot. Az erdélyi magyar történelmi regény 
kifejlődéséhez természetesen a húszas 
évek magyar történelmi regényirodalma

— Móricz Zsigm ond, Krúdy Gyula, 
Laczkó Géza magyar történeti tárgyú 
művei — is hozzájárultak: a hazai és az 
erdélyi történelmi regények egyaránt a 
nemzeti élet kereteinek átalakulásával 
vetettek számot, a kegyetlen tapasz
talatok történelmi okait és tanulságait ke
resték, és a nemzeti történelem folyto
nosságának teremtő helyreállítására tet
tek kísérletet.

A transzilvánista eszmék képvisele
tén túl a nagy történelmi változások ta
nulságainak megfogalmazására töreke
dett az erdélyi magyar történelmi tárgyú 
elbeszélő irodalom is, a többi között Kós 
Károly Varjú nemzetség, Tabéry Géza 
Szarvasbika, Makkai Sándor Ördögsze
kér, Nyíró József A sibói bölény és Néma 
küzdelem, Gyallay Domokos Vaskenyé
ren, B ánffy M iklós Erdélyi történet 
(Megszámláltattál, Híjával találtattál, 
Darabokra szaggattatok) és Wass Albert 
A kastély árnyékában cím ű regényei, 
valam int Sípos Do mokos, Berde Má
ria és Kacsó Sándor történelm i elbe
szélései.

Hasonló szerepet vállalt a második 
világháború után, különösen a hatvanas
hetvenes évektől ismét felújuló erdélyi 
magyar történelmi regényirodalom, így 
korábban Szemlér Ferenc A mirigy eszten
deje, később Szabó Gyula A Sátán labdái, 
legújabban pedig Szilágyi István Hollóidő 
dm ű művei. Ezek a regények is, amellett, 
hogy a történelmi valóság hiteles ábrázo
lását kínálják, példázatos módon mutat
ják be a kegyetlen történelmi erőknek 
kiszolgáltatott emberi egyének vagy kö
zösségek küzdelm eit, törekvéseit és 
megpróbáltatásait. Bizonyára nem vélet
len, hogy a történelmi regény műfaj, 
amely máskülönben erősen kommerszi- 
zálódott a mögöttünk lévő évtizedekben, 
Erdélyben megőrizte a hagyó- mányos 
magas irodalmi igényeket és esztétikai 
értékeket.

Az erdélyi történelmi regények a múlt 
felidézése által kívánták szolgálni az er
délyi magyarság önismeretét és öntuda
tát: a szülőföld iránt érzett hűséget, az 
otthonosság és az illetékesség közérzetét 
erősítették, nehéz helyzetben, midőn a 
kisebbségi tapasztalatok általában meg
rendítették ezt az öntudatot és közér
zetet. Ebben a tekintetben az erdélyi ma
gyar történeti regény jellegzetesen kö
zép- és kelet-európai irodalmi alkotás, 
szerepét a nemzeti identitás védelme, a 
történeti folytonosság fenntartása jelöli 
meg. Ennyiben a történelmiregény-írás
19. századi hagyományát folytatja to
vább a mai erdélyi magyar történelmi re
gény, term észetesen sok tekintetben 
megújítva, a modem elbeszélő irodalom 
poétikai karakteréhez igazítva ezt a ha
gyományt. Az erdélyi magyar történelmi 
regény a "herderi" történelemszemlélet 
és történelembölcselet pecsétjét viseli 
magán, olyan gondolatkört képvisel, 
amelyben a nemzeti identitás és a törté
nelmi hagyomány, a történeti folytonos
ság szorosan összefügg.

LÁSZLÓFFY CSABA

Talált versek
Boldog utód!
Petőfi Sándor üzenete 
új (ev)ezredbéli társához
Manapság a kávék is hazudnak a bárasztaloknál 
ott láttalak a múltkor meg máshol is az egyete- 
M1 (helyesebben ŐK) könyvtárukból kilépve 
valami nemtelen unalomféle sugárz
ott és mindenütt képedről szóval szinte 
szégyellenem kellene előtted azt hogy 
engem ma is bolondul sürget az idő 
sürdöngölőt járok ha így jobban hangzik 
pedig abban a korban vagyok már hogy 
megtanulhattam volna önmegtar
tóztató és mérték tar
tó lenni (ha kopasz nem is) 
meg ártalmatlan annál is inkább mert K(r). 
a megváltó (akárcsak K. úr A kastélytó/.) 
tűrte hogy ártsanak neki én viszont 
már It IMni) sem tudnék és meglenni 
másképp "kis gyaurom " úgy biza
inkább a fal felé fordulok 
ha a fekete lé (kávé nem kávé) 
nem igazi
nehogy a vers is hazudjon 
1985.

A halhatatlan költő  
halála a márciusi 
csúcsforgalomban
"Egyáltalán, az idén nem kell nagy ajándék. 
Végső soron véletlen, hogy még élek." (S.P.)

Valaki mellém szegődik az utcasarkon 
valaki közel hajol hozzám a múzeumban 
hamis tükörben hol egy gyanakvó arcon 
hol az üveg alatt őrzött pecséteken 
kié lesz fogva tartott szemüregem?
a reggel füstjén a szennyezett levegőn át 
hajt valami mint egy makacs kiáltást 
lassan fakulok súlyom fogy és hú van 
értelme ha nincs összehúzom magam
postára tettem törékeny gyöngyházam 
s mire odaér (Úristen kész röhej!) 
rakhatod össze szétszedett csontvázam
1982. március 11.

(kóda)A
Uj március 15.

Készülj fel rá, Kossuth Atyánk.
Ki bocsátja meg mindazon vétkeket, 
melyeket mi követünkéi magunk 
ellen mások helyett?
Se hang, se jelkép,
se se — csak motorgázas út.
Az önként vállalt 
gettó hódolatából 
ne fonjunk koszorút.
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lőtt valamikor, úgy kétezer éven 
át végig) Európa történelmének 
fogalma nem volt más, mint az 
európai víziójú történelem, és "az 
ilyesfajta szemlélet manapság 
védhetetlen". Nosza. Ezt maga 
Davies is idézi valakitől; mástól, 
éppen egy magyar történésztől 
meg azt az észrevételt továbbítja, 
hogy a briteknek megvan az a 
különös szokása, hogy megkü
lönböztetik a brit és az európai 
történelmet. Sőt, tehető hozzá: 
jóllehet csak elismerni lehet an
nak éles (meg)látását, hogy bi
zony "egyetlen állatkertben sincs 
meg minden állat", néhol ez a 
szép könyv (kert) is ignorál fon
tos dolgokat.

Ami a betéteket, eligazításo
kat, elkalandozásokat, dioptria
váltásokat és -korrekciókat illeti, 
hát (újra van honnan idézni): "Le
gyünk igazságosak: válogatásra 
mindig szükség van, s a váloga
tás mindig nehéz és kifogásolha
tó". Sajnos. Mert folytatólagosan 
az is idevág, hogy: "Egyetlen hi
vatal sem engedélyezné egy o- 
lyan termék árusítását, amelynek 
összetételéből ennyi alapanyagot 
kifelejtettek".

Az Ukrajna-kapszula hézag
pótló, és igazságtétel. A Danubi
us nevezetűben kínos, hogy a fo
lyam "elhagyja" (valahol) Kis
m artont, ahol Haydn végső 
nyughelye talán még ezt a csodát 
is fellövi a dolgok és a múlt hold
távlatába (?).

Néhol olyan kicsinyességek, 
hogy kicsinyeskedés fennakadni, 
még ha nagy is a tét; máskor any- 
nyira nem babra megy a nagy- 
szerűsége, hogy diadalmasan 
veszteséges, mint a Canae mellet
ti vagy borogyinói lovasroha
mok: a megoldhatatlant is meg
oldja egyetlen lendülettel. Gozo 
szigete — Kalüpszó — Szent Pál: 
nonstop varázslat mediterrán re
alitása, és a tollundi kovasavas 
mocsárból előkerült őstest mint 
bizonyítéka annak is, hogy nem 
mindig leszünk porrá! De szá
guldó, hömpölygő, szundikáló 
és riasztó sodrásában Davies 
csak a maga sagájára van tekin
tettel. Mint valami vak és tudós 
Wagner rendezi felvonásokba, a 
felvonásokat ciklusokba, a ciklu
sokat gyűrűkbe. Ezredekbe, szá
zadokba, jelenkor ízű múltko
rokba a maga Nibelungjait. Euró
pa folyton él, eszik, öl, rohan és 
szaporodik. Adatcsordái, nyájai, 
ménesei ellepik a világ legsűrűb
ben lakott elíziumi mezőit, s még 
emlékük is gyógyíthatatlan! Ám 
akkor miért kell helyenként idét
lenül ebbe belefáradva olyan 
egyszerű dolgoknak nem nézni 
utána, s elfuserálva iktatni a mű-

saga
be, mint a Dollár-kapszula vagy 
az Inkvizíció-kapszula értelmet
lenségei? Vagy a "nemzetállam
ról" futtatott értetlen (hozzáértet- 
len) csacsogás kapcsán felfirkált 
épületes kép "egy erdélyi keresz
teslovag és báró", valami Hunya
di János fiáról? Több mint bő- 
dület ilyen színvonal közepette, s 
a magyar olvasónak (történész
nek) először hűti oda a kedvét, 
hogy ha téged nem érdekel, hogy 
most mit gondolnak rólad, lehet, 
hogy az sem érdekelt jobban, mi
ket hordasz össze pl. a XIII. szá
zadról. Máshol sem sokkal sze
rencsésebbek a két nem egészen 
azonos kérdéskör: a nemzetál
lammal s a nacionalizmussal 
kapcsolatos fejtegetései sem.

Axiomatikus, hogy különö
sen szerencsétlen jelenkorunk
ban az egyik konzerválná, másik 
kisebbítené a hagyomány szere
pét, erejét. A nacionalizmusról 
folyó újkori és legújabb kori viták 
teóriái a nemzet "mint képzelet
beli közösség" körül örvényle
nek. Hogy mennyire nem képze
letbeli, mutatja az is, hogy nem
csak körülötte, hanem előtte is 
zajlanak a disputák. Mi mindent 
hordoz egy nemzet a nyilván ki
próbált életreceptjén kívül! Min
denkinél volt pár rigómező, mo
hácsolás, waterlózás és trianon- 
kodás. A következő kitétel nem 
innen, hanem Benedict Anderson 
Képzeletbeli közösség dm ű köny
véből való: "A modem naciona
lizmus képzelt bakugrásból ered. 
Egyének azt képzelik, hogy ezrek 
vagy milliók, akikkel sosem talál
koztak, osztoznak kultúrájuk
ban, nyelvükben és szemlélet- 
módjukban. A tömegkommuni
káció és a könnyű utazási lehető
ségek fennállása előtt ezt a szo
lidaritásról kialakított felfogást a 
nyomtatás forradalma táplálta, 
az anyanyelven írt és nyomtatott 
irodalom, de mindvégig volt 
benne valami hitvallásszerű." És: 
"Később, a XVIII—XIX. század
ban Európában széles körben 
gyakorolták a nemzetek kitalálá
sát" ... "mert szilárdan hitték, 
hogy az ébredő közösség függet
len nemzetállamként még tökéle
tesebben fogja megvalósítani ön
magát."

De hát ha ez üyen leegyszerű
síthető "igazság", akkor Miltiá- 
dész és Temisztoklész, Igor her
ceg és Dimitrij Donszkoj, Jeanne 
d' Arc és Hunyadi János, Egmont, 
sőt a Marseillaise szerzője is csak 
álmodozó kolontosok, akiket 
senki se kért rá. Az egész végig 
csak fontoskodás volt?

Nem szeretem az általában 
olcsó nevelő végcéllal felmuta
tott konkrét tragédiákat, esete
ket, miközben maga a történelem

a legrégibb és legnagyobb szap
panopera, mely bemutatja u- 
gyan, hogy micsoda veszélyben 
forog az egész emberiség: nem
csak Popescuék és Kovácsék, 
hogy minden aljas és megveszte
gethető, a vizsgálóbírókat és rendő
röket is be kell kísérni végül, 
mégsem a gonosz kerekedik fe
lül. Végül sem, méghogyha úgy 
is néz ki folyton, mivel az egész 
kigondolt emberi rendszer, a tár
sadalmi intézmények végül is 
csak annyira garantáltan meg
bízhatóak, mint a Párizs-Dakkar 
rallyn a legerősebb terepjáró 
márka. Vagyis idegösszeroppa
nást kaphatnak a legjobb rend
szerek is, a demokráciák s a for
radalmak egyaránt. Minden, vé
gül is, a "hősökön" múlik igazán. 
Nem az időzített szerkezeteken 
és a lesbe állított igazságszolgál
tatáson. A rágcsálók ellen a világ 
összes egérfogója smafu volna, 
ha nem lenne hős a hős, a kiálló 
hőálló tűz- és vízálló, aki jobban 
kapaszkodik a felszálló helikop
ter talpazatába, mint a gyomnö
vény s az árvalányhaj az érzelmi 
tanulságokba. Csakis ezért fog
juk megúszni mégis! Tartani kell 
tehát itthon nemcsak sót, cukrot, 
szalicilt, kötszert, penicillin tab
lettát, de egy-két szerszámot, 
fegyvert, kézbevalót. A hasonlat 
nem sántít, de már tolókocsin jár: 
Neanderthal óta minden aszta
los, minden suszter és ötvös min
den kézbe vett kalapácsot először 
megsuhint a levegőben, és ebben 
a kipróbált fogásban minden 
benne kell hogy legyen, annak 
esélyéből, amit tud majd vele, a- 
mitől elismeri, markába (és eszé
be) fogadja az új szerszámot.

Én most Davies kötetét.
Egyrészt minden ilyen mun

káért csak ámuló elismerés jár. 
Másrészt ami kifogásolható, a- 
zért azt csak meg kell mondani 
valamiképpen. Viaskodom ma
gammal, lábon járatott olvasó
malmommal. Hogy ennyire fog
lalkoztat a legnagyobb pozitívu
mok felfedezése, talán ezért tud 
ennyire bosszantani a hajszálre- 
pedésnyi negatívum is. Bizonyá
ra nem én, az olvasó vagyok lát
ványosan igényes, maga a vállal
kozás az.

Előzékenységnek tekintem, 
hogyha üyen léptékű "futó átte
kintésben" azt is megmagyaráz
zák nekem, hogy a détente "eny
hülés" értelmén kívül másod-, sőt 
harmadállásban franciául a pus
ka ravaszát jelenti, nem csupán 
az idő(járás) enyhülését; bár an
nak magyarázatára, hogy hon
nan jön a VAE VICTIS, nem jut 
egyetlen "minibájtnyi" hely sem; 
jóllehet arra, hogy Kennedy hely
telen németséggel mégis szállói
gévé tette, hogy ő nem 'lekváros 
fánk", hanem azonosul a befala- 
zott-kifalazott berliniekkel, egy

egész bekezdés jut. Arra is, hogy 
Hruscsov a dühtől fortyog ép
pen, amikor 1956. október 21-én 
előzetes bejelentés nélkül Varsó
ba érkezik, pedig a nagyobbik 
"was ist das", Budapest még hát
ra van... de erről már alig esik szó, 
itt is az arányok méltánytalanul 
m agyartalankodnak persze, 
mint a könyv annyi más helyén. 
(Bár Davies hömpölygő, tenger- 
ző adatáramlataiból halászható 
ki az is, hogy 844 telén — Nagy 
Károly után 30 évvel, Kuncz Ala
dár előtt 870 évvel a normannok 
tanyáztak Noirmoutier-ben.)

Lássuk, hogyan működik a 
fókusz-beállítás. A személy han
gyája is csak macska, csakhogy 
van közte (eme képen is) nagyobb 
bacska. Napóleon 53-szor fordul 
elő, Chateaubriand mindössze 
egyszer. Mechanikusan le lehet
ne szűrni a konklúziót: nevezett 
firkásznál a hírhedt politikus öt- 
venháromszorosan járult hozzá 
az eleurópásodáshoz, de ez ko- 
molytlaan volna. Mégis vall az 
arányérzékről, mely a munka- 
módszer egyik összetevője. Vé
gül is Nelson admirális és Ney 
marsall is egyenként ötször van 
ott, míg Niepce Nicéphore mind
össze egyszer. Pedig "hol van Ró
ma", hol a berezinai átkelés s a 
kontinentális blokád következ
ményei, és hol tart a fényképe
zés...?

Mindezek csak látszólag mel
lékirányból jövő hümmögések. 
Hiszen — sajnos a kiadás na
gyobb dicsőségére —jócskán van 
olyan (mint pl. Omar Khajjám), 
aki hangsúlyosan van benne a 
szövegben, de nem szerepel a 
névmutatóban.

A "személyes hang" még nem 
volna hiba, legfennebb azt érinti 
kicsit kihívóan, hogy 1326 lapba 
müyen arányban tartozik az a 
nem is madártávlati, hanem koz
mikus "magántávlati" tény Euró
pára, hogy én, Szabó Ferenc, né- 
meteleméri plébános, vagy én, 
Norman Davies itt-ott kibeszélek 
a képből. Odaszólok nektek az 
ikonról. Az imázsból... "Lassan e 
könyv utolsó szavait is papírra 
vetem. Az emeleti dolgozószobá
ban, az ablak előtt álló íróasztalra 
halvány hajnali fény szűrődik. 
Az éjszakai fagy az ablakon túl 
dérfoltokat hagyott a fénylő ház
tetőn. A sötét horizonton felhők 
úsznak az egyre vüágosabb sár
gás fénycsík felé. Thomcliffe mel
lett az öreg gyümölcsöskert csu
pasz almafái a szomszédos vö
röstéglás viktoriánus házak felé 
nyújtózkodnak a derengésben. 
Egy magányos varjú áll őrszemet 
a legmagasabb bükk csúcsán, 
ahogy tette ezt ezer hajnalon ke
resztül, mióta csak az Éurópa le
gendája című fejezetet leírtam. 
Most az egyszer az oxfordi autó-

» » » » » »

4



HELIKON

» » » » » »
alkatrész-gyár büdös füstjét sem 
erre hozza a szél. A család még 
alszik, de nemsokára el kell in
dulni az iskolába..."

Az iskolában pedig, jelképe
sen és valóságosan, olyasmiket 
lehet megtanulni, amik "óhatat
lanul" színezik az ember történe
lemfelfogását. Például ilye- ne- 
ket, egészen komolyan 1300 ol
dalnyira férő utánajárás és át
gondolás után: "Ma van Európa 
két védszentjének, Szent Cirül- 
nek és Szent Metódnak a napja ... 
akikről az angliai pap éppen azt 
magyarázza, hogy a lengyelek, a 
csehek, és a magyarok (!) aposto
lai voltak." Nosza, végül is effélét 
nem illik visszautasítani. Davies- 
Dzsuangszi álmodja őket — s 
mindhármunkat én...

Lepkekönnyű lett volna Eu
rópa ügye, ha ilyesmit megálmo
dott volna egy mogorva Mar- 
czali, egy H oltzw art, egy 
Mommsen, egy Ranke? Avagy 
lehet az "európalógusok", világo- 
lógusok nem is olyanok? Más tu
dósfaj? Másképp kell "jó fejnek" 
lenniük, mint egy részprobléma
kör szakértőjének. Vagy más
képp, mint a korábbi összképek, 
eleve más tudatfázisoknak az 
"eredményhirdetői"? Bizonyára 
minden egyes fázis kihagyhatat
lan volt, megkerülhetetlen része 
a mindig, az egyre tovább vezető 
(kép)somak. Amyalatadagolás- 
sal az "euklidésziről" vagy "pto- 
lemájosziról" úgy lehet beszélni, 
mint a prekolumbiánról vagy 
prekopemikusziról, és ilyen ér
telmű fogalmuk a végtelenségig 
szaporítható: prenewtoni, pre- 
ensteini. NB: nem biztos, hogy a 
kronológiailag későbbi mindig 
tökéletesebb, teljesebb, hibátla
nabb is. Én nem feltétlenül a hi
hetőbb.

Senki sem alkalmas bármely 
téma bemutatására, ha előítélete 
vagy beépített szerkezetei, ma
gántechnikái és privátmódszerei 
rögzített célja bármit is "csúsztat
ni", elhallgatni, túlpörgetni, 
mondogatjuk annak függvényé
ben, hogy meggyőződésünk sze
rint az "igazság" holmi skála, a- 
minek alapján aztán ki-ki ki
mondhatja, bebeethovenkedheti 
a magáét, avagy az igazság elre- 
lativizálása ad absurdum  az 
igazság megszűnéséhez akar ve
zetni, anélkül hogy szofizmáját 
kiiktatnák a bűvészmutatvány 
kelléktárából. így lehetett sorban 
minden az igazság: a cilinder, a 
nyuszi, a varázspálca.

Bevallom, hogy be-Davies- 
eztem! Rögzítenem kell a pilla
natnyi Davies-károm. Mert bi
zonyára evoluálni fog. Le kell ír
nom, hogy Norman Daviesénél 
jobb, fontosabb történelmi mun
kát nem olvastam. Felüdítőbbet 
és feldühítőbbet. Mert így is van.

Úgy éreztem magam, mint régi, 
tényleg-történelmes lelki-Hol- 
landiák egyetemeiről Nagye- 
nyedre hazatért vidéki tanár, 
eddigi ünnepi ferencjóskájában 
is provinciálisnak a Belvederei 
Appollóval mindennap parolá- 
zó nagyvilági pedellusok státusa 
előtt. De most már lehiggadva, 
csendesen visszagondolva ösz- 
szes eddigi tanítómestereimre, 
kimondom: "Piripócs non coro- 
nat!" Ez a szemlélet is alkalmi, és 
nagyon nyilvánvaló, hogy vala
mi szolgálatában ágál, grasszál, 
masíroz itt, mint holmi (szokás 
szerint) behívott Galeotto, mi
közben én hekükásan, köhögő- 
sen, Janusosan menekülök még 
mindig Mátyás elől, aki lehet, 
hogy egyszer majd makacsul és 
legendásan "az igazságos" lesz, 
de közelről nemszeretem tempói 
vannak.

Ugyanis új emberiségek jön
nek (s mennek). Ez pedig itt csak 
egy ajánlat.

