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•  Szőcs István: Miért éppen azt gondolod?
•  Kibédi Varga Áron: Szófogadó
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•  Dávid Gyula tanulmánya
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•  Kovács Ferenc tanulmánya
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LÁSZLÓFFY A L A D Á R

Bent a bárány, 
clint a farkas
"Telefon-szex!" Nosza... Mi 

m eg itten kapálunk. Tény, 
hogy azon kívül, hogy meg
erősítette a meggyőződésben, 
m iszerint az a társadalom  
(m ely a pornográfia özön- 
szennyével öntötte nyakon az 
óvilágot s a világ legtávolabbi, 
paradicsomi ártatlanságú sar
kait is) a legkörmönfontabb 
képmutatáson alapul —, egész 
sereg új fogalmat és szempon
tot tanulhatott, aki ezt az el
nök-javítóintézeti média-aján
dékot elfogadta. Az se utolsó 
tanulság, hogy aki mögött a 
koncepció áll, a perben annak 
szavah ih etősége  eleve na
gyobb a vádlotténál. Ezzel 
szolgáltak már — kissé más e- 
lőjellel — a század első fele óta 
megbukott hóhér-hatalmak is. 
Fájdalmas analógiák úsztak te
hát a kora őszi levegőben, majd 
szelíden leszálltak, mint az a 
bizonyos ökömyál, a közvéle
mény kicsi kék szoknyájára. 
Lehet nem is mindenki jutott el 
a döbbenetén, a csalódáson túl 
a diagnózisállításig. Hogy pél
dául attól félvén, hogy elnökük 
afféle önkényeskedésekre ra
gadtatja magát, hogy semmibe 
veszi az ország törvényeit, az 
amerikaiak (már akinek ehhez 
jussa volt) kollektív önkényes
kedésbe fogtak, semmibe vé- 
vén a józan ész törvényein túl, 
száz egyéb fennen hirdetett 
em beri jogcsökevén yük et. 
Clinton rosszabbul járt, mint 
az a moszlim tevehajcsár, aki
nek gyerekes csínyekért gyer
m eteg jogérzékkel a hóhér 
bácsi kisbabával le is csaphatja 
a bügyürűjét, ország-világ sze- 
meláttára, a XXI. század béke
partnerségének nagyobb di
csőségére. Hacsak... hacsak 
nem valami egészen földi és

egészen kisszerű csiki-csuki 
lépett működésbe, egy kis le- 
számolósdi, és a palackok ki
szabadultak a v ilág  legna
gyobb demokráciájának szel
lem éb ő l. S zég y en szem re. 
Most itt ropog körül az üveg
törmelék a szemetesekre vár
va. Kinek volt joga szimultán 
kameválozni olyan rosszemlé
kű maszkokkal, mint az inkvi
zíció, a Kukluxklán, a Gestapo, 
a GPU meg a többi? Mert ne
vetségessé váltak a világ sze
mében most, amikor vezető és 
példaadó "szabadság-szere
lem" társadalomként kellene 
viselkedniük, semmiképpen 
sem azt demonstrálni, hogy az 
amúgyis ezerféleképpen értel
mezett, lejáratott demokráciá
ban a tömeghisztéria és szá- 
lemi boszorkánykodás erőt ve
het a választott, megbízott, fel
kent, odatett vezető politikus 
méltóságán és tekintélyén is, 
amikor csak neki tetszik. Ilyen 
játékszabály majd a majmok 
bolygóján lesz, ha az efféle pat- 
kányság tönkreteszi az egyre 
védtelenebb lelkületű és han
gulatú emberiséget. Az ember 
elképzeli, hogyan reagált vol
na egy Néró, egy Napóleon 
vagy csak akármelyik bikfafe- 
jű Habsburg államfő intimitá
sa megpolitizálásának ilyen 
fokára. Ügy elképzelem azt is, 
hogy Puccini-bizottságok Mc 
Carthy-törvényezik végig a 
P illangókisasszonyok  kicsi 
kék kim onóit a világ vala
mennyi kikötőjében és kuple
rájában, illemtelen Pinkerto- 
nok után, és az Enola Gay-t 
megelőzően egy Csocsoszán 
nevű toalettpapírrepülő kéz
besíti a Washington nevét bi
torló metropolisnak az erköl
csi ítéletet. Mindenesetre: az 
igazi telefon-szex-tett megol
dotta, amit a fizika mindig le
hetetlennek tartott — kerek 
szobában a sarokba izélni. Si
került! Gratulálunk! Bingo!

OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
y Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között

FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



SZŐCS ISTVÁN

Miért éppen azt gondolod?
(K örbe-körbe eg y  k ö n y v  körül: b e sz é ln i vagy  g o n d o lk o d n i v eszé lyeseb b ?)

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

Mottó: "Az emberek minden időben 
platói szerelmet táplálták az igazság 
iránt, de mindenkor egyúttal valódi 
félelem is töltötte el őket vele szemben."

Noszlopi László
Legutóbb arra célozgattam, hogy amíg 

évezredeken át az ember gondolkodásmód
ja — életfelfogása, erkölcsi érzülete — hatá
rozta meg, hogy milyen eszközöket használ, 
s egyáltalán, hogy milyen eszközöket gyárt, 
ma megfordulni látszik a dolog: az eszkö
zök, az anyagok hozzák létre a gondolatokat 
és az érzelmeket. Nem úgy azonban, ahogy 
annak idején a dialektikus materializmus ta
nította, vagyis nem arról van itt szó, hogy 
amilyen mértékben az ember alakítja az esz
közt, az is ugyanúgy alakítja az embert: 
"visszahat" rá. (Engels)

A lényeg ugyanis éppen ebben a kérdés
ben van: miért nem hat vissza egyszer, és 
miért hat vissza máskor? És azonkívül: ho
gyan? A legegyszerűbb változatokkal szá
molva, minden visszahatás lehet pozitív, 
hasznos, építő, és lehet negatív, azaz dest
ruktív, káros, pusztító. Mitől függ, hogy mi
lyen irányba fejlődik ki a visszahatás?

Témánk esetében: ami hat, és amire 
visszahatnak a dolgok: az a világnézet. A 
világnézet nemcsak életfelfogás és észjárás 
kérdése, hanem cselekvési irányelv is; in
kább beprogramozottság, mint program.

"A világnézet nem csupán azt nézi, ami 
van, hanem értékel is. Nem pusztán leír és 
megért, hanem felszólít állásfoglalásra és 
cselekvésre is." Éppen emiatt, a világnézet 
politikum is, és sokan teljesen azonosítják a 
"politikai felfogással". Pedig a politikum 
csak mozzanata a világnézetnek, hiszen 
ugyanazzal a világnézettel lehetséges éppen 
ellentétes politikai irányzatokat is szolgálni!

A világnézet azonban szükségszerűen el
fogultságot hoz létre. A kérdés csak az: a 
világ javára, vagy a magam javára? Még sok 
más lehetőség is adódik.

E kifejezés, a világnézet, mifelénk a század 
első harmada után kezdett nagyon elterjed
ni, addig csak inkább filozófusok használ
ták. Később az intellektüelek ajkbiggyesztve 
mondogatták: manapság már minden susz
ternek világnézete van, régebben egyszerű
en csak szájaskodott. Pedig erre a lenézésre 
nincsen ok: "Amidennapi ember világnézete 
tulajdonképpen szintén filozofikus világ
kép, csak nem annyira tudatos és kritikus, 
mint a filozófusé. ...Az átlagemberek világ
nézeteiben azonban ugyanazokat az irányo
kat találhatjuk meg, noha önállótlanabbul és 
kritikátlanabbul, mint a bölcselőknél. Itt is, 
ott is vannak például realisták, idealisták, 
romantikusok, optimisták, pesszimisták, na
turalisták stb."

A kommunizmus korában a "világnézet" 
helyett gyakrabban használták az "ideoló
giai meggyőződés" kifejezést, valamint az 
öntudatot. Ami elég bizarr dolog volt, hiszen 
a történelmi materializmus a világnézetet az 
osztályhelyzet és az anyagi viszonyok függ
vényének tartotta, tehát végzetesen determi
nál tnak; ezzel szemben mégis kénytelen volt 
a személyes meggyőződés fontosságát hang
súlyozni, hiszen a kommunizmus legfőbb

vezetői osztályhelyzetüket tekintve nem az 
ipari munkásság köréből kerültek ki. Éppen 
ez a körülmény teremtett végtelenségig tá
gítható játéklehetőséget a "káderezés" és 
egyáltalán, az intrika számára.

(Noha csak közvetve tartozik a tárgyhoz, 
el kell mesélnem egy hajdani nagy élménye
met a Tét határozza meg a tudatot" elvének 
érvényesüléséről. 1950 körül történt, hogy a 
kolozsvári magyar egyetem filozófia kará
nak Ifjúmunkás Szervezetéből és egyben a fa
kultásról is, kizártak egy egyetemi hallgatót. 
A kizárást megindokló élessza vú felszólalók 
között volt egykori zöldinges, feketeinges, 
mindenféle színű inges; nagy- és kiskereske
dő "csemete"; volt "papkulák" származású, 
bankár- és katonatiszt ivadék: az egész gyű
lésen egyetlenegy törzsökös, vérbeli proletár 
szerepelt, és éppen ez az egy volt az, akit 
kizártak az ifjúmunkások osztályszervezeté-

Löwith Egon: Michelangelo

bői. Akizárás oka: hamis ideológiai nézetek 
terjesztése volt. Az illető azt terjesztette, 
hogy Marx Tóke című műve súlyos ideoló
giai ellentmondásokat tartalmaz, és főleg, 
logikai hibákat. Ezekhez én magam ugyan 
nem értek, ő maga meg nem érte meg a rend
szerváltozást, jóval előbb egy külvárosi 
összetűzés áldozata lett; utólag visszagodol- 
va jóslataira, megdöbbenve látom, minden 
úgy alakult, ahogyan ő beígérte. Ugyanis már 
abban az időben a diáktanyák állandó találga- 
tási témái közül a legfontosabb az volt: mikor 
jönnek be az amerikaiak? és hogy fog ez lezaj
lani?... Ah, mondta ő, az úgy lesz, hogy min
denki egyre több és nagyobb hülyeséget fog 
beszélni, és annyira el fogunk hülyülni, hogy 
egy adott pillantban már észre sem vesszük, 
hogy nekik dolgozunk és ők dirigálnak; és

egyszercsak itt lesznek, és mi csak tátani 
fogjuk a szánkat, mint a hülyék".)

A mottónkul választott szöveg így foly
tatódik: (az igazságtól való félelmüket) "már 
csak azáltal is megmutatták, hogy semmi 
esetre sem akarták az igazságot elismerni, és 
azzal szemben, aki azt velük közölte, nem 
tanúsítottak hálát, sőt, ellenkezőleg.... Még
is, az igazság szó minden ajkon hangzik", y

A túlideologizált közelmúlt h a tá sá t, 
még ma is, majdnem mindenki, amikor "az 
igazság kimondása" jön szóba, ezt politikai 
vonatkozásúnak fogja fel; az igazság kimon
dásában politikai veszélyeket lát; illetve úgy 
képzeli, politikai erők akadályozták az igaz
ság kimondását. Ez azonban nemcsak ma 
már nem érvényes, hanem régebben sem  
volt az. Az emberek igen nagy része — ha 
csak nem többsége — mindig tartózkodik 
bárm ilyen igazság  k im ondásától; már 
amennyiben nem általánosan hangoztatott 
igazságról van szó. Évtizedekkel ezelőtt, 
gyakorló irodalomkritikus koromban, ha a 
politikai igazságokat nem is lehetett kimon
dani, egyik-másik kollegámmal együtt, oly
kor-olykor megpróbáltuk legalább irodalmi 
és művészeti kérdésekben a "való igazság
hoz" mérni a dolgokat.

Az őszinte kritikaírás következtében  
gyakran előfordult, hogy egyik-másik — 
nem érintett — író és néha olvasó is gratulált, 
kezem szorongatta, hátam veregette. Ennek 
folytán egy ideig abban a tévhitben ringat
tam magam, hogy népszeű emberré váltam 
és éppen az őszinteségem tesz népszerűvé.

Hamar ráébredtem, hogy szó sincs nép
szerűségről; ellenkezőleg, népes olvasói ré
tegek ellenszenvvel figyelnek és kommen
tálnak. Értelmiségi rétegek, mindenekelőtt 
orvosok, tantestületi emberek, és sokan olya
nok, akik valamilyen szorosabb kapcsolat
ban voltak bizonyos egyházak bizonyos 
köreivel. Legnagyobb csalódásom az volt, 
amikor két orvos ismerősöm is közölte, hogy 
"már régen figyelnek": ugyanis meggyőző
désük szerint epilepsziás, legalábbis epilep
toid vagyok. Amit én, a saját viselkedés- em- 
ben, az őszinteség bátorságának fogtam fel, 
ők azt beteges kedélytorzulásnak tartották, 
mondván: az epilepsziás ember nem bátor, 
hanem meggondolatlan. (És jött a többi köz
hely: "a vakmerőség nem azonos a bátorság
gal” stb.) Pedig, ismétlem, ezek a kritikusi 
őszinteségek nem is nagy dolgokra vonat
koztak, általában.

