
„M egfizettük mind, mivel csak / Tartozánk."
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LASZLÓFFY ALADÁR

"...Magad tépted le a babért?..."
Valamelyik erre érzékeny mágnás 

észrevette és alányúlt: Vörösmarty 
anyagi ügyeinek mindig viharban ver
gődő lélekvesztője átvészelte a követ
kező vihart. És Vörösmarty — mint 
szilárd pont egy forrongásban, alaku
lóban lévő új érában — a döntő pilla
natban segítette közléshez, nyilvá
nossághoz azt a Debrecenből gyalog 
Pestre zarándokoló ifjú tehetséget, 
akit akkor még nem is Petőfinek hív
tak. Semmi nem megy feledésbe. Az 
ilyen gondviselés-láncolatok sem. Bi
zonyára (ha megéri) Petőfi Sándor is 
hídként, mentőangyalként lép fel, te
kintélyét ugródeszkának nyújtja oda a 
következő nemzedékek ifjú géniusza
inak. Persze ezekről most már eléggé 
tudva lévő, hogy mindig nyomor volt 
volna az osztályrészük, csakhogy épp 
ott érthetetlenül nem seregeitek a Vilá
gos utáni sötétben. A Petőfi életidejé
nek maximumát jelentő sugáron belül 
nem jöttek. Kettejük: Vörösmarty és 
Petőfi sors-szövevényéből viszont az a 
szomorú incidens, a szakítás látszata 
nem ment feledésbe. Érthetetlen, ám 
érthető is, hogy a 48—49-esség politi
kumához kapcsolódó első nagyobb 
konfliktushelyzetben összekülönböz
tek, és a seb bizonyára kölcsönös ma
rad, hogy ha élve kell majd viselni 
évtizedekig, egymás olimposzi, de 
konkrét közelében. Dehát nem kellett.

Az irodalom pedig elviselte ezt a nem 
is példa nélkül való, nem is egyetlen 
ilyen jellegű nemzedéki összecsapást, 
a szövetség derült egéből valót. Nem 
mivel az irodalom közönyösebb vala: 
nem fájt volna neki egyformán bárme
lyik nagyságának kisebbítése, hántása 
cenzorok, Haynauk vagy egymás által 
véghezvive. S nem is azért, mert az 
irodalom — mint mindent mindig túl
élő — bölcsebb, belátóbb, engedéke
nyebb lehet. Hanem azért, mert nem 
kellett itt semely babérfosztásnak 
megtörténnie. Ilyen pengék, gyaluk, 
kritikai érzékek és érzékenységek alatt 
az ég kékjén is kerül bog, mindig akad, 
ami fennakadást okoz, s a "hála" fogal
ma politikai elvek, alkalmazandó 
üdvtani megoldások tekintetében 
nem is jön soha szóba, ma és újabb 
századok múlva sem. Szarvasbőgés 
idején láthatók ilyen nagyszabású tab
lók, erődemonstráció, vagy már in
kább erőpazarlás, hogy a magyar 

oéták, még hogyha ugyanazon sze- 
értáborban, a barikádnak ugyanazon 

az oldalán küzdenek, akkor is leg
alább három elkötelezettség mentén 
és hangos harminchárom frakcióban, 
negyvennégy virtuális térben, dimen
zióban! Leledzenek, vagy hiszik ma
gukat. Hol állhat, díszlik, trónolhat a 
babér, mire a "tél dere megüté feje
met?"...

MÓZES ATTILA

Az emberek 
2000-ben
"Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél"...
így nyitni verset csak a dilettáns, vagy a 

zseni merészel. Gondolom, a Vörösmarty 
Mihály esetében nem kétséges: lángelméről 
van szó, a reformkor Petőfiig, Aranyig e- 
gyetlen lángelméjéről. Ilyesmire még csak a 
konzseniális előd, Kölcsey "mert vetemed
ni", a másik nagy kétkedő-kiábrándult: "Itt 
az írás, forgassátok /  Érett ésszel, józanon, 
/  S benne feltalálhatjátok /  Mit tanít bölcs 
Salamon”... (Vanitatum Vanitas) És mindket

tőnél a Gólhelyzetbe vetett emberről van 
szó. S az is meggondolandó, hogy mindkét 
iszonyú sodrású vers mintegy azonos lelki- 
állapotot, hogy ne mondjam: lelkiállagot" 
vetít elénk, majd' egy emberöltőnyi távol
ságból. Vörösmarty verse pediglen született 
a reformkorban, a MX. század legboldogabb
nak mondható (vagy csak legboldogabbnak 
vélt?) korszakában. Még két év van a nemzeti 
eufóriáig, s közel három a Széchenyit a té
bolyba kergető katasztrófáig.

Az emberek (1846) hét tablóban kivetített 
látomás, sűrített történelem, ótestamentu- 
mi sikoly az emberről, az emberért, s a féltés 
— a költő féltő-félelme — annál megrendí- 
tőbb, minél reménytelenebb a condition hu- 
maine, a világba vetett ember sorsa, mely 
végül valahogyan magatartássá jegecesül, s
» » >  folytatás a 2. oldalon

• 200 ÉVE SZÜLETETT 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
• Filep Tamás Gusztáv

a 70 éves Szabó Gyuláról
•  Szőcs István tanulmánya
• Gaal Görgy: Kolozsvár

a magyar szépirodalomban
• Egyed Ákos: Kőváry László — 

a városépítő polgár
• SERÉNY MÚMIA
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LÉTAY LAJOS
K é s ő  v á g y  ürügyén
Hiába tudom szinte könyv nélkül e rop

pant költészet eget-földet vívó nagy verseit, a 
Vén cigányt s a többieket, s igen: a Szózatot, 
amit minden olvasó és nem olvasó magyar
nak is tudnia kellene — nem ismerem őt ma 
sem eléggé! Annyi fehér foltja van még ma is, 
számomra is költészetének, hogy ezeket még 
ezután kell, kellene felfedeznem.

S most, 200. születésnapján, mikor újra — 
s hányadszorra már! —előveszem a kora
negyvenes évek Franklin kiadású Összes köl
tői műveit s nézegetem a tartalomjegyzéket 
—■, megdöbbenek. Hát miféle fátum húzta, 
húzathatta alá könyvemben vastagon, fekete 
ceruzával éppen a Késő vágyat? Vagy én jelöl
tem volna meg ezt így valamikor, még diák, 
vagy fiatal tanár koromban? Ha most, immár 
elárvultán, nyolcvanévesen ezer okom is len
ne erre, de akkor, ifjan kiért és miért lett vol
na? Találgatom, hogy mikor is írhatta, s neki 
miért volt, lehetett oka erre a versére? Talán 
Perczel Etelka miatt "túl a reményeken/ me
lyekre hidegen/ éjszínű szemfedőt/ csaló
dás ujja szőtt'? Vagy ki tudja, mi másért? De 
hiszen csak 43 éves, mikor feleségül veszi a 
17 éves Csajághy Laurát, akitől aztán négy 
gyermekük születik. S hol van még ekkor 
ennyi idősen az "eltűnt korom"?

De hát a mindig magaemésztő Vörös
marty még új, szép napvilága megláttán, 
megkívántán is borúlátó: "Hiába, hasztalan! 
Ifjúság és remény örökre veszve van."

Egyre nagyobb figyelemmel olvasgatom 
szerelmes verseit s e vétetű apró epigrammá
it. Mennyi romantikus sóhajtozás a kor szín
vonalán és szellemében az Idákért, 
Rózsikákért, Elizákért, Amáliákért vagy épp 
a Helvilákért, akiknek a neve mögött ott áll
nak, virulnak, hervadoznak a boldog vagy 
éppen csalódott vágyakozó leánykák, fiatal 
asszonyok; akik aztán még hosszú, harcteli 
elbeszélő költeményeiben is ott lesznek deli 
Hajnaként vagy nyájas Etelkaként, szelíd Eni
kőként, hogy végül s tán legszebben Csongor 
tündéri Tündéjévé legyenek.

Hát sajnáljuk, vagy épp irigyeljük ezekért 
a most 200 éves Vörösmartyt, akinek a szel- 
lemujja nyomát nem egy, századdal későbbi 
s akár mai költőink verseiben, szerelmes ver
seiben is kitapintani!? Említsem itt Babitsot, 
József Attilát, Tóth Árpádot s kortársaikat 
vagy még Szabó Lőrincet is a maga hervadó 
asszonyaival, amikor A rózsában a leánykákat 
a hervadásra figyelmezteti Vörösmarty.

És vajon most, az ő  200. születésnapja 
táján pironkodnunk kell-e, mentegetőznünk 
kell-e bármelyikünknek is késő vágyak miatt 
a "kornak alkonyán", mikor ifjúság és remény 
sokunk számára már valóban veszve van, s 
"szeretni tilt az ész", de amikor, immár mini- 
szoknyásan és feszülő farmemadrágosan itt 
nyüzsögnek körülöttünk az ő egykori bűbá
jos nőalakjaiként a mai Etelkák, Tündék, Eni
kők, vagy csak épp a tegnap kikelt szőke 
Csillák, Márták, divatos nevű, karcsú Andre
ák.

Persze ma már egyre kevesebb a romanti
kus sóhajtozás, talán már igen is kevés. De a 
szerelem nem csak sóhajtozásból áll, s nem is 
csak alkalmi, ritkább vagy gyakoribb össze- 
fekvésekből. A szerelem sokkal, sokkal több 
ennél. S ezt még a fiatalon, még boldog sze
relmesen is borúlátó, vagy már elborult elmé
jű Vörösmartytól is meg lehet, meg kell 
tanulni, hogy tón éppen a Fóti dal első szaka
szát és annak a refrénjét dúdolgatva, a szép 
szerelmi álmok mellett és miatt ne kelljen 
lenyelni örökálmot hozó tablettákat, vagy be
feküdni a csikorgó vonatkerekek alá.

VÖRÖSM ARTY MIHÁLY

A z  em berek
I.

Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A  zápor és a szél,
Könyzápor, mellyet bánat hajt,
Szél, mellyet emberszív sóhajt. 
Hiába minden: szellem, bűn, erény; 
Nincsen remény!

II.
Hallátok a mesét: a népnek 
Atyái voltának,
S a mint atyáik vétkezőnek,
Ők úgy hullottanak:
A  megmaradt nép fölsüvölt: 
Törvényt! s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt a gaz merény: 
Nincsen remény!

III.
És jöttek a dicsők, hatalmas 
Lábok törvény felett.
Volt munka: pusztított a vas!
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek,
Bújában egymást marta meg.
S a hír? villám az inség éjjelén: 
Nincsen remény!

IV.
És hosszú béke van s az ember 
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer 
Dicsőbb legyen tora:
Sóvár szemmel néz ég felé,
Mert hajh a föld! az nem övé,
Neki a föld még sírnak is kemény: 
Nincsen remény!

V.
M i dús a föld, s emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt,
És mégis szerte dúl az inség 
S rút szolgaság nyomaszt, 
így kell-e lenni? vagy ha nem, 
Mért oly idős e gyötrelem?
M i a kevés? erő vagy az erény? 
Nincsen remény!

VI.
Istentelen frigy van közötted,
Ész és rósz akarat!
A butaság dühét növeszted,
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész, 
Bár mellyik győz, az ember vész:
Ez őrült sár, ez istenarczu lény! 
Nincsen remény!

VII.
Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harcz- s békeév után 
A  testvérgyűlölési átok 
Virágzik homlokán;
S midőn azt hinnők, hogy tanúi, 
Nagyobb bűnt forral álnókúl.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény: 
Nincsen remény! nincsen remény!

Az emberek 2000-ben
> » »  folytatás az 1. oldalról
immár nem tudni: sors — rámért sors — formálta-e a 
magatartást, vagy a magatartás formálja a sorsot. Vö
rösmarty verse azt sugallja, hogy e kettősség tragédiá
ja a kölcsönhatásban él s épül pokoli egységgé. Nem a 
hosszú háborúk vérzivataros korsza- kaiban kell ke
resni az emberiség nyomorát, vagy nemcsak ott; az 
ember békeidőben sem képvisel (magával szemben) 
más magatartást, hiszen: "És hosszú béke van s az 
ember /  Rémítő szapora, /  Talán hogy a dögvésznek 
egyszer /  Dicsőbb legyen tora"... Mert aminek jó irány
ba lendítőnek kellene lennie, éppen az célozza meg a 
rosszat: "Istentelen frigy van közötted, /  Ész és rósz 
akarat! /  A butaság dühét •'öveszted, /  Hogy lázítson 
hadat.” — áll a minden rossz okaként a vers és a 
világnyi tragédia tengelyében. Csoda-e hát, ha ennek 
függvényében zárul mindegyik tabló a "Nincsen re
mény!" felismerésével, a felismerésből származó, 
egyetemességet célzó halálsikollyal, mely meg- szüli 
a világirodalom legdöbbenetesebb igei metaforáját: 
"Az ember fáj a földnek". Míg a Szózatban, az inkább 
az operából ismert Keserű pohárban és a Gondolatok a 
könyvtárban című nagyívű poémákban fölcsillan s to
vábbrezeg bennünk némi feloldó jellegű reménysu
gár, a Rossz bor dm ű, történelmet a lőrébe sűrítő 
versben a költő már csupán poklokat ízlel, jóllehet 
még innen vagyunk a nemzeti tragédián, de a költő 
magányos jajongása mégis a Földre telepedett kozmi
kus bánatot hívja versébe. S ami az általánosban (a 
világtörténelemben) nyomasztó, az kétszeres súllyal 
nyomaszt kis nemzeteket az egyedi szintjén Az embe
rek testvérversében, az Országházában. Még mindig 
csak 1846-ot írunk, s Vörösmarty már a jövőt vetíti a 
jelenre: "És a nemzet áll fagyottan /  Tompa, zsibbadt 
fájdalomban.", de úgy, hogy a katasztrófa beköszönte 
után már csupán reménykednie lehet ennyi komor 
jóslatot követően, immár a múltat idézve, a befejezett 
tények ismeretében s elszenvedésében; amikor a du
haj rosszkedv minden szakasz végén a mindenmind
egy levegőt szelő, "ökölsuhintásos legyintésében" is
métli magát: "Húzd, ki tudja meddig húzhatod, /  
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot; /  Szív és pohár tele 
búval borral, /  Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal!" 
— akkor mondatja— micsoda paradoxon! — a költővel 
a kétségbeesés a muszáj-reményt, mintegy önmagának: 
"Akkor vedd fel újra a vonót, /  És derüljön zordon 
homlokod. /  Szűd teljék meg az öröm borával, /  Húzd, 
s ne gondolj a világ gondjával.” (A vén cigány)

Am most még csak a sorsválasztóvonal — 1849 — 
innenső, boldogabb felén vagyunk, 1846-ban, s egy 
igaz s igazi költő számára — s ez is micsoda Qét)para- 
doxon! — a megsejtett elkövetkezendő sokkal rémísz- 
tőbbnek hat, mint a kész tények, a bekövetkezett és 
megmásíthatatlan katasztrófa; még szabadjára enged
heti a sejtésben sarjadzó féltő kétségbeesését. Most 
még inkább, mint amikor Mariusként ül Karthágó 
romjain, s zokog. Most még a látnok a baljós jelekből 
olvasva elmondhatja a reménnyel teli embertársaknak 
vészterhes látomását, mintegy figyelmeztetve a meg- 
történhetőre, melyet a megtörténtekből következtetfhet) 
ki, mitológiai hagymázas látomásba sűrítvén borzadá- 
lyát: "Az ember fáj a földnek; oly sok /  Harc- s békeév 
után /  A testvérgyűlölési átok /  Virágzik homlokán; /  
S midőn azt hinnők, hogy tanúi, /  Nagyobb bűnt forral 
álnokúl. /  Az emberfaj sárkányfog-vetemény: /  Nin
csen remény! nincsen remény!". Most még teheti; az 
elkerülhetetlen bekövetkezése után már csak a remény
be menekülhet, mint azt A vén cigány utolsó strófája 
bizonyítja. Az igaz s igazi költő kényszerűen előre me
nekül. Egyszál reménybe öltözötten. Alig több mint öt 
esztendővel a levert szabadságharc után. 1854-et írunk. 
Még egy év telik el a költő haláláig.

Es 2000-et írunk. December 1-én, hogy 200 éve 
született Vörösmarty Mihály.
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KIRÁLY LÁSZLÓ

A fóthi szüret
Király Orsolyának

H a r c z ia s  d a l
Fel a hazának harczos gyermekei!
Ma megdicsőült fegyverünk,
Lám a zsarnok bő seregei 
Vémyomon törnek ellenünk,
Lásd a zsarnok vad ordítását,
Halott egekbe nyomot ver,
Közéig, és bírókra jőni nem mer,
Hogy gyermekünk és nőnk leapritsa.

Fegyverre honfiak!
Polgárok, nők, fiák,
Mennyünk, mennyünk,
A fertelem vérét 
Tiporja fegyverünk!

*A függetlenségi harcz ideje alatt 
nagyon fölvett dal volt. Szerk.

Fölvett dal volt, bizony. S még azótától hány
szor föl lehetett s föl kellett venni. Ámde hasztalan. 
Vagy pediglen — ezt libegik az alkony világába 
hanyatló fák Főt alatt a nyugoti fényben — igen 
hasznos szív fölé helyezni azt télidőben. Védi az 
életet s az életre valóságot.

Pedig harcz sehol — azazhogy másképpen van. 
Csak sárgulnak a falevelek (Fáy levelek, mert

hogy Ő a házigazda), s igen jó ilyenkor a vendég
ben a számtalanság, nem gondol senki rosszra, 
csak jóra, mi eljövend.

Szüret időn jóra gondolj s megleszen.
Fáy Andrásnak igen szép s jó nagy szőleje volt 

egykor Fóthon, s hozzá térés borháza, melyben... néhány 
lakszoba, s egy igen térés, teremnék beillő helyiség is 
volt, hogy szüret idején, midőn sok vendég gyűlt össze, 
ebédlő gyanánt használtassék.

Igen nagyon arra való hely, hol az ember meg- 
feledkezhetik a maga bánatosb feléről — mondaná 
a komoly kedélyű Szontagh kapitány a szelíd Vö- 
rösmartynak, ha élnének mind a ketten.

Azon évben, melyben menyasszony valék, különös 
előkészületek tétettek a szürethez, hogy meghaladja be
rendezése minden megelőzőit. A  lovakra is különösen 
vigyázni kellett, köztudomású, hogy a lovak nem
különben vigyáznak reánk, harczban s egyebütt. 
Meséimben általam képzeletembe hívott hősök 
mellett — élők legyenek bár vagy holtak ők — 
mindég s örökkön lovak állnak, hűségesen és ha
lálig kitartón, nem asszonyok.

A vendégek között meg volt híva Deák Ferenc, Kos
suth Lajos nejével s ennek fiatal nővérével, Meszlényi 
Irénnel együtt, továbbá mi, Vörösmartyék, Bajzáik, 
Szontagh kapitány, Szemere Pálék,Fáy Ferencék, s még 
számos írói s politikai nevezetesség...

Itt azután a kölcsönös bemutatások, inkább 
titkos képzelgések, ki s mikor s kinek kije lészen, 
sógora, komája, ángya, özvegye, koszorús nemze
ti árva, idegenbeni csillag apánk. Talán ez utolsó 
három egybe fűzött szavam megbocsátható.

... szemeimet Kossuth arcáról nem vehettem le, s 
akkori ábrándozó hajlamaim szerint, képzelődésem 
azonnal mesevilágomba téoelyedett... — ... jegyesem
nek szívélyesen gratulált, s mint ez számtalanszor is- 
métlé előttem, nagy jósággal nyilatkozók felőlem: — 
Mariskádra nézni, jól esik a szemnek, vele beszélni, jól 
esik a szívnek... — ... s szerencse, hogy benned a legyön- 
gédebb kertészre találand, s hogy annyira egymáshoz 
lesztek valók— különben vagy rajta, vagy rajtad aggód
nunk kellene.

Gyönyörűen szállt fel a nap azon reggelen, mely a 
fóthi szüretrevirradt... s mint minden vendég érkezését, 
úgy a mienket is, nagy tarack lődözések, ropogások 
jelzek, az ős magyar szüretek hangjaiként.

Deák Ferencet itt, s ekkor láttam először életembe... 
— ember maradt szemem előtt, nagy, roppant ember, s 
olyan hatalmas, oly bölcs, kinek még a szót is másként 
kelle ejtenie, mint Isten egyéb teremtményei szokták... 

Az idő, mint említém már, gyönyörű volt,... s egy

szerre csak, nagy meglepetésünkre azt vesszük észre, 
hogy mögöttünk Vörösmarty oldalán Deák Ferenc áll, 
mind a ketten a jótékony reggeli szilvórium nyájas 
derűjében... —

... a tiszta homokpartot kezdém magasztalni, mely
ről oly jó volna gyorsan lefelé futni, egészen az árok 
aljáig.

— Adja ide a kezét — hallatszék erre Deák barátsá
gos hangja — ha szeretne lefutni, majd lesegítem én.

S bármi vastagos öregúr volt is, pillanat alatt, s még 
ez időben nagy könnyűséggel lefutott velem együtt a 
meneteles parton, Vörösmarty Etelkével, követett ben
nünket... — ... nagy szívdobogás mellett adtam oda 
kezemet, de oh csodák csodáját mire szívből jött nevetés 
kíséretében lejutánk a száesre mosott homokárokba, 
melynek kövecses alját csillogón tüntette föl az őszi 
napsugár, a legelfogulatlanabb barátság meg vala kötve, 
mintha régi játszó társunkra találtunk volna Etelkével 
együtt...

így, így, szüreti, ízes étkekkel gazdagon — ki 
ki mellé, ki kit vezet föl, mely tisztelet helyre, asztal 
főre, világ főre, derűs nap örömére, tizennégy éves 
valék már, s mint mondám, boldogan eljegyezve 
szeretett Sándorommal, ki szép volt s boldog maga 
is, Etelke fiatalabb, de nyiladozott s látott, nem 
sejdült előtte, benne még az oly korai halál, éltünk 
ön tudatlan reménységekben, és — Nem illem még 
én az idősebbek közé..., mi fiatalok majd csak elleszünk 
valahol az asztal végén — folytató Deák azon hely felé 
mosolyogva, hol Etelke, én és Meszlényi Irén áUtunk, 
végre arra kérte Vörösmartyt, olvasná föl nagy hatású 
költeményét, mely megelőző évben itt nyerte címét, s itt 
olvasták fel legelőször, s Vörösmarty nagy tetszésnyil
vánítások mellett feledhetetlen szépen olvasta föl "Fóthi 
dal" című költeményét.

F ó ti d a l
Oct. 5.1842.
Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi

Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az 
Ami gyöngy;

Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy.

Bort megissza magyar ember 
Jól teszi;

Okkal-móddal meg nem árthat 
A szeszi.

Nagyot iszik a hazáért 
S felsivít;

Csakhogy egyszer tenne is már 
Valamit.

S vér, veríték vagy halál az,
Mit kíván,

Áldozatként rakjuk azt le 
Zsámolyán,

Hogy mondhassuk csend s viharban:
"Szent hazánk:

Megfizettük mind, mivel csak 
Tartozónk."

E derűs nap örömeit még teljesebbé tette rám nézve 
az, hogy délután jegyesem megérkezék...

Fakul a kép, csak ülnek ott és hallgatják egy
mást és önmagukat, mamikba nézve. Sokan vol
tak, és ilyenek, már azok, akikre nézni érdemes. 
Soraimba a hű s szép, okos Vachott Sándorné, 
néhai Csapó Mari kisaszszony szálait fűztem, 
hogy így szálljon közénk Mihály úrék szelíd és 
derék szelleme. Látom a fürge ujjakat, miképpen 
varázsolják hosszú kötő tűkkel szálselyemből a 
nemzet nagy költőjénak legújabb selyem sapkáját 
Ég veletek.

2000. november 8.

