
LÁSZLÓFFY ALADÁR 
H aydn:
B ilcsiíszim fónia
Isten termében hajdan, 
a világ-virradatban 
harmóniák és szentek 
hallgattak és pihentek.
Időtlen idők vártak: 
vajon még megtalálnak? — 
üres volt még a kastély, 
de kezdődött az estély.
Jönnek — suttogták nyomban... 
A boldog izgalomban...
A legelső belépett, 
megkoccantott egy széket, 
aztán a padló reccsen, 
egyszer csak voltak ketten, 
s mikor már hárman voltak: 
vajon mit hoz a holnap?
Nem kellett belopózni, 
csak jönni, gyűlni, hozni, 
rendre új jövevények, 
neszek, köhintő népek 
töltötték meg a termet, 
hűvös, sötétlő vermet, 
valaki gyertyát gyújtva 
beengedett még újra 
egy tömeget ott hátul, 
a gyenge fénysugártól 
megszépültek a dolgok, 
már mindenki mosolygott, 
és zsongva várakoztak, 
egy furulyát is hoztak, 
előkerültek sorra 
egy dob, egy kürt, egy flóta, 
hegedűk s harsonák is,

látván, mit tud a másik, 
mindenki megpróbálta 
s amint a próbát állta, 
felsorakoztak karban, 
játszottak zenekarban; 
hosszú volt a feszengés, 
de összeállt a zengés 
(semmi se volt hiába), 
mint fény a glóriába!...
Ekkor valami csattant, 
egy húrocska elpattant, 
valakik megijedtek, 
felkeltek, elsiettek, 
késő van — sóhajtottak, 
akik még elfutottak, 
s a roppant öröm ettől 
halkult, mint rémülettől, 
valamit elrontottak, 
most már csak fogyva-fogytak. 
Eljött a világ-este, 
az utolsókat leste.
Ha Isten terme végül 
nem elég menedékül, 
már remény sincs, mint hajdan, 
csak csend honol a bajban.
Mit hozhatott a holnap, 
mikor csak hárman voltak, 
aztán maradtak ketten, 
a Föld utolsót reccsen, 
feldöntenek egy széket: 
az utolsó kilépett...
Akik így kilopóztak, 
csak elvittek, nem hoztak; 
hallgató mindenségek 
rágcsáló kisegérnek 
engedik át a boltot...
Valaki villanyt oltott.
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Keresetben
Erre van-é, kiben jók reménysége 
megtestesült, ki tiszták tisztessége, 
és bűnbánók és nehéz útra lépők 
és gyermekek, gyermeteg csöndben élők 
és az erősek és a megbocsátok 
Istenének mondatik?
Hiszem, kimondom.
Ki vagyok én, ki hosszú tévelygésben 
sokszor vélvén, hogy önmagamhoz értem, 
bár bolyongás volt s végtelen időben, 
kietlen puszta napokra kelőben

és puszta éjszakákra éjjeledve, 
nem ismerem fel tetteit kilesve, 
elképzelt vonásokból vágyva mégis 
megteremteni? Őt keresném én is?
Hiszem, kimondom.
Van értelem a kusza forgatagban, 
a félelmetes zajban zene rejlik, 
megpróbáltatások közt javulásom, 
magamra eszmélhetek kurta percig, 
végleg elveszi rémeim s feloldoz, 
lázálmon át is jó part fele hordoz: 
van Megváltó — már meg is született? 
Hiszem, hiszem, harmadszor is kimondom.
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PO M O G ÁTS BÉLA

Bocskai István szobra előtt
Egy szoborral nem pusztán a múlt nagy

szerű hőseire emlékezünk, inkább a jövőnek 
küldünk üzenetet. Üzenetet, amely arról tu
dósít, hogy vagyunk, hogy itt vagyunk: tör
ténetesen Erdélyben, a Partiumban, Szatmár 
megyében, Szárazberken. A szoborállítás 
szimbolikus térfoglalás, mondhatnám így is: 
megújított honfoglalás. Megvetjük lábunkat 
egy szobor körül, otthont teremtünk vagy 
teremtünk ismét a szülőhaza egy darabján. 
Az utánunk következőknek ezt a szimboli
kus teret kell majd megőrizniük, hogy a szo
boralakok — legyenek ezek Szent István, 
Mátyás király, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Fe
renc vagy Kossuth Lajos kőből vagy ércből 
készült emlékművei — arra figyelmeztesse
nek mindenkit: ezen a földön otthon va
gyunk, mi is otthon vagyunk.

Bocskai István fejedelem most felavatan
dó szobormása is ilyen figyelmeztetés. 
Mondhatnám így is: felkiáltójel, amely az 
erdélyi, a partiumi, a szatmári, a szárazberki 
magyarság otthonosság-tudatát kívánja ki
nyilvánítani ország-világ előtt. Ez a szobor 
nem sérti, mert nem sértheti mások nemzeti 
érzéseit: ahogy az erdélyi magyar, az erdélyi 
román és az erdélyi német történelem jól 
elfér egymás mellett, mi több, egymással 
egybefonódva a mögöttünk lévő évszáza
dokban, úgy ennek az erdélyi magyar, erdé
lyi román és erdélyi német történelemnek a 
hősei is jól elférnek a maguk szobormásaival 
az erdélyi földön. És ahogy ezeknek a szob
roknak és emlékműveknek az egymásmel- 
lettisége avatja az erdélyi történelmet közös 
történelemmé, ez jelzi azt is, hogy az erdélyi 
föld közös szülőföld, és ebben a közösségben 
mindhárom félnek tiszteletben tartandók a 
jogai.

Azért is kell ezt elmondani, mert éppen a 
legutóbbi időben érték sérelmek a közös tör
ténelem és a közös szülőföld eszméjét. Fel
színre kerültek olyan, különben a közös kö
zép-európai múlt sötétebb lapjairól régóta 
ismerős nézetek és törekvések, amelyek vi
tatták és akadályozták a közös történelem és 
a közös szülőföld eszméjének érvényesülé
sét. A nagyváradi Bethlen Gábor-szobor kö
rül tapasztalt méltatlan intézkedésekre és az 
aradi Szabadság-szobor helyreállításának 
megakadályozására gondolok. Egyik sem jó 
ajánlólevél abba az Európába, amely minden 
nemzeti közösség identitását, értékvilágát és 
múltjához való jogát egyformán elismeri.

A szoborállítás, miként az előbb mondot
tam volt, szimbolikus térfoglalás és otthon- 
teremtés. Ilyen otthonteremtés Bocskai 
István fejedelem szobrának szárazberki elhe
lyezése is. A szimbolikus cselekmény termé
szetesen a szoborállítással megtisztelt tör
ténelmi személyiség szerepének, eszméinek, 
cselekedeteinek üzenetére hívja fel a jelenkor 
és a jövendő figyelmét. Ennyiben a szobor
más által ábrázolt történelmi személyiség is 
jelképes értelmet hordoz. Bocskai fejedelem 
személyisége éppen egy kettős, egymással 
szorosan egybetartozó, holott látszólag egy
mással ellentétes történelmi erő szimbólu
mát fejezi ki. Az egyik a harcos helytállás, a 
másik a bölcs béketeremtés.

A fejedelem partiumi középbirtokos csa
lád sarja volt, nem volt hatalmas vagyona, de 
rokonságban állott Erdély és Magyarország

legnagyobb hatalmú családaival, így a Bá- 
thoriakkal, akik akkor már több fejedelmet is 
adtak Erdélynek. A bécsi udvarban nevelke
dett, mint királyi apród, feltétlen Habsburg- 
hűségéről volt ismert, visszatérve szülő
földjére az egyik legfontosabb katonai poszt
ra került: a nagyváradi vár kapitánya lett. A 
törökellenes párt vezéralakjaként s mint ka
tonai parancsnok is mindent megtett annak 
érdekében, hogy Erdélyt ismét a magyar ko
rona alá helyezze. 1595-ben az általa vezetett 
egyesített erdélyi és havasalföldi haderő — 
ennek volt vezére Mihai Viteazul — Giurgi- 
unál, a Dunánál megsemmisítő vereséget 
mért a török hadseregre. Ekkor igen nagy 
alkalom kínálkozott arra, hogy nyugati, első
sorban császári segítséggel a szultáni hatal
mat jelentősen vissza lehet szorítani. A 
császári udvartól várt segítség azonban el
maradt, és a török hatalom hamarosan ismét 
megerősödött.

Bocskai visszavonult birtokára, Erdély 
csatatérré vált, először Basta császári tábor
nok, majd Mihai havasalföldi és moldvai vaj
da pusztította. A fejedelemség szinte meg
semmisült. Bocskai ennek következtében ju
tott arra az elhatározásra, hogy most már 
nem a szultán, hanem a császár ellenében 
kell védelmeznie a magyar nemzeti érdeke
ket. A török földre menekült erdélyi urak 
vezetője: Bethlen Gábor vette rá arra, hogy 
ismét harcba induljon, most már az Erdélyt 
felprédáló császári hadak ellen. Az addig 
kóbor rabló életet élő és általa letelepített 
hajdúk seregbe szervezésével egymás után 
aratta fényes győzelmeit, csakhamar az 
egész Magyarország az ő kezére került. 1605 
februárjában a medgyesi országgyűlésen Er
dély, áprilisban a szerencsi országgyűlésen 
Magyarország fejedelmévé választották. A 
szultán királyi koronát küldött neki, Bocskai 
azonban nem kívánt egy idegen nagyhata
lom kiszolgáltatottságába kerülni, és elutasí
totta a királyi címet.

Helyette inkább a békét választotta. A 
hadszíntéren szerzett győzelmek tették szá
mára lehetővé, hogy méltányos békét kössön 
a császári hatalommal, az 1606-ban megkö
tött bécsi békével elérte Erdély függetlensé
gének elismerését, a magyar rendi jogok 
fennmaradását, a protestáns, egyházak sza
badságát, és hét tiszai vármegyével növelte 
meg a fejedelemség erejét, sőt az ugyanebben 
az esztendőben megkötött zsitvatoroki

egyezséggel békét teremtett a császári és a 
szultáni hatalom között is. Ezzel a háborúk 
által feldúlt és szinte tönkretett Erdély szá
mára nyitott meg egy nyugalmasabb korsza
kot, előkészítve Bethlen Gábor "aranykorát". 
Nagy kár, hogy a béke fejedelmeként már 
nem tudott tevékenykedni, néhány hónap
pal legnagyobb államférfiúi tetteit követően 
váratlanul távozott az élők sorából, Erdély
ben akkor nagyon sokan azt a meggyőződést 
vallották, hogy a bécsi udvar ármányos me
rényletének áldozata lett.

Bocskai István élete és öröksége arra fi
gyelmeztet, hogy a szabadság és a nemzeti 
fennmaradás érdekében vállalni kell a küz
delmet, és ha lehet, meg kell teremteni a 
békét, mint a nyugalmas fejlődés nélkülöz
hetetlen feltételét. Van azonban ennek a feje
delmi sorsnak — és Bocskai István szobrá
nak — egy harmadik üzenete is, ez a fejede
lem nevezetes végrendeletéből olvasható ki. 
Ebben a testamentumában arra figyelmezte
ti utódait, hogy Erdély — az erdélyi magyar
ság — függetlenségét fenn kell tartani, u- 
gyanakkor ki kell építeni a teljes szolidaritást 
Erdély és Magyarország, az erdélyi és a ma
gyarországi magyarság között. Hadd fejez
zem be ünnepi beszédemet ennek a híres 
végakaratnak a felidézésével:

"Ezeknek utánna mint nemzetemnek, ha
zámnak igaz jó akarója, fordítom elmémet a' 
közönséges állapotoknak el-rendelésére, és 
abból is az tanátsomat, tettszésemet igazán, 
és jó lelki-esmérettel meghagyom 's írom, 
szeretettel intvén mind az Erdélly és Magyar 
Országi híveinket az egymás között való 
szép egyességre, atyafiúi szeretetre. Az Er- 
déllyieket, hogy Magyar Országtól, ha más 
fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadja
nak. A' Magyar Országiakat, hogy az Ér- 
déllyieket tőllök el ne taszíttsák, tartsák ő 
attyokfiainak, és ő véreknek, tagoknak.

Ha a'fejedelemségek, a' mint szokott len
ni, vagy Erdéllyben, vagy Magyar Ország
ban változnak, ő magok között a' respub- 
licák az egyességet a' confoederatio szerént 
tartsák meg, és az idő ha mit hoz, egymás 
javát örvengyék, és egymás nyavalyáját fáj- 
lallyák, és mindenben oltalommal, segítség
gel légyenek egymásnak, mert tudott dolog 
az, hogy a' vissza-vonással nagy birodalmak 
is el-romlanak: viszontag az egyességgel, 
kitsinyek is nagyra nevekednek."

Ennél többet és fontosabbat Bocskai Ist
ván szobránál ma sem mondhatunk.

Elhangzott 2003. október 26-án Bocskai 
István szárazberki szobrának felavatása al
kalmával.
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...össze k e llen e  szed n ü n k  nagy fáradsággal az 
ország m in d en  részéb ől a széjjelhordott köveket, 
h o g y  a zo k k a l a m a g u n k  k ép ére  é p íth e ssü n k .
És eh h ez  hit is k e llen e , és vak  fanatizm us.

*
Es r e tten etesen  so k  m u n k a .

KÓ S KÁROLY

JANUÁR
1 CSÜTÖRTÖK Újév
2 PÉNTEK Ábel, Ákos
3 SZOMBAT Benjámin
4 VASÁRNAP Angéla, Éva

5 HÉTFŐ Simeon, Árpád
6 KEDD Gáspár, Meny

hért, Boldizsár
7 SZERDA Attila, Etele
8 CSÜTÖRTÖK Szörény, Artúr,
9 PÉNTEK Marcell
10 SZOMBAT Melánia, Vilmos
11 VASÁRNAP Ágota, Baltazár

12 HÉTFŐ Ernő
13 KEDD Veronika
14 SZERDA Bódog
15 CSÜTÖRTÖK Loránd, Aurél
16 PÉNTEK Gusztáv
17 SZOMBAT Antal, Antónia
18 VASÁRNAP Piroska

19 HÉTFŐ Sára
20 KEDD Sebestyén, Fábián
21 SZERDA Ágnes
22 CSÜTÖRTÖK Vince, Alfonz
23 PÉNTEK Zelma, Artúr
24 SZOMBAT Erik, Márton
25 VASÁRNAP Pál, Saul

26 HÉTFŐ Vanda, Paula
27 KEDD Angelika, Zsolt
28 SZERDA Károly, Manassé
29 CSÜTÖRTÖK Adél, Eta, Emőke
30 PÉNTEK Noémi, Gellért
31 SZOMBAT Marcella

FEBRUÁR
1 VASÁRNAP Ignác, Efraim

2 HÉTFŐ Karolina, Apor
3 KEDD Balázs, Nimróc
4 SZERDA Andrea, Csenge
5 CSÜTÖRTÖK Ágota, Richárd
6 PÉNTEK Dorottya, Dóra
7 SZOMBAT Tódor, Rómeó
8 VASÁRNAP Aranka

9 HÉTFŐ Apollónia, Abigá
10 KEDD Elvira
11 SZERDA Dezső, Adolf
12 CSÜTÖRTÖK Lídia, Lilla, U'via
13 PÉNTEK Ella, Fruzsina
14 SZOMBAT Bálint
15 VASÁRNAP Levente, Kolos

16 HÉTFŐ Julianna, Csilla
17 KEDD Álmos, Donát
18 SZERDA Konrád, Ellák
19 CSÜTÖRTÖK Zsuzsanna
20 PÉNTEK Aladár, Zelinda
21 SZOMBAT Eleonóra
22 VASÁRNAP Gerzson

23 HÉTFŐ
24 KEDD

Szemere, Alfréc

25 SZERDA Mátyás
26 CSÜTÖRTÖK Géza
27 PÉNTEK Dénes, Edina
28 SZOMBAT Ákos

29 VASÁRNAP Elemér

JÚLIUS
1 CSÜTÖRTÖK Annamária
2 PÉNTEK Ottó
3 SZOMBAT Kornél, Soma
4 VASÁRNAP Berta

5 HÉTFŐ Emese, Sarolta
6 KEDD Ézsaiás, Melitta
7 SZERDA Donát
8 CSÜTÖRTÖK Teréz, Ellák
9 PÉNTEK Ruth, Vera
10 SZOMBAT Amália, Melina
11 VASÁRNAP Lilla, Nóra

12 HÉTFŐ Izabella
13 KEDD Jenő
14 SZERDA Örs, Ulrik
15 CSÜTÖRTÖK Henrik, Leonóra
16 PÉNTEK Enikő, Ruth
17 SZOMBAT Elek
18 VASÁRNAP Frigyes, Cecüia

19 HÉTFŐ Emília, Alfréd
20 KEDD Illés, Éliás
21 SZERDA Dániel, Helén
22 CSÜTÖRTÖK Mária-Magdolna
23 PÉNTEK Lenke
24 SZOMBAT Kinga, Krisztina
25 VASÁRNAP Jákob

26 HÉTFŐ Anna, Panna
27 KEDD Olga, Györk
28 SZERDA Szabolcs, Ince
29 CSÜTÖRTÖK Márta, Bea
30 PÉNTEK Judit, Jutta
31 SZOMBAT Oszkár, Heléna

AUGUSZTUS
1 VASÁRNAP Péter, Boglárka

2 HÉTFŐ Lehel
3 KEDD Hermina
4 SZERDA Domokos
5 CSÜTÖRTÖK Zita, Krisztina
6 PÉNTEK Berta
7 SZOMBAT Ibolya, Arabella
8 VASÁRNAP László, Gusztáv

9 HÉTFŐ Ernőd, Lóránd
10 KEDD Lőrinc, Lóránt
11 SZERDA Tibor, Zsuzsa
12 CSÜTÖRTÖK Klára
13 PÉNTEK Csongor
14 SZOMBAT Özséb, Marcell
15 VASÁRNAP Mária

16 HÉTFŐ Ábrahám, Bea
17 KEDD Anasztáz
18 SZERDA Ilona
19 CSÜTÖRTÖK Huba
20 PÉNTEK István
21 SZOMBAT Sámuel, Hajna
22 VASÁRNAP Menyhért

23 HÉTFŐ Szidónia, Farkas
24 KEDD Bertalan, Bartal
25 SZERDA Lajos
26 CSÜTÖRTÖK Endre, Rita
27 PÉNTEK Gergely Kincső
28 SZOMBAT Ágoston, Mózes
29 VASÁRNAP Emesztina, János

30 HÉTFŐ Rózsa, Róza
31 KEDD Erika, Bella

SZEPTEMBER
1 SZERDA Egyed, Egon
2 CSÜTÖRTÖK Rebeka, Teodóra
3 PÉNTEK Hilda, Szende
4 SZOMBAT Rozália
5 VASÁRNAP Lőrinc, Viktor

6 HÉTFŐ Zakariás, Ida
7 KEDD Regina, Ivor
8 SZERDA Mária, Adrienn
9 CSÜTÖRTÖK Ádám
10 PÉNTEK Ákos, Hunor
11 SZOMBAT Jácint
12 VASÁRNAP Mária, Ibolya

13 HÉTFŐ Ludovika
14 KEDD Szeréna
15 SZERDA Enikő, Kató
16 CSÜTÖRTÖK Edit
17 PÉNTEK Zsófia
18 SZOMBAT Titusz, Diána
19 VASÁRNAP Hajnalka, Vilma