Ezen a ponton jutok el oda, hogy már 
ellenkeznem is kell az utóbbi időben esti 
imádságos könyvemmé vált Noszlopival. 
"Nem az a legnehezebb és nem az kívánja a 
legnagyobb bátorságot, hogy megmondjuk, 
amit gondolunk — bár ez maga is szokatla
nul bátor cselekedet —, hanem hogy gondol
kodni merjünk". Szerintem ez, saját ta
pasztalataim szerint, másképpen van: azok, 
akik tiltakoznak egy új gondolat vagy egy
szerűen egy őszinte ítélkezés miatt, éppen 
azért teszik, mert — tovább gondolták! Eset
leg sokkal tovább gondolták, mint mi ma
gunk. Noszlopi az új gondolat iránt az el
lenállást inkább intuitív ellenállásnak tartja: 
(valami) "fülünkbe súgja, hogy csak bizo
nyos határig menjünk gondolkodásunkban, 
ne tovább. Ezt a határt a társadalmi formák, 
érdekek és előítéletek szabják meg, a szenve
délyek és konvenciók, a kor rejtett kívánsá
gai, és nem utolsó sorban a maradiság, meg
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a gőgös hiúság, amely nem engedi, hogyha 
tévedünk, tévedéseinket alázattal vissza
vonjuk. A társadalom csak azon a ponton 
engedi be az igazságot, amelyen ez érdeké
ben áll. "Az így beengedett igazság" — és itt 
már megint feltétlenül egyetértek Noszlopi- 
val — "aztán nem királyian vad oroszlán, 
hanem háziállat, amelyet idomítottak, amely 
tehát engedelmeskedik, és alig megy tovább, 
mint amennyire megengedik neki".

Éppen erről van szó: az emberben, úgy 
látszik, alapvető beállítottság az idomításra 
való készség. Sőt — az adott esetben — az 
idomítás kényszere.

Az ember eredendően — "kultúrlény". A 
kultúra szó egy olyan szóból jön, amelynek 
eredeti jelentése: "vágni". A kultúra alapja 
tehát az irtás, vágás, nyesegetés, vagyis — 
idomítás, módosítás. Ilyenformán a legtöbb 
emberben, akiben még az ősbeállítások mű
ködnek — illetve: működnek még bennük az 
ősbeállítottságok — ösztönös ellenszenvet 
érez minden módosítatlanul jelentkező való
ság iránt, illetve azt legfennebb az extázis 
állapotában, vagy a művészet előidézte illú
zió hangulatában, vagy az önmagából való 
teljes kivetkőzés állapotában hajlandó elfo
gadni.

Tény tehát, hogy az igazsággal nem 
mindég a hazugság áll szemben. Ugyanilyen 
tény azonban az is, hogy a hazugság mindég 
az igazsággal áll szemben.

Akármilyen veszedelmes is lehet az óva
tosság, a konformizmus, a lelki restség, még
is az igazság legveszedelmesebb ellensége a 
hazug ember, azért, mert a nagy hazugok 
maguk is mernek gondolkodni. Csak tudják, 
nem szabad kikürtölni a felfedezéseket.

Tagadhatatlan, hogy mint lélektani jelen

ség, létezik a gondolkodástól való félelem is, 
de egyáltalán nem "a hazugság szeretete" 
alapon. Hogy úgy mondjuk, jellegzetes 
öregkori jelenség, illetve, öregedési tünet. A 
megállapodás jele, és az ellenállást, ami ben
ne felismerhető, nem az igazságtól való fé
lelem, hanem az újtól való idegenkedés 
okozza. "Az ember már elrendezte magában 
a dolgokat" ilyenkor; irtózik a ttól, hogy belső 
rendjét valami megzavarja. Ahogy magának 
a tudatnak is van egy kezdettől működő 
kiválasztása a felesleges észlelések, apper- 
cepciók ellen, hogy ne váljék minden benyo
más, minden érzékelés észleletté — úgy van 
a tudatműködések magasabb szervezettségi 
fokán is egy szűrő, amely a tudatba betörő 
bonyolultabb tartalmak ellen véd; azokat 
rostálja. Ez a rostálás nemcsak a társadalmi 
tapasztalat, hanem a benső készenléti álla
pot szerint megy végbe; mire van most szük
ségem? Nemcsak a társadalmi helyzetem 
szerint, hanem mire van szükségem a lelki 
biztonságom érdekében?

A művészetben, elsősorban a színészet
ben az úgynevezett polgárpukkasztás, a pol
gár meghökkentése eredetileg ezen a bennső 
rostán akar rést ütni, amíg — vigyorgó ka
maszjáték nem válik belőle.

Minden azon múlik tehát, mekkora az 
áteresztő nyílása annak a szűrőnek, amely a 
tudatunkra van szerelve, és egyátalán, mi 
nyitogatja vagy csukogatja e szűrők nyílás
záró szerkezeteit? Illetve mekkora a szűrő 
szerkezetében a világnézet szerepe? Még to
vább, mi határozza meg, hogy a világnézet 
irányultsága — a fentieket folytatva — a 
pesszimizmus vagy optimizmus, a realiz
mus vagy idealizmus felé hajlik; hogy exklu- 
zivitásra vagy általános nyitottságra  
törekszik (s hogy maga az exkluzivitás, vagy

exkluzivizmus mikor egyszerű bomírtság és 
mikor — fennköltség? Mikor hajtóereje a leg
vadabb önzés — vagy mikor az aszkétiz- 
mus?)

Ezek nagyrészt már lélektani kérdések, 
és, máris közbekiálthat valaki: még tovább 
menve, idegélettani kérdések. Avagy hormo
nálisak csupán. Noszlopi idéz például olyan 
véleményeket, hogy a pesszimizmus alapve
tő oka a hiányos mellékvese-működés. (Pen- 
de, Kretschmer stb.)

És talán a nem-biológiai okok is biológia
ira vezethetők vissza: az élőlény mindég a 
maga biztonságát keresi, vagy éppen a biz
tonságot szolgáló fölényt.

Jó huszonöt évvel ezelőtt írtam egy köny
vet — később kénytelen voltam számtalan 
cikkben aprópénzre váltani a gondolatát, 
mert az akkori könyvkiadás időszerűtlen
nek, sőt unalmasnak tartotta! —, ennek az 
volt a lényege, hogy az ember világnézetét 
alapvetően az életérzése határozza meg; az 
életérzés lényege pedig a romantikához 
(vagy romantikumhoz) való viszonyában fe
jeződik ki. A romantika kiindulópontja az, 
hogy minden élőlény irtózik az ingersze
gény környezettől és válságba kerül tőle. 
(Ugyanilyen helyzetet okoz a túl sok, lerea- 
gálhatatlan inger is, az eredményt tekintve.)

A reagálás módja pedig — egyre inkább 
úgy tűnik — genetikailag meghatározott. 
Mégpedig — bizonyos csoportonként. Ezek 
a "bizonyos csoportok" néha "nemzet" elne
vezés alatt jelentkeznek. Hogyan határozza 
meg a nemzetekhez tartozás a világnézetet, 
azaz a problematikussá vált környezetre való 
reagálást? Hagyományosan-kulturálisan — 
avagy genetikus programok szerint?

(folytatása következik)

KIBÉDI VARGA ÁRON

Szó foga dó
1
Mindent megnevezni az álom völgyében 
nevén szólítani az éjszaka lakóját 
eltépni a dadogás hálóját 
formát adni a homálynak 
mindent megnevezni

és felébred aminek neve van 
esthajnali csillag vénasszonyok nyara 
népek mesék naposholdas paripák 
négyszögesített körök és babonák 
halhatatlan szappanbuborékok

nevet adni
de kinek a nevében szól a névadó 
van-e neve van-e apja annak ki nevet ad 
lombos családfája ébresztő szerencse 
mindent megnevezni mindent megtagadni 
nappalra ébred a név és él emberben a világ

II
mit kér a név mit vázol mit ecsetel 
felderülnek az elvont hullámok 
átüt a kóbor fény a testen 
a tárgyak izzanak

testhezálló nevek szoros forró nevek 
Propertius szerelme oxfordi logika 
nevek teste könyörtelen tárgya 
erre futnak a rendületlen hullámok

ellenáll a száj szót nem fogad 
a hangokat gyorsan pergeti

öble kiszárad és a tárgyak 
fénye kialszik

111
meztelen szépség igazság nyomor 
végletek képei konok dadaisták 
a test az ész a lét képmutatása 
a kép a név égi mása 
bevezetés a képhamisításba 
hasznos kézikönyvek és névmások 
monoton orgiája

névről van szó vegyük sorra a képeket 
a hárfa Dávidé Nagy Sándoré a csataló 
sőrtűz előtt a szabadságharcosok 
levelet olvas a cselédlány 
titkot vetkőztet a lombik 
a másolónak csend az élete

szép a kép de szebb a képtelenség
felruházza a napokat
név mögé rejti a szépség nyomorát

IV
szó szót követ valaki közbeszól 
érti a virágok nyelvét kukorékol 
sellők táncolnak a parti sziklák előtt 
a sinek vágtatnak és a nagy szerelem 
semmibe torkollik harangzúgásba

V
szó szót követ homályos a kép 
levegőt ritkít hamut hamisít 
halotti beszéd ez meg nem nevezhető 
Bábel nem jelez se torkot se kaszát 
körforgalmisták hiú jelrendszere

Bábel tornyodban sokan alusznak
sokan keresik jeltelen nevedet
mert ha a kép hamis a jelek tévednek
hamm sincs a honnak híre sincs a holdnak
a békebeli derűs hírmondónak
hullámzó jelképek tetején
sokan csónakáznak sokan alusznak

VI
Mindent megtagadni mert ember vagyok 
az országút és az agy minden tekervényét 
virágok kékségét sziklát és izmokat 
tagadni az óceán kételyeit az ábrák fájdalmát 
halványul hullik a kép csak a név tapad 
tapad mert tagadom mert nem kék az ég 
nem szilárd a szikla és az ábra nem sír 
nincstelen madarak szállnak fejvesztetten 
látatlanul folyik a titkok temetése 
folyik a tagadás acélos vizein

VII
nemes és nemtelen név tagadni nem lehet 
nem tündöklő tükör nem visszhang 
gyökere van mint a teremtésnek 
mindent megnevezni mindent felejteni 
virág lesz a név kakukkfű mályvarózsa 
tétova csillag halálszagú szekér 
felhőket karcoló szélmalom 
beárnyékolt örök azonosság

mindent megnevezni mindent felejteni 
mindent leseperni a név tábláiról 
névtelen katona égitest rovar 
a megnevezés apotheózisa 
tárgytalan testté lett név 
nevek halála nagyvilág
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HELIKON

Őrizzük
hagyományainkat!
Irod a lm i k o n cep ció  
a H á ro m szék b en
Ahogyan a többi erdélyi megyei lapnál 

sem , a Háromszékben sincs külön rend
szeresen megjelenő szépirodalom-rovat. 
Irodalom ennek ellenére akad a lapban. 
Szombaton.

Szombaton jelenik m eg a kultúra/m ű
velődés rovat, ahol Bogdán László, Kude- 
lász Ildikó és Sylvester Lajos stb. írásait 
olvashatjuk, a magyar irodalomról általá
ban, kritikák és recenziók formájában. 
Bogdán László irodalom-rovata, az Olva
sólámpa á lta lá b a n  újonnan  m egjelen t 
könyvek bemutatását, méltatását tartal
mazza; méltatását, mert Bogdán nagyon 
ritkán beszél lesújtó vagy kritizáló hang
nem ben (ha könyvekről van szó).

Elfelejtettem megjegyezni, hogy az ál
talam vizsgált példányok a '98-as év  ter
m ését adják január 1-től május közepéig.

Az irodalomról és általában a kultúrá
ról szóló írásokat olvasva, szem betűnő az 
a tendencia, hogy olyan könyveket mutat
nak be, am elyek valamilyen mértékben 
Erdély múltjával, a magyarság sorsával és 
hasonló hagyom ányőrző gondolatokkal 
vannak tele. Szinte kivétel nélkül leíródik, 
hogy az illető író /k ö ltő /m ű vész  m ennyi
re példát mutat a ma olvasója számára, és 
m ennyire elöl jár a magyarságunk megőr
zéséért folytatott harcban. —  Ami magá
ban nem  rossz, de m eg kellene hallgatni 
(szerintem) a másik feleket is. A bemutatá
sokat olvasva kiderül, hogy az alkotókat 
ezenkívül más nem is igen foglalkoztatja, 
esetleg magánéletüknek szem üvegén át 
figyelik  az erdélyi valóságot, ezért itt-ott 
m egjelenik kevés szubjektivitás is, de ez 
csak a "szent ügyet" mozdítja elébb.

A Háromszék '98-as évfolyamában per
sze nem  csak könyvbemutatók, hanem  
valódi m űvek is jelennek meg, mint pl. 
C zegő Zoltán Téli képeslapok Egyiptomból 
cím ű verse, amely még inkább kihangsú
lyozza azt az érzést, hogy a mai magyar 
irodalom  egyenlő a múlt borogatásával, a 
m agyar jövő csak a múltból származhat, 
a jelennek — nekünk — csak az "őrzősze
rep" juthat. — H ogy elriasszuk a rossz 
szándékú betolakodót a múlt temploma 
elől, és m indennap friss virágot tehessünk  
koszorús őseink szobra elé.

A hétköznapok kultúrája után, nézzük  
- m it hoznak az ünnepek. A vizsgált idő
szak alatt ünnepekből volt bőven, a 150 
éves szabadságharc mellett ebben az idő
szakban voltak a N aganói O lim pia, a 
Szent G yörgy-Napi rendezvények, Nők  
Napja, a K öltészet Napja is, amelyek vagy 
háttérbe szorították vagy elősegítették az 
irodalom  és az irodalommal kapcsolatos 
írások megjelenését.

A nőnapi ünnepi oldalon elfért a szép
ségápolási és ajándékozási tanácsok kö
zött három vers is Csokonaitól, József 
Attüától és egy —  be kell vallanom —  
szám omra ismeretlen költőtől, Eustache

Deschamps-tól. E versek természetesen 
könnyedek, vidámak és a női nem  dicsé
retét, szépségét zengik. Összesen három 
flekknyi terjedelemben, képpel együtt.

Ugyanezen lapszám másik oldalán ol
vashatunk ism ertetőt egy antológiáról 
Maradok cím m el, am iből a konklúziót 
idézném:

"Szükségünk van tehát az emberi mél
tóságot, a kitartást és akaratot, a maradást 
erősítő magyar, angol és minden nyelvű  
versre, prózára." írja Sylvester Lajos.