V Ö R Ö SM A R TY M IH ÁLY  
H y m n u s
Isten segíts! királyok Istenei 
Emeld fel hozzád a király szivét,
Értelme légyen mint napod szeme,
Hogy végig lássa roppant helyzetét, 
Hogy a ki fényben milliók felett van, 
Legyen dicsőbb erényben, hatalomban.

Isten segíts! népeknek Istene!
Tedd jóra munkássá e nemzetet,
Hogy a mihez fog óriás keze,
Végére hajtson minden kezdetet.
Add, hogy mit emberész és kéz kivíhat, 
Ne várja mástól mint szerencsedíjat.
Isten segíts! írszágok Istene!
Rúházdfel áldásoddal e hazát,
Hogy mintáz őskor boldog édene 
Dúsan virítson bérczen, síkon át,
És míg keblén a hűk örömben élnek, 
Pallost mutasson fondor ellenének.
Isten segíts! szabadság Istene!
Add, hogy megértsük e nagy szózatot, 
Adj csüggedetlen szívet is vele,
Hogy tűrni tudjuk, mint szent közjogot: 
Tiszteljük azt a törvény érez szavában,
S ha víni kell, a vérnek bíborában.
Mindenható egyesség Istene,
Ki össze tartod a világokat!
Engedd, hogy bármi sorsnak ellene, 
Vezessen egy nemes s nagy gondolat, 
Hogy nemzetünknek mindenik nyomára 
Ragyogjon emberméltóság sugára.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ  
A  V ö rö s m a r ty -k u r zu s

"e lom? szagáról ismerem meg..."
(Vörösmarty)

»Mindig itt fogok csemegézni«, mondom 
asztalomhoz ülve, de óvatosság
ból azért még megkenek egy darabka 

szendvicset úgy, hogy 
tudjam a pástétomot is megenni — 
már ha költőm mája nem ízlenék ma: 
nem tudom, miért, de öregkorából 

(ötven után járt!) 
származó fényképe a Kékvizében 
rothadó holttestet idézi folyton, 
mint akit nem tud kiemelni többé 
partra a hullám...

Szóval a pástétom is és a máj is 
reggelimnél szóba jöhetnek (mert ma, 
annyi száz mérföldnyire Pest-Budától 
semmi se szent már); 

persze, még jobb lenne, ha szert tehetnék 
a Setét eszmék...-re: könyörtelen vers, 
szinte nincs is nála kegyetlenebb az 

irodalomban — 
elcserélném kéziratára azt az 
átkozott fotót, keretestül inkább, 
hogy ne csillogjon az üvegje úgy, mint 

néma patakvíz.
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FILEP TAMÁS GUSZTÁV

Széljegyzet 
Szabó Gyula 
hetven évére
A sortüzek évét megelőző lustrumban 

az élő erdélyi írásos kultúrát már vékony 
szál kötötte össze az itthonival: a romániai 
könyvkiadók magyar kiadványait szűr
ték, számukat csökkentették, "Románia 
Szocialista Köztársaság" állampolgárai 
még nehezebben kaptak útlevelet, mint 
korábban, s az erdélyi magyar íróknak 
kockázatos volt eredeti kéziratokat eljut
tatniuk magyarországi folyóiratokhoz. 
Itthon egyre inkább készülődött a fordu
lat — a határon túl teljesnek látszott az 
időtlenség; Budapesten az utolsó évben 
napirenden volt az erdélyi kérdés az átte
lepültek s főként a menekültek révén, de 
már a közélet, illetve a politika szintjén, s 
a romániai magyar irodalomra, amely, 
másfél évtizeden át úgy tűnt, maradandó 
értékeket örökít át az összmagyar iroda
lomba, homály borult.

Akkoriban szinopszist adtam az egyik 
kiadónk szerkesztőinek kezébe. Olyan 
vázlatot, amely egy, a Szabó Gyula vallo
másaiból, esszéiből, riportjaiból, történel
mi különtudósításaiból, azaz nem fikciós 
munkáiból összeállítandó kötet tervét tar
talmazta. Részben azért javasoltam e mű
fajokban va ló  ta llózást, mert Szabó 
Gyulának ilyen típusú írásaiból sohasem  
készült válogatás, pedig számos ide illő 
darabja hever folyóiratszámokban, rész
ben azért, mert reméltem, hogy egykor 
megjelent írásai itthoni újraközlése esetén 
és miatt nem érheti megtorlás — hivat
kozhatott volna arra, hogy a könyv össze
állítása és megjelentetése a kiadó ma
gánakciója volt. Az alkalmat az szolgáltat
ta, hogy egy év választott el minket az író 
hatvanadik születésnapjától. A kiadóban 
dolgoztak erdélyi emberek, akik olvasták 
a Gondos atyafiságot, kapva kaptak az ötle
ten, csak azt jegyezték meg, hogy a meg
jelent írásokhoz csatolandó eredeti kéz
irat-részlet nélkül nehezen tudják elkép
zelni a könyvet.

1989 nyarán tehát Kolozsváron beko
pogtattam Szabó Gyulához, kéziratért.

Noha a kötettervet önmagában nem 
tartotta céltalannak— bár új kézirat átkül
désének engedélyeztetésére nemigen lá
tott esélyt —, elég részletesen megma
gyarázta: az, hogy valaki megéri, mond
juk, a hatvanadik születésnapját, nem ér
dem, amit efféle emlékkötettel kellene 
honorálni, így tehát azzal sem  érthet 
egyet, hogy őt köszöntsék ez alkalomból 
egy könyvvel. (Debrecenben aztán, né
hány nappal a harcok után, tehát még újév 
előtt elhoztam tőle egy kötetnyi kéziratot, 
s az egyik darabot, a kisebb köny vnyi ter
jedelmű Mikes Kelemen-esszét közöltük 
is az Unió című folyóirat következő évfo
lyamában.)

----------------------HELIKON —

Ezek után  nem  volna könnyű Szabó 
G yuláró l szü le tésnap i köszöntő t írni. 
H onnan veszem a bátorságot mégis, hogy 
tíz év m últán effélékkel hozakodjam  elő?

Az, am it Szabó Gyula magyarországi 
ismertségéről és recepciójáról tudni vélek, 
fontos kérdésekre irányíthatja a figyel
met. Nem  tudom , hányán emlékeznek rá: 
a m agyar nyelvterület határon túli részé
nek irodalm át 1989 előtt komoly figyelem 
övezte Magyarországon. A m agyar kultú
ra egységének tételezéséből kinövő illú
zióink egyike volt, hogy itthon számon 
kell és lehet tartanunk a m agyar irodalom 
egészét. Ha a m agyar kultúrának van köz
pontja, akkor ez, meglévő infrastruktúrája 
miatt, Budapest kell hogy legyen, itt kell 
tehát számbavenni és népszerűsíteni az 
értékeket, innen kell szétsugározni m in
denüvé, ahol m agyar irodalmat olvasnak. 
E szemlélet hátterében természetesen a 
kultúra központosíto tt voltának ténye 
állt, amelyet e téren nem  is vitatott senki. 
Ahol központosítják a kultúrát, ott persze 
többé-kevésbé hivatalosan m eghatáro
zott norma szerint írják az irodalomtörté
netet. Az értékekköztudatosítása ezért is — 
vagy ennek ellenére — m indig összekap
csolódott valamely értékhierarchia-átren- 
dezéssel. A határon túli m agyar irodal
m ak magyarországi befogadásának kísé- 
rőjeként voltak "hivatalos" és "kevésbé hi
vatalos" színben  feltün te te tt alkotók. 
Mára a helyzet pedig olyanképpen válto
zott, hogy nincs kultúra-központ és szer
vezett recepció, s hovatovább  olvasó 
sincsen. Ki tudná biztosan eldönteni, akár 
csak önmaga számára is, hogy melyik a 
hasznosabb korszak ezen a téren?

A külföldi m agyar alkotók itthoni be
fogadásában való szerepvállalásnak volt 
és van valamelyes személyes vonzata is. 
Azok, akik itt harcba vetik m agukat, m in
dig értéket akarnak közvetíteni, de e fo
ly am a tb an  ó h a ta tla n u l b a rá ti szálak  
fonódnak sűrűbbre. S az értékregisztráció 
sosem volt pontos tehát; sok író igazi je
lentőségére nem  derült fény, m ert nem 
volt, aki nevüket zászlóra tűzze, m ásokat 
valamilyen helyzeti energia emelt és érté
keltetett föl. Ezen persze ma m ár nehezen 
tudok fölháborodni, ha m ár úgysincs — 
Ilia Mihályon kívül —, aki ezt a hajdan hol 
volt, hol nem  volt, inkább virtuális egysé
get maga előtt látja, akkor nincs sok értel
me azon vesződni, hogy ki melyik sorba 
tartozik  De olvasni azért még érdemes. 
Meg kell m ondanom  tehát, hogy Szabó 
Gyula itthoni ismertsége nem  a Szabó 
Gyula ügye.

Következtethető talán a fentiekből, 
hogy én magam elfogult vagyok ebben a 
kérdésben. Annyi azonban elfogultság 
nélkül is megállapítható, hogy az 1945 
utáni romániai magyar irodalomban eled
dig a Szabó Gyuláé a legmonumentáli- 
sabb életmű. Három, méreteiben egyen
ként is impozáns munka összefogódzó 
hegylánca adja meg fő vonulatait — ezek
ből kettő befejezett, lezárt építmény, a har
madik készülőben —, de kisebb munkái 
sem pusztán azért fontosak, mert részét

képezik a rendszernek, bár az életmű pél
dás egységéről nem nehéz tapasztalatokat 
nyernünk. Első regényének — regény
trilógiájának — , a Gondos atyafiságnak 
(1955— 1961) köteteit egykor hallelujával 
üdvözölték... és ledorongolták a kritiku
sok. Soha ennyi okos ember ennyi ostoba
ságot nem hordott még össze könyvről — 
csak az a meglepő, hogy "dicséretben ré
szesült" szövegrészek avultak el a trilógi
ából, a bírált motívumok viszont ma is 
sodró olvasmánnyá teszik a regényt. A 
"székely Csendes Don"-ként is aposztro
fált, a sematzimus módszereinek hadat 
üzenő munka, "a székely falu szövetkeze
tesítésének legjobb ábrázolása", az ötve
nes évek paraszti életformaváltását móri- 
czi kisrealizmussal szövi nagyepikává, 
tucatnyi magánsors rajzával hitelesítve a 
változásról alkotott képet. A három kötet, 
amelyet 1964-ben követett a végleges vál
tozat egyetlen kötete, m ég az események
kel párhuzamosan mutatja föl a meta
morfózist. Ugyanennek a térnek és kor
nak a leghitelesebb erdélyi ábrázolása 
szememben a falutörténet mélyére hatoló 
függelékkel kiegészített, esszé- és mon
tázsregényként is emlegetett vallomás, az 
1974-ben kiadott Gólya szállt a csűrre, mely 
az alkotói nyelv lehetőségeinek tágítása 
terén is fontos fordulatról tanúskodott. A 
személyes háttér hitelét adják az író szü
leinek sokszor drámai sűrítettségű, fiuk
nak írt levelei, amelyekből egyszerre is
merhetjük meg a székely családok közös
nek — átlagosnak — minősíthető sorsát s 
a közösségnek egy "átlagon felül” bölcs és 
tapintatos alakját, kurta Szabó Mózest, 
akinek hagyatéka Szabó Gyula több mun
kájának is a forrásává vált. Ebben a 
könyvben a fikciónak már egyáltalán nem  
jutott szerep.

Amikor a Gólya szállt a csűrre megje
lent, itthon már szinte osztatlanul sorako
zott fel a határon bili magyar irodalom 
olvasótábora Sütő András és műve, az 
Anyám könnyű álmot ígér mögött. Néhány 
irodalomtörténészünk ezt a művet, a kor
szak erdélyi vallomásos prózájának első 
nagy eredményét használta faltörő kos
ként a romániai magyar irodalom értéke
inek tudatosításában. Bármennyire cél
szerű és fontos volt is ez, emlékeim szerint 
— s ezt irodalomszociológiai földolgozá
sok talán igazolni fogják — korlátozta 
(Sütő szándékaival ellentétben egyéb
ként) a hetvenes években született többi 
műre irányuló figyelmet. Jó lenne pedig, 
ha mai tudatunkban együtt foglalnának 
helyet ezek az értékek, annál is inkább, 
mert éppen az ötvenes évek embertelen
ségeire nem irányul kellő fény Sütő "nap- 
lójegyzeteiből". A korabeli erdélyi kritika 
egyébként utal erre: "Sütő monolitikussá 
tett valamit, erről a talajról bírált, az aktu
ális létet teljességében mutatta be, hogy 
megalapozott átkokat szórhasson a múlt
ra. Monolitikusnak mutatott be valamit, 
ami tényleg az, de ami azzal lett monoli
tikus, hogy megszüntette az alternatívák 
sokféleségét" — írta az esztéta Bretter 
György 1975-ben. S a végeredmény: Sütő
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"m ondatainak szépségével megölte a hi
ányt".

Elérkeztünk a nyelvi eszközökhöz te
hát. Szabó Gyula világképe nem  rokon 
sem  a Tamási Áronéval, sem  a Nyíró Jó
zsefével. (A Tamási-szövegek helyszínét 
adó  Farkaslakával szem ben tudatosan 
em legette  szülőfaluja, H om oródalm ás 
polgáriasultságát. Hirtelenjében nem  is 
jut eszembe a havasok mítoszával, vad
em berrom antikájával akár csak tem atiku
sán érintkező írása sem, a Farkasmező című 
novella kivételével.) Nyelve — hum orá
ban, képszerűségében, fordulatos voltá
ban — a nagy székely írók közül a Mikes 
Kelemenével m utat szorosabb rokonsá
got, akinek levelei az Ostorod volt-e Rodos
tó? cím ű könyvének "nyersanyagát" szol
gáltatták. Klasszikus stilizáltság helyett 
nála a népi köznyelv átpoétizálásával, a 
népnyelv logikájának végsőkig vitt kiak
názásával találkozunk.

A "forradalmi nemzedék" elfogultsá
gai nyom ot hagytak Szabó Gyula néhány 
m u n k á já n , e lső  két n o v e llá sk ö te té n

(A nnyi baj legyen, 1956, Fűhúzó április, 
1961) például, de a jellemek azokban sin
csenek leegyszerűsítve, ha a világkép hor
doz  is ho l többet, hol kevesebbet az 
ötvenes évek sablonjaiból. Legjobb kora
beli elbeszéléseit a táj- és jellemábrázolá
sok érzékletes sége ma is értékelhetővé 
teszi. A  szülőföld szimfóniája című "terepjá- 
rás"-kötet (1961) riportjaiban, vallomásai
ban is m egtalálhatjuk a hetvenes évek e- 
redm ényei felé vezető szálat. A Gondos 
atyafiság és e két novelláskötet után a Gó
lya szállt a csűrre összetett ábrázolásmódja 
felé m utat a több éves alkotói válság után 
írt s 1967-ben közreadott Szerelmünk havá
ban tucatnyi feszes novellája, különösen a 
Mátyuska macskája, a Sárgaszemű jovánki, 
m eg a kötetben m ég nem  szereplő Babilon 
Mihály lámpása. S az 1968-as Húgom Zsu
zsika cím ű regényt, amelyet a kritika "fél
resikerültnek" tekintett, az alkotói szem
lélet szintén ezekhez a novellákhoz köze
líti, ugyanabból az élm énykörből írta, 
am ikor az egyetemesség és a személyes

sors problém áival szem besült, am ikor 
döntővé vált a fölismerés: "E kor embere 
kezébe vette az atom ot s a kozmoszt, és 
m ost kezdi szétszedni a világot, melyben 
él, m int a gyerek a játékot". És az ebből 
következő másik, hogy kollektivitások és 
comm unitasok története a személyes em 
beri sorsok tömegéből kerekedik ki. Ezt 
szemlélhetjük 1977-es "kubai napló"-ja, a 
Tinta és tulipán fejezeteiben is, amelyben 
nagy teret kap ugyan a hatvanas-hetvenes 
évek "harm adikvilág-rom antikája", de 
amelynek két fontos motívuma, a banán- 
diktátorság intézményének metsző kriti
kája (am elynek egyébként Ceausescu 
Romániájában természetesen lehetett he
lyi faktumokra vonatkozó olvasata) és az 
otthon Óceánon túli távlatból való meg- 
idézése, jelentékeny szemei az életm ű
láncnak. A fönti felismerés vezet tehát 
ahhoz a történelemképhez, melynek ered
ménye A  sátán labdái című "történelmi tu 
dósítás" eddig — 1978 és 1981 között — 
megjelent négy kötete, s a szintén majd 
egy évtizede befejezett és lezárt — máig

meg nem  jelent — ötödik is. Olyan m on
tázsregény ez, amely a párhuzamos em 
beri — kisemberi, "nagyemberi" — sor
sok bő idézetek és körmönfont kommen
tárok révén megidézett alakulásaiból a fe
jedelmi Erdély m egroggyanásának ese
m ényláncolatát fűzi össze II. Rákóczi 
György lengyelországi hadjáratával kez
dődően, számos cselekményszálat az em 
lékiratíró Kemény János sorsa köré cso
portosítva, de utalásaival, idősíkváltásai
val az egész évszázad, sőt az egész fejedel
mi kor fátum ának fonalát fölfejtve. Maro
si Péter m ár a "regényfolyam" előtt, a szü
lőföldvallomás megjelenése után rám uta
tott Szabó Gyula "kollázstechnikájának" 
rétegeire: "Az édesapa háborús noteszlap
ja, az édesanya állandó gondoskodása [...] 
a húsz évvel ezelőtti jegyzőkönyv, a hat
van évvel ezelőtti bizonylat, a száz évvel 
ezelőtti újságcikk, a kétszáz évvel ezelőtti 
emlékirat, diplom a, emlékírás, vagy a rég
múltakról szóló tudományos dolgozat". A  
sátán labdáiban tucatjával kapcsolódnak

össze a kordokum entum ok. Hatásossá és 
m aradandóvá teszi a szövegfolyamot e 
m o n tá z sk e llé k e k  b ra v ú ro s  k ezelése , 
hosszú gondolatfolyamokba ágyazása — 
hogy egy-egy utalás a korábban idézett 
dokum entum ok egész sorát pendíti, szó
laltatja m eg újra, s szövi-görgeti tovább. A 
so ro za t m e g sz a k ad á sa -m e g sza k ítá sa  
után m ég két kötet jelent m eg Szabó G yu
lától a diktatúra idején, az Almunk a makk 
(1985) három  hosszabb, s a Társam (1988) 
számos apróbb, m űvelődéstörténeti té- 
mák-utalások sokaságával átszőtt, az élet 
fordulópontjait s m unkás napjait m egidé
ző vallomása után  a fordulatot követően, 
1991-ben pedig a "történelmi különtudó- 
sítások" három  első darabja, közös kötet
ben. Címadó írása — Ostorod volt-e Rodostó? 
— a fentebb említett Mikes-esszé. Az Apáczai 
Csere Jánost megidéző írás egy hónappal a 
változások kezdete előtt vettetett papírra, a 
harmadik pedig a XVIL századi asszonysor
sokról, füstben, vérben elsüllyedt politiku
sok, katonák "árváiról"-társairól szóL

A nyolcvanas években  közreado tt 
könyveiből — s a Vo/f egyszer egy gyermek
kor (1980) elbeszéléseiből, vallom ásos 
prózájából talán m ár arra következtethe
tett az olvasó, hogy az eredeti élm énykor 
— a család harm incas-hatvanas évekbeli 
története, szülőföld emléke, az ifjúságnak 
a kisebbségtörténet szempontjából fontos 
évtizedeiből tárolt élmények — csomóso
dik újra, kezd központi m ag köré össz
pontosulni. Ebből táplálkozik az édesapa 
m ásodik világháború alatti, határőrkato- 
nakánt írt naplója köré épített emlékezés, 
az 1994-ben kiadott A  névtelen katona, Sza
bó Gyula m egrendítő könyve, az 1996-os, 
egyetlentestvér halála "ihlette" Kegyetlen 
kegyelet, melyben az író, a család egyetlen, 
még élő tagja, az alcím  szerint a bölcső
helytől búcsúzik már. Csakhogy ott sejt
hető m ögöttük a kor egyetlen tömbből 
faragott emlékoszlopa, egy olyan m érhe
tetlen szövegtöm b, am elyből egyelőre 
csak részletek látszanak. Megjelent darab
jai közül az egyik például az 1956-os for
radalom és szabadságharc erdélyi hatását 
eleveníti föl, más emlékezéstöredékekben 
a sokat emlegetett írói helytállásról és fe
lelősségtudatról alkotott képünket egé
szíti ki a szerző, népszerű kultúrpolitikai 
babonákat cáfolva és olyan őszintén idéz
ve az ábrázolt kort, m int idáig senki talán. 
Nemcsak azok nem  kerülhetik m eg az ed
dig megjelent szövegrészeket, akik az er
dé ly i iro d a lo m  e red m én y e i irán t ér
deklődnek — eszm etörténeti szem pont
ból is egyedüllálók Szabó Gyula számve- 
tései-szám adásai. M ásrészt viszont va
lóban hiba lenne puszta adaléknak tekin
teni e tém ába vágó könyveit. Prózája, 
mely megújuló eszköztára révén a hetve
nes évektől, ráadásul a m odem  vonulatok 
közé illeszthető (nem  véletlen, hogy A  sá
tán labdáit olyan felkészült m űelem ző ü d 
vözölte egykor, m int Baránszky-Jób Lász
ló) az emlékiratok korától a szputnyik és 
bivalyosszekér koráig három száz-négy
száz évet elevenítenek meg. Váltakozó 
módszerekkel, azonos hitelességgel.
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SZŐCS ISTVÁN 
ÚjraOLVASÓlámpa 
1. Milyen szakterülethez 
tartozik a becsület? 
Valamint a becsületgól?
Régen azt m ondták volna, hogy az eti

kához. Ma? Rengeteg m indenféle szakos 
ism erősöm  van, pedagógia-, történelem-, 
filozófia-, Európa- és útikalauz-szakos, de 
etikaszakos egy sincsen. Persze, mivel az 
etika, az a filozófiának az egyik «/területe, 
felelik. Csakhogy az életben a becsület 
kérdése szám talanszor olyan helyzet- ben 
vetődik fel — illetve kellene felvetődnie 
—, am it "filozófiai megközelítéssel" nem  
lehet m egoldani; pláne nem  lehet: azonnal 
megoldani. Vagy: "megragadni".

M eg lehet kérdezni egy történelmi tett
ről, hogy "becsületes"? A történész nagyon 
m egnézi a kérdezőt; történelmi tettek ese
tében csak az lehet kérdés, hogy hasznos 
volt-e; vagy az adott helyzetben: "az e- 
gyetlen ésszerű megoldás" volt-e?

N em  tudom , hányszor zárta le egyik 
vagy másik szerkesztőség például a Görgei 
vitát "a maga részéről" azzal, hogy oldják 
m eg a történészek. H ogy-hogy árulás? 
M ordulnak fel Éghi Péterek és Földy Pálok; 
kiderül, nem  is értik egyáltalán a kérdést. 
Hiszen az ember legfőbb kötelessége ön
magával szemben, hogy mentse az irháját, 
ahogy tudja.

Ebben m indnyájan egyetértünk. Csak
hogy van nehány olyan foglalkozás, mint 
például, m ondjuk: a hajóskapitány. A ha
jóskapitánynak egy bizonyos régi felfogá
sa szerint nem  szabad elhagynia a süly- 
lyedő hajót, hanem  a parancsnoki hídon 
állva, tisztelegve kell fogadnia a halált. 
Legalábbis a vízbemerülést. Utána m árki
úszhatna, ha lehetne. De nem  volt rá pél
da.

Kellemetlen dolog; de m ég soha senkit 
nem  tettek m eg erővel hajóskapitánynak. 
Aki az lett, maga választotta.