20 HÉTFŐ Frida, Melinda
21 KEDD Máté, Ilka
22 SZERDA Móric, Mór
23 CSÜTÖRTÖK Etelka, Tekla
24 PÉNTEK Gellért
25 SZOMBAT Adorján, Kende
26 VASÁRNAP Jusztina

27 HÉTFŐ Albert, Damján
28 KEDD Vencel
29 SZERDA Mihály
30 CSÜTÖRTÖK Jeromos

OKTÓBER
1 PENTEK Malvin
2 SZOMBAT Petra
3 VASÁRNAP Helga, Jozefa

4 HÉTFŐ Ferenc
5 KEDD Aurélia, Attila
6 SZERDA Brúnó, Kadosa
7 CSÜTÖRTÖK Amália
8 PÉNTEK Etelka, Gitta
9 SZOMBAT Dénes
10 VASÁRNAP Gedeon

11 HÉTFŐ Gyöngyi, Brigitte
12 KEDD Miksa
13 SZERDA Kálmán, Edgái
14 CSÜTÖRTÖK Lívia, Beatrix
15 PÉNTEK Terézia
16 SZOMBAT Gál, Aurélia
17 VASÁRNAP Hedvig

18 HÉTFŐ Lukács
19 KEDD Nándor
20 SZERDA Irén
21 CSÜTÖRTÖK Orsolya, Tűnd.
22 PÉNTEK Tilda, Előd
23 SZOMBAT Gyöngyvér
24 VASÁRNAP Salamon, Rúbei

25 HÉTFŐ Blanka
26 KEDD Demeter
27 SZERDA Szabina
28 CSÜTÖRTÖK Simon, Taddeus
29 PÉNTEK Melinda, Szilére
30 SZOMBAT Kolos
31 VASÁRNAP Farkas, Zenóbia



HELIKON

GAAL GYÖRGY

Echinox-évtizedek
Az erdélyi magyar szellemi életben ma 

már alig számon tartott az Echinox, egyete
mi emberek sem tudják, hogy milyen időkö
zönként jelenik meg, van-e magyar oldala. 
Éppen ezért ért váratlanul, hogy Ion Pop 
egykori főszerkesztő, ma a bölcsészkar pro
fesszora, telefonon értesített arról, hogy no
vember 15-én a diáklap alapításának 35. év
fordulóját fogjuk ünnepelni kétnapos ese
ménysorozattal, s szeretné, ha az egykori 
magyar szerkesztők is bekapcsolódnának az 
ünnepségbe. Engem meg felkérnek, hogy 
egy rövid előadás keretében vázoljam a ma
gyar szerkesztőség történetét, az egymást 
váltó generációk munkásságát. Minthogy 
legutóbb tíz évvel ezelőtt vettem részt Echi- 
nox-ünnepségen, jóformán csak hírből hal
lottam róla, hogy időnként megjelenik. Rá
kérdeztem egykori főszerkesztőnkre, hogy 
kik a mostani magyar szerkesztők, vannak-e 
egyáltalán magyar oldalai a lapnak. A bi
zonytalankodó válaszból jöttem rá: aligha
nem egy lezárt történetet kell megírnom. Az 
egyetemi könyvtár és a bölcsészkar hiányos 
Echinox-sorozatai igazolták feltételezése
met.

Az Echinoxnak van mit ünnepelnie. Ne
ve a román kultúrában fogalommá lett. Az 
1960-as évek végén és az 1970-es években 
egy új, másként gondolkodó generáció in
dult oldalain. Fogalommá vált szerkesztősé
gi körébe tartozni, büszkén emlegették az 
echinoxos szellemiséget. A mai román iro
dalmi-művelődési élet vezető személyiségei 
kerültek ki e csoportosulásból, köztük a ko
lozsvári egyetem mai rektora (volt tanügy- 
miniszter) és a Romániai írószövetség je
lenlegi elnöke. Hogy az egyetemi tanárok és 
főszerkesztők sorát ne is említsük. Magyar 
vonatkozásban pár oldala csak ideig-óráig 
tudott szerephez jutni, de a közreműködők 
névsorát áttekintve kétségtelennek tűnik 
műhely-szelleme, néhány generáció elindí
tásában játszott szerepe.

Az egyetemi diáklapok legutóbbi idősza
kának története 1968 szeptemberéig nyúlik 
vissza. Akkor — talán a nemzetközi diák- 
mozgalmak hatására is — az Oktatásügyi 
Minisztérium és a Diákszövetség egy közös 
határozattal lehetővé tette, hogy a felsőokta
tási intézmények diáklapokat jelentessenek 
meg. A kolozsvári Babes-—Bolyai Egyete
men a Nyelv- és Irodalomtudományi Karon 
működő Echinox-diákkör vállalta a kezde
ményezést. Ugyanakkor a magyar hallgatók 
is mozgolódni kezdtek: Új hajtás címmel pró
báltak diáklapot indítani. Erre azonban nem 
kaptak engedélyt. A pártszervek, diákszö
vetség s az engedélyező rektori hivatal igé
nye az volt, hogy induljon egyetlen diáklap, 
amelyben legyenek magyar és német cikkek 
is. Nyüván ezzel a baráti együttélést akarták 
szemléltetni. A román főszerkesztőjelölt, Eu
gen Uricaru a filozófia szakos hallgatót, Ros
tás Zoltánt kérte fel, hogy gondoskodjék a 
magyar oldalak beindításáról. Mellé a Diák- 
szövetség Virág Dénes angol szakost küldte 
szerkesztőnek. Csakhogy róla már az első 
számnál kiderült, hogy nem magyar nyelvű 
iskolát végzett, s nem tud eleget tenni a rá 
váró feladatoknak. így aztán Rostás a nyelv- 
tudományi kar akkor köztiszteletben álló fi

atal tanárától, Láng Gusztávtól kért tanácsot 
a szerkesztő személyére vonatkozóan. Az Új 
hajtás egykori kezdeményezői nem jöhettek 
számításba, ők aztán jó ideig távol is tartot
ták magukat az Echinoxtól. Láng ajánlására 
Rostás alulírotthoz fordult, aki akkor har
madéves angol-magyar szakos volt, s már 
néhány cikket közölt a lapokban. így az 
Echi- nox első magyar szerkesztősége a 
Rostás—Gaal párosból állott.

Magam már többször is írtam erről a kez
deti időszakról, úgyhogy itt csak néhány vo
natkozásra térhetek ki, olyanokra, amelye
ket az Echinox magyar oldalainak első — 
elfogulatlannak tekinthető — történetírója, 
Martos Gábor (Légkör, szellemi arcvonal és a 
minőség igénye. Mérték-füzetek. H. n. 1989.) 
is fontosnak vél. Az 1968 decemberében 
megindult lap egy-egy száma 24 oldalas lett. 
Sikerült elérni, hogy ne elszórva jelenjenek

meg a cikkek, hanem elvileg három magyar 
és egy német oldala legyen a számoknak, s 
ezek beosztása, kitöltése teljesen az érettük 
felelős szerkesztőre háruljon. Mi Rostás Zol
tánnal szerencsés párost alkottunk. Ő tár
gyalt a szerkesztőség román vezetőivel, mel
lesleg mint főszerkesztő-helyettes a román 
nyelvű füozófiai anyagért is felelt. Ő gyűjtöt
te a magyar nyelvű írásokat a központi épü
letben tanuló diákoktól, magam a filológu
soktól. S rám hárult a kéziratok gondozása, 
megszerkesztése, s jórészt a próbalevonatok 
javítása, a nyomdával való kapcsolattartás is. 
Az első években állandó cikkhiánnyal küz
döttünk, főleg a vakáció idejére előre meg
szerkesztendő dupla számok esetében nehéz 
volt előteremteni az öt-ötoldalnyi anyagot. A 
hosszú átfutási idő miatt a valamelyes aktu
alitáshoz kötődő cikkek a megjelenésig el
vesztették időszerűségüket. Ráadásul a füg
gelék-jellegből kifolyólag nagyon kevesen 
olvasták, vették észre a lapot. Hiszen 24 ol
dalból legfeljebb háromért akkor sem adtak 
pénzt a diákok. Próbálkoztunk rovat-indí
tással (írókról, Anyanyelvűnk), szépirodal

mi anyagunkat többnyire a Gaál Gábor kör 
tagjaitól kaptuk. Németi Rudolf vállalta, 
hogy számról számra Krónika címmel is
mertesse a körön elhangzott vitákat. Igye
keztünk egy-egy Echinox-számot a Korunk, 
Utunk, Igazság szerkesztőségébe is eljuttat
ni, hogy vegyenek róla tudomást, ismertes
sék. Baíla Zsófia, Huszár Vilmos, Irinyi Kiss 
Ferenc, Kozma Mária voltak a leggyakoribb 
munkatársaink, Bán Péter pedig az állandó 
műfordítónk. Nem sok tervszerűséggel dol
goztunk, mert örvendtünk, ha volt mit kö
zölni. Gyakran az egyetem tanárait is felkér
tük egy-egy cikk megírására, hogy ezzel is 
biztosítsunk anyagot. Kétségtelenül az ek
lektika, a profilkeresés jellemző erre a kor
szakra, a keretek kialakítása s a lap valame
lyes ismertté tétele a kolozsvári sajtóvilág
ban.

Miután Rostás Zoltán 1970 nyarán befe
jezi tanulmányait és távozik Kolozsvárról, 
egyedül folytatom a szerkesztést, míg Tamás 
Gáspár Miklós át nem veszi szerepét. Pár 
szám összeállításában működik csak közre, 
mert nézetkülönbségei támadnak a román 
szerkesztőkkel a filozófiai anyagot illetően, 
úgyhogy mikor neve 1971 elején felkerül a 
szerkesztői jegyzékre, már alig törődik a lap
pal, s rövidesen minden kapcsolatot meg
szakít a szerkesztőséggel. így továbbra is 
egyedül gondozom a magyar oldalakat, még 
azután is, hogy 1971 nyarán megszerzem 
diplomámat. Szerencsére Kolozsvárt sikerül 
elhelyezkednem, s így ősztől utód után néz
hetek. Rendre adom át a munkát Németi 
Rudolfnak.

Mikor 1972 februárjától Németi Rudolf 
neve is bekerül — főszerkesztő-helyettes
ként — a kolofonba, megkezdődik az Echi
nox történetének a második korszaka. Ez 
lényegében 1974 végéig tart. A filológus Né
meti mellé ugyanekkor a pszichológus Cse- 
lényi László áll be szerkesztőnek. így megint 
mindkét egyetemi épület képviseletet kap. 
Németi — maga is költő és a Gaál Gábor kör 
vezetőségi tagja — különösen a szépirodal
mat futtatja fel. Számos induló tollforgató 
művét közli. Adonyi Nagy Mária, Boér Gé
za, Kereskényi Sándor, Mózes Attila, Veress 
Gerzson neve szerepel gyakrabban az olda
lakon. Ekkoriban jelenik meg a tervezett 
Echinox-könyvsorozat egyetlen magyar kö
tete, Irinyi Kiss Ferenctől (A fegyverkovács 
beszéde. Dada Könyvkiadó, Kolozsvár, 1971). 
A könyvet ismertetik is a lapban. Képversek
kel illusztrált számot jelentetnek meg. A ro
mán oldalakkal kölcsönös versfordításokat 
hoznak ki. 1973-ban a két szerkesztő végez, 
s megint gondot jelent a szerkesztő-utánpót
lás. Németi feleségére, a szintén filológus 
Németi-Nagy Erzsébetre testálja a főszer
kesztő-helyettesi tisztséget egy évre, s a hát
térből ő is besegít. Mellé aztán felsorakozik 
Kereskényi Sándor és Boér Géza pár hónap
ra felelős, illetve egyszerű szerkesztőként. 
Ezt az évfolyamot Martos szerint az "arcta
lanság" jellemzi, rengeteg verssel, esetlege
sen begyűjtött anyaggal igyekeznek kitöl
teni, fenntartani a magyar oldalaknak bizto
sított keretet. Ekkoriban lesz munkatárs 
Egyed Péter, Palotás Dezső, Szőcs Géza, Zu- 
dor János.

Egyed és Szőcs 1975 januárjától veszik át 
a szerkesztést. Megint szerencsés, hogy egy 
filozófus és egy filológus szövetkezik, s rá
adásul mindketten költők is. Három és fél
> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról

éven á t m arad n ak  a m agyar o ldalak  élén, s 
ők teszik  tényezővé, közism ertté ez t a m ind 
ö ssze  h á ro m o ld a la s  "m ellékletet". Főleg 
Egyed közvetítésével a Bretter G yörgy tanít- 
vány i köréhez tartozó  filozófiai esszéírók, a 
"teoretikus nem zedék" lel o tthonra e p á r  ol
dalon. Szőcs m eg az új lírá t hozza be. Tágít
ják a szerzői kört m ind  az idősebbek, m ind  
p ed ig  a fiatalabbak felé. M unkatársunk  lesz 
A ra-K ovács A ttila, Bréda Ferenc, Bretter Zol
tán. R ovato t ind ítanak  Az Echinox dekam e- 
ronja cím m el, m elyben többnyire abszurd  
íráso k , rö v id  versek , fo rd ítások  jelennek  
m eg. M eghirdetik  a m agyar iskolai tan tárgy
versenyek  résztvevőinek  az Echinox-dijait, 
ilyet elsőként K eszthelyi A ndrásnak  — a ké
sőbbi szerkesztőnek  — ítélnek oda.

M iután  1978 áprilisában Szőcs m in t az 
akkori kolozsvári nap ilap  szerkesztője m eg
indítja az  Igazság Fellegvár cím ű egyoldalas 
heti m ellékletét, az echinoxos m unkatársak  
egy része is ide csoportosul. A m agyar o lda
lak szerkesztését 1978 nyarán  Beke M ihály 
A n d rás  és Bréda Ferenc (két filológus) veszi 
át, hozzájuk  csatlakozik rövidesen a filozó
fus B retter Zoltán. Ő k m agukat "három  B"- 
nek  v agy  BBB-nek nevezik. K orszakuk — 
im m ár a negyed ik  —  újabb három  évig tart. 
Bár 1979 végén  Beke és Bréda kiválik a szer
kesztőségből, s helyükre a filológus Lőrincz 
Csaba lép be. A  három  B is folytatni próbálja 
az  e lődöktő l örökölt teoretikus beállítottsá
got. Tem atikus szám okat hoznak  ki, Bréda 
Nomen est omen? cím m el, Veress Károly Sütő 
d rám ái kapcsán  az em beri m éltóságról indít 
vitát. K eresztszám ot hoznak  ki, a rom án ol
dalak  szerző inek  (Ion Pop, Virgil M ihai, Emil 
H u rezean u  stb.) szövegeiből fordítanak, a 
rom án  o ldalakon  ped ig  m agyar szerzők ro
m án  n y e lv ű  írása it közlik. M ás szám ban 
K ozm a Szilárd D inescu-verseket tolmácsol. 
Tánczos Vilmos, Keszeg Vilmos, Gál László, 
M észáros János cikkei, tanulm ányai, Kozma 
Szilárd, H ürkecz István, H unyad i M átyás 
versei teszik  változatossá az oldalakat. Ek
ko r készül Beke és Bréda szerkesztésében a 
Bábel tornyán (Kriterion K önyvkiadó, Buka
rest, 1983) cím ű  több m in t kétszáz oldalas 
Echinox-antológia. Ebben szinte valam eny- 
ny i ad d ig i m u n k a tá rs  szerepel írásokkal- 
versekkel. M egjelentetése arra is utal, hogy 
az Echinox m agyar vonatkozásban  fogalom 
m á vált.

B retter 1981. nyári távozásával lezárul a 
három  B-s korszak. Lőrincz C saba m arad  az 
egyetlen  m ag y ar szerkesztő. Ősszel csatla
kozik  hozzá a filozófia szakos Keszthelyi 
A ndrás. Ő k 1982 decem beréig szerepelnek a 
kolofonban. Ez a m ásfél év u tóhangja a teo
re tikus korszaknak . K eszthelyit m ég közép- 
isko lásként az Egyed—Szőcs páros fedezte 
fel, így m éltó folytatója lehetne irányzatuk
nak. C sak m ár a politikai légkör kezd egyre 
kedvezőtlenebbé válni. Ez az egész lap ra  rá
nyom ja bélyegét. M ind  kettes-hárm as össze
v o n t szám okat jelentetnek meg. Ezekben — 
m ég a rányosan  —  a m agyar oldalak  szám a 
is csökken. Karl Jaspers, G eorge Santayana, 
G abriel L iiceanu filozófiai szövegeit közlik 
ford ításban , Bréda Ferenc, Hajós József, Ara- 
Kovács A ttila, M agyari Vincze Enikő bölcse
leti írásai m ellett Cselényi Béla, Kiss Géza, 
Kovács A n d rás  Ferenc, Vass Levente képvi
selik a költészetet, Bereczky Péter, Biró G á
bor, D arkó István, Józsa M árta, Visky A ndrás 
a prózát.

1983-ban kezdőd ik  a lap —  egészének — 
roham os hanyatlása. A szerkesztőség élére 
pártszem p o n tb ó l "m egbízható" em bereket 
állítanak. A urel C odoban lesz a főszerkesztő, 
az addig i vezetők, Ion Pop és M arian  Papa- 
hagi ki is lépnek  a kollektívából. A m agyar 
oldalak  élére K om árom i Béla tudom ányos 
szo c ia lizm u s-tan á rseg éd e t á llítják  felelős 
szerkesztő i m inőségben. Ő  m aga egyszer 
sem  közöl a lapban , s igyekszik csak távolról 
k övetn i a szerkesztők  tevékenységét. Az 
1983/3. szám tól kap  két d iákm unkatársa t a 
filológus A sztalos Ildikó és Kovács A ndrás 
Ferenc szem élyében. Kovács egy év m úlva 
k ilép a szerkesztőségből, s egyszerre hárm an  
kerü lnek  helyébe az  1984/3— 4-es számtól: 
H eltai Péter, N éda Zoltán, U ngvári Z. Im re 
filozófus hallgatók. Két szám  u tán  közü lük  
csak H eltai m arad , aki A sztalossal együ tt 
folytatja a szerkesztést 1985 nyaráig . Ezek 
azok az évek, am ikor m ár m inden  szám  élén 
o tt a portré , a lobogós kép, am ikor m egren
delésre kell írn i a vezércikkeket. N éha külön  
a m agyar o ldalakon  is. Az sem  hagyható  
figyelm en kívül, hogy  a m agyar d iákság  szá

m a ekkoriban igen-igen lecsökken, soraiból 
is egyre-m ásra telepednek  át M agyarország
ra. K utasi M eister Róbert, M agyari N ándor 
László, Kulcsár Tibor, Pethő Agnes jegyez 
hosszabb  bölcseleti, lélektani, szociológiai 
tanu lm ányt, B. Kiss Botond, Bölöni Endre, 
H orvá th  Levente közöl gyakrabban  verse
ket. Az összevont szám ok néha egy-m ásfél 
o ldalas m agyar részét így  sem  lehetett köny- 
n y ű  közölhető írásokkal lefedni.