Április 11., a Költészet Napja alkalmá
ból, habár szombatra, a kultúra fő műsor
idejére esett, csak egy vers (József Attila: 
Április 11) és egy, a Napsugárból átvett 
megemlékezés jelent meg — sajna a Köl
tészet Napja éppen egybeesett a Húsvét-
tal. Az oldalon így nagyobb helyet kaptak 
a kárpátaljai locsolóversek.

Térjünk vissza a hétköznapokhoz. A 
locsolóversekről, a fiatalokra asszociálva 
felvetődik a kérdés, vajon foglalkozik-e a 
Háromszék a jelenkori fiatal költőkkel, az 
irodalom mai vonulatával.

Válasz: Igen!
Olvasólámpa rovat, február 14. Bogdán 

László három elsőkötetes költő könyvéről 
ír kritikát. Némi ellenszenvvel — már ami 
Lövétei Lázár László verseit illeti — vagy 
atyai elnézéssel beszél (kis butuska lány, 
m ég nem tud írni, de már szépen m oso
lyog) Várady Katalin írásairól.

A harmadik (és ezért is nem írtam fiatal 
költőket a bevezetőben) Dénes László köte
tének a bemutatása. Kollegiális vállvere- 
getés, néhány baráti jótanáccsal.

Észrevehető a kritikákat olvasva, hogy 
Bogdán m indig hagy egy kibúvót — biz
tos, ami biztos alapon — , nem felejti el 
odaírni végül, hogy ez még az ígéretes 
kezdet, de kíváncsi a folytatásra, mert van 
még remény.

Szóval nem igazán akar szembeszállni 
a fiatalokkal, de azért megőrzi a befutott 
író pozicionális felsőbbrendű tekintélyét.

A Háromszék közli még Kántor Lajos 
Hold-horda-hordalék című, hetenként m eg
jelenő írásait, amelyben az irodalom mel
lett szól más kulturális jelenségekről is — 
mint színház, k épzőm űvészet, termé
szetesen a tőle megszokott kritikus hang
nemben.

Nem  felejthetjük ki a Csodamalom rova
tot, amely gyerekekhez szól, tehát mesék 
és gyerekversek találhatók itt.

Sorozatban megjelenik Kozma Mária 
Asszonyságok című regénye is.

Ö sszegzésül — úgy tűnik — a Három
szék v iszon ya  az irodalom hoz e léggé, 
hogyism ondjam , "furcsa". Az itt d o lg o 
zók  írók-költők Farkas Árpád, Bogdán 
László, Magyari Lajos mintha a jegyzetek
re, kommentárokra korlátoznák írói véná
jukat, és az irodalmat mintha csak az 
őrző-védő szem üvegén át látnák. Megad
ják a császárnak, ami a császáré, azaz pro- 
tokollkötelességek teljesítésén túl nem  
igazán fedezhető fel egy meghatározott 
irodalmi koncepció.

Sajnos. Pdig lenne miből.
GERGELY IMRE

A Bihari Napló  
irodalom koncepció j a
A z irodalom  fu n k c ió ja
a n ap isa jtóban
A kezdő újságírók gyakran úgy gon

dolják, hogy egy lap (egy napilap) kultu
rális, irodalmi rovatát a legkönnyebb ösz- 
szeállítani: egy-két vers, egy kevés prózai 
szöveg, néhány grafika vagy fotó, és kész 
is a rovat.

A feladat ennél sokkal bonyolultabb  
(legalábbis az kellene hogy legyen). Figye
lembe kell venni azt, hogy a napilapok  
elsődleges jellemzője az aktualitás, a fris
seség — hiszen ezért napilap. Mi kerüljön 
tehát a kulturális, az irodalmi rovatba? H o
gyan, mi alapján válogassunk? Van-e he
lyük egy napilapban a klasszikusoknak, 
vagy az olvasók inkább a fiatal, "aktuális" 
szerzők m űveit olvasnák szívesebben?  
Egyáltalán: szükséges-e, fontos-e az iroda
lom jelenléte a napisajtóban?

Nézzük a tényeket: minden igényes na
pilap, ha nem is naponta, de hetente leg
alább eg y szer  h e ly e t ad a 
szépirodalomnak. Ez azt bizonyítja, hogy 
az irodalom, ha nem is létfontosságú, de 
igényelt és szükségszerű a napilapok olda
lain is.

A BIHARI NAPLÓ húszezres példány- 
szám ú, Nagyváradon megjelenő napilap. 
Hetente egyszer, hétvégeken jelentkezik 
SZÓ-KÉP-HANG-SZÍN című rovatával, 
amely rendszerint két oldal terjedelmű. A 
rovat szerkezete eléggé széteső: versek, 
grafikák, szövegek egym ás mellett, gyak
ran minden összefüggés nélkül. A grafi
kák, illusztrációk alkalom szerűen jelen
nek m eg az oldalakon, szétszórva az írott 
szövegek között, vagy beékelve egy-egy  
szövegbe. Számomra érthetetlen és m eg
engedhetetlen  m ódon rangos költőink  
(Kosztolányi Dezső, Szilágyi Domokos) 
mellett, minden megjegyzés nélkül szere
pelnek kontár, vagy m ég kiforratlan mai 
"költők" rímfaragó próbálkozásai, nevetsé
ges és komolytalan hatást keltve. Gyakran 
olyan írások jelennek m eg folytatásban, 
amelyeket nagyon kevesen kísérnek figye
lemmel, mert unalmasak és vontatottak

Szerintem a rovatot színesíteni lehetne 
pályázatokkal. Szerencsés lenne a klasszi
kus irodalmat szétválasztani az iroda- 
lomiaskodástól.

Ez a rovat, úgy tűnik, m indenféle szer
kesztési elvet, koncepciót nélkülöz.

U gyancsak hetente egyszer jelenik, 
m eg a Bihari Naplóban a KULTÚRA rovat. 
Ez már elevenebb, tömörebb az előzőnél, 
hiszen itt tudósítások, kritikák, recenziók 
is olvashatók. A rovat figyelem m el kíséri 
a város kulturális életét.

Szabálytalan időközönként a KULTÚ
RA rovat mellett megjelenik az ANYA
NYELV cím et v is e lő  rovat, a m e ly e t  
rendkívül hasznosnak tartok N yelvi ér
dekességeket, helyesírási keresztrejtvé
nyeket és sok érdekes, tanulságos cikket 
tartalmaz a rovat.

T Ó K O S IMRE
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A Hócipő
irodalomkoncepciója
Első olvasatra talán m eglepőnek és me

résznek tűnhet az a kijelentés, hogy egy  
önmagát szatirikus kéthetilapként m egne
v e z ő  o r g á n u m n a k  b á r m ifé le  iro d a 
lomkoncepciója lehet. A Hócipó esetében  
azonban ez nem  túlzás, m ivel — bár a lap 
jellegénél fogva eleve nem  a fogalom kon
ven cion ális értelm ében vett literatúrát 
m űveli —  a benne megjelent cikkek irodal
mi igénnyel íródtak.

M ár a Hócipő megjelenésétől kezdve 
megfigyelhető: a lap alapvető szerkesztési 
elve az, hogy a közölt írások minden szem
pontból m egüssék azt az irodalminak ne
v ezh e tő  sz ín v o n a la t, am elyet a lapot 
rendszeresen vásárló — nagyobbrészt értel
miségi — olvasók elvárnak. Az újság mun
katársai kilenc év  alatt ism ét elismertté 
tették a szellemes kritika némelykor lené
zett, még többször tiltott műfaját, sikeresen 
szereztek újra polgárjogot a szatírának.

A Hócipő elism ertségét mi sem bizo
nyítja jobban, mint az a tény, hogy bár a lap 
indulásakor az alapító tagok zömükben  
humoristák voltak (a főszerkesztő Farkas- 
házy Tivadar, Verebes István, Selmeczi Ti
bor), az évek során olyan neves publicisták 
is csatlakoztak hozzájuk, mint Megyesi 
Gusztáv, Majláth-Mikes László, Andras- 
sew  Iván, illetve M oldova György, akik
n ek  szem ély éb en  a m agyar újságírás 
legjelesebb képviselői jelentek meg az al
kotógárdában.

A folyamat fordított irányban is végbe
ment. Az addig humoristaként tevékenyke
dő Farkasházy Tivadar Trunkó Barnabással 
együtt mára elismert közíróvá vált, rend
szeresen publikálnak a Népszabadság hasábja
in is.

A z a lapk on cep ció , m elyet a Hócipő 
m inden körülm ények között igyekszik kö
vetkezetesen megvalósítani, a minőség, a 
m egfelelő színvonal elérésének elősegíté
se a kultúrában és a mindennapok során.

Ebből az elvből nem  enged a lap, min
den eszközzel, az enyhe ék tő l a gyilkos

Szépirodalom  
a NóTc Lapjában

Ha egy nép, egy ország lakosságának iro
dalmi műveltségére vagyunk kíváncsiak, 
nem egy irodalmi szaklapot kell átnéznünk, 
hanem azt kell megvizsgálnunk, mi jelenik 
meg a napi- és hetilapokban, magazinokban 
—  tehát hogy mit olvas a közember.

Mit olvasnak M agyarországon? Sőt: 
mit olvasnak a magyar nők?

Bepillantva a magyarországi női lapok
ba, láthatjuk: a helyzet elkeserítő és szom o
rú. A női lapokban nincs szó politikáról, 
tudományról, művészetről —  csak a divat, 
a szerelem, a sztárok fontosak. A világot a 
pletyka és a szaftos "sztorik" szemüvegén át 
nézik ezek a kiadványok.

Itt tartunk tehát mi, nők a huszonegye
dik század küszöbén? Ez az, ami minket 
érdekel?

gúnyig ennek megvalósításán iparkodik. 
Az esztétikai m inőség Fábry Sándor Di
zájn center című rovatában jelenik meg. A 
már fogalommá nemesült Fábry zseniális 
stílusban, brilliáns nyelvi lelem énnyel 
megírt cikkei a posztm odem  újságírás 
alapművei.

A kultúra terén kifejtett minőségjavító 
tevékenység a Brigádnapló című rovatban 
nyilvánul meg. A szerkesztőség munka
társai részt vesznek egy film- vagy könyv- 
bemutatón, majd mindannyian megírják 
az adott film vagy kötet kritikáját, nagy 
hozzáértéssel, az igényesség jegyében.

A Hócipőben megjelent gondolati, filozo
fikus hangvételű írások Andrassew Iván 
tollából kerültek a lap hasábjaira. A melan
kolikus, néha Kosztolányi Esti Kornéljára 
emlékeztető stüusü tárcanovellákat olvasva 
az átlag Hócipőrajongó nem is érti, hogyan 
kerülhettek be ezek egy élclapba.

Sajnos, Andrassew csak 1997 végéig dol
gozott a lapnál, így ez a műfaj időlegesen 
szünetel, illetve Szabados Gábor vette át a 
stafétát.

A Hócipő irodalmi jellege nagymérték
ben előtérbe került az 1996— 1997-es évfo
lyamokban, amikor Moldova György is 
publikálni kezdett a lapban. A modern 
magyar irodalom egyik fenegyerekének 
számító Moldova először a rendszerváltás 
utáni magyar társadalmat pellengérezte ki 
szatirikus hangvételű , maró, vitriolos 
gúnnyal teli novelláiban. Később a lap ál
landó munkatársává vált, itt jelentette 
meg először folytatásokban Az ideális hadi
fogoly és az Akit a múzsa fenéken csókolt —  
hogyan tanuljunk meg nehezen, lassan és 
rosszul írni című írásait.

Az utolsó folytatás megjelenése után 
Moldova György sem publikált többet a 
Hócipőben. Az 1998-as évfolyamban a lap 
arculatváltásával párhuzamosan (valószí
nűleg csak időlegesen) a politikum került 
előtérbe. Valószínű azonban az eddigi ta
pasztalatok alapján, hogy az újság rend
sze res  o lv a só in a k  nem  k ell so k á ig  
nélkülözniük az irodalmat a lap hasábjain.

BALOGH LEVENTE

A fentebb felsorolt vádak alól talán 
csak a magyarországi NŐK LAPJA című 
magazin tekinthető valamelyest kivétel
nek: jóval szélesebb látókörű társainál. 
Elég, ha megnézzük, hogy milyen irodal
mat közöl ez az újság a többi női lapokhoz 
képest: m íg a legtöbb magyarországi női 
lap a pletykák, a divat és szépségápolás 
mellett legfeljebb olcsó, rózsaszín szerel
mes történeteket nyújt az olvasónak, a 
NŐK LAPJAban olyan szerzőktől olvas
hatunk, mint például Csehov, Maupassant 
vagy Dallos Sándor. A legtöbb novella, re
gényrészlet, elbeszélés azért itt is a szere
lem, a szenvedély és a csábítás körül forog.

Gyakran találunk a lapban olyan hosz- 
szabb lélegzetű cikkeket, melyek írók, köl
tők magánéletébe nyújtanak bepillantást. 
M egism erhettük például Szabó Lőrinc 
hánykolódó életét, vagy Molnár Ferenc 
szerelmeit, feleségeit. Ezek az írások na
gyon hasznosak, hiszen em berközelbe

HELIKON

GÁL ÉVA EMESE 
Iga
Fáradt vagyok. Önmagamhoz is fáradt. 
Küszködöm, hogy közöny ne váltsa fel 
az érzelmet. Az igavonó állat 
nem irányért, csak a súllyal perel.

És ez történik lassan: halmozódnak 
a napi hajszával vonszolt kövek, 
mintha egy egyre kegyetlenebb holnap 
űzné múlt időbe az éveket.
És világgá duzzadt a kötelesség, 
árnyékká sorvasztja az álmokat.
A folytatásáért küzdő jelenlét 
harcában vérzik el a gondolat,

s nem menti a szellemben dúló kétség, 
a mindenségre kérdező "miért?", 
mert a kétkedés nem lehet ott érték, 
ahol a válasz régen véget ért.