**
Jelenet 1526 nyaráról. A százezer főnél 

nagyobb török sereg Pétervárad alá érke
z ik  Alapi Gáspár, a vár parancsnoka az 
1300 főnyi védőrséget felsorakoztatja oda
kint a vár előtt, zászlók alatt, o tt fogadják 
a janicsárokat. Persze, rövid idő m úlva a 
nagy török sereg "megtolja" Alapi Gáspár 
kicsiny határőr zászlóalját, visszaszorítja 
a rozoga erődbe, és tíznapi szívós ostrom
mal azt rájuk is dönti.

M ásik jelenet; ez m ár egy regénybeli: 
1916-ban a rom án betöréskor a Brassó kör
nyékén  v isszavonuló  m agyar alakulat 
h á tv éd jé t egy csendőrszakasz alkotja. 
Időnként, parancsra, két csendőr kiválik a 
lépést tartva gyalogló szakaszból, tüzelő
állásba helyezkedik, s addig  harcol, amíg 
— m eg nem  hal.

Sok-sok jelenet; ugyancsak  egy re
gényből: M oszkva előtt, Borogyinónál. Az 
orosz hadvezér tudja, hogy nem  védheti 
m eg a várost Napóleontól. Sok kegyetlen 
órán át azonban ellenáll, természetesen,

súlyos veszteségeket szenved. Nem jobb
lett volna ezeket elkerülni?

Akik nevetségesnek, ostobaságnak, 
stb.nek — egyszóval hülyeségnek — ne
vezik a vádat, hogy Görgei áruló lett vol
na, m indég csak Világosról beszélnek. Fel
tehetően, ott is lehetett volna jobb feltéte
leket kialkudni, m int ahogy az később ne
hezebb helyzetben sikerült Klapkának, 
Komáromnál, és Kis Pálnak Pétervárad- 
nál; de  Görgei katonai becsülete nem ott 
veszett el, hanem  nyolc hónappal azelőtt, 
Budánál; és újra, egy hónappal azelőtt, 
megint csak Budánál.

Görgei 1848 végén úgy vonul vissza a 
határtól a fővárosig, hogy egyetlenegy
szer sem  foglal állást az előnyom uló 
W indschgrätz-cel szemben; 49. január 4- 
én egyetlen puskalövés nélkül feladja Bu
dát. Amikor m egfordul hadiszerencséje; 
(49. május 4-21-ig tartó) hosszú ostrom 
mal foglalja vissza a fővárost — úgy, hogy 
közben leállítja a honvédség előnyomulá
sát nyugat fele s üresjáratba kényszeríti — 
majd kevesebb m int két hónap múlva, 
nem  gondoskodik a főváros védelméről; 
az megint díszlövések nélkül esik az ellen
ség kezébe.

Buda kétszeri feladása egy félév során 
súlyos presztízsvereséget okozott nyuga
ton a m agyar forradalom nak: micsoda 
kormányzat az, amely féléven belül két
szer adja fel fővárosát egyetlen — s jelen
tőségteljes bólogatással megint csak ezt 
hangsúlyozzák: — egyetlen puskalövés 
nélkül. E véleményeket nem  szokták a 
dísz-történészek idézni.

Nyilván, senki sem arra gondol, hogy 
az a bizonyos egyetlen puskalövés befo
lyásolhatta volna közvetlenül a katonai 
helyzetet. Alapi Gáspár nem hitte, hogy 
Pétervárad előtt nyílt terepen visszavethe
ti a pontosan százszor nagyobb török had
erő t, az osz trák -m agyar gyalogezred  
csendőrei sem úgy tudták, hogy a Mann- 
licherükből leadott tucatnyi lövés komo
lyan feltartóztathatja az ellenséget. Amit 
pedig Kutuzov gondolt, Moszkva előtt, 
azt, gondolom, elég elhihetően elképzeli 
Tolsztoj.

Az a bizonyos nyűt kiállásból leadott 
egyetlen (vagy akár száz) puskalövés — 
nem materiális cselekedet. Az — gesztus; 
jelképes üzenet; az — nyilatkozat. Kifeje

zése annak, hogy csak a nagyobb erő 
kényszerítő  hatalm a folytán vonulnak  
vissza, de a helyhez fűződő jogokat nem  
adják fel.

Göigei azzal m agyarázkodott, hogy a 
főváros kiürítését a haditanács rendelte el. 
Viszont, hogy azt a bizonyos becsület-lö
vést se adja le, arra nem  utasították. A 
forradalom  tekintetében viszont elhatá
rolta magát a H onvédelm i Bizottmánytól!

Szó sincs arról, hogy Göigei kímélte 
volna embereit. Agyonlövetett, botozta- 
tott, nagyon is gyakran; Debrecennél fi
nom  vigyorgással veti m artalékul a gyű
lölt N agysándor József egész hadosztá
lyát.

Volt egy olyan pillanat, m ár Világos 
u tán , am ikor Göigei lem oshatott volna 
m inden szennyet magáról és vitathatatla
nul a hősök örök pantheonjába em elked
h e te tt volna: am iko r m egkap ta  a cár 
pénzét, és hírét vette az aradi kivégzések
nek, ha a pénzt felajánja a hadiárváknak, 
és magát főbelövi!

Különben is azt ígérte a fegyverletétel 
előtti napon tisztjeinek: N em  ldvánok m a
gam nak más sorsot, m int nektek... De hát 
ugye, nem  m uszáj hősnek lenni, ha nem  
lehet... Meg tudok m indenkit érteni, aki 
nem  lövi főbe magát, am ikor illene; bizo
nyára én sem tenném... dehát, lovas szo
borra sem tartanék igényt.

Érdekes, hogy a vezető szócső-történé
szek, akik vicsorogva vetik m agukat m in
denkire, aki kétségbe meri vonni Göigei 
hűségét, nagyságát, katonai szakértelmét, 
sohasem  idézik  m agát Görgeit. Pedig  
Göigei, m iután a kegyajándékokból házat 
vett m agának Klagenfurtban, állítólagos 
börtöne mellett (mint kinnlakó, vagy — 
bedolgozó—?), azonnal hozzákezdett em 
lékiratai m egírásához: M ein Leben und 
Wirken in Ungarn in Jahren 1848— 49. Leip
zig. 1852. Két kötet.

M int történeti forrásm unkát nem  érté
kelhetem, azt ugyebár csak szakm abeli te
heti meg. Mint olvasó azonban (s esetleg 
m int egy időben volt gyakorló kritikus, 
azaz könyvbíráló) csak arról szám olha
tok be, hogy: könyvnek nagyon rossz 
könyv; szinte olvashatatlanul rossz. An
nak ellenére, hogy hihetetlenül érdekes 
dolgokkal van — kapcsolatban.

Németh László írja valahol: Patyom- 
kin-városokat lehet építeni, de Patyom- 
kin-könyveket nem  lehet írni!

Szóval bárkinek, aki nem mint történész 
akar gondolkozni Görgei dolgain, újraol- 
vasásra ajánlom a Háború és békét. ('Tölt
sön el pár órát Natasa és Pjotr társasá
gában" — ahogy a MÉDIA hirdetné.) Ala
pi Gáspárnak nyilván nem  volt alkalma 
emlékirat-gyártásra, nem  kapott kegydí
jat sem a szultántól, sem  az Illyés-alapít- 
v á n y tó l. E g y á lta lá n , m a g y a r  sze rző  
szövegében nem  is találkoztam  "kiállás
nak" leírásával, csak török krónikásoknál. 
Akiket M ohácsológusaink nem  szoktak 
idézni; M ohácsutánológusaink sem.

Az a bizonyos eset a csendőrökkel Da-
» » » » » >
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day Lóránd, azaz Székely Mózes Csütörtök 
cím ű regényében olvasható. Dadayt azon
ban a "hazaim agyar” irodalom  emlékeze
téből kitörölte a Balogh Edgár Utódai Kft 
irodalom történeti vállalkozás.

(Vannak bőséggel m ég nemcsak idé
zetlen, de  hozzáférhetetlen emlékiratok; 
évek óta keresem  például Karl Urban volt 
osztrák főtiszt, 1848—49-ben az észak-er
délyi császárhű határőrök és népfelkelők 
parancsnokának emlékiratait. Ezelőtt két 
évvel a Széchényi Könyvtár katalógusá
ban rábukkantam  egy kiáltványának az 
a d a ta ira . K ivenn i azo n b an  nem  volt 
m ód ... é p p e n  m ost? — kérd ez te  egy 
könyvtáros... Ugyanilyen hiába keresem 
évek óta annak a Bartha Albertnek az em 
lékiratait, aki kis ideig hadügym iniszter 
volt 1918-ban, és m unkástüntetők kény
szerítették ki lem ondását, egyszerre Clé- 
m enceau nevezetes decem beri kiürítési 
parancsával Ő reá m ég bár hivatkozni 
sem  szoktak; m ég Károlyi hívei sem; még 
a Temesvárról idegenbe szakadt hazánk
fiai sem, pedig  szerepe volt ama bizonyos 
1918 október végi, pár napot megért Bán
sági Köztársaság kikiáltása körül is.)

Egyszóval, a becsület, ezen belül a ka
tonatiszti vagy a hajóskapitányi becsület 
nem  tartozik ma egyetlen szakma hatás
körébe sem, nem  szakm ai kérdés. Ember
szakma pedig, úgy látszik, nincs. Éppen 
ezért, effajta kérdésekben a vitát semmifé
le szakm ai állásfoglalás nem  zárhatja le. 
Ilyesmihez csak emberi érzületek alapján 
lehet hozzászó lan i. Kéri Edit Görgei- 
könyvének pedig érdem ben — egyetlen 
adata sincs megcáfolva, m ind e mai napig.

2. Sám án, sám ánkodás, 
tá ltos, tá ltosk od ás, 
tu d á lék osság ...
H a jól emlékszem, több m int ötven év

vel ezelőtt László Gyulát kezdték "sámán- 
kodással" v á d o ln i , ig az , n em  egészen  
nyíltan. M indenesetre László Gyula eb
ben a kérdésben tisztázta magát: m unkás
sá g á n a k  k ése i sz a k a sz á b a n  eg észen  
határozottan kim ondta; honfoglaláskori 
őseink sokkal magasabb m űvelődési (kul
turális-civilizációs) szinten állottak, m int 
am it egy sám ánista kultúráról fel lehet 
tételezni.

Az utóbbi években a sám ánkodás — 
vagyis annak az állítása, hogy a keresz
ténység felvétele előtt őseink sám ánhitű- 
ek  le t te k  v o ln a , és íg y  a s á m á n 
szertartások  feltám asztása "örökségünk 
újra birtokba vétele" lenne — sajátságos 
m ódon a szintézis keresésének színtere 
lett a finnugorosok és a török-tatárosok 
között. M ivel a sám ánhit Szibéria és Bel- 
ső-Ázsia népeinél egyaránt elterjedt volt, 
uráli és altáji népeknél egyaránt.

Ennek az új sám ánizm usnak egy saját
ságos központi csúsztatás a fő érve. Egyre 
inkább, egyre többen egybemossák a m a
gyar folklór táltosokra vonatkozó adatait 
a sámánsággal. Adott pillanatban a gya
nútlan  kívülállónak úgy  tűnhet, hogy a

táltos és a sámán ugyanaz. Pedig táltosnak 
lenni — kényszerű végzet: arra születik 
valaki, örök viaskodásra; aki m indig stig- 
m atizált személy, testileg is. Sámánnak 
lenni pedig; lehet foglalkozás is. Úgy is 
m ondhatnánk: a sámán amolyan zenés 
term észetgyóG yász, aki síppal-dobbal- 
nádihegedűvel gyógyítja a megsebesült 
gilicét. (S nyilván, a lelkiismeretesebb sá
m ánok az orvosláshoz zenén kívül kene
teket és gyógyfüveket, írókat és ba l
zsam okat is használtak , m eg nyilván 
m asszázst is; Erdélyi József szerint az or
vos eredetileg azt a személyt jelenti, aki 
ujjai hegyévelkörmozdulatokkal masszíroz
za a beteg ember valamely porcikáját.)

A dolgot azonban bonyolítja, hogy a 
belső-ázsiaiaknál a sámánság ugyancsak 
túlvilági elhivatottság és született testi je
lek alapján valósul meg, akárcsak a táltos 
mivolt: a "foglalkozása" a sámánnak még
is más, mint a mi hagyományainkban a 
táltosnak  A táltos főfoglalkozása ugyanis 
az időjárással kapcsolatos; — akárcsak a 
garabonciásé; — kiegészítő tevékenység 
gyanánt kincseket őriz vagy talál meg; a 
táltosgyerek a mesében mindenféle cso
datételekre képes. A sám án azonban főleg 
gyógyít.

A m agyar táltos sem m iképpen sem 
median man, nem  törzsi orvosvarázsló. 
Nincsen státusa. Szóval — m indez me
gint csak szaktudom ányokra tartozna, és 
nem  jegyzetírókra.

Nekem azonban mégis, külön szemé
lyes közöm  van ehhez a táltos-sámánkér- 
déshez. Birtokomban van (volt) ugyanis a 
m i tájainkon fellelt egyetlen hiteles sá
mánábrázolás. Egy apró sárgabronz szo
bor, amely — valószínűleg az iráni, vagy 
iránias m űvészet formanyelvén — egy sá
m án-nőt ábrázol; szakmai díszben és lát
hatólag m űködés közben, m ert elrévült 
állapotban.

Ezt a szobrocskát az elm últ harminc- 
egynehány év során szám talan sámán
szak é rtő n ek  és főleg m inden  h o zzá
férhető fősám ánkodónak m egm utattam  
(amellett, hogy fényképét egy napilap 
több m int százezer példányban közölte). 
Senki hozzá sem tudott — szagolni. (E- 
gyedül a kolozsvári Kabay család ismerte 
fel benne, hogy mitől érdekes, ők viszont 
m ára  legelején.) Később megjelent a fény
képe Selyemsárhajó című kötetem első ki- 
a d á sá n a k  k ü lső  b o rító já n ; n ég y fé le  
nézetben; pár ezer példányban. És most 
tessék megfogózni: tizennyolc (18) év telt el 
a megjelenés után, amikor először megkérdezte 
valaki, hogy az — mi? M it akar ábrázolni; és 
honnétvan?

Ez a kései kíváncsiskodó sem "sámán" 
volt, hanem  egy pályán kívüli, mindenbe 
belekötő történelemtanár. (Cs. P.)

M indez meggyőzött arról, hogy a sok 
sámánkodó révézeteskedőnek semmiféle 
túlvilági összeköttetése nincs. Sőt evilági 
kapcsolataik is hiányosak; például a m ű
vészettörténettel... Úgy látszik, síppal- 
d o b b a l-n á d ih e g e d ű v e l  sem  leh e t 
pirosto jást festeni, m ég szélm entében 
sem...

LÁSZLÓFFY CSABA

Á lo m  a S z e n t  J o b b ró l  
1.
Augusztusi zivatar. Az évezredek 
ablaktábláin szélvész csattog.
Adj munkát a vasnak... A  sors örök 
törvénye szerint hinni azt, hogy 
vitézeid ma végre "érett 
ésszel, józanon" tudják dolgukat, 
különben mind elvesznek, ha henyélnek.

Akárholott voltál te, mindenütt 
reánk agyarkodtak, és hasztalan 
szólítgattuk butyánk, öcsénk, 
a nyak csigolyán ment be a halál 
a torok felé s a teméntelen 
vért mind magába szívta a fövény.

Ami már arannyal boríttatott. 
(Mdységes titkok veszhetnek el ott) — 
Sebek kitapintható hantjai, 
kétségek kétségtelen kínjai: 
megfoghatatlanók.

Géniuszok veszett vágtája!
(Enyelgődélibáb mutat kaput.)
Föld és víz és tüzes lélegzet — 
a lélek végül sivatagra jut.

2. (himnusz)
Barbár! földöntúli szelíd 
ízek után futó.
Szent és bolond; 
aszkéta — vagy csak 
honalapító.

Bartók(ok)ba bújt, 
kifinomult hallású népem.
Bűnre is érzékeny.

3.
Fölrezzensz, mintha Isten idegenben 
úszó kardja a magasból lecsapva 
óceánon túli Indiákba vágna.
Elpazarolt nagy birodalmak!
Vérgőzös gyönyörökből másvilágra 
szenderült keresztény lovagelődök 
gregorián-magánya, álma.

Bálvány a királyi csonk, ki magát 
megmutatja — lágy bazsalikomillat 
lengi körül mint láthatatlan 
mozdulat a hiány mítoszát.

Hívlak,
veszteségek éje, ma is; 
ha a szem már lehunyt, 
a kéz rendületlenül virraszt.

1999. augusztus 21.
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mtÉNV MUMM 173
ha ma jd minden rabszolga nép szerk eszti:  n rin n
járm át megunva olajra lép Fekete Vince 2000

SZÁLINGER BALÁZS VERSEI

N e b ú su lj, 
F ra n c ia v irá g !
Ha nincs aki ad szavadra 
légy legalább házigazda 
az osztrigás kisestélyre 
kvalifikál a neved

legyél ötvös és tavaszra 
foglalj kavicsot aranyba 
s szajna-parti remekművet 
hordasz iá nem gyermeket

E s t i  m o r f in is ta
Megy a gőzös, megy a gőzös Perzsiába, versért.
Utazója messzi nyelven kéri vissza Erdélyt
— hiába. Most mutogat a kalauzra bőszen,
s az ijedten magyarázza, mindenki, csak őnem.
Fut a gőzös, s perzsa földön lepke száll a sínre, 
megragadja végét, s vele vargabetűt ír le.
Kurta pálya fönn az égen, megy a vonat rajta, 
a Gangeszmk csónakjait: elrobog s lehagyja.
Az ég mögül szárnyas őrszem csap le a kocsikra, 
zöld könyvébe a penzumot épp hogy beleírta, 
a túlvilág — való világ viszonylaton nincsen 
Retúrjegy, hát szálljatok le, keze a kilincsen.
És zuhanunk utazónkkal — Perzsiára porhó, 
kiáll a nép a piacra: tán egy fehér bolygó 
hullajt apránként magából, s összegyűlve itt lenn 
szobrot emel a főtéren — összeáll az isten?
Az ég mögül szárnyas őrszem csap le a piacra, 
súlyos karján karcolások, és sebes az arca, 
ezt a bálványt por alkotja, hogy’lenne ez isten? 
a népre fúj, a szoborra, s táguljatok innen.
Visz a szellő, sokakat visz Perzsiából, Pestre, 
és jőnek a lepkenépek, könyörögve, esdve, 
hadd adják a szárnyukat, hogy szélcsendben segítsen, 
hadd keressék máshol azt, mi Perzsiába' nincsen.
Az ég mögül szárnyas őrszem csap le a seregre, 
száz sebéből vért folyatva, tántorogva egyre, 
szótlanul néz, aztán kérlel, s hangja selyme elgyűrt: 
pillangóim, perzsa népem, szálljunk vissza együtt.
S már Pest felé tartunk, én s az elvarázsolt ember: 
itt él az, ki ébren lenni Perzsiába' nem mer.
Egy nyelvet beszélünk, s persze Erdély álma sincs már, 
Istent csak forgatjuk: lénye kávéházi kristály,

fenekére nézni jó, de nem vihetjük úgysem 
hajlékunkba, így nem lehet szolga nálunk, úr sem.
Nem parancsol ébrenlétet, nem kiáltja: méreg!
— élhessenek éjjelente, akik máshol élnek. Feszt László: Kövület

futballtorna békerendszer 
jól promótált kölni vegyszer 
új eljárást meghirdető 
orvoskonferencia

diadalív alatt fanfár 
fiad tülköl hangja van már 
foszlányaiban angolszász 
csak egészben francia

milyen rekeszben tartsalak 
űr vagy talán csillagsálak 
érdességét selymesítő 
kerge halmazállapot

lám érdekelsz mindeneddel 
minden földi érdekeddel 
Párizs kell ha álmaimban 
néha félrekapcsolok

a körkapcsolás vége nyilván 
London aki nem kinyílván 
zártan vár és ronda nőkkel 
mégis egészségesen

te és Párizs egy körút csak 
karperec egy ifjú úrnak 
nem viseli s egyszer mondja 
jó volt veled édesem

űr vagy talán csillagsalak 
miért hogy földön tartsalak 
ha megunlak körülírlak 
s fölolvaslak győztesen

mert Párizst nem Párizs éli 
hanem én ki majd túléli 
és Londonba hajt cikomyás 
díszes bús fiákkerem.

A r t  H o te l
"Szoba van, mit egy forintért sok búval teli alusznak
és művészet, mely nem ébred, mert az álom oly komor" 

(Somlyó Zoltán: Artista-hotel)
Egy sötét utcának mélyén, hol beolvad még a láng is 
hátterébe, és az utca közvilága oly komor, 
hogy szaggatva gyűl a fény ott, pillanatra, és az ánizs 
illatja kabátod ujján át elillan, oily komor 
az a környék... ott, a tömbnek rajzolatjában a rúzsfolt, 
mely vörös fényt ont az éjbe, és az ajtóban komor, 
gyászos arcú, ősz úr áll: az Art Hotel, mely annyi rút kort, 
háborúkat is túlélt, és elriasztott, oly komor.
Meg ne tévesszen a nappal és a gyöngyöző kacaj, mi 
innen indul, hogy bevonjon jó kedvével egy komor 
várost: itt a színek és az illatok, a könnyű sramli 
mind elolvad, hogyha elbúvik Napunk az ég komor 
fátyolát magára öltve. Lásd, a kulcsok hűlt helyére 
a recepciós virágot tett, ám hullajt, oly komor,

és a hallban csönd tanyázik, messze hállik mély zenéje-, 
nem művészek: emberek szunnyadnak ott, ez oly komor!
A Duhajt nézd: ott, az asztal közepén lelte az álom, 
szeme fátylán büszke lángja nem süt át, ez oly komor!
Azt álmodja, hogy a réten megtelepszik egy virágon,
s nincs, ki mézet várna tőle, hát mosolyog — óh, be komor! —;
tölgyfaasztala tövében hírlapírók leltek édes
nyugtot, s álmuk: nem kell többé rajongni, s ez oly komor.
Nézd a hitvány prózaírót: nappal él, de élte kétes, 
itt, az éjben ő is egy, és nyála úszik, óh, komor! —
Trombitája földre hullt, a harsány muzsikus is alszik, 
ujját szopja, így zenéje sokkal édesb. Ez komor, 
mert őhallja csak, talán még a menyországban ha hallik, 
ám reggelre elfelejti dallamát, mert oly komor.
Az új primadonna karcsú nőalakja, mint egy rossz híd, 
úgy zuhant a kerevetre. És nem mozdul, bár komor 
álmában most felköhécsel. Dúdolna, ám hangja torz itt, 
és gyűrűjét hamvas ujja körbenőtte, óh, komor!
Deszkák dísze, ifjú Zono pisztolyát a szögre dobta
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

Statiszták
Az utolsó járattal érkeztek
Zénó, a fürdőtelep félnótás planétacé- 

du la-árusa  m ár szedelőzködött éppen, 
am ikor a busz befordult az állomásra. 
Ilyenkor szezon végén különben is kevés 
az ügyfele. A fiatalabb fürdővendégek 
m ár napokkal ezelőtt, nyári szabadságuk 
végén hazau taztak  Azt a néhány itt kó- 
válygó idős em bert pedig inkább riaszt
ják, m intsem  csábítják a töredezett szélű, 
m egsáigult kartonlapok jóslatai. Ugyan 
már, m ondogatják egymás között felhábo
rodásnak álcázott félelemmel, a vénség 
gépies, bizonytalan koreográfiájával moz
dulataikban, ki hallott m ár arról, hogy egy 
bolond m adarának a csőréből elénk poty- 
tyanhatna a jövendő. Mégis, ahányszor 
csak meglátják Zénót a m aroknyi színes 
tollfergeteggel a vállán feléjük közeledni, 
riadtan rebbennek szét a telep ezüstös ho
m ályban derengő, gyantaillatú sétányain. 
Beszari trotyik, kiáltja ingerülten utánuk, 
előle úgysem  m enekülhettek majd el, s a 
dühös hangra a papagáj is rikoltozni kezd, 
m intha csak megsejtené, hogy gazdája egy 
újabb üzleti lehetőségtől esett el. Ezért az
tán talán inkább a buszállomás környékén 
szokott szezonvégeken lesben állni, kí
váncsi és nagyvonalú utazókra várva az 
erdőből lassan előlopakodó este csendjé
ben.