De hát min kellene és lehetne 
rajtafogni Davies Európa-ajánla- 
tát? (A tanítómesterek már nem 
ebből, a diákok vagy a "nagykö
zönség" isten őrizzen, hogy csak 
ebből tanulja meg!)

Semmi máson, mint hogy 
mai észjárásunk, aktuális fogé
konyságunk szerint a benne ujjal 
megmutatható kifogásolhatósá- 
gok ellenére olyan, hogy túléli 
forgatójában ezeket a mélypon
tokat. Annyira eredeti, hogy 
nyilván már (jó és rossz értelmek 
amplitúdói kioltják egymást) 
formabontó, annyira modern, 
hogy fel se vetődik vele kapcso
latban, hogy posztmodem lenne. 
Ami nem is számít. Úgyis új em
beriségek jönnek. És azok ante 
portás lehetnek alternatívák, jó 
családból való partiképes "má
sok", kongeniálisak, úgyszólván 
újabb széplelkek, mint teszem 
azt Hannibál, vagy lehetnek hu
nok, herulok. Mindkettő elpusz
títja vagy csak "eltéríti", hogyha 
beveszi. Be is vették párszor. De 
megjegyzendő, hogy talán a to
tális katasztrófa elvből kizárt, 
még olyan esetekben is, hogyha 
Dzsingisz kán vagy Sztálin eljut 
az Atlanti-óceánig.

Többre nem is szól az ajánlat 
soha! Többre, mint gondolni iga
zán és okosan a múltra (is) nem 
is szabadna biztatni soha semmi
lyen élő és még fokos könyveket 
forgató emberiség-leszármazot
tat az emberiségek ágasbogas 
családfáján.

BÜRÜS JÁNO S BO TO N D

Sanyika cigarettára gyújt
Sanyika nagy, másfélton

násra alakított fehér Tudor 
Vladimirescut vezet.

— Munkaeszköz — moso
lyogja csak úgy, magának, és 
megsimítja a bal első lámpates
tet. Úgy, ahogy az emberek te
henek radírgum i-orrához 
nyúlnak.

A kocsinak csele van. Sa
nyika mindig csak a harmadik 
sebességben megy vele, a kézi
féket négyujjnyira felhúzva, 
így különbség mutatkozik az 
elhasznált üzemanyag meny- 
nyisége és a kocsi valós fo
gyasztása között. Ezt a kü
lönbséget minden út végén 
sárgásfehér műanyag kannába 
szűri le. Ötliteres, most is ott 
van az ülés alatt.

Sanyikénak olyan arca van, 
mintha zsemlemorzsa szóró
dott volna egy pohár tejfölbe, 
és tudja, amit tud. Példáid, 
hogy Körösi Csorna Sándor bi
ciklizte körül először a földet.

Még négyszázszor fordul, 
és piros-fekete virágos buklé- 
szőnyeget vehet. Egy három
rózsás aragázkályha ezerhét- 
száz út. A lakás albérleti, azt a 
mai körülmények közt lehetet
len lenne. De a háziak rende
sek. Marosánné Anna minden 
második kedden mos, üyenkor 
Sanyikénak is. Ha van, csihán- 
samponnal megillatosítja a vi
zet.

Sanyika nem túl beszédes. 
Sőt, másodfokú hallássérült, 
néma. Mindig hosszan dudál a 
Tízes Számú Kisegítőiskola 
előtt, és integet. Ha nem túl 
nagy a forgalom.

Panaszkodni soha senki 
nem hallhatta. A városvégi 
műanyagfröccsentő vállalattól 
új borvizes rekeszeket fuvaroz 
a Gosztátig, onnan megrongá
lódott, törött bordájúakat visz- 
sza, hogy bedarálják apró, 
sokszínű rizsszemekké. Maro
sestit szív, kétnaponta egy pu
hadobozost. Sokszor képzeli 
máshová magát. Dák-kamion
ra a Sztálinváros-Fővárosi ú- 
ton, vagy hogy hatalm as 
buglya miccset eszik egy par
kírozóban, mint akinek kút 
van a hasában, mustárral, vagy 
bulionnal darálthúsos laskát. 
De leggyakrabban a ditrói bú- 
torasztalos műhelyben szeret 
lenni, ahová gyárlátogatásra 
vitték egyszer őket, és ahon
nan a hülyék visítva rohantak 
ki, mert megijedtek a gépek za
katolásától, s a falisztet szitáló 
asztalok rángatózásától. El
képzeli, hogy a "szemiklósi” 
gyár fiókintézményében majd

ezer emberrel dolgozik együtt, 
nyolcórás váltott műszakban, 
és a Fazekas miniszter látoga
tása nyomán elkezdődik az ex
porttermelés. Állítható ma
gasságú, vascsavaros íróaszta
lokat küldenek Szovjetunióba, 
m indegyiken külön lábtá
masztóval. Nagy kamionokkal 
ezer garnitúrák gurulnak ki a 
kapun, és a portás cigarettákat 
kap a sofőröktől, sokszor majd 
fél csomaggal. Sietve lapátol be 
a kantinban, vasárnap délután 
hátvéd a megyei bajnokságban 
jó gólaránnyal szereplő foci
csapatban, hogy hétfőn reggel 
hétkor már újra keményvalu
tát áramoltasson az ország 
költségvetésébe. Sőt, hogy ké
sőig kell bentmaradjon, és a ka
pusfülkéből kurblizva telefo
nál, nyugodt munkásbarito
non. Van egy visszatérő, nyi
tott szemű rémálma. Mindig o- 
lyankor, ha elsőbbséget ad a 
szúnyognegyedi út és a Testvé
riség Sugárút kereszteződésé
nél. Ugyanaz a látomás gyötri 
a forgalomra koncentráló a- 
gyát: felfordított, ripityára tört 
szélvédőjű Dácsiák között 
nyüzsgő, ordibáló emberek. 
Tele van velük a milícia és a 
megyeháza közti parkolóp- 
lacc. Egy tanár, bal kezében hé
téves kisfiával visszaemlé
kezik falusi gyermekkorának 
"pászolga fásaira", és idétlen la
posrüszttel odébbrúg egy le
szakadt visszapillantó tükröt. 
Autók fémkapotája dong, ha
tan kapaszkodnak a négy ki
lincsbe, hogy lerángassák. 
Tudják, hogy szekuskocsik. 
Égő arcképcsonkok hullnak 
fentről, a szakszművház abla
kaiból. Egy értelmes mondatot 
sem lehet kivenni, csak Sanyi
ka érd meg, hogy ezek itt mind 
azt akarják, hogy ő sohase dol
gozhasson a ditrói bútorgyár 
esztergapadján. Hogy az újság 
ne hozzon le egészoldalas írást 
a gyárról, három fényképpel. 
Hogy a fodedzések helyett bü
dös malacokat etessenek a hát
védek. Hogy az igazgató sza- 
lonnázzon az irodában, és fe
hérpálinkát nyakaljon. Hogy az 
ezer munkás napi ezer íróaszta
la ne készüljön el. Hogy bankhi
telek kamatos kamatja fojtogas
son a fűrészpor helyett.

Ilyenkor mindig nagyon 
ideges lesz, és két szál maro
sestit szív egymás után. Köze
lebb hajt az előtte haladókhoz, 
nem engedi lelépni a gyalogo
sokat a járdáról.

Az ötliteres kannába pedig 
csak gyűjti, gyűjti a benzint.
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✓

I. Általános 
és különleges nőtan
A következőkről olvastam (megint) mos

tanság ebben a témakörben:
1. — A férfiak és a nők között különbségek 

vannak!... Azokon kívül, amelyekre ilyenkor 
gondolni szokás, az agyféltekék egymáshoz 
való viszonyában, egyes agykérgi műveleti 
központokban is sok a meglepő különbözés: 
például, amíg a férfiaknak csak a bal agyfél
tekéjük egyetlen meghatározott helyén van 
beszédközpont, a nők agykérgén bárhol 
képződhetnek — és képződnek is — beszéd
központok...

2. — A férfiak és a nők kedvenc olvasmá
nyai és kedvenc regényhősei különbözőek, 
főleg a könnyű olvasmányok terén; és amíg 
a nők választanak eszményül férfi regényhő
söket is, addig a férfiak sohsem akarnak női 
eszményképekkel azonosulni...

3. — A közoktatás terén a koedukáció 
káros mivoltára már minden komolyan el
gondolkozó pedagógus és minden őszinte és 
árnyaltan elemző statisztikus rájött, mégsem 
lehet kimondani, a fiúk és lányok általános 
és középiskolai közös képzése hátrányos; az 
általános tanulmányi színvonal lesüllyedése 
mellett a későbbi családi boldogságra is az, 
mert a hiba, bocsánat: az ok, mégsem a koe
dukációban van, hanem: abban, ami miatt van 
koedukáció...???...

Mi miatt van a koedukáció?
A szerzők és előadók ezt még mindég 

nem merik kimondani; és nem is könnyű. 
Ugyanis azt hiszik, hogy — a haladás eszmé
je hozza ezt magával. Haladás csakis ott le
het, ahol mindenféle megkülönböztetés 
megszűnik. (E tekintetben a közoktatásban 
nem voltak következetesek: ugyanis sok isko
lában, bár nem mindenikben, külön női és 
külön férfi illemhelyeket rendeztek be; igaz, 
ezen túlmenően más felkészítést a koedukáci
óból fakadó problémákra nem is végeztek el.)

1. — Az agy terén fennálló szervi és mű
ködésbeli különbségek még nem járnának 
olyan súlyos következménnyel a tanulmá
nyi előmenetelre, mivel ezek a lányok szá
mára csak annyi előnyt nyújtanak, hogy 
könnyebben tanulnak idegen nyelveket, s 
egyáltalán, a szövegreprodukálás terén érnek 
el jobb eredményeket — lásd például: mago
lás —, s ezt a különbséget a fiúk a főiskolai 
tanulmányok vége felé játszva behozzák; il
letve behoznák, ha bizonyos szakokra egyál
talán bejutnának.

2. — A kamasz fiúk nemcsak felettébb 
ritkán választanak maguknak eszményké
peket regényhősnők közül, hanem az élet
ben is megfigyelhető, nem ábrándoznak ar
ról, hogy majd ők is olyanok lesznek a való
ságban, mint az agyonstrapált osztályfőnök
nő; még az anyaság, sőt a nagyanyaság vál
lalása sem túl vonzó számukra.

Vagy harminc évvel ezelőtt arról írtam, a 
koedukált nevelés legnagyobb problémája, 
hogy a fiúknál úgy 12-13 éves korban meg
indul a leválás folyamata — az anyától való 
személyiségi függés gyengül —, és új esz
ményképeket keresnek maguknak, a teljesen 
elnőiesedett tantestület tagjai közül ugyan 
kit válasszanak eszményképül? Függetle
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nedni akarnak az otthoni egy anyától, vi
szont az iskolában kapnak tíz-tizenkét más 
anyát, sőt nagyanyát; emiatt sokszorossá fo
kozódik bennük a dacosság, amit most már 
nemcsak a családdal, hanem egyáltalán a 
tanulással szemben "tanúsítanak", és védte
lenül ki lesznek téve az úgynevezett banda- 
szellemnek; szóval amikor ezt feszegettem 
egy-két cikkecskében, hihetetlenül heves tá
madások értek—részben írásban is—tanár
nők részéről. Az egyiket leginkább az hábo
rította fel, hogy a lovagiasság kialakulásának 
a hiányán is sajnálkoztam: a lovagiasság, mi
csoda elavult, férfisoviniszta fogalom, a nők
nek igenis nem gyöngédségre van szük
ségük, hanem "arra, hogy pont úgy tekintsenek 
rájuk" — ezt a véleményt azóta már a tanár
nők egy része sem lobogtatja túlságosan.

A vita annak idején azzal zárult, hogy 
viszontválaszaimat sem férfi, sem női szer
kesztők nem vállalták... mert többek közt 
ilyen kérdéseket vetettem fel: miért nem sze
retnek nők — női főnökök keze alatt dolgoz
ni? Vagy: miért tartják a tisztviselőnőket go
rombábbaknak a népek, mint a férfi hivatal
nokokat?

3. — Ha egyszer valamiről mindenki tud
ja, hogy nem hasznos, miért kell mégis mű
velni? Ha bebizonyosodott, hogy a nem 
koedukált iskolákban mind a lányoknak, 
mind a fiúknak jobbak a tanulmányi ered
ményei, miért nem szabad, vagy legalábbis, 
miért nem illik, illetve miért nem helyes ezt 
túl hangosan kimondani — még a mai "iga
zi" demokráciákban sem, és miért lenne ez 
azonnal szélsőséges álláspontnak deklarálva?

1. — Az, hogy a nőknek például több 
beszédközpontjuk is működhet, illetve ki
alakulhat, nem jelenti-e azt, hogy a nők több 
személyiséggel rendelkeznek, mint eggyel? 
Az általános tapasztalat — és a világiroda
lom sok nagy nőhőse — is szemlélteti, hogy 
a nők életük különböző szakaszaiban — 
lánykorukban, menyecske, asszony, majd 
matróna korukban (hogy ne mondjunk ba
nyát vagy vénasszonyt) — teljesen különbö
ző személyiségvonásokkal bírnak; nagyon 
kevés folytonosságot mutatnak "előző éle
tükkel". Ugyanakkor azt a körülményt, hogy 
a fériaknak is két agyféltekéjük van, egyes 
tudósok úgy értelmezik, a férfiaknak is (a 
normálisaknak is!) teljesen különböző két 
személyiségük van, csakhogy az egyik teljesen 
el van nyomva, illetve legalábbis rejtőzve. A 
csodás, rendkívüli személyiségváltozásokat, 
illetve váratlan teljesítményeket, érthetetlen 
gyógyulásokat vagy összeomlásokat a rejtett 
személyiség robbanásszerű megnyilvánulá
sának, vagy — aknamunkájának tartják.

2. — Már csak azért is nehéz női esz
ményképet választani, mivel annyira nem 
állandó, illetve nem folytonos, hanem tündé
éi a személyiségük (a tündér — mindég az, 
ami volt-nincs, illetve nincs-lesz)... Még Avi- 
lai Szent Teréz életében is elkülöníthetőek 
különböző korszakok...

3. —Ahaladás eszméje lehet-e egyáltalán 
valami jónak a gátja? Vajon valóban "a hala
dásról" van szó, mint olyan eszmerendszer
ről, amely kikényszeríti a koedukációt, vagy 
valami egészen másról? És ha igen, mi lehet 
ez az egészen más? Én részemről ezt nem 
feszegethetem, mert már egy negyven évvel 
ezelőtt megjelent regényem hősei is ebbe 
buktak bele, s a regényből is csak annyi kö
vetkeztetést vontak le igényesebb olvasók, 
hogy: ma már dilettantizmusnak számít a

szintetizáló írásmód erőltetése; viszont ezért 
érdemes Chestertont kézbe venni: az Ortodo
xiában ugyanis ő azt mondja, hogy a haladás 
olyan középfok, amelyiknek nem állapították meg 
a felsőfokát. Vagyis anélkül akarunk mindig 
jobbat, hogy tudnánk, mi a legjobb... Legjobb 
volna, ha legjobb nem volna...? Mivel a végte
lennek nincs legtávolabbi pontja?

Franciaországban javasolják a numerus 
clausust férfiak számára a politikai és közé
leti testületekben. Szerintem elkövetkezik 
rövidesen az az idő, amikor a numerus clau
sust bevezetik a közoktatásban — a férfiak 
javára, sőt még az irodalmi találkozókon is

ii. Következetesség
Bíró Béla írásait szakadatlan figyelemmel 

követem; mert ő az, aki egyrészt mindég mond 
valamit, ugyanakkor mindég nem mond valamit, 
amit igenis, mondania kellene. Évekkel ezelőtt, 
például a politikai autonómia fogalmáról érte
kezve, azt mondta, hogy a magyar politikai 
fogalomtárból hiányzik az autonómia. Azt vi
szont nem mondta, hogy léteztek majd ezer 
éven át szabad királyi városok, létezett a felvi
déki bányavárosok legalább háromnegyed 
évezredes autonómiája, létezett Horvát-Szla- 
vonország társországi státusa, léteztek a közel
múltig a jász, kun, hajdú autonóm kerületek, de 
ami a legfeltűnőbb, nem mondott semmit az 
erdélyi szász autonómiáról. Amit Második 
Endre királyunk a csodálatos Andrástörvényben 
fektetett le. (Tájékozódás kedvéért, ez a n. End
re volt Bánk bán főnöke és Gertrudis férje; hátha 
így jobban tudja.)

Nos, ez a szász autonómia hatszázötven 
éven át funkdonált, az 1877-es közigazgatási 
reformig. Méghozzá nemcsak jogegyenlőségen 
alapult, hanem pozitív diszkrimináción. így pél
dául benne foglaltatott, hogy a szászsággal 
szomszédos területeken melyik város építhet 
magának védőfalat és melyik nem, hogy nem 
szász városok piacain milyen iparosok és keres
kedők árulhatnak, mikor és mit? Ez például 
súlyosan érintette sokszor Sepsiszentgyörgy 
életét is, márpedig Bíró Béla sepsiszentgyörgyi, 
és alig harminc kilométerre lakik Brassótól... 
Nemrég e hasábokon megemlékeztem Weiss 
Michael egykori brassói főbíróról, aki például 
legalább ötvenszer annyi székely brutális legyil- 
kolását intézte el, mint Mária Terézia táborno
kai.

Azóta is várom, hogy Bíró Béla egyszer 
megírja: tényleg! Tényleg volt szász autonómia, 
valóban, csakugyan, igazán, és a szászság nem 
is volt hálás érte; és amikor megtagadta azt a 
politikai formációt, amely az autonómiát bizto
sította számára, tudniillik a magyar királysá
got, nyolcvan év alatt eloszlott, mint a buborék, 
az erdélyi szász világ.

Most azért hozom szóba mindezt, mert Bíró 
Bélának megjelent egy tanulmánya a Székelyfdd 
című folyóiratban Siegfried Lenz Heimatmuze- 
um című regényéről, amely többek közt a len
gyel-német Mazuria történelmén, sorsán el
mélkedik, s Bíró Béla azt mondja: "úgy éreztem, 
a kelet-középeurópai sors nagy regényét tar
tom kezemben. S egyszerre a mi erdélyi fájdal
mainkat is más szemmel kezdtem látni"... 
Aztán bizonyos helytálló és megható elmélke
dések és egybevetések után megint csak mond, 
és ezt mondja:

"A régi Erdély (és nemcsak a »magyar«, de 
— a jelek szerint — a »román« is) visszavonha
tatlanul szétmállik az időben, akárcsak a régi 
Mazuria.

Az analógia azonban itt véget is ér.”
Ezt mondja Bíró Béla, és azt nem mondja, 

hogy a "magyar" és a "román" Erdély mellett
» » » » » »
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» » » » » »
létezett egy "szász" Erdély is. Hét és fél évszáza
don keresztül. Ha erről esetleg nem olvasott 
soha semmit Bíró Béla, feltűnhetett volna neki, 
hogy Brassó, Szeben, Segesvár, Medgyes, Szent- 
ágota és még Berethalom is számos olyan régi 
épülettel ékeskedik, amelyek nem jellegzetesen 
"románosak" vagy "magyarosak", hanem in
kább — mondjuk így szimplifikálva — "néme- 
tesek".

Szóval, mit köntörfalazzunk, a szászságnak 
ama bizonyos Erdély történelmi-művelődési 
kialakításában elég nagy része volt. Sohsem hal
lottak volna Sápsin a három nemzet uniójáról? 
(Most már kezdem érteni az olyan vicceket, 
mint amikor megkérdik a székelytől: hát hege
dűt látott-é kend? — Egyszer láttam egyet Bras
sóban, de arról is azt mondták, hogy nem a' 
vót!) Most beszéljek például Dávid Ferencről, 
vagy Toppeltinusról? Meschendörferről? Utób
binak szépséges Brassó-regénye (Die Stadt im 
Osten) magyarul is megjelent Kós Károly fordí
tásában, Korona címen.

Még azt sem hányhatja Bíró Béla a sze
münkre, hogy bezzeg az erdélyi magyarok el
hanyagolták a szász történelmet s kultúrát; 
mert bezzeg bizony nem is hanyagolták el. Ott 
van például Kemény József (gróf), az Erdélyi 
Múzeum megalapításának előkészítője, felet
tébb sok munkát írt, németül is, a szász történe
lem csínjairól és búrjairól; sőt, mint kor
mányszéki tisztviselő szívén viselte a szász gaz
dasági fejlődés kérdését is. (Tőle származik pél
dául az az ötlet, úgy százhetvenöt évvel ez- 
előttről, hogyha az Olt folyót hajózhatóvá ten
nék a Vöröstoronyi-szorosig, micsoda gazdasá
gi fellendülést hozhatna az a szász iparnak!); 
lám, tehát már régióban is gondolkodott; felül
emelkedett kora nacionalizmusán; és mégis, Bí
ró Béla kimondatlanul is csak annyit tud róla 
mondani, hogy nem is volt. (Csodálkozzunk-e 
aztán azon, hogy a gerendi kisebbik kastélyt, 
amely éppen a Kemény Józsefé volt, megette a 
fene?)

Ilyeneket nem mond Bíró Béla, ám amikor a 
fasiszta A német kultúrkincs védelméről szóló tör
vényről emlékezik, így kiált fel: Jó ég! Mire is 
emlékeztet ez a megnevezés? Csak nem a Kul
turális Örökség Minisztériumára! Lám-lám, a 
kis denunciáns. Ezek után találgathatom, ka- 
pott-e vagy nem kapott (elég) támogatást mun
kásságáért a Kulturális Örökség Minisztériu
mától?

Aztán még mond egyebet is, Mazuria kap
csán: "És a tizenkilencedik századdal kezdődő
en, akárcsak Erdélyben, itt is beindult s vál
takozó szerencsével máig folytatódott az ún. 
nemzetépítés, melyről a modem politikatudo
mány mára már tudja, hogy egyben nemzet
rombolás is, hiszen a nemzet felépítése (azaz az 
állam maradéktalan birtokbavétele) érdekében 
az épp hatalmon lévő nemzetnek (kulturális 
közösségnek) a konkurens nemzeteket (kultu
rális közösségeket) le kell rombolnia.”