És minden irány félúton megáll már, 
nincs merre kitörjön a képzelet.
Fáradt vagyok. Fáradtabb a világnál, 
amelynek az értelme elveszett.

Falak
Amikor a csend mély álomba süllyed, 
és nem látja,mi történik velem, 
a falak lassan végtelenbe tűnnek, 
az égbolt átüt a mennyezeten,
és mintha szöknék, átmenekül rajtam 
a semmibe egy szomorú világ, 
de arcát ottfelejti a falakban, 
mert szabadsága is a némaság

s a gondolat, ami szárnyalna messze, 
hogy végtelen folytatását keresse, 
kitömi belőlem már képtelen,

csak vergődik: szárnya sebzett madárnak. 
Küszködéseibe vérzik a távlat, 
és falat ölel rá a végtelen.

hozzák a klasszikusokat, s így a nagy ne
vek élő, m ozgó emberekké válnak.

Van még egy nagyon érdekes rovata a 
Nők Lapjának: a Képes Enciklopédia. Ebben 
furcsaságokat, érdekességeket olvasha
tunk híres emberekről, gyakran írókról- 
költőkről is. M egfigyeltem , hogy ezt a 
rovatot a férfiak is nagy előszeretettel bön
gészik.

M inden lapszám  tartalmaz továbbá 
egy műsor- és könyvajánló rovatot, címe: 
Jó szórakozást! Gyakran olvashatunk itt 
rövid, de tartalmas recenziókat frissen 
megjelent könyvekről, kötetekről.

V égezetü l álljon itt egy  g o n d o la t, 
am ely következtetésként is felfogható: 
amíg legfontosabb számunkra a hálószo
bánk és a szom széd hálószobája, addig ne 
is álmodjunk a női emancipációról.

SZ A B Ó  K IN G A

5



HELIKON

SEBESTYÉN MIHÁLY

Z. kihallgatást kér a dékántól
Feszes, visszafogott mozdulatok. Mint

ha, rózsabogaram, felhúztál volna egy kínai 
játéktigrist, aztán mégsem engeded el. Re
meg, erőlködik a kezed alatt.

Az íróasztal túloldalán ül. A kegyetleneb
bik égtájon. A kérelmezők oldalán. Extra 
muros. Muros-ország Berlin nélkül.

Istenem, kinek az ötlete volt ez a mély 
szék? Más égövek, kíméletesebb körülmé
nyek között, természtesen öblös karosszék, 
tunya házmesteri fantáziával azt állítaná, hí
vogató, barátságos. Jóságos azokhoz, akik 
nem akarnak kérni, koldulni, szándékozni. 
Akik tesznek, tehetnek. A cselekvés mersze 
sarkallja szívük gödrét. Mi ez az olcsó poé- 
zis? Hogy mást ne mondjon, például beug
ranak a dékánhoz egy kisded tanszéki 
cselszövésre, ahogy az már hozzátartozik az 
egyetemek nyüzsgéséhez.

Kik ők? Es vajon mikor fog ő is közéjük 
számítani? Meddig dúdolgatja óvodás társai 
kezét szorongatva — váradat kerülöm?

Ne álltassa magát, ifjú barátom. Nem ma
gának épülnek itt menedékhelyek, tanszé
kek, lektorátusok, kikiáltó tornyok. Állás
bástyák. Hivatásbörzék.

Á szék legszélére ül. Semmi eredetiség 
sincs ebben. Mintha lehetne soha nem látott, 
meglepő, hökkenetgerjesztő módon ülni?

Megpróbál hátrébb húzódzkodni. És mi 
lenne, ha kinyújtóztatná egy kicsit a lábát, 
előbb — mondjuk csak a balt, a kilépő meré
szebbet, aztán — ha semmi rettenetes nem 
történik vele, a világgal időközben, ha a dé
kán nem hanyatlik az ölébe — akkor a má
sikkal követhetné az úttörő vakmerőt. A 
halál megvetése természetes mozdulatként 
kenődne szét a szőnyegen. Csak háta közön
séget ezúttal mellőznünk kell, fiatalember.

Mögötte semmi sincs. A szék széle, part
szegélye magas küszöb, gát, éles körperem. 
Ha hátrébb akarná magát vonni a messzi 
támfal felé, mely talán már az óceán túlpart
ját jelenti, belezuhanna az egyetemi karszék 
bermuda-sokszögébe. Nyomtalan eltűnését 
valószínűleg csak napok múltán jelentenék 
vállvonogatva a rendőrségnek. Tetszik tud
ni, itt ült, kérem alásan, pontosan ebben a 
székben, aztán egyszercsak elülant, szépen 
belesüllyedt egy feneketlen nirvánába, vagy 
beleveszett a rejtelmes alkonyatmenti köd
be. Stílus kérdése, kedélyes anekdota az 
egész ügy. Nemzedékek mesélik egymás
nak. Z rejtélyes elpárolgása a dékáni irodá
ból. The Great Misteries of 20-th Century 
sorozat legidőtállóbb darabja. Amegfümesí- 
tés joga kizárólag a tudományegyetemé. Ok
tatási célok szolgálatába állítva. Számtalan 
diplomadolgozat témája a para-, pata- és 
metafizika katedrán.

Ha a mellvédről hátrébb moccanna, so
kat szenvedett ülepe a levegőbe lógna. 
Ugyanaz prózában. Alatta liftakna, boszniai 
aknamező, gödör. Zenekari árok. Gyászin
dulók tetszés szerint, minden megrendelést 
kielégítünk. Latrina. Lingua latrina, sive sza
revés. El sem mosolyodik éleslátásán. Az 
utókor dolga lesz elcsámcsogni szellemessé
gei felett. Ha még lesz utókora. Az előbb még 
azok a diplomamunkák, most meg ilyen ez
redvégi kivakulások.

Inkább óvatosan hátra fog nyúlni. Meg
kísérli kitapintani a fenyegető üresség hatá

rait. Sajnos nem fordíthatja vissza a fejét. Ez 
momentán elvi kérdés. A dékánnak éreznie 
kell, hogy veszettül figyel. Hiszen szépen 
artikulál. Biztosan összefűzött mondatok 
pöndörödnek elő a hibátlan fogsorok közül. 
A jobb válláról a bal vállára. A vasút fényko
ra. Acélparipa tűnik fel a svájci fogművek 
által épített Simplon alagút torkolatában. 
Tapsvihar. Államférfiak, frakkos, dlinderes 
urak, hölgyek rózsaszín legyezővel és finom 
limonádéval. Felnyújtják a mozdonyvezető
nek, aki mosolygva hárítja el, ugyan, ugyan, 
hölgyeim, csupán a kötelességemet teljesí
tettem. Hamisítatlan, egyszerű schwitzer de
utsch szerénység. Mint egy korong jól kiérlelt 
aranysárga sajt. Avagy más oldalról szemlél
ve a viszonylatot: a kötelesség teljesítésének 
önkéntes köteléke nemzedékről nemzedék
re titkosítva.

Példák, történetek, nagy egyéniségek 
szellemórája ebben a dolgozószobában. Pa
radigmák a láthatatlan hősiességről. Ahol 
maga is vizsgázott nemegyszer.

Mert ha semmi mást, azért vizsgázni tu
dott. Volt érzéke hozzá. Idegei kitűnően áll
ták a frászt — külföldiül —, a stresszt. A kí
nos pillanatokban, az ólmozott percekben 
eszébe ötlöttek a legváratlanabb ismeretek. 
A fejében elraktározott életmentő igék, a ser
kentő határozók, a együttérzést kiváltó jel
zők, a rokonszenvet szerző főnevek. Bár
mennyire is kuszáit, viharkavart volt az elő
ző este, a jegyzetolvasás után lerakódó iszap 
felszíne, hiába cseréltek helyet, semmisítet
ték meg egymást élvezettel fejében a tények 
és magyarázatok, másnap a helyes szavak 
hatni kezdtek, sugározni, megváltoztatva a 
vizsgázó és vizsgáztató közötti viszonyt. 
Már nem voltak egymásra utalva, mint gyil
kos és áldozata. Felelete több volt mint szép
tevés, exodus, sőt nem is menekülés a 
számonkérésből a megkönnyebbülés felé, 
hanem belépő-ária a halhatatlanok közé. El
őre megváltott jegy, biztosíték, hogy az iri
gyelt, biztonságos karrierek hajója nélküle 
már ki sem futhat a világtengerek felé. Fü- 
löp-szigetek... Middway Islands... Haway... 
vagy, vagy... Bermudák... példának okáért.

Mi nem világos?
Azért vizsgázunk, mondják a jóságos te

kintetű pszichológusok, hogy megszabadul
junk félelm einktől, tú lessünk szoron
gásainkon és/vagy bűntudatunkat a sárba 
tapossuk, járjunk, pajtások győzelmi táncot, 
erőszakoljuk meg az ellenséges törzs min

den asszonyát, gyújtsunk örömtüzeket. Leg
alább rövid távon. Gyorsan feleljünk, ezt ta
nácsolhatja, az időhúzás nem nekünk  
dolgozik. Csak már túl legyünk rajta, jósza- 
gú szentek, óhajtjuk hangtalanul.

Aztán már késő lenne a megbánás. Leg
alább is sohase kérdezzünk küépve inkvizí- 
torainktól, az ólomkamrából, ne érdek
lődjünk az eredmény felől ártatlanul, szo
rongva sorstársainktól, ellenségeinktől, Buz
gár Jenőkéktől, mit is hibáztunk el odabenn 
a vérfagylaló cellában. Fölösleges hasfelmet- 
szés, öncsonkítás. A hülyeség sorozóbizott
sága előtt mitsem ér a egész. Úgyis be- 
kaszliznak, ha nekik úgy tetszik. S akkor 
minek, rózsa bogaraim, annyi rossz órát sze
rezni önmagunknak?

Ezzel szemben ő, Z, mint zetor, zimankó, 
zászlóatya rutinos vizsgázónak akart látsza
ni. Minden feleletével be akarta temetni hu
musszal a fád tanszéket, hódítani, mosolyt 
fakasztani jött. Szotérikus alkat. Hogy emlé
kezzenek reá a vizsgáztatók, tartsák meg jó
ind u latú  em lékezetük b en , kívánják a 
társaságát a jövőben is. Hiszen helyek, állá
sok mindenkor üresednek, emberek mennek 
el, nem igaz, hogy megállt az idő a felsőok
tatásban, a felszín alatti áramlás szüntelen, 
csak éppen ott kell állni a parton. Ja, amit, 
rózsabogaraim, kiírnak versenyvizsgára, az 
régen lejátszott meccs, ott kell sertepertélni, 
fárasztani a nagyhalakat, hogy személy sze
rint neked, Z-nek, mint zabolátlan zseninek 
írják ki a pályázatot. Érted, csakis reád épít
senek föl egy egész vizsgaállványt. Tornyot. 
Hogy hetekkel korábban leszóljanak az ille
tékes helyről, most rajtolj, nyújtst be késede
lem nélkül a pályamunkádat, készülj fel, 
nyálazd át újra azt a néhány alapművet, tu
dod te, mitől pattanak föl az istenülés és 
dicsőség kapui.

Ott tehát a kár-lenne-elszalasztani alka
lom. A megteremtett alkalom, nem valami 
képzet, luftballonra összeábrándozott hely- 
zetecske. Mi van itt még ezen kívül?

A tajga. Szibéria, két baskír harmonikás- 
sal. Nádvágó szakelemi az Amazonas deltá
jában.

Most azonban itt tartózkodik (minden 
értelemben) a beteljesülés színhelyén. E 
percben legalább a felkínált széket kellene 
belaknia, a mélységes mélyen ásító öblös 
bőrhuzatú kínzóeszközt. Hirtelen olyan ér
zése támadt, mintha sikertelen elődei bőrén 
feszengene. De nem érintheti meg még az 
ujja hegyével sem a szinonimát, az ősködnek 
formát adó szilárd határvonalakat.

Még egy milliméter a vüág túlsó félteké
jén felmagasodó támla irányában, és elveszí
ti az egyensúlyát. Bele fog zuhanni a korábbi 
kérelmezők által öböllé kotort, traccsolással 
és gazsulálással kimélyített pokolba. És 
menthetetlenül elnyeli a nevetségessé válás. 
A legrosszabb, ami történhet vele. Szó sincs 
a detektívek kihívásáról. Hová is gondolnak, 
kedves kolléga urak? Hiszen az elébb csu
pán egy átlagosnál szemfényvesztőbb szél
hámos mutatta be trükkjeit, és — talán 
mondani is fölösleges — a szék elmés süly- 
lyesztő, előre megfontolt céllal fölállított fő
iskolai csapda a csalók számára. Védmű.

Az öreg már réges-régen, nem vitás, va
lamikor a legkorábbi találkozások alkalmaá- 
val m egsejtette , hogy  Z-t valam ilyen  
rosszillatú sunyiság lengi körül. A profesz- 
szorok vadászszimata ritkán csal. De volt 
annyira gentleman, hogy még adott némi
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sanszot a tanítványnak. Krisztus Júdásnak 
esélyt kínált. Hiszen az iskolát, az egyetemi 
féléveket, a vizsgákat és laborgyakorlatokat 
nem vette túlságosan komolyan, inkább a 
vakuként megvillanó felismerések, az átci
kázó meglátások, melyeket az utolsó másod
percben jegyzett le, a zseniálisnak tűnő, jól 
m egragadott mikronok felmutatása, az 
összefüggések szerencsés egymásradobálá- 
sa vitte előre mostanig, jól játszotta a valósá
gosnál többet sejtetőt. A látszatok mentése 
volt igazi művészete, most, csak most jött rá 
ebben a székben, amely csa pda és valla tóesz
köz. Az időt rongynak tekintette, amit bár
milyen cérnával össze lehet fércelni saját 
hasznunkra, ruhát szabhatunk belőle, még 
az sem kell, csak lepel takarja el az űr(esség) 
iszonyatát.