Egyszer, m ég évekkel ezelőtt, a válto
zások idején egy külföldi turistákkal m eg
töm ött autóbusz valam ennyi utasa kíván
csi volt a produkciójára. Rengeteg pénz 
gyűlt össze akkor. Valahányszor csak visz- 
szagondolt arra a nyárvégi alkonyatra, 
m indig könny szökött a szemébe a meg
hatottságtól és az önsajnálattól. Azóta ba
bonás makacssággal egyszer sem hagyta 
ki a délutáni járatok érkezését, ám  többé 
nem  volt hasonló szerencséje.

M ost is csalódottan állapította meg, 
hogy a busz jóformán üres. Csak két utas 
volt benne: egy férfi és egy nő. A sofőr háta 
m ögötti ülésen kuporogtak, és fáradt arc
cal bám ultak  ki a naplem ente rézsútos fé
nyében a szemetes, kihalt peronra. Va
lam it kérdeztek a vezetőtől, majd csomag
jaikat m egragadva lassan lekászálódtak a 
kocsiból. A férfi egy régim ódi kopott bő
röndöt cipelt, a nőnél egy színes reklám- 
szatyor és egy fekete kézitáska volt.

Zénó rem énykedve figyelte őket a fal 
mellől, s am ikor a közelébe értek, óvato
san, m intha csak vadat cserkészne be, fe
léjük m ozdult.

— Itt a jövendő, a titkos leendő — bö
kött töm pe m utatóujjával a nyakából m a
dzagon lógó vasrácsos ládikóra.

A pár m egtorpant. N éhány pillanatig 
tanácstalanul m eredtek egymásra, aztán 
az asszony beleegyezően bólintott. A pla
nétás em ber a fázósan gubbasztó m adár
hoz érin tette  orrát. A papagáj, m intha 
áram ütés érte volna, hirtelen m egelevene
de tt. Tollai fö lborzolódtak, érthetetlen  
szavakat gurgulázva ráröppent a ládikó

fedelére, csőrével benyúlt a nyíláson, s va
lahonnan középről fölcsippentett egy ki
fakult kartonlapocskát.

A férfi szó nélkül Zénó markába nyom 
ta a kért összeget, s anélkül, hogy ránézett 
volna, szórakozottan zsebrevágta a cédu
lát. Aztán szabad kezével társába karolt, 
és lassan továbbindultak. A planétás kí
váncsian bám ult utánuk. Valami megm a
gyarázhatatlan zavart érzett, valaminek 
az elkerülhetetlen bekövetkezését. Bár az 
idők folyamán tekintélyes tapasztalatra 
tett szert emberismeretből, ezúttal csődöt 
m ondott a tudom ánya, s m ég a férfi és a 
nő életkorát sem tudta volna m eghatároz
ni, nemhogy azt, hogy honnan jöttek és 
mivel foglalkozhatnak M ozdulataikból, 
egymással társalgó tekintetükből csak azt 
sejtette, hogy hosszú ideje élhetnek m ár 
együtt.

Egymásra hajolva, ném án sétáltak vé
gig a városka főutcáján, a kételemetes, ko
pott szálloda irányába. Tétován, nehéz
kesen mozogtak az égbenyúló, öreg fe
nyőfák alatt, m intha valami láthatatlan 
súlyt cipeltek volna magukkal, amitől hi
ába is próbálnának szabadulni.

Schultz, az Arany Páva idős portása a

bejárati csengő hangjára bosszúsan kapta 
föl tekintetét a parányi sakktábláról, ahol 
m ár-már sikerült m attot adnia saját m agá
n a k

— Egy kétszemélyes szobát szeretnénk 
— dörm ögte a férfi. — Lehetőleg a tóra 
néző ablakkal...

A portás hanyag m ozdulattal hátra
nyúlt és találomra leakasztotta a falról a 
25-ös szoba kulcsát.

— Vajon melyik volt az? — rezzent 
össze az asszony, miközben Schultz nagy 
szálkás betűkkel a vendégkönyvbe lra- 
nyarította adataikat.

— A m ásodik emeletről kitűnő a pano
ráma. Látszik az egész környék, az erdő, a 
hegyek, a tó... Kamilla majd fölvezeti önö
ket — hadarta türelmetlenül, s a sakktábla 
felé fordulva elégedetten folytatta az of- 
fenzívát.

Fiatal, barna hajú lány lépett melléjük.
— Majd én — nyúlt fürgén a bőrönd 

után, s ujjaival, m intha csak véletlenül, 
alig érezhetően végigsimított a férfi m eg

ránduló, érdes kezén. — Ez is a m unkakö
römhöz tartozik — m osolyodott el a ven
dég zavarának láttán. — Jöjjenek, kérem...

A szoba a félhomályos folyosó végén 
volt. Amikor beléptek az ajtón, erős pe
nészszag csapott az orrukba. M intha évek 
óta nem  szellőztettek volna itt. A szoba
lány szélesre tárta az ablakot, s am int láb
ujjhegyre ágaskodva a függönyt igaz
gatta, az alkony utolsó lobbanásai átvilá
gítottak könnyű, nyári ruháján. N em  visel 
alatta semmit, villant át a férfin, s zavartan 
kapta el a tekintetét.

— Ha szükségük lenne valamire, szól
janak bátran — fordult vissza a lány kész
ségesen, m ielőtt kilépett volna az ajtón.

Lassan, m ódszeresen kicsomagoltak. 
Sokáig m atattak, m íg végre sikerült m in
dent elrendezniük a beszakadt ajtajú, do
hos szekrényben.

— Vandálok! — dühöngött csendesen 
a férfi. — M ár semm ire sem  tudnak  vi
gyázni...

Nehezen, a levegőt kapkodva beszélt.
— Ideje bevenned a gyógyszert! — fi

gyelmeztette az asszony. — M egint nem  
tudsz majd aludni éjjel... Nekem  is fájni 
kezdett a fejem, biztosan a fáradtságtól — 
nyúlt a táskája után.

Egy órával később, lent az étterem ben 
m intha m ár jobban érezték volna m agu
kat. A férfi az asszony kezét szorongatva 
egyre nagyobb hévvel m agyarázott.

— Emlékszel, m ilyen más volt akkori
ban m inden? Végigsétáltunk a telepen, 
hogy megfelelő helyet találjunk...

— Ne igyál olyan sokat! — nézett ag
godalm asan a férfi zavaros szemébe a nő.

— Túl hangosan beszélsz, m indenki 
ránk figyel...

— Ugyan már! — nyerített föl rekedten 
a férfi, és tüntetőén körülnézett a lerob
bant étteremben — Senki sincs itt rajtunk 
kívül. — Látod, te legalább nem  változtál
— engedte el az asszony kezét. — Ezekkel 
az örökös rendreutasicásokkal az agyamra 
mész. Pedig nem ezért jöttünk vissza ide...

— Elnézést a zavarásért — lépett az 
asztalukhoz egy alacsony, töm zsi em ber
ke. — Kelemen vagyok, a Regionális Tele
vízió m unkatársa.

— N em  nyilatkozom  — vigyorgott rá 
báván a férfi.

— Arról van szó — folytatta a másik 
torkát köszörülve —, hogy a cég egy do- 
kum entum film -sorozatot tervezett a kör
nyék régi fürdőtelepeiről és engem  bízott 
meg ennek a helynek a megörökítésével.

Ügy topoigott ott előttük, egyik lábá
ról a másikra állva, bozontos szem öldökét 
kérdőn ráncolva, m int valami jóhiszemű, 
elhízott erdei manó, aki m ár megjárta né
hányszor az emberekkel.

— Foglaljon helyet — m u ta to tt az 
asszony bizonytalanul a m ellettük álló 
üres székre. — A férjem fáradt egy kicsit... 
Miben segíthetünk?

— Semmiség az egész — ereszkedett le 
fürgén a felkínált helyre a fura emberke.
— Előfordulhat, hogy a forgatás során 
önöket is lefilmezzük. Tudja — simított

» » >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

végig a pecsétes abroszon —, mi rendkí
vü l d iszkréten  dolgozunk, m ondhatn i 
észrevétlenül. Ha m unka közben véletle
nül mégis összefutnánk, próbáljanak mi
nél term észetesebben viselkedni. N éz
zenek át rajtunk, tegyenek úgy, mintha ott 
sem  volnánk— nevetett rájuk.— Csak így 
lesz hiteles a film.

O ly a n  k o m ik u s n a k  tű n t  p is lo g ó  
gombszemeivel, rövidre nyírt tüskefrizu
rájával, szanaszét m eredező szürke sza
kállá val, hogy az asszony akarata ellenére 
elmosolyodott.

— Köszönöm  a bizalm ukat — ugrott 
föl a székről a tévés és egy szempillantás 
alatt elviharzott.

— Még csak ez hiányzott! — zúdult föl 
a férfi. — Egy profi kukkoló, aki a kame
rájával állandóan körülöttünk koslat...

Sokáig zsörtölődött. Az asszony lefek
vés u tán  is hallotta m ég egy darabig tilta
kozó m o rg o ló d ásá t. A ztán  végre  e l
csendesedett, csak néha horkant föl álmá
ban. Egyre hűvösebb lett a szobában, az 
erdő borzongató lehelete átszivárgóit a 
falakon, s az ablakon bevilágító hideg 
holdsugarak ezüst aurájában úgy tűnt, 
m intha m egállott volna körülöttük az idő.

Reggel a férfi korábban kelt. Óvatosan 
kikecmergett a rozoga ágyból. Bűntudat
tal telve figyelte fázósan összekuporo
dott, alvó feleségét, majd krákogva ki
botorkált a fürdőszobába. M int aki peni- 
tenciát tart, sokáig szöszm ötölt a beázott, 
h ú g y sz ag ú  ap ró  fü lkében. G ondosan  
m egborotválkozott a homályos, repede
zett tükör előtt, majd prüszkölve, fújtatva 
derékig m egm osakodott a hideg vízben. 
Mire visszam ent a szobába, az asszony is 
felkelt már. A nyitott szekrényajtó előtt 
állt só z ta  ruhát igazgatta m agán éppen.

— Olyan szép vagy, m int régen — lé
pett hozzá áhítattal és átkarolta a derekát.

— Hagyjál most! - siklott ki a nő a 
karjai közül. — Inkább nézzük m eg a tie
det is...

A farmerszerelés azonban, amint az elő
re várható volt, szűknek bizonyult. Nyög
ve, lihegve éppen a nadrágot igyekeztek 
begombolni kitüremkedő pocakján, ami
kor bekkukantott az ajtón Kamilla.

— Azt hittem , valam i baj van — sza
badkozott kuncogva.

— Túl nagyra nőttem — nézett rá ki
vörösödve a férfi és szégyenkezve elfor
dult.

Reggeli után fölmentek a tóhoz. A szik
laterasz rozsdás korlátjának dőlve némán 
nézték a zavaros, lomha, sötétzöld vizet. 
A szélben fodrozódó hullámokon faleve
lek és madártetemek himbálóztak. Szem
közt velük, a túlsó parton néhány munkás 
a deszkabódék körül piszmogott.

—  Lassan lehúzzák m indenütt a ro
lót... — szólalt m eg csendesen a férfi és 
átölelte az asszonyt.

Később a part mentén kanyaigó kes
keny ösvényen körbesétálták a tavat. A 
süppedős talajon meg-megbicsaklott a lá
buk. Egy kopár fűzfa alatt a férfi a nőt 
hirtelen magához húzta, s mielőtt ellen

kezhetett volna, szájon csókolta.
Az asszony előbb tiltakozva összeszo

rította az ajkát, majd bágyadtan viszonoz
ta a csókot.

Visszafelé jövet egy ideig elnézegették 
m ég a fenyőfák tövében hancúrozó mó
kusokat, majd a rikítóra mázolt villák kö
zött lassan, kedvetlenül m egindultak le
felé az Arany Páva irányába.

A szálloda előtt néhány helybéli bá- 
mész tekintetétől kísérve Kelemen, a Re
gionális Televízió m unkatársa éppen az 
operatőrjének magyarázott. Feje búbjára 
tolt ellenzős sapkájában, nyakában lógó 
divatos szemüvegével, pontos, határozott 
m ozdulataival maga volt a huszadik szá
zad filmes lelkiismeretének megtestesülé
se. Legalábbis, ahogyan azt a szaklapok 
illuszrációi alapján hajlamos elképzelni 
az ember. M ikor megpillantotta őket, ba
rátságosan intett feléjük, ám  a férfi tünte
tőén elfordította a fejét.

A szobájukban olcsó kölni illata terjen
gett.

— Levendula — m ondta a nő rosszat 
sejtve és megnézte, hogy megvan-e m ég a 
pénzük.

Kimerültén hevertek végig az ágyon. 
N em  volt kedvük semmihez sem. A leg
szívesebben mély, ájulásszerű álom ba 
m erültek volna, az öntudatlanság lan
gyos, puha iszapjába, ahol m inden gond
jától m egszabadulhat az ember.

Két óra u tán  néhány perccel fölment 
Kamilla, hogy lehívja őket ebédelni.

— Ilyenkor szezon végén korábban zár 
az étterm ünk — csicseregte az ágy előtt. 
— Különben délelőtt takarítottam  a szo
bájukban — tette hozzá fontoskodva. — 
N álunk most is első osztályúak a szolgál
tatások...

Délután a férfi m ár nem bírta tovább 
és lement a bárba. Előbb csak cigarettát 
akart vásárolni, aztán m egpillantva a pol
con sorakozó fénylő üvegeket, megtor
pant, s rövid tusakodás után, melyben 
semmi esélyt sem adott a lelkiismereté
nek, kétségbeesett gyorsasággal fölhajtott 
három  pohár konyakot. Egy ideig elüldö
gélt még a bárpultnál az ital jótékony ha
tását várva, majd kim ent friss levegőt 
szívni. Az utca túlsó oldalán Kelemen irá
nyításával a bőrdzsekis operatőr a kihalt 
piac üres kőasztalait filmezte éppen. A 
fontoskodó emberke láttán újból elöntötte 
a düh , mintha a tévés m egm agyarázhatat
lan m ódon az életükbe avatkozott volna, 
sötét titkok után kutakodva. Gyanakodva 
figyelte őket, ám  azok ügyet sem vetettek 
rá. Egyszerűen átnéztek rajta, mintha ott 
sem lett volna, s am ikor fölvették a kép
anyagot, összecsomagoltak és továbbáll- 
tak.

Nem  húztok be ti engem ilyen köny- 
nyen, nézett bosszankodva a távolodó fil
mesek után. Majd csak rájövök a turpis
ságra. Hirtelen eszébe jutott a felesége, aki 
m ár biztosan idegeskedve várja. H úsz éve 
már, hogy nem  tudja leszoktatni erről a 
kicsinyes, vénkisasszonyos aggályosko
dásról, mely csak arra jó, hogy bűntudatot 
gerjesszen benne, és kinevessék az isme

rőseik. Ezúttal is, am int a nyik orgó, kor
hadt lépcsőkön  fölfelé haladt, va lam i e lfo 
g a d h a tó  k ifo g á st k eresett "igazolatlan  
hiányzására". A z  a sszo n y  azonban  m ost 
sem  hallgatta vég ig , a férfi reszelős, tétova  
szavaira kezét a fülére tapasztva  a fal fe lé  
fordult, és halkan sírni kezdett.

— Ne haragudj, csak lazítani akartam — 
vallotta be végül m egtörtén és az ágyra 
térdelve gyám oltalanul sim ogatni kezdte 
felesége haját.

— Azt gondoltam , hogy ez az utazás 
lesz a legszebb ajándék a házassági évfor
dulónkra. Hogy segíteni fog, ha m egint 
elm együnk  oda, ahol e lőször vo ltunk  
együtt. Amikor m ég m inden olyan egyér
telm űnek látszott... Neked is tetszett a 
gondolat... otthagyni m indent és vissza
térni a kiindulóponthoz, hogy újrakezd
hessünk m ég egyszer mindent...

Lassan, erőlködve beszélt, a szavak ol
vadt ólomként tapadtak a nyelvéhez.

— Emlékszel? —  hajolt közelebb az 
asszonyhoz. — A kkor is estefelé érkez
tünk  meg. Aznap ért véget a szesszió az 
egyetemen, de mi azt telefonáltuk haza, 
hogy hátra van m ég egy vizsgánk... Fogal
m am  sincs, hogyan értünk ide, annyira 
vártam  már, hogy együtt lehessünk vég
re... Csak azt tudom , hogy m inden pén
zem  rám ent a szobára — nevetett föl re
kedtem  s óvatosan m egérintette az asz- 
szony könnytől m aszatos arcát. — Igye
keztem  kitalálni és teljesíteni m inden kí
vánságodat...

— Azt hittem, hogy m indig  úgy fogsz 
vigyázni rám, m int akkor — sóhajtott föl 
a nő és kinyújtotta elgém beredett lábát.

A férfi az eredm ényen fölbuzdulva 
óvatosan közelebb fészkelődött és tovább 
mesélt. Hogy m iként siettek föl a nyikor
gó lépcsőkön az emeletre, és hogyan koc
cant össze a foguk, m ikor végre m agukra 
m aradva, türelm etlenül egym ás száját ke
resték a félhomályban. H ogy azt hitte, a 
gyönyörűségtől szörnyethal a ruhájából 
kibújó lány láttán, s halála a szerelem  
m ennyei hatalm ának ékes bizonyítéka
ként fog szerepelni a teológiai kéziköny
vekben. Hogy m ikor m ár az ágyban vol
tak, nem  m ert az elején m egm occanni 
sem, mert szentül m eg volt győződve ar
ról, hogy a valóságban ekkora szerencse 
senkit sem  érhet, s egyetlen m ozdulatára 
kiderül, hogy a világ szétillanó káprázat 
csupán.

Beszéd közben egészen közel hajolt az 
asszonyhoz és belecsókolt a nyakába.

— Milyen ügyetlenek voltunk és m ég
is m ennyi tűz égett bennünk... — suttogta 
sóvárogva. — Emlékszel, akkor éjszaka, 
m intha valam iféle dém on incselkedett 
volna velünk, az is megfordult a fejünk
ben, hogy így kellene itt hagyjuk ezt az 
ám yékvilágot. Boldogan, tisz tán , kisi
m ult lélekkel, sérülések nélkül. Mi azon
ban élni akartunk, együtt és úgy, m int 
még senki más ezen a földön... — ölelte át 
tétován.

— Jól tu d od, h ogy  nálam  n em  m egy  ez  
ilyen  egyszerű en  —  fordult feléje az  asz-  
szo n y  és szelíd en , ám  határozottan elta
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szította magától. — A szép szavakból és a 
m agyarázkodásaidból különben is ele
gem  van már...

A férfi sértődötten visszahúzódott. El
keseredve nézte a lassan sötétségbe m erü
lő mennyezetet. Fogalma sem volt, m ikor 
a lud t el mellette a felesége. Egy ideig az 
asszony  egyenletes légzését hallgatta , 
majd csendben fölkelt és kiosont a szobá
ból.

A félhomályos folyosón Kamillába ü t
között.

— Segíthetek valamiben? — mosoly
gott rá b iztatóan  a szobalány, anélkül, 
hogy hátrább lépett volna.

— N em  tudom  — érintette meg félve a 
lány nedvesen csillogó ajkát.

— Értem  én jól. N em  jön ki az öreg 
csajjal. Am ikor megérkeztek, m ár akkor 
látszott, hogy valami baj van m agukkal — 
cirógatta végig a férfi arcát. — Ne féljen, 
nem  bántom... Jöjjön! — húzta maga után.
— A lépcsőfeljárónál van a szobám  Ott 
nem  hallhat m eg senki...

A férfi gyám oltalanul tűrte, hogy a 
lány belékaroljon és végigvezesse a folyo
són. Bent aztán, hogy szorongását leplez
ze, m agához rántotta és vadul csókolni 
kezdte.

— Várjon — csúszott ki a karjai közül 
Kamilla. — így nem  lehet. Lazítsa el m a
gát előbb. M ondja, mióta nem  csinálta? — 
húzta gyengéden a férfi kezét a keblére.

— N em  em lékszem  — hajtotta le a fe
jét. Tenyere alatt inkább kitalálta, m intsem  
érezte a lány szívverését.

— Szegény fejed — suttogta a lány, s 
megcsókolta, hosszan, ráérősen, m int akik 
előtt ott van m ég az egész élet.

Aztán a keskeny, magas ágyra ültette 
és vetkőzni kezdett. A férfi lehunyta a sze
m ét, s az előtte kavargó gyöngykagyló 
hom ályban azt a másik lányt pillantotta 
meg. Mire újra fölnézett, Kamilla m ár ott 
térdelt előtte m eztelenül és a cipőfűzőjét 
oldozgatta, majd gyengéden hátradöntöt- 
te a vetetlen ágyon és a férfi tétova tiltako
zása közepette leráncigálta róla a ruháit.

— H ogy jobb neked? — hajolt rá, s 
lassan, m ódszeresen végigcsókolgatta az 
arcát és a mellkasát.

A férfi válasz helyett újból behunyta a 
szemét.

— Ne félj — suttogta a lány. — Én majd 
segítek — ereszkedett rá széttárt combok
kal óvatosan. — Ugye így is csináltátok?

A férfi fölsóhajtott. Összezárt szemhéja 
m ögött üresen vibrált a sötétség. Tétován 
tapogatózva nyújtotta előre a kezét, ujjai 
beleütköztek a lány hullámzó, sima csípő- 
jébe.

— Érints meg, simogass — hajolt a 
füléhez a lány. — És ne gondolj semmire 
sem .. M eglátod, úgy jobb lesz.

A férfi teste fájdalmasan m egrándult.
— Bocsáss meg! — suttogta rekedten.

— N em  így akartam ..
— N em  szám ít — vigasztalta a lány —, 

ha neked jó volt.
Később, m ikor bűntudattal telve vé

giglopakodott a folyosón, fogalma sem 
volt, hogy m it fog hazudni a feleségének.

Bodor Anikó rajzai________________________

Ez volt az első rész a sorozatból: feke
te-fehér film, alkotói bizonyára ezzel is 
sugallni akarták hitelességét. A kamera 
lassan, m adártávlatból közelített a hely
séghez. Előbb az erdős dom boldal lát
szott, a fehér kápolnával. Majd a fák kö
zött fölbukkantak a település rozoga vil
lái. Aztán az Arany Páva mögött, a mere
dek ú t végén megcsillant a tó zavaros 
tükre. Szél pásztázta felületén ázott m a
dártetem ek sodródtak.

Kelemen egy szerelm espár tragikus 
története köré építette a halódó telepet 
megörökítő fűmet. Talán így akart figyel
meztetni sorsok és helyek végzetes viszo
nyára, vagy egyszerűen csak személye
sebbé próbálta tenni a pusztuló tárgyi vi
lág látványát.

Előbb a planétacédula-árust szólaltatta 
meg, aki a vállán gubbasztó m adár komi
kus rikácsolásától kísérve fakó hangon

Nyom orultul érezte magát, üresnek és ha
szontalannak. Úgy tűnt neki, m intha ki- 
szivárgott volna belőle az élet. Az asszony 
szerencsére aludt. Lassan, nesztelenül le
vetkőzött és bebújt melléje a hideg ágyba.

M ásnap reggel fáradtan ébredt. A feje 
iszonyatosan fájt, szédült, valamiféle ko
szos, szürke függöny lebegett a szeme 
előtt egész délelőtt. Csak ült az ágyon és 
bárgyún bámulta a feleségét, aki némán 
csomagolt a nyitott szekrényajtó előtt.

Ú tban az állomás felé kopott terepjáró 
húzott el mellettük. Kelemen ült benne.

— Isten velük! — kiáltotta feléjük elé
gedetten vigyorogva.