Nos, szinte már általános iskolai tananyag: 
az első nemzetállamot nem a tizenkilencedik 
században és nem Keletközép-Európában épí
tették ki. A szabadelvű, azaz balliberális francia 
polgári forradalom olyan kíméletlen nacionalista 
homogenizálással teremtette meg a francia nem
zetállamot, amely még a szovjetek kazahsztáni 
módszereit is felülmúlta. Igen, hónapokig csat
togott a guillotin, amíg a frankhoni baszkok, 
katalánok, bretonok, elzásziak, provanszálok 
betagozódtak a szabadelvű francia nemzetállam
ba. A francia szabadelvű forradalom kitörése
kor az ország lakosságának csak fele beszélt 
franciául... egy emberöltőre rá pedig majd ki
lencven százaléka!

Semmiképp sem tagadható, hogy Bíró Béla 
legalább következetes. A mai világban már ez is 
nagy szó!

EGYED EMESE

B riszé isz
IX. Utazások 
előtt
Ott a sziklás partokon,
Most tűnik fel Ágiszthó.
Csontos arca csupa báj,
Sovány teste könnyűség,
Lépte könnyű, ideges,
Szíve rebben mint az őz,
Más nyelv verse, hangjai,
Még a rég ritmusát 
Sem felejti, új család 
Lakja napjait, szívét.
Antistrófát, Ágiszthó!
Hegyen-völgyön túl vagyok.
Óperenciás a víz,
Téged csönd és képzelet 
Tűnt időkbe von veled.
Még mikor a verseket, 
írást, dalt, viselkedést,
Még mikor a szívverést 
Csak tanultuk lányokul
Most a koszorúfonást félbeszakítom, 

hogy idejében elérjen az üzenet.
Az utazás előtt váratlanul levelet kapsz. 

Nem tőlem: egy ismeretlentől. A név megté
vesztő, de ne törődj a névvel: a híradásra 
figyelj, a képekre, amelyek a szavak nyomán 
kibontakoznak előtted. Ideírom a levelet, a 
családi vonatkozások most nem fontosak.

Ma meg fogom simogatni a Csendes-óce
ánt. Délre vagyok most, és még megyünk dél 
felé. Az idő azonban ellenünk fordult: hideg 
és esős a világ, nem hegymászásra való, amint 
azt terveztük. És persze nem fogok fürdeni a 
Csendes-óceánban, épp csak bele akarom me
ríteni a kezem. A legnagyobb meglepetést 
azonban a fenyők jelentik mégiscsak. Hatalmas 
fenyőkkel borított domb- és hegyoldalak sora
koznak itt, és csak a házak környékén vegyül 
közéjük egy-egy pálma. Ez utóbbiak nélkül a 
vidék—mintha csak otthon lennék! Ágiszthó...

Készülődj, a szívem is megszakad, ami
kor az öbölbe érkezel, és nem én támaszko
dom veled a korláthoz, hogy közelebb jöjjön 
a hatalmas víz képe. Készülődj, nekem a vá
rakozás jut, erőt ad Isten a csöndhöz.

Ebben a faluban a körtefák vannak ott
hon, a másikban a hagymához értenek. Nem 
kell csodálkozni: valaha még a név is jelezte, 
melyik településen milyen mesterből, terme
lőből van több, kit müyen rendben telepített 
le a fejedelem. Szerep, Felsővadász, Kende
res, Deáki. Az idegenek is a maguk képére 
formálják a szavakat: először csak a hangzást: 
aztán értelmet keresve benne, magát a nevet 
is. Az új telepesek asszonyai más napon mos
nak, és a leányok más virágok szárát mor- 
zsolgatják, ha vasárnap zavartan sétálnak az 
utca hosszán. Nem violáét: bazsalikomét.

És te, amikor pásztor voltál? Amikor a 
háromkirályok egyike? Müyen vüágba kép
zelted magad? Tudtál a szavadra figyelni? 
Vagy csak iparkodtál túl lenni mondókán, 
éneken, s hogy ne nézzenek, ne hallgassanak 
az idegenek? Hol ültek a tieid? Müyen irány
ba indultatok haza? És müyen volt szívedben 
az álmélkodás?

Folytatom. Mikor határoztad el, hogy

nem veszed elő a barbitoszt soha többé? Mi
ért? Mit akartál lezárni végérvényesen? És 
honnan van a hangszer? Ki figyelt először a 
szorgalmadra, hajlamaidra? Á megismerő 
szeretet — azt mondod, tetszik a szó. Hol 
vannak mestereid? Szeretem őket.

Mythimna adott nekünk otthont, és vol
tak napok, amikor a palotában lakhattunk. A 
kerek szobában csak mi voltunk, egész nap a 
mezőn, kötöttük a koszorúkat és beszélget
tünk, néztük, hogy fut a patak vize a kövek 
között. Meg is lepett, amikor meghívott a 
palotába: nekem ott nem lett volna helyem — 
de neki joga volt bármit tenni, és akire azt 
mondta: játszótársa, azonnal sértheteüen lett. 
Ágiszthó? Mi történt velünk, hogy úgy el
fogytak a szavak, hogy elveszítettük egymást, 
s a véleüen találkozások a zavart köszönéséi 
lettek csupán? Mivé lettek azok a nevetős reg
gelek a kerek szobában, a palota faragott kövei, 
a fehérre égetett mosdókancsó, a meghitt szót
lanságok a vízparton? A közös iskolaidő el
múlt, s erről a felnőttebb kori mindkettőnk 
csak annyit mondott el, amennyit akart. Nem 
is tudtam, müyen fontosak voltak viszont neki 
azok a rendszeres ismeretek, amelyeket a bá
tyámtól haüott. Velem már rég nem kereste a 
kapcsolatot—őhozzá egyre nagyobb bizalom
mal fordult minden helyzetében.

Most ott a nagy víz partján, az esőben, 
mint a gyermek guggol le, és mártja áhítattal 
kezét a megállíthatatlan huüámokba. Müyen 
váraüan ajándék, hogy meg akarta velem ezt 
osztani. Á házasságát nem írta meg: ezt a 
zarándoklatot nem tudta eltitkolni, mert 
nagy ereje van az ébredezés korának, tiszta
sága előretör. Szerelmek, kapcsolatok, kudar
cok — a család furcsa amőba-metamorfózisai 
sokkal inkább eseüegesek, mint a lánykori 
iskola és a társak áttetsző vüága. Helyettem 
is mártsd kezed az eleven vízbe, Ágiszthó: 
úgy imádkozz értem, érzed te, hogy bajban 
vagyok.

Á palota helyén bizánci-frank vár, mi kö
zünk ahhoz? Jól fest a képeken, és akár hi
szed, akár nem, a kerektorony megvan, ha 
mások laknak is benne. A lovak istáüóját a 
városból is kiköltöztették, több a ház is, kö
röskörül a lányok mástól tanulnak és más 
módszerek szerint! Húgodat a kerek szoba 
nem érdekli, de bizonyára a sziget sem, avítt 
meséivel.

Mostanában nem láttam anyádat ingatag 
kontyával sántikálni a parton, bár az ablaka 
gyakran nyitva, és látom, hogy odabenn min
den este lámpát gyújtanak. De engem nem 
kedvelt, éreztem, későre értettem meg, hogy 
méltaüannak tart hozzád. Nézem a gyermek
kori agyagokon a képeinket: téged csinosab- 
ban öltöztettek, én egyenesebben áütam. Nem 
látszott, hány könyvet olvastunk el s tárgyal
tunk meg gyermekfejjel, s mennyire fújtuk 
szüléink házasságtörténetét: valóságos alap
történeteket bíztunk egymásra, amikor elsut
togtuk, részleteztük, ismételtük az akadályok 
és az egymáshoz bilincselő szerelem végeérhe- 
teüen meséit. Régi szájunkkal mindketten m o  
solygunk, és nem is gondoljuk, hány évtized 
telik el majd társ tálán vergődésben.

Lesbos Molyvos — olvasom a legújabb 
térképen. Igaz lenne?

Édesem, csak azt akartam róla elmonda
ni, hogy készíti az utat nektek, s a feüegeket 
is magával viszi a déli partok felé: neked a téli 
napsütés marad, s a sóvárgás emléke, bizo
nyossága.
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KARAFIATH ORSOLYA VERSEI
Wintermoon

L.T.-nek
(A fény felejt, ha mégis itt marad 
hozzám közel, de tőle sem túl távol.
Vajon hogy válogat? Nekem mennyit 
felejthet át metsző memóriából?

Még nem vagyok kész. Nem vagyok gonosz sem. 
Csak megpróbálgatom, mégis milyen. 
Magamtól még a Holdról sem beszélnék, 
de érdekel, most mit mondat velem.
Egyrészt nem gondolom, hogy félnem kéne.
S még egyrészt: semmit se gondolok.
Ez persze így nem bátorság, se semmi.
A Holdfény lassan mindent átragyog.)

1.
A fűtőtesten száradó narancshéj — 
nincs is már semmiféle illata.
Alakja torz, a széle már begörbült — 
télhez hasonló, túlfülledt szoba.
Akár a víz a párologtatóból — 
a nappal észrevétlen, lassan tűnik el.
A fal, a bútorok, a test felissza.
(Maradhatna az éjjé tett helyen.)
Nem kunszt a lámpafénnyel elkeverni — 
a Hold már rég itt bent ólálkodik.
Semmit mond és semmit se rejtjelez.
Árnyéka lassan, tompán megkopik.

2.

Sejtelmes kéz a billentyűzeten — 
a képernyő' már reggel óta villog.
Ügyetlen kéz, hisz én sehogy se értem, 
ha tudna is, ugyan miféle titkot
(Vajon mitfirkálgat nem fáradón?), 
vagy épp miféle mást nyit meg belőlem. 
Türelmes kéz; de én tudom, hiába, 
írásvédetten, s jól lementve minden.
Olvasni csak a Hold tudná, meg az, 
aki megfejti fénylő jelszavát.

* '
A z Alom-katalógus 
megtalált cédulái
(vágy)
Ami maradt, tisztán vad és hideg.
A testet már kevesli elveszítve.
Átváltozik; egy más életre tör.
Lassan, sunyítva bújik át a szívbe.
Választ keres: ugyan már, hol lehet?
Vagy mást keres. Mindegy, úgysem találja.
És lám, akad még annyi szenvedélye, 
elmossa, mit rejtett az éjszakába.
Afféle régi, fojtott mozdulat, 
a meggyűrt ágyneműket átölelve.

..a kéz túlfut a meglevő'betűkön.
Lassan szétírja az egész lakást...
3.
egyrészt nem gondolom hogy félni kéne 
s még egyrészt semmit se gondolok 
a Holdról sem szólnék (ezt sejti ő is) 
ha nem lett volna véges-végig ott
(s mert ő nem mondja hát kimondom én, 
ahol mi ott voltunk nyilvánvalóan
.....(érzi ezt ugye)...........
s most jobb úgy emlegetni.......
(ha másért nem mert megvan benne is 
most értse meg mi fénylett fel körötte) 
a konyha és a fürdő (értse most) 
a Téli Hold fényét jegekre törte
4.
A fény felejt, ha mégis itt marad 
hozzám közel, de tőle sem túl távol.
Bediktál halkan, mégis érthetőn 
két részletet a Hold-elégiából:
"A távolság — erőmnek tiszta része — 
még visszavonzza őt, hiszen tudom.
Átsejti, meddig kéne még maradnom 
a szédülés-közeiben, józanon."
"A testet kérem, tudjon már pihenni.
Egymásba karcolódva, lágy-sötéten 
a vértől hogy ne sejtsen olvadást.
Kérem szívem, hogy semmihez ne értsen."
(Befagyva minden képzelt s messzi út.
Jelzés, irányfény nem találja el.
E Hold alatt könnyű őt elkerülni.
És jó nekem. Beérve ennyivel.
Megnyugtató sötét. Távolra tart, 
s egész valószerű a csillogása.
A megzavart idő lassan beér, 
s őátgondolja ezt a jót, ha látna.
Még nem vagyok kész. Nem vagyok gonosz sem. 
Csak megpróbálgatom, mégis milyen.
A parton végigzúg a tompa zajlás.
Visszhangja tiszta köd. Érdektelen.)

De nincs már abban semmi gyöngéd, 
hogy árnyékuk még másé is lehetne.
(rém)
És lám: ilyen álom is létezik.

Csak sejthetem, hányféle rejtélyt tartogat. 
Körém apró lidérckéket cipel, 
s ezer varangyot, pókot, gyíkokat.
Az éjhez illő, lázas futkorászás — 
andrási érintés a hátamon. 
Megfejthetetlenül vad és hideg; 
de mégse semmi. És én vállalom.
Felvállalom, hogy így tudom szeretni 
azt is, ami nyilvánvalóan elnyom.
Ami lehűt, nyomaszt, felsért, taszít.
Ha így lett, hát így kell, hogy boldogítson.

A magyar nő ökle
— kiáltvány —
Kérdés helyett csak üt — ki ő?
Új nőtípus; a vad, a bátor.
Törékeny testben nyers erő— 
készülj cudar világra mától.
Most már nem létezik derült ég: 
ezer villámcsapás — örökké; 
hisz jelszavunk a tettrekészség, 
ököl jog lesz eztán a nőké.
Eddig mik voltunk? Szép cicuskák, 
anyák, háztartás rabjai.
Ez már a múlt; avítt, kirostált. 
Nincs máskor: most kell váltani!
A férfi sorsa ennyi — féljen.
Sötét utcán ha szembejönne 
vajon mi lendül át az éjen?
Nem más, csupán a nőnek ökle.
Ridegtartás? Végleg feledve. 
Nagyon durván fordult a kocka.
Ne gondoljunk a részletekre: 
reccsenjen vállcsont és lapocka. 
Nincs többé morgás és panasz. 
Kérés? Arról szó sem lehet.
Fel kell ismerni azt a nőt, 
aki az öklével szeret.
Végső csapás:
Társnők! Lám, kész a Harc receptje. 
Tróger bagázs — meguntuk őket. 
Eztán egyetlen sző jelentse 
a súlyos öklöket s a nőket!

Gondolj feledhetőt
í.
gondolj feledhetőt gondold kevésnek 
amennyit még a múló évszak elbír 
csak annyi változás alig hogy érzed
pár napja már fegyelmezett esők 
tél végi plusz e lassú enyhülés 
te is magad hogy végre már legyőzd 
2 .
az olvadó hó fénye nem vakít 
foltokban szép másfajta tisztaság 
hidegre lelsz a mozdulatban is
e mozdulat lesz az mi megfegyelmez 
nem kapkodón s végképp nem hirtelen 
még érinthet aztán egyszerre nem lesz
3.
csak annyi fájdalmat amennyi még 
a testben elfér épp csak annyi féltést 
mi így tud múlni nem lehet nehéz 
így kell hogy múljon így vigyázva rám 
hosszúra nyúlva és fegyelmezetten 
könnyű leszek szerethető talán

(fél)
Pókhálós álom-fény. Alig dereng.
Épp piszkálgatja csak csukott szemem. 
Nincs itt. De van. Kétes tapasztalás — 
afféle régi, fojtott félelem.
Afféle régi, fojtó ébredés;
és lám, ez is csak mélyül, m£yül egyre.
És mintha az őhangját hallanám.
Alszik még? Fürdik, dolgozik? Lehetne.
A nappal most félálmokat sorol.
Enyém mind. És a mind tényleg csak ennyi. 
Miért, hogy véget még egyik sem ért?
Elég volt, tényleg. Jó lesz felriadni.
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GÁNGOLY ATTILA

A kis herceg  
balh itei
"Akkor jelent meg a róka.
— )ó napot!...
— Jó napot! — felelte udvariasan a kis herceg. 

Megfordult, de nem látott senkit."
(Antoine de Saint-Exupéry)

Alkonyodott.
A kis herceg — e kopottas ruhájú csil

lagközi vándor — meg a róka a végtelen 
sivatag legperemén botlottak egymásba. 
Visszahőköltek.

— Hát te ki vagy? — kérdezte szorong
va a reves szőrű, beesett horpaszú róka.

A kis herceg bemutatkozott, majd hogy 
izgatottságát titkolja, a körmei hegyén 
meg-megcsillanó kozmikus port kezdte 
nézegetni; a ravaszdi is egykettőre elvak- 
kantotta a nevét.

Parányi csönd támadt — minden me
sében vannak ilyen halálos, megmagya
rázhatatlan csöndek.

— Mondd csak — kérdezte aztán neki
bátorodva a róka —, milyen dolog kis her
cegnek lenni?

— Csodálatos — füllentette a kis her
ceg. — Hát rókának?

— Nem valami pompás... Mondhat
nám, rettenetes. Komisz idők járnak mos
tanában a vörös bundájú állatokra. Tudod, 
a vadászok... — Azzal a róka megmutatta 
testén a sörét szaggatta sebeket. Szemének

tükrén, mely gyulladástól volt véres, vad 
hajszák emléke hullámzott át.

Megint hallgattak egy sort.
— Akkor miért nem vagy vulkán? — 

faggatódzott a következő percben a kis 
herceg. — Vagy bolygó? Esetleg világűr 
csillaglámpásokkal?

— Mert azok holtak, én pedig élek — 
felelte bölcsen a róka.

— Lehetnél hermelinpalástos király is, 
trónszéknyi birodalommal. Vagy üzlet
ember, aki komoly képpel folyvást csak 
számol. Vagy iszákos — sorolta a kis 
herceg. — Ez az! Miért nem vagy iszá
kos?

— Nem tudom — mondta a róka nyug
talanul. Tekintetében drágakőként szikrá
zo tt föl a vágyakozás. — Ezen sose 
gondolkodtam eddig. De... azt hiszem... 
még lehetek...

így segített a kis herceg mindenkin, 
akin csak módjában állott. (Tudvalevő, 
hogy hitt a rózsanevelés és a bárányszelí- 
dítés eszméjében. Vakon bízott a vulkán- 
pucolás sikerében is. H ogy m inden 
tisztává varázsolható ezen a világon. Bi
zony, olyan angyalforma lény volt ő is, 
akár a Hitlerjugend vagy a Komszomol 
lelkes, csupa szív ifjai. Es még sorolhat
nám, de elpárolgott a kedvem. Amiképp a 
kis hercegé is elpárolog majd, ha veszi a 
fáradságot, és az önpusztítók konokságá- 
val fölnőtté cseperedik...)

"Azzal visszament a rókához.
— Isten veled — mondta.
— Isten veled — mondta a róka."

IULIAN TÄNASE 
Könnyek és krokodilok
(Lacrimi $i crocodili)
Fátyla mögött nem hullajtott se igazi, 
se krokodilkönnyeket, 
mint ahogyan vádolták 
a misztikus egyesület tagjai.

Krokodilkönnyek és szentek — badarság 
ő valódi krokodilokat könnyezett, 
amelyek még sose sírtak.

A  közelben kivirágoztak az állatkertek, 
amiket elárasztott a recehártyájából 
kiözönlő krokodilok ártatlansága, 
a közelében virágzott a krokodilbőr-feldolgozó ipar, 
a város futballistái krokodilbőrcipőt viseltek, 
érzéketlen hölgyek a plasztikai műtéten 
krokodilbőrt kértek legbizarrabb testrészeikre, 
a Nemlétező Színháznak gyönyörű krokodilbőr-függönye 

volt,
amire a színészek ellenvetéseiket tetováltatták.

Nem hullajtott se igazi, 
se krokodilkönnyeket, 
ő egyszerűen krokodilokat könnyezett.
A  közelében a képmutatóknak 
valódi könnyekkel kellett sírniuk.

GORON SÁNDOR fordítása

Belzebub patkója
Lázár Ervinnek

A kovács a száraz fűcsomók pöttyözte, 
poros országút mellett éldegélt, a falu leg
szélső házában. Portáján szigorú munka- 
beosztás uralkodott. Terebélyes felesége a 
konyhában fózött-mosott napestig, Ilka lá
nya anyjának segített a háztartásban, a kis 
Janónak a baromfiudvar volt a birodalma. 
Kálmánka, a legidősebb gyerek, aki az apja 
nevét örökölte, a kovácsműhely forró gő
zei közt tanulta az ősi mesterséget. Min
dennap ellesett valami új fogást. A kovács 
büsze is volt rá: gyorsan haladt a kölyök, 
akárcsak ő annak idején az apja keze alatt.

Egy komor téli délelőtt, mikor a végte
len égből nagy pelyhekben szitált a hó, 
különös idegen áhított be az udvarukba. A 
kovács épp Menyhért gazda, a harmadik 
szomszéd gebéjén dolgozott, amelyiknek 
bal hátsó patájáról rendre levált a patkó. 
Dani, a hosszú fülű ló gyanakvón pislo
gott; egyik dédapja szamár volt, s így kó
cos sö rénye  a la tt  m egbú jt ném i 
szeszélyesség is. Most, a műhelybe toppa
nó idegen láttán, vad ijedelemmel rándult 
össze. A mozdulattól Kálmán mester kiej
tette kezéből a kalapácsot, ami pengve 
szánkázott a jövevény lába elé.

— Hogy a ménkű csapna beléd, Dani! 
— szitkozódott Menyhért gazda, de amint 
megpillantotta amazt, torkára forrt a szó. 
A kovács szintúgy elálmélkodott, sarká
ban cövekelő fiának pedig még a szája is 
tátva maradt.

— Jó napot, jó napot — köszönt az ide
gen. — Patkoltatni jöttem.

A vén Menyhért sebtében búcsúzkodni 
kezdett — nagy zavarában a fizetségről is 
megfeledkezett—, majd kivonszolta Danit 
a műhelyből. Csönd támadt a nyomukban, 
kongó és mély.

— No, kovács uram — mondta némi 
hatásszünet után az idegen —, akár kezd
hetnénk is, ha meg nem sértem!

Kálmán mester bólintott, s elfogódott 
m ozd u la to k k a l szed te  össze a szer
számokat. A kalapácsot maga az ismeret
len vitte oda neki, akinek parázsló szeme 
közben megakadt az oldalvást némuló fi
ún.

— Jó növésű gyerek — jegyezte meg 
barátságosan. — Szavamra az!

A kovács összerezzent, s menten ki
küldte fiát az udvarra. Kálmánka azonban 
a műhely széles ajtajában megtorpant, és 
az időközben odasomfordáló Ilkával meg 
Janóval végignézte az egész patkolást. Ap
ja mozdulatai most kuszák voltak, követ
kezésképp a dolog legalább kétszer annyi 
ideig tartott, mint a lovaknál.