A fedezet nélküli szerencse lovagját ha
mar utolérik üldözői. Hódító volt csupán, a 
jól alakoskodó zsoldosvezér. Az alkalom
szerzés és átverés condottiere-ja. Hiszen hol 
lesz tehetsége, elég ereje a folytonos mutat
ványokhoz? "Az évek szálltak, mint a percek..."

Évtizedek óta nem olvas verseket. Most, 
tessék, előbukkan ez a nyomorult sor, amit a 
barátaival hangosan szavalt esős szünidők
ben.

Lehetetlen, hogy mindmáig ne jöttek vol
na rá. Hamarabb, mint saját maga. Mennyi 
lehet még hátra a leleplezésig? Nem lehet 
folyton a vakszerencsét hívni segítségül. A 
pillanat hordozta megvilágosodás őrületes 
kegye nagyon hamar elpártol mellőle. És ak
kor...

Igazából a leleplezés itt van valahol kar
nyújtásnyira. Már belesétált a tilalmas erde
jébe, az aláaknázott övezetbe. A figyel
meztetés maga a karosszék éle, amelyen úgy 
billeg, mint egy gerlepihe a régi pattogzott, 
rozsdás-zöld erkélykorláton. Mielőtt felkap
ná a fuvallat, hogy mélybe pörgesse... vagy 
magasabbra szédítse.

Elviselhetetlenül lassan, észre nem vehe
tő moccanással, minden izmát külön-külön 
érzékelve, egymástól elválasztva, saját aka
ratából csomózva egymáshoz újra — előbb a 
térdét ölelő inakat, majd a lábszárát feszítve 
meg, a boka törekvésére ad parancsot, a láb
ujjak sugaras csontjai kilendülnek a holt
pontról — előbbre csúsztatja balját. Test
súlya a jobbra vetül át. A szőnyeg gyepsza
kasza benyomódik, fuldokolni kezd. Odaha
jolva még a sikolyát is meghallhatná.

Ne túlozzunk. Az öböl kontinentális ta
lapzatát nem érte el. Továbbra is fövényre 
vetett hal.

Feltekint. Rettegése kipergett. Garasnyi 
savas foltokat hagyott maga mögött a gége
főben s a gyomorszájnál. Végeredményben 
a leleplezés, amennyiben bekövetkeznék, 
egyenlővé válik a felszabadulással, a nyuga
lomba jutással. A felmentés öröme — kudarc 
árán.

A mondatok zuhatagát rövid elcsavarás- 
sal zárták le. Az egyetemi herma visszahú
zódik.

A dolgozószoba égboltján, az ellenfény
be belevész a dékán feje. Érdekes, csak a száj 
vehető ki célkereszt-pontossággal. Oldal
fény. Délutáni szeptember. Egyedül a szavak 
emelkednek ki a háttér tagolatlanságából. 
Nem lebegnek. A mondat keményen kiütkö
zik, mozgásba lendül. Úgy van jelen, mint a 
sík kizárólagos birtokosa. Anyagszerkezete 
nem közönséges, de nincs is benne semmi 
kecsesség. Inkább reklámszerű, mint egy ki

világított neonajakpár a jazz club fölött.
Kígyóbűvölés. Fájdalommentes kiveze

tés a misztérium okból. Az illetéktelenek ille
delmes eltávolítása.

> Mégis, milyen jogon kérelmezi, kedves ba- 
rátocskdm>, fogja mondani, >szóval, mire ala
pozza reményeit, hogy az Ön pályázata nyerte 
volna el a bizottság maradéktalan tetszését?>

Közbevetett mellékmondatokkal sem 
fog fukarkodni. Hiszen a civilizált aládúco- 
lás méltán elvárható az akadémia levelező
virágzó tagjától.

A száj két széle úgy verődik össze a zön
gétlen ajakhangoknál, mint a saskeselyű 
szárnyai. Surló csattanás a levegőben. Csak 
a szárnyak ítéletét látjuk-tapasztaljuk.

>Az Ön tudása véges. Sót több mint véges. 
Határtalanul szerény. Gondosan zsu goríto tta  
Nem tagadja meg magától ezt a kínálkozó 
ziccert. Óráit is feláldozta olykor egy arra 
repülő szellemesség kedvéért. >Nincs miért 
kímélnem, uram, hát szóval... egy csalóval van 
dolgunk, aki...>, jegyzi meg némi szünet után.

A szónoklat vége utóítéletekbe csendese
dik. Ugyanis a Szellem Alkotóműhelyei, a 
Tudás Fellegvára megmenekedtek a tévedés 
csapdájától. Csalhatatlanság. A melléfogás 
dogmája fönn sem foroghat.

Ó, csak egy olyan fickót nulláznak le, aki 
a véletlen sörényébe kapaszkodott, voltak 
odafönn az accidencia hátán fényes pillanatai, 
amikor sikerült elrugaszkodnia a porondtól, 
de alapjában véve mégiscsak beváltatlan ígé
ret maradt. >Holott az akadémiák és egyetemek 
azokra szeretnek támaszkodni, akik nap mint nap

hajnali derengést teremtenek maguk körül, és van 
remény az elkövetkező száz évben a teljes napfény 
felragyogtatására. A z  elődök zöldem yős lámpái 
mellett dolgoznak, ezt hívják a tudományok tör
ténetében zsenialitásnak, és a fénykörbe lépve 
megvizsgálják a kezük közé vetett (került, meg
szerzett) anyagot, nézik, szagolgatják, tapogat
ják, nyújtják és gyúrják, forgatják, vitatkoznak 
fölötte, csak hümmögnek, és csóválkodnak, m int
egy a végletekig nyújtják a laboratóriumi sza
kaszt, a kísérleti határozatlanságot, am ihez 
Önnek, ifjú ember, nincsen semmi köze.>

Tehetsége, türelme, szimata.
Lépjen fel a cirkuszban. Próbálkozzon 

másutt, más égitesten.
Nem, ez azért erős. Ezt úgysem fogja 

hangosan kimondani. A várvédő dékánnak 
volt gyermek- és ifjúsági szobája. Diplomata 
óvodába kényszerítették egyszerű érdeste
nyerű milliomos szülei. Meg a jóindulatot 
csajkájában hordozza, mint az esélyegyenlő
ség háborús pótkávéját. Minekutána eltávo
lítása eldöntött tény, éh- és szomjhalálra 
mégsem szánják. Mellékvágányra tolják. Is
kolát, babaklinikát, beépítetlen üres telket, 
Duna-Delta-Line-t javasolnak neki. Ahol 
eszét és reakcióit gyorsan felzabálja a rozsda, 
beemyőzi a bamba kutyatej.

Vagyis...
Még mindig nem moccantotta meg az 

ülepét. Nem ereszkedik hátra. Görcsösen ra
gaszkodik az első leülés lendületében ösz- 
tönszerűen kialakult egyensúlyi helyzethez.

A megsemmísités egyensúlyához.
Térdétől lefelé a jobb lábában a zsibbadás 

hangyái elősereglenek a bolyból. Szétnéznek 
az áldozat testén. Zsongás, zsemzsegés, fáj
dalomforrások fognak rövidesen kitömi. 
Gejzírek. Pára, sziklák, fagy. Izland geológiai 
csudái a dékáni hivatalban. Megtekinthető 
naponta tíztől tizennyolc óráig. Ingyenes ve
zetés több nyelven is.

És akkor miért is ne helyezné magát ké
nyelembe. Az értékétől megfosztott tét jelen
téktelen lett. A hangyák egyre nagyobb 
területet követeltek maguknak, és ez a dél
után a trianoni rovaroknak kedvez. Balra a 
Neuilly vécé.

Egyetlen utolsó erőfeszítéssel kimozdítja 
a megmaradt lábát is, kezével a karfához kap. 
Hangosan csattan mindkét tenyere. Egysze
riben megfordítja az alaphelyzetet. Mint aki 
jelezni kívánja, az irányítás tulajdonképpen 
az ő kezében van, a kedélyes tenyércsatta- 
nással elbocsátja alattvalóit: a kihallgatásnak 
vége.

Soha sem akar végeszakadni az alábu- 
kásnak. Zuhanás Hadész ölébe. Az idő fel
göndörödik, akár egy elégett ̂ yufaszál.

Szavak érkeznek hozzá. Am ezeket már 
a szemétlapátról hallja. A dékán becsengette 
a személyzetet. A tanszék régi és a vértanú
ság vállalásáig titoktartó takarítóasszonya 
összesepri a megsemmisített jelöltet. A sze
métre vetett cserépkatona darabjait.

Miközben távolodik, látja a dékáni fog
sor fényszóróit. A napsugarak elérték a má
sodik emeleti ablakokat. Ezek szerint már 
késő délután van.

— És arra kérem, hgoy nézzen be hoz
zám, hallja tisztán, kivehetően. Rámosolyog
nak. Váratlanul megrázzák a kezét, terelik 
valahonnan és hátbaverik. Az ajtó végleg 
bezárul mögötte. Belesüllyed a tejszínhabba. 
Végtelen fehérség lustán hullámzó barna 
csíkkal. A folyosón teremtett lélek sincs, aki
től megkérdezhetné...
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ffítt.NV Mil Min 122
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 9 8

K I R Á L Y  Z O L T Á N  V E R S E I
Szemeidre
elvágta a vonatod 
a horizontom

most már jöhetnek 
a szókék a barnák

fehérhabos 
sárga nimfák

egyedül vagyok 
magányosan játszanak

a sápadt múzsák 
soha meg nem értem:

hogy nem unják

Elmenté
amióta elmenté 
azóta fú a szé

fejemből kinőtt 
a sudár jegenyefa

földig lehajlik 
az állam

meghaltak bennem 
a lovak

a madarak is 
kirepültek min

pár napja csak 
szőnyeget eszem

eszem az eszem 
és harapom a harapom

akár Sánthának 
nekem sem cseng 

a mobüom

Festői délután
ecsetek szelik 
verséjszakák rímálmait

Ha elmégy
megsiratom a 
könnyezőpálmát

megharapom a 
szomszédkutyát

nem eszem pámapig 
(csak szőnyeget)

felrobbantom a 
tévét

kidobom a 
könyveket

cigarettára gyújtok 
és boldogan élek

amíg meg nem halok

Levél a reggeli 
lépcsőházba
a költő hazamegy 
zsebében fényképek 
falevelek.
az asztalon rózsaszín 
egerek
a falon kaktuszok 
meg feneebek 
ágyában álmok 
tengerek, 
álmok tengerében 
úszó jéghegyek 
s ezeken 
izzó
hölgyemények, 
bennük árva 
gyűlölet, 
a költő most 
csólnakra szállna 
ha nem lenne 
útban
a szobának ajtaja.

mert ajtók mindig 
útban,
ezért költők mindig 

búban.

Oskoláim
az első külvárosi betonegyveleg 
agresszív igazgatókkal és buzgó 
aktivista tornatanárral

a második nagymúltú magyar schola 
kis tornyocskáml néhány lelkes 
tanárral és annál több 
nemtudomottmitkeresővel

a harmadik szerény és szegényesebb 
ott különböző féle-fajta emberek 
mondhatnám cimbora osztályfőnök 
(Nyugodjék Békében)

színek mikhez nem értek 
imádják a zenét

aktokat írok verseimben 
nem láthatjátok

a megértés nálam van 
az Ecset legyen nálatok

Sárga ágyék Piros széktámla 
ül a nő, lábával ordítva

a negyedik óriáskockaalakú börtön 
a legegyenesebbtől a leggörbébb tanárig 
elméktől a viselkedni nem tudó parasztig 
diákköltőktől jó autófestőkig

ezek voltak nekem oskoláim 
unalmas őszi reggelektől 
fövő májusi délutánokig 
ide kísértem el magam

Kelet-európai üvöltés
(Allen Ginsberg halálára)

"Láttam nemzedékem legjobb elméit az őrület 
romjaiban hisztérikusan lemezteleneden 

éhezőket"
akik időtől és helytől függetlenül csak arra 

gondoltak hol lehetne gyönyörű vodkafelhőbe 
borítani elméjük roncsait 

akik azért nem utaztak át "oda" 
mert az üldözési mániájuk akkora volt 
hogy halál után is üldözték volna őket 

kik húgyos vécé mellett feküdve betört fejjel 
szerelmeskedtek egy idócseppel 

akik villamosok voltak egy fűéjszakán 
akiket mindenhonnan kirúgtak mert 

nem feleltek meg a "kirótt elméleteknek" 
akik autóstop közben a relativitásról vitatkoztak 

egy ellenzéki sofőrrel s utána egy benzinkút előtt 
egy őrült naplóját ordították nyolc órán keresztül 

a szélviharnak
kik félórás munkaszünetben úgy beszívtak, hogy 

"pályaválasztás " lett belőle 
azok akik eldugott temetőkben sírásókként 

keresték meg a betevő kortyokat 
kik pár napig a kocsma melletti kertben aludtak 

és lepkék voltak álmaikban 
kik büdös személyvonatokon utazva céltalanul 

rumivás közben ugyancsak a pillangóról beszélve 
elpillongtak

akik úgy becsavarodtak hogy alkohol nélkül is felépítették 
saját filozófiai rendszerüket

akik időkben tanulók voltak de közös megegyezés alapján 
semmivé váltak

kiket három napig vertek a rendőrök 
s utána kómába estek és még hármat... 

akik kisvárosi hajópadlós szobában 
kilenc üveg vodka után új csillagrendszert 
alapítottak és tündököltek benne 

kik régi eszménytársaiktól csak annyiban különböztek 
hogy nem voltak társaik

akik ugyanabban a padlás szobában elkezdték és... 
"folytatták a padlón egészen a lépcsőfordulóig 
és elájultak a falnak dőlve az utolsó vagina 
látomásával elsütötték a tudat utolsó ondóját "** 

akik eldöntötték hogy egyszer majd 
üvölteni fognak Ginsbergnek.

V ” Allen Ginsberg
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B O Z SIK  PÉTER

Sörszótár
Mottó:
"A kuharumi icsurik csáhukban

guharásznak, ha rüccsel
icserészik sörüket."