Mintha titkos szerződést kötöttek vol
na egymással, otthon nem  beszéltek erről 
a hétvégéről. Nem  m ondták ki hangosan, 
ám  m indketten arra gondoltak, hogy kár 
volt kísérletezni. Nevetségesnek érezték 
m agukat és kiszolgáltatottnak. M intha 
m inden végképp a visszájára fordult vol
na. Mégis, amikor az asszony fölfedezte a 
m űsorfüzetben a fürdőtelepről készült 
dokum entumfilm et, nem  tudta megállni, 
hogy ne szóljon a férfinak. Hétvége volt, 
amúgy is unatkoztak. Mielőtt leültek vol
na a kikopott bársonyhuzatú kanapéra, az 
asszony sósrudat és sört készített a kisasz-
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számolt be a buszállom ásra érkező párról. 
"Az utolsó járattal jöttek. Fiatalok voltak, 
olyan diákfélék. A vak is láthatta rajtuk, 
hogy egymásba vannak esve. Többször is 
m egszólítottam  őket, hogy észrevegye- 
nek. H osszasan haboztak, míg végre rá
szánták m agukat a vásárlásra. Boldognak 
látszottak, akik előtt ott áll m ég az egész 
élet..."

A szálloda szórakozott, öreg portása 
ujjai között kopott sakkfigurákat forgatva 
idézte föl annak a nevezetes napnak az 
eseményeit. "Azt hittem, kefélni jönnek, s 
m ásn ap  reggel szépen  továbbállnak . 
M egsajnáltam őket, am int a pult előtt to
porogtak. M ine1', menjenek ki a hegyol
dalba vagy valam elyik helybeli tetves 
vendégszobájába, am ikor nálunk is jól el
lehetnek arra a rövid időre. Én is voltam  
fiatal, tudom  milyen, am ikor nincs hová 
menni... Higgye el, csak utólag vettem  
észre, hogy a fiútól több pénzt kaptam. 
Gondoltam, m ásnap reggel majd vissza
adom  a különbözetet..."

A középkorú asszony emlékezés köz
ben többször is megtörölte a szem ét ösz- 
szegyűrt zsebkendőjével. Egyenes de
rékkal ü lt a nyitott ablak előtt, a magas 
keskeny ágyon, s a lem enő nap rézsútos 
fényében meg-megcsillantak barna hajá
ban az ezüstös hajszálak. "A lányon fehér 
ruha volt... Én vittem  föl a nagyobbik cso
magjukat. A m ásodik emeleten volt a szo
bájuk... G yönyörű onnan  a kilátás, az 
egész tavat be lehet látni, körben az erdős 
hegyoldalakkal. N em  is figyeltek rám, 
csak csókolgatták, becézgették egymást, 
alig várták már, hogy egyedül m aradhas
sanak. Én m eg sóvárogva néztem  őket... 
Azelőtt hagyott ott a szeretőm, nagyon 
m agányosnak éreztem  m agam , s az járt a 
fejemben, bárcsak engem  is így szeretne 
valaki... M egm ondom  m agának őszintén, 
szívesen odaadtam  volna m agam  annak a 
fiúnak... M ásnap aztán, úgy délfelé, am i
kor fölm entem  takarítani, o tt találtam  
őket az ágyon. Előbb azt gondoltam , hogy 
alszanak még a kimerítő éjszaka után. Va
lami nyugtalanító volt abban, ahogy m oz
dulatlanul egymás m ellett hevertek az 
ágyon... Aztán am int közelebb m erész
kedtem, m egpillantottam  a földön az üres 
gyógyszeres dobozokat. Azt hiszem, si
koltozni kezdtem . P ár perccel később 
megérkezett a portás is... M ár nem  éltek... 
O lyan iszonyatos volt és ugyanakkor 
megható, am int ott feküdtek előttünk... 
Lehet, hogy kinevet, de én azzal szoktam  
vigasztalni m agam at, hogy talán így volt 
a jobb nekik. Ki tudja, hány csalódás érte 
volna őket, ha reggeí visszasétálnak innen 
az életbe... így legalább boldogok voltak 
az utolsó percig..."

M egrettenve nézték a képernyőt, ke
zük önkéntelenül összeért.

— Hol van az az átkozott planétáscé
dula? — szólalt m eg végül rekedten a fér
fi.

— Csak mosás u tán  vettem  észre, hogy 
a nadrágod zsebében volt. Szétm állott tel
jesen, egy szót sem  lehetett kiolvasni rajta
— m ondta alig hallhatóan az asszony.

11



HELIKON

GAAL GYÖRGY

Kolozsvár
a magyar szépirodalomban
A kivételes esetektől, nagy események 

színhelyétől eltekintve egy-egy város ak
kor válik  irodalm i tükrözés tárgyává, 
am ikor benne kialakul az irodalmi élet, 
irók-költők huzam osabb ideig laknak és 
alkotnak ott. M agyar viszonylatban a re
form kor szellemi pezsgésének részeként 
bontakozik ki a nagyobb városok irodal
mi élete. Csak néhány patinás város büsz- 
kélkedhetik a korábbi korszakokban is 
toliforgatókkal, s egészen kivételesnek te
kinthető, hogy irodalm i életről beszélhes
sü n k  a XVI— XVII. század  v isz o n y 
latában. Püspöki székhelyek, királyi-feje
delm i udvarok vonzáskörében virágzott a 
hum anista költészet. Tájainkon Gyulafe
hérvár és N agyvárad gyakorolt hosszabb- 
rövidebb ideig vonzerőt az alkotókra. Az 
irodalm i központ azonban Kolozsvárt 
alakult ki.

A Szam os-parti várost kivételesen 
kedvező, a kereskedelmi u tak  m etszés
pontjába eső, központi fekvése, m ár 1405- 
ben m egszerzett szabad királyi városi 
előjogai, s aránylag korán m egerősödő 
polgári közössége a fejedelemség idejére 
Erdély első városává (civitas primaria) 
tette. így a XVI. század közepén az erdélyi 
m agyar reform áció központjává válha
tott, s rövidesen m indhárom , a m agyar
ság sorában vezető egyháznak itt felsőbb 
fokú iskolája létesült. Elm ondhatni, hogy 
azóta is a város szellemi központ. Ehhez 
kapcsolódva az irodalom  állandóan jelen 
van. A békésebb korszakokban kiterebé
lyesedik , iroda lm i életet eredm ényez, 
m áskor csak elszigetelt toliforgatók — 
gyakran titkos — feljegyzéseiben, króni
káiban nyilvánul meg.

Az alábbiakban nem  a kolozsvári írók 
kronologikus bem utatását tűzzük ki cé
lul, hanem  a várostörténet nagy korszaka
inak tükrözését vizsgáljuk az irodalmi 
m űvekben1. A kortársak és az u tókor mit 
vett észre a városból, az ottani élet milyen 
problémájára irányította rá a figyelmet. 
Csak a m ár lezárt pályájú írók műveit 
vesszük szám ba, a teljesség igénye nélkül.

A fejedelemség 
és a reformáció kora
Nincs adatunk arról, hogy e korszak 

előtt is írók vagy netán költők éltek volna 
Kolozsvárt. Aránylag kevés adat maradt 
fenn a város korábbi történetére vonatko
zóan, így a későbbi szerzők is csak kivéte
lesen  m ertek témáért ilyen m esszire  
nyúlni. Kós Károly (1883-1977) Budai 
Nagy Antal históriájában inkább csak utal 
a városra, pedig az ábrázolt felkelés né
hány fontos eseménye itt zajlik. Valószí
nűleg sokkal részletesebben tükrözte 
volna a középkori várost töredékben ma
radt, Kolozsvári Márton és Gyöigy szob
rászok életét bemutató regénye Egy róluk

1934-ben írt tanulm ánya is számos város
történeti vonatkozást tartalmaz.

Taurinus Stieröxel István gyulafehér
vári kanonoknak a Dózsa György vezette 
parasz tháború ró l írt latin  költem énye 
foglalja először szépirodalmi m űbe Ko
lozsvár nevét:

Eddig a kétséges sikerű, gyászos csata vésze 
Mind fenyeget, s a győzelem ingatagon

here-püli
Szerte Kolozsvár földjein a dúló hadak árját.

u
És a parasztok a sátrak közt mind védik

a tábort,
S mind egyhangon fegyvert, fegyvert

dörögnek egyre.
Harc jeladását zengik; bátran harcol a két fél
ts  eltűnik előlük, gyászba borulva, 

Kolozsvár,
Berkeket és hegyeket, tavakat, szöllőket 

a pómép
Ordítása, s két meredek partját a kavargó 
Barna Szamosnak a jajszavak árja elönti 

egészen [...]
(Tóth István fordítása)

Irodalmi életről — mint ezt Tóth István 
1977-ben m egjelent m űfordítás-kötete2 
bizonyítja — a reformáció kibontakozásá
tól kezdve beszélhetünk Kolozsvárt. Ad- 
rianus W olphardus (1491— 1544) m ég 
inkább hum anista volt, csak feltételezhe
tő, hogy kolozsvári plébánosként rokon
szenvezett a reformációval. O kezdte meg 
a Főtér legszebb reneszánsz polgárházá
nak az építtetését. Nevéhez fűződik a Ja
nus Pannonius-kultusz m eghonosítása 
Kolozsvárt. Apollóhoz című versében így 
vall:

S mert a kilenc múzsát nyugtalanítja a csend: 
így leakasztom a janusi lantot; az északi

népek
Az 6 verse nyomán leltek örök dicsfényt.

(Tóth István fordítása)
Ezzel veszi kezdetét a kolozsvári latin 

költészet.
W olphardus utóda a plébánosi szék

ben Heltai Gáspár (1510?—1574), az itteni 
reformáció elindítója, a város első nyom 
dájának alapítója (1550). Báró is ír alkalmi 
latin verseket, főleg m agyar prózaíróként 
válik jelentőssé. Krónika az magyaroknak 
dolgairól (1575) d m ű  m űve a H unyadi
kultuszt alapozza meg. Leírja Mátyás ki
rály születési körülm ényeit, s a nagy 
király esetét a kolozsvári bíróval. Kár, 
hogy ez a forrás — tudtunkkal — egy írót 
sem  ihletett meg.

A Kolozsvárt átmenetileg lelkészkedő 
med gyesi Christian Schesaeus (1535—  
1585) Ruinae Pannonicae (1571) című terje
delm es hőskölteményében m ár számos 
kolozsvári vonatkozás található. Közülük 
kiemeljük a Heltai szerepét méltató soro
kat:

Aztán az eleven hit hirtelenül tovaáradt. 
Minden partig elérve, akárcsak a bővizű

forrás

Folyama, ősi Kolozsvár első újhitű papja 
Heltai Gáspár volt, aki nagynevű

érdemes ember.
Helyes az ítéletben, harcos, jártas a tettben. 
És ékes szavú, bölcs Cicero nyelvén

magyarázva,
Jámborrá teszi népét — mint az Orpheusz

ajka,
Melynek az éneke a sziklát is vitte magával 
S szavaiból, művéből gyarapodott ez a város.

(Tóth István fordítása)
A velük kortárs unitárius lelkész-köl

tő, Deidrich György (+1603?) írta az első 
verset, melynek címében is szerepel a vá
ros, és ténylegesen róla is szól: Kolozsvár 
dicsérete (1589):

Létezik egy nagy város a jázig tájon, amerre 
Mossa a kék Szamos az ősi falak köveit... 
Erdély még sose látott várost, mely ilyen ékes, 
Itthoni földön ilyen még sohasem született.u

(Tóth István fordítása)
A város "kincses" korszaka m ár megle

hetősen jól ismert. Számos krónikaíró örö
kíti m eg esem ényeit. M égis a rány lag  
kevesen ihletódtek belőle. Darkó István 
(1902—1972) az 1570-es évek egyik ötvös
legények szervezte sztrájkját dolgozta fel 
A  szép ötvöslegény (1929) cím ű ifjúsági re
gényében. A város csak hom ályos háttér
ként jelenik m eg benne. Jósika Miklós 
(1794— 1865) Abafijában m ár a XVI. szá
zad végi Kolozsvár falainak, utcáinak ih
le te tt b e m u ta tá sá ra  ta lá lu n k . M óricz 
Zsigm ond (1879—1942) Bethlen Gábor 
1613-as fejedelmi beiktatásával kapcsolat
ban a XVII. század eleji Kolozsvárról ír. 
Bár tudjuk, hogy ő 1925 őszén külön te
repszemlét tartott a városban, Kelemen 
Lajostól tájékozódott, A  nagy fejedelem 
(1935) a sokszor emlegetett bevezető láto
m áson kívül csak utalásokat tartalm az a 
városra. A tragikus sorsú két kolozsvári 
tudós-gondolkodó, Dávid Ferenc és A pá
czai Csere János élettörténete, küzdelm ei 
több alkotót is megihlettek. Az előbbiről 
Gyallay Domokos (1880— 1970) Dávid Fe
renc búcsúzása (1929), P á sk á n d i G éza 
(1933— 1995) Vendégség címmel írt színda
rabot, Török Tamás (1925— 1993) pedig  re
gényében szerepelteti: Erdélyi Mefisztó 
(1988). Apáczai Csere Jánost Aprily Lajos 
(1887— 1967) versben (Tavasz a Házsongár- 
di temetőben, 1925), Kacsó Sándor novellá
ban  (Lassan megvirrad, 1927), Páskándi 
Géza pedig drám ában (Tornyot választok, 
1972) idézte meg.

A kuruc-labanc időktől 
a XIX. századig
A nyom dászatot m űvészetté  em elő 

M isztótfalusiKis Miklós (1650— 1702) éle
tének utolsó, tragikus évtizede m ár az 
önálló fejedelemség utáni korszakra esik, 
pályája mégis sok rokonságot mutat a 
Szenczi Molnár Albertével és az Apáczai
éval. Nem csak nyomdász, hanem  költő is 
volt. Neki köszönhetjük a városról szóló 
első elbeszélő költeményt: Siralmas pa
nasz. Istennek Kolozsváron fekvő nagy harag
járól, abból származott egynéhány súlyos 
ostoriról és annak nevezetesen ez 1697 eszten
dőben pünköst havának 6-ik napján iszonyú
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tűzzel való megpusztításárólS. A 63 kilencso- 
ros és 15 négysoros szakaszból álló vers, 
illetve könyörgő ének igen részletesen 
ecseteli a város kétharm adát elemésztő 
tűzvész terjedését, pusztításait. "Kincses 
K olozsvárét "kis B écsiként emlegeti a 
hetedik szakaszban. A tűzvész okául Is
tennek a városlakók bűnössége m iatti ha
ragját hozza fel. Misztótfalusi alakja m ár 
halálakor szim bolikussá vált. Elsiratói 
közt volt Pápai Páriz Ferenc (1649—1716) 
nagyenyedi tanár, polih isztor latinul és 
m agyarul is megírta sírversét, s ezek a 
koporsó alakú kő két oldalára kerültek. 
Utóbb a nagy nyom dász alakja Szabó La
jost (1912— 1983) d rám aírásra  ihlette: 
Mentség (1956).

M isztótfalusi kortársa volt Felvinczi 
György (1645— 1716) író, költő, aki 1693- 
ban Bécsben engedélyt szerzett színm ű
előadások tartására. Híres, 26 szakaszos 
verse, Kolozsvár a kuruc ostrom alatt4 (1706) 
tu la jdonképpen verses városleírás. Ut
cánként említ m áig érdekes adatokat, ha
gyom ányokat. Első sorát gyakran idézik: 
"Ritkán kellő híves szellő fú téged, Ko
lozsvár".

A kuruckori küzdelm ek nagyon meg
viselik a várost. Több m int száz évig szü
netel az irodalm i élet, nem  él jelentősebb 
író-költő a városban. Ketten emlékiratban 
idézik fel kolozsvári diákéveiket. Apor 
Péter (1676— 1752) a Metamorphosis Tran- 
sylvaniae-ban (1736) az 1695 körüli jezsuita 
tanintézetről fest képet. Jósika Miklós a 
száz évvel későbbi, 1800-as évek eleji, m ár 
piarista iskolában töltött esztendeit idézi 
fel Emlékiratában (1865).

Kazinczy Ferenc (1759—1831) erdélyi 
útja során 1816 júniusában tartózkodik 
három  napot Kolozsvárt. IV. erdélyi leve
lében5 rész le tesen  beszám ol az itten i 
tem plom okról, utcákról, a szellemi élet
ről. Leírását így kezdi:

Kolozsvár nem nagyobb a nem nagy Kas
sánál^ fekvésére s épületjeire nézve össze nem 
mérkőzhetik Felsőmagyar országnak ezen legé
kesebb városával. FIárom legszebb utcái T  for
mán vonulnak s tágasok és vidámok; az 
oldalutcák inkább vagy kevésbé keskenyek, 
görbék, rövidek. Mióta Erdély főkormányszéke 
(1790) ide költözik, a város nevezetesen szé
pül, s nagyobb utcái már ki vannak rakva. 
Azelőtt nem ritka dolog volt a marhát sárban 
fetrengve látni az utcán. A  Közép utca kapuja 
előtt, mely a maga vártaházával s nagy táblája 
órájával a németországi városok kapuira emlé- 
keztete, tágas piac van hagyva üresen, hogy 
vásárai benne tartassanak.

Az utókor kevés ihletanyagot talált az 
ekkori időkben. Gyalui Farkas (1866—1952), 
a város egyik legalaposabb ismerője A  régi jó 
világból (1897) címmel idézte fel a kétszáz 
évvel korábbi polgári életet. A város másik 
— ma már alig ismert — írója, Halmágyi 
Sándor (1832—1917) egyik "történelmi be- 
szély"-ében (1860) gróf Kemény Ádám és 
Széles Teréz kolozsvári polgárlány Mária Te
rézia idejében játszódó szerelmi kapcsolatát 
göngyölíti fel dokumentumok tükrében: Egy 
kolozsvári polgárlány története (Parlagi rózsák 
kötet, 18601

A reformkortól a kiegyezésig
A főkorm ányszék (gubem ium ) Ko

lozsvárra költöztetése 1790-ben tényleges 
fővárossá tette a Szamos-parti települést. 
Ettől fogva az arisztokrácia jobban kötő
dött ide, szívesen építtetett palotákat, itt 
töltötte a téli hónapokat. Az ő tám ogatá
suknak köszönhetően indult be a színját
szás 1792-ben, m ajd létesült folyóirat 
1814-ben (Erdélyi M úzeum), indult meg a 
zenei élet (Musikai Egyesület, 1819), a hír
lapirodalom  (Erdélyi Híradó, 1827) s léte
sült a Kolozsvári Kaszinó (1833). Az ő 
soraikból is kiemelkedett néhány tollfor
gató, elég csak Jósika Miklósra vagy Ke
m ény Zsigm ondra u talnunk. Nevelőik 
közül többen híresek lettek (Gyarmathi 
Sámuel, Döbrentei Gábor, Brassäi Sámuel, 
Gyulai Pál).

A kortársak sorából kétségtelenül az itt 
is született Gyulai Pál (1826—1909) m űve
iben akad a legtöbb kolozsvári vonatko
zás. Versei közül az Otthon (1851), Szülői 
ház (1852) már címével is beszédes, A  kő
ember pedig a Dónát-m ondát dolgozza fel. 
Első jelentősebb prózai művében, A vén 
színészben (1851) saját bátyja, a kolozsvári 
színigazgató Gyulai Ferenc történetét írta

meg. Az első magyar komikus (1854) című 
elbeszélése Gidófalvi Jancsó Pálnak, Ko
lozsvár közismert személyiségének állít 
emléket. 1851-es cikksorozata, az Erdélyi 
úti benyomások (kötetben: 1921) Kolozsvár 
forradalom  utáni helyzetét is elemzi.

Kemény Zsigmond (1814-1875) 1840— 
1847 között élt Kolozsvárt, politizált és 
szerkesztette az Erdélyi Híradót. Törté
nelmi regényeiben nem találtunk kolozs
vári vonatkozásokat, de egy regénytö
redéke, A  hírlapszerkesztő naplójából az 
1840-es évek elején itt játszódik

A korszak legm aradandóbb irodalmi 
emléke mégsem tőlük, hanem  attól a Pe
tőfi Sándortól (1823—1849) származik, 
aki első itteni látogatásakor mindössze 
két napot töltött felesége kíséretében a 
Szamos-parti városban. De verset, úti le
vél-sorokat szentelt az esem énynek Az

1847. novem ber 11-ről keltezett XX. ú ti 
levélben írja: "Két napot töltöttem  Kolozs
várott, de fölér fel esztendővel, oly gyö
nyörű két nap volt". El innét, el e városból... 
című verse m eg így idézi a történetköny v- 
várost:

Nevezetes ez a város.
Tekintetem szerteszéjjel 
Mint az üstökös kalandoz 
S nem telik be nézésével.
Összevissza tarkabarkán 
Állnak új és régi házak.
Mintha képviselve volna 
Itten minden eltűnt század.
S történetkönyv ez a város,
A történetek n~gy könyve,
Minden utca és minden kő 
Nagy dolgokról beszél benne.
A  történelmi próza művelői közül töb

ben is m egidézték e kor hétköznapjait 
vagy alakjait. Jékely Zoltán (1913— 1982) 
kisregénye, a Két régi csók (A  házsongárdi 
föld kötet, 1943) 1831—1832-ben, az első 
kolerajárvány idején játszódik. Gyalui 
Farkas Letűnt világ (1940) című, Ujfalvi 
Sándorról és Mikó Imre (1911—1977) A  
bércre esett fa (1969) című, Bölöni Farkas 
Sándorról írt regénye alapos helyismeret
ről tanúskodik . K rúdy  G yula (1878— 
1933) novellája, az Éjjel a Biasiniban (1911) 
a férje után nyomozó, Kolozsvárra érkező 
Szendrey Júlia alakját villantja fel.

A monarchia fél százada
Az 1867-es kiegyezéssel Kolozsvár el

veszti fővárosi szerepét, sőt viszonylagos 
irodalmi központ jellege is háttérbe szo
rul. A vonatközlekedés beindulását (1870) 
követően e várost szintén elárasztja a fő
városi irodalom. S az itt induló írók több
sége is Budapesten keresi a sikert. Az írói 
utánpótlás nevelésében jelentős szerepet 
játszanak a nagym últú felekezeti taninté
zetek valam int az 1872-ben megnyíló tu 
dom ányegyetem . A leg m arad an d ó b b  
élményt a diákélet nyújtja az elkövetkező 
évtizedekben.6

Az 1889—1891 között itt újságíróként 
"vendégszereplő" Bródy Sándor (1863— 
1924) írásaiban nem  sok nyom át találtuk 
a városnak, talán a Hűtlen férfi néhány 
utalása (pl. Torökvágás) köthető ide. Vi
szont Mátyás király házasít (Király Idyllek 
kötet, 1903) cím ű egyfelvonásosa — a 
színhely megjelölése szerint — Kolozs
várt lejátszódó bájos történet. Gyalui Far
kas 1914-es n o v e llá sk ö te té n e k  tö b b  
írásából (A kincs, Póli néni) Kolozsvárra 
ism erünk . Sebesi Sam u (1859— 1930) 
helybéli újságíró néhány elbeszélése ide 
köthető színteret sejtet: a Semper idem-ben 
"szépek miséjé"-ről, "közvélemény aszta- 
lá"-ról van szó.