— Köszönöm — mondotta a kényes 
művelet végén az idegen, s egy aranyforin
tost tett az üllőre, aztán csengő léptekkel 
távozott...

— Papa — kérdezte ebédnél a kis Janó —, 
ki volt az a bácsi a műhelyben?

— Psszt, egyél! — mondta neki az anyja.
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DEM ÉNY PÉTER

Gyermekkorom függönyrúdja
Egy karácsonyon, nem akkor, 

amikor apám megsimogatta Sárit, 
hanem egy másik alkalommal, 
apám véletlenül egyedül jött haza, 
és gondolom, szintén véletlenül, 
vagy amennyire így felnőtt fejjel lá
tom a most már élettársi kapcsola
tukat, talán azért, mert Sári ismét 
hisztizett valamiért, mindegy, szó
val véletlenül velünk töltötte a szil
veszter estét, velünk, és nem a 
Tutuék sarmasági rokonánál vagy 
Pesten, vagy ki tudja, hol, ami per
sze nem egyértelműen jelentett jót, 
ekkor már nem ivott, ezt minden 
Sári iránti undorom ellenére el kell 
ismernem, ahogy a szerelmük ki
bontakozott, apám egyre keveseb
bet ivott, míg végül oda jutott, hogy 
egyáltalán nem ivott, illetve csak 
akkor, ha hazajött, abban az idő
szakban kezdtem megérteni, miért 
ivott, amíg anyámmal élt, úgy ér
tem, amíg folyamatosan anyámmal 
élt, már napokkal azelőtt, hogy 
megérkezett volna, megtelefonálta, 
hogy jön, tudtuk tehát, hogy mikor 
érkezik, az azt megelőző három hó
napban anyám nem csinált semmit, 
a szó szoros értelmében meg sem 
mozdult, ott a leves az asztalon, a 
második a kályhán, körülbelül eny- 
nyit mondott minden délben, mi
kor hazaértünk, öcsém az iskolá
ból, én az egyetemről, akkor már 
egyetemista voltam, ó, igen, gyáva, 
középszerű és sznob anyám büsz
kesége, az első-, másod-, harmad-, 
negyed- és végül ötödéves böl
csész, akinek már elsőéves korában 
megjelentek a versei a helyi irodal
mi lapban, amelynek számaival 
anyám, ha rövid időre magához 
tért a letargiából, átslattyogott a 
szomszédokhoz, nahát, ez az Imike 
milyen tehetséges, mondogatták a 
szomszédasszonyok, miközben ka- 
vargatták a rántást, de azért azt, ki 
sem merték mondani a szót, csak 
szenteskedve anyámra pillantot
tak, azt mégsem kellett volna, je
gyezték meg, anyám hazajött, és 
mindent elmondott, a lelkendezést 
is, meg a fejcsóválgatásokat is, un
dorodtam ettől a dicsekedéstől, 
nem azért írtam, hogy a szomszéd- 
asszonyok, akiknek legfőbb gondja 
a paradicsom drágulása volt, meg
dicsérjék a verseimet, és nem is 
azért, hogy apám falujában a roko
nok elolvassák, és hümmögjenek 
hozzá, pontosan persze nem tu
dom megfogalmazni, hogy ugyan 
miért is írok, mert nyilván az is ha
zugság lenne, ha azt mondanám, 
hogy csak magamnak és maga- 
mért, de anyámmal nem lehetett el
beszélgetni erről, néhányszor 
megpróbáltam elmagyarázni, hogy 
az író nem azt írja, amit akar, ha
nem amit írnia kell, éppen ezért 
nem gondolhat arra, hogy kinek fáj, 
amit ír, és kinek szerez örömöt, kit 
botránkoztat meg, és kit elégít ki, 
ezt sem anyám, sem nagyanyám 
nem értette meg, úgyhogy ezeknek 
a próbálkozásoknak is üvöltözés

etta vége' mmtannyi mindennek, 
üvöltözés és kétségbeesés, anyám
ról, akit jó ideig, már nem emlék
szem, meddig, de tizenöt-tizenhat 
éves koromig biztosan, nagyon 
sokra tartottam és szerettem, úgy 
éreztem, neki köszönhetek min
dent, o biztosan szeret es megért, és 
megyéd mindentől, s hogy őt, ép
pen őt, aki annyira jó, okos, művelt 
és megértő, sújtja a végzet azzal, 
hogy apámnak, ennek az állatnak a 
felesége legyen, s mellette menjen 
tönkre az élete, később kiderült, 
hogy se nem okos, se nem művelt,’ 
már ahogy én értem ezeket a fogal
makat, mindkettőt egy mindig 
megújuló folyamatként, melynek 
csak alapja vagy kezdete a velünk 
született képesség, az okosság a- 
lapvetően gyorsaságot jelent, azt 
tehát, hogy az ember gyorsan föl
fogja, amit mondanak neki, s ami 
történik vele, de ez nagyon elfuse
rált meghatározás, mert én például 
nagyon gyakran lebénulok, ha va
lami olyant mondanak, amit értek 
ugyan, de még nem dolgoztam föl 
egészen, vagy agresszíven mond- 
jak, amit mondanak, vagy olyan 
ember mondja, akit nem értek, 
vagy akivel semmilyen közösséget 
nem érzek, tehát a helyzetet nem 

hogy miképpen is beszélhe
tünk mi egymással, mi mondaniva
lónk lehet egymásnak, és azt hi
szem, ez az okosság másik fele, az 
a kételkedés, amely minden meg
határozásra kétkedőn tekint, min
den magabiztosságot ironikusan 
kezel, s ebben a mindenben a sajátja 
is benne van, nemcsak a mások ha
tározottságán szoktam mosolyog
ni, hanem a magamén is, mert tu
dom, hogy az embernek, minden
kinek, meghatározásokra van 
szüksége, hogy egyáltalán élni tud- 
jón, mi is történne velünk, ha sem- 
miben nem lehetnénk biztosak, 
másfelől viszont csak a nevetséges7 
és kisszerű emberek szoktak min
dig ugyanolyan biztosak lenni min- 
denben, anyám azonban túlságo- 
san is biztos volt például abban, 
hogy márpedig ő jó anya volt, és 
most is az, mindig volt mit ennetek, 
mondta azon a könyörgő hangján, 
amely egykor meghatott, most el
lenben csak az undort váltotta ki 
belőlem.

Valóban, mindig ettünk vala
mit, mint már elmeséltem egyszer, 
az asztalra kiszórt tányérokból et
tük az ételt, mert másként tényleg 
nem lehet nevezni azt a művelete” 
amelynek eredményeként a rosszul 
elmosogatott, zsírfoltos tányérok 
az asztalra kerültek, s melléjük a 
szomorú kanál, a szomorú villa 
meg a kés, szegény, depresszióba 
esett evőeszközök, szegény, dep
resszióba esett, csáléra álló abrosz, 
depressziós székek és depressziós 
asztal, depressziós konyha, spájz, 
kályha, kagyló, szegény depresszi- 
óba esett és abból soha ki nem gyó
gyuló lakás, amelynek a kony

hájában ültünk az asztal körül, ha 
apám otthon volt, remegtünk, hogy 
szépen együnk, s minthogy remeg
tünk, majdnem biztosan vétettünk 
valamit valamilyen elképzelt sza
bályok ellen, melyek egyébként 
napról napra változtak, és hihetet
lenül nevetségesek voltak, például 
a teát nem hűthettük meg a kagyló
ba eresztett hideg vízben, az bizo
nyos mindenképpen tiszteletben 
tartandó normák ellen szólt, és 
azonnal fölhangzott apám üvölté
se, ha az ilyenek ellen véteni meré
szeltünk, most persze a jobbik e- 
setet vázoltam, mert a rosszabbik 
az volt, amikor a tarkónkra adott 
pofontól arcunk a tányérba csapó
dott vagy loccsant, attól függően, 
hogy éppen melyik fogásnál tartot
tunk, bár az ebédnél apám nem túl 
gyakran volt jelen, s elköltözésünk 
után, mikor többnyire nagyanyá- 
méknál ebédeltem, egyáltalán nem, 
egy fél nap nyugalmat jelentett ez a 
módszer, reggel a suliban, délután 
nagyanyáméknál, csak este men
tem haza, bár persze akkor sem 
mentem volna, de akkor már tény
leg nem tehettem másként, s olyan 
is előfordult, hogy még be sem fe
jeztem az evést, már csengett a tele
fon, kapálni hívtak, mert egy i- 
dőben földművesek is voltunk, 
gyűlöltem beülni a kocsiba, és az 
idegességtől remegő apámmal, a 
gyáva anyámmal és a hallgatag 
öcsémmel együtt kirobogni a város 
határába, és ott krumplit vagy ku
koricát kapálni, gyűlöltem mafla, 
mutuj és hülye gyermek lenni ö- 
csémmel együtt, mert bármennyire 
is különbözött tőlem, Andris is vá
rosi gyerek volt, nem tudta egyből, 
melyik a gyom, és hogyan kell ka
pálni, apám viszont nem tudta 
megérteni ezt, és azonnal üvöltött, 
ha valamit rosszul csináltunk, fél
tünk tehát, és félelmünkben egyre 
többet hibáztunk, így apám is egyre 
többet üvöltött, sőt, öcsémet meg is 
taslizta olykor, szóval mindig et
tünk valamit tényleg, közben a há
tunk mögött anyám azt duruzsolta, 
hogy a szalámi ennyi meg ennyi, a 
lekvár annyi meg annyi, a disznó
hús emennyi, és a laska amannyi, 
ma már tudom, hogy ezek a regge
lik, ebédek és vacsorák bőszítették 
föl legtöbbször apámat, sokszor 
annyira, hogy elkapta anyám elől 
az ételt, ne egyél már annyit, man
na, úgyis csak hízol tőle, mondta, 
na, mondta anyám, hát miért ve
szed el, a hámért s a kötőfékért, 
felelte apám, ó, humoros kis család 
voltunk, annyi szent, majdhogy be
le nem pusztultunk a röhögésbe, 
egy ilyen alkalomkor annyira látsz
hatott az arcomon az undor, hogy 
apám fél óráig vagy még tovább 
várakozott a sarkon, hogy elma
gyarázza, miért is tette, amit tett, de 
nem jöttem, apám meg elment inni, 
hová is mehetett volna tényleg, ho
vá, ha nem a kocsmába, várakozá
sát este mesélte el nekem, persze

már részegen, majdnem sírva, na
gyokat bólogatva kopaszodó fejé
vel, és közben nagyokat kortyolva 
a seprűborral megtöltött műanyag 
palackból, saját termésünk abból a 
kis szőlőből, ami a kertben van, 
mutogatta büszkén a barátainak, fi
nom, dicsérték azok tömören, aztán 
megint húztak a pohárból, de ez 
máskor volt, most csak ketten vol
tunk, el akartam magyarázni ne
ked, Imikém, kezdte apám, de ar
comon még mindig ott ült az un
dor, nem a nagyobbik fia hallgatta, 
hanem egy tömeg undor a nagyob
bik fia képében, úgyhogy inkább 
legyintett és abbahagyta, de a sírást 
nem tudta abbahagyni, csuklott, 
csörgött a nyála, és sírt, és én nem 
tudtam eldönteni, hogy az ő sírásá
tól undorodom-e jobban, vagy az 
anyámétól.

Hálistennek most már nem kell 
választanom, most már elintéztem 
magamban ezeket a dolgokat, leg
alábbis úgy tettem, mintha elintéz
tem volna, mit is tehettem volna, 
nem tehettem másként, a gyűlölet 
is itt van bennem valahol, de nem 
élesen, hanem valahogy furcsán, e- 
gyenletesen, a legutolsó réteg felül
ről és a legegyértelműbb, jól el
vagyok mindenkivel, apámmal még 
jobban, mint anyámmal, ami nem
csak amiatt meglepő, mert nem is 
olyan rég még egészen másként 
volt, hanem azért is, mert azt hit
tem, apám egy elviselhetetlen em
ber, mindenbe beleköt, mindenért 
veszekszik, s rendkívüli módon 
megdöbbentem, amikor másoktól 
hallottam, milyen jó humora van, 
milyen kellemes a társaságban, de 
rá kellett jönnöm, apám nemcsak 
kellemes, hanem megértő is, ha ne
ki jó, nekem is jó, mondta az első 
menyasszonyomról az egyik bará
tomnak, arról a lányról, akiről na
gyanyám és anyám hetet-havat 
összehordtak, csak hogy megaka
dályozzák a házasságunkat, és ak
ciójuk sikerrel járt, apámmal lehet 
úgy beszélni, hogy ne célozzon a 
múltra, ne álszenteskedjen, apám 
nem sznob, sose volt az, nem tesz 
úgy, mintha nagyon érdekelnék a 
műveim, hogy aztán kiderüljön, 
egyáltalán nem érdeklik, illetve 
nem a műveimért rajong, hanem 
azért, hogy a nevemet kinyomtat
ják, és ezt meg lehet mutatni X-nek 
vagy Y-nak, apámtól távol áll az 
ilyesmi, Mária is jobban szereti apá
mat, apám igazi egyszerű ember, 
ami a szívén, az a száján, és nem 
várja el, hogy sajnálják, hogy együtt 
érezzenék, ezek a szavak túl bonyo
lultak a számára, ő egyszerűen így 
gondolja vagy úgy, és ha te másként 
gondolod, az se baj, apámnak nem 
olyan fontos az illem, mint anyám
nak, vagy nem olyan képmutatóan 
fontos, ha neki nem jó, akkor nem 
csinálja, ha százszor úgy illik is, és 
ha a szájára jön egy fasz, akkor nem 
szégyelli össze magát, mindegy, 
szóval azon a szilveszer estén, ame
lyet apám nem mással töltött, ha
nem velünk, aminek én nem ö- 
rültem különösebben, de anyám és 
öcsém örülni látszott, aztán a va
csoránál, amelyen én nem voltam 
jelen, bizonyára nagyanyáméknál
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lehettem, már nem emlékszem, 
apám váratlanul kitört, megelégel
hette anyám siránkozásait, mert 
nem tudta abbahagyni, annyit 
szenvedtem, mint egy állat, mond
ta egy éjszaka sírva, és én elszé
gyelltem magam, az ember nem 
mond ilyesmit, ha már muszáj sír
nia, és van, amikor tényleg muszáj, 
nem használja eszközként a sírását, 
anyám azonban nem érezte ezeket 
a dolgokat, úgyhogy minden gátlás 
nélkül mondta, amit mondani a- 
kart, vagy tette, amit tenni akart, a 
szent cél, apám visszahódítása ér
dekében, ám a legfontosabb apró
ságokra nem jött rá, nem értette, 
hogy ha egy jó levest főzne, ha hall
gatni tudna, ha úgy mosna, hogy 
ami azelőtt fehér volt, mosás után 
is fehéren száradjon a kötélen, ak
kor sokkal látványosabb eredmé
nyeket érne el, ha apám a leghal
ványabb jelét érzékelné a változás
nak, akkor talán visszajönne, mert 
sokáig gondolkodott, évekig járta 
Pestet, válni mégsem akart, pedig 
anyám olykor nagyanyám hatására 
fenyegetőzött a válással, csinálj, a- 
mit akarsz, manna, volt a válasz, 
apám lecsapta a villát, és azt kiáltot
ta, ha ez a kölyök nem lenne, nem 
kellene folyton visszajönnöm, és 
akkor öcsém elfehéredett, sajná
lom, hogy nem voltam ott, szeret
tem volna látni a jelenetet, így ez a 
beszámoló is csak másodkézből va
ló, de nem ezért sajnálom, hanem 
azért, mert jó lett volna látni ezt a 
karakán pillanatot, jó lett volna 
részt venni benne, el sem tudtam 
volna képzelni, hogy öcsém valaha 
képes lesz ilyesmit tenni, öcsém el
fehéredett, és azt mondta, hát men
jél el, menjél el! ekkor elfehéredett 
apám is, egy pillanatig állt, aztán 
bement a nagyszobába, és nem 
mozdult ki onnan, tényleg szép le
hetett, ahogy egy tizenöt éves fiúcs
ka, aki az egy évvel kisebb barát
jához készülődik szilveszterezni, s 
aki apja kedvencének számított és 
számít ma is, még ha sok minden 
nem úgy van is, ahogy egykor volt, 
s ahogy lennie kellene, szóval ez a 
kamasz képes nem törődni a körül
ményekkel, képes elfeledkezni a 
szörnyű verésekről, melyeket a- 
pámtól kapott, képes nem félni at
tól, hogy most is kaphat egyet, s 
még ez sem elég, mert képes ki
mondani egy olyan mondatot, a- 
mely szöges ellentétben van azzal, 
amit eddig érzett, gondolt és mon
dott azt illetően, hogy apám esetleg 
kilép a családból.

Mindegy, mindent túl hosszan 
mesélek, de hát miért ne mesélnék 
hosszan, abban reménykedem, 
hogyha sokáig mondom a történe
teimet, sokáig forgatgatom, néze
getem őket, akkor talán megértek 
valamit belőlük, megértek valamit 
az életemből, az életemből, amely
ből különben semmit nem értek, 
legalábbis nem sokat, s félek, hogy 
még azt a keveset sem értem, in
kább csak azt hiszem, hogy értem, 
addig-addig gondolkodtam a kü
lönböző epizódokon, a különböző 
nappalokon és éjszakákon, a külön
féle veszekedéseken és sírásokon, 
amíg valamiféle ideológiát ková

csoltam köréjük, legalább ez a mes
terséges valami tartsa össze az é- 
letemet, ha a szüleim nem voltak 
képesek rá, és utólag kiderült, hogy 
magam sem vagyok alkalmas erre, 
nagyon is nagy szükségem van te
hát az ideológiákra, öcsém a totális 
káoszba menekült, az alkohol, a 
sör, a bor, a garrone, de főleg a vod
ka meg a rum létrehozta káoszba, 
ha már zűrzavar, legyen teljes, gon
dolhatta magában, vagy inkább 
menekülhetett ösztönösen ebbe az 
irányba, én meg a rendet keresem, 
azt a mesterséges rendet, amely 
már kizárólag mesterséges lehet, ha 
egyszer természetes rendet, ha 
egyáltalán van ilyen, nem hagytak 
rám örökül, és ezt a rendet a törté
netekben keresem, mert bennük 
megcsillan valami, amiről olykor 
úgy tűnik, egy egészből szakadt ki, 
onnan hullott közénk, meg aztán, 
ezek a történetek valóban megtör
téntek, és velem történtek meg, sen
ki nem veheti el őket tőlem, senki a 
világon, s ha már megtörténtek ve
lem, akkor hátha segítenek is raj
tam, hátha kiderül belőlük valami, 
nem tudom.

Nem tudom, tényleg nem tu
dom, de az biztos, hogy mesélni 
fogok, amíg csak mesélni tudok, 
vagy mesélni hagynak, s ha ez a 
mesélés túl romantikus fogalom is,

az ember rögtön fonóra vagy ilyen
szerű, valóban mesei dolgokra 
gondol, akkor mondani, el akarom 
mondani ezeket a történeteket, hát
ha egy igazi nagy történet alakul ki 
belőlük, hátha valami igazi nagy 
történetre találok általuk, még ha 
nem is az a történet lesz ez, amit 
magam is szívesen olvasnék, akkor 
sem fogom eldobni, nem ijedek 
meg, ha földereng a vége, és nem 
olyan lesz, amilyennek szeretném, 
csak történet legyen, amelyhez 
mégiscsak én jutottam el, s amely 
így kétszeresen is az én történetem, 
vagy inkább a kétféle történetem, 
mert amit újra fölépítettem, az biz
tosan nem azonos azzal, ami való
jában megtörtént, az viszont 
egészen biztos, hogy megtörtént 
valami, ami nagyon fáj, és hogy ezt 
a valamit nekem meg kell írnom; 
nekem kell megírnom.

Öcsém tehát kimondta a mon
datot, ó, már látom is magam előtt 
ezt az általában hallgatag kamaszt, 
aki felcsattan, és apámhoz vágja ezt 
a pár szót, látom, amint apám elsá
pad, anyám máris reszket, hogy va
jon nem üti-e agyon öcsémet, egész 
gyerekkorunkban így reszketett ö- 
csémért, tördelte a kezét, kétségbe
esetten tekintett körül, hogy nem

segít már valaki, de közbe nem lé
pett volna, egyetlenegyszer ragad
ta meg a függönyrudat, az is egy 
emlékezetes este s egy még emléke
zetesebb éjszaka, de valahogy ösz- 
szemosódik, nem tudom mihez 
kötni, csak arra emlékszem, hogy 
moziba mentünk este hattól vagy 
héttől, tél volt vagy inkább ősz, egy 
magyar filmet néztünk meg a Mű
vész moziban, magyar film Kolozs
váron!, rendkívül nagy esemény 
volt ez akkoriban, nyolcvanvala- 
hányban, de még nyolcvanöt előtt, 
emlékszem, még a blokkban lak
tunk, a tévében már alig lehetett 
mást látni, mint a híreket meg a két 
őrültet, akik egy egész országot tet
tek tönkre, ami persze nem akadá
lyozta meg az országot, hogy ké
sőbb, a változás után vissza ne sírja 
őket, mindegy, szóval moziba men
tünk, a filmre sem emlékszem, fur
csa, elég jó memóriám van, ez a nap 
mégis kihullott belőle, legalábbis 
csak nagyon nagy vonalakban ma
radt meg, mégis, mintha apám jön
ne haza estefelé hullarészegen, 
szembe velünk, ahogy indulunk a 
moziba, hogy reméltem, hogy elke
rüljük a találkozást, s nem kell meg
látnunk dülöngélő alakját, üveges 
szemeit, hova mentek, manna, kér
dezi talán, de ez inkább találgatás, 
anyám válaszát nem hallom, nehéz

szívvel megyünk tovább, akkori
ban persze nem fogalmaztam így, 
de az biztos, hogy iszonyú súly volt 
rajtunk, iszonyú feszültség, érző
dött mind a hármunkon, csak jó 
kétszáz méter után, a piac sarkán 
kezdünk el beszélgetni, inkább 
csak a normalitás kedvéért, vagy 
mi, aki moziba megy, az cseveg, 
locsog, dumál, löki a sódert, de per
sze mégsem vagyunk olyanok, 
mint akárki más, ezzel senki nem 
vádolhat bennünket, miközben be
szélünk, sűrű a levegő körülöttünk, 
s ezen a film sem segít, valami kol
légiumban játszódik, van egy szép 
tanárnő s egy szép kamasz fiú, 
ennyire emlékszem, meg egy kö
vér, szemüveges, szívbeteg srácra, 
aki rosszul lesz, és infarktusban hal 
meg, amikor a többiek a padlásra 
mennek, de miért mennek a padlás
ra, nem tudom, csak hogy sajnál
tam ezt a szeplős, kövér fiút, és 
szívből gyűlöltem a fekete hajú, 
magas társát, aki a vezérüknek lát
szott, aztán hazaindultunk, és út
közben reszkettünk, nem mintha 
nem lett volna megszokott állapot 
ez nálunk, általában reszkettünk, 
vagy ha nem akarok ilyen patetikus 
lenni, akkor is legfeljebb azt mond
hatom, mindig volt bennünk egy

kevés szorongás, na szép, jó eufe
misztikusra sikerült, mintha egy 
kevés szorongás, az már igazán 
nem lenne nagy ügy, de nekünk ép
pen elég volt, kisfiúknak kis szo
rongás, mindig úgy lépkedtünk 
hazafelé, hogy vajon mi vár ránk 
otthon, és ami vár, arról úgy gon
doltuk, hogy csakis rossz lehet, leg
alábbis inkább rossz, mint jó, és 
félelmünk általában igazolódott, 
valami mindig történt, vagy majd
nem mindig, és ha nem történt, ak
kor azért voltunk nyugtalanok, ha 
még nem történt, akkor nyilván e- 
lőttünk volt, később kellett megtör
ténnie, mert arról szó sem lehetett, 
hogy végleg elmaradjon.