Taháj közmondás a sörivás értelméről 
Majoros Sándor (elferdített) gyűjtése

—  részlet —
gyógysör fn — Olyan * vagy *ök, ame

lyek a túlzott szeszfogyasztás után (Lsd. 
még: alkoholm érgezés, macskajaj, másna
posság) gyógyító hatással bírnak a beteg 
gyomorra. A fokozatos kijózanodás elvé
nek egyik fő alapanyaga. (Szakirodalom: 
Hajnóczy Péter összes müvei.)

sörfű fn. — A boglárkafélék családjába 
tartozó, sárkányfúhöz hasonlatos, kihalt, 
egykor a Bakony árnyas erdeiben termő, 
m ágikus erejű növény. A sörivók hite sze
rint erjesztett teája a m egtévedt sertestvé
reket visszatérítette a sörivásra. A Nagy  
Sörtilalom Idején sörpótlóként is alkal
mazták. Hátránya, hogy naponta egy li
ternél nem szabad többet meginni belőle, 
mert visszafordíthatatlan fiatalodási fo
lyam atot idézh et elő. Ism erünk törté
neteket arról, hogy egyes mértéktelen  
sörfűteaivók órák alatt embrionális álla
potba fejlődtek vissza.

sörgyefa fn. — Más néven feketegyű
rű. Egy juharféléből készített karikagyű
rű, am elynek  a sörivók  m ágikus erőt 
tulajdonítanak. Pl. védelm et nyújt más 
szeszek (bor, pálinka stb.) csábítása ellen, 
ezáltal segítve gazdáját az örök sörva- 
dászmezókre. (Lsd. m ég sörparadicsom, 
borpokol, pálinka-purgatórium.)

sörhas fn — Olyan has, mely a rend
szeres sörfogyasztás eredm ényeképpen  
szinte a sem miből jön létre. N agy testű, 
kövér embereknek olykor jól is állhat. Kis- 
testűeknek vagy soványaknak soha. Mint 
ismeretes a földkerekségen egyetlen egy  
embernek nincs *a, ő pedig Petri György, 
a Sörkedvelők és Borutálók Társaságának 
élharcosa (népszerűbb nevén: S. Bt). A tit
kot sajnos senkinek sem  hajlandó elárulni.

sörleves fn —  1. H úsleves és sör keve
rékéből különlegesen fűszerezett, ízletes 
leves. 2. biz Főétkezés előtt gyomorba gu
rított, m inim um  0,5 liternyi sörmennyi
ség.

sörös —  I. mn Olyan ember, aki a sört 
szereti. Határozottan megkülönbözteten- 
dő a borostól, aki köztudom ásúlag a bort 
kedveli, és így is, úgyis a pokolba jut. Ez 
utóbbival a * nem  házasodik, mellé egy 
asztalhoz nem  ül, s csak foghegyról haj
landó vele társalogni. II. fn 1. Sört szállító 
munkás, olyan, áld szereti a sört, és m un
káját hivatásként éli meg. 2. fn Sört szállító 
munká s, olya n, aki nem  szereti a sört (Lsd. 
m ég sörpokol); munkáját a sors bünteté
seként éli m eg, általában rosszul dolgozik,

ezért kirúgják, elzüllik és elhagyatva, ma
gányosan hal m eg valamelyik szemetes- 
kuka tövében.

sörpintgetés fn — A sörpintget igéből. 
Ladányi István költő műszava (sör+hör- 
pintget kereszteződéséből). A bortyintgat, 
bortyintgatás analógiájára (bor+kortyint- 
gat), amely a megrögzött m indenivó, mél
tán elfe ledett, Karácsonyi Péter költő  
műszava. Bár egyes etnográfusok szerint 
a D élvidék  elhagyatott kiskocsm áiban  
szoktak sört inni az egészségére, mert vé
gül — áttételesen bár — mégiscsak neki 
köszönhetjük egyik legszebb szavunkat.

sörszív mn rég — I. Jelentése: bátor. A 
Nagy Sörtilalom Idejéből származó, ősi 
magyar szó. A sörszívó (sört magába szí
vó) embereket (főleg férfiakat) nevezték  
így, akik — hogy sörivói szenvedélyeiket 
kielégíthessék — különféle praktikákkal 
jutottak az életet adó nedűhöz, nemritkán 
életük kockáztatásával. II. fn Dilettáns, 
bor- és töm ényivó kutatók azt állítják, 
hogy a * jelentése a mértéktelen sörfo
gyasztás okozta kóros szívnagyobbodás. 
Állításuk tudománytalan, és így elfogad
hatatlan.

✓

Uj rész

sörszám fn — 1. Olyan szám, amelyet 
lebujokban adnak elő sörivás kíséretében.
2. Az EX Symphonia c. lap tervezett tema
tikus száma. A lap árát a szerkesztők saj
n o s e ls ö r ö z té k , ú g y h o g y  m ás  
szerkesztőségre vár e szám létrehozása. (A 
kéziratok különféle weissbrunni és buda
pesti sörözőkben lelhetők föl.)

sörszem  fn — I. 1. Olyan szem, amely 
bármely helyen észreveszi a sört (pl. a 
csukott fridzsiderajtón keresztül is). 2. 
Olyan szem, amelyik a rendszeres sörfo
gyasztás által válik gyönyörűen csillogó
vá. II. 1. túl n év  A h írh ed t irok éz  
törzsfőnök, aki a fehér civilizációból csak 
a lovakat, a wiskleyt és a sört volt hajlandó 
elfogadni. Minden más civilizációs ter
mék ellen ádáz harcod hirdetett. A hagyo
m ány szerin t szem éb ő l (szü le tésé tő l 
kezdve) állandóan egy pohár wiskey és
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egy üveg sör tükröződött vissza. Innen 
kapta a nevét.

p ikoló —  1. Apró termetű pincérfiú. A 
kocsmákban általában gyereknek nézik, 
ezért ha a /  vendég nem szolgálják ki, ha 
b /  pincér, átnéznek rajta, és keresik a Pin
cért. Ezért többnyire kötekedős, kibírha
tatlan, molesztálja a vendégeket, m ég a 
sört is vizezi. A *k általában korán halnak  
2. Mitikus hangszer, Orfeusz birtokolta. A 
kisfuvolához hasonlatos; hangjára a legs- 
mucigabb korcsmárosok is ingyen mérik 
a sört. 3. Kis pohár (2 del) sör. Általában 
szóda helyett. Aki csak kis pohár sörre tér 
be egy kocsmába, arról tudhatjuk, hogy  
nem sörivó, és teljesen reménytelen eset. 
Az igazi sörivók többnyire kerülik az 
ilyen elvetem ültek társaságát.

sörfolt fn — 1. Többnyire sörtől szár
mazó elszíneződés a slicc tájékán. 2. Egy 
csöppnyi (általában barna) folyadéktól 
származó, kerek alakú, elütő színű flek- 
kecske, amely többnyire igen jól mutat a 
fehér ingen. Á feleségek kedvence. (Mon
dás: Mintha az ördög varrt volna *ot az 
ingedre! Jelentése: Látszik, hogy már jó 
néhány sört legurítottál, nagyon jól nézel 
ki, most már jöhet, am inek jönnie kell, 
sose halunk meg...) II. 1. túl név M egszűnt 
B á csfek eteh eg y i K ö n y v k ia d ó , am ely  
összesen öt könyvet adott ki (ezek közül 
egyet elkobozott a rendőrség). Részlet az 
impresszumból: "Készült a Sörfolt N yom 
dában, Felelős kiadó: Pityuka, Példány
szám: 1., Az ára egy korsó sör, vagy valami 
más."

sörpokol fn — Tudományosan bebizo
nyított helye a túlvilági örök szenvedés
nek, ahova azok a megrögzött töm ény- és 
borivók jutnak, akik soha, de soha nem  
ittak m eg m ég egy pikolónyi sört sem. 
Ezeknek a szerencsétleneknek— bár m eg
érdemlik sorsukat, és egy pillanatra sem  
érdemelnek sajnálatot — tölcsérrel töltik a 
szájukba a finomabbnál finomabb sörö
ket, a szünetekben ped ig malátán hízott 
sertés, patkány vagy nutria húsát kényte
lenek fogyasztani.

sörszáj —  1. fn. A sörös üveg szája. 2. 
mn A sörös üveg nyílásához hasonlatos 
száj. Egyes tudósok szerint azoknak a 
megrögzött sörivóknak a betegsége, akik 
kizárólag üvegből isszák a sört. Vigyázat! 
A sörszáj gyógyíthatatlan betegség, és ge
netikailag öröklődik! A betegség azonban 
m egelőzhető, ha hetente kétszer-három
szor csapolt sört is fogyaszt az, akit veszé
lyeztet ez a betegség.

ser tés—  1. fn Jelentése: disznó. Erede
tileg azoknak az állatoknak a gyűjtőneve, 
amelyeket sörrel vagy malátával hizlal
tak, és ettől erős, kefeszerű szőrzetük nőtt. 
A "Sert! És..." felszólító mód egybeolvadt 
alakváltozata. Közm Részeg, mint egy ser
tés. 2. mn Dilettáns politikusok gyűjtőne
ve.

sörtés — táj ld. sertés
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KUKORELLY ENDRE

Rom
A szovjetdnió története 10.

"Nem én vagyok a pártban, 
a párt van énbennem."

Andrej Belij: Pétervár
E gyszer, 1981 május 30-án, Borisz 

P asztem ak halála évfordulóján, kimen
tü n k  a barátom m al P eregyelk ino-ba. 
U gyan is az a szokás O roszországban, 
hogy nagy írók évfordulóin, töm egek vo
nulnak ki a sírjukhoz, virágot visznek, 
ácsorognak kicsit, valaki m indig szaval is, 
az író m űvéből vagy a sajátjából, a jelleg
zetesen  deklam áló stílusukban. Amitől 
ném iképp a bicska nyiladozik a zsebem 
ben. A többiek pedig hallgatják, vallásos 
áhítattal. "Szinte vallásos áhítattal hallgatják 
a színészt, aki Puskint, az Anyegin egy feje
zetét szavalja.” Ez bosszantóan szép. Egy
forma szép.

A szovjetunió egyforma. "Mindenki ha
sonlít mindenkire", így Gide. "Ha boldogok 
akartok lenni, legyetek egyformák." Ez nagy
jából megy, az egy forma, viszont boldog
sá g  n élk ü l. H o g y  "mindenki vidám és 
xndámnak látszik", hát, már aki. Az, akibe 
tényleg, valami miatt belekerült a párt, az 
lehet, hogy vidámkodik.

"A szovjet állampolgár bámulatraméltóan 
keveset tud a külföldről. Sót, meggyőztékarról, 
hogy külföldön minden tekintetben rosszabbul 
állnak a dolgok, mint a Szovjetunióban", írja 
Andre Gide. "Innét az a bizonyos fölény
komplexus". Fölény, de alázat is, mert 
ugyanakkor m eg valahonnan pontosan  
tudja azt is, hogy külföldön minden tekintet
ben sokkalta jobban állnak a dolgok. Aztán 
pedig a helyzet az, hogy a "külföldi" is 
bámulatosan keveset tud arról, amit itt 
m ostan szovjetuniónak neveznek. Ilyen 
épületes kérdések, mint hogy "mi történik, 
ha az átalakult szociális állam megfosztja a 
művészt a tiltakozás minden okától ?", m eg az 
a kijelentés-sorozat, miszerint "mindenről 
csak egyetlen vélemény lehetséges", de, úgy
m ond "a konformizmus nem esik nehezükre", 
mert "a Pravda megtanítja őket arra, amit 
tudni, gondolni, hinni kell", és "annyira át
formálták, hogy be sem várja a jelszavakat, s 
máris szerintük gondolkodik, tudatára sem éb
red szolgaságának", e z  is alázat és fölény 
tökéletes kevercse. "Ezt az eredm ényt 
csak akkor lehet elérni, ha gondosan m eg
akadályozzák az embereket abban, hogy 
érintkezésbe jussanak a határon túli kül
világgal." Pont így van, csakhogy oda- 
vissza.

"Az ízlés egyébként is csak akkor finomul 
ki, ha az embernek módja nyílik összehasonlí
tásra. Itt azonban nem lehet válogatni." írja 
Gide. Ha viszont fölültél 1976. május 18- 
án valam ely ik  m etróvonalra, vagy ki- 
elektricskáztál Szuzdalba vagy Zvenyi-

gorodba, azt láttad, hogy nyilván nem  
épp maga a nép, mégis széles néptöm eg  
zötykölődik ott, és közben Tolsztojt olvas 
az istenadta. Sem m ihez se hasonlítható 
látvány. Ném iképp rázkódó olvasószoba. 
Adva van nagyjából Tolsztoj, de csöppet 
sincs kiadva Bulgakov, nemhasonlít össze, 
az fix, viszont kifinomul. Iszonyú tájéko
zatlanok és libák: nem játszanak filmeket, 
nem lehet könyvekhez jutni, és nem lehet, 
mert akkora a sorbaállás, bejutni m úzeu
mokba. Az, hogy "a művészet vagy legyen 
népszerű, vagy ne legyen", ahogy Gide látja, 
a párt/állam biznisze, ezzel a folytonos ne 
legyenne\ pontosan az ellenkezőjét éri el: 
irodalom, művészetek hallatlanul, mulat
ságosan, dühítően fontossá lesznek.

Amúgy meg minden ronda. Borzasztó 
színek és formák: "ugyanazok a csúf búto
rok, Sztálinnak ugyanaz az arcképe, semmi 
egyéb" és ez nem  lehet, hogy nem  hat 
vissza. H ozzászokik a szem. A szovjetóni- 
óhoz. Ezt magamon vettem észre, hogy  
mert nem szép, ami körülvesz, ha szépen  
rendben van valami, az kicsit ünnep. Leg
jobb a látvány miatt kikerülni innen. A 
dolgok formája miatt.