A városban m ár két többkötetes költő 
él, aki nemcsak alkalmi versfaragó. Jékey 
A ladár (1846— 1919) nyugdíjazásáig te
lekkönyvvezető. 1891— 1919 között há
rom  kö tetben  te tte  közzé szom orkás 
verseit, melyekre A dy is felfigyelt. Bár irt
ott felsejlik Kolozsvár, a versekben hiába 
keresünk konkrét utalást rá. N agy M ór

folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról

(1850— 1910) árvaszéki ülnök népies ver
sei épp  azzal tűnnek ki, hogy valósággal 
m egéneklik a várost. H árom  kötetének a 
címe is beszédes: Kolozsvári virágok (1894), 
Őszi gond— Kolozsvári ködképek (1896), Esti 
fény — Kolozsvári ormok (1897). Az elsőben 
Városom címmel versciklus található (31 
vers), a m ásodikban 28 vers vonatkozik a 
kincses városra. Közülük A z idegennel cí
m ű verses kalauzából idézünk:

Szép város ez a Kolozsvár,
Jó is benne lenni
Sehol máshol nem lehet úgy
Nyaralni telelni.
Van jó vize, igaz bora,
Pompás kövezete,
Mulatság és víg cimbora 
Nélkül nincs egy hete.
Lakás bőven; hús és kenyér,
Ruha, cipő olcsók.
Első kézből kapja itthon 
A posztót s a gyolcsot.
Épületek szebbnél szebbek 
Ki, a város végig,
És azon túl csupa sétány,
Meddig az ég kéklik. (...)
A z  iskolai-egyetem i élm ényeket fel

dolgozók sorát a legidősebbel, Kovács De
zsővel (1866—1935) kell kezdenünk. A 
R eform átus K ollégium  diákja, tanára, 
igazgatója. Két gyűjtem ényes kötetben 
(Ballag már a véndiák, 1924; Kollégiumi tör
ténetek és egyéb elbeszélések, 1936) saját di
ák-, illetve tanárkorára utaló anekdotákat, 
novellákat tett közzé. M ár Kovács Dezső 
tanárkodása idején járt a kollégiumba Sza
bó D ezső (1879— 1945), aki az Életeim 
(1965) cím ű terjedelmes életrajzi regényé
ben az ő alakját is felidézi, s az egész m últ 
századvégi Kolozssvár ném i gúnnyal fű
szerezett rajzát adja. Ugyancsak ő írta a 
Karácsony Kolozsvárt (1932) cím ű kisre
gényt, egy "hazautazás" kalandos törté
netét. Az 1910-es évek diákvilágát Ke
m ény János (1903— 1971) önéletrajzi regé
nye (Kakukkfiókák, 1972) és Cs. Szabó Lász
ló (1905— 1984) több írása is megörökíti. 
Az utóbbinak Hűlő árnyékban (1982) című 
emlékirata, Kárpát kebelében (1994) címmel 
kötetbe gyűjtött eszm efuttatásai jó része 
Kolozsvárhoz kötődik.

A "szomszédvár", a Farkas utca nyuga
ti végén em elkedő Római Katolikus Fő
gim názium  szintén ekkoriban bocsájtott 
ki n éh án y  szép re m é n y ű  to lifo rgató t. 
Laczkó Géza (1884-1953) és Kuncz Aladár 
(1885—1931) osztálytárs volt. Az előbbi 
Királyhágó (1938) cím ű kulcsregényében 
az utóbbi is szerepel. Nemcsak az iskolá
ról, de a századforduló Kolozsvárjáról is 
igen részletes képet kapunk. Kuncz Ala
dár Felleg a város felett d m ű  regénye kissé 
később, 1913-ban játszódik le, az utolsó 
békeévben. Van benne szerelem és politi
ka. Egyik főszereplőjében Bánffy Miidósra 
ism erünk. Színtérként Kolozsvár jól is
m ert utcái, terei, palotái, iskolái szolgál
nak. Passuth  László (1900—1979) m ár a 
világháború éveiben diákoskodott. E kor
szak iskolai és polgári életéről ad képet a
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Kutatóárok (1966) cím ű em lékiratában . 
Többször ír, alkalmilag is a tanintézetről.

Egyetemi éveit idézi fel Gyallay Do
mokos első regénykísérletében: Kolozsvári 
aranynapok (1910). Szerepel benne Kele
men Lajos is. Egyik novellája, Gondjaim 
egy kard miatt Posta Béla régészprofesszort 
hozza em berközelbe. M akkai Sándor 
(1890—1951) önéletrajzi regényének (Sza
bad vagy, 1943) első kötetében 1910 körüli 
teológusi és egyetemi éveiről ad képet ki
térve a korabeli város hangulatára, szel
lem i m ozgalm aira. Az Örök Erdélyben 
(1940) a várossal kapcsolatos élményeit 
lírai visszaemlékezés formájában adja elő.

A város történetében is meghatározó 
szerepet játszó Bánffy Miklós (1873— 
1950) regény trilógiájában (Megszámláltat- 
tál..., 1935; És híjával találtattál..., 1937; 
Darabokra szaggattatol, 1940) saját ifjúságá
nak idejét, az első világháborúig terjedő 
főúri életet m utatja be, osztálya felett 
mond ítéletet. A regény számos jelenete 
Kolozsvárhoz kötődik.

H unyady Sándor (1890—1942) gyer
mekkora után elkerül Kolozsvárról, s csak 
a 20-as években jön vissza újságíróskodni. 
Mégis legszívesebben a századforduló vi
lágát idézi fel. Ez áll a Családi album (1934) 
című kötet és A  vöröslámpás ház című no
vella hátterében. A Bakaruhában egy, az 
első világháborút háttérben felvillantó gá
láns történet.

A két G randpierre alakja köti össze a 
legszemléletesebben a háború előtti és 
u tán i irodalm at7. Idősebb G randpierre 
Emil, írói álnevén Nagy Péter (1874— 
1938) még a monarchia tisztviselője. A Re
formátus Kollégiumból indul, s a jogi kar 
elvégzése után szépen emelkedik a bírói 
pályán. A Károlyi-kormány főispán-kor
m ánybiztosi tisztséggel tünteti ki. Aztán 
romániai viszonyok közt az esküt m egta
gadó tisztviselők sorsában osztozik. Ek
kor fordul az irodalom  felé. Két, Kolozs
várt játszódó rgényt is ín A  szamosparti ház 
(1927), A  főtéri nagy ház (1933). M indkettő 
történelmi jellegű, az 1860— 1870-es évek 
viszonyai közé vezet el; azt az időszakot 
ragadják meg, amikor a patriarchális céh
rendszert kiszorítja a gyáripar, am ikor a 
város bekapcsolódik az országos kereske
delembe. Ihletett városleírást is találunk e 
kötetekben.

Hatalomváltozás 
és kisebbségi lét
Az első világháború eseményei csak 

közvetve érintették a várost, bár lakói kö
zül sokan elestek, hadifogságba kerültek. 
A háború végkimenetelét azonban m in
denki a bőrén érezhette. 1918 karácsonyán 
bevonult Kolozsvárra a román hadsereg, 
s 1920 júniusában a Trianonban egyezke
dő  nagyhatalm ak Romániának ítélték Er
délyt. Azóta — leszámítva a bécsi döntést 
követő négy esztendőt (1940—1944) — az 
erdélyi m agyarság központi kérdése a ki
sebbségi lét. Eleinte az is kérdéses volt, 
hogy meg lehet-e m agyarnak m aradni az 
adott körülm ények között, majd szembe 
kellett nézni a "menni vagy maradni" d i

lem m ájával. K olozsvár v iszonylatában 
ehhez m ár korán hozzáadódott az erőlte
tett elrománosítás.

Először term észetszerűleg a líra szó
la lt m eg. V égvári-R em ény ik  S á n d o r 
(1890— 1941) az, aki a legham arabb vers
be szedi, m it éreznek és tesznek a m agya
rok (Vándorló város):

Ki erre költözik, ki arra,
Más utca szélire,
Ki csak a szomszéd faluba,
Ki — világ végire.
S reméli mind, hogy visszajő 
És mégse hiszi tán —
A hontalanok trénje ez 
A háború után.

Egyelőre a temető maradt még érintetle
nül (íme, bizonyság...):

Itt áll a temető tanúnak,
Fej fáin magyar még a szó...
Kicsiny keresztek összesúgnak.
Nesz támad, könnyű, elhaló...
Súlyos sírkövek megremegnek,
Kripták ajtaja megfeszül...
A városból csak ez maradt meg:
A sírkert... érintetlenül.
Aztán jönnnek a m élyről fakadó fi

gyelmeztető, emlékeztető versek: Amíg a 
nagy kúrián átmegyek, Benéz a havas, Szülő
házam, A  lázadó Szamos, Templom és iskola 
— hogy csak a városhoz kötődőkből válo
gassunk.

A barát, költőtárs Áprily Lajos (1887— 
1967) Nagyenyed és Kolozsvár poétája 
volt. Sok versben idézi fel kolozsvári em 
lékeit, élményeit. Rá is hatott az iskola: 
Szilencium, Utcák. A z  utóbbiból idézünk: 

Kollégium. Langyos hullámú évek, 
remete-sors csöndes tanár-soron.
Aztán a nagy tűz felcsapott lobogva — 
aztán rom-élet, fullasztó korom.

Séta egy holt városban, Kolozsvári éjjel, A  
fák — mind a kincses városról szólnak. A 
bécsi döntés pillanatában így állítja szem
be "Két város"-át:

Egyiknek eget vert a kedve, 
harangozott, tombolt, dalolt.
A másik ült a nagy homályban, 
és hangja néma volt.

A  k o r tá rsa k  k ö z ü l B arta lis  János 
(1893—1976) gyakran idézett-szavait ver
se, a 154 x 28 (Ne búsulj, Bartalis) említi a 
város jelképeit.

A fiatalabb generáció tagjai sorából 
Wass Albert (1908— 1998) Házsongárdi te
metőben, H orváth István (1909—1977) Ko
lozsvár, Szabadság téren, A  Fellegváron 
címmel ír verseket. Dsida Jenő költészeté
nek pedig vissza-visszatérő színtere a vá
ros: A  tisztviselőtelep, Majálison, Sötét szobor 
a város felett, Kóborló délután kedves kutyám
mal, Temetőben. N em  is annyira a történel
mi város, inkább a környéke ragadja meg.

Á prily  fia, Jékely Z oltán  fiatalsága 
m eghatározó éveit töltötte a városban, 
prózája és költészete vissza-visszatér ide 
ihletforrasért. Verscímei beszélnek: A  Há
zsongárdi temetőben, Tündéri fürdés, Elha
gyott lakások síratása, Álom a Sétatérről, Kicsi 
szamosi óda, A  templom, Karolina tér, Há
zsongárdi éjszaka, Haláltánc. íg y  ind ítja
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1940-ben írt Álom a Sétatérről című versét: 
De szomorú a régi Sétatér! 
ősz van, szomorú őszön túli ősz; 
összenéznek a régi-ismerős 
juharfák — "lám, mindenki visszatér!" 
Aztán mégis megállapítja, csak a tárgyi 

emlékek maradtak, az egykori fiatalság, tár
saság vissza nem hozható. Novellái közül a 
Haláltánc hegedűre és szénvonóra, A  kolozsvári 
macskagyilkos a diákéveket, a Varjúkáné em
lékezete a temetői sétákat idézi.

A próza írók bem utatását a m ár emlí
tett Nagy Péterrel kell kezdenünk. A 20-as 
évek elején az Ellenzékbe írt lírai hírfejei 
javából válogatott össze ötvenet az Ó, ked
ves Kolozsvár... (1926) című kötetébe. Ezek 
a hangulatos rövid írások m ind a városról 
szólnak, arról a Kolozsvárról, amely a ma
gyar polgárok szívében él, amely a m a
gyar m últról beszél. Helybenm aradásra, 
k itartásra, a hagyom ányok folytatására 
biztatnak, akárcsak Reményik versei. íme, 
m it érez Nagy a Szent Mihály templomra 
tekintve:

Am int nézed, szemléled mindezeket, egy
szer csak elfogja lelkedet az otthonvalóság bíz
tató, megnyugtató szépsége. Mindez az erő, 
mindez a szépség, mindez a fenség tulajdonod, 
jogos, valódi tulajdonod, rokon veled őseid ré
vén, akik emelték, s akik fáradságos, küzdelmes 
életük után falai mellett pihentek meg, hogy 
porladó testük is szentelje meg, erősítse meg 
ezeket az örök időkre szánt falakat. Hát termé
szetes, hogy otthonodnak érzed, évszázadok 
verejtékes munkájával megszentelt otthonod
nak, amint meleg otthona lesz unokáid unoká
inak is.

És szavait nem  hitelesítette helyben- 
maradásával!

F ia , K o lozsvári G ra n d p ie rre  Em il 
(1907—1992) m ár Pesten válik íróvá. Csak 
átm enetileg, kutatni-dokum entálódni tér 
vissza Erdélybe, s ennek nyom án megírja 
A  rosta (1931) című sok bírálatot kiváltó 
regényét. Az ott szereplő — az íróéhoz 
hasonló — Szabó család a hatalom válto
zás u tán  a helybenm aradást választja. A 
gyerm ekek sorsa lehangoló: a fiú dek- 
lasszálódik, a lány rom ánhoz megy férj
hez, asszimilálódik. Grandpierre önélet
rajzi esszéregény-sorozata, mely az 1942- 
ben m egjelent Tegnappal indul, szintén 
sok kolozsvári vonatkozást tartalm az. 
Szépen ír a városról, de  iskoláját, a Refor
m átus Kollégiumot nem  dicséri a szoká
sos módon.

A közhatalom változást, az esküt meg
tagadó hivatalnok sorsát írja meg Ligeti 
Ernő (1891— 1945) is a Föl a bakra (1925) 
cím ű regényében. A főszereplő végül fiá- 
keresként találja m eg a kenyérkereseti le
hetőséget. Az erdélyi m agyar irodalom  22 
éves kisebbségi életrajzát Súly alatt a pálma 
cím ű kötetében vázolja.

Egy reform átus kisdiák történetén át 
ábrázolja a hatalom váltás éveit Lévai La
jos (1894— 1974) Becsülettel és akarattal 
(1941) cím ű ifjúsági regénye. Tamási Áron 
(1897—1966) ugyanezt az átm enetet az 
arisztokrácia viszonylatában m utatja be a 
nem  kevés gúnnyal m egírt Czímeresekben 
(1931). A Vadrózsa ága cím ű írása az 1920—

1930-as évek kolozsvári irodalmi életét 
örökíti meg.

Három  alig ismert írónő egy-egy regé
nye játszódik Kolozsvárt a világháború 
körüli időkben. Csengery Ilona (Kolozsvári 
lányok, 1941), Szappanyos Gabriella (Em
berek a Szamos mentén, 1939) és Balázs Má
ria (Elhagytuk Kolozsvárt, 1943) regényei 
közül az utóbbié az asszimiláció vagy re
patriálás dilemmáját szólaltatja meg. Na
gyobb hatású, több kiadást megért Ignácz 
Rózsa (1909—1979) 1937-ben megjelent, 
diákéveit feldolgozó regénye, az Anya
nyelve magyar. Évtizedek múlva Ikerpályá
imon (1975) című emlékezés-kötetében is 
részletesen kitér kolozsvári iskolás korára 
és 1937-ben kezdődő itteni újságíróskodá- 
sára. Valamivel korábban, 1930— 1936 kö
zött volt az Ellenzék itteni m unkatársa 
Thury Zsuzsa (1901—?). Önéletrajzi regé
nye, a Barátok és ellenfelek (1979) ecseteli az 
akkori kolozsvári sajtó- és színházi életet.

A m unkásírók Kolozsvár egy másik ar
culatát villantották fel. A külvárosok, gyá
rak életét, a m unkásság szervezkedését. 
S o ra ik b ó l k iem e lk ed ik  N agy  Is tv á n  
(1904— 1977), akinek legtöbb m űve szülő
városához kötődik. A Külváros (1939) szo
ciográfiai m egközelítéssel ír a perem 
vidékről. A felgyűlt anyag A  szomszédság 
nevében (1941) című regényében hasznosí
tó d ig  A  legmagasabb hőfokon (1951) az álla
m osítás felm agasztalása. Az idős kor 
bölcsességével tekint végig pályafutásán 
ö n é le tra jz i  re g é n y s o ro z a ta :  Sáncalja 
(1968), Ki a sánc alól (1969), Hogyan tovább 
(1971), Szemben az árral (1974). A vas- és 
fémmunkás Kovács István (1902—1996) 
szintén négykötetes "krónikában" írja le 
Kolozsvárról induló életútját.

Szabédi László (1907—1959) az Unitá
rius K ollégium hoz kötődő em lékeiből 
idéz a Kömül vagy a javuló jóság és A  rák 
című elbeszéléseiben; a Halandó, állj meg 
itt! a Házsongárdi temetőbe vezet el. Sza
bédi iskolatársa, Mikó Imre A csendes Pe
tőfi utca (1978) cím ű befejezetlen em 
lékírásában gyermekkorát, iskolás és di
ákéveit, pályakezdését örökíti meg bő vá
rostörténeti kitérőkkel.

A rövidebb karcolat és anekdota m űfa
jában szól K olozsvárról W alter Gyula 
(1892—1965) és Szász István (1910—1981). 
Az előbbi Kolozsvár kövei (1937), az utóbbi 
Nyúl a telefonpóznán (1971) és Béka a torony- 
tetőn (1983) címmel jelentetett meg köte
tet.

A fiatalabb nem zedék két korán el
hunyt tagjával zárjuk seregszemlénket. P. 
Lengyel József (1938—1989) ifjúsági regé
nyei mind Kolozsváron játszódnak. A  Lá
basház (1974), Bagolyvár (1984), Fellegvár 
(1988) címek m aguktól beszélnek. Palo- 
csay Zsigmond (1935— 1994) költészeté
ben gyakran találunk kolozsvári helyszí
nekre, helynevekre utalást.

*
A több m int hatvan szerző Kolozsvárra 

vonatkozó versét, regényét, novelláját, 
színdarabját felsorolva m egállapítható, 
hogy a századfordulón válik igazán iro
dalm i témává Kolozsvár, s az itteni isko-

Iák neveltjei lesznek legfőbb megörökítői. 
Kolozsvárt a nagym últú iskolákon kívül 
leginkább egy-két tem plom a, főtere, a Sé
tatér, a H ázsongárdi temető és a Szamos 
képviseli. Környékéről a Hója és a Há- 
zsongárd vált emlékezetessé.

A fenti szám bavételnél eltekintettünk 
a m ég élő alkotóktól, akik közül többen is 
m ár m aradandó m űvekben írtak Kolozs
várról: Bálint Tibor, Csiki László, H uszár 
Sándor, Kányádi Sándor, Kolozsvári Pap 
László, Köntös Szabó Zoltán, Lászlóffy 
Aladár, Méhes György, M ester Zsolt, Pil- 
lich László, Veress Dániel. Nem  foglalkoz
tunk  sem a távoli m últ krónikásaival, sem  
a közelebbi m ú’t értekező jellegű emlék
irataival. Ez utóbbiak szerzői közül meg
em lítünk néhányat: Balogh Edgár, Becsig 
Andor, Benamy Sándor, Fanghné Gyújtó 
Izabella, Kacsó Sándor, Karácsony Emmy,
S. Nagy László, Tabéry Géza, Tompa Ist
ván.

Eddig gyakran számba vettük Kolozs
vár politikai és gazdasági m últját, a szel
lemi életben játszott szerepét, épületeinek 
történetét, művészi-zenei életét. Irodalmi 
vonatkozásban többnyire csak pár kima
gasló évtizedére figyeltek fel. Pedig az iro
dalom  ötödfélszáz esztendeje hol rangos 
irodalmi élet keretében, hol csak búvópa
takként jelen van Kolozsváron, s tükröz, 
megörökít m indent, am i emlékezetre mél
tó.

-  HELIKON----------------------

JEGYZETEK
’A romániai m agyar irodalom szempontjá

ból az irodalmi élet tényezőit szám bavettük a 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon III. kötete 
(Bukarest, 1994.82-93) számára. Ennek eredmé
nyeit korábban közreadtuk a Helikonban (1991. 
2. sz.) is: Kolozsvár magyar irodalmi-művelődési 
élete.

2Tóth István: Múzsák fellegvára. A kolozsvári 
latin nyelvű humanista költészet antológiája. 
Bukarest, 1977.

3M. Tótfalusi Kis Miklós. [A bevezetőt írta, a 
szöveget kiválogatta és jegyzetekkel ellátta Tor- 
dai Zádor]. Bukarest, 1954. 45-66.

4Kincses Kolozsvár. [Válogatta, szerkesztette, 
sajtó alá rendezte, az utószót írta: Bálint István 
János.] Budapest, [1987] I. k ö t 163-269.

sKazinczy Ferenc: Erdélyi levelek. Bevezetés
sel ellátta: dr. Kristóf György egyetemi tanár. 
Kolozsvár, 1944.1. köt. 60-78.

*E korszak irodalmi viszonyairól, kiemelke
dő alakjairól Kozma Dezső két kötete nyújt ké
pet: A  valóság igézete (1972), Erdélyi utakon 
(1997).

Orbán István rajzai

15



HELIKON

EGYED ÁKOS

Kőváry László — a városépítő polgár
A történetíró Kőváry halála 

után majdnem száz évvel is a leg
gyakrabban idézett elődök közé 
tartozik, a városépítő polgárról 
viszont csak ritkán esik szó. Ez 
talán azért van így, mert a polgá
rosodás, a városi civilizáció törté
netének feltárása nálunk még a 
kezdeténél tart, s így az elöljárók 
számbavételére sem kerülhetett 
sor. A Kolozsvár múltjával foglal
kozó értekezlet azonban jó alka
lomnak kínálkozik arra, hogy bár 
vázlatszerűen, megemlékezzünk 
róla, aki tudósként s polgárként 
rendkívüli tadatossággal s hoz
záértéssel küzdött e város fejlő
déséért s nem kis mértékben já
rult hozzá az újkori Kolozsvár ci
vilizációjának alakulásához.

Hogyan vált Kőváry József 
tordai szűcsmestemek 1819-ben 
született László nevű fia Kolozs
vár markáns és szuverén polgá
rává, olyanná, aki véleményünk 
szerint mindenben kimerítette 
annak a társadalmi kategóriának 
az ismérveit, amelyet a legjobb 
értelemben vett értelmiségi pol
gárnak szoktunk nevezni.

Röviden: a fiatal Kőváry a tor
dai algimnázium elvégzése után 
Kolozsvárt a virágkorát élő uni
tárius kollégiumban folytatta ta
nulmányait, ahol Brassai tanít
ványa volt. A reformkori, feltö
rekvő Kolozsvár szellemi légkö
rében vált alkotó értelmiségivé, 
aztán a 19. század közepén és 
második felében anyagilag is te
hetős építő szellemű polgárává.

Ez a kétféle minőség Kőváry 
Lászlónál szerencsésen ötvöző
dött s hivatásszerű munkássággá 
céltudatosodott egy kulturált, ci
vilizált magyar polgári nemzet s 
benne nyugati mintájú városi ci
vilizáció megteremtése érdeké
ben. Kőváry Lászlót mind a tör
ténetírásban, m ind a közéleti 
munkásságában modem polgári 
szemlélet jellemezte. 'Történel
m ünk vezéreszméje nem lehet 
más, mint a nyugat-európai dvi- 
lizádójé, mert nekünk is ez a mis
siónk." Szemlélete modernségére 
mi sem lehet jellemzőbb, mint a 
fenti sorok, amelyek mellé sietett 
lejegyezni:"Európában történt 
megjelenés, területválasztás, a 
nem zetté fejlés processusában 
szerencsés volt-e a nemzet? Elér- 
te-e s eléri-e célját, kivívta-e ma
gát mint európai tényező; hoz
zájárultunk-e kellően az európai 
nemzetek céljához, intézményei 
kifejtéséhez; szolgáltattunk-e a 
vüágtörténelem részére egyéni
ségeket és eseményeket? Arra, 
hogy bebizonyítsuk létjogosult
s á g u n k a t, fen n m arad ásu n k  
szükségességét, ki kell mutat
nunk szereplésünket a múltban

Európa és az emberiség szem
pontjából; ki kell békítenünk lét
igényeinkkel a szomszéd nem
zetek aspirádóit." Magyarország 
fennállása Kelet és Nyugat hatá
rán mindenkinek érdeke. Ma is 
érvényesnek tartjuk állásfoglalá
sának üzenetét az európai moder- 
nizádó befogadása és a magyar 
nemzeti hagyomány viszonyát il
letően. "Magyar családi s közéleti vi- 
seletek és szokások a nemzeti fe
jedelmek kordból" dm ű könyvének 
bevezetőjében (1860) a fentiekről 
írta: "Tisztelettel hajiunk meg Eu
rópa míveltsége s szokásai előtt, 
áldjuk őseinket, hogy nemzetün
ket acclimatizálni siettek; de két
szeresen áldjuk, hogy nemzeti sa
játosságainkat senki kedvéért fel 
nem áldozák.”