1985 nyarán  áll be  lényegesebb változás: 
teljesen m egúju l a m agyar szerkesztőség: 
Balogh F. A ndrás és Józsa T. István, két filo
lógus, veszi át a m unkát. H ozzájuk 1987 m á
jusátó l csatlakozik a szin tén  filológus Balló 
Á ron. Ő k —  im m ár a heted ik  generáció —  a 
m egado tt szűk, többnyire m ásfél-két oldalas 
kerettel tervszerűbben  tu d n ak  gazdálkodni, 
s így  a színvonal is kissé em elkedik. N éha 
egy-egy tem atikus szám ot hoznak  ki (1986: 
néprajz, színház, az értelm iség helye; 1987: 
m ítosz; 1988: Ikarosz —  m a), verset Bálint 
F azak as K risz tin a , D énes L ászló , E gyed 
Emese, H orvá th  Gábor, p ró zá t Ferenczy Ju 
d it, Jakabffy Tam ás közöl. T anulm ányt a

szerkesztőkön kívül Feischm idt M argit, G á
bor Csilla, K isgyörgy Réka tollából o lvasha
tunk. Balogh F. A ndrás 1988 tavaszán  kilép 
a szerkesztőségből, úgyhogy Ballóra és Jó- 
z sá ra  h á ru l e p o litik a i k o rszak  lezárása. 
1989-ben csak két szám  jelenik m eg decem 
berig. A z egyikben egyetlen, a m ásikban  két 
m agyar oldallal. Ferenczy Jud it p rózát, Fe
kete Vince, K irály László, R ozsnyai László 
verset közöl, U ngvári Z. Im re Böhm  Károly 
filozófust m utatja be, s válogatást nyújt írá
saiból. A 3— 4. szám  kinyom tatását m ég n o 
vem berben letiltották, u tóbb kinyom tatják: 
színház-film  sú lypon tú ra  sikeredik. A kolo
fonban m egjelenik egy új szerkesztő, a filo
lógus Ferenczy Jud it neve.

A "decem beri forradalm at" az Echinox 
külön szám m al ünnepli. Ezen m ár Balló, Fe
renczy, v a lam in t a filozófus-szocio lógus 
H orváth  István képezi a m agyar szerkesztő
séget. A cím oldalon olvasható: "Publicaie tri- 
lingva in  lim bile rom an, m aghiar, germ an" 
(H árom nyelvű kiadvány, rom án, m agyar és 
ném et nyelven). Az egyetlen m agyar oldal 
vezércikkét Balló Á ron  jegyzi: Ösvények. Eb
ben  írja: "Az Echinox biztosíto tta  oldalak, 
m in t m egnyilvánulási keret, m eg is felelt, 
m eg nem  is eddigi igényeinknek. M egértő, 
rokonszervező, de  főleg békénket hagyó fő- 
szerkesztőnk révén lap lehettünk  a lapban. 
Közel az idő, am ikor a keretek  tágulásának  
m ai v iszonyai között tágasabb, kü lön  keret
be léphetünk  á t m i is." A szám  Továbbító 
cím ű hírrovatából arról értesü lünk , hogy  rö
v idesen  új d iák lap  jelenik m eg, m ely folytat
ja m ajd az  Echinox és a m ásik  többnyelvű 
diáklap, a N apoca U niversitär m agyar o lda
lainak a hagyom ányait. Balló Á ron  szóbeli 
közléséből m eg tud tuk , hogy  ekkoriban az 
Echinox m agyar szerkesztői egy Kérdőjel cí
m ű  m agyar d iák lapot akarnak  alapítani, két 
szám át m eg is szerkesztették, s főleg anyagi 
okokból nem  sikerü lt az t nyom tatásban  ki
hozni. H elyette 1990 októberében m egindu lt 
a Szabadság cím ű kolozsvári n ap ü ap  C am 
p u s  m elléklete Balló szerkesztésében (m un
katársai: H orvá th  István, M agyari Tivadar). 
A N apoca U niversitär rom án  része átalakult 
a N u  cím ű lappá, a m agyar szerkesztők p e 
dig az 1990 januárjában  m egalap íto tt —  rö 
vid életű  — Jelenlét (a kolozsvári M ADISZ 
lapja) hasábjain  fo lytatták tevékenységüket, 
főszerkesztője B. Kiss B otond lett. M inthogy 
a Kérdőjel nem  születe tt m eg, az Echinox 
m agyar o ldalait továbbéltették. A z 1990/1—
2- es szám nak egyedü l Balló a szerkesztője, a
3—  4-esen nincs is m agyar szerkesztő, de van  
két és fél m agyar oldala, az 5-ös szám tól 
H o rv á th  Is tv án  sze rep e l sze rk esz tő k én t, 
1991-ben ő felelős szerkesztő lesz, s melléje 
társul a szin tén  szociológus M agyari Tiva
dar. Ő k 1991 nyaráig  jegyzik a lapot. Ez m ár 
a nyolcadik  szerkesztőségi korszak. Balló 
Á ron közlése szerin t ő 1991 nyaráig , több
nyire H orváth ta l és M agyarival együ tt részt 
vett a szerkesztésben, a C am pus összeállítá
sával p árhuzam osan  folyt az Echinox m a
gyar o ldalainak  a m egtervezése is.

A z E ch in o x -szerk esz tés  n eh ézség e ire  
fényt vet M agyari T ivadar beköszöntő  cikke, 
a Merre, Echinox? (1990/10.sz.). M artos G á
bor akkor m egjelent füzetére u talva úgy  ta 
lálja, hogy hasonló  helyzetben v annak  a m a
gyar szerkesztők, m in t a lap indulásakor. 
"Fokozatosan k ialakult az a felfogás, m ely
b en  az Echinox m agyar része m indössze 
»szem szúrásból« létezik, »hogy legyen ben 
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ne magyar oldal«, ezt pedig elrejti a többi" — 
írja. A tehetségesebbek azért nem közölnek 
benne, mert nincs olvasótábora. A szerkesztő 
minduntalan ezzel a kérdéssel találja magát 
szemben: "Hol van az anyag, fiúk, holnap
után megyünk a nyomdába?" Pedig ekkor 
már csak 12 oldalasak az Echinox-számok, s 
a magyar anyagnak csak egy-másfél, néha — 
a dupla számokban — két oldal jut. Ekkori
ban a két szociológus-filozófus szerkesztőn 
kívül még Daróczi Enikő, Fazakas Emese, 
Feischmidt Margit, Kozma Emese közöl ta
nulmányt, esszét. Magyari bevezetővel köz
zétesz egy Bibó István-szöveget az állam
közösség kérdéséről. A közölt anyag javát a 
próza (Bállá István, Dombi Attila, Kerestély 
Sándor, Lázár Krisztina, Varga Sándor, Vida 
Gábor) és a vers (Domokos Johanna, Fekete 
Vince, Hubbes László, Jánk Károly, Lakatos 
Mihály, Márkus Etelka, Sólyom Noémi, Szi
lágyi P. Csaba) teszi ki. Lorencz Attila Wolf
gang Bauer abszurd drámáiból közöl több 
számban válogatást-fordítást. Egy távlato- 
sabb kísérlet is fűződik az egykori szerkesz
tőkhöz: az 1990/9-es számban pályázatot 
hirdetnek két írástípusra: 1. Tömegkultúra — 
kulturált tömeg (esszé, tanulmány); 2. Rö
vidpróza. Az 1991/1—2-es számban Kom
mentár nélkül címmel közlik, hogy a kettős 
pályázatra egyetlen írás sem érkezett be.

1991 nyarán megint szerkesztőválság 
körvonalazódik. A végző, távozó két böl
csész helyére a Bréda Ferenc ajánlására Ho- 
dor Adél angol szakost iktatják a magyar 
oldalak felelős szerkesztői tisztségébe. A 7— 
8—9-es számban vezércikket is közöl Echi- 
nox redivivus címmel, melyben hitet tesz a- 
mellett, hogy az Egyed Péter—Szőcs Géza— 
Bréda Ferenc-féle hagyományt szeretné foly
tatni. A neve által fémjelzett kilencedik kor
szak két és fél évig tart, 1993 januárjától mellé 
társul közkatona szerkesztőként Sántha At- 
tüa, aki 1993 végén szerepet cserél Hodorral, 
ő foglalva el a szerkesztői tisztséget. Ezt a 
korszakot bizonyos stabilitás jellemzi, min
den számban ott a többnyire két-három ol
dalnyi magyar anyag. A szerzői tábor vala
mennyire szélesedik. Maga a szerkesztőnő 
inkább a fordítások terén jeleskedik. Érdekes 
kezdeményezése, hogy levélben keresi fel 
Göncz Árpád író-műfodítót, akkori magyar 
köztársasági elnököt egy fordítással kapcso
latos kérdéssel. Erre válaszként írja Göncz: 
"Az Echinoxot jól ismerem, még elnökségem 
előtti időkből". Ekkoriban tanulmányt és 
esszét Bálint Annamária, Mester Béla, Szőcs 
István, Vargha Jenő László — tehát idősebb 
korosztályhoz tartozók is — közölnek a lap
ban, a hamburgi Frank Schumann írását for
dításban hozzák. A költészetet Benő Attila, 
Cselényi Béla, Egyed Emese, Fekete Vince, 
Kelemen Hunor, László Noémi, Orbán János, 
Varga József, Zudor János és természetesen a 
szerkesztő, Sántha Attüa képviselik. A próza 
terén Benedek Huszár János, Bréda Ferenc, 
Kali Kinga, Kelemen Hunor, Láng Zsolt, Sán
dor Szilárd jeleskedik. Főleg Sántha Attilán 
át szorossá válik a kapcsolat az ekkoriban 
Fekete Vince vezette Bretter-körrel. Több 
megvitatott művet a hozzászólásokkal e- 
gyütt közölnek. Kissé szokatlan, hogy az 
Echinox felfigyel a kolozsvári magyar szín
játszás 200 éves évfordulójára: Sántha szer- 
kesztéséban A színikritika 001. éve címmel hét 
ünnepi előadásról közölnek beszámolót, kri
tikát (1993/1—2.). Kelemen Hunor és "Fran
cois" Bréda Transzközép irodalom címmel indít

vitát 1993-ban, de nem sok eredménnyel. 
Sántha Attila Orbán János verseit elemzi. Az 
Echinox munkatársi gárdáját 1993-ban az is 
megtizedeli, hogy ebben az évben beindul a 
Helikon című irodalmi folyóirat Fekete Vin
ce szerkesztette melléklete, a Serény Múmia, 
ettől fogva itt még honoráriumot is kapva 
közölhetik szépirodalmi műveiket.

Az 1993-as utolsó Echinox-szám témája a 
"Criza Echinoxului", vagyis a lap krízise. A 
magyar oldalakon nem szólnak hozzá, de 
kétségtelenül ott még érezhetőbb a krízis
hangulat. Ezzel a számmal elköszön a Ho- 
dor—Sántha szerkesztőpár, s megkezdődik 
a tizedik, időben leghosszabb szakasz, mely 
két filozófus hallgató, Thamó Csaba (felelős 
szerkesztő) és Csorna Enikő nevéhez fűző
dik. Nevük először az 1994/1—2—3-as szá
mon tűnik fel, mely egyben évfordulós jel
legű, a lap megindulásának negyedszázadát 
ünnepeli. A magyar oldalakon — akárcsak a 
románokon — az addigi szerkesztők és mun
katársak fényképét, rövid életrajzát közlik. A 
bemutatott 28 személy némelyikéről csak in
nen kaphatunk információt. Ez különben

már a második ilyen összeállítás, a húszadik 
évfordulón is, az 1988/7—8. számban volt 
egy román nyelvű "Dicionar Echinox 1979— 
1988” névsorolvasás, de abban csak hét ma
gyar szerkesztő adatai találhatók meg, a 
többiét talán a cenzúrázásnál húzták ki, mert 
távoztak az országból.

A Thamó—Csorna utóbb házasságot is 
kötött páros időszaka a magyar oldalak tize
dik, mondhatni haldoklási korszaka. Az ek
koriban kihozott kettős, még gyakrabban 
hármas számokban egy, néha két oldal jut a 
magyar szerkesztőségnek. De ezt sem min
dig használják ki. Az 1997-es második (4—
5—6.) számtól a nevük még szerepel, de hi
ányzanak a magyar oldalak. Abbahagyták a 
szerkesztést anélkül, hogy utódról gondos
kodtak volna. Az ő idejükben Thamón kívül 
Ambrus Tibor, Bíró László Ferenc, Berszán 
István, Kovács Binder István, Nagy Enikő 
képviseli a prózát-esszét, Király Zoltán, Lá
zár Lehel, Máté Adél, Sándor Szilárd a költé
szetet. Még Bréda is besegít szövegközléssel 
(Rheinhold Alfréd). Ekkoriban két esetben 
közölnek érdekesebb anyagot. Az 1995/6—
7—8—9. szám román oldalainak is a témája 
a "Generaia 90" (A90-es nemzedék), az ekko
riban első kötettel jelentkezőket mutatják be. 
A magyar oldalak is bekapcsolódnak e soro

zatba: több mint tíz szerző, illetve közös kö
tet címét — néhol fényképét is —, rövid jel
lemzését közlik. A szerzők közt feltűnik De- 
mény Péter, Domokos Johanna, Farkas W. 
Endre, György Attila, Fekete Vince, Jánk Ká
roly, Kelemen Hunor, László Noémi, Orbán 
János Dénes, Sántha Attila, Vida Gábor neve. 
Egy másik tematikus szám (1996/10—11—
12.) Eugen Coeriu nyelvész hagyatékátjárja 
körül, a magyar oldalakon Dimén László 
e-lemzi egyik kötetét.

A magyar oldalak utolsó, tizenegyedik 
időszaka az 1998/4—5—6-os számmal kez
dődik. Ekkor veszi át a szerkesztést K. Ko
vács István teatrológus hallgató. Ez a tar
talomból is kitűnik, a cikkek nagy része szín
házi vonatkozású lesz. A már egyoldalnyi 
terjedelműre zsugorodott—néha ki is mara
dó — magyar anyag rendszerint egy-két ta
nulmányból áll. Ä szerzőn kívül Köllő Kata
lin és Vajda Noémi ír színházi cikkeket, Ber
szán István regényt elemez, Könczei Cson
gor néprajzi tanulmányt közöl.

Kovács utóda a felelős szerkesztői szék
ben a 2000/4—5—6. számtól kezdve a ma
gyar szakos Boros Lóránd. Az év végéig 
megjelenő három szám közül egyetlenegy
ben tud még magyar oldalakat kihozni, eb
ben elődje, K. Kovács István egy hosszú 
színháztörténeti tanulmányát és Király Zol
tán két versét teszi közzé.

A lap 2001-ben megindított "Új folyam"- 
ában már nem szerepel magyar szerkesztő. 
Nyilván a román szerkesztők is látták, hogy 
a magyar fiatalok nem érdeklődnek a lap 
iránt, az utóbbi szerkesztők egyike sem vette 
komolyan feladatát. így azt a megoldást vá
lasztották, hogy ha néha akad egy-egy ma
gyar anyag, azt alkalmilag közlik, de meg
szüntetik a külön szerkesztő által vezetett 
fenntartott oldalak rendszerét. Ez különben 
a többi külön oldalra is vonatkozott: a német 
mellett 1992-től francia, 1995-től angol, 1998- 
tól olasz nyelvű oldalakat is rendszeresítet
tek. Ezután a különböző nyelvű cikkeket ve
gyesen közlik. Bár ebben a vegyes rendszer
ben eddig egy magyar nyelvű esszé (Jakab 
Albert Zsolt), egy szatíra (Nagy Koppány 
Zsolt) és egy vers (Karácsonyi Zsolt) jelent 
meg, ez a rendszer nem lesz életképes, s 
magyar szempontból úgy tekinthetjük: fel
adtuk az Echinoxot.

Ezek szerint harminckét évfolyamon át 
harminchárom szerkesztő több-kevesebb 
odaadással gondozta ezt a szerény sajtóbeli 
teret. Különösen az 1970-es években és a 
80-as évek elején funkciója is volt a magyar 
oldalaknak, egy induló generáció fórumává 
vált. A 80-as évek politikai szigorításai köze
pette is meg tudott maradni, de szerepét 
rendre elvesztette. Az 1990-es években vi
szont nem találta meg helyét. A lecsökkent 
terjedelem miatt nehezen is vállalhatott vol
na szerepet. Színvonala végül is a szerkesz
tők tehetségétől, lelkességétől függően hul
lámzott. 2000 táján meg a funkcióhiány oda 
vezetett, hogy nem akadt a — bár jócskán 
megszaporodott — magyar diákság körében 
senki, aki életcéljának tekintse e pár oldal 
összeállítását, gondozását. Érdemes volna 
egyszer áttekinteni, hogy a szerkesztők és 
gyakoribb munkatársak köréből hányán let
tek jelentősebb írók-költők, hányán politiku
sok, közéleti személyiségek, esetleg tudó
sok, s hányán élnek közülük az országban. 
Igaz, akadnak olyanok is, akiknek már lehe
tetlenséggel határos nyomára jutni.
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f tÜ É N 1!  M U M M  246
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:  _  _ _ _
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2UU3

NOSZLOPIBOTOND 

... ki nem oltja
Tehozzád szólok ki epét s vért 
köpött míg az égen kifakult csendben 
Zeusz arca. Zavaros lett a vélt 
platói sziget fölött a tengeristen

vízszint-ege. S bár a lakók harca 
elcsitult, Te büszkén köptél tovább, 
várván végső, Órión-i csodát.

Hallgasd hát igém (csak dallama sok): 
máglyán égnek meg a hatalmasok,

s e csepp köpeted a tüzet soha...

Az utolsó mozi
zakatol bennem a vágy 
villamosa, s kétoldalt 
a sorompók lezárulnak. 
Végállomás: Róma 11 óra,
(a hajam rugalmas és selymes) 
holnaptól királylány a feleségem, 
ki egy nyáron át táncolt 
a vörös sivatagban.
Csend fogad, a félelem bére.
Mi, húszévesek — elfelejtett 
ősök árnyai, elátkoztattunk. 
Weekend, a tűzön nincs 
átkelés, hideg napok jönnek 
(olcsó állatmentes szőrmék). 
Elcsábítva és elhagyatva, 
kés a vízben. Minden eladó.

Eros
Messze áfákon túl 
porc vacog. Az én erdőm, 
s a porc én vagyok.
Ködöt köpök a levegőbe, 
mi itt fölöttem, szintén 
az enyém.
Az ágakra angyalhajat kötöttem, 
megjelölvén, hol 
jönnöd kell felém.
A ím százezer éve várok, 
hogy birtokomra lépnél, 
elárassz tejeddel 
míg erem szakad.
Magamnak kell most 
mégis homlokon csókolnom 
magamat.
Messze áfákon túl 
porc vacog. Az erdő, 
ajporc.
Ósi éj van, hallgatag.

Imitációk
1.
És nem találtam többé már magamra, 
elnyelte hangom a méla őszi szél.
Nem köszöntött rám a régi dallam, 
hát elfeledtem lassan én Adélt.

Magával ragadta múltam, ifjúságom 
s elvitte az összes régi képet, 
melynek tüzénél — mint akkor vágytam — 
ma éjjel százszor telkemig megégek.

És eltűntek a színek is a filmről, 
feketébe öltöztek a tárgyak, 
s markoltam mint hajdan hálóingét 
a hófehérbe foszló puszta vágyat.

És elfeledtem lassan én Adélt.
Más nimfák jöttek, sellők, angyalok — 
de nem találtam többé már magamra.
Ki e verset írja, az sem én vagyok.

II.
Vándorként sok földet bejártam.
Voltam koldus, rab és címeres.
Ágyam sok ezer puha fűszál 
s mindkét lábam hosszan visszeres.

Egy hajad száláért meghajoltam, 
az égből nyúltam a földre érte, 
egy csókodért meghaltam volna, 
de csókjaid a hajnalcsillag mérte.

Akkorra már nem voltam világod, 
mely körötted testedet szagolja — 
és kilenc napra rá az ablakon 
kopogott a sárgalábú gólya.