"A szocialista jövőnek s egyáltalában az 
embernek, nem csupán hasznos lakásra van 
szüksége, de szépre is." Hát, bizony, úgy 
valahogy. "Megértették a szép és hasznos 
szembeállításának egész hazugságát, megér
tették, amit Eluard egyik versében oly szép 
szóval »a szépség tiszta hasznának» nevez. 
Mikor 1934-ben a kezdeti viták után a Szovje- 
túnióban felismerték ezt és békében elbocsátot
ták a funkcionalizm us addig szabadon  
garázdálkodó nagymesterét, Le Corbusiert, a 
burzsoá művészetnek a haladó táborban is 
meglévő hívei —  mint azóta is nem egyszer —  
felhördültek, s a »forradalmi» művészet »elej
téséről» és hasonlókról kezdtek fecsegni. Ekkor 
írta ]. R. Bloch azt a cikkét, amelynek a követ
kező emlékezetes címet adta: »A proletariátus
nak is joga van az oszlopokhoz»." (S. Gy., 
Szabad Nép, 1954. júl. 9.)

Milyen igaz.
Én például egyszerűen  csak fölös

legesnek tartok minden kirohanást a sze
rencsétlen M M M M M Magnum jégkrém 
ellen, pusztán azért, mert állítólag egy  
faszhoz hasonlít. A hiba nem biztos, hogy 
a formájában van.

(11)
"A bolsevikok magasra értékelik 
az irodalmat [...] A Párt Központi 
Bizottsága azt akarja, hogy 
a szellemi kultúra bősége legyen 
országunkban, mert"

Zsdanov
"A szovjet irodalom Leninnek azt 
a jelszavát is megvalósítja, 
hogy »álmodoznunk kell!» "

Horváth Márton 
"Halálommal senkit se vádoljanak, 
csakis a mi szeretett szovjet 
hatalmunkat"

Nyikolaj Erdman: Az öngyilkos 
"Ez a föld nekünk nem anyánk,

se hazánk, / elakad panaszunk, 
ha kinyitjuk a szánk"

Oszip Mandelstam
"O. M ., miután megpofozta Alekszej 

Tolsztojt, azonnal visszatért Moszkvába, és 
mindennap telefonált Anna Ahmatovának, 
kérlelte, hogy jöjjön el." (Nagyezsda Man
delstam: Emlékeim) Mandelstam egy vla- 
gyivosztoki lágerben pusztult el. Tolsztoj 
gróf hazatért az emigrációból, és átírta a 
dolgait. Állítólag három autója volt Alek
szej Tolsztojnak. Nyikolaj Punyin a Tre- 
tyakov-képtárban Anna Ahmatovának: 
"Na most menjünk, nézzük meg, hogy viszik 
majd magát a kivégzésre." Punyin volt Ah
matova harmadik férje. "Magát a végére 
tartogatják —  mondta Punyin kényszeresen 
rángó arccal. De a végén megfeledkeztek An
náról, nem vitték el, viszont egész életében 
kísérhette utolsó útjukra barátait, köztük Pu- 
nyint is." Mihail Zoscsenkóval együtt Ah- 
m ato v á t Z sd a n o v  kizárta az ír ó sz ö 
vetségből, csaknem éhen halnak. Nyikolaj 
Gumiljovot, Ahmatova első férjét 1921- 
ben kivégezték.

"Undorodom magamtól. A  lelkem legmé
lyéről jön fel az egész förtelem. Engem azzal 
kényszerítettek a megalkuvásra, hogy éheztet- 
tek", írja M andelstam  Sztálin-ódája nem  
jelent m eg, így aztán nem  ért semmit: 
1938-ban öt esztendei kényszermunkára 
ítélték. Még azt az évet sem  élte túl. Sztá
lin állítólag m egkérdezte Paszternákot, 
hogy Mandelstam tényleg nagy mester-e. 
"Pár napja kivisznek minket dolgozni. Ettől 

jobb a hangulat. A mi lágerünk tranzitláger, 
ahonnan állandó lágerekbe irányítanak át." 
Állandó lágerek.

Variam Salamov csaknem egész életét 
lágerekben töltötte. Dmitrij Mirszkij her
ceg, irodalomtörténész,Londonban élt, az 
angol kommunista párt tagja, hazatér, lá
gerben hal m eg a harmincas évek végén. 
Livsic, futurista, 1939-ben lágerben halt 
meg. Lengyel József. Ó 16 évig élt munka
táborokban*. Nyikolaj Zabolickij: előbb 
Sztálin-óda, 38-tól lágerek. H lebnyikov  
1922-ben éhen halt. Nyikolaj Bergyajevet 
száműzték. Lev Sesztov, Vlagyimir Nabo
kov emigráltak. Averbach 1927 és 1932 
között a RAPP egyik vezetője, valami m i
att ejtették, 37-ben eltűnt. Egy Csarenc ne
vű  örm én y  k ö ltő , d erék  sz tá lin is ta , 
1937-ben k ivégezték . Valentyin Sztye- 
nyics, Joyce fordítója, 38-ban agyonlövik. 
Borisz Pilnyakot kémkedés miatt letar
tóztatták, a lágerben kivégezték. Pilnyak 
mint kém. Alekszandr Fagyejev, szocreál 
író, 1956-ban öngyilkos lett. Majakovszkij 
1930-ban öngyilkos lett. Szergej Jeszenyin  
1925-ben felakasztotta magát. Danyiil 
Harmsz, kétszer is letartóztatják, őrültek  
házában pusztul el. Vjacseszlav Ivanov 
Rómába emigrált, Ivan Bunyin és Merezs- 
kovszkij Párizsba, Kuprin is, de 37-ben 
visszatért. Leonyid Andrejev Finnország
ba, Jevgenyij Zamjatyin Franciaországba 
emigrált. Kész csoda, hogy kiengedték. 
N yilván túl sokan olvasták már az úgyne
vezett nyugaton a M i cím ű úgynevezett 
negatív utópiáját. Rem izov (6 év  börtön
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m unkásm ozgalm i múltja miatt), 21-ben 
emigrált. Kljujev és Klicskov, parasztköl
tők, 1937-ben eltűntek  "O. M.-nek tetszett 
Klicskov »ridegfarkas» ciklusa, és gyakran ol
vasott fel belőle részleteket Klicskcrvot utánzó 
ózó táj szólásában. A házkutatáskor elvitték 
ezeket a verseket, oda is vesztek, mert Klicskov 
nem dugta el idejében őket. Eltűntek, mint 
minden, ami a Lubjankába került. Maga Klics
kov is eltűnt. A  feleségének azt mondták, hogy 
tíz évet kapott, levelezési jog nélkül. Nem rög
tön tudtuk meg, hogy ez agyonlövést jelent." 
Oresint 38-ban kivégezték. Miért végezték  
ki ezt az Oresint? Gorkij Berlinben. Aztán 
Sorrentón. Aztán hazamegy, ünnepük, az
tán úgy nagyjából megmérgezték. Perec 
Makris jiddis írót 1952-ben más zsidókkal 
együtt kivégzik. Ilja Ehrenburg 1942-től a 
Z sid ó  A ntifasiszta B izottság elnökségi 
tagja, S ztá lin -d íjas, Sztá lin -békedíjas, 
nagyjából asszisztált a Bizottság vezetői
nek kivégzéséhez. Leonyid Leonov átírta 
a regényeit. 46 és 70 éves kora között tagja 
a Legfelsőbb Tanácsnak, 95 év ig  élt. Valen- 
tyin Katajev 89 évet élt. "Megkocsikáztatott 
bennünket Moszkvában Amerikából hozott, 
vadonatúj autóján", írja róla N agyezsda  
M andelstam. "Én a modernet szeretem 
húzta össze a szemét Katajev, Fegyin pedig, 
egy emelettel lejjebb, a mahagónit szerette". 
Konsztantyin Fegyin 85 éves koráig élt, az 
írószövetség elnöke, részt vett a Szolzse- 
nyicin elleni hajszában.

Artyan Veszjolijt 39-ben kivégezték. 
Alekszandr Vvegyenszkijt a láger 1942-es 
evakuálásakor megölték. Marina Cvetaje- 
va 1939-ben visszatért az emigrációból. 
Férjét, Szergej Efront kivégezték, a lánya 
lágerbe került. Cvetajeva 1941-ben fel
akasztotta magát.

Iszak Babel. Bábelt 1940-ben kivégez
té k  D e miért. "Nekem az éjszakai rémségeket 
idéző csekás legendákról csak az az icipici lyuk 
ju t eszembe az óvatos, okos, magas homlokú 
Babel koponyáján, akinek nyilván soha életé
ben nem volt pisztoly a kezében", írja Man
delstam  özvegye.

Pasztemak.

Szolzsenyicin.

Bulgakov. 1976-ban egy barátommal 
elm entünk Kijevben a szülőházához. A z
tán pedig M oszkvában az özvegyéhez. Az 
első  fe leségéhez, nem  Margífahoz. Pici 
szoba eg y  b lokkház földszintjén , tele 
macskaszaggal. N em  volt valami vidám. 
Csak úgy m ondom , nem  tartozik ide. A 
Kutyaszívet pl. Lev Kamenyev tütatta be 
(1917-től a Központi Bizottság tagja, 1936- 
ban kivégezték). "Az író nem kulloghat az 
események után." Zsdánov: Az irodalom fel
adatai Szabad N ép, 1950. aug. 31.

*De itt m ost essék szó csak oroszokról. 
Van viszont egy könyvem , Forradalmár elő
deink (Bp. 1970., szerk. Bakó Ágnes), abban 
az áll, hogy, ha jól szám oltam, 123 magyar 
kom m unista közül, akik, szegények, a 
harmincas éveket megélték (mert szerepel 
az 1908-ban meghalt egyszerű parasztve
zér Szántó-Kovács Jánostól az 1919-ben

meghalt ["gyilkos golyó oltotta ki életét"] 
eg y szerű  vagy, legyen , b on yo lu lt tö
meggyilkos Szamuely Tiborig sok min
denki), huszonnégyen váltak "törvény- 
sértések áldozatává" a Szovjetunióban. H u
sz o n n é g y . P é ld á u l M a d zsa r  J ó zse f. 
Könyvtáros, Jászi Oszkár sógora, Marx- 
E ngels-válogatást szerkeszt 1904-ben. 
Magyar Lajos újságíró. Szabados Sándor, 
Marx-fordító, a Tanácsköztársaság alatt 
közoktatási népbiztos, a moszkvai Gavilt 
(Irodalmi Főigazgatóság) idegennyelvű  
részlegének vezetője. Mathejka János, a 
Proletár írók Szövetségének tagja, a Mezs- 
dunarodnaja Lityeratura főszerkesztő-he
lyettese, a Gorkij Világirodalmi Intézet 
igazgató-helyettese. Karikás Frigyes. Ő 
egy író volt. Bokányi Dezső kőfaragó, le
fordította a Kommunista kiáltványt. Róla ne
vezték el a Bajnok utcát. Balázs Béláról az áll, 
hogy "a fasizmus üldözése elől a Szovjet
unióban talált menedéket. A  Moszkva melletti 
Iszkárában telepedett le, szép otthona a Szov
jetunióba menekült haladó művészek egyik ta
lálkozóhelye lett." Aztán, 5 oldallal később 
Bauer Ervinről, elméleti biológus, rákku
tató, Kaffka Margit férje, Balázs Béla öccse: 
"1923-ban Berlinbe költözött, de tudományos 
felkészültségének megfelelő körülmények kö
zött csak a moszkvai Ohub Munkaegészségü
g y i In té ze t á lta lán os biológiai 
laboratóriumában láthatott munkához [...] 
1937-ben koholt vádak alapján letartóztatták." 
Hát ehhez a Béla mit szólt? Az ő szép ott
honában?

(13)
N em  tudom, miért maradtam otthon.

A m ikor N yugat-B erlinben  jártam, 
minden nap elmentem a falhoz. A fal men
tén csom ó helyen vadászleshez hasonló 
tákolmányokat állítottak fel, hogy át le
hessen bámulni oda. Kerestem egy' ilyen 
vadászlest, és amikor nem volt rajta senki, 
fölmentem és átnéztem. És ez volt nagyjá
ból a szovjetónió. Az, hogy én itt vagyok, 
és akkor miért vagyok mégis annyira ott. 
Előbb megvártam, hogy az a valaki, aki 
épp ott fent tartózkodott, lejöjjön. Sokáig 
nem lehetett ott maradni, mert mások is 
fel akartak jönni. De milyen sokáig? Volt 
többszemélyes vadászles is, több személy 
részére. Fölkapaszkodtam, és néztem a 
trabantokat. Ide-oda furikáztak. Érdekes, 
ahogy el tudták tüntetni a színeket. Ha a 
Westkreutznál fölszáüsz a berüni S-Bahn- 
ra, utazol Ostkreutz felé, lassan eltűnnek 
a színek. A házakról, az utcákról, az uta
sok ruháiról, az emberek arcáról. Ha átke
rülsz a határon, letörlődnek a színek. 
Néztem  ott saját magam, azt a helyet, az 
én helyemet, és ez volt, éppen ez, a szov
jetónió. Az ott, ők, én, ez a vadászles, és a 
többi hülye, aki mindjárt feljön ide, majd 
ha én lemegyek.

Most túl azon, hogy 1921-ben és 1922-ben 
a rekvirálások miatt 5 millió ember éhenhalt. 
Az 1932—33-as szövetkezetesítés alatt pedig 
úgy körülbelül 6 millió. Túl azon.