Ezen az estén úgy látszott, tény
leg nem történik semmi, tehát ké
sőbb történik valami, mert egyelőre 
semmi nem történt, lépkedtünk a 
latyakban és a furcsa félhomály
ban, beszélgettünk a filmről, de 
közben már mindegyikünknek az 
járt az eszében, vajon mi lesz, ha 
hazaérünk, semmi sem lett, apám 
felébredt ugyan, de erre sem emlék
szem igazán, csak hogy nagy 
csöndben kezdtünk vetkőzni, ne
hogy felébresszük, valamiért, s erre 
sem emlékszem, miért, talán azért, 
hogy öcsém ne féljen, vagy mert 
haragudott anyámra? nem tudom, 
mindenesetre ott aludt a mi szo
bánkban, a kis szobában, ahogy ne
veztük, a blokkban ugyanis két 
szobánk volt, az ember belépett a 
konyhába, és ha be akart menni a 
fürdőszobába, akkor a nagy szobán 
is át kellett mennie, s a fürdőtől 
balra volt a kis szoba, vagontípusú 
lakás, ahogy anyámék nevezték, 
nem egy nagy előszoba, és abból 
nyílik minden szoba, hanem két kis 
előszoba a konyha előtt, illetve az 
egymásból nyíló szobák között, a 
fürdőszoba előtt, mennyire nem 
szerettem ezt a lakást, amíg ott lak
tunk, és mennyire megszerettem 
később, amikor nagyanyámék köl
töztek oda, de akármilyen óvatosan 
vetkőztünk is, apám mégis feléb
redt, talán mondott is valamit, nem 
emlékszem, aztán lefeküdtünk, 
anyám a nagy szobában, mi a kicsi
ben, és elaludtunk, legalábbis azt 
hittem, hogy apám is elaludt, de 
öcsém nemsokára kiment a vécére, 
és a fürdőből kiosont anyámhoz, 
apám pedig kiment a nagy szobá
ba, rémülten figyeltem, hát még
sem alszik, gondoltam, ott elkez
dett üvölteni, nem akarsz velem a- 
ludni, mi?!?, vagy valami ilyesmit, 
lekapta azt a rudat, amellyel a füg
gönyt húzogattuk, lerántotta ö- 
csémről a paplant, és anyám 
sikolyai közepette akkorát sózott 
öcsém combjára, hogy másnapra 
két arasznyi kék folt lett az ütésből, 
anyám pedig, fantasztikus teljesít
mény volt ez tőle, megragadta a 
pálcát, és ahogy ott küszködtek, 
rendesen elgörbült, ezt a jelenetet 
az előszoba ajtajából néztem végig, 
aztán sírva beszaladtam, nemsoká
ra öcsém is jött, apámék még vesze
kedtek, aztán megint nem emlék
szem semmire.

(Részlet egy készülő regény
ből)
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HELIKON

GAAL GYÖRGY

Kolozsvár magyar helytörténeti irodalma 1990 után
A  helytörténet és m ű velő i
A helytörténet a történettudomány alap

egységének tekinthető. Ráépül az országos 
történelem, erre pedig a világtörténelem. 
Ezekkel állandó kölcsönhatásban van. Egy
részt tényanyagot szolgáltat nekik, hogy a 
sajátos alapján lehetővé váljék az általánosí
tás. Másrészt vizsgálja az általános jelensé
gek helyi megnyilvánulását, az országos 
események helyi mozzanatait. A helytörté
neten szűkebb értelemben csak valamely te
rületegység, megye, még inkább város, falu 
vagy tanya történetét szokták érteni. A törté
nettudomány azonban ennél tovább megy, 
az utcák, terek, házak, intézmények, egyesü
letek, sőt a szellemi élet történetét is ide so
rolja. Hangsúlyozza, hogy a földrajzilag 
megragadható egységekhez mindig társíta
ni kell a benne élő, bizonyos összetartozást 
felmutató, hagyományokat ápoló emberi kö
zösség történetét is.

A kutatómunka számos társtudomány 
felől indulhat ki, s ezeknek az eredményeit 
is hasznosítja. A politikai és gazdaságtörté
net, társadalomtörténet, művelődés- és mű
vészettörténet, történeti és emberföldrajz, 
szociológia, demográfia, statisztika, néprajz, 
nyelvészet kutatói külön-külön is végezhet
nek helytörténeti feltárást, s eredményeik 
alapján születik meg a monografikus összeg
zés. A kutatás kezdődhet a terepen, igénybe 
veheti az emlékezést, a fellelhető tárgyakat, 
de az elmélyítéshez szükséges a könyvtári 
munka (kiadványok, évkönyvek, sajtó), va
lamint a levéltári források vallatása. Afeldol- 
gozás történhet rövidebb intézmény- vagy 
utcatörténeti dolgozatokban, az intézmény
hez vagy helységhez kötődő kiemelkedő 
életpályák felidézése során, falu-, város
vagy megyemonográfiákban, intézmények 
(főleg iskolák) történetét bemutató kötetek
ben. Hasznos segédeszköz összeállítása is 
cél lehet: helytörténeti adattárak, okmánytá
rak, kronológiák, lexikonok készülnek.

A helytörténet ezek szerint igényes mű
faj, melyet mégis többnyire nem történészek 
művelnek. Szerencsésebb eset az, amikor va
lamilyen más diplomás a maga szakja felől 
közelíti meg a helytörténetet, s itt a humán 
szakosok föltétlenül előnyben vannak. De 
gyakran mérnökemberek vagy érettségizet
tek kutatás közben próbálják elsajátítani a 
módszert, tanulják meg az alapvető ismere
teket. Feltárt adataik így is értékesek lehet
nek. Többnyire azonban korszakismeretük, 
viszonyításaik, értékelésük jelzi az alapké
szültség hiányát. A helytörténész rend
szerint a hely szülötte vagy hosszú hely- 
benlakás, az intézethez, egyesülethez való 
kapcsolódás eredményeként, belső kény
szerből fog kutatómunkához. Úgy érzi, tar
tozik vele közösségének. Talán ezzel magya
rázható, hogy a diplomás történészek nem 
kedvelik a helytörténész megjelölést, akik 
viszont e címet használják, csak ritkán szak
mabeliek.

A helytörténet a polgári nemzeti öntudat 
kialakulásának eredményeképpen született. 
Ahelyi, nemzeti hagyományokat akarta rög
zíteni, a kortársak elé tárni, esetleg felélesz
teni. Mindmáig ez fő indítéka. Csak másod
lagosan kapcsolódik az országos törté

netíráshoz, elsősorban akkor, ha vérbeli tör
ténészek művelik. Nálunk, Erdélyben a ma
gyar nemzetiség esetében különösen fontos, 
megtartó, öntudatosító ereje van a helytörté
netnek. Ezt az 1960-as évektől többen felis
merték.

Különösen az Olmützben (az akkori 
Csehszlovákiában) 1963-ban tartott első 
nemzetközi helytörténeti konferencia után 
kezdtek róla írni, cikkezni. A Korunk 1969- 
ben külön helytörténeti számot (4. sz.) adott 
ki, melyben Imreh István és Egyed Ákos 
közöltek alapvető, módszertani kérdéseket 
felvető tanulmányokat. A valóságot azonban 
mindnyájan ismerjük. A kommunista dikta
túra éveiben szinte lehetetlen volt magyar 
vonatkozású helytörténetet publikálni. Vagy 
olyan kompromisszumokat kellett vállalni, 
amelyek lényegétől fosztották meg az írást. 
Kötelező volt a szocializmus felsőbbrendű
ségét és a román—magyar kapcsolatokat ki
domborító bekezdésekkel megtűzdelni 
minden üyen jellegű cikket, értekezést. Még 
így is legfeljebb a székelyföldi helyi kiadvá
nyokban jutott sajtó alá néha egy-egy igé
nyesebb dolgozat. Sokan a maguk lelküs- 
merete megnyugtatására, az íróasztalfiók
nak dolgoztak.

Ezek után az 1989. decemberi politikai 
fordulat nálunk valósággal felszabadította a 
helytörténetírást. Robbanásszerűen megsza
porodott az ilyen munkák száma. Előkerül
tek a fiókokban elfekvő kéziratok, az 
ismételten kicenzúrázott dolgozatok, köte
tek, s közel fél évtizeden át jutott belőlük a 
folyóiratoknak és könyvkiadóknak. Párhu
zamosan az arra hajlamosak újabb kutató
munkát is folytattak, s mondhatni állandó a 
kézirat-utánpótlás. Az aránylag könnyű 
publikálási lehetőség miatt sok kézirat nem 
eléggé kiérlelten kerül sajtó alá.

A helytörténet K olozsvárt
Kolozsvár viszonylatában is mindezek a 

jelenségek megfigyelhetők, talán azzal a kü
lönbséggel, hogy itt már a XX. század köze
péig igen gazdag helytörténeti irodalom 
született, tehát volt mire alapozni. S a hely- 
történetet is magasan képzett kutatók műve
lik.

Az alapvetést két olyan jelentős történész 
végzi el, mint Jakab Elek és Kőváry László. 
Jakab háromkötetes, okmánytárral és világo
sító rajzokkal felszerelt várostörténete 
(1870—1888), bár nehezen használható, má
ig is nélkülözhetetlen munka. A városi intéz
mények történetét Kőváry László foglalta 
össze több kisebb dolgozatában. Az 1890-es 
évektől jelennek meg a városismertető kala
uzok, dm- és lakásjegyzékek. A XX. század 
első felében Török István, majd Gál Kelemen 
megírja a református, illetve az unitárius kol
légiumok többkötetes történetét. Bíró Vencel 
a katolikus tanintézet korszakait kutatja. 
Márki Sándor pedig összefoglalja az egye
tem első félszázadának múltját. Kelemen La
jos ráirányítja a figyelmet.a kolozsvári utcák, 
házak, temető tanulmányozására. Szabó T. 
Attila az 1940-es évek közepén a város hely
neveit gyűjti össze és magyarázza. A kom
munizmus éveiben jóformán csak a mű
vészettörténet terén születhetnek jelentő
sebb munkák (B. Nagy Margit, Mircea Toca),

viszont elkészül a város román szempontú 
története 1974-ben.

A magyarországi politikai viszonyok 
enyhülése lehetővé teszi, hogy ott nyomtas
sanak ki Kolozsvárral kapcsolatos munká
kat. Itt a Kincses Kolozsvár (1987) című két
kötetes emékirat-válogatásra és a Kelemen 
Lajos szövegét felhasználó Kolozsvár (1989) 
című albumra utalnék. Mindkettő Bálint Ist
ván János munkáját dicséri. Hosszas előké
születek után, 1988-ben megjelentetik He- 
repei János házsongárdi sírkő-összeírását, 
kinyomtatják Lászlóffy Aladár-Kántor Lász
ló díszes Házsongárd-albumát (1989).

Tizenhárom  év  helytörténete
Az elfekvő helytörténeti munkák köz

kinccsé tételét, újabbak írását épp az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kezdte szorgalmazni új
jáalakulása után. Folyóiratának 1991-re 
megjelent első évfolyama összevont számá
ban tette közzé az 1992. december 31-i határ
idős honismereti-helytörténeti pályázatát. 
Erre 52 pályamunka érkezett be. Á címek 
alapján egy második, egy harmadik díjas és 
egy nem méltatott dolgozat vonatkozott Ko
lozsvárra. A rögtön kiírt, 1993. december 31- 
én lejáró (majd egy évvel meghosszabbított) 
pályázatra már csak 23 munka érkezett be, s 
ezek egyike sem választott kolozsvári témát. 
Mégis összeszámlálva az elmúlt tizenhárom 
év városunkra vonatkozó irodalmát, hihetet
len gazdag terméssel találkozunk. Termé
szetesen csak akkor, ha tágabban értelmez
zük a helytörténetet. A megjelent munkák 
jelentős része kikövetkeztethetően nem e pe
riódusban keletkezett, hanem megcenzúráz
va hazai kiadványokban, esetleg Magyaror
szágon került sajtó alá, vagy éppen kézirat
ban hevert. Az új sajtó viszonyok tették lehe
tővé, hogy kötetbe foglalva, kiegészítve köz
kinccsé váljanak. Az alábbiakban ezekre az 
újrakiadásokra is utalunk.

Kolozsvári városmonográfia nem szüle
tett, egy ilyen gazdag múltú városnál ez több 
embert igénybe vevő, óriási feladat lenne. 
Felmerült azonban Jakab Elek várostörténe
tének a jegyzetelt, mutatókkal ellátott újbóli 
kiadása. Ez minden további monografikus 
törekvés alapjául szolgálna. Kisebb igényű 
várostörténet és városismertetés viszont már 
1992-ben megjelent a Korunk kiadásában: 
Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Ennek tör
téneti bevezetőjét Vincze Zoltán jegyzi, a ma
gyar szempontú városbemutatás alulírott 
munkája. Ez utóbbi rész kibővítve, átdolgoz
va ismételten megjelent 2001-ben: Kolozsvár. 
Milleniumi kalauz címmel (Polis Könyvki
adó). E kötetet Kolozsvár-kronológia vezeti 
be, mely utóbb kibővítve a Szabadság dmű 
napilap (2000. szept. 19—2001. márc. 30.) 
hasábjain, s önálló kis füzetben, valamint a 
Kolozsvár 1000 éve dm ű tanulmánygyűjte
mény végén is megjelent. Ugyancsak a Ko
runk kezdeményezésére és kiadásában szü
letett meg egy másik városkalauz, a Kerekes 
György összeállította Kolozsvári útitárs 
(1998). Ez elsősorban a gyors tájékozódásra 
helyezi a hangsúlyt. Szigyártó Sándornak 
Budapesten megjelent Az erdélyi Panteon 
(1996) dm ű kötete több mint száz oldalt 
szentel a kolozsvári műemlékek és a temető 
bemutatásának.
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A város közelmúltját két kitűnő album 
idézi fel. Fodor András képeslapgyűjtemé
nyét tette közkinccsé, először a Szabadság 
oldalain, majd a Kincses Kolozsvár (1995) és a 
Kolozsvári képeskönyv (2002) dmű kötetek
ben. Botár Edit festőművész kolozsvári ak- 
varelljeit gyűjtötte kötetbe Történelmi Ko
lozsvár. 101 kép (1999) címmel. Bár csak a 
művészet világára vonatkozik, itt említjük 
meg Darvay Nagy Adrienne képeskönyvét 
(A mesebeli szentmadár), mely 1992-ben, a 
színháztörténeti évfordulóra jelent meg.

Kolozsvár demográfiáját Csetri Elek ta
nulmányozta, két, 1997-ben és 1999-ben Ma
gyarországon megjelent dolgozatát össze
vonva tette közzé a Kolozsvár 1000 éve című 
kötetben. Itt még számos olyan dolgozatot 
találunk, amelyek a város múltjának egy-egy 
történelmi időszakát vizsgálják Kiss András, 
Pozspny Ferenc, Kovács András, R. Várko- 
nyi Ágnes, Magyari András, Pölöskei Fe
renc, Csúcsúja István, Nagy Mihály Zoltán 
tollából. A Korunk kiadásában megjelent 
Kulcsok Kolozsvárhoz című kiadványban 
(2000) Imreh István, Kovács Kiss Gyöngy, 
Gyarmati Zsolt jegyez hasonló tanulmányo
kat. Egyed Ákos tanulmánykötete (A korsze
rűsödő és hagyományőrző Erdély. 1997) a város 
kiegyezés utáni három évtizedét veszi na
gyító alá egy dolgozatban. Csetri Elek meg
emlékezésben (Hányán voltak. Helikon 1994.
2. sz.), Szabó György pedig önálló kötetben 
(Kolozsvári deportálták az Uraiban. 1994) idézi 
fel az 1944-es deportálást és következménye
it. Gál Mária kötete, a D.O. (1996) az 1949-es 
kitelepítések, kényszerlakhelyre költözteté
sek kolozsvári vonatkozásait is feldolgozza. 
Városunk legújabb történeti szakaszához 
nyújt adattárat Balázs Sándor és Schwartz Ró
bert könyve: Funar-korszak Kolozsváron (1997).

Épületeink művészettörténeti sajátossá
gaival, városképünkkel legszakszerűbben 
Kovács András foglalkozik. Nevéhez fűző
dik A kolozsvári Farkas utcai templom címereit
(1995) bemutató albumszerű kötet, melynek 
másik tanulmányát a templom történetéről 
Entz Géza jegyzi. Az Erdélyi Műemlékek 
sorozat számára összeállította A Farkas utcai 
református templom (3. sz., 1993) és a Római 
katolikus Kálvária templom (27. sz., 1997) című 
képes füzeteket. Nagyobb tanulmányt kö
zölt a kolozsvári reneszánsz épületplasztiká
ról (Ars Hungarica, 1991) és a XVI—XVII. 
századi városképről (Kolozsvár 1000 éve). Két 
műemlék szobrunk külön méltatásokban is 
részesült. A Szent György-szoborról a Ko
runk 2001-es művészettörténeti számában 
(7. sz.) Marosi Ernő és Prokopp Mária cikke
zik, a százéves Mátyás- és a zilahi Wesselé- 
nyi-szobor adattárát Miklósi Sikes Csaba tet
te közzé (Ars Hungarica, 1995), monografi
kus bemutatásuk, elemzésük Murádin Jenő 
albumszerű kötetében (Fadrusz. Két szobor 
száz éve. 2002) található meg.

Kolozsvár régi negyedeivel, fertály- és 
tizedrendszerével Imreh István (Kulcsok Ko
lozsvárhoz) és Kiss András (Kolozsvár 1000 
éve) foglalkozott. A Hóstá tokról Pillich Lász
ló közölt dolgozatot (íio.), a Főtér épülete
gyütteséről pedig Balogh Ferenc (íio.). A Pa
ta utca száz éve címmel lüss András kötetében 
(Források és értelmezések. 1994) jelent meg ta
nulmány. E sorok írója még a 80-as években 
írott és az EME pályázatán díjazott utcamo
nográfiáját (Magyarokutcája. 1995) az Erdélyi 
Tudományos Füzetek sorozatban tette köz
zé.

Egy-egy házra, iskolára, templomra vo
natkozó cikkeket, tanulmányokat több-ke
vesebb rendszerességgel közöl a Szabadság, 
a leggyakrabban alulírott és Asztalos Lajos 
tollából. Kiss András kötetében (Források és 
értelmezések) a Torony néven ismert egykori 
börtönről és a Biasini szállodáról olvasha
tunk dolgozatot. Természetszerűen a tem p 
lomoknak van a leggazdagabb irodalmuk, a 
művészettörténetnél már felsoroltakon kí
vül említésre méltó Herepei Jánosnak a Far
kas utcai református templom XVII. századi 
átépítésére vonatkozó, újonnan sajtó alá ren
dezett munkája (A kolozsvári Farkas utcai 
templom történetéből. 2002), valamint a sajtó 
alá rendező Sas Péter képes füzete (Piarista 
templom. 1999. Erdélyi Műemlékek 30. sz.) és 
három katolikus templomot bemutató, mű
vészettörténeti elemzéssel, adattárral ellátott 
kötete: A kolozsvári Szent Mihály templom 
(1998), A kolozsvári piarista templom (1999), A 
kolozsvári ferences templom (1999). A város 
épületein található feliratokat, címereket, 
eméktáblák szövegét Lőwy Dániel és Deme
ter V. János korábbi gyűjtését felhasználva 
Asztalos Lajos tette közzé tekintélyes kötet
ben (Kőbe írt Kolozsvár. 1996).

A Házsongárdi temető keletkezéséről, ré
gi köveiről írott korábbi munkáit is felvette 
Kiss András tanulmánykötetébe (Források és 
értelmezések). A  temető több mint 500 sírjának 
helyét megjelölő szelvényes térképet alulí
rott útmutatásai szerint Benedek István ké
szítette el (AHázsongárdi temető térképe. 1994). 
A temetőt monografikusán és kalauzszerűen 
bemutató, immár három kiadást megért, tér
képpel is ellátott könyv e sorok írójának 
munkája: Tört kövön és porladó kér észtén. Pusz
tuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben 
(1997,1999, 2002). Azóta Kiss Melitta és Pá
pai Ferenc készítették el a temető színes tu
ristatérképét számos fényképpel, alulírott 
szövegével (Budapest, 1999,2001).

A várossal kapcsolatos vagy a város terü
letén működő intézmények, szervezetek, 
egyesületek múltjára vonatkozó hosszabb- 
rövidebb írások, kötetek sora szinte áttekint
hetetlen. Magát a városvezetést, a város le
véltárát Kiss András ismeri a legjobban, erre 
vonatkozó dolgozatai a Források és értelmezé
sek dmű tanulmánykötetében (Kolozsvár le

véltára rendjének fejlődése a XIV. századtól 
a XVIII. század végéig) és a Jakó Zsigmond- 
emlékkönyvben (1996, A kolozsvári városi 
könyvek) jdentek meg.