És vándor lett belőlem, néma koldus 
s hetekre néha címeres.
Nappalom s éjszakám elkopott, 
s a lelkem ma egy fűszálon keres.

Félreértés?
Szemeid kékje a rézgálic sötétje, 
de titkon néha rőzseláng.
Mivé lesz akkor a lelki üdvöm tétje, 
ha újra összeér a szánk?

S ha majd test és test a színes szappanhabban 
dugattyúz míg jő az estve, 
és mi már régen át vagyunk — száz alakban — 
a vízkeresztségen esve,

akkor fektetlek ölemből puha ágyba 
arcodon végig keresve: 
vajon hová tűnt a rőzseláng-világa, 
s mért lett ily hirtelen estve?

MRENA JULIANNA

A fehér dög s a cirmos dög
Két rossz bakmacskám van nekem 
Semmire jók s hatalmasok 
Förtelmesek ördögi rútak 
Bársonytalpuk merő mocsok 
Járnak csak szobáról szobára:
A  falból kifordul a szög 
Marcangol mindent zúz cibál 
A fehér dög s a cirmos dög

A hangjuk rusnyán nyarvogó 
Prüszkölnek még egymásra is 
A vén komondort leköpik 
Danájuk büszke bár hamis 
És mindez oly rettenetes 
Mert nem dorombol csak hörög 
Nem hízeleg de kizsarol 
A fehér dög s a cirmos dög

Zabáinak disznómódra piszkot 
Csámcsognak kaviárt mohón 
Virágágyásban rózsát falnak 
Sülteken híznak s habrolón 
Szellentgetnek kénköveset 
És meghasadnak a függönyök 
És ezen csudamód kacag 
A fehér dög s a cirmos dög

A fehér dög s a cirmos dög 
Kályhalángjába kancsalít 
Tunyán kövéren elterül 
Istent vagy csodát nem gyanít 
És prémes teste mint a rongy 
Nagynéha húsosat böfög 
így él s tenyész míg a világ 
S örökkön engemet szekíroz 
Örökkön énrajtam röhög 
A fehér dög s a cirmos dög

H I R I H
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N O V Á K  V A L E N T I N

I T I  /  •  •  ^ 1 ^ 1Taj v i z s g á l o k
(Zöldnovel la)
Kétségbeesett hangú leveleket kaptak. ír

tak parasztod turisták, festők, vándorok, ju
hászok és földmérők, s mind egyet pana
szoltak, csak másképp: nagy baj a Tájjal. Iga
zából senki sem tudja a baj pontos miben
létét, de érződött, valami hibádzik. A Ma
gyar Tájvizsgáló Hivatalhoz érkező külde
ményekből csak áradt a panasz, akár Pan
dora szelencéjéből a gonoszság, a háború, a 
járvány. A parasztok azon búslakodtak, hiá
ba szántás-vetés, kietlen a végtelen, meg
buggyant a határ, s darázsrajoktól hasasak a 
felhők. A turisták letévedtek az útról, irány
tűik összecsavarodtak, mint az aknázó moly 
lakta levél, arról nem is beszélve, hogy hiába 
gázoltak ezer csodával pompázó vidéken, 
mégis, mintha sivatagban poroszkáltak vol
na. A festők tájképeiről, melyek reprodukció
it bizonyíték gyanánt megküldték a hiva
talnak, lehervadtak a színek, s olybá tűnt, 
mindegyik kép egy-egy panaszkönyv. A 
vándorok elpilledtek a jellegtelen fák alatt, s 
hiába kerestek útba igazító templomtornyo
kat vagy sudár jegenyéket, csak tárgy nélküli 
árnyékok ámították őket. A juhászok össze
keverték birkáikat a bárányfelhőkkel, s egy 
szebb vidékről, aranykorféléről pikuláztak, 
szőttek kesergőt. A földmérők riadtak meg 
legfőképp, mert amint cöveket vertek a hu
muszba, a talaj íziben betonná keményedéit, 
a cövekek oszloppá vastagodtak, s áramos 
drótkerítés feszült ki közöttük hirtelenjében, 
amin ha átnézett valaki, csak szürke, homá
lyos, peronoszpórás fürtre hasonlító vidéket 
láthatott. Széteső-összeálló, hálós vidéket, 
amilyennek talán a méhek tudják a világot 
csalóka képet vetítő, összetett szemeik miatt.

A Magyar Tájvizsgáló Hivatal emberei 
döbbenten s némi meghatódottsággal olvas
ták a leveleket, mert ötesztedőnyi fennállá
suk alatt még egyetlenegy bejelentés sem 
érkezett hozzájuk, amelyben valaki vagy va
lakik a tájat kifogásolták volna. A szakértők 
bizony már réges-régen átképezték magukat 
valamely divatszakma elvárásainak megfe
lelően, a tájértés tudományát csak kapizsgál- 
ták, ha el is nem feledték teljességgel. Mert 
bár fölállott annak idején a "mélyen tisztelt" 
Hivatal, de hát ki gondolhatta komolyan, 
hogy a Tájnak valaha is, valamiféle baja le
het. A Táj dolga az állandóság, mivel a válto
zás léptéke oly kicsiny, hogy emberi szem azt 
észre nem veheti. Ám megtörtént a baj. "A 
határ megbuggyant, az iránytűk összecsava
rodtak, a talaj betonná keményedett..."

Egyik reggel csizmás parasztember dön
gette meg a Hivatal háromöles, szárnyas ka
puját, amit legalább két négyzetméter erdő
ből barkácsoltak össze, s bebocsátást kért a 
MaTájHi elnökéhez, aki kerek három nap 
alatt megőszült. Dr. Szerek Zalán éjt nappallá 
téve tanulmányozta, elemezte a beérkező le
veleket. Bizottságot szervezett. Egy kiszállás 
lehetőségét fontolgatta. Végül kelletlenül, de 
leemelte a pókháló lepte szakkönyveket az 
irattár polcairól, s újfent belemélyedt hajdan 
kitanult tudományába, amit eleddig a rekul
tivációs hipnózis, tömérdek pénzt hozó hiva
tása, s a látszólagos tájállandóság miatt

hanyagolt. Mikor a 
levélkupac aljáról 
bedagadt szemek
kel előkandikálva 
megértette a titkár
női szózatot, már
mint hogy az első 
szemtanú kopogta
tott a hivatalban, 

azonnal színe elé rendelte az öreg földmű
vest. A bácsiból csak úgy áradt a panasz.

— Mióta az eszemet tudom, ilyet még 
nem láttam. Tulajdonképpen nem történt 
semmi, mégis minden megváltozott. Ha ne
kiindulok a dűlőútnak, az olyan, mintha alá
fúrt tájékon gázolnék. A katáng fölkaristolja 
a levegőt, a lapu meg tündérrózsának gon
dolja magát. Kicsiny gyerekként arról mesél
tek, volt, hogy subában arattak. Most deres 
halántékkal meg kell éljem, hogy jeget őröl- 
tetünk a malomban. A Nap meg, a Nap meg, 
kérem, két ácsolt emelvényen áll, olyas, mint 
a szentképeken az Isten szeme. A határról 
még nem is szóltam. Az, akárha kipukkadni 
készülne, nem bírja el a tömérdek, hiába ál
latot, meg a fura népeket, akik a földet beton
nal födik. A gémeskutaknak lába nő, s mint- 
ha-falvak épülnek a kerítések mögött. Teljesen 
kirekedtünk a Tájból, vagy benne rekedtünk, 
nem is tudom már, annyira megzavarodtam. 
Egyszer arra jött egy ördög, azt híresztelte, 
nyugaton lesz a napfölkelte az újesztendőtől. 
Aztán a kiserdő fái meg is dőltek, mind nyu
gatnak. A gólyák kacsalábra kaptak, s nyo
morék gyerekeket pottyantottak az égből. De 
a legfélelmetesebb, majd elfelejtettem, ho
mok hullik a felhőkből, ha Medárdkor kite
kintünk a hajnali égre...

Az öregember folytatta volna tovább is a 
rémes dolgok sorolását, ám Dr. Szerek Zalán 
megkérte, foglaljon helyet a Tájképváróban, 
s ha majd hívják, fáradjon vissza az irodába. 
Azon nyomban magához rendelte a hivatali 
válságstáb tagjait, Párt Jolán gyros- és kávéí
rót, Málna Leventéné betakarítónőt, Szundi 
Szabolcs soflört, Dr. Akác Rezső tájmene
dzsert, Dr. Puszta Sarolta Dr. Nagy Ivánné 
tájfilozófust és prof. Ekhó Péter feltáj-kutató 
bémököt. Osztottak, szoroztak, gyököt von
tak, deriváltak, csöppnyit kétségbe vonták 
egymás szakmai hozzáértését, aztán kibé
kültek, s végül, úgy mellesleg, meghallgat
ták az ennyi fontos ember láttán megszep
pent bátyót. Majd miután másodszor is kites- 
sékeltetett a Tájhiba koronatanúja a váróba, 
úgy döntöttek, másnap hajnalban a helyszín
re utaznak, egyenest a Táj kellős közepibe, 
ahol leginkább hibádzik, ami "öröknek" te
remtetett, s viszik magukkal Fránya bácsit is, 
mert az mégis járatosabb a Táj zegzugaiban, 
lévén odavalósi...

A lefüggönyözött limuzin megállt a Táj 
szélén. Mielőtt kiszálltak volna, meghány- 
ták-vetették a legalapvetőbb dilemmát: ha
toljanak-e be a tájba, s úgy vizsgálják az e- 
gyes elfajult részleteket, vagy csak a táj szé
léig merészkedve, bizonyos rálátást biztosít
va tájékozódjanak. A válságstáb természe
tesen azonmód két táborra szakadt (lustákra, 
valamint tettrekészekre), s komoly vita 
hangjait hallhatták, akik elsétáltak a csillogó
villogó limuzin mellett. Mikor már delelőre 
járt a nap, s legteljesebb pompájában csalatta 
a szemet a délibáb, a limuzinban — a légkon
dicionálás ellenére is — annyira fölforróso
dott a levegő, hogy pülanatok alatt dűlőre 
jutott a tekintélyes grémium. "Az emberi lét

alapköve a kettősség. A dilemmákból, duel- 
lumokból, tézisekből, an ti tézisekből kiindul
va lehet eljutni a nagy felfedezésekig, 
tettekig" — kezdte "székfoglalóját" Málna 
Leventéné betakarítónő. "Tehát azt javallom, 
osztódjunk ketté. A válságstáb egyik fele ha
toljon be a Tájba, a másik fele pedig kívülről 
szemlélje azt. Majdan pedig, három nap el
teltével, találkozzunk az eladdig magára ha
gyott limuzinban, s összegezzük tapasz
talatainkat. Részemről a Behatoló Albizott
ságba szeretnék tartozni, annál is inkább, 
mert a tömérdek egy helyben üléstől fölöt
tébb elzsibbadt az altájam..."

A szaktekintély fölszólalását lelkes taps 
fogadta, s így kora délután végre kikászálód
tak a limuzin üléseiről a Magyar Tájvizsgáló 
Hivatal tótumfaktumai. Fránya papát, aki 
mindeddig csöndben hallgatott avagy han
gosan szunyókált, Párt Jolán javaslatára, he
ves egyetértéssel a Behatoló Albizottság 
tiszteletbeli elnökévé és tájkalauzává válasz
tották. A testület másik fele a Kintről Vizsgá
ló Albizottság munkanévre kereszteltetett. 
Előbbiben Málna Leventéné betakarítónő, 
Dr. Puszta Sarolta Dr. Nagy Ivánné tájfilozó
fus, Fránya József szántóvető, a Behatoló Al
bizottság tiszteletbeli elnöke, tájkalauz és Dr. 
Szerek Zalán, a Magyar Tájvizsgáló Hivatal 
elnöke, rekultivációs hipnotizőr munkálko
dott. (Hosszas civakodás után a limuzint is 
megkapták, hogy a behatolás sikeres és gyors 
legyen.) Az utóbbi albizottságban pedig Párt 
Jolán gyros- és kávéíró, Szundi Szabolcs, li
muzinját vesztett soflör, prof. Ekhó Péter fel
táj-kutató bémök, valamint Dr. Akác Rezső 
tájmenedzser kamatoztathatta képességeit.

JEGYZŐKÖNYV
a Behatoló Albizottság munkájáról
Vezette: Málna Leventéné funkcionális 

írástudó
1. A  táj a lk a lm a s  n a g y m é r e tű , te n 

g e r e n tú li  g é p já r m ű v e k  b e il le s z té s é r e

Terepszemlénk első napján megnyugvás
sal vettük tudomásul, hogy limuzinokkal be
járható a Táj, amit sokan már leírtak, mint 
mihaszna, fölösleges képződményt, púpot a 
földgolyó hátán. A Táj igenis él. Dr. Puszta 
Sarolta Dr. Nagy Ivánné tájfilozófus szemé
lyesen is meggyőződött erről, mikor egy kis 
szikes tó közepére lépdelt föltűrt nadrág
szárral, s ott nagyítóüveggel szemügyre vett 
egy rozsdálló autóroncsot, amin nagyszerű
en érezték magukat a napfürdőző békák. Mi 
több, a pléhkaszni kitört ablakain nád hajtott 
át, s tüzetesebb vizsgálat után az alvázon a 
korrodálás foltjai mellett, mintha algákat és 
vörös moszatokat is látott volna. Mindene
setre pipettáiba mintát vételezett a laborató
riumi kiértékeléshez, mert a vörös moszat 
felszaporodása súlyosan veszélyeztetheti a 
rozsdásodás általi fémelporladás lassú, de 
biztos menetét. E nagy felfedezéshez képest 
eltörpül az a tény, hogy szegény, de hősies 
Dr. Puszta Sarolta Dr. Nagy Ivánné tájfilozó
fus több helyen is fölsértette a talpát a vé
kony és szennyezett iszapban rejtező ab
laküveg-cserepektől. Tapasztalatait a vi
szontagságok ellenére ekképp összegezte a 
MaTájHi női lángelméje: A Táj teljességgel 
megfelel oda nem illő testek, úgymond táji
degen, ember alkotta tárgyak adaptálására
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és bekebelezésére. A természet mindennél 
erősebb, könnyűszerrel bánik el mindenféle 
humán-szeméttel. A Táj önmagát kultiválja. 
Nincs ok aggodalomra.

Fránya Józsi bácsi, szántóvető, a Behatoló 
Albizottság tiszteletbeli elnöke és tájkalauz 
azon aggodalmára, miszerint ebben a ta
vacskában annak idején tavirózsa leveleken 
szaladozott a gulipán, csak legyintett, s kivá
ló szaktudását fitogtatva ennyit mondott: 
Na, bumm, most meg egy ladaroncson süt
kéreznek a brekuszok.

(Megyjegyzés: E történések alatt Dr. Sze
rek Zalán, a MaTájHi elnöke, rekultivációs 
hipnotizőr saját kezűleg gyűjtött be egy bio
lógiai csodát, egy százlábú kígyót. A gyö
nyörű, metálbordó csúszó-járó, amely egy 
félméter széles földrepedésből penderült 
elő, hol a hátán vonaglott, hol a lábain ro
hant, a terepviszonyoknak megfelelően, de 
mindenképpen elfele Szerek mindenhová el
érő markaitól. Hosszas és türelmet igénylő 
cserkészés után azonban sikerült benejlo- 
nozni, mint egy corpus delictit. A sikeres 
akciót követő zihálás közepette Dr. Szerek 
Zalán, a MaTájHi elnöke, rekultivációs hip
notizőr kijelentette, idézem: Ha hazatérünk 
e missziós kőrútról, feltétlen tanulmányt 
írok A Táj csodája avagy a felborulhatatlan állat 
címmel.)

2. A tájban jól elhelyezhetők ben
zinkutak, kávéautomaták, gyors-sü
tők és egyéb gyorsétkezdék

A fáradságos nap végeztével meg kellett 
etetnünk limuzinunkat, amit fölöttébb meg
gyötört a sok hepehupa és a tikkasztó idő. 
Szerencsére a Táj közepén több benzinkútból 
is válogathattunk, végül is egy állatos emb- 
lémájút választottunk. Elmondhatjuk, hogy 
a benzinkutak gyönyörűek voltak. Kicsiny 
parkjaikban kitűnően száradt a csenevész 
díszbokor és a locsolatlan gyeptégla. A talaj- 
szennyezettségi vizsgálatok elvégzése után 
megkönnyebbülés költözött szívünkbe, hisz 
egy köbdeciméter földben csak egy deciliter
nyi ólmozatlan üzemanyagot találtunk. Még 
élet is sejlett az olajosán csülogó földdarab
kák között. Miután Dr. Puszta Sarolta Dr. 
Nagy Ivánná táj filozófus megnagyítózta a 
mintát, egy acélos testű giliszta tekergeti elő 
a zsíros humuszból. Az egyik vakondtúrás
ból pedig egy lezselézett szőrű hörcsög 
prüszkölt ki...

A benzinkút mellett fölállított kávéauto
maták sem okoztak csalódást. Mikor jóma
gam, Málna Leventené betakarítónő 
odalépdeltem hozzájuk, hogy friss feketét 
vételezzek fáradt társaságunknak, nagyot 
sikkantottam, mert pohár helyett egy fészek
alj verébfióka pottyant le a bal oldali gép 
pléhbeléből. Mikor a másik masinával pró
bálkoztam, akkor pedig hangyák úszkáltak 
a fekete-levesben. Fűszállal való kimentésük 
után fogyaszthatóvá vált a langyos ital. Cso
dálatos a kávéautomaták és a természeti lé
nyek eme magas szintű szimbiózisa!

Bár Párt Jolán gyros- és kávéíró a Kintről 
Szemlélő Albizottságban tevékenykedett, 
mint látható, nem szenvedtünk semmiben 
hiányt, hisz a Táj a huszonegyedik század
nak megfelelően — tökéletesen komfortos. A 
legnyugatibb és a legkeletibb igényeket is 
messzemenőkig kielégíti. így a lemenő nap

pipacsában bólogató olajkutak tőszomszéd
ságában találtunk néhány keleti és nyugati 
gyorsbüfét. A teljesen recyling amerikai étel
palotában pülanatok alatt több kiló szemetet 
termeltünk. Egyedül Fránya bácsi, szántóve
tő, a Behatoló Albizottság tiszteletbeli elnö
ke, tájkalauz aggodalmaskodott, aki szerint 
túl sok itt a hulladék, s bár ötpercenként 
suvikszolják a pádimentumot, a sok moso
gatóié kifolyván a Tájba, kikezdi a vidéket. 
Azt is nehezményezte, hogy a töméntelen 
marhafasírt miatt mennyi, de mennyi erdőt 
vágnak ki, hogy azok helyén levegőt kerekít
senek. Oktalankodásában Dr. Puszta Sarolta 
Dr. Nagy Ivánné tájfilozófus csitította, aki a 
hamburgerek papírján hevenyészve kiszá
molta: a gyorsbüfé napi bevételéhez az eső
erdők két-három négyzetméter pusztulással 
járulnak CSAK hozzá. Végképp lecsillapí
tandó az öreget, vettünk neki hagymakari
kákat meg fagyit, amit finnyásan majszolt. 
Sajnos Szerek Zalán, a MaTájHi elnöke és 
rekultivációs hipnotizőr egy keleti büfét vá
lasztott, ahol tésztába csavart kecskehúst fa
latozott, így ékesszólását mellőznünk 
kellett, miközben az örök elégedetlen Fránya 
tatát, szántóvetőt, a Behatoló Albizottság 
tiszteletbeli elnökét, tájkalauzt győzködtük. 
Mikor találkoztunk végre, ő, a legjobb hazai 
rekultivációs hipnotizőr és Dr. Puszta Sarol
ta Dr. Nagy Ivánné táj filozófus összevetették 
számításaikat — mi okoz nagyobb károkat: 
a legelésző marha az esőerdőknek, vagy a 
fűcsomókat rágicsáló kecske Ázsia mészkő
hegyeinek. Gazdaságosabbnak bizonyult a 
marha, mert bár szimbolikusan több erdő 
porlad el a bendőjében, mégis exponenciáli
san több húst biztosít a "felgyorsult emberi
ség" lelassult egyedeinek. A kergeségtől elte
kintve, azt javasoljuk majd tanulmányunk
ban, hogy hazánkban is növelni kell a szür- 
kemarha-állományt, akár az ősgyep kárára 
is.