Az olyan művei által, amelye
ket Erdély régiségeiről, Erdély 
ritkaságairól, Erdély hajdani vi
seletéiről, történelmi regéiről írt, 
a magyar művelődéstörténet szé
les körű megismertetéséhez já
ru lt hozzá. Ezekkel — amint 
nagy kortársa, Márki Sándor 
megállapította — sikerült bebi
zonyítania, hogy Erdélynek olyan 
önálló műveltsége van, amelyet 
meg kell menteni. Ez a törekvés 
érvényesült a hat kötetes Erdély 
Történelmében és az 1848-as forra
dalom és szabadságharc törté
netére vonatkozó munkáiban. 
Művdben mindig igyekezett be
m utatni Kolozsvár különleges 
szerepét Erdély és Magyarország 
történelmében.

Egyébként Kővárynak több
ször lett volna alkalma áttelepül
ni a magyar fővárosba, de ő el
lenállt a csábításnak, itthon ma
radt s tollal és közéleti szerepvál
lalásával igyekezett városa ha
ladását elősegíteni.

Első írásait, próbálkozásait 
most mellőzve, az 1848—1849-es 
forradalom  és szabadságharc 
idejét kell felidéznünk, amikor 
Kolozsvár felfigyelt rá. Elsősor
ban az általa szerkesztett s Tiltch 
János által kiadott Ellenőr dm ű 
radikális irányzatú politikai lap 
miatt, amelynek első száma 1848. 
május 2-án jelent meg. Túl azon, 
hogy a polgári átalakulás, a ma
gyar forradalom eszméit, ügyét 
következetesen szolgálta, az El
lenőr volt az első lap, amely "en
gedélyét nem koldulta", azaz 
cenzúra nélkül jelent meg. A ko
lozsvári szabad sajtó története te
hát Kőváry lapjával kezdődött.

A szabadságharc leverése 
után is Erdélyben maradt s már a 
fogságában dolgozni kezdett; 
szabadulva kétszeri letartóztatá
sából rendkívüli termékenység
gel írta történelmi műveit, de 
emellett az 1848-cal felgyorsult

polgári átalakulás alakítójává kí
vánt lenni. Cikkeinek dm e is so
kat mondó. Állítsunk ipartano
dákat (1852), Állítsunk szépítő 
bizottm ányokat (1853); Hitel
bank kellene. És amiről nem fe
led k e zh e tü n k  m eg: m ár az 
1850-es évek elején síkraszállt az 
erdélyi m úzeum  létesítéséért, 
amelynek alapításában is segített 
gróf Mikó Imrének. A múzeum 
szükségességét a következőkkel 
indokolta: "Egész Európába 
hordják régi emlékeinket — a vi
lág gazdagszik — mi naponként 
szegényedünk. Körülünk bár
merre járunk, a múzeumok tel- 
vék Erdély kincseivel, csak ne
künk nincs gyűjteményünk." [Bi
zony ma is hordják szerteszét a 
világba öröklött tárgyi értékein
ket.] Az Erdélyi Múzeum-Egye
sület 1859-ben alakult meg Ko
lozsvárt, s Kőváry ettől kezdve 
haláláig, 65 éven át volt tevékeny 
tagja, ezért egyesületünk őt a leg
jelentősebb elődök közt tartja 
számon.

Kővárynak része volt abban, 
hogy az 1830-as évek kezdemé
nyezésein tovább haladva a séta
tér parkká alakult, a város főbb 
utcáit befásították, a város főterét 
megtisztították.

Az 1860-as években m ind 
erőteljesebben bekapcsolódott 
abba a mozgalomba, amely gaz
dasági jellegű intézmények meg
honosítására irányult. Ehhez 
bizonyosan hozzájárult az is, 
hogy házassága által jelentős va
gyon birtokába jutott, s így füg
getlenné vált a napi megélhetés 
gondjaitól.

A polgári gondolkodástól 
nem függetlenül vált a biztosítási 
ügy buzgó terjesztőjévé s az eu
rópai biztosítási irodalom nép
szerűsítőjévé Kolozsvárt. Bár 
ügyködése talán ebben a vonat
kozásban volt— legalábbis hosz- 
szú távon — a legeredménytele
nebb [a lakosságnak ma is csak 
elenyésző része köt biztosítási 
szerződést], ez nem jelenti, hogy 
tévedett volna, inkább a kelet-eu
rópai nyomorúságok: a szegény
ség, a bizalmatlanság légköre s a 
korrupció hiúsították meg ezt az 
egyébként idő- és korszerű euró
pai törekvést. Hogy mennyire hi
vatásként fogta fel ügynöki mun
káját is, arra elég bizonyítékot 
szolgáltatott a négykötetes bizto
sítási Enciklopédia megírásával 
(amelynek nagy része kéziratban 
maradt).

A 19. század második felében 
mint a kolozsvári kereskedelmi 
és iparkamara titkára, a Sétatér 
igazgatója, a biztosítási s temet
kezési bizottság elnöke, Kolozs
vár közgazdasági előadója, az

Unitárius Főgimnázium gond
noka, közvetlenül irányító sze
rephez jutott a város fejleszté
sében s főleg irányainak kijelölé
sében. Kisebb-nagyobb munkái, 
írásai mind a korszerűsítés jegyé
ben születtek.

I. Kolozsvár lakosai és laká
sai, az 1870-ki népszámlálás sze
rint. Számláló b[iztosi], elnöki je
lentés. 1870.

II. A kolozsvári kisegítő taka
rékpénztár első 25 éve. Az igaz
gatóság megbízásából. 1883.

III. A kolozsvári sétatér kelet
kezése és fejlése, 1812—86. Igaz
gatói jTentés. 1886.

IV. A kolozsvári p iád  temp
lom körüli épületek lebontására 
gyűlt alap keletkezése és fejlése, 
1852—86. Gondnok-pénztámoki 
jelentés. 1886.

V. Kolozsvár közgazdasági 
fejlődése iránya és feltételei. Köz- 
gazdasági előadói jelentés. 1889.

VI. A Lajtántúli fürdők szer
vezete és berendezése, tekintettel 
az erdélyi fürdők kívánalmaira. 
Közgazdasági tanulmány és je
lentés. 1891.

Kőváry László többre tartotta 
Kolozsvárt, m int amit az 1848 
utáni első évtizedekben elért. 
Ezért mozgósítani szerette volna 
Kolozsvár intézményeit s értd- 
miségét, hogy megfelelő fejlesz
tési irányt jelöljenek ki számára. 
Kolozsvárt szerinte már a föld
rajzi fekvése arra predesztinálta, 
hogy két nagy tájegység: a Mező
ség és a Havas (vagyis az Érc
hegység) haladásának előmozdí
tója legyen, s helyzetének ha
szonélvezője is. Utakat, jól jár
ható utak építését szorgalmazta 
mindkét irányba. Talán nem erő
szakolt, ha azt mondjuk: Kolozs
várt nemcsak magyar szellemi 
központnak képzelte el, de egy 
nagy régió gazdasági s turisztikai 
központjának is. ”... Erdélynek 
hivatása volna klimatikus helyé 
(!), s Kolozsvár hivatva volna an
nak gócpontjává lenni." Ennek 
feltételeit a köztisztaság fenntar
tásában, a jó lakásban, az egész
séges táplálék és ivóvízben, tiszta 
levegőben, üdülő s szórakozó he
lyek szervezésében jelölte meg. 
Kőváry az igényes, művelt pol
gári értelmiség mércéjével vizs
gálta a várost. "Egy város dvi- 
Hzádójának színvonala a köztisz
taság iránti érzék fejlesztésében 
jut kifejezésre. Ez az a szappanfo
gyasztás, melytől a nemzetek 
kultúráját mérik." Kolozsvár már 
az 1880-as évek végétől Köztisz
tasági Hivatalt állított fel, hogy 
siettesse a dvilizált városi kör
nyezet kialakítását. Kőváry ezt az 
intézményt is fokozott munkára 
szólította fel. Különösen azt kifo
gásolta, hogy a köztisztasági fd- 
ügyelő hatásköre csak a belvá
rosra terjedt ki. A köztisztaság
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nem luxus: "ha az ember érték, ha 
a nevelésre fordított pénz befek
tetett tőke; ha a jóllét (!) alapja a 
munka, s a munkásság feltétele 
az egészség, a köztisztaság, mi 
nélkül nincs közegészség, nem
csak nem luxus, hanem olyan el
ső szüksége egy városnak, miért 
nem lehet eleget fáradni és áldoz
ni". S ha a közegészségügyi felté
telek jó rendben tartása meg
hosszabbítja az é lettartam ot, 
megapasztja a betegséget, a beteg 
napok szám át, akkor a köze
gészségügy feltételei fejlesztése 
"nemcsak hogy nem egyesek 
sportja, hanem oly jogos igény tá
masztás egy hatósággal szem
ben, melyet a város minden pol
gárának kötelessége, hol csak le
het, sürgetni, előmozdítani."

Aki a régi Kolozsvárt ismerte, 
a 19. század végi Kolozsvárral 
elégedett lehet— mondja Kőváry 
—, fél évszázad alatt sokat javult 
a helyzet, de aki jobbat látott, 
nem békül ki a mostani állapo
tokkal. A piacok, utcák, járdák, 
fodrászatok, éttermek, uszodák, 
az iskolák, a közhivatalok helyi
ségei Kolozsvárt még nem felel
nek meg a kor kívánalmainak. A 
köztisztaságot magasabb szintre 
kell emelni. Ehhez pénz kell, de 
elsősorban nem pénzről, nem a 
kiadásokról, hanem a tisztasági 
érzékről, jó ízlésről, műveltsé
günk kifejezésre juttatásáról van 
szó. "Azon érzékről, mely külvá
rosi asszonyainkat [a hóstátiakat] 
arra ösztönzi, hogy házát, háza 
hom lokzatát m inden tavaszon 
kimeszeli, háza elejét minden 
szombat este megöntözteti, meg- 
seperteti. Arról van szó, hogy 
mindenki, ki a város kötelékébe 
lépett, megbecsültetésre számít, 
ki a közönséggel üzleti viszony
ban él: tisztelje meg látogatóját, 
idevalóit és idegent azzal, hogy 
illően fogadja."

Ami a lakáshelyzetet illeti: a 
vasúti közlekedés (1870) és az 
egyetem megnyitása óta (1872) 
fellendült ugyan az építkezési 
kedv, de mégis lakáshiány lépett 
fel. Kőváry nemcsak mint a város 
közgazdasági előadója segítette 
az építési szabályzat elfogadását, 
a város terjeszkedési irányainak 
a kijelölését, hanem magánem
berként is hozzájárult ahhoz. 
Részletfizetéses parcellázással 
egy egész városrész kialakulását 
segítette: a Fellegvár mögött ala
kult ki a Kőváry-telep, főként a 
vasúti alkalmazottaké volt, a- 
mely az egészségesebb lakásvi
szonyoknak új lendületet adott; a 
Rákóczi úti építkezések megindí
tásához is nem kis köze volt, a 
sétatér pedig részben neki kö
szönhette végleges formájának 
kialakulását, amely 22 kataszteri 
holdon fekszik s "városunk köz
kincseinek egyike."

Az élelmezési gondok enyhí
tésére árucsamok építését java
solta, a vendégfogadás civilizál
tabb m ódját pedig  egy rész
vénytársasági modem szálloda 
építése által vélte megvalósítha
tónak. Ahol élelmiszert árulnak 
Kolozsvárt, legyen az mészár
szék, pékség, cukrászat, bolthe
lyiség, azoknak "asztala, padoza
ta legyen fehér márvány, mit 
mindennap hófehérre mosnak."

És nemcsak az árucsamok, a 
kényelmes szálloda terve mutat
ta Kőváry modem gondolkodá
sát, hanem elsősorban az, hogy a 
város infrastruktúrájának egész 
rendszerét a korszerűsítés jegyé
ben vázolta fel: a vízvezetékrend
szert, csatornázást sürgette, a 
levegő tisztaságának védelmére 
hívta fel a figyelmet 1892-ben. 
"K olozsvár levegője k itűnő. 
Fenyvesek közül tisztán kapjuk. 
Mi rontani szokta: a füst, por, hul
ladék alig tudja elrontani." [Vajon 
mit szólna Kolozsvár levegőjé
nek mai állapotához?] De a sze
mét kihordása ósdi, több helyt 
bűzlik az összegyűlt szemét, 
m ert hetenként csak kétszer 
hordják el.

Kőváry — mint már említet
tük — sokat tett az utcák befásí- 
tásáért, a köztemető rendezésé
ért, s a halottaskamra építését is 
akkor tervezték meg, amikor a 
temetőbizottságnak elnöke volt.

Röviden szólva: Kőváry Lász
ló a modem Kolozsvár egyik leg
kiem elkedőbb építője, civili
zátora volt. Amint Kelemen Lajos 
írta: "Hosszú élete alatt sokban 
volt úttörő. Érezte és tudta ezt. 
Egykori nagy munkásságára cé
lozva mondta öreg napjaiban: 
»Én is voltam egyszer nagy em
ber«." Egykori lakásán áll még az 
emléktábla az óvárban, sírjának 
is akad még gondozója, még utca 
is viseli nevét.

Elhangzott a "Kolozsvár 1000 
éve" című tudományos konfe
rencián 2000. október 13-án.

FARAGÓ JÓZSEF

A z E rdélyi M agyar K önyvtárért 
és B ib liográfiáért
Trianontól számítva nyolc év- zsában is nehezen mérhető töme

gével. Nincs az a káptalan emberi 
elme, amely ezeket mind számon 
tudná tartani, nemcsak azért, 
mert túlnyomó részüknek hiány
zik az egész Erdélyt átfogó ter
jesztése, hanem  azért is, m ert 
m inden évben megszűnik né
hány kiadó és folyóirat, majd 
újak alakulnak helyettük, hogy a 
tájékozódás labirintusát még bo
ny ólul.abbá tegyék. Mi több, ha 
valahonnan hírét vesszük egy 
három —négy (hát még húsz
harminc!) évvel ezelőtt megjelent 
kiadvány címének, egy a száz
hoz, hogy azt sem a könyvkeres
kedésekben, sem a könyvtá
rakban nem vehetjük kézbe. Ta
p a sz ta la tb ó l tudom , hogy 
könyvkiadóink egy részében sa
ját kiadványaikból sincs hiányta
lan sorozatuk (Isten mentsen a 
költözéstől!), ha pedig egy szer
kesztőség megszűnik, kiadvány
raktára vagy folyóiratgyűjtemé
nye sok esetben elkallódik, és 
egyre halványuló emléke is csak 
addig él, ameddig néhai szer
kesztőikre rá nem húzzák a föl
det.

A harmadik évezred küszö
bén, a Gutenberg-galaxis hatodik 
évszázadában aligha van a föld
nek olyan valóban kulturált nem
zete, népe, amelynek ne lenne 
valamennyi anyanyelvű kiadvá
nyát összegyűjtő, m egőrző és 
gondozó nemzeti könyvtára, mi
közben a gyűjtést maga az állam 
is segíti az összes kiadóknak szó
ló kötelespéldány-rendszer tör
vénybe iktatásával. A mi hely
zetünkben egy Erdélyi Magyar 
Könyvtárra volna szükségünk, 
mert különben könyvkiadásunk 
pontos számontartása lehetetlen
né válik, a kiadványok jó része, 
talán nagyobb része pedig nyom 
nélkül feledésbe merül. Elképzel
hetetlen, hogy két milliós nemze
tiségünk összes könyvei, folyó
iratai és hírlapjai ne legyenek se
hol a vüágon hozzáférhetők!

Aki ellene vetné, hogy van 
m ár nekünk m agyar nem zeti 
könyvtárunk: a budapesti Orszá
gos Széchényi Könyvtár, annak 
hadd válaszoljam, hogy oda saj
nálatos módon kiadványainknak 
csak egy része (kisebb vagy na
gyobb része?) jut el. Magam leg
alább huszonöt éve ezrével vit- 
tem-viszem a Széchényinek azo
kat az új romániai magyar és ma
gyar vonatkozású kiadványokat, 
amelyeket sikerül összekéreget- 
nem, de emiatt az elmúlt kom
munista rendszerben sohasem 
tudtam végleg elhárítani a szeku- 
ritáté ama gyanúját, hogy régi 
> » »  folytatás a 18. oldalon

tizede vagyunk nemcsak magya
rok, hanem romániai magyarok 
is, ez a politikai állapotunk pedig 
lassan évszázadnyi múlt felé kö
zeledik. Romániai állampolgár
ságunk e történelmi távlatában 
egyre égetőbb jogunk és köteles
ségünk — bizonyára behozhatat
lan késéssel és pótolhatatlan 
veszteségekkel — megteremteni 
azokat a román állami tudomá
nyos és művelődési intézménye
inket, amelyek nélkül nemzetisé
gi kultúránk, számos kiváló né
hai és mai személyisége ellenére, 
nem tudott magasba emelkedni 
egy központi gondolkodást-ösz- 
szehangolást nélkülöző, széteső 
és szétszórt, némelykor műked
velői szintjéről.

Ebben az eszmekörben egy 
erdély i tudom ányos in tézet 
szükségéről már többször is szót 
emeltem {Egy erdélyi Hungaroló
giai Intézet iránt való jámbor szán
dék. Nyelvünk és Kultúránk 1992. 
86. sz. 37-40. és Helikon 1993.7. 
sz. 1, 5. A Hungarológiai Intézet 
szükséges voltáról. Kelet-Nyugat 
1993. 8. sz. 18—20.), de szavaim 
elhaltak a süket csöndben. Ké
sőbb ügyünknek más részletét is 
szóvá tettem {Ki a gazdája kulturá
lis örökségünknek? Szabadság 
1997. 75. sz. 3.), de az előbbihez 
hasonló "eredménnyel".

Most azzal kezdem , hogy 
könyv-, folyóirat- és hírlapkiadá
sunk áttekinthetetlenül gazdag
gá gyarapodott, mert megkezdve 
egy-egy olyan példaadó vidéki 
helységünkkel, mint mondjuk 
Korond — ahol folyóirat is (Haza- 
nézff), könyv is, sőt könyvsorozat 
is {Hazanéző Könyvtár) megjele
nik — el legnagyobb városaink 
szellemi terméséig, valósággal 
elárasztanak kiadványaik má-
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értékes könyveket csempészek ki 
az országból. (Ha ezt tettem vol
na, rajtakaptak volna és lesújtot
tak volna rám.) Különben szá
munkra, romániai olvasók és fő
leg kutatók számára a külföldi 
utazások lassanként elérhetetle
nül magas ára miatt a Széchényi 
m ind ritkábban hozzáférhetővé 
válik, holott egy könyvtárnak 
egy helyen és naponkénti gyorsa
sággal kell olvasóit szolgálnia. 
Én munkám közben évtizedek 
óta jegyzékbe veszem azokat a 
Kolozsváron hiányzó romániai 
magyar könyveket, folyóiratokat 
és hírlapokat, amelyeket a Szé
chényiben remélek megtalálni, 
de ha utazásom sokat késik, ter
vezett témámról is kénytelen va
gyok lemondani, ha pedig nem 
késik, a keresett címek részben 
vagy egészben a Széchényiben is 
hiányozhatnak.

Az Erdélyi Magyar Könyv
tárral együtt jár az Erdélyi Ma
gyar Bibliográfia: a Könyvtár 
anyagának időnként nyomtatás
ban megjelenő teljes és rendsze
rezett címjegyzéke, amelyből itt 
és a világ bármelyik sarkában, 
ma és a közeli-távoli jövendőben 
is tájékozódni lehet arról, hogy 
Romániában mikor milyen ma
gyar kiadványok jelentek meg.

Ez a feladat már nem lebeg 
légüres térben, mert a kég világ
háború között, az 1919—1940 kö
zötti huszonkét évben derék tu
dós elődeink számunkra is érvé
nyes példát mutattak a megol
dásban.

Alig öt évvel az uralomválto
zás után, 1924-ben jelent meg 
György Lajos tollából A romániai 
magyar időszaki sajtó öt esztendeje 
(1919— 1923), majd 1926-ban Az 
erdélyi magyar irodalom bibliográfi
ája 1919—1924, megkezdve ma
gyar sajtónk és könyvkiadásunk 
tudományos számontartását. Út
törő munkáját egy vagy több é- 
venként — névsor szerint — Fe- 
renczi Miklós, Monoki István, 
Valentiny Antal és Vita Zsig- 
mond folytatta 1940 őszéig, ami
dőn a bécsi döntés Észak-Erdélyt 
Magyarországhoz csatolta, így a 
bibliográfia folytatását a Széché
nyi Könyvtár vette át. Ezek a né
hol esetleg hiányos, szétszórtan 
megjelent, ezért gyakorlatilag 
nehezen hozzáférhető és szá- 
m ontartható részlet-bibliográfi
ák természetesen csak előmun
kálatoknak számíthattak ahhoz a 
két nagy összefoglaláshoz, ame
lyeknek Monoki István volt a 
szerzője. Az első 1941-ben jelent 
meg a Széchényi Könyvtár ki
adásában: Magyar könyvtermelés a 
román uralom alatt (1919—1940). 
II. kötet. Hírlapok és folyóiratok. A z  
I. kötet kiadását a bekövetkező 
kommunista rendszer megaka
dályozta, s így csak közel hat év

tizednyi késéssel, 1997-ben látott 
nyomdafestéket az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület és az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadásában: 
Magyar könyvtermelés Romániában 
(1919—1940.) I. kötet. Könyvek és 
egyéb nyomtatványok címmel.

Összegezve: a huszonkét év 
alatt nem volt Erdélyi Magyar 
Könyvtárunk, de nyomtatványa
ink számbavétele Monoki István
nak két olyan pompás bibliográ
fiájában valósult meg, amelyek 
nélkül a két világháború közötti 
romániai magyar szellemi élet át
tekintése, tudományos kutatása 
és a magyar nemzeti kultúrába 
való beillesztése lehetetlen volna.

1944 őszén Észak-Erdély 
visszatért Romániához, könyv- 
termelésünk számontartása tehát 
ismét a mi feladatunk lett. Jól 
kezdtük, és elöljáróban olyan iro
dalomtörténeti adalékkal szolgá
lok, amelyről talán ma már senki 
sem tud.

Az 1940-ben alakult nagyhírű 
és m unkásságú Erdélyi Tudo
mányos Intézetet 1945 őszén a ta
vasszal indult Bolyai Tudomány- 
egyetemhez csatolták. Igazgatója 
két éven át György Lajos volt, de 
1947-ben, a kommunista osztály
harc erősödésével — finoman 
szólva — menesztették, és helyé
be Gaál Gábort nevezték ki. Ek
kor az Intézet is új nevet kapott: 
Társadalomtudományok Intéze
te, mint a Bolyai Tudománye
gyetem marxista-leninista ku- ta- 
tóintézete. Gaál nem tudhatta, 
hogy az Intézetnek 1948-as csen
des megszüntetéséig csak egyet
len éve van hátra, és komoly 
munkába fogott. Egyebek közt 
Tudomány és Valóság címmel az 
Intézet folyóiratának megindítá
sát tervezte, ezért a számba jöhe
tő kolozsvári munkatársakat ta
nácskozásra hívta — a román 
szerzők közül a neves orvostörté
nészre, a magyar nyelvet tökéle
tesen beszélő Valeriu Bologára 
emlékszem —, hogy kéziratokat 
nyerjen tőlük. Én az Intézet ta
nársegédeként és jeles professzo
raim filológus neveltjeként Gaál 
Gábornak az évenkénti romániai 
magyar bibliográfia összeállítá
sát és kiadását, szerzőnek pedig 
Tóth K álm ánt, az Egyetem i 
Könyvtár akkori ma- gyár aligaz
gatóját ajánlottam. O a tervet 
m egértőén fogadta, Tóth Kál
m ánt személyesen kérte föl a 
munkára és a meginduló folyói
ratban helyet ígért a bibliográfia 
kiadására. Tóth Kálmán azonban 
a feladatot személyes barátsá
gunk és az őt illető ajánlásom a- 
lapján velem kívánta megoszta
ni, annál is inkább, mert a Móricz 
Zsigmond Kollégium tanáraként 
a vidéki kollégistáktól a szülővá
rosukban megjelenő könyvek 
összegyűjtését kértem, s így szá
mos ritka vidéki kiadvány birto

kába jutottam; ezeket feldolgozá
suk után az Egyetemi Könyvtár
nak adományoztam.