Az egyházakkal és iskoláikkal kapcsola
tos dolgozatok, adatközlések jó része a fele
kezeti folyóiratokban (Keresztény Magvető, 
Református Szemle) kerül sajtó alá. A katoli
kusok viszonylatában Jakó Zsigmond for- 
ráskiadványva (A kolozsmonostori konvent 
jegyzőkönyvei 1289—1556. 1990) és külön is 
közzétett tanulmánya (A kolozsmonostori 
apátság és hiteleshely a szekularizációig. In: Tár
sadalom, egyház, művelődés. 1997) jelentős. 
A reformátusok kolozsvári múltjáról Sipos 
Gábor tanulmányai (Keserű Bálint-emlék- 
könyv, 1997; Kolozsvár 1000 éve) és részben 
Juhász István újra kinyomtatott dolgozatai 
(Hitvallás és türelem. 1996) szólnak. Imre La
jos teológiai tanár posztumusz Önéletírása 
(1999) a közelmúltat hozza emberközelbe. 
Az unitáriusok régebbi múltját főleg Szege
den a Balázs Mihály vezette kutatócsoport 
tanulmányozza. Enyedi György püspök Té
ka-sorozatban megjelent Válogatott műveit 
(1997) Balázs Káldos Jánossal együtt tette 
közzé. A XX. század első felének belső har
cait Boros György püspök 1926—1941 között 
vezetett naplója (2001) tükrözi. Itt kell szól
nunk a zsidóság és az izrealita felekezet ösz- 
szefonódó múltját, különösen a vészkorszak 
eseményeit kutató tanulmányokról. Mind 
Moshe Carmilly-Weinberger, az egykori ko
lozsvári neológ főrabbi könyve (A zsidóság 
története Erdélyben 1623—1944, 1995), mind 
alulírott cikksorozata (Az izraeliták Erdélyben. 
Különnyomat a Helikon IV. évf. 7—12. szá
maiból. 1994) fdöleli a kolozsvári vonatko
zásokat. Lőwy Dániel külön kötetben dol
gozza fel a kolozsvári zsidóság múltját (A 
téglagyártól a tehervonatig, 1998), Kovács Kiss 
Gyöngy az itteni zsidók emandpádó utáni 
történetéről nyújt összefoglalást (Kulcsok Ko
lozsvárhoz). Tibori Szabó Zoltán pedig a vész
korszak ideji zsidómentő akdók egy vitatott 
mozzanatát vüágítja meg (Élet és halál mezs
gyéjén, 2001).

Az egyes felekezetek legfontosabb intéz
ménye az iskola. Kolozsvárt három magyar 
egyház is többszázados múltú tanintézetet 
működtet. Ezeket a kommunizmus idején 
államosították, de az WÍFes évek elején si
került újraindítani őket. így most egymás 
mellett működnek az egyházi-teológiai líce
umok és a fdekezeti örökséget szintén válla
ló állami utódintézetek. Mindegyikük több
kevesebb rendszerességgel évkönyveket je
lentet meg, melyekben iskola történeti dolgo
zatokat is közölnek. A volt jezsuita, majd 
piarista római katolikus tanintézet alapításá
nak 400. évfordulójára írt beszédét (Négy év
század a művelődés szolgálatában) Jakó Zsig
mond baktatta tanulmánykötdébe (Társa
dalom, egyház, művelődés. 1997), e sorok 
írójának Négyszáz év dmű dőadása kibővít
ve a Tiltott évkönyv (1990) nyitó tanulmánya 
lett. A múltat idézi A kolozsvári piarista öreg
diákok emlékkönyve (1992) is. Az unitárius is
kolatörténet forrásaként tette közzé Do- 
mányházi Edit és Latzkovits Miklós az 
1626—1696 közötti latin nyelvű szeniori 
jegyzőkönyvek első kötetét (Fasciculum re- 
rum scolasticarum..., 1997). Akollégium múlt
jára vonatkozó tanulmányait e sorok írója 
kötetbe gyűjtötte (Múzsák és erények jegyében. 
2001.),. megírta az utóbbi száz év épület- és
» > »  folytatás a 14. oldalon
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iskolatörténetét (A százéves kollégium, 2001). 
Valamennyi kolozsvári tanintézetre vonat
kozó adattárat állított össze Miklósi Sikes 
Csaba: Oktatási épületek és helyszíneka korabeli 
újsághírek tükrében (H. n., 1999) címmel.

Az egykori felekezeti tanintézetekből 
váltak ki a XIX. század második felében az 
önállósuló teológiák. A Protestáns Teológiai 
Intézet 1995-ben ünnepelte elődje, a Refor
mátus Theológiai Fakultás kolozsvári meg
nyitásának a százados évfordulóját. Ennek 
alkalmából közzétették az intézet egykori ta
nárának, Nagy Gézának a kéziratos művét: 
A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás 
története (1995); színes nyomatú ismertetőt 
adtak ki: Református lelkipásztorképzés (írta Ju
hász Tamás és Kozma Zsolt, 1995); emlék
könyvet állítottak össze tizenhat 1895—1948 
között működő tanár életrajzával: Akik jó bi
zonyságot nyertek (1996).

Régen a tanintézetek természetes tartozé
ka volt a könyvtár. Mindhárom felekezeti 
tanintézetünk igen gazdag könyvállomány
nyal rendelkezett. A katolikusoké történetét 
még egykori igazgatója, György Lajos írta 
meg, de csak mostanság kerülhetett teljessé
gében sajtó alá: A kolozsvári római katolikus 
Lyceum-könyvtár története 1579— 1948 (1994). 
A könyvtártörténet első szakaszát újabban 
Jakó Klára tette tanulmány tárgyává: Az el só' 
kolozsvári egyetemi könyvtár története és re
konstrukciója 1579— 1604 (1991). A reformá
tus könyvtárat Sipos Gábor tanulmányozta: 
A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a 
XVII. században (1991). Az unitáriusok 
könyvtára Lakó Elemér készítette kézirat
katalógusát (1980) angol összekötőszöveg
gel Szegeden nyomtatták ki (1997) két 
kötetben. Bíró Gyöngyi a kolozsvári unitári
us egyházközség XVI—XVIII. századi 
könyvtáráról írt dolgozatot (Kolozsvár 1000 
éve). Hajós József tanulmánykötete, a Baran
golás kolozsvári könyvtárakban (1999) főleg 
nagy bölcselők műveinek itt található ritka 
példányait veszi számba.

Többnyire a tanintézetek vagy a feleke
zetek felügyelete alatt működtek a régi 
nyomdák. A kolozsvári nyomdatörténetre 
vonatkozó két dolgozat található Jakó Zsig- 
mond kötetében (Társadalom, egyház, művelő
dés), a Heltai-nyomda kezdeteit és Hoffgreff 
György nyomdász pályafutását kutatja. Az 
unitáriusok XVII. század közepéig terjedő 
nyomdatörténetét Kénosi Tőzsér János lati
nul írta meg. A kéziratos művet — angol 
előszóval ellátva — Földesi Ferenc tette köz
zé Szegeden (De Typographiis et Typographis 
Unitariorum in Transylvania. 1991). Misztótfa- 
lusi Kis Miklósra és nyomdászi munkásságá
ra vonatkozó kutatásait Molnár József 
tekintélyes, 2000-ben megjelentetett kötet
ben összegezte.

Az erdélyi magyarság egyik legnagyobb 
fájdalma 1959 óta egyetemének egyesítéssel 
való megszüntetése, s 1989 végétől kezdve 
állandóan követeli az önálló magyar állami 
egyetem felállítását. Ez egymagában is elég 
ok lenne a kolozsvári egyetemi hagyomá
nyok ismételt felidézésére, de ehhez társult 
még az is, hogy 1997-ben emlékezhettek meg 
az egykori Ferenc József Tudományegyetem 
felállításának 125. évfordulójáról. S most pó
tolni kellett a negyedszázaddal korábban ha
talom eltiltotta ünnepségeket is. 1999-ben a 
Bolyai Egyetem erőszakos egyesítésének 40 
éves fordulójáról is meg kellett emlékezni.
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Úgyhogy időszakunkban egymás után jelen
tek meg az emlékeztető füzetek, emlékköny
vek, elemző, összegző tanulmányok. A sort 
1990-ben egy Sz. E. szignóval jelölt kis füzet 
nyitja meg A romániai magyar főiskolai oktatás. 
Múlt — jelen — jövő címmel. Adatgazdag, a 
teljes felsőoktatást átfogó emlékeztető. 
Ugyanakkor Budapesten a Magyarságkuta
tó Intézet keretében Barabás Béla és Joó Ru
dolf állít össze A kolozsvári magyar egyetem 
1945-ben (1990) címmel dokumentumköte
tet. Ebben közlik Csőgör Lajos egykori rektor 
emlékiratát is. Minthogy ez a kötet alig jutott 
el Erdélybe, s számos új dokumentumot is 
sikerült felkutatni, Lázok János és Vincze Gá
bor sajtó alá rendezte az Erdély magyar egye
teme 1944— 1949 (1995, 1998) két kötetét. 
Anyaga forrásértékű. Ekkoriban Benkő Sa
mu figyelmeztet, hogy három professzor
nak, Miskolczy Dezsőnek, Haynal Imrének 
és Búza Lászlónak köszönhető a magyar 
egyetem megtartása 1945-ben (Helikon 1995. 
aug. 5.). Aztán egymás után három emlék
könyv is megjelenik: 1000 éves a magyar iskoia 
feleimmel a Bolyai Egyetem Barátainak 
Egyesülete adja ki az elsőt Faragó József, 
Incze Miklós és Katona Szabó István szer
kesztésében Budapesten (1996); egy év múl
va Katona Szabó István szerkesztésében 
jelenik meg az Emlékkönyv. A magyar Királyi 
Ferenc József Tudományegyetem 1872—1944 lé
tesítésének 125. évfordulója alkalmából (1997). 
M indkettő visszaemlékezéseket, tanul
mányokat tartalmaz. Ezeknél tartalmasabb a 
Gazda István összeállította kétkötetes mun
ka: Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tu
dományegyetem. Emlékkönyv (Piliscsaba, 
1997). Ez felöleli majdnem valamennyi pro
fesszor rövid, innen-onnan átvett életrajzát, 
s az egyetem tanszékeinek, azok betöltőinek 
a listáját. Végül a kolozsvári egyetem ma
gyar oktatói által rendezett emlékülés anya
ga is sajtó alá került Cseke Péter és Hauer 
Melinda szerkesztésében: 125 éves a kolozsvá
ri egyetem (1999) címmel. Ugyanebben az év
ben Budapesten a Bolyai felszámolásának 
évfordulójára adtak ki kötetet: A kolozsvári 
Bolyai Tudományegetem 1945—1959. Meg
szüntetése 40. évforudlóján (Szerkesztette: Fa
ragó József, Incze Miklós, Katona Szabó 
István, Sebestyén Kálmán).

Az aránylag kevés kutatáson alapuló, 
legfeljebb a dokumentumok közzétételében 
úttörő emlékkötetek mellett ki kell emel
nünk Nagy György ekkori kutatómunkáját: 
az Imreh István-emlékkönyvben (1999) köz
zétett befejezetlen dolgozata, az Egyetemi 
gondolat az 1848-as forradalom idején Erdély
ben, valamint posztumusz kötetének (.Esz
mék, intézmények, ideológiák Erdélyben, 1999) A 
Báthory-egyetemtől a Bolyaiig című tanul
mánya új megállapításokat is hoz. E sorok 
írója az évforduló kapcsán foglalja össze a 
magyar felsőoktatási előzményeket, vala
mint a Ferenc József Tudományegyetem ala
pításától 1945-ig terjedő teljes történetét. 
Ezek az Egyetem a Farkas utcában (2001) című 
kötetében kerülnek nyilvánosságra.

Másik évfordulós intézményünk a szín
ház volt, mely 1992-ben ünnepelte a kolozs
vári m agyar színjátszás kezdetének 
kétszázadig évfordulóját. Enyedi Sándor 
már 1991-ben megjelentette Öt év a kétszázból 
című kötetét, majd 1998-ban tanul
mánygyűjteményt adott ki Tegnapelőttől teg
napig címmel. Az évfordulóra Darvay Nagy 
Adrienne albuma mellett a Kántor Lajos, Kö

tő József, Visky András szerkesztette Kolozs
vár magyar színháza (1992) jelent meg. Kis 
késéssel elkészült Kántor Lajos és Kötő Jó
zsef közös kötete is: Magyar színház Erdélyben 
(1994). Kötő két további könyve is tartalmaz 
kolozsvári vonatkozású színháztörténeti 
anyagot: Erdély magyar színházi világa (1997), 
Menet köziben (2000). Ugyancsak ő rendezi 
sajtó alá Janovics Jenő kiadatlan kéziratát: A 
Hunyadi téri színház (2001). Az iskolai színját
szás XVIII. századi helyi hagyományait 
Egyed Emese dolgozza fel (Kolozsvár 1000 
éve).

Az újjáalakult egyesületek, társulatok is 
igyekeznek felidézni hagyományaikat, ki
adnak egy-egy emlékkönyvet. Az EMKE 
1885—1995 (1995) emlékfüzet számára alulí
rott készített összefoglaló tanulmányt A 210 
éves EMKE címmel. Az Erdélyi Kárpát Egyesü
let. EKE. Múlt és jelen (1996) című kiadvány
ban Ajtay Ferenc jegyzi a történelmi részt. 
Buzogány Dezső összefoglaló munkája az 
Ifjúsági Keresztény Egyesület itteni munkás
ságának első évtizedét dolgozza fel: Az erdé
lyi IKE története 1930-ig (2000).

A város 1918-ig terjedő postatörténetét 
Erős László összegzi kis füzetben (1995), 
sporttörténeti jellegű Benedek István össze
foglalója: Repülőmodellezés Kolozsváron
(1996). A fényképészet történetének Kolozs
várt is magába foglaló feldolgozását Miklósi 
Sikes Csabának köszönhetjük: Fényképészek 
és műtermek Erdélyben 1839— 1916 (2001).

A kolozsvári igen gazdag orvosi múltat 
jelenleg alig kutatják. A Genersich Antal em
lékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmá
ból (1994) néhány írása ide sorolható. Izsák 
Sámuel utóbbi dolgozatait A múlt ösvényein 
(1999) címmel tette közzé. Simon Miklós A 
magyar dermatológia Kolozsvárott című Szege
den (2000) megjelent kis füzete és Fodor Fe
renc A szemgyógyászat Erdélyben című, 
Marosvásárhelyt közreadott (2000) könyve 
egy-egy diszciplína itteni múltját foglalja 
össze. E sorok írója az EME évente megren
dezett orvoskongresszusain tart rend
szeresen — az Orvostudományi Értesítőben 
is közreadott — előadásokat főleg a magyar 
orvosképzés történetére vonatkozóan.

Az irodalomtörténetet csak bizonyos fo
kig tekinthetjük a helytörténet részéül. Ko
lozsvár ama ritka városok közé tartozik, 
amelyekben egy-egy időszakban annyi író 
élt, olyan események történtek, hogy helyi 
— de országosan is értékelt — irodalmi élete 
a helytörténet szellemi vonatkozásait gazda
gítja. Alulírott Irodalmunk a fejedelemség korá
ban (Múzsák és erények jegyében) című 
dolgozata a régebbi hagyományokat összeg
zi. Kozma Dezső Erdélyi utakon. Régi kolozs
vári arcok (1997) című könyvében 
negyvennyolc 1918 előtt Kolozsvárt műkö
dő tollforgató portréját rajzolja meg. Gyar
mati Zsolt az első világháború alatti 
hírlapírás jellemzőit foglalja össze (Kulcsok 
Kolozsvárhoz). Kolozsvár megjelenítését a 
szépirodalomban alulírott tárgyalja (Kolozs
vár 1000 éve). Erős Zoltán lexikona, a Magyar 
irodalmi helynevek A-tól Z-ig (1995) tíz oldalon 
részletezi a Kolozsvárhoz fűződő hagyomá
nyokat, Málnási Ferenc könyve, az Irodalmi 
bölcsőink Romániában (1997) a város 19 szülöt
tére vonatkozó ismereteket dolgoz fel.

Az erdélyi gazdasági gondolkodás múltjából 
(XIX—XX. század) címmel (2001) Somai Jó
zsef szerkesztésében jelent meg egy 15 szer
zőt felsorakoztató kötet. Az összefoglaló



fejezetek mellett tizennégy jeles gazdasági 
szakember pályáját rajzolja meg Wesselényi 
Miklóstól és Brassai Sámueltől kezdve Nagy 
Zoltánig. Magát a gazdaságtörténetet az 
utóbbi időben főleg Pap Ferenc műveli. Dol
gozatai jelentek meg az Imreh István-emlék- 
könyvben (1999), a Kulcsok Kolozsvárhoz és a 
Kolozsvár 1000 éve című kötetekben. Beveze
tő tanulmánnyal közreadta az 1599—1637 
közötti Kolozsvári harmincadjegyzéket (2000). 
Ez az úgynevezett fehér sorozatban megje
lent kötet fontos forráskiadvány, akárcsak a 
sorozat másik, tíz évvel korábbi darabja, a 
kommunista cenzúra által sokáig visszatar
tott Kolozsvári emlékírók 1603—1720 (1990). A 
Bálint József előszavával és Pataki József vá
logatásában megjelent kötet tizenkét értékes 
emékiratot tesz közzé.

Utoljára hagytuk a kolozsvári híres sze
mélyek életpályáját feldolgozó műveket, il
letve a tisztelgő emlékkönyveket. Ezek 
fajsúlya és terjedelme is nagyon különböző. 
Egyik-másikban bővebben esik szó a kolozs
vári tevékenységről, néha ezt egészen mellő
zik. Feltűnő, hogy többen fordulnak a XX. 
századi, főleg romániai magyar személyisé
gek felé, a régmúlt alakjairól alig esik szó. 
Már említettük Molnár József Misztótfalusi 
Kis Miklósról szóló könyvét (2000). Jósika 
Miklós emlékkönyvet állított össze Szajbély 
Mihály (1999), Brassai Sámuel emlékezete
(1997) dmű tanulmánygyűjteményt Gazda 
István. A Brassai-centenárium alkalmával 
alulírott Brassai Sámuel és a kolozsvári Uni
tárius Kollégium (Múzsák és erények jegyében) 
címmel írt külön füzetben is megjelentetett 
dolgozatot. Csetri Elek Körmőczi János 
1763— 1836 unitárius tanár (Emlékkönyv 
Benda Kálmán 8Ö. születésnapjára, 1993), 
Gyulay Lajos, a naplóíró (Helikon, 2001. jan.
10.) és Kőváry László történész (Helikon 
1994.18. sz.) alakját idézte fel tanulmányok
ban. Egyed Ákos Nagyajtai Kovács István és 
Jakab Elek történészekről, valamint Mikó 
Imre grófról írott tanulmányait veszi fel A 
korszerű és hagyományőrző Erdély dmű köte
tébe. Imreh István Bölöni Farkas Sándor köz
hasznú életét állítja elénk az Erdélyi Múzeum 
(1996.104—125.) hasábjain. E sorok írója Ber- 
de Áron életpályáját tekinti át (1993), de Kő
váry László, Jakab Elek Kolozsvárhoz fű
ződő viszonyáról, id. Gyergyay Árpád úttö
rő orvosi pályájáról készített dolgozatait is 
felveszi kötetébe (Múzsák és erények jegyében). 
Nagy György a filozófus Szász Béla alakját 
eleveníti fel (Eszmék, intézmények, ideológiák). 
Genersich Antal orvosprofesszor előtt em
lékkönyv (1994), a szobrászművész Fadrusz 
előtt pedig díszes album (Murádin Jenő szö
vegével, 2002) tiszteleg. Szentka tolnai Bálint 
Gábor nyelvészprofesszorra egy Borcsa Já
nos szerkesztette kis füzet (1994) emlékeztet. 
Régebbi és újabb kolozsvári felekezeti taná
rok alakját idézi fel a Szőcs Judit szerkesztet
te életrajzgyűjtemény: Kolozsvári iskolák 
éltetői (1996).

A romániai magyarság nagyjai közül 
Márton Áron és Kós Károly vált egyértelmű
en példaképpé. Áron püspökről P. Szőke Já
nos emlékező kötetet (1990), Marton József 
pedig a századik születésnapra emlékköny
vet (1996) állított össze. Kós Károly Életrajzit 
Benkő Samu rendezte kötetbe (1991). A tör
ténész Kelemen Lajos alakját Jakó Zsigmond 
(Társadalom, egyház, művelődés), az iroda
lomtudós György Lajosét Antal Árpád
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(1992), a nyelvész Szabó T. Attiláét Balassa 
Iván (1996), az író Kuncz Aladárét Pomogáts 
Béla (2001), az irodalmár tanár Nagy Gézáét 
Benkő Samu (1991), a finnből fordító Pálfi 
Márton tanárét Zsemlyéi János (Szabó Zol- 
tán-emlékkönyv. 1997), a teológus Imre Lajo
sét Magda van der Ende (1990) örökíti meg 
dolgozatban, monográfiában. Az orvostu
dós Miskolczy Dezső századik szüle
tésnapjára a marosvásárhelyi tanítványok 
emlékkönyvet állítanak össze (Viharban. 
1994), Juhász István teológiai tanár tisztele
tére két holland tanítvány szerkeszt magyar, 
német, holland és angol nyelvű emlékkötetet 
(2002). Két rangidős történészünket és egyik 
nyelvészünket tisztelik meg a barátok és ta
nítványok tanulmányokat és az ünnepelt 
könyvészetét tartalmazó emlékkönyvvel: Ja
kó Zsigmond (1996), Imreh István (1999), 
Szabó Zoltán (Szöveg és stílus, 1997).

Végezetül a művészeti monográfiákról 
kell megemlékeznünk. A városhoz kötődő 
képzőművészek közül Fuhrmann Károly 
(Banner Zoltán, 1991), Györkös Mányi Al
bert (Kántor Lajos, 1995), Kovács Zoltán 
(Murádin Jenő, 1998), Ferenczy Júlia (Tibori 
Szabó Zoltán, 2000) és Balázs Péter (Uő,

2002) érdemelt ki egy-egy képeskönyvet. A 
város zeneművészei közül csak Zsizsmann 
Rezsőt tisztelték meg monográfiával (Fan
csali János, 2001).