3. A táj népe és a rekultivációs hip
nózis

Másnap korán ébredtünk a minden i- 
gényt kiszolgáló limuzinban (a kiszállási díj
ból nem futotta motelre!), hisz átéreztük 
küldetésünk súlyát, s egyetlen értékes percet 
sem akartunk elmulasztani. Igaz, néhol ke
rülgetni kellett a homokátfújásokat és buc
kákat, mégis hamarost egy település víz
tornyát pillantottuk meg. S nem volt délibáb. 
Röpke percek alatt begördültünk Homokos- 
tyánra. Elmondhatatlanul szép falu ez. Ha
tárából az "Üdvözöljük Homokostyánban!" 
táblát már elvitték a városi MÉH-be. Házai 
omladoztak, s a gazzal felvert útszéllel, csa
tornaparttal regényes hangulatot árasztot
tak. Mindenütt vadkender verte föl kertjeit. 
Az udvarok elé kitett lócákon öregasszo
nyok és bácsikák iterneteztek az elvágyódás 
jeleként, mit sem ügyelve ránk, a hirtelen és 
hívatlan érkezett vendégekre. Faluhossznyi 
limuzinunk ajtaja az önkormányzati hivatal 
előtt állapodott meg. Sajnos senkit sem talál
tunk Homokostyánban a település-vezető 
grémium tagjaiból, mert mindahányan el
költöztek a városba, s csak a félévenkénti 
testületi ülésekre látogatnak le elárult-elár- 
vult falujukba. így magunknak kellett meg
szerveznünk az estvéli falugyűlést, ahol 
szerettük volna megtudakolni, mi a pana
szuk a helybélieknek. Mi a gond a Tájjal? 
Mert eddigi vizsgálódásunk alatt semmi ki

vetnivalót sem találtunk e térés vidékben. 
Úgyhogy a levelek s Fránya bácsi, szántóve
tő hőbörgései egyre alaptalanabb zsörtölő- 
désnek, mi több, rémhírkeltésnek tűntek. 
Reggel nyolckor, midőn az előre kinyomta
tott plakátokat helyeztük ki az ivó, a vegyes
bolt és a templom falaira — öt hideg- és hat 
melegfront ütközött össze a falu fölött. Az 
eredmény tizenkét halott, mind az idősebb, 
frontérzékeny korosztályból. A hőmérséklet 
egyetlen óra alatt a plusz negyven és a mí
nusz öt fok között ingadozott. Ennek ellené
re kis csapatunk fölötte jól érezte magát, 
főleg miután a helyi kármentőben fölhörpin
tettünk egy-egy kommerszrumos kávét. Frá
nya tata, szántóvető kávés rumot kért.

A délelőttön még kilátogattunk a határ
ba, ahol Dr. Puszta Sarolta Dr. Nagy Ivánné 
tájfilozófus kiselőadta, hogy a Tájnak az ég 
egy adta világon semmi, de semmi baja, 
mindössze fejlődik, s ezt az atavisztikus 
helybéliek, az örök elégedetlen, kékre-zöldre 
vert zöldek, a habókos és pityókás festők 
meg a szemetelő turisták nem látják át. Saj
nos megzavarta akadémiai székfoglalónak 
is kitűnő beszédét egy óriáshangya-csorda. 
Az ízelt lábú szörnyek dinnye nagyságú fe
jeikkel és sarló méretű rágóikkal visszaker
gettek minket a limuzin oltalmába, ahol jót 
nevettünk az egészen, miközben odakintről 
éles csikorgás szűrődött az autóba, midőn 
kitinfegyverek karcolták-karistolták gördü
lő fémbunkerünk oldalát. Végre Dr. Szerek 
Zalán, a MaTájHi elnöke, rekultivációs hip
notizőr indított, s eltaposta a kutyányira nőtt 
hangyákat. A többliternyi kifröccsenő han
gyasav átmarta az alvázat, szétroncsolta a 
motort, így gyalog iparkodtunk a falu felé...

A délután unalomban telt. Távolból 
ugyan láttuk, hogy kivágják a Sívó községbe 
igyekvő utacskát szegélyező jegenyéket, s 
döglött fecskék is hullottak az égből szép 
számmal, de míg az előbbit a környék föld
jeit fölvásárló Világ-Beton Tröszt csendes ter
jeszkedésének, az utóbbit a közelben pus- 
kázgató tálján vadászoknak, s nem a meg
bolydult természetnek tudtuk be. Ja, majd 
elfelejtettem! A falugyűlés előtt fél órával 
történhetett... Megérkeztek az aszfaltra ki
csapott állatok. A lapos horpaszú tehénkék 
tőgyein hatalmas rákos daganatok éktelen
kedtek, valószínűleg a Biliben esett atomre
aktor-katasztrófa nyomaiként. Geiger-Mül
ler számlálónk vészesen ki is lengett, mikor 
egy sajtárnyi reggel fejt tej fölé tartottuk. A 
műholdas követővel fölszerelt lovak, mala
cok és juhok egykedvűen poroszkáltak, ko
cogtak, ballagtak hazafelé, szájukban még 
mindig érezhették a friss kátrány ízét, amit 
aznap legelésztek. Kis csapatunk fölöttébb 
meghatódott ezen az idilli látványon, s úgy 
odafeledkeztünk a nőéi állatsereglet vonulá
sán, hogy majd lekéstük a falugyűlést.

Pedig több tucat emberi roncs is összese- 
reglett. Lucsok Jenőné zakkantnyugdíjas 
kezdte a panaszáradat ránk zúdítását: Mi a 
fészkes fenének jöttek ide? Jöttek volna ak
kor, mikor még lett volna értelme! Mára min
den tönkrem ent. Székrekedésesek és 
röpképesek a tyúkok. Darazsaktól hasasak a 
felhők. Városi svábbogarak költöztek tiszta
szobáinkba. A patakban habzó hipó folyik, 
ami, ha évente négyszer-ötször kiönt a savase
sőzések miatt, teljesen kifehéríti a vidéket. 
Szegény öregemnek göcs nőtt a hátán a sok 
reménytelen gátépítéstől. A göcsbe meg be
leköltözött a Táj szelleme, s minduntalan on-

10



HELIKON
nan sugdolózik a papának, hogyaszongya: te 
is tehetsz erről, nemcsak a Világ-Beton 
Tröszt. Lucsokné sírva roskadt magába, de 
helyette újabb panaszárasztó állt föl, Katáng 
Almos, a helyi vegyesbolt bérlője: No, ha már 
itt vannak, akkor járhatnának nyitott szem
mel, aztán megvihetnék a hírét a városba — 
pusztul a Táj, pusztul a nép. Minden teljesen 
elhibridálódott. A szarvasmarhák összemen
tek, a hangyák megnőttek. Hetente két-há- 
rom, a határban játszadozó gyermekecskét 
falnak föl a vándorhangya rajok. Királynőjük 
leiratban szólította föl a falut, hogy havonta 
a tíz legszebb, kövér fiút és kislányt önként 
ajánljuk föl neki, mert másképp pusztító ha
dait idevezérli, s mindent szétrágnak, szétsa- 
vaznak. Igazán kivezérelhetnék a hadsere
get, mert lassan kihal a falu. A vegyesboltban 
meg a tízcentis, fejlődésben lemaradt fajtár
saik pusztítják a raktári készleteket. Rágóik 
még konzervnyitónak is kitűnők. Szörnyű 
állapotok vannak itt, nekem elhihetik. Több 
órán keresztül folyt a meghallgatás. Magam, 
Málna Leventéné betakarítónő, negyven ol
dalnyi jegyzőkönyvet készítettem, s fölöt
tébb szitkozódtam, hogy miért a mihaszna 
Fránya szántóvető jött velünk, s nem a gyros- 
ími képes Párt Jolán?! Mindegy. Az elhangzó 
hazugságok, ferdítések, vádaskodások után 
Dr. Szerek Zalán, a MaTájHi elnöke, rekulti
vációs hipnotizőr kért szót, azaz némaságot. 
Átható tekintetével pillanatok alatt meg- 
szuggerálta az egybegyűlteket.

A révületbe esett falusiak egymás után 
álltak föl, s meghatóan vallottak az eladdig 
csak szidott Tájról. Lucsok Jenőné zakkant- 
nyugdíjas megkövette egész bizottságunkat, 
hamut szórt önfejére, s "szárnyas szavakat 
szólt": A Táj legtökéletesebb állapotát az el
múlt öt, sikeres évben érte el. Virágzó benzin
kútjai, dús füvű szántóföldjei és fékezett hab- 
zású tavai az idelátogatók s e helyt élők gyö
nyörűségére szolgálnak. A kiirtott madárcsa
ládok helyén csiripoló digitális hangszórók 
üdezöld színükkel jól belesimulnak a Tájba. 
Szürkére festett olajkutak bólogatnak, akár a 
halászó gém, s a szeméttelepek gumihumu
szán szárba szökken a remény; új korunk 
elhozza számunkra a tökéletes létezést. Szép 
és példás beszéde után Katáng Álmos, a he
lyi vegyesbolt bérlője pattant föl, mintha pa
rancsra tenné, s szinte lehurrogta az előtte 
szónoklót. Úgy látszik, rá még inkább hatot
tak Szerek Zalán, a MaTájHi elnöke és rekul
tivációs hipnotizőr jótékony agyi hullámai. 
Megpróbálom visszaadni a vegyesbolt-bérlő 
szinte idézhetetlen retorikáját: Ó, mennyire 
téved, kedves Lucsokné! Csukott szemmel 
jár a világban! Nincsen itt benzinkút, hipó- 
patak — csak kacagó csermelyek, kéklő ten
gerszemek, melyek feneketlen kristály-mé
lyükbe nyelik a terjeszkedni képtelen sívó 
homokot. A szántókon súlyos kalászokat ér
lel a nap, legszívesebben mosolyogva ölel
nénk magunkhoz mindahányat. Olyan ma
darak is ideköltöztek hozzánk, az e földi Pa
radicsomba, amik még soha nem költöztek 
sehová, de hírét vették a magyar Árkádiá
nak, ami a költőket is tömegével vonzza... A 
gémek égbe tartott nyaka mind egy-egy fel
kiáltójel: Itt érdemes, lehet és kell is létezni! 
A hajdan volt szeméttelepek helyén kisker
tek virulnak, s mindegyikükből ránk nevet 
az élet — érett uborka, spárgatök és piros- 
paprika alakban... A hangyák összetöpöröd
tek, a tehénkék kikerekedtek, s gyermekeink, 
a jövő zálogai, radioaktív páráktól megkí

mélt spenóton cseperednek. Ennél idillibb 
vidék, mit vidék — ORSZÁG!, nincs széles e 
világon. Őzek és nyulak hada kergetőzik az 
érintetlen réteken. Rég kihaltnak hitt mada
rak trilláznak a százéves tölgyfák koronái
ban. Csodás egyvelegét találják itt az ön
gyógyításban hívő emberek a természet pa
tikájának. Van itt zsálya, kakukkfű, csalán, 
macskakögyér, s még sorolhatnám a mérge- 
zetlen kincseket. Öröm itt élni, és isteni ke
gyelemből lehet csak ideszületni!

Ám e pillanatban szörnyűséges, szinte 
leírhatatlan dolog történt. Egy hatalmasra 
nőtt hangyafej nyomta be az ajtót, s a rémsé- 
ges rovar felrohant az emelvényre. Odébb 
taszította Szerek Zalánt, a MaTájHi elnökét, 
rekultivációs hipnotizőrt, aki lebucskázott a 
színész-feljárón. Az undorító féreg szembe
fordult a falusi publikummal. Az emberekről 
íziben elillant a varázs, s rettegve figyelték az 
ízeltlábú kissé dadogós szavait: "kikikiki- 
rálynőnk föföföföföttébb düdüdüdühös, 
memememert egyegyegyegy hehehehete 
nenenenem kakakakapott gyegyegyegyerek 
huhuhuhúst eeeezért enenengemet bibibibí- 
zott memememeg, hohohohogy mamama- 
magammal vivivivigyek egyegyegyegy 
fifififiúcskát éééés egyegyegyegyegy lelele- 
leányt". Rövid beszéde után oda hatlábolt

egy kismamával ücsörgő ikerpárhoz, gyors 
mozdulattal a fiút a bal, a leányt a jobb rágó- 
jára kanyarította nadrágkantárjuknál fogva, 
s mire eszméltek volna a jelenlévők, már el is 
rohant. (Eme eseményeket jómagam, Málna 
Leventéné betakarítónő, csak a szóbeszédek 
és tanúvallomások alapján rögzítettem, lé
vén e jelenet alatt ájultan hevertem a színpad 
árkában...) A falusiak azonban, nemhogy a 
hangya után loholtak volna, valahányan Sze
rek Zalán, a MaTájHi elnöke és rekultivációs 
hipnotizőr fejét követelték. Elképesztő, de az 
általunk két napon át kényeztetett Fránya 
tata hergelte ellenünk leginkább a helybélie
ket. Hogyaszongya: Ezek a városi bitangok 
szerkesztik íróasztal mellől a Tájat. Ezek tesznek 
tönkre mindent, miközben álszent módon azt ha
zudjak, minden úgy jó, ahogy van. Persze, mert 
nem az őgyerekeiket rabolják el a borjú nagyságú,

megvadult hibrid-hangyák. Az a csaló is, az a 
Szerek Zalán mindenkit megdelejez a vizenyős, 
tintapaca tekintetével. Le velük! A  megrágal
mazott Szerek Zalán, a MaTájHi elnöke és 
rekultivációs hipnotizőr lankadó erejével 
még megzabolázta a lincselni vágyó csőcse
léket, s a népek szitkozódva ugyan, de szét
széledtek ínséges otthonaikba... Mi pedig 
gyalogosan nekivágtunk a Tájból kivezető 
kacs- karingós útnak... (A Fránya nem jött 
velünk!)

4. "A Táj betakarítható..."
... Ekképp összegezte a látottakat, hallot

takat Szerek Zalán, a MaTájHi elnöke, rekul
tivációs hipnotizőr, midőn az éj sötét leple 
alatt botladoztunk az aszfaltróna dudorain, 
amit a lázadozó vakondok, nyomorult kis 
jószágok nyomakolnak ki a fejükkel. "A Táj 
betakarítható. Megérett a rekultivációra. A 
még megmaradt gémeskutak könnyűszerrel 
alakíthatók át az összgazdasági érdekeknek 
sokkal jobban megfelelő bólogató olajkutak- 
ká, a szőlőtőkék helyén, végeláthatatlan so
rokban műanyag és aluüstben fortyoghat a 
műtrágya, amit a pinceszerekben műanyag 
kannákba tölthet az a munkanélküli réteg, 
amit a Világ-Beton Tröszt termel ki az avítt, 
senkit nem vonzó vidéki szakmák, mint 
szántás-vetés, aratás, juhászkodás, csikósko
dás, állattenyésztés, áldásos kiszorításával. 
A Táj szélén épült míniumgyárak már most 
is vegyes üzeműek, mi több, alkalmasak pi
rosabb paprika előállítására is. A folyókat, 
patakokat, csatornákat, szikes tavacskákat 
befedjük, nehogy élet fertőzze azokat. A Táj 
tulajdonképp már mai formájában is alkal
mas a filozófiai elmélyülésre, de lakályosab
bá tehető, ha az aszfalt fölé a délibáb 
hologramját vetítjük..."

5. A hármas út
Már pirkadt, mikor a rónára festett hár

mas úthoz érkeztünk, s mi tagadás, elfelejtet
tük, melyiken jöttünk a Tájba. Szemből ha
talmas kamioncsorda hömpölygött felénk. 
Békésen csóválták füstkígyóikat, néha na
gyot bődültek tülkeik. Sajnos messze elke
rültek minket, úgyhogy tanácstalanul áll
dogáltunk a keresztútnál. Már a nap is fel
kelt. Piszkos narancssárga arcát reggeli pá
rákban törölgette. Kilenc óra körül lehetett, 
mikor a távolban dülöngélő kis csoportozat 
tűnt fel. Ahogy közelebb értek, látjuk ám, 
négyen vannak, és hasonlatosak munkatár
sainkhoz, a Kívülről Szemlélő Albizottság 
tagjaihoz. S valóban. Legelöl Dr. Akác Rezső 
tájmenedzser lépdelt. Még ő tartotta legjob
ban magát. Mögötte egymást támogatta 
Szundi Szabolcs limuzinjától megfosztott 
sofőr és Prof. Ekhó Péter feltáj-kutató bér- 
nök. Leghátul Párt Jolán gyros- és kávéíró 
billegett s szentségeit tűsarkú cipellőjében. A 
találkozás fölött érzett mérhetetlen öröm, 
furcsálkodás, vállveregetés és kölcsönös 
mindenféle után riadtan tekintettünk végig 
kollégáinkon, akiket fenemód megtépázott 
valami. Letelepedtünk a kellemesen forróso
dó, árnyéktól mentes aszfaltra. Kerekedő 
szemekkel és a hőségtől is táguló fülekkel 
hallgattuk Prof. Ekhó Péter feltáj-kutató bér- 
nök horrorisztikus úti beszámolóját:

"Épp nézelődünk az elválásunkat követő 
> > > ! > >  fo ly ta tá s  a 12 . o lda lon
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> > > > >  f o l y ta tá s a  11. o ldalró l

délutánon, szóval épp nézelődünk befelé a 
Tájba... A drótkerítést még meg is nyirbáltuk 
kicsit, hogy ne azt a peronoszpóra színű vi
déket lássuk, hanem az igazi arcát mutathas
sa nekünk a tájék, mikor odasomfordált hoz
zánk egy kutya. Mindnyájunkat megszaglá
szott, s borzalom, levizelt. Ahogy ott álltunk, 
a döbbenettől földbe gyökerezett a lábunk, 
de tényleg, nem csak szólásmondásosan. 
Képtelenek voltunk moccanni is. Erre még 
több kutya érkezett. Tacskó, komondor, 
korcs, mit tudni még, mifélék. Egyben vi
szont szemlátomást megegyeztek, dühöd- 
ten morogtak ránk, fogaikat csattogtatták, 
nyálzottak, vicsorogtak veszettül. Szóltam a 
többieknek, még véletlenül se nézzünk a sze
mükbe, mert azt kihívásnak vennék, s ne
künk rontanának. Az eget kémleltük, 
miközben a félelemtől úgy álltunk, mint a 
cövek. Ereztük, amint a fölmérgesedett bes
tiák körbejárnak minket, szaglásznak. De 
nem tudták mire vélni mozdulatlanságun
kat és látszólagos közönyünket. Halálfélel
münkben, mint később megbeszéltük, a 
Mindenhatóhoz fohászkodtunk, hogy "min
den" hasson már a világ e pöttöm szögletére 
egy kevéskét, s hálából a nevét citáljuk halá
lunk napjáig. Tett is csodát. Az ebek ráunva 
arra, hogy nem történik semmi, eloldalog- 
tak. Ahogy belevesztek a látóhatárba, meg
próbáltuk átpréselni magunkat a kerítésen 
szabott lükön, hisz eleddigi Tájba lesdelé- 
sünk alatt biztonságosnak, magyarán lakat
lannak tetszett a vidék. Már átjutott Párt 
Jolán gyros- és kávéíró, Szundi Szabolcs li
muzinját vesztett sofőr, Dr. Akác Rezső táj
menedzser, s én következtem volna... De 
müy iszonytató, fönnakadtam a kerítés drót
ján. Zakóm széthasadt, s ekkor egy cifrát 
káromkodtam. Sajnos az előbb még lágyan 
kérlelt Isten is főszereplője lett az átkozódás- 
nak, így nem csodálom, hogy bősz kutyái 
ripsz-ropsz megjelentek, s megtépázták a 
Tájon kívüli felemet. Mire átfurakodtam ma
gam, több sebből véreztem. A többiek el sem 
tudtak látni, mert minden felszerelésünk táj- 
jidegen lett, azaz kinnmaradt. Nagyon rosz- 
szul voltam. Jó lett volna kimosni és fer
tőtleníteni a harapásokat, de sehol egy tó, 
sehol egy patak, egy forrás. Végül találtunk 
egy szikest, de az megrozsdált a benne ro
hadó ladarancstól. Erőm elhagyott. De sehol 
egy fa, sehol egy bokor. Az aszfaltozó gépek, 
a benzinkutak, mint a délibáb, a szemhatá
ron vibráltak, úgyhogy azoknak az árnyéká
ban sem reménykedhettem. A zilált nap pe
dig a zeniten szitált. Ahogy így ballagtunk, 
mit ballagtunk, vonszoltuk magunkat étlen- 
szomjan, elénk toppant egy pöttöm manó. 
Azt mondta, hogy ő Egyszűnyű Kombájn- 
nyányimonyók, s ha a kedvében járunk, se
gít nyomorult helyzetünkben. Kérleltük hát, 
de izzasztó feltételekhez kötötte jótétemé
nyeit. Az volt a feladat, hogy csákánnyal, 
amit ő maga varázsolt, törjünk föl húsz 
négyzetmétenyi aszfaltot. Másnap reggelig 
küszködtünk, de csak meglettünk e láger
munkával. Ekkor Egyszűnyű Kombájnnyá- 
nyimonyók csettintett: s nőtt egy vüágmagas 
fa, ám az árnyéka csak akkora volt, hogy mi 
épp hogy odakucorodhattunk. Csettintett 
még egyet: erre egy bő és tiszta vizű forrás 
bugyborgott föl a föld mélyéből. A jótét lélek 
harmadik csettintésére gyógyfüvek sarjad
tak. Ezekből meg a szakálla egy szálából 
főzetet készített, bekente szétharapdált lá

bam, a maradékot pedig megitatta velem. S 
csodák csodája, hopp, meggyógyultam. 
Butykosokat is kerített, mind a négyet meg
töltötte hűs vízzel, s utunkra eresztett. Nem 
mondott semmi különöset, de mióta elvál
tunk, zöldben látjuk a világot. Mielőtt talál
koztunk volna veletek, belekeveredtünk egy 
óriási viharba. A forgószél csak úgy szaggat
ta föl a beteont és az aszfaltot. A Világ-Beton 
Tröszt gépit az égbe kapta, majd elejtette, 
valamennyi ripityomra tört. Mi pedig a leg
nagyobb életveszély közepette megfogtuk 
egymás kezét, s körtáncot lejtettünk, mint a 
szédült bakfislányok. Végül feloszlottunk, 
mint bizottság, s elhatároztuk, lemondunk a 
MaTájHi-s tisztségeinkről is. De gondoltuk, 
lévén, visszaút nem adatik, megkeresünk ti
teket, hogy megosszuk az örömhírt...

Itt azonban megszakadt Prof. Ekhó Péter 
feltájkutató bérnök lassan-lassan térítésbe 
átcsapó beszámolója, mert a három útról 
szinte egyszerre ért hozzánk három alak. 
Először a bal felől jött szólott:

— Nem Vörösmarty küldött (költő va
gyok bár én is), hanem önnön lelküsmere- 
tem. Csak a toliammal harcolhatok a Tájért, 
amit ti elárultatok. Elhoztam egy Tájeposz 
első két sorát, az lesz a feladatotok, addig 
sem ártotok senkinek és semminek, hogy 
írtok hozzá még húszezer sort fejenként. Az
tán lemásoljátok egy nagy tekercsre, arany- 
ládikába rakjátok, és elássátok a Táj kellős 
közepén magatokkal együtt. íme, így hang
zik a "népdalküszöb":

Megzabolázta a kópé ember ősi vidékét.
És mi maradt ott? Hűlt helye csak! Meg

aszott, kizsarolt Föld!
Mikor befejezte, elmállott a jelenés, s a 

középútról előlépett egy turista:

— A Vüágmindenség turistája vagyok. A 
nevem lehetne Zsír Balázs is, ha azt nem 
találták volna már ki G. és N. urak, a senki 
által nem ismert pikareszk-szerzők. Csak 
azért ballagtam erre, mert hallottam, nagy 
gond van a Tájjal. Annyit mondok, az ál
szentség, a kenetes szólamok elpusztítanak 
minden teremtett világot. Amerre megfor
dultam, az embereknél csak bölcsebb lé
nyekkel találkoztam, olyanokkal, akik 
óvták, amibe beleszülettek. De ti?! Fúj, me
gyek is tovább. Azzal fölmozgólépcsőzött a 
levegőégbe...

Jobbról egy zöld emberke szökkent elő:
— He-he, milyen gusztusos kis bolygó ez 

a tiétek. A miénket, ami hasonlatos volt eh
hez, elrontották a tervezőink. A gyönyörű 
betonsíkságok helyén gusztustalan vadonok 
nőttek. A megszilárdult aszfaltfolyók helyén 
víz gyöngyözik. A fekete és a szürke élet 
zöldre váltott. Hányinger az egész! Mondom 
néktek, ti aztán tudjátok, hogyan kell élni! 
Szerintem cseréljünk planétát. Biztosan bol
dogabbak lennétek a mi naprendszerünkben 
— pillogott fondorlatosán a "zöldség"... 
Majd illa berek, nádak, erek — eltűnt.

Eddig a jegyzőkönyv, amit Málna Leven- 
téné betakarítónő és funkcionális írástudó 
vezetett alapos gondossággal... Még annyit 
tehetünk hozzá e sajnálatos esethez, már
mint a hirtelen jött Tájhibához s a körülötte 
kialakult hercehurcához, hogy a MaTájHi 
emberei, nevezetesen Szerek Zalán, Málna 
Leventéné, Puszta Sarolta, Párt Jolán, Szundi 
Szabolcs, Ekhó Péter és Akác Rezső kigyó
gyulván a napszúrásból — önként lemond
tak hivatalukról, s egyiket, másikat, hol 
mindahányat egyszerre (mivel összeláncol
ták magukat) többször letartóztatták a Világ- 
Beton Tröszt elleni kék-zöld tüntetéseken...

— Jelen pillanatban a Föld kétharmadát 
már aszfalt borítja, de pihenésre nincs ok, 
mert a mű még nem tökéletes — nyitotta 
meg a tröszt 234. értekezletét Sivár Sóvár, a 
(rádiójátékból is ismert) nagy világvarázsló. 
Az utcán pedig suhogtak a gumibotok...
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Édes anyanyelvűnk
A 80-as évek elején Sinkovits i Imre mondta a 
humorfesztiválon és még ő is belezavarodott!!! 
Olyan sokszor megkapjuk, hogy a magyar 
nehéz nyelv. Kár, hogy akik ezt mondják, 
nem értik meg a következő kis verset:

BENCZE IMRE

Édes, ékes apanyelvünk
Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.

Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vöm, ezek talán vövek?
Azt se tudom, mi a cö, egyes számú cövek?

Csók — ha adják — százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve cső? 
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hős, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrencenben, Győrött, Pécsett, Szegeden, 
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fű ti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fű t ő.
Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájunkat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád 
helyiség.
Nemekből vagy igenekből, született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a térítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. 
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatotffiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget. 
Megtanultam, két fél alkot és garantál egészséget.

Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem, 
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.

Hiba mentes mentő vagyok,
Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett,
Díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek.
Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs 
lent is fent megfent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent. 
Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött, 
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött.

Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fólvágott?

Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal,
Prímás várja forró tussal.

Határidőt szabaott Áron,
Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon,
Kitartásod meghat, Áron.

Felment — fölment, tejfel — tejföl,...
Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya afólemás korláton. 
Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen, 
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.

A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára, s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?

Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok? 
Hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok?

Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.

Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!" 
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé",
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom, 
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.
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J Ó Z S A  I S T V Á N

Képballadák
Kós K ároly, a gra fik u s

Kós Károly, az építész, a néprajzos gya
korta tudományos igényű elemzés tárgya, 
Kós Károly kultúrtörténeti munkája közis
mert, Kós Károly, az író, a színműíró művei 
évtizedek óta megkapták helyüket a kötele
ző oktatásban.1 Kultúrpolitikai tevékenysé
geit mint példaértékűt idézzük; egy alkotó, 
egy szakember rangját konferenciákon és 
publikációkon túl végül is az jelzi, hogy kik, 
hol, hányszor hivatkoznak rá, idézik, ala
poznak gondolataira; vagyis folytatják, mert 
folytatható és folytatandó. Él, közöttünk él. 
Annál kevesebb szó esik grafikusi tevékeny
ségéről. Ha egyáltalán... A ma fellelhető, ren
delkezésünkre álló, Kós Károlyról írt kötetek 
sorában egyetlen könyv egyetlen fejezete 
ígérkezik, Nagy Elemér Az építő Kós Károly 
című kötete a Művészeti írásaiból, művészeti 
írásairól című fejezettel zárul; a szerző e rím 
alatt Kós írói és építészeti tevékenységét tár
gyalja. Képzőművészi tevékenységéről a 21. 
század elején sincs semmi fogódzó tehát. A 
művek amúgy ismertek, sőt közismertek, 
kötetekben kísérik a szövegeket, tan
könyvekben, iskolák folyosóin, tantermek
ben stb., stb. gyakran láthatjuk azokat, 
mégis, e sokoldalú életműnek ez a része 
mindmáig teljességgel feldolgozatlan.

Felmérjük az életművet, leírjuk, interpre
táljuk, értékeljük az életművet, elemezzük, 
magyarázzuk, lebontjuk, ízekre szedjük az 
életművet. Európai típusú racionális gon
dolkodásmód, az európai ember a ráció em
bere.2 Descartes írja le a rendszerről és a 
módszerről írott klasszikus művében — 
minden bizonnyal először —, hogy ha egy 
problémát megértünk, akkor meg kell szaba
dítani a fogalmaktól, vissza kell vezetni a 
legegyszerűbb kezelésformára, és minél ki
sebb részekre kell osztani felsorolás segítsé
gével. A Kós-művek, igen, mindegyik, az 
építészeti, a mérnöki, az irodalmi, mind
egyik, külön-külön és együtt tulajdonkép
pen ugyanazt jelzik. Kós Károly, a mérnök, 
Kós Károly, az író, Kós Károly, a néprajzos 
stb. — mindez általában szükséges kategori
zálás. Képeiről szólva azonban egy olyan 
alkotó egzisztenciát kell megragadnunk, 
amely több, sok területen adta eredményeit, 
és azok nem tárgyalhatok egymástól határo
zottan elkülönítve. A határozott elkülönítés 
csak a tudományos igényű vizsgálódás saját 
útjainak, munkájának, vagyis saját státusá
nak vizsgálata, megerősíteni akarása. Vagyis 
a módszer kérdése. Magában a vizsgált -témá
ban nem él efféle megosztottság, csak a re
cepció, a tudományos igényű vizsgálódás 
módjával, annak eredményeként és vélt ered
ményességéért erőltetjük bele. Nyilvánvaló a 
tárgyalt gondolkodás- és létezésmódnak az 
egysége, most eszerint kell szemlélnünk és 
megközelítenünk. Egy alkotó egzisztenciát, 
annak alaprendjét kell tehát megragadnunk, 
amely különböző területeken, diszciplínák
ban, műnemekben, műfajokban nyilvánult 
meg. Az az irodalmi mű néprajzilag hiteles, 
"analitikus próza", az a grafikusi tudás épí

tészi, néprajzi háttérismereteket, alapozást, 
mérnöki tudást jelent, mindezek élő rend
szerére épül. Egységben élt és él Kós Károly 
műalkotása, életműve, ha lebontjuk is, első
sorban a saját munkánk könnyítésére tesz- 
szük, és akárhogy is — vissza, fel kell épí
tenünk. Szerzők, művek, elméletek hosszú 
sorára hivatkozhatnánk: a 20. század utolsó 
évtizedeire, elsősorban a hermeneutika ga- 
dameri fordulata következményeként beé
rett a módszer önreflexiójának korszaka. 
Ennek tudatában, erre az örökségre alapoz
va, illetve a vizsgált téma, a Kós Károly-élet- 
mű sokoldalúságától függően a fentiek elő
zetes tisztázása után közelíthetünk ehhez a 
feldolgozatlan témához.

"Megszabadítani a fogalmaktól" — nyil
ván nem szakítjuk ki az egyes műveket kör
nyezetükből, végképp nem mosunk össze 
építészetet és néprajzot és szépirodalmat, 
mindez abban segít, hogy azt az őserőt, kre
atív tartást, értelmiségi létezésmódot vizs
gáljuk, amely a művek alapja és éltetője, a- 
mely a művekben megtestesül, megnyüvá- 
nul. Grafikák. Ha ugyanis azt a vizuális kó
dot keressük, amelynek alapján a képek szü
lettek, akkor a rajzban az építész tudását, a 
mérnök precizitását, a néprajzos felkészült
ségét, illetve mindezek élő egységét találjuk, 
ebből kell kiindulnunk. Grafikák. Könyvil
lusztrációk, önálló műalkotások? Többek, 
mint illusztrációk? Szövegekhez, szöveg 
alapján született képi ábrázolások? Milyen 
intézményes keretben, keret számára? Mi
kor? Meghatározni helyüket, lebontani — 
"lebontani"?!, már megint? — azt a vizuális 
kódot, amennyiben lehet, amellyel, amely 
alapján ezek az ábrázolások születnek, ez 
most a legfontosabb cél. A kontextus, téma 
— alkotó — műalkotás kognitív, kreatív fo
lyamatban, illetve az átkódolás folyamatá
ban azt a sajátosságot keressük, amely sze
mélyes alkotói, illetve erdélyi.

A régi Kalotaszeg4 19 grafikája életkép, 
dolgozó vagy dulakodó emberek, fejfák, vá
rak — a képekben történetírás, történet
mondás, mesélő, regélő jelleg, abban pedig 
az archaizálás a legfőbb sajátosság. Sajátos
ság — alkotói és erdélyi. A Szentimrei Jenő 
Verses magyar krónikája Kós Károly képeivel cí
mű kötetben5 várak, történelmi személyisé
gek ábrázolásai, önálló rajzok jelentik az ü- 
lusztrációt, a portrékon a minimalizálás, a 
szikárság a jellegadó sajátosság, illetve az 
archaizálás a betűformákkal, betűtípusok
kal, az elválasztásbeli következetlenségek
kel. Szentimrei Jenő Csáki biró lánya. Ka
lotaszegi ballada három felvonásban, öt kép
ben című kötetéhez6 a címlapot rajzolta Kós 
Károly; újra a megdőlt fejfa motívumra tér 
vissza, de nem is csak motívum lesz az itt, 
hanem szimbólum, egy egész közösség hely
zetét jelképezi. Szentimreilenő Nyári délután 
Egeresen című kötetében7 a linómetszetek 
emberalak és torony párhuzamára való uta
lások. 1924 tehát — itt már egyértelmű, hogy 
épületek személyiségét rajzolja meg, azok

karakterét. Az emberalak — torony párhu
zammal végül is választott szűkebb hazájá
ról, Kalotaszegről, illetve hát Erdélyről 
beszél. Kalotaszeg8 — választott szűkebb ha
zájáról külön könyvet adott k i."(...) az anya
gi és szellemi erők időben való hatalmas 
felduzzadásának bizonyítékai Kalotaszeg 
falvai, melyekre a középkor késő gótikája 
mai napig letörülhetetlenül nyomta rá a ma
ga tipikusan kalotaszegi bélyegét — írja. — 
A kalotaszegi falu lakóházai és gazdasági 
épületei, a lakóház bútorzata, sőt a díszítése 
is alapjában, szellemében és szerkezetében 
mai napig gótikus maradt. A későbbi rene
szánsz, majd az Erdély más vidékeit annyira 
jellemző bárok9 Kalotaszeget nem tudta át
formálni. Egy-egy templomtorony sisakja, 
néhány párkányforma becsúszott ide is, a 
parasztház néhány bútorának deszkakivá
gása, festett dísze bizonyítéka, hogy próbál
kozott itt is a bárok, de alapjában, jellemé
ben, szellemében maradt minden középkori.

Kétségtelen, hogy a XV. század Kalota
szeg ezer esztendejének fénykora, és a talán 
minden magyar népcsoport közül legkon
zervatívabb, legkonzerválóbb képességű ka
lotaszegi nép az ő fénykorában kapott és 
szerzett művészi stílusát, csodálatos ragasz
kodással őrizte, gondozta és fejlesztette a 
mai napig azzá a csodálatosan harmonikus 
szépséggé, amelyet ma kalotaszegi népmű
vészetnek ismerünk."10 A 15—16. századtól 
a gótika és a barokk jegyei — a 20. századból 
átnézni ekkora időtávon, mindezt hűen visz- 
szaadni pontosság, dokumentáris hűség 
egyrészt, másrészt alázat, és mindez együtt 
művészi választás eredménye. Ez az esztéti
kai magatartás úgy öninterpretáció, öngya
korlás, hogy ez a műalkotás nem saját magát 
igyekszik kijelenteni, nem az alkotói inven
ció lesz a jellegadó, hanem a dokumentáris 
hűség, ezzel a téma magában hordozott, őr
zött sajátossága. Kós Károly végkövetkezte
tése: "Kalotaszeg: művészeti fogalom." 
Erdély. Kultúrtörténeti vázlat12 — a szövegben 
49 ház, kúria, vár rajza, 5 házbelső, 6 népvi
selet — a rajzokon nem annyira a tárgyi 
világot igyekszik bemutatni, hanem az em
beri karaktert, egy közösségét. A házak, épü
letek, tornyok, bástyák emberi tartását fejezi 
ki. Szintén ez a célja az Erdély köveiben13 vagy 
a Kós Károly képeskönyv14 gazdag képanyagát 
képező rajzok esetében; a kötet részletes ösz- 
szefoglalása egy alkotó életútnak, ezzel pár
huzamosan a rajzok etnikai és szociális, sőt 
erkölcsi portrét nyújtanak Erdélyről. Élet
rajz15 — a könyvet erdélyi házaknak, tető- 
szerkezeteiknek, kalotaszegi, székelyföldi 
kapuknak a rajzai díszítik. E gazdag mun
kásságban képzőművészeti tevékenységet 
követve megismerkedünk az Erdélyi Szép
míves Céh, a Barabás Miklós Céh, az erdélyi 
magyar képzőművészek szövetségének ala
pításával. Nagy Elemér Az építő Kós Károly 
című, építészi — illetve irodalmi — tevé
kenységet tárgyaló könyvében17 írja: Kós 
Károllyal kapcsolatban a legtalálóbb jelző: 
"Erdély mindenese volt".18

Várak tehát, utcák vagy falusi házak raj
zait kapjuk, Erdély kövei első látásra felis
merhetően beszélnek. Középkor, barokk és a 
jelen és a jövő számára megőrizni kívánt 
legendás múlt — időfajták keverednek itt, 
rétegződnek, ötvöződnek, ez a hangulat a 
kronológiai különbségek, távolságok kikap
csolásával születik. Ez a hangulat a balladáié. 
Ezek a képek egy olyan közösségről beszél-
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nek, am ely tragédiából szárm aztatja újabb 
létezését. Je lenva lókén t éln i győzedelm es 
m últa t, (csonka) építést, felemelő bukást, ha 
ez lesz a jelen katarzisa, akkor ez itt a ballada 
érzelem  világa.19 Balladák. A hogy m a ism er
jük, a ba llada  líra és ep ika és drám a ötvözete, 
de nem  is összetevőket, ezek v iszonyát v izs
gáljuk, h anem  ahogyan  Kós Károly balladát 
rajzolt. K épballadák tehát. M iért ez t a m űfajt 
válasz to tta  Kós Károly? M iért kreált ilyen 
m űfajt, m iért ez b izonyult szerinte a legm eg
felelőbbnek valam ely  erdélyi sajátosság, ka
rakter —  világ és alkotó viszony: — m eg
ragadásához, — alkotói hozzájárulás, refle
xió: — képszerűsítéséhez, —  m űalkotás: — 
ábrázolásához és kifejezéséhez? M ár a tém a 
adja? M i az, am i a tém ában  eleve adott?