Tóth Kálmánnal m unkába 
fogtunk, s noha a Társadalomtu
dományok Intézete megszűnt, 
folyóirata pedig csak terv ma
radt, a bibliográfiát 1949-ben, a 
rom ániai könyvkiadók m eg
szüntetésével, illetőleg a könyv
kiadás államosításával zártuk le.

Én az új állami kiadókkal és 
nemzetiségünk befolyásos politi
kai személyiségeivel hiába vál
tottam néhány levelet, mert a 
kézirat kiadásáról (a sok egyházi 
és nem egyházi "reakciós, nacio
nalista" stb. dm  "népszerűsítése" 
miatt) a kommunista rendszer
ben szó sem lehetett. 1962-ben 
Tóth Kálmán meghalt, és a ket
tőnktől gyűjtött-szerkesztett, ál
tala gépelt és az utolsó vesszőig 
gondosan kijavított kézirat csalá
di hagyatékában maradt. A ki
adás a kommunizmus bukása u- 
tán, tudomásom nélkül vált lehe
tővé, az özvegy azonban az emlí
tett kézirat helyett egy dosszi
éban összegyűjtött lapokat és cé
dulákat adott át az Erdélyi Múze
um-Egyesületnek; a sajtóra kész 
kézirat elkallódhatott vagy vala
hol lappanghat, a dosszié anyaga 
esetleg munkaanyag lehetett. Mi
vel címlapja hiányzott, nem de
rült ki, hogy kettőnk munkája 
volt. Említett levelezésemből, ha 
egyszer valaki átnézi, meggyő
ződhet a szerzőségemről, szemé
lyi bibliográfiám azonban egy 
általam nagyon értékesnek tekin
tett címmel lett szegényebb. A ha
gyatékot Gábor Dénes, az Egye
temi Könyvtár munkatársa vette 
kézbe, a hiányok kiegészítése u- 
tán végleg megszerkesztette, s 
így jelent meg jó negyven évi lap
pangás után, 1992-ben kettejük 
neve alatt Romániai magyar könyv
kiadás 1944— 1949 címmel.

A folytatás szintén az Egyete
mi Könyvtár két munkatársának 
érdeme: 1995-ben látott nyomda- 
festéket Szigethy Rudolf—Újvári 
Mária munkája Romániai magyar 
könyvkiadás 1950—1953 címmel.

Mindkét bibliográfiát az Er
délyi Múzeum-Egyesület adta ki 
Romániai Magyar Bibliográfiák 
című sorozatának 1. és 2. kötete
ként, de a számbavételnek 1953 
óta, vagyis közel fél évszázada 
nincs látható folytatása.

Monoki István idézett I. köte
tének szintén akadt folytatója a 
marosvásárhelyi Kuszálik Péter 
személyében: 1996-ban jelent 
meg Erdélyi hírlapok és folyóiratok 
1940— 1989 című munkája, ez 
már Budapesten a Teleki László 
Alapítvány kiadásában, a Ki
sebbségi Adattár című sorozat 
VI. köteteként.

Erdélyi Magyar Könyvtárunk 
Trianon óta nincs, könyvbibliog
ráfiánk 1953-tól, hírlap- és folyó

iratbibliográfiánk 1990-től sza
kadt meg. Ez utóbbi kettőt ha si
kerülne is pótolnunk, a Könyvtár 
nélkül aligha volnának könnyen 
használhatók, mert adott esetben 
bárki hiába fedezi fel bennük az 
őt érdeklő címeket, ha magukat a 
kiadványokat bármely időpocsé- 
kolás árán hasztalanul keresi Er
dély szétszórt könyvtáraiban. 
Könyvtár és Bibliográfia nélkül 
nincs valóban tudományos mun
ka.

Ki valósíthatná meg az Erdé
lyi Magyar Könyvtárat és az Er
dé ly i M agyar B ib liográfiát?  
Csaíds az állam, mert könyvek 
egyre gyarapodó tíz- meg száz
ezreit befogadó épület kell hozzá 
és jó maroknyi képzett szak- em
ber, akik a Könyvtárat gondoz
zák és a Bibliográfiát előkészítik. 
Mivel egy ilyen új intéz- mény 
alapításához állami döntésre van 
szükség, két nem állami, nemze
tiségi tudományos- kulturális in
tézm ényünk : az E rdélyi
Múzeum-Egyesület és az Erdélyi 
Közművelődési Egyesület legföl
jebb indítványozó lehetne — de 
vajon az indítványra ennyi késés 
után sor kerül-e valaha?

Ebben a kérdésben komoly 
szavát csak a minden ügyünket- 
bajunkat felvállaló Romániai Ma
gyar Demokrata Szövetség vala
milyen tudományos csúcsszerve 
hallathatná, de ilyen csúcsszerv
nek sem tagjairól, sem munkájá
ról, sem eredm ényeirő l nem 
hallottunk, és a Könyvtár meg a 
Bibliográfia ügyében egyhamar 
valószínűleg ezután sem hal
lunk.

Ha ilyen pesszimista vagyok, 
akkor miért koptatom az eszemet 
meg a toliamat ezzel a kis írással, 
és az esetleges alkalmi olvasókon 
kívül tulajdonképpen kinek a fi
gyelmébe ajánlom? Az utókor fi
gyelmébe: hadd  lássák, hogy 
bármilyen tudományos, művelő
dési vagy politikai megbizatás 
nélkül is meg-megfogalmazzuk 
szellemi igényeinket, noha — ed
digi cikkeimhez hasonlóan — ez 
is bizonyára minden visszhang 
nélkül fog elsüllyedni a vissz
hang nélküli feledés mélyén.
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A kárpátaljai magyarság 
nemzeti és kulturális identitása
A Magyar Nemzet április 18-i és május 9-i számában 

közli Gereben Ferenc m űvelődésszociológus ismerteté
sét egy felmérés eredményeiről. A szociológiai vizsgála
tot a szerző és m unkatársai a Balázs Ferenc Intézet és 
kárpátaljai társintézete, a Spektrum  Társadalomkutató 
M űhely égisze alatt végezték Harm inc helységben ösz- 
szesen 500 18 éven vagy annál idősebb személynek tették 
fel kérdéseiket a kérdezőbiztosok.

A kárpátaljai m agyarság főleg falusi társadalm at al
kot, hiszen a m egkérdezettek csaknem háromnegyed ré
sze tízeze rn é l kevesebb lakosú helységben  él. Va
lószínűleg ennek tudható  be, hogy a válaszadók két har
m ada olyan lakóhelyi közösségben él, amely közel há
rom negyed részében magyar. Identitástudatukhoz a 
válaszok alapján nem  férhet kétség; 88 százalékuk vallot
ta m agát kizárólag m agyarnak, további nyolc százalékuk 
pedig m agyarnak és ukránnak. Összehasonlítás végett 
megjegyzi a szerző, hogy Erdélyben az önm agukat kizá
rólag m agyarnak tartók 95 százalékos többséget alkottak 
a m agyar kisebbségen belül.

A kutatók azt találták, hogy — a kilencvenes évek 
elején tarto tt hasonló felméréshez képest — némileg vál
tozott az identitástudat töltete. Míg akkor a nem zettudat 
érzelem telítettsége volt nagyobb, ezúttal előtérbe tolult 
az anyanyelv fontossága, egyéb kulturális örökségek ha
tása, s ehhez képest háttérbe szorult a származás, a csa
ládi, egyházi kötődésekkel és hagyományokkal együtt.

É rdekes m egállap ítása  a szerzőnek, hogy — ném i 
tú lzássa l — "a kárpátalja i m agyaroknak  nincs hazá
juk, csak szü lőfö ld jük ." Földrajzi kö tődésük  a szü lő 
fö ldhöz , tágabb  érte lem ben  a kárpátaljai régióhoz 
fűzi őket. Szám ukra  a haza fogalm át a nem zeti k u l
tú ra  helyettesíti.

A néhány évvel korábbihoz képest megkopott a kár
pátaljai m agyarok derűlátása is. Míg a kilencvenes évek 
elején Kárpátalja volt az egész Kárpátmedencei m agyar
ság legbizakodóbb régiója, ezúttal az optimista többség 
40 százalékot kitevő kisebbséggé zsugorodott. Leg
alábbis ami az ottani m agyarság jövőjét illeti, m ert a 
kérdezettek kétharm ada továbbra is derűlátó a m agyar
ság egészének — vagyis elsősorban az anyaországi m a
gyarságnak — a jövőjét illetően.

A kárpátaljai m agyarok 92 százaléka vallja a magyart 
egyedüli anyanyelvének. A magyarországi magyaroké
nál nagyobb Kárpátalján a könyvolvasók arányszáma. A 
könyvolvasás nyelve egyértelm űen a m agyar a válaszo
lók 83 százaléka csaknem  kizárólag m agyar könyvet ol
vasott az elm últ évben. A kedvenc olvasmányok rang
sora érdekes: a legnépszerűbb szerző Jókait közvetlenül 
Rejtő Jenő követi, az idősebb Dumas megelőzi Gárdonyit, 
M argaret Mitchell Móricz Zsigmondot.

A felmérés eredm ényeit értékelve Gereben Ferenc ar
ra a következtetésre jut, hogy a kárpátaljai m agyarság 
körében csökkent az illúziók és az érzelmek szerepe, 
viszont nagyobb az önismeretük, reálisabban mérik fel 
helyzetüket. így fejezi be m ásodik cikkét: 'Tudjuk, Kár
pátalján az élet nagyon nehéz. Jó lenne elérni, hogy a 
jövőben az ott élő m agyarok az anyaország polgáraiban 
sokkal inkább a segítőkészséget, m int a gőgös elzárkó
zást lássák és érezzék."

JOTISCHKY LÁSZLÓ

ANGLIAI MAGYAR TÜKÖR 2000. június

—  IO^pEX

MŰHELYJEGYZETEIM 3.
ZENE 1 az 1-hez

Félévszázados zeneszerzői 
pályámon mostanában kezdett el 
igazán foglalkoztatni az a gondo
lat, hogy mi, alkotók hogyan is 
közelítünk a ZENEHEZ. Sokáig 
azt hittem, hogy a megközelítés
mód egy és ugyanaz minden ze
netörténeti korszakban, csak az 
eredmények mások a kor ízlése, a 
zeneszerző tehetsége és tudása 
szerint. így nagyon természetes
nek tűnt, hogy a zenét csak egyfé
leképpen lehet megközelíteni: 
szabályok, szerkezetek, hang
szerkötöttségek alkalmazásán — 
vagy éppen megszegésén — túl
jutva a zene lelkét megkeresve. Úgy, 
ahogyan a szobrász a kő vagy a fa 
LELKÉT keresi vésőjével, úgy ha
tol be a zeneszerző is a zene KŐ 
vagy FA testébe. Ahogyan a festő 
a színek kombinációjában keresi a 
vászonra "felvetített" tárgyak, lé
nyek lelkét, úgy varázsolja elő a 
hangszínekből a muzsikus is ze
néje legbensőbb énjét. És nem 
utolsósorban, ahogyan a költő 
"keresi" a szavak rímcsengését, a 
betűkből formálódó grafikai "áb
rák" rejtett jelentését, valahogyan 
úgy tesz a zenét alkotó is hangja
inak "rímbe szedésével". Nem 
vettük észre, hogy zeneszobro
kat, képeket, irodalmi műveket 
alkottunk ZENE HELYETT. Kép
zeletünkben és kész műveinkben 
nem zenét formáltunk, hanem va
lami mást, VALAMIT, amit csak 
Mi éreztünk zenének.

Mindez abból az egyszerű fél
reértett megközelítésből szárma
zott, amivel a zene testét behe
lyettesítettük kristálydarabokkal, 
alkalm asint gyémántkövekkel 
vagy éppenséggel puha tapin
tású agyagdarabokkal, ezekből 
formálva meg zenénk hangzó a- 
nyagát. Elég a modem partitú
rákra pillantani, hogy észreve
gyük, milyen anyaghoz is nyúlt a 
zeneszerző műve komponálása
kor. Találunk bennük mindenfé
lét, követ, fát, üveget, fémet, 
papírt, sőt még kész zenederab- 
kákat is. És van itt bőven minden
féle m egm unkálási m ód is: a 
csiszolástól a durva vésőhaszná

latig, a színek szétmázolásától a 
zenegraffitiig, az összevagdosó 
montázstól a szétforgácsoló kol
lázsig. És m ég mi m indenből 
gyárto ttunk  zenét, és m ilyen 
technikai eljárásokkal; ki tudná 
megmondani? Még arról sem ad
tunk magunknak számot, hogy 
zenénk jn á s  anyagokból, nem 
ZENÉBŐL születik, sőt büszkék 
voltunk arra, hogy az új anyag
hoz megfelelő gyártásmódot is si
kerül alkalmaznunk. Tehát zenei 
újításaink főleg a zenétől idegen 
anyagok felhasználásában és a 
megmunkálás módjában nyilvá
nultak meg. Ebből származik min
den sajátossága a m odern ze
nének. Nem arról van szó, hogy ez 
rossz-e vagy jó, hanem arról, hogy 
zenét alkotva nem a zenéből, a zene 
hangzó testéből indultunk ki.

Századunkig ez elképzelhe
tetlen volt. A régi korok muzsiku
sai — még a múlt századiak is! — 
ZENÉBŐL ALKOTTAK ZENÉT. 
Furcsának hangzik, de így igaz. A 
Verdi-Requiem elején a legegysze
rűbb zenei anyagból, egy moll- 
hdrmashangzatból kel életre az 
emlékezés megborzongató, mély 
sóhajtása. Végtelenül halk, finom 
hangzás a gordonkák e-c-a szo
morú főhajtása a HALÁL előtt: 
"Requiem aetemam dona eis, Do
mine". Az "et lux perpetua luceat 
eis" szavaknál ez a belenyugvás 
hirtelen dúr-hármassá nyílik ki: 
fisz-e-cisz-a-e. Hihetetlenül egy
szerű és mégis — vagy talán ép
pen azért — rendkívüli kifejező- 
erővel hat a hallgatóra. A kísérő 
szólamok a legrövidebb úton lé
pegetnek, az akkordok szinte ész
revétlenül alakulnak át. Olyan 
lassú és finom ez a folytonos me
tamorfózis, hogy nem a hangzás
individuumokat, hanem a teljes 
hangzást érzékeljük, éljük át: szin
te önmagától buggyan felszínre e 
zene földalatti forrása. Valóság
gal érzékeljük, hogy a zeneszerző 
a legm inim álisabb  eszközök 
használatával inkább segítette a 
zene energiáinak a felszínre töré
sét, mintsem erőszakolta volna azt. 
Ez az alkotói gesztus hasonló ah
hoz, mint amikor egy gépezetet 
vagy egy pszichikai folyamatot 
vagy bármi más hasonlót a legki
sebb beavatkozással segítjük 
mozgásba lendíteni, és a mozgást 
tovább irányítani. Verdi a zene 
anyagából mintázta művét. Még 
a legerőteljesebb pillanatokban 
sem feledkezett el erről.

A ZENE minden körülmény 
közepette ZENE kell hogy ma
radjon. A posztmodemek ezt is
merték föl: muzsikájukat ismét a 
zene anyagából teremtették meg.

TERÉNYI EDE
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HOL-
N ovem ber 16-án tragikus h irte len

séggel e lhunyt Laurenfiu ULici iroda
lom kritikus, a Rom ániai író k  Szövetsé
gének  és a Rom ániai A lkotószövetsé
gek O rszágos Egyesületének elnöke, a 
Jobboldali Erők Szövetségének kim a
gasló szem élyisége. Jeles rom án kollé
gánk  és bará tunk  a Fogarashoz közeli 
Páró községben szénmonoxid-mérgezés 
következtében vesztette életét, m iután 
az előző estén könyvbem utatón  vett 
rész t Fogarason. L aurenjiu  Ulici, bár 
B uzáuban  szü letett, régi m áram arosi 
családból szárm azott; egyetemi tanul
m ányait (bölcsész-szakot, m ajd filozó
fiát) B ukarestben végezte. Számos ta
nu lm ány- és esszékötete je len t meg, 
két ízben (1978-ban és 1983-ban) nyerte 
el az írószövetség díját. Kiváló iroda
lom szervező volt, fáradhatatlanul küz
dött a rom ániai írótársadalom  tek in té
lyének  m egőrzéséért, ennek  köszönhe
tően választottuk a Romániai írók Szö
vetsége  e lnökéü l 1995-ben, m ajd vá
lasztottuk újra 1998-ban. Halálával nem 
csak a kortárs rom án irodalm at érte sú
lyos veszteség, de m inket, m agyar ba
ráta it is, szem élyében olyan európai 
gondolkodású  em bert vesztettünk el, 
aki folyóiratunknak barátja, kultúránk
nak tisztelője volt.

Novem ber 9. és 11. között tartották 
m eg a VI. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárt. A z  ünnepélyes megnyitóra a 
Nemzeti Színház előcsarnokában került sor. 
A könyvvásáron résztvevő kiadók: Kriteri
en, Koinónia, Erdélyi Híradó, Pallas-Akadé- 
mia, Biodova, Mentor, Glória, Polis, 
Sitka-Alaska, Kalota, Impress, Tinivár, Nap, 
Juventus, Editio Musica. A Nemzetközi 
Könyvvásár támogatói: Nemzeti Kulturális 
Alapprogram, Budapest; Románia Művelő
dési Minisztériuma, Marosvásárhely Muncípi- 
um Tanácsa, Lyra Kiadó Kft.

A  Látó 10. számának tartalmából. Vers: 
Tóth István, Kinde Annamária, Páll Lajos, 
Káli István, Bárdos B. Arthur, Benő Attila, 
Farkas Wellmann Éva. Esszét, prózai írást 
közöl Vida Gábor (Navigare necesse...), Se- 
gesváry Viktor (Ady és a modem kor tragiku
ma), G áspár B. Á rpád  (Nyomorúságok 
párhuzamai), Fazakas Attila (Éjféli halászat), 
Urgyen Sangharakshita (Tanács fiatal költő
nek — Domokos Johanna fordítása) és Bog
dán László (Képek és tükörképek). Fórum: 
Gagyi József Élő székelykapu avagy: meg le
het-e élni kapufaragásból? A Szemlében De- 
m ény Péter, Orbán Kinga és György 
Andrea írása. Talált vers: József Attüa (Os 
patkány terjeszt kórt).

M egjelent a Korunk októberi száma, 
amelyben verset olvashatunk Denise Le- 
vertovtól (László Noémi fordításai), Her- 
vay Gizellától, Egyed Emesétől és Gergely 
Edittől. Interjút Gergely Edit Martos Gá
borral (Terepvizsgálatok a magyar nők erotikus 
irodalmáról) és Virginás Andrea Sellei Nórá
val (Feminizmusok/tudományos beszédmódok/ 
civil szerveződések) készített. Tanulmány, 
esszé: Kibédi Varga Áron (A nemek és a kul

túra), Balázs Imre József (Színes kavicsok), 
Bohár András (A globális re-prezentációtól a 
pólusos létszemléletig), Jacques Derrida (Az 
Egyetem neveltjei— Horváth Andor fordítá
sa) és Móricz Imre (Emlékezés Móricz Zsig- 
mondra). Toll: Makkai Ádám, Csíki László. 
Műhely: Pamela Sue Anderson Az interpre
tációk konfliktusa feminista olvasatban (Balázs 
Imre József fordítása). Mii és világa: Réti 
György, Végh Balázs, Balogh Réka, Sümegi 
György. Szorító: Orbán János Dénes (Kriti- 
krokik). Téka: Demeter Szüárd, Tóth Sza
bolcs, Virginás Andrea, Demény Péter, 
Zsigmond Andrea, Sebestyén László. Talló: 
Simó Éva, Joó Péter.

A  C.E.T. Köztp-európai Irodalmi és Kul
turális Társaság m illennium i különdíját 
Csoóri Sándor, Görgey Gábor, Kányádi 
Sándor és Mezei András vehette át a Ma
gyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A 
C.E.T. és a Demjdn Sándor Alapítvány ez évi 
irodalmi díját Bari Károly kapta.

A  Magyar írószövetség Arany János Ala
pítványának díjátadására október 23-án ke
rült sor. Arany János-díjbm részesült Bella 
István, Czakó Gábor és Székely Magda. 
Arany János jutalmat vehetett át Ács Mar
git, Bogdán László és Cselényi László. Az 
Arany János bronz mellszobor Kő Pál szob
rászművész alkotása.

A  Bethlen Gábor-díjat Benkő Samu tör
ténész és Sava Babié irodalomtudós nyerte 
el. Az ünnepségre a Bethlen Gábor Alapít
vány megalakulásának 20. évfordulója al
kalm ából novem ber 3-án került sor a 
Magyarok Házában.
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Fagyöngy
R e j t v é n y ü n k  fő so ra ib a n  S z i lá g y i  D o 

m o k o s  f e n t i  c ím ű  v e r s é n e k  k é t k e z d ő  s o r á t  
ta lá lja .

VÍZSZINTES: 1. Az első sor. 12. 
Kolozs megyei település. 13. Szülő 
megszólítása. 14. Elektronikai már
kanév. 15. Becézett Oszkár. 17. Sepsi- 
szentgyörgyhöz közeli település. 18. 
Mákszemek! 20. Kigondoló. 22. Férfi 
becenév. 23. ... Kazan (filmrendező). 
25. Becézett Rudolf. 27. Ném án taka
ró! 28. Termék előállítása. 30. Keleti 
táblás játék 32. Osztrák és olasz au
tójelzés. 33. Halászeszköz. 34. Bánt.
36. Távoli előd. 38. Traktor eleje! 39. 
A Duna TV m unkatársa (Péter). 41. 
K ozm etikai m árkanév. 43. Idegen 
hárm as. 45. Dies ... (a harag napja).
46. Star ... (filmsorozat). 48. ... vagy 
halva. 50. ...-art, művészeti irányzat. 
51. A színházművészet jelképe. 53. 
Meg nem enged. 55. Keresztül. 57.

Dotáló. 59. Nehezen lélegző.
FÜGGŐLEGES: 1. Konyhakerti 

növény. 2. Kétség. 3. Germánium 
vegyjele. 4. Jemeni és hazai gépkocsi
jel. 5. Titkon figyelő. 6. Közép-euró
pai nép tagja. 7. Kicsinyítő képző. 8. 
Indium és bór vegyjele. 9. Taszít. 10. 
Női név. 11. Áki. 16. Női becenév. 19. 
Földből előkapar. 21. Bődön belseje! 
23. A  m á s o d ik  sor. 24. Berlini orvos! 26. 
Küátásba helyez. 29. Nyitott. 31. Be
cézett Orbán. 34. Tó is ilyen. 35. Tej
termék. 37. Uralkodó. 39. Tészta 
jelzője lehet. 40. Sík terület. 42. A kö
zelébe. 44. Egyiptomi napisten. 47. 
Földből felszínre hoz. 49. Tévesen je
gyez. 52. Párosán hantázó! 54. Zava
rosan hűt! 56. Lábujj, angolul. 58. 
Egynemű bódé! 60. Gally.

BO TH  LÁSZLÓ

A H E L I K O N  2 2 . számában közölt, 
Ő si viaskodás című rejtvényünk 
megfejtése: Aranylombbal roskadásig / 
Egy-egy szép fa fölsugárzik.
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