Az ezredforduló két szép kivitelű, tartal
mas kötetet hozott a városnak. A Korunk 
anyagából készített válogatás a Kulcsok Ko
lozsvárhoz. A föl nem adható város (Szerkesz
tette: Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy, 
Kolozsvár-Szeged, 2000) címet viseli, s 370 
lapján a várossal kapcsolatos versek, tanul
mányok, megemlékezések olvashatók. A 
másik kötetet Kolozsvár 1000 éve (Kolozsvár, 
2001) címmel az EME és az EMKE közösen 
adta ki Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, 
Sipos Gábor és Wolf Rudolf szerkesztésében. 
A 2000 októberében elhangzott konferencia 
harminc, a városra vonatkozó tanulmányát 
és adatközlését tartalmazza 439 oldalon.

Nem zárhatjuk le úgy szemlénket, hogy 
ne utaljunk azokra a periodikus kiadvá
nyokra, amelyek rendszeresen közölnek

helytörténeti írásokat. A Helikon dmű iro
dalmi folyóirat alkalmi cikkei, tanulmányai, 
a Korunk tematikus számai (1998/5: rene
szánsz— új reneszánsz; 1999/12: Kolozsvári 
anziksz; 2001/7: művészettörténet) foglal
koznak a város múltjával, jelenével. AMűve- 
lődés dmű közművelődési folyóirat minden 
évfolyamában több cikk is Kolozsvár hely- 
történetére vonatkozik, az utóbbi években 
Sas Péter lett a Kolozsvár-szakértőjük. ASza- 
badság dm ű napilap a kisebb megemlékezé
sek mellett néhány olyan sorozatot tett 
közzé, amelyek anyaga azóta nem került be 
kötetbe. Itt Asztalos Lajosnak Újból az utca
nevekről! A régi kolozsvári utcanevek dmű, az 
Erdélyi Híradó mellékletben 1990. dec. 5 — 
1994. ápr. 6. között megjelent sorozatát emel
jük ki. A szerző azóta is bővíti anyagát. To
vábbá a nemrég elhunyt Gagyi-Balla István 
1956-tal foglalkozó sorozatai közül a Bolyai 
Egyetem 1956 címűt (1997. okt. 22 — nov. 14). 
Gyarmati Zsolt a kolozsvári polgárok első 
világháborús életvitelét elemzi A "békés " Ko
lozsvár 1914— 1918 dmű részletekben közölt 
dolgozatában (1998. szept. 7 — dec. 5).

K itekintés
A bemutatott tizenhárom év termése 

meglepően gazdag, több mint száz kötetet 
tud felmutatni. Tele van mégis aránytalansá
gokkal, hiányokkal.

A művek jdentős hányada életrajzi jelle
gű, s a közelmúltra vonatkozik. A régebbi 
korszakokkal kevesen foglalkoznak. Ä vá
rostörténetet még kutatják néhányan, művé- 
szettörténetileg is eléggé feldolgozott a 
város. Nagy a hiány az intézmények törté
netében. A három nagy felekezeti iskola régi 
történetei közül csak az unitáriusoké hasz
nálható manapság. A katolikus és a reformá
tus tan in tézet teljes történetét, az 
unitáriusokénak a XX. századi fejezetét meg 
kell írni. Ma már nem működő társadalmi, 
tudományos, egyházi szervezeteink, egye
sületeink történetét is fel kellene dolgozni. A 
sajtótörténet, sporttörténet, zenetörténet, or
vostörténet ifjabb kutatói jórészt hiányoz
nak. Bár irodalom szakosaink vannak, 
irodalomtörténeti munkák alig születnek. 
Pedig Kolozsvár majd minden korszak kuta
tójának nyújtana feladatokat.

Módszertani szempontból is szóvá kell 
tennünk, hogy több az összegzés, mint az 
adatfeltárás. Rohanó életünkben megelég
szünk a régebbi adatok rendszerezésével, ér
telmezésével. Gyakran még a könyvtárak 
nyújtotta lehetőségeket sem használjuk ki. 
Levéltáraink közül az államiak hiányos ka
talógusaikkal, informádós szolgálatukkal, a 
magyar vonatkozású anyagot alig ismerő 
személyzetükkel könnyen elriasztják a ku
tatni vágyót. Szerencsére egyházaink veze
tői többnyire felism erték levéltáraik 
rendezéséhez fűződő érdeküket, s gondos
kodtak a megfelelő elhelyezésről, szakértő 
személyzetet biztosítanak.

A modem nyomdatechnika nyújtotta le
hetőségekkel élve újra meg kellene jelentetni 
jegyzetelve és a latin szövegek fordításával 
Jakab Elek várostörténetét, valamint Kőváry 
László egybegyűjtött tanulmányait, hogy 
csak az alapvető műveket említsük. Készül
hetne egy Kolozsvár-bibliográfia, majd talán 
egy Kolozsvár-lexikon is. Egy teljes város
monográfia megírására még jócskán kell 
vámunk.
» > »  folytatás a 16. oldalon
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szettudományoktól a közgazdászaiig. Kolozs
vár, 1993.

40. Gaal György: Egyetem a Farkas utcában. 
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 
előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 
2001.

41. Gaal György: A Házsongárdi temető tér
képe. Rajzolta: Benedek István. Kolozsvár, 
1994.

42. Gaal György: Az izraeliták Erdélyben. 
[Különnyomat a Helikon IV. évf. 7—12. száma
iból.] Kolozsvár, 1994.

43. Gaal György: Kalauz a régi és az új 
Kolozsvárhoz. Vincze Zoltán bevezetőjével 
[Kolozsvár története dióhéjban], Kolozsvár,
1992.

44. Gaal György: Kolozsvár. Milleniumi ka
lauz. Kolozsvár, 2001.

45. Gaal György: Magyarok utcája. Kolozs
vár, 1995.

46. Gaal György: Múzsák és erények jegyé
ben. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról. 
Kolozsvár, 2001.

47. Gaal György: A százéves kollégium. Ko
lozsvár, 2001.

48. Gaal György: Tort kövön és porladó ke
reszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házson
gárdi temetőben. Kolozsvár, 1997.

49. Gál Mária: D.O. (Kényszerlakhely). Az 
erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második 
világháború után. Kolozsvár, 19%.

50. Genersich Antal emlékkönyv szüle
tésének 150. évfordulója alkalmából. Adatok a 
romániai magyar orvosok és gyógyszerészek 
munkásságáról. Szerkesztette: Tankó Attila, Pé
ter Mihály. Bp.—Marosvásárhely, 1994.

51. György Lajos: A kolozsvári római kato
likus Lyceum-könyvtár története 1579—1948. 
Bp. 1994.

52. Hajós József: Barangolás kolozsvári 
könyvtárakban. Bukarest-Kolozsvár, [1999].

53. Herepei János: A kolozsvári Farkas utcai 
templom történetéből. Sajtó alá rendezte, szer
kesztette és az előszót írta: Sas Péter. Kolozsvár, 
2002.

54. Imre Lajos: Önéletírás. [Sajtó alá rendez
te: Adorjáni Zoltán, Buzogány Dezső.] Kolozs
vár, 1999.

55. Imreh István: Bölöni Farkas Sándor köz
hasznú élete. Erdélyi Múzeum 1996.104—125.

56. Izsák Sámuel: A múlt ösvényein. Orvos- 
művelődési írások. Kolozsvár, 1999.

57. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi 
könyvtár története és rekonstrukciója 1579— 
1604. Szeged, 1991.

58. Jakó Zsigmond: Entz Géza (1913—1993). 
Erdélyi Múzeum 1993.1—5.

59. Jakó Zsigmond: Kelemen Lajos (1877— 
1963). In: Erdélyi csillagok. Bp. 1990.51—74.

60. Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, 
művelődés. Tanulmányok Erdély történelmé
hez. Bp. 1997.

— Akolozsmonostori apátság és hiteleshely 
a szekularizációig

— Négy évszázad a művelődés szolgálatá
ban

— Újabb adatok a kolozsvári Heltai-nyom- 
da kezdeteihez

— Újabb adatok Hoffgreíf György kolozs
vári nyomdász életéhez

— Az otthon és művészete a XVI-XVII. szá
zadi Kolozsváron

— Kelemen Lajos (1877—1963)
61. Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. 

[A szöveget gondozta, az utószót és a jegyzete
ket írta: Kötő József.] Kolozsvár, 2001.

62. Jósika Miklós emlékkönyv. Szerkesztet
te: Szajbély Mihály, Bp. [1999]

63. Juhász István, Dr. (1915—1984) teológiai 
tanár, egyházi diplomata, emberfaragó, jóbarát. 
A kötetet szerkesztették: Magda van der Ende, 
Klaas Elderling. Kolozsvár, 2002.

64. Juhász István: Hitvallás és türelem. Ta
nulmányok az erdélyi református egyház és 
teológia 1542—1792 közötti történetéből. Ko
lozsvár, 1996.

65. Kántor Lajos: Györkös Mányi Albert. 
Bukarest, 1995.

66. Kántor Lajos—Kötő József: Magyar 
színház Erdélyben. Bukarest, 1994.

67. Kénosi Tőzsér János: De Typographiis et 
Typographis Unitariorum in Transylvania. Bib
liotheca seriptorum Transylvano—Unitario- 
rum. Compiled by Ferenc Földesi. Szeged, 1991.

68. Kiss András: Források és értelmezések. 
Bukarest, 1994.

— Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése a 
XIV. századtól a XVIII. század végéig

— A kolozsvári Torony és lakói
— Kalandosok — Kalandos-temető Kolozs

várt
— Farsangolás Kolozsvárt 1582-ben
— Halálos végű "közlekedési baleset" Ko

lozsvárt 1582-ben
— A Házsongárdi temető
— Házsongárdi krónika
— A "Biasini"
— A Pata utca száz éve
69. A kolozsmonostori konvent jegyző

könyvei (1289—1556). Kivonatokban közzéte
szi és a bevezető tanulmányt írta: Jakó 
Zsigmond. I—II. köt. Bp. 1990.

70. Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13- 
14-én rendezett konferencia előadásai. Szer-
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késztette: Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Si
pos Gábor, Wolf Rudolf. Kolozsvár, 2001.

— 30 várostörténeti tanulmány, adatközlés
71. Kolozsvár kétezer esztendeje dátumok

ban. Összeállította: Gaal György. Kolozsvár,
2001.

72. Kolozsvár magyar színháza. [Szerkesz
tette: Kántor Lajos, Kötő József, Visky András.] 
[Kolozsvár], 1992.

73. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
1945—1959. Megszüntetésének 40. évforduló
ján. [Szerkesztette: Faragó József, Incze Miklós, 
Katona Szabó István, Sebestyén Kálmán.] Bp.
1999.

74. Kolozsvári emlékírók 1603—1720. A be
vezető tanulmányt írta és az időrendi áttekin
tést összeállította: Bálint József. A forrásokat 
válogatta és jegyzetekkel ellátta: Pataki József. 
Bukarest, 1990.

75. A kolozsvári Farkas utcai templom cí
merei. Entz Géza és Kovács András tanul
mányaival. Bp.—Kolozsvár, 1995.

76. Kolozsvári harmincadjegyzék (1599— 
1637). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel 
közreadja: Pap Ferenc, Bukarest—Kolozsvár,
2000.

77. Kolozsvári iskolák éltetői. Szerkesztette: 
Szőcs Judit, Kolozsvár, 19%.

78. A kolozsvári magyar egyetem. [Gyűjtöt
te és összeállította: Barabás Béla, Joó Rudolf.] 
Bp. 1990.

79. A kolozsvári piarista öregdiákok emlék
könyve. [Szerkesztette: Reisinger László, Kosz
tin Péter.] Kolozsvár, 1992

80. Kolozsvári útitárs. Kis kalauz a város 
megtekintéséhez. Összeállította: Kerekes 
György. Kolozsvár, 1998.

81. Kós Károly: Életrajz. Közzéteszi: Benkő 
Samu. Budapest—Bukarest, 1991.

82. Kovács András: Csillagképek és épü
letplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz 
épületplasztika történetéhez. Ars Hungarica 
1991.157—165.

83. Kovács András: Kolozsmonostor. Római 
katolikus Kálvária templom. Kolozsvár, 1997. 
[Érd. Műeml. 27.]

84. Kovács András: Kolozsvár. A Farkas ut
cai református templom. Sepsiszentgyörgy, 
1993. [Érd. Műeml. 3.]

85. Kozma Dezső: Erdélyi utakon. Régi ko
lozsvári arcok. Székelyudvarhely, 1997.

86. Kulcsok Kolozsvárhoz. Aföl nem adható 
város. Kolozsvár—Szeged, 2000.

— Imreh István: Kolozsvári fertályok, tize
dek

— Gaal György: A Házsongárd perspektí
vái

— Egyed Ákos: Kolozsvár szerepkörei
— Kovács Kiss Gyöngy: A játékos város
— Pap Ferenc: Kolozsvári német kereske

dőpolgárok a 16—17. században
— Kovács Kiss Gyöngy: A kolozsvári zsi

dók emandpádó utáni történetéhez
— Gyarmati Zsolt: A hátország nyilvános

sága: Kolozsvári kávéházak 1914—1918
— Gyarmati Zsolt: A kolozsvári hírlapírás 

jellemzői az első világháború idején
— Kozma Dezső: Kolozsvár irodalmi múlt

jából
— Kolozsvár kétezer esztendeje dátumok

ban (Összeállította: Gaal György)
87. Kötő József: Erdély magyar színházi vi

lága. Kolozsvár, 1997.
88. Kötő József: Menet közben. [Bp.] 2000.
89. Lőwy Dániel: A téglagyártól a tehervo- 

natig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. 
Kolozsvár, 1998.

90. Lőwy Dániel—Demeter V János—Asz
talos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, 
feliratok, címerek. Kolozsvár, 1996.

91. Málnási Ferenc: Irodalmi bölcsőink Ro
mániában. Szeged, 1997.

— Kolozsvár 135—142.1.

92. The Manuscripts of the Unitarian Col
lege of Cluj/Kolozsvár in the Library of the 
Academy in Cluj—Napoca. I. Catalogue. II. In
dices. Szeged, 1997.

93. Márton Áron emlékkönyv születésének
100. évfordulóján. [Szerkesztette: Dr. Marton 
József.] Kolozsvár, 19%.

94. Miklósi Sikes Csaba: Fényképészek és 
műtermek Erdélyben 1839—1916. Székelyud
varhely, 2001.

95. Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. 
Bp.—Berlin. 2000.

%. Murádin Jenő: Fadrusz. Két szobor száz 
éve. Kolozsvár, 2002.

97. Murádin Jenő: Kovács Zoltán. Kolozs
vár, 1998.

98. Művelődési törekvések a korai újkor
ban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, 
Szeged, 1997.

— Dományházi Edit: Erasmus Kolozsvárt
— Sipos Gábor: Szőnyi Nagy István apoló

giája. A kolozsvári reformátusság az 1690-es 
években

99. Nagy Géza: A Kolozsvári Református 
Theologiai Fakultás története. Kolozsvár, 1995.

100. Nagy György: Eszmék, intézmények, 
ideológiák Erdélyben. Kolozsvár, 1999.

— A Báthory-egyetemtől a Bolyaiig
— Egy jeles filozófiatanár és egy kiváló filo

zófus (Szász Béla)

Essig Klára rajzai a 2., 13., 15., 17. oldalon

101. Oktatási épületek és helyszínek a kora
beli újsághírek tükrében. Összeállította: Mikló
si Sikes Csaba. H. n. 1999.

102. Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Kolozs
vár—Bukarest, 2001.

103. Református lelkipásztorképzés. Ko
lozsvár 1895—1995. írta: Juhász Tamás és Koz
ma Zsolt. [Kolozsvár, 1995]

104. A romániai magyar főiskolai oktatás. 
Múlt — jelen — jövő. [Kolozsvár, 1990.]

105. Sas Péter: Kolozsvár. Piarista templom. 
[Kolozsvár] 1999. [Érd. Műeml. 30.]

106. Sas Péten A kolozsvári ferences temp
lom. Kolozsvár, 1999.

107. Sas Péten A kolozsvári piarista temp
lom. Kolozsvár, 1999.

108. Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály 
templom. Kolozsvár, 1998.

109. Simon Miklós: A magyar dermatológia 
Kolozsvárott. Szeged, 2000.

110. Sipos Gábor: A kolozsvári Református 
Kollégium könyvtára a XVII. században. Sze
ged, 1991.

111. Szabó György: Kolozsvári deportáltak 
az Uraiban. Kolozsvár, 1994.

112. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozs
vári tudományegyetem. Emlékkönyv. [Össze
állította: Gazda István] I—II. köt. Piliscsaba, 
1997.

113. 125 éves a kolozsvári egyetem. Szer
kesztette: Cseke Péter és Hauer Melinda. Ko
lozsvár, 1999.

114. Szentkatolnai Bálint Gábor. [Szerkesz
tette: Borcsa János]. Kolozsvár, 1994.

115. Szigyártó Sándor: Az erdélyi Panteon. 
Bp. 1966.

— Kolozsvár 245—330.1.
116. Szőke János P.: Márton Áron. [ Bp. 1990]
117. Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszön

tése. [Szerkesztő: Péntek János.] [Kolozsvár) 
1997.

— Zsemlyéi János: Pálfi Márton, a finn iro
dalom egyik erdélyi magyar fordítója és nép
szerűsítője

118. Tibori Szabó Zoltán: Balázs Péter. Ko
lozsvár, 2002.

119. Tibori Szabó Zoltán: Élet és halál mezs
gyéjén. Zsidók menekülése és mentése a ma
gyar—román határon 1940—1944 között. 
Kolozsvár, 2001.

120. Tibori Szabó Zoltán: Ferenczy Júlia. Ko
lozsvár, 2000.

121. Viharban. Száz éve született Miskolczy 
Dezső. [A könyv szerkesztői: Jung János és 
Egyed-Zs. Imre.] Marosvásárhely, 1994.

*
— A kolozsvári 3. számú Elméleti Líceum 

Évkönyve. [1992/93-tól Apáczai Csere János El
méleti Líceum] Kolozsvár, 1990—

— Tiltott évkönyv. A kolozsvári Báthory 
István alapította 411 éves líceum kiadványa [Á 
cím változik, az alcím a megfelelő évszámmal 
azonos 1997-ig, 1997/98-tól Báthory-Évkönyv a 
főcím. 1998/99-től az alcím: Az 1579-ben alapí
tott kolozsvári Báthory István Líceum kiadvá
nya] Kolozsvár, 1990—

— Az 1557-ben alapított kolozsvári Brassai 
Sámuel Elméleti Líceum Évkönyve az 1991— 
1992-es tanévre. Kolozsvár, 1993—

— Kollégiumi tükör. A Kolozsvári Reformá
tus Kollégium Évkönyve. Kolozsvár, 1994—

— A kolozsvári és székelykeresztúri Unitá
rius Teológiai Líceumok Értesítője az 1993— 
1998-as tanévekről. [Kolozsvár], 1999—

*
Helikon. Irodalmi folyóirat. Kolozsvár.
I. évf. (1990) — XIII. évf. (2002)
Korunk. Fórum—Kultúra—Tudomány. 

Harmadik folyam. Kolozsvár
IX. évf. 5. sz. 1998. május: "reneszánsz — új 

reneszánsz"
X. évf. 12. sz. 1999. december: "Kolozsvári 

anziksz"
XII. évf. 7. sz. 2001. július: "művé

szettörténet"
Művelődés. Közművelődési folyóirat. Ko

lozsvár
XXXIX. évf. (1990) — LV. évf. (2002)
Szabadság. Kolozsvári közéleti napilap. 

Kolozsvár
D. évf. (1990) — XIV. évf. (2002)
— Asztalos Lajos: Újból az utcanevekről/A 

régi kolozsvári utcanevek. Szabadság (Erdélyi 
Híradó) 1990. dec. 5. — 1994. ápr. 6.

— Gagyi-Balla István: Bolyai Egyetem 1956. 
Szabadság, 1997. okt. 22—nov. 14.

— Gyarmati Zsolt: A "békés" Kolozsvár 
1914—1918. Szabadság, 1998. szept. 7 — dec. 5.

— Gaal György: Kolozsvár kétezer eszten
deje dátumokban. Kolozsvári kronológia. Sza
badság. 2000. szept. 19 — 2001. márc. 30.

Összeállította: Gaal György
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Szente Imre 
80 éves
Szente Imre Celldömölkön született 

1942-ben. Középiskolai tanulmányait a kő
szegi bencés gimnáziumban végezte, érett
ségi után a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen szerzett magyar-latin szakos ta
nári oklevelet, amelyet kiegészített angol 
és orosz tanítási jogosítvánnyal. Szülővá
rosában gimnáziumi tanár az 1956-os forra
dalomig, amelynek leverése után mene
külnie kell. Három évig Ausztriában ma
gániskolákban tanít, 1959-ben Svédország
ba települ, és a lundi egyetemen licenciátu- 
si vizsgát tesz finnugor nyelvekből. 1967- 
1980 között Finnországban él, a magyar 
nyelv lektora a jyväskyläi egyetemen, majd 
visszatelepül Svédországba, ahol az anya
nyelvi tanárokat képző főiskolán oktat 
nyugdíjazásáig, 1987-ig. Versei, műfordítá
sai, tanulmányai a hatvanas évektől kezdve 
jelentek meg nyugati folyóiratokban; a het
venes évek elején Szolzsenyicin Gulagjá- 
nak fordítását, 1987-ben a Kalevala új 
tolmácsolását jelentette meg, mindkettőt 
Münchenben. Verseskötete (... ajándék, 
mellyel meglepem, 1992) a stockholmi Ma
gyar Ház Közösség kiadásában látott nap
világot. (Határtalan hazában: Életrajzi 
adatok)

Említett verseskötete 1992-ben, 70. szü
letésnapja alkalmából látott nyomdafesté
ket. A kötet előszavában így ír Szente Imre: 
"Nos, egyfajta curriculum vitae-vel akar
tam szolgálni, tudósítással két válság-, 
egyben "költői" korszakomról, amikor ver
sekbe csordult belőlem az önsajnálat és a 
Haza, az Ember sorsán és gyarlóságán ér
zett kétségbeesés: a terror éveiről, melyeket 
vidéki tanárként vészeltem át szülőváros
kámban, Celldömölkön; majd a hontalan
ság első évtizedéről, mielőtt megtaláltam 
volna helyemet, tennivalóimat, szövetsége
seimet és —  önmagamat új környezetemben 
és az emigráció nemzetköziségében. (...) Ké
sőbbi évtizedeim esszéiből, nyelvészeti, iro
dalmi, politikai tanulmányaiból, előadá
saiból, recenzióiból, olvasónapló-szerű 
reflexióiból talán még lesz alkalmam 
egy vaskosabb kötet összeállítására." 
Nos, a húsz éve beígért kötet talán a 
tavaszra végre napvilágot lát, sokunk 
örömére.