Erdély kövei... Egy sok száz éves m últ, 
egy örökölt attitűd. A súlyos sorskérdésekhez 
való  erős vonzalom , az egzisztenciát így a- 
karja m egragadn i.20 M it hoz m agával a tém a, 
m i az, am it eleve ad, és am i egyben kény
szerít is? Em berek, házak. "Erdély". G ondo
lati tér, am elyben a fikció valósága lesz m eg
határozó. Az alkotás folyam atában a m űvész 
esztétikai m agatartását, ugye, először is a 
tém a határozza meg, az  1945 előtti periódust 
tekintve egyértelm űen. A z alkotó szubjekti
vitása, a m űvész  attitűd je  az tán  annak  elfo
g ad ásáb an  vag y  irracionálissá m inősítésé
ben  áll. Kós Károly attitűd je az adott, a m eg
lévő szabad  válasz tásában  áll. N em  találunk 
itt valam ilyen  izm ushoz köthető torzításo
kat, po larizálásokat, avan tgárd  m egoldáso
kat, az  első és legfontosabb következm ény 
a z tá n  a d o k u m e n tu m s z e rű  h ű sé g  lesz. 
M indez m égsem  a lá to ttak  egyszerű  m ásolá
sa. H ogy az m űvészet tehát? A rajzok az 
építész tudása, a néprajzos tárgyi ism erete,'a 
m érnök  precizitása m ellett a m esélő törté- 
netm ondásával m egalkotott m űvek. Ezeket 
a tudom ányokat, d iszciplínákat, m űnem e
ket és m űfajokat —  tu dom ányon  tú l — egye
síten i, ö ssze h n ag o ln i, ö tv ö zn i, egységbe 
költeni, ez a m űvészet. Ez Kós Károly m űvé
szetének sajátossága.

Közös a rajzokban a leonárdói geom etriai 
perspek tívákkal való  beállítás, felnézünk  a 
tájrészletre, épületekre, em berekre —  és ez, 
ugye, kezdettő l értékítéletre készteti a befo
gadót. A perspek tíva a kerethatással együtt 
építi ezt a funkciót; a keret m űfajm égha táro
zó — prem ier p lán , szekondplán , nagyto tál 
stb. —, a "tájkivágás" technikáját az im p 
resszionista form aforradalom  óta használja a 
képzőm űvészet. Az ábrázolt tájrészlet kivá
la sz tá sa  ú g y  tö rtén ik , hogy  eleve d o m b 
vagy  hegy tetőn  az a v á r vagy épület. A pers
pek tívák  és kerethatás ilyen összjátéka m ár 
m agától kínálkozik.

A látvány m inim alizálása következik a szi- 
kárságig menően; csak néhány, a minim álisan 
szükséges kom pozíciós elem et válogat össze. 
És néhány, a szikárságig m enően kevés vonal, 
am ely a táj, épület, fejfa, em beralak vázolásá
hoz szükséges. Erős kontúrokkal.

Fenyőfa és em ber, fej fa és em b er— élet és 
halál fő jelképei az erdélyi em ber életében, 
m o n d h a tn ék  ú g y  elsőre. Egy folytonos jelen
lét szim bólum ai. Á sókat em legetett "az erdé
lyi em ber eggyé vált a tájjal" sém án tú l fon
to sab b , h o g y  h a n g sú ly o z o tta b b a n , m in t 
m áshol.21

A nehéz körülm ények, hegyvidék  —  ter
m éketlen  föld, e lzárt inform áció stb., stb. — 
ellenére is, akárhogy is helytálló  em bert lát
juk. Tájat szeretettel u raló  em bert lá tunk  itt

és e helytállás trag ikus hősiességét. A feszes 
te s tta rtásb an , d íszm ag y arb an , tájegységre 
jellem ző népviseletben vagy egyszerűen  al
kalm i öltözetben ábrázolt em bert.

G yakori kom pozíciós elem: egy szem lé
lődő em ber alakja. Ki a szubjek tum  tehát? 
Tevékenysége? A z em beralak  része is a be
m u ta to tt v ilágnak és ny ilván  k ívülálló  is, 
szemlélődő; ezzel az ő szem ével látunk. Ez a 
m agatartás egyfajta episztém ikus távolság- 
ta rtást jelent. M it jelez m indez a befogadó, a 
grafikák nézője szám ára? A nézőt nézzük, a 
m egfigyelő m egfigyelői vagyunk, a szemlé- 
lődő t szem léljük, a szem lélődést szemléljük; 
kép  a képben, a m etafora fölöttes szintje és 
m otiváció a befogadó szám ára — ő m aga is 
része a m űalkotásnak , a képben  bem utato tt 
v ilágnak. És nem csak abban  az értelem ben, 
ahogyan  a kortárs szakirodalom  a ny ito tt m ű 
részének tekinti a befogadót, h iszen  az része 
lesz a képben  bem utato tt v ilágnak. —  És ez 
a vonatkozás a szubjektum -elm életek m en
tén  továbbgondolásra érdem es. —  A z ábrá
zolt em beralakokban, testhelyzetekben, ki
m erevíte tt m ozdu latokban  csak Erdélyben el
m ondható  képtö rténeteket látunk , és egyál
talán, a vonalak  életében, a m inim alizálás
ban, a néhány  szükséges vonalra redukált 
lá tványban  szikárságot találunk. A drám át. 
M ert Kós Károly történelm et rajzol, grafikája 
történetírás. M érnöki pontossággal, k róni
kás ténytisztelettel, m űvészi érzékkel. A lko
tásai m űvészi dokum entum ok.

Balladák, m etaforák —  ennek a m etaforá

nak  a szerkezetét tekin tve (újra)leírás és fik
ció között22 elkülönül egy eleve létező, kon
textus által előhívott, k ínált jelentés, illetve 
annak  színtere —  nevezzük  történelm inek 
— , illetve egy szem élyes, a tem esvári Kós 
K ároly ugyanis nem  a történelm i Erdély szü 
lötte. Szám ára Erdély választás, vállalás kér
dése, o tt nagyobb szükség  van  rá, válaszolta 
m agyarországi letelepedésre vonatkozó  kér
désre. A h arm ad ik  a fölöttes reflexió rétege 
lesz , az  e lő b b iek re  m erő leg es  re flex ióé , 
am ely nem csak  m egism erő jellegű, hanem  
világszervező erővel bír. íg y  épü l és kanya
rod ik  v issza önm agába ez a szerkezet; Erdély 
eleve absztrakció, am ely  azáltal létezik, hogy 
fo lyam atosan konkrét jelentést terem t m agá
nak , anélkül hogy  politikai, törté- nelm i stb. 
kereteken tú llépne. H urok  az időben, am ely 
csak efféle többszintes építkezéssel ragadha
tó meg.

A m it Kós K ároly elkezdett, 1993 óta sza
badon  folytatódik, Kalotaszeg, ületve egyál
ta lán  E rdély m űvészi térképe v an  készü 
lőben. M űvésztáborok — Zsobok, Szárhegy 
— alkotói tájegységenként m egörökítik  a 
m űem lékeket, tem plom okat, falvakat, dom 
bokat, hegyeket.

"Erdély". A bsztrakció, m ely  időnkén t, il
letve h á t m ost újra m eghatározhatónak  tű 
nik. És ebben Kós K árolynak, követőinek 
nagy  érdem ei vannak.

E lhangzo tt a "Kós K ároly éle tm űve a 3. 
évezred elején" cím ű n em ze tk ö z i k o n fe 
rencián , B udapest, 2001. 5. 8— 10.

1 A Kriterion, a Dacia, a Szépirodalmi, a 
M úzsák és más könyvkiadók Kós Károly-köte- 
teitől a középiskolai tankönyvekig hosszú sort 
követhetünk.

2 Akkor látjuk ezt világosabban, ha a konti
nens, a keresztény kultúra határain is túlné
zünk bár egy pillanatra. A ráció határozza meg, 
és nem például a ritmus, mint az afrikait; más 
az indiai és megint más a távolkeleti gondolko
dás- és létezésmód.

3 René Descartes: A módszerről. Szabályok 
az értelem vezetésére, XIII, Kriterion, Bukarest, 
1977,104.

4 Kós Károly: A régi Kalotaszeg, Athenae
um R.-Társulat, 1911.

5 Szentimrei Jenő Verses m agyar krónikája 
Kós Károly képeivel, C astrum , Sepsiszent- 
györgy, 1991.

6 Szentimrei Jenő: Csáki bíró lánya. Kalota
szegi ballada három felvonásban, öt képben, 
Lepage Lajos könyvkereskedés, Kolozsvár, é. n.

7 Szentimrei Jenő: Nyári délután Egeresen, 
Kadima nyomda és könyvkiadó vállalat, Ko
lozsvár, 1924.

8 Kós Károly: Kalotaszeg, Erdélyi Szépmí
ves Céh, Kolozsvár, 1932.

9 Bárok — a könyvben használt forma
10 Uo., 139—140.
11 Uo., 166.
12 Kós Károly: Erdély. Kultúrtörténeti váz

lat, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1929.
13 Erdély kövei beszélnek is. Auch Sieben

bürgens Steine haben ihre Sprache (Molter Ká
roly fordítása). In: Kettős tükörben. Az erdélyi 
m agyar—szász irodalm i kapcsolatok törté
netéből. Im Doppelspiegel. Aus der Geschichte 
der Ungarisch—Sächsischen literarischen Bezi
ehungen in Siebenbürgen. A Művelődés két
nyelvű kiadványa, 1999.

14 Kós Károly képeskönyv, Múzsák, Buda
pest, é. n.

15 Életrajz, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu
dapest — Kriterion, Bukarest, 1991.

16 Uo., 228.
17 Nagy Elemér: Az építő Kós Károly, Balas

si Kiadó, Kós Károly Alapítvány, Polis Kiadó, 
Budapest, Kolozsvár, 1995.

18 Uo., 140.
19 Mindezzel legalábbis analóg az eposzé és 

a tragédiáé, mégsem utalhatunk rájuk. Elsősor
ban azért, mert nem azokra jellemző hosszú, 
szerteágazó történetet, elm ozdulásokat, sze
replő-struktúrát látunk, hanem  egy-egy élet
helyzetet, egy-egy emberalakot.

20 A frankofon kultúrákkal ellentétben. De
rűs, felszabadult, vidám  — más az alapattitűd. 
Fel sem vetődik a kérdés, hogy melyik a szebb, 
jobb stb., az alkotásmódokat tekintve egyaránt 
nagy művészek és remekművek sorát találjuk. 
Van-e ennél fontosabb?

21 Ma is jelzik az elvándorlás adatai: a kite
lepülés sokkal gyakoribb a Partium, Bánság 
esetében, m int például a Székelyföldön.

22 Paul Ricoeur szerint ez a metafora gyö
kere, 1. La m etaphore vie című könyvét.
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HELIKON

LETAY LAJOS VERSEI
Vigasztaló
Rám gondolj mindig, amikor 
bántanak, én sohse bántanálak, 
Hozzád szorítnám arcomat, 
amikor a Tied kisápad.

Mikor remegni kezd a szád, 
mert sírnál, de csak visszafojtod 
a könnyet s befelé nyeled, 
pedig jó lenne, felzokognod.

Jó lenne, ha vállamra bújva 
könnyed többé soha se hullna 
s felednél minden gyötrődéseket.

A  sírásból eleged volt már, 
kicsi vergődő galamb voltál, 
hagyd, hogy begöngyölgesselek—

röpülésre élesszelek!

Mindegyre távolabb
Tán az utolsó sétám 
volt ma ez már Veled, 
végtelen út vár énrám, 
szorítom a kezed.

Vonatom már beállott, 
remeg, indulni kész, 
ha bánat is, kivárod 
még fü ttyét s haza mész.

Megyünk más-más irányba, 
mindegyre távolabb 
egymástól — csak ne fájna 
úgy minden pillanat!

Visszaidézem csókod, 
nincs többé menedék, 
minden elmúlt, mi jó volt 
s nem volt soha elég.

Ne nézz, ne ints utánam, 
akárhogy is szeress, 
s jöttödet miért várjam — 
nálam már este lesz.

Káprázatok
El-elmész, aztán visszajössz 
s mintha csak utoljára — 
Honnan lehet oly ismerős 
egy nő arca, ruhája?

Mikor és hol láthattam őt, 
tűnődöm fejem hajtva, 
tegnap, vagy száz évek előtt, 
álmomban? kitakarva?

Tán éppen így, és elsuhan 
valami messzi téren, 
hogy én egyszerre nyugtalan 
szemem elé idézzem?

Te lennél? Te volnál, akit 
többé tán sohse látlak? —
Itt vagy velem halálomig 
Illúziónak, vágynak!

Sodrásban
Fáradt karomat nézem, 
ezzel öleltelek?
A  bőr alatt mély kéken 
lüktetnek az erek.

A vér még igyekezve 
szaladgál fel s alá 
szívemből a szívembe, 
mintha láz hajtaná.

Egyszer talán feltépi 
megrongált partjait 
s ott lesz az út, mi égi 
selyem rétedre vitt.

Sodor Feléd majd rég-volt 
tavaszt, csillagokat, 
rám-rámvillantva égbolt
messzi mosolyodat.

Ne fordulj el
Őrizz még kicsit engem, 
hadd őrizhesselek 
s lehessen körül vennem 
nevemmel nevedet.

Alkonyi életemnek 
hajnali lehelet
vagy, hogy ma még vehessek 
csöppnyi lélegzetet.

Te lettél az utolsó, 
aki meghallja még, 
ahogy pereg az orsó 
s a kályhában kiég

a bedobott hasáb, míg 
pattogva szétesik, 
nem tart ki már sokáig: 
Újévi reggelig.

Hiiába ámítottak 
az évek engemet, 
a parázs összeroskad, 
s felszítni nem lehet.

Csupán arcod világít 
s hinti rám melegét — 
maradj még éjszakámig, 
ne fordulj el, ne még!

Kint fúj a szél
Zsé-nek

Miért is gondolok ma Rád: 
szivem száz bánattal tele, 
feketébe vonja ruhád, 
mikor öltözhettél bele?

Korán van még, igen korán, 
a piros járna még Neked, 
vagy tán a kék, mert a lilán 
ott ülnek már az esteiek.

Kint fú j a szél, készül az ősz, 
egy-egy gallyat már idevet,

az ég szürke gondtól redős, 
csepp hidl reám, ha kimegyek.

Voltál itt egyszer, valaha 
s most csak álmomban jössz ide— 
e vers lépteid dallama, 
belesírom a semmibe.

Az őszre gondolva
Szeretsz-e, mondd, szeretsz-e, 
akkor is, ha már vége 
tavaszunknak, nyarunknak 
s a vén rózsabokor 
kertemben sápatag 
mereng az őszi égre 
s vérünk csak ott vöröslik 
a csipkebogyókon?
Arcunkon semmi sincs már 
a régi forró lázból 
s amikor egyszer-egyszer 
még vágyva hozzám bújnál, 
azért ölelsz meg inkább, 
mert azt suttogod, fázol, 
s minden tulipán, jácint 
réges-régen elnyílt már.
S már vsak egy-egy fürt szőlő 
árválkodik magában, 
várja, hogy vagy letépik, 
vagy ott mered már télre, 
hogy meglepje egy éhes, 
sikoltozó madár-raj — 
s Te odanyomod 
az ablak üvegéhez.

Bizony így lesz, de akkor, 
hol leszünk mi már ketten, 
én itt s Te ott busongva 
egy elmúlt év után, 
mikor kicsi kezed 
ott szorongott kezemben — 
hogy többé ne legyen 
ott fészke soha tán...

Itt és soha
Miért nem vagy itt,
mért vagy mind messzebb-messzebb?
Vergelődöm:
emléked körülrepked,
mindent betölt,
egyre Téged idézlek,
nem látok mást,
kerékbe tört
sors, végzet.
Te lehetnél,
aki bár egy mosollyal
idehajolj:
— Ne bánkódj, minden jól van, 
szeretlek én,
ha rossz vagyok is hozzád, 
hát nem érzed? 
simogatom az orcád, 
nem érzed a 
tenyerem érintését, 
miért bánkódsz, 
hogy nem lehetek én itt?
Hisz lennék én, 
boldogan veled lennék, 
ahogy hitted 
s reméltem én is nemrég, 
nyugodj bele, 
nem köthet össze sorsunk, 
hiába, hogy
egymás karjában voltunk — 
egy kert, egy fa, egy pad 
már mind csak emlék 
s hiába, hogy
oly sokszor hozzád mennék: 
visszatartnak 
valami nem volt vágyak, 
ne akarjak
vágyni már én utánad.
Tán az idő,
tán más kéz nyúlt ki értem, 
nem hallom már, 
amit neked Ígértem.
Lehetsz beteg, 
őrjöngve már utánam, 
mit tehetek
én érted lángban, lázban?
Nem csak téged, 
engem is perzsel, éget 
tán épp a te emléked, 
tán másoké,
mit nem tudok feledni — 
ha életünk 
csak kín lett, 
ennyi. Semmi.