HÍRADÓ
(A Svédországi Magyarok Országos
Szövetségének lapja)
Ebben is, mint több hosszabb esszémben, 

a magyar múlttal birkózom: "hol hibáztuk 
el?" Társadalomfejlődésünk rákfenéjét, Ily- 
lyés Gyulával egyetértve, pómépünk gerin
cének megtöretésében látom; ezzel állítom 
szembe — Liviust olvasva — a római pómép 
sikeresebb küzdelmét az "urakkal". Választ
hattam volna egyébként a svéd példát is.

Amikor Marcellust, a plebejus származá
sú kiváló hadvezért — ő volt ugyanis az 
egyetlen, aki a cannaei vereség utáni válsá
gos hónapokban sikereket könyvelhetett el 
Hannibállal szemben — a római nemzet há
lából konzullá választotta, az istenek fenye
gető mennydörgéssel adtak kifejezést rosz- 
szallásuknak. Legalábbis ezt a hírt terjesztet
ték a patríciusok az augurok (madárjósok)

közreműködésével; akkor lett volna ugyanis 
első ízben mindkét konzul plebejus. (Titus 
Sempronius Gracchus volt a másik.) A jel 
annyira félreérthetetlen volt, hogy maga 
Marcellus sem kívánta az auspidum (ma
dárjóslás) megismétlését: önként lemondott 
Quintus Fabius Maximus javára.

Az istenek rosszallása máskor is találko
zott az atyákéval, ha egy-egy ellenfelüket 
háttérbe akarták szorítani, vagy csak egysze
rűen borsot tömi az orra alá. így vette körül 
számos baljós csodajel Flaminius konzullá 
választását és hadba vonulását is. Ez a hety
ke és vakmerő férfiú azonban, aki már ko
rábban is elárulta istenek és emberek iránti 
megvetését, például, amikor a köznép nagy 
örömére és lelkes támogatásával keresztül
vitte, hogy korlátozzák a szenátorok által 
birtokolható hajók űrtartalmát 300 amforára, 
és ezzel akadályozzák meg az atyák üzlete
lését, most is semmibe vette az istenek intel
meit. Nem tekertette ki ugyan a szemelést 
megtagadó szent tyúkok nyakát, mint Clau
dius Pülcher konzul az első pun háború ide
jén, de csak legyintett rájuk, és kigúnyolta 
gondozójukat. Mikor pedig az atyák a maka
csul ismétlődő rossz jelek miatt nem enged
ték őt a sereghez visszatérni, úgy szökött 
meg Rómából, és auspidumok nélkül a tá
borban öltötte magára a bíborszegélyű tógát, 
mint valami markotányos. De el is nyerte 
méltó büntetését: a trasumenusi csatában se
regével együtt levágták, mert még az istenek 
utolsó figyelmeztetéseit is fumigálta: hiába 
bukott föl lovastul, hiába jelentették neki a 
zászlóvivők, hogy nem bírják kirángatni a 
földbe gyökerezett zászlókat, ő kiadta a pa
rancsot az indulásra.

Az isteneknek és a köznéppel szemben 
egyre inkább kisebbségbe szoruló patrídu- 
soknak ez az összefogása, melyet a jdek sze
rint Livius, a krónikás is helyesel, elnéző 
mosolyt válthat ki a mai olvasóból, ám ha 
akkor élünk a demokráda híveiként, bizo
nyára minket is Flaminius és Marcellus fog
csikorgató dühére ingerelt volna. A történel
met helyesen értő s értékelő ember a fogcsi- 
korgatást idejétmúltnak, a mosolyt pedig 
könnyelműnek tartja. Vagyis egyrészt meg
őrzi pártatlanságát annak az ókori osztály
harcnak megítélésében, amely azóta számta
lanszor ugyanúgy, de mégis mindig új for
mában ismétlődött, napjainkban is ki-kiújul, 
s akit közelről érint, ugyancsak fogcsikorga- 
tásra készti; másrészt nem tagadhatja meg 
csodálatát az egymás ellen feszülő társadal
mi erők birkózásának fenséges látványától, 
bármily gyarlók, néha komikusak is annak 
felületi megnyilvánulásai.

"Az élet küzdelem, s az ember célja e 
küzdés maga" — mondja Madách. De kell, 
hogy a küzdő felek erősek legyenek, duz
zadjanak a hard kedvtől, amit az ellenfélben 
is becsülnek; egymást marva se tudjanak 
egymás nélkül élni, érezzék, hogy minden 
külön akaratuk mellett is ugyanannak az 
összetett akaratnak részd, ami a nemzet, ese
tünkben a római, amely e viruló korszaká
ban elbírta s a maga javára fordította az 
egymásra ágaskodó erők vad küengéseit is.

Mi már tapasztalatból tudjuk, hogy veze
tett s vezd ma is a "plebs" győzelme a vulgá
ris, anarchikus demokrádához, melyben 
kisebbségbe szorult a minőség, devalválód
nak a társadalmat összetartó eszmék, míg 
aztán egy céltudatos kisebbség kitermel egy 
másfajta elitet és egy nyűt diktatúrát, ami

CZIGÁNY GYÖRGY 
Ariel
Vízen járunk gyalog.
Lehetetlent a szívbe 
csak nevetés kerít be - 
sírván is boldogok 
Isten bohócai.
Suttogva szól a dob 
a bordák ketrecéből.
Ha itt lubickol fénye, 
hát hova lett a tó?
Két csésze térd helyén 
csak fű hever, s mikor 
nincs már, fülhallgató 
ricsajhoz idomulva 
sóbálvány-tétien 
dallammá lesz, akit 
nem láttam még, csak újra: 
hajcsat nyara vakít 
és mezítlen bokor, 
míg makacsul vidám 
szíve dobol, dobol.

Vándordal
Ezt az országot 

józanul kell szeretni 
mint hús kezét 
favágó apánknak

Ezt az országot 
egyszerűen kell szeretni 
mint gyermeket 
aki vérünkből való

Ezt az országot 
szerelmesen kell szeretni 
mint a forró földeken 
kapáló lányokat

Ezt az országot 
megsiratva kell szeretni 
mint a tarka temetői 
mely anyánkból virágzik

Ezt az országot 
leborulva kell szeretni 
mint suttogó párunk könnyeit 
melyekkel eltemet

lyen a közelmúltban a fasizmus és a bolse- 
vizmus volt; vagy a demokráda örve alatt a 
pénz és a sajtó burkolt diktatúráját, ami 
ugyancsak háttérbe szorítja a minőséget. 
Mindez annak a következménye, hogy az 
"atyák" elgyöngültek s föladták a harcot.

Ám azt is tudjuk, milyen végzetes követ- 
kezményekkd jár, ha a nép veszti el hard 
kedvét s nem bizonyul többé méltó ellenfél
nek; ha az "atyák" kerekednek fölül s válnak 
elnyomókká, ahogy a magyar társadalom
ban történt 1514, Dózsa fölkelése után. Év
századokon át a nemesség volt nálunk a 
nemzet, elakadt a polgári fejlődés, az isten
adta nép milliói kívülrekedtek a nemzet fo
galmán. Amikor pedig végül mégiscsak ki
esett az oly görcsösen szorongatott kormány 
az "atyák" kezéből — mert tudjuk, hogy az 
erőt nemcsak harc morzsolhatja föl, hanem a 
harc és az ellenfél hiánya is —, nem volt, aki 
azt átvegye tőlük, s biztos karral és szakér- 
telemmd kormányozza a nemzet hajóját.

SZENTE IMRE
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Amit mondasz viszont, merő tévedés. Szabad akarsz 
lenni, de nem tudod, mi a szabadság, azt hiszed, ha 
pénzed lesz, szabad leszel, ha tőlem megszabadulsz, 
szabad leszel. A közszabadság törvényes jogokra épül, 
az egyéni szabadság arra a viszonyra, ami a másikhoz, 
embertársához, élettársához fűzi az embert. Jean-Paul 
Sartre azt állította: a pokol a m ásik Tévedett. A másik
hoz fűződő termékeny viszony maga a szabadság. Egye
dül mit sem érünk, Robinson Crusoe az individua
lizmus eszméjéből született fikció. Ha nem lesz senkid, 
nem leszel szabad. Ha szabad akarsz lenni, válassz újból 
engem.

Tudod, hogy tudok veszteni, ez Mihaelára vonatko
zik.

Fölületes divat mindent és mindenkit, aki komolyan 
vesz valakit, a kommunizmus számlájára írni, mintha a 
demokrácia egyet jelentene a szkepszissel és a cinizmus
sal. Eszem ágában sincs megváltoztatni a világot, célom 
lehetőségeim szerint kiszűrni belőle a bűnt, s ha ettől 
változik valami, annál jobb. A világot nem kell megvál
toztatni — ez volt a bolsevikok és a kommunista dikta
túrák hibája —, mert a világ változik, s a feladat e vál
tozásokat serkenteni és támogatni.

Sőt, a világ akkor is változik, ha a polgár vagy a 
politikus, az egyén vagy a pártok ezt nem észlelik vagy 
rosszul észlelik. Rettenetes századunk múltán Európa 
más, változott, előnyösebb képet mutat fel, mint a szá
zad elején. Mindennek te is technikai-kényelmi-zenebe- 
rendezési haszonélvezője vagy, noha tagadod a válto
zások lehetőségét. Én egy kicsit oda teszem a vállam, 
ennyi az egész. Meggyőződésem nem sarjaszt illúziókat, 
be vagyok oltva minden csalódás ellen.

Viszonyunkat rosszul látod. Nem voltál az árnyé
kom, hanem a tanítványom, a szó szellemi értelmében. 
Kár, hogy hiúságod s előítéleteid eltávolítottak tőlem, 
aki nem voltam tanító bácsi, hanem szerelmetes barátod 
és ágybéli szeretőd. A világ legtermészetesebb dolga, 
hogy az ember arra figyel, aki többet tud. Ez ősi emberi 
gesztus, számodra viszont visszatetsző volt, mert a sza
badságot összetéveszted az önfejűséggel, nálad az önzés 
és az önszerelem erősebb az önismeretre vágyó szenve
délynél. Ettől én még szeretlek, abba a lénybe vagyok 
szerelmes, aki vagy.

Nem igaz, hogy szerelem nélkül nem lehet élni. Férfit 
nővel egybefűzhet szenvedélyes barátság, kölcsönös 
tisztelet, heveny együvétartozás. Ez utóbbiak némi 
munkát igényelnek, míg a szerelmet csak meg kell élni.

Én is szerelmes voltam beléd, most sokkal többet 
érzek irántad: szeretlek. Ne menj el, vagy gyere vissza, 
ahol én fekszem, az az ágyad.

Hogy nem tartasz magyarnak, az a te dolgod. Min
denki az, akinek vallja magát. Hogy én németnek is 
vallom, az az én privát ügyem, amit a hatóságnak köte
lessége tudomásul venni. Neked nem  Szabad vagy en
gem annak tartanod, aminek akarsz.

Várlak,
S.

SZÁSZ JÁNOS: Napfogyatkozás, regény. Mentor, Ma
rosvásárhely, 2002

—  IO^pEX

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 33.
(El)romlott világ?

Miért kellene visszamenekülni 
valahová? — kérdezik tőlem a 
pillantások titkos hullámhosz- 
szán. Nem jó nekünk az, ami 
most van? Lehet, hogy Bartók éle
tében a világháborúk, az azt e- 
lőkészítő feszültségek és az azt 
követő összeomlások döntő sze
repet játszottak, és ez átment ze
néjébe is. Nemcsak lehet, de 
biztosan így volt — fogalmazó
dik meg az elismerő, udvarias 
szavak hátterében. Értik Bartók 
ember- és természetféltését. Meg
csodálják a szarvasok erdejének 
fantasztikus hangzó világát, az 
átváltozás zenemágiáját, a művet 
indító folyondárdallamok kusza 
őstelevényét. De! — érzem — 
nem akarnak visszalépni. AM A 
érdekli őket. És egy kicsit a hol
nap. Sőt, még a MA-ból is csak a 
PILLANAT. Miért menekülné
nek a pillanat varázsa elől, inkább 
belefeledkeznek a másodperc tört 
részének gyönyörűségébe. Úgy 
tűnik, csodálják Bartókot és a 
hozzá hasonló 20. századiakat, de 
számukra ez már múlt, amely óri
ási sebességgel távolodik tőlük, 
hisz fix pontjaik, a MÁSODPER
CEK is kozmikus sebességgel tel
nek életükből. Bartók visszalénye- 
gülff művészi gesztusa mindin
kább idegen lesz számukra. A 
mai fiatalok a gyors változások 
emberei. Bartók stabilitást, biz
tonságot, otthont kereső zenéje 
(talán) már nem az ő világuk.

Nap mint nap halljuk, olvas
suk: katasztrófa fenyegeti a ter
mészetet, földi otthonunkat, 
életünket és egyáltalán az embe
rek fennmaradását a földön. Alig 
figyelünk fel a Kasszandra-kiál- 
tásra. Mindenki tovább fokozná 
eldvilizálódásunkat. őrült gyors 
iramban jelennek meg egymás 
után a tökéletesebbnél tökélete
sebb számítógépek, a televíziós 
képernyővel felszerelt telefonok, 
a fantasztikus új autótípusok, a 
mesterséges élelmiszerek, a mo
sóporok és a rágógumik. MI E- 
LÓRE MENEKÜLÜNK. Hogyan 
érthetnénk meg azokat, akik a 
természet valódi, ősi állapotát kí
nálják alternatívaként. E)e egyál
talán visszamehetünk-e a csoda- 
szarvasok erdejébe? Vagy egy ter
mészeti katasztrófa (civilizációs 
túlhajszoltság) valóban visszaál
lítja a MEGBONTOTT RENDET? 
Én, aki oly szíwel-lélekkel élem 
be magam itt, most Bartók remek
művének zenei világába, látok-e 
kiutat? Tudom-e, hogy a ma mű
vésze hogyan kellene megírja a 
ma profán kantátáját? A világ (el)- 
romlott, de nem tudjuk, hogyan 
újítsuk meg.

TERÉNYI EDE

Zeneszerzés órán magyará
zom Bartók műveit. Folklór, folklo- 
rizmus, röppennek fel a kérdő
szavak Bartók zenéjének halla
tán. Nyugaton és keleten egya
ránt Bartókhoz kapcsolódik leg
inkább a modern zene folklór- 
irányzatának gondolati tartalma, 
kifejezési rendszere. A szintén 
folklórból inspirálódó Stravinsky 
hamar letért a folklorizmus útjá
ról, hogy a neoklasszicizmus, 
majd pedig a dodekafónia világá
ban leljen otthonra. Bartók követ
kezetesen kitartott zenei eszmé
nye maradéktalan megvalósítása 
mellett. Számára a folklór a világ 
megértésének szinte kozmikus 
eszközévé vált. Visszamenekült 
egy még romlatlan, kristálytiszta 
gondolkodású, érzelmű világba. 
Valami elől menekült, és ez az őt 
körülvevő világ volt.

A folklór mindenkor a romlat
lan emberi világ megtestesítője
ként a legcsodálatosabb hátteret 
nyújtja a művészet, a művész szá
mára. Közép-Kelet-Európában ez 
a HÁTTÉR érintetlen, ősi nagy- 
szerűségében maradt fenn a 20. 
századig. Felfedezése a hatalmas 
élményanyagon kívül a romlat
lan világ alternatíváját is megte
remtette. Volt mihez hasonlítani 
az élet mindennapi erőtereit, volt 
mit — ha másképp nem is —, de 
a művészet eszközeivel, a művé
szet imagin ári us világában a napi 
valósággal szembehelyezni. És e- 
zen az utolsó szón van a hang
súly: a szembeszegülésen és a 
szembesülésen; egy valós és egy va
lódi világ emberi, szociális és lelki 
erőtereiben. Ez már nem vissza- 
menekülés, hanem AZONOSU
LÁS egy jobb, igazabb világgal. 
Bartók szellemi élete e felfedezés 
után ebben a valósnál is valódibb 
világban talált (találhatott!) ott
honra.

Elemzem a Cantata profanát, 
felhangzik a zene: egy csodás, 
megálmodott, valamikor létezett 
világ képe derül fel képzeletünk
ben. Nézem az arcokat, figyelem 
az akaratlan mozdulatokat, sokat 
mondanak a zene keltette hatás
ról. Nem igazán érzem, hogy ér
tenék, hogy miről is van szó.
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Kolozsváron az Amaryllis Társaság ren

dezésében február 21. és március 3. között 
került sor a Dies Mathiae Corvini Editae — 
XI. Mátyás Napok dm ű rendezvénysorozat
ra. Asorozat főbb rendezvényei: február 21. 
Musica Sacra; Vespera Religionis (cantus ma- 
gister Jakabffy Tamás); február 22. Dies Pa- 
lestrinae; február 23. Dies Pesti et Puerorum; 
február 24. Dies Hebraeus; február 26. Dies 
Actorum Publicorum (Mass media); február 
28. Dies Artis; Vespera Gallorum; március 1. 
Dies Ludi; Vespera Múlierum; március 2. Dies 
Musicae et Choreae; Vespera llalorum et Ger- 
manorum; március 3. Dies Regis et Principis.

Február 7-én a kolozsvári Korunk Galé

riában került sor Heim András grafikus- 
művész kiállítására. Bevezetőt mondott 
Oláh Dénes, Sík Sándor verseiből olvasott 
fel Jancsó Miklós színművész. A zenei mű
sorban felléptek Ruha István és meghívott
jai; zongorán kísért Cipriana Gavrisiu.

Nyolcvannégy esztendős korában el
hunyt Balázs Péter képzőművész.

A  kecskeméti Forrás 2. számában Ve- 
kerdi László Közjóra való törekedések dm 
alatt köszönti a hetvenöt éves Benkő Sa
mut.

A Verskarácsony 202 dm ű kötet bemu
tatójára került sor a budapesti Rátkai Klub
ban. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság estjét Czigány György vezette.

Petőfi Sándor születésének 180. évfor
dulójára ünnepséggel és koszorúzással 
emlékeztek Kiskunfélegyházán a Petőfi- 
háznál és a Petőfi szobornál. Kiskőrösön a 
hagyományokhoz híven megrendezték a 
Petőfi-szilvesztert, am elyen az iroda
lombarátok emlékeztek a költőre. A költő 
szülőháza előtt Kalász Márton mondott be
szédet.

Zalán Tibor és Huzella Péter Angyalok 
a tetőn című közös darabjának ősbemutató
ját rendezték meg az Új Színházban.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Ka
landos sorsú kéziratok címmel kettős könyv- 
bemutatóra került sor a Magyarok Házában. 
Ünnepi beszédet mondott Kalász Márton. 
A Haza a magasban — Magyar nemzetismeret 
I. — II. dmű tankönyv bemutatóján vendé
gek voltak a szerzők: Alföldy Jenő, Bakos 
István, Hámori Péter történész és Agócs 
Sándor, az Antológia Kiadó vezetője. A Ma
gyarokhoz — Magyarság- és istenes versek az 
Ómagyar Máriasiralomtól Trianonig és napja
inkig dm ű kötet bemutatójának vendégei 
voltak: Bertha Zoltán, Medvigy Endre, a 
kötet szerzője, és Serfőző Simon, a Felsőma- 
gyarország Kiadó vezetője.

-MI

A b ö lcs
"A bölcs jobban jár,..." Francois de 

la Rochefoucauld gondolatának foly
tatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 12. Fenyőfa 

termeli. 13. Számtani műveletet vé
gez. 14. Sulis. 15. Franda király! 16. 
Lemezkiadó cég. 18. Gyakori igevég- 
zódés. 19. Hajszín. 22. Parkszélek! 22. 
Beismer! 24. Forma. 26. Teher, Arany
nál 28. Zambiai, ománi és német gép
kocsijelzés. 3. Vörösmarty eposza. 32. 
... romana, katolikus intézmény. 33. 
Idegen férfinév. 35. Egyfajta bírósági 
eljárás. 37. Színésznő (Mariann). 38. ... 
Hari, kémnő volt. 40. Pincebelső! 41. 
Az ... háta mögött (Móricz). 43. Via... 
(Knittel) 45. Néma suba! 46. Stoplám
pák! 47. Nagyot mond. 49. Gépkocsi, 
röviden. 51. A panasz szava. 53.... Ma- 
ruth (Traven). 54. Gyomorba juttat. 56. 
Időmérő része. 58. Illatos. 60. A folyta
tás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Hidrogén és kén vegyjele. 2. Bu

karesti napilap. 3. Anna beceneve. 4. 
Hanga. 5. Ruhát tisztít. 6. Bankszélek!
7. Lop. 8. Emelet. 9. Egyhangú tábor!
10. Olasz hármas. 11. Illetékes, fele
lős. 15. Helyező, tevő. 17. Nagy lako
ma. 19. Háziállat. 20. Előtag: levegő.
23. Kolozsvár negyedéből való. 25. 
Malacfarok! 27. Sós rudacska. 29. 
Fémhuzal. 31. Tapogatózik. 34. Lánc
fonalat erősít. 36. Nóta. 39. Amely 
dolgot. 42. Idegen női név. 44. Kera
mikus alapanyaga. 48. Lerakat. 50. 
Leereszkedő jóindulat. 52. Hím disz
nó. 54. Minden menza része! 55. Há
rom  hálóőr! 57. H á tra tö lt!  58. 
Hangtalan sah! 59. Kígyóhang.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 4. számában közölt 
Kurth Vonnegut című rejtvény meg
fejtése: Az ötös számú vágóhíd; A 
mesterlövész.
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