Vagy csak a vágy?
Nyár volt, ősz volt, tavasz s tél is talán —  
Szerettelek? S szerettél igazán ?
Vagy csak a vágy, a zsongó zsigerek 
suttogták a neved s a nevemet?
A kábulat, az új s új ébredés 
bármennyi volt, kevés volt, mind kevés — 
Tested, akár mérfóldnyire lehetsz, 
úgy is érzem: szeretlek és szeretsz.
De mi volt a szerelem, csak mi volt: 
ölelkezés, sóhajtozás, sikoly,

meddig tartott s ha elhamvadt, mikor? 
Túl látok én gyönyörök gizgazán: 
a lelkedet kerestem igazán. 
Meghallom-e, ha szívedben dobog, 
s Te az enyém vajon meghallhatod? 
Talán nincs is velünk, oly messze van, 
vagy mégis itt ölel, csak hangtalan? 
Oh, ha egyszer, egyszer meghallanám, 
s Te is, Te is, — belehalnánk talán!
S Ő elszállna, találni, ha lehet, 
mint a miénk — eggyé forrt lelkeket.
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21 HÉTFŐ Alajos
22 KEDD Paulina
23 SZERDA Zoltán
24 CSÜTÖRTÖK Iván
25 PÉNTEK Vilmos
26 SZOMBAT János, Pál
27 VASÁRNAP László

28 HÉTFŐ Levente, Leó
29 KEDD Péter, Pál
30 SZERDA Tihamér, Bese

KON2004
N O V E M B E R

1 HÉTFŐ Marianna, Itala
2 KEDD Ilka, Ingrid
3 SZERDA Győző
4 CSÜTÖRTÖK Károly, Karolina
5 PÉNTEK Imre
6 SZOMBAT Lénárd, Énok
7 VASÁRNAP Rezső, Rudolf

8 HÉTFŐ Lehel, Zsombor
9 KEDD Tivadar
10 SZERDA Réka, Délinké
11 CSÜTÖRTÖK Márton
12 PÉNTEK Emília, Renáta
13 SZOMBAT Szilvia, Bulcsú
14 VASÁRNAP Aliz

15 HÉTFŐ Lipót, Albert
16 KEDD Ödön
17 SZERDA Hortenzia, Gerő
18 CSÜTÖRTÖK Jenő
19 PÉNTEK Erzsébet
20 SZOMBAT Jolán, Edmond
21 VASÁRNAP Ilma, Olivér

22 HÉTFŐ Csilla, Cecília
23 KEDD Kelemen
24 SZERDA Emma, Flóra
25 CSÜTÖRTÖK Katalin, Edina
26 PÉNTEK Árpád, Virág
27 SZOMBAT Elemér, Leonárd
28 VASÁRNAP Stefánia

29 HÉTFŐ Kamilla, Taksony
30 KEDD András, Andor

D EC EM BER
1 SZERDA Elza
2 CSÜTÖRTÖK Aranka, Melinda
3 PÉNTEK Atala, Ferenc
4 SZOMBAT Borbála
5 VASÁRNAP Vilma

6 HÉTFŐ Miklós
7 KEDD Ambrus, Ányos
8 SZERDA Márta, Mária
9 CSÜTÖRTÖK Gyöngyi, Leona
10 PÉNTEK Judit
11 SZOMBAT Lehel, Árpád
12 VASÁRNAP Gabriella

13 HÉTFŐ Luca, Lúcia
14 KEDD Huba, Zdenkó
15 SZERDA Detre, Albina
16 CSÜTÖRTÖK Aletta, Etelka
17 PÉNTEK Lázár
18 SZOMBAT Auguszta, Ákos
19 VASÁRNAP Viola, Nemere

20 HÉTFŐ Otília, Domonkos
21 KEDD Tamás
22 SZERDA Anikó, Zénó
23 CSÜTÖRTÖK Viktória, Győző
24 PÉNTEK Ádám, Éva
25 SZOMBAT Karácsony 1. n.
26 VASÁRNAP Karácsony 2. n.
27 HÉTFŐ Karácsony 3. n.
28 KEDD Apor, Ráhel
29 SZERDA Tamás, Dávid
30 CSÜTÖRTÖK Annamária
31 PÉNTEK Szilveszter

Fent: Vajdahunyad vára Lent: Szelindek, a parasztvár romja
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JQ Ó D T X —
Jön "Valaki" az ismeretlenségből, és azt mondja, írja, nyom

tatja ki, könyv formában küldi szét az országban, hogy "Há
rom dolog van az életben, ami az embert könnyűvé teszi". S az 
írás mellett a tisztulás és a megkönnyebbülés lehetőségeként 
két altesti tevékenységet említ. Nem körülírva, nem eufemiz
mussal. A legalpáribb kifejezésekkel nevezve néven — bátor
ságát és szabadságát tanúsítva (mintha ezen múlna szabadság 
és bátorság). "Valaki" annak rendje és módja szerint ezt el is 
adja, irodalomként. Annak részletes leírását is, hogy miként 
használja a WC-papírt, milyen állagú legyen a széklet ahhoz, 
hogy spórolni lehessen a papírral. Miért ne tehetné. Épp ez idő 
tájt látom a televízió valahányadik csatornáján a legújabb ifjú 
tehetséget. Akként bemutatott fiatalembert. S hogy akként 
lehet bemutatni, arra felszólítást és/vagy engedélyt kapott a 
televízió is, a fiatalember is. Az ország egyik legismertebb 
írójától. Ekként számon tartott írójától. O maga jelölte külhoni 
ösztöndíjra. S ezzel az új író már meg is van csinálva. (Ahogyan 
ez a fajta beszédmód — tüntetőén — megengedi!) Elhangzik 
— az új író felolvasásában — néhány részlet is. Arról, hogy 
milyen is az, amikor az illető— azaz akiről a mű beszél — már 
többedszer tapasztalja, hogy élete párja (partnere, kedvese, 
élettársa, netán felesége) mindig épp akkor végzi nagydolgát 
a WC-vel egybeépített fürdőszobában, amikor az illető (a hős? 
a főszereplő?) a reggeli tisztálkodás céljából tartózkodik 
ugyanott. A tv-riporter ünnepel. Az írói őszinteséget ünnepli. 
(S nem a lakásviszonyok szociológiai pontosságú ábrázolását. 
Micsoda különbség. Mert azt is ünnepelhette volna. Ám ehhez 
másfajta érzékenységre, másfajta belső hallásra lett volna 
szüksége.)

Amikor megkérdezem "Valaki"-t, nem akart-e igényelni 
szakmai véleményt, még mielőtt nyomtatásba adta volna fel
jegyzéseit, nem volt-e kíváncsi arra, van-e irodalmi, esztétikai 
értéke annak, amit művel, visszakérdez:

— Mi az, hogy irodalmi érték? Mitől esztétikai érték az 
annak minősített? Van-e, aki ezt ma meg tudja mondani?

Visszakérdezett, mert visszakérdezhetett.
"Valaki" ugyan mindig az ismeretlenségből jön. Onnan kell 

érkeznie. Egykor is sereglettek szép számmal a ”Valaki"-hez 
hasonlatosak. Bár korántsem így, ezzel a közvetlenséggel és 
kontroll nélküliséggel. Mindenki által elfogadott és nagyra 
becsült műhelyek ajtaján kopogtattak. Mestert keresvén. Céh
levelet óhajtván. A céhen kívántak ugyanis belül kerülni.

*

Olvasom a sajtóban, hogy Z szakközépiskola X-ben költő
vendéggel ünnepelte a történelmi sorsfordulót. A költőről 
ugyan sohasem hallottam, nem olvastam egyetlen sorát sem. 
Akár szégyellhetném is magam, hiszen ilyen jeles irodalmi 
személyiséget, aki a történelmi dátum ürügyén példaként ál
lítható a diákság elé, illenék ismernem. Némi nyomozás után 
hozzájutok szerzői kiadásban megjelentetett kötetéhez. La
pozva, olvasva állapíthatom meg, nincs szégyenkezésre okom. 
S mulasztásom sincs. Bár a kérdés nem hagy nyugodni, miért 
nem a valóban kitűnő és a történelmi sorsfordulóról a résztve
vő hitelességével is beszélni tudó József Attüa- és Kölcsey-dijas 
költőt hívták meg? Ha az islolaigazgatónak netán nincs is füle 
a vershez, a magyartanár súghatott volna neki. Jól is súghatott 
volna.

Magyartanár a szervezője annak az irodalmi estnek is, 
amelyet ugyancsak X-ben tartottak. A vendég, akinek a ked
véért szép számmal jöttek össze az olvasók, közismert szerző. 
Azzá teszi sok évtizedes rangos irodalmi tevékenysége. Azzá 
teszik kötetei, műfordításai. Idegen nyelvi, zenei műveltsége. 
Eddig rendjén is volna... Ám a mosollyal teli arcú tanárnő 
először Y-nak adja át a szót, felkérvén, üdvözölje az író-olvasó 
találkozó fővárosból érkezett vendégét a helyi költők nevében. 
S élnek helyben valóban költők többen is, ám a megszólalásra 
felhívott férfiúnak még az alany-állítmány egyeztetése is ne
hézséget okoz. Nemcsak élőszóban. Meggyőződhet róla bárki, 
aki szintén saját kiadású könyvébe beleolvas.

Részlet DOBOZI ESZTER Vasárnapi írók, dekonstruktív 
epigonok c. tanulmányából. (Forrás, 2003. szeptember)
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REFLEXIÓK 43.

Két század a 20.-ban?
Tanár vagyok, nap mint nap 

tanítom is a zenét, nemcsak mű
velem. És minden pillanatban ne
kiütközöm egy furcsa képzelet
beli falnak, amely kétfelé választ
ja a 20. század művészetét, főleg 
a zenéjét. Már azzal is próbálkoz
tam, hogy párhuzamosan muta
tom be a két félszázad muzsikáját, 
de a kettősség még feltűnőbbé 
vált. Abba is kellett hagynom ezt 
a kísérletet. A "két század" — hi
szen a két félévszázadot éppen 
koncentráltsága miatt akár iker- 
százévnek is tekinthetjük — majd
nem olyan különbséget mutat, 
mint a barokk és a romantika. Az 
első felét még a manufakturális 
zenei gyakorlat uralja, míg a má
sodik felét a technikai civüizáció 
ipari kultúrája és ennek messze- 
bató következményei. A két zene 
közt nemcsak nyelvi, stílusbeli 
különbség van, de ami a megha
tározó, hogy koncepcióbeli radi
kális változás is jellemzi a ket
téválást.

Sokáig úgy tűnt, hogy a '60-as 
évekbeli kulturális, művészi for
dulattal új század, a 21. indult út
jára, mintegy megelőzve korát, a 
számszerinti huszonegyedik szá
zadot. Már elképzeltük a folyta
tást is, a 2000 utáni művészeti stí
lusirányzatokat. Nagy jövőt jó
soltunk a zenegrafikának. A zene 
vizualizálása kottaképtől a happe- 
ningig  még ma is él, "tartja” ma
gát, sőt még kicsit meg is újította 
önmagát a komolytól a nevettető 
szórakoztatás felé haladtában. De 
igazából elvesztette létalapját, 
mert megszűnt bennünk az a bol
dogító mámor, hogy íme a zene 
más is lehet, m int önmaga, és így 
újabb arcát mutathatja meg ne
künk. Csak álarcnak bizonyult a 
vizuális zene, ideig-óráig élt, él
hetett.

A kalkulált zene is teljesen új 
hangzásokról álmodott. Az új 
hangzás megszületett, de lassacs
kán kiderült: nem kell senkinek, 
vagy csak nagyon keveseknek. 
Végül már csak azok fogyasztják, 
akik gyártják. A minimális zene, 
amely kezdettől önmaga meg
semmisítésének lehetőségét is 
magában hordozta, végül is telje
sen holtpontra érkezett anélkül, 
hogy valóban kibontakozhatott 
volna. De itt merül fel a kérdés: 
minden ilyen és hasonló törekvés 
(kísérlet) kifejlődhetik-e?

Vagy eleve arra van ítélve, 
hogy végtelenül körbejárja a ma
ga teremtette alapötletet? A telje
sen szabad zenélés, a free-music 
sem más, mint ötletek halmaza és 
azok köré vont koncentrikus kö
rök furcsa hangzó-effektusainak 
szervezetlen sorozata. A "min
den-szabad világból" sehová sem 
vezet út. Legkevésbé egy új szá
zad új zenéje felé. A 20. század 
második felébe préselt századnyi 
zenei ötlet-, stílus- és koncepció- 
TERMÉK üstökösként halad át a 
zenetörténet egén, szinte párat
lan — talán ismétlődhető, de min
denképpen egyedi—jelenés- ként.

A mából visszapillantva "csen
desnek ítélhető" első ötven éve a 
20. századnak kiteljesítette a ro
mantika évszázadát, bőséges 
anyagot kínálva a 20. század tel
jes időtartamára. Még a 20. szá
zad '40-es éveiben is születnek 
ízig-vérig romantikus alkotások, 
mint például Richard Strauss Vier 
letzte Lieder (1948) című dalciklu
sa. De az avantgárd-álomból éb
redő zeneszerzők is majdhogy
nem folytatják a romantikát a szá
zad utolsó évtizedeiben: neoro- 
mantika felirattal. Például Wolf
gang Rihm Die Kontur c. monu
mentális szimfonikus tétele Mah
ler zenéjét fejleszti tovább. A 
szimfonikus jazz masszív jelenlé
te a 20. század folyamán szintén 
kontinuitást sugall. Maga a jazz 
és tőle függetlenül a könnyűzene 
szintén átfogja a teljes 20. száza
dot. És még sorolhatnánk azokat 
az irányzatokat — többek között 
a dodekafóniát és a szeriálizmust 
általában —, amelyek végig "kö
vették" a századot, és fejlődési vo
nalukkal ívként foglalták egy
ségbe a teljes század zenéjét. Most 
valahol ott tartunk, hogy megkü
lönböztetünk egy "valódi" 20. szá
zadi művészeti, zenei egységes fo
lyamatot és egy robbanásszerűen 
beleékelődött "másik" 20. száza
dot, amely öt évtized alatt futotta 
be "százéves égi pályáját". Ezzel 
együtt egy sajátos új gondolat 
merül fel: az egymás fölé rétegző
dő, PÁRHUZAMOS SZÁZA
DOK lehetősége. Nagyon ha
sonló a 20. század rétegződésé
hez a 18. század gyönyörű, de 
szinte ijesztő kettőssége, párhu
zamossága, vagy aló . század Pa
lestrina per Gesualdó rétegződése. 
Jellemző lenne a párosszámú év
századokra? Talán még ez a peri
odicitás sem teljesen lehetetlen. 
Akkor ezek alapján a 21. század 
csendes MONOszázadnak ígér
kezik a 20. idegborzongató sztere- 
ofóniájával szemben?

BOLDOG ÚJ ÉVET!
TERÉNYI EDE
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Januári évfordulók
1 — 90 éve született Donalitius litván költő

240 éve született Johannes Kinker holland költő 
70 éve halt meg Jakob Wassermann osztrák író

2 — 150 éve született Czóbel Minka költőnő
3 — 2210 éve született Marcus Tullius Cicero római író
4 — 110 éve született Ion Dongorozi román író

50 éve halt meg Elena Faragó román költőnő 
250 éve született Luigi Fiacchi olasz költő 
400 éve született Jean de Mairet francia író

5 — 30 éve halt meg Illyés Béla író
480 éve halt meg Marko Marulic horvát költő

6 — 170 éve született Alexandru Sihleanu román költő
7 — 560 éve született Pandolfo Collenuccio olasz író
8 — 180 éve született William Wilkis Collins angol író

210 éve halt meg Justus Möser német író 
680 éve halt meg Marco Polo olasz író

9 — 175 éve született Thomas William Robertson angol író
470 éve halt meg Johannes Turmair bajor történész

10 — 80 éve született Alia Marjatta Meriluoto finn költőnő
190 éve született Audrey Thomas de Vere ír költő

11 — 70 éve halt meg Joao Grave portugál író
110 éve született Kádár Imre erdélyi író

12 — 175 éve halt meg Karl Wilhelm Friedrich Schlegel
német kritikus

13 — 170 éve született Manuel de Jesu's Galván dominikai író
14 — 210 éve született Erik Sjöberg svéd költő
15 — 125 éve született Mazo De La Roche kanadai író

190 éve született Pierre Jules Hetzel francia író

16 — 210 éve halt meg Edward Gibbon angol történész
50 éve halt meg Mihajlovics Prisvin orosz író 
120 éve született Jules Supervielle francia költő

17 — 120 éve született Gábor Andor író
175 éve született Anton Naum román költő

18 — 90 éve született Arno Schmidt német író
19 — 275 éve halt meg William Congreve angol drámaíró
20 — 225 éve halt meg David Garrick angol drámaíró
21 — 150 éve született Julius Kari Beloch angol történész

190 éve halt meg Bernardin de Saint-Pierre francia író
22 — 25 éve halt meg Boér Géza erdélyi költő

380 éve született Dosoftei román egyházi író
275 éve született Gotthold Ephraim Lessing német író
500 éve halt meg Temesvári Pelbárt hitszónok

23 — 330 éve született Lambert ten Kate holland filozófus
24 — 140 éve született Beatrice Harradin angol írónő
25 — 130 éve született William Somerset Maugham angol író
26 — 125 éve született Lode Baekelmans holland író
27 — 150 éve halt meg Aranyosrákosi Székely Sándor költő

175 éve született Ján Botto szlovák költő
190 éve született Johann Gottlieb Fichte német filozófus
130 éve született Dario Niccodemi olasz drámaíró

28 — 140 éve született Joseph Bédier francia kritikus
250 éve halt meg Ludvig Holberg dán költő 
60 éve halt meg Korvin Sándor erdélyi költő

29 — 30 éve halt meg Herbert Ernest Bates angol író
125 éve született Józef Holly szlovák író

30 — 180 éve született Joao de Andrade Corvo portugál író
31 — 200 éve született Bajza József kritikus

60 éve halt meg Jean Giraudoux francia költő 
150 éve halt meg Silvio Pellico olasz író

Nagy a hó
ii

hejhó!
Lecsúszik a Mari meg a Ferkó." 
Weöres Sándor fenti című versének 

két sorát találja a rejtvényben.

VÍZSZINTES
1. Falnak dobás. 9. Rajzfilmfigura.

12. Hazai bányaváros lakója. 13. Hirte
len ..., indulatos. 15. Bűneit megváltó.
16. Kirakós játék. 17. Asztatin vegyjele. 
18. Havasi ember. 19. Népies nyomaté
kosig) szó. 20."... vonat most van indu
lóban" (nóta). 21. Idegen halló. 22. 
írásjel. 23. Leon ..., az Exodus írója. 24. 
A higany vegyjele. 25. Kínai hosszmér
ték. 26.... magát, incselkedik. 28. Feles
ben. 30. Cselekedet. 31. Mellém hajító. 
34. Nézd csak! 35. Jegelő! 36. Marosvá
sárhelyi rádió. 37. Szlovák folyó. 39. 
Hátramekeg! 40. Török tiszti rang. 41.... 
nagy görög lagzi (filmcím). 42. Köny- 
nyen hasadó kőzet. 43. Zanzafej! 44. Idő

utáni. 45. Becézett Károly. 46. Évike tár
sa! 48. Brazil tagállam. 49. Sürgető 
szócska. 50. Hirtelen feltűnik.

FÜGGŐLEGES
1. Az első sor. 2. Évődik, régiesen. 3. 

Japán város. 4. ... ad, megitat. 5. Kever- 
ten óva! 6. Berlini tojás! 7. Koplaltat. 8. 
Skandináv epikus gyűjtemény. 9. Pas
cal, röviden. 10. Rendbehoz. 11. A máso
dik sor. 14. ír a régi székely. 16. 
Megbízhatatlan. 19. ... Derek, színész
nő. 20. ... vág, régi gyógymódot alkal
maz. 22. Sütemény. 23. Kártyajáték. 25. 
Bolgár pénznem. 27. Alul. 28. Előtag: 
óriás. 29. Kerítés alatt csúszik. 32. Duz
zadó. 33. Védő. 35. Orosz női név. 38. 
Két pointer! 39. Vük nevelője. 41. Fegy
verszünet. 42. Fásított városrész. 44. 
Néma kém! 45. Kálium és arany vegy
jele. 47. Dolgozik a kertben. 48. Portugál 
és belga autójelzés.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 23. számában közölt 

Akarat című rejtvény megfejtése: Ko
rántsem ismerjük minden akaratunkat.
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