Túl mindezeken a szovjetónió túl sok

mindent jelent. Túl sok m indenből kellene 
kijönni, kiszabadulni. Kimászni. Nehéz 
olyat mondani, csöppet sincs hozzá ked
vem , hogy a szovejetónió a szívem hez  
nőtt. H ova nőtt volna máshová? N em  
pusztán elszenvedem , ami m egesik ve
lem. Kiben nincs a szolgálóból, a m egvál
tó b ó l, a c in ik u sb ó l v a g y  az e lszá n t  
bűnözőből. Kit ne öntene el olykora fana
tizmus, átalakítani, m egváltoztatni azt a 
rosszat, ami körülveszi. A többieket. Vagy 
kiiktatni őket. Kicsoda ne vágyna ehhez 
olykor hatalomra. Vagy csak úgy. Csak 
úgy kikerülni az erkölcsi m egfontoláso
kat, és a hatalom mellett dönteni. Ezek 
nem az úgynevezett rendszerektől függ
nek, hanem úgy van elosztva bennünk, 
szép rendesen, és az úgynevezett rend
szerek ezeket a dolgokat valahogy keze
lik. A z agressziót va lahogy kezeli. A 
szovjetónió rom. A legérdekesebb a szov- 
jetónióban, hogy szétrombolnak mindent, 
és amit a rombolás helyére építenek, az a 
hihetetlen munka, az maga a rombolás. 
"Csehszlovákia egyik legjobb munkása: Ste- 
pán Grossman. Amikor a szovjet sztahánovis- 
ták tapaszta la ta i alapján á tté r t a több 
fúrógépen való munkára - az ellenség uszított 
ellene, a maradiak pedig ezt mondták: »Nem 
fogod bírni»." Tényleg nem lehet bírni. In
nen ki kell jutni.

1986-ban vettem egy kis házat a Szent
endrei szigeten, Dunakanyarban, és egy  
délután elsétáltam a sziget csücskéhez. 
Onnan el lehet látni a nagymarosi duz
zasztóágig, az építkezésig. N em  egészen  
odáig, de kicsit látszott, valami látszott. És 
ez a valami a Rom. Aztán nem  m entem  
oda többet, nem  volt kedvem  jobban látni. 
Csak három év múlva sétáltunk ki m e
gint, egy őszi napon S-val, egy  német 
lánnyal, egy hamburgi ny német lánnyal 
a sziget végében lévő kempingben. Már 
nem voltak nyaralók, a kemping m égis 
tele volt: azokkal a németekkel, akik tud
ták már, elhatározták, hogy nem mennek  
vissza. Abba az országba, Keletnémetor
szágba. A hűvösre fordult időben több 
száz német ül a hálózsákjába csavarva a 
sátrak előtt egy magyarországi kem ping
ben, a Dunakanyarban, mert nem  akar 
hazamenni. Ez a szovjetónió. Aznap éjsza
ka engedték át őket a határon a m agyarok  
Kiengedték onnan. Saját film. Kert, né
met, szovjetónió, gát, határ, haza, halál. Az 
egyiket, dulakodás közben, félreértésből, 
nyilván ijedtében egy magyar határőr kis- 
katona fejbelőtte. Ha jól em lékszem , és 
nem én találtam ki az egészet.

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

Erdélyi írók a magyar
A "schisma-pör" 1928-ban

irodalom egységéről

Az erdélyi magyar irodalom 
történetének — elsősorban a két 
világháború közötti évtizedeinek 
— szám os részletét vizsgálta- 
tisztázta már az irodalomkuta
tás, az alcímben jelzett mozzanat
ról, Ravasz László Irodalmi schis- 
ma című cikkéről és az annak 
nyomán kirobbant vitáról azon
ban jóformán említés sem történt. 
Illetve, alig egy-két utalás átfogó 
tanulmányok vagy irodalomtör
téneti dokumentumkötetek jegy
zetei között, elrejtve, ahol az 
érdeklődő megtalálta ugyan a reá 
vonatkozó bibliográfiai támpon
tokat, a cenzúra azonban átsik
lott rajta.

Semmiképpen nem volt vé
letlen ez.

Ennek a hetven esztendővel 
ezelőtt lezajlott vitának ugyanis a 
tárgya a magyar irodalom Tria
nonban szétszabdalt eszmei egy
ségének kinyilvánítása, illetve az 
egység megőrzésének kérdése 
volt. Erről pedig a magyarorszá
gi írók 1968-as — a ha tárokon túli 
magyar irodalom "kettős kötődé
sére" vonatkozó — nyilatkozatá
nak hatalmílag vezényelt (ese
tenként engedelmesen lelkende
ző, vagy taktikázó-óvatoskodó) 
visszautasítása időszakában még 
csak említést sem lehetett tenni.

A kutatónak is meg kellett elé
gednie azzal, amit A Helikon és az 
Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája 
(1979), illetve Kun ez Aladár Leve
lezése (1982) jegyzeteiben elrejtve 
talált, illetve amit azok nyomán 
elindulva magának (semmikép
pen a nyilvánosságnak) feltárt.

A téma napjainkban — az 
"utódállamok" kommunista ha
talmi rendszereinek, s az általuk 
felállított szellemi határsorom
póknak a leomlása után — újra 
szenvedélyeket kavar föl, persze 
ellenkező előjellel: ma az válik 
"gyanússá", aki a trianoni határo
kon kívüli magyar irodalmak sa
játosságát túlontúl hangoztatni 
meri.

A "schisma-pör" eseményei
nek és tanulságainak felelevení
tése tehát mind irodalomtörténe
ti szempontból, mind a magyar 
irodalom jelenének és jövőjének 
tárgy ilagos, eszm ei-m űvész i 
kon- zekvenciájú felvázolása  
szempontjából hasznos lehet.

Az előbbi feladatra vállalko
zunk a jelen tanulmányban, az 
utóbbihoz csak néhány — meg
gondolkodtató — szemponttal 
szeretnénk hozzájárulni.

Ravasz László említett cikke 
első ízben egy igazán "ártatlan"

helyen, a budapesti Könyvbará
tok Lapjában jelent meg, majd 
amikor a vita már javában dúlt, 
újraközölte azt a kolozsvári Kele
ti Újság is, végül Ravasznak A 
Tháborhegy ormán c. kötetében. 
Ebben a cikkben Ravasz László 
némiképp "a körön belülről" veti 
fel a magyar irodalom egységé
nek az erdélyi magyar irodalmat 
érintő kérdését. 0  maga akkor 
már Duna-melléki püspök, de 
Bánffyhunyadon született, a szé
kel yudvarh el yi református kollé
giumban érettségizett, a kolozs
vári református teológián volt 
hallgató, majd néhány évi külföl
di tanulmányút és itthoni lelkészi 
szolgálat után a gyakorlati teoló
gia tanára. Innen távozott 1921- 
ben, amikor a Duna-melléki Re
formátus Egyházkerület püspö
kévé választották. Ez a kötődése 
nem csak m ondanivalójának  
megfogalmazására, hanem néze
teinek az erdélyi magyar írótár
sadalomban való fogadtatására 
is alkalmassá tehette — legalább
is erre utal a válaszok hangneme, 
amely igencsak eltérő attól, aho
gyan annak idején Makkai Sán
dor A dy-könyvét (Magyar ja 
sorsa) vagy — ellenkező előjellel 
— Berzeviczy Albertnek, a Kisfa
ludy Társaság elnökének és Rá
kosi Jenőnek a "schisma-pör"- 
ben megjelent sajtónyilatkozatait 
fogadták.

A magyar irodalom egységé
nek kérdése persze — ha nem is 
nyert ilyen nyílt és éles megfogal
mazást — jóval régebbi. Ott gyö
kerezik valahol az 1867-es ki
egyezést követő években, amikor 
a vidék olykor számottevő iro
dalmi és tudományos hagyomá
nya a rohamos fejlődésnek in
duló főváros: Budapest vonzás
körébe kerül. Sodró erővel indul 
meg ekkor és bontakozik ki a ma
gyar szellemi élet központosodá- 
sa, s válik ezzel szemben a vidék 
szellemi élete vidékivé, provinciá
lissá. Az 1870-es évek elejétől 
kezdve rendre megalakuló vidé
ki irodalmi társaságok (Erdély
ben 1876-ban a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigm ond Társaság, 
majd Aradon a Kölcsey Egyesü
let, Kolozsváron az Erdélyi Iro
dalmi Társaság, Nagyváradon a 
Szigligeti Társaság) próbálnak 
olykor ádáz, de többnyire ered
ménytelen harcot vívni e vidéki
esség ellen. A "vidék" egyetlen 
irodalmi forradalma eredmé
nyes: a holnaposoké Nagyvára
don, de már századunk első 
évtizedének végén, jellemző mó
don ez is többek között a Szigli

geti Társaság konzervatív "öreg
jei" ellen irányul.

Talán nem is véletlen a pro
vincializmussal szembeforduló 
regionális kísérleteknek ez a si
kertelensége. Budapest — amint 
erre a "schisma-pör" hozzászólói 
közül többen is rámutattak — a 
világháborút megelőző évtize
dekben nem csak a szellemi erők 
javát "szívja el", hanem a közön
séget is — az ellenpélda legfel
jebb a századfordulón hirtelen 
európai igényű várossá fejlődött 
Várad, a "Pece-parti Párizs’Tehet, 
amely közönség-hátterévé válik 
Adynak és a holnaposok mozgal
mának, illetve nem sokkal ké
sőbb Bemády György Marosvá
sárhelye.

A helyzet, erőszakos módon, 
Trianonnal: a főhatalom-válto- 
zással változik meg. A magyar- 
ság é leterős töm bjeit egyik  
napról a másikra országhatárok 
választják el az anyaországtól s 
annak szellemi központjától, Bu
dapesttől. Ezeknek a nemzetré
szeknek az elszigeteltségben ma
guknak kell megterem teniök  
kényszerűen önállóvá vált létük 
külső kereteit, de belső motivá
cióit is. Ez pedig ott és annyiban 
járt sikerrel, ahol és amennyiben 
ez a teremtő igyekezet korábbi 
regionális kísérletekre, vagy az il
lető országrész régebbi, saját iro
dalmi hagyományaira támasz
kodni tudott. Háromnegyed szá
zad után ez a magyar irodalom 
romániai, csehszlovákiai, illetve 
jugoszláviai ágának fejlődésében 
történetileg is végigkísérhető.

De térjünk vissza a Ravasz
cikkhez!

Magyar egyetemesség és re- 
gionalizmus dilemmáját (tulaj
donképpen Trianontól függet
lenül!) Ravasz László 1928-ban 
mint traumát éli meg és látja. Az 
ő elképzelésében egy homogén 
nemzeti irodalom vágyképe él. 
"Az irodalomtól — szögezi le 
mindjárt cikke legelején — elvár
juk, hogy az egész nemzet szellemi 
életének tükrözője és vezére le
gyen..." (Kiemelések tőlem D. 
Gy.) Ez az eszményi egység — 
állapítja meg a továbbiakban — 
több vonatkozásban kerülhet ve
szélybe: veszélyeztetik "a nemze
ti műveltség egyik vagy másik 
érdekeltségét" szolgáló, illetve 
képviselő csoportok (a nemzedé
ki rétegződés, a kísérletező kedv, 
a kizárólag a kivételezettekhez 
forduló, vagy ellenkezőleg, a tö
megízléshez aláereszkedő írói 
szándék, amelyek azonban sze
rinte még nem bontják meg az 
irodalom egységét). Veszélyez
tetheti aztán — folytatja Ravasz

László — "valamely világnézeti 
meghasonlás", mely "oly élesen 
kettéválasztja a szellemi életet, 
hogy mindenik külön irodalmat 
termel". Példaként elsőnek a 
XVI—XVII. századi protestáns és 
katolikus h itvitázó irodalmat 
említi, majd a "polgári és kom
m unista irodalmat" Oroszor
szágban. Ez szerinte már "na
gyobb baj". Végül "még nagyobb 
baj"-nak tekinti a "politikai föld
rajz szempontjából" való kettéha- 
sadást, amikor "a régi nemzeti 
irodalomból két vagy több nem
zeti irodalom lesz, mindeniknek 
azonos a nyelve, de lassanként 
más lesz a lelke, mert más lett az 
ország, a sors, a történelem, a- 
melyben az új irodalom él". Eb
ben a vonatkozásban a német, a 
svájci és az osztrák, a francia, a 
belga és a svájci francia, illetve az 
angol, az észak-amerikai és a ka
nadai irodalom szétválására hi
vatkozik.

A világirodalom jelenkori tör
ténetén végigtekintve, azt mond
hatjuk, hogy az "aggódó" Ravasz 
László valós irodalomtörténeti 
fejlődési folyamatot ismert fel. 
Ezek az irodalmak ugyanis (és 
mellettük még sok más a XX. szá
zadban) mára önálló entitásokká 
váltak, s a nyelvben és a közös 
irodalmi örökségben kifejeződő 
egymáshoz tartozáson túl, önál
lóságukban tételezik önmagu
kat. Ennek az aggodalomnak a 
vitathatóságát nyilván maga Ra
vasz László is érzi, mert — mint 
lehetőséget — elismeri, hogy "ez 
a nagy irodalmi schisma új színt, 
új egyéniséget jelent, ha a lesza
kadó részek elég erősek arra, 
hogy szellemi autarchiát alkossa
nak és új szervezetben a humá
num és a faji jellem ismeretlen 
szépségeit tenyésszék ki."

A Ravasz-cikk megjelenése 
után támadt "schisma-pör"-ben a 
megszólalók ennek ellenére nem 
mulasztják el Ravasz László fejé
re olvasni a tételét cáfoló példák 
sokaságát: Molter Károly a svájci 
német Gottfried Kellert, az oszt
rák-ném et Grillparzert és az 
egész román "erdélyi iskolát" em
líti, Szentimrei Jenő (a budapesti 
Hídban megjelent vitacikkében) 
Rilkét, Maeterlincket, Verhae- 
rent, Lenaut — s hogy itt se ma
radjon ki erdélyi példa —, a 
Klingsort hozza fel, amelyeken 
igazán nem mutatható ki szerinte 
az "elfajzás", "a teremtőerő elve
szése".

Ravasz László azonban cikké
ben felvetett előbbi aggodalmait 
"a mi jelenlegi helyzetünk síkján" 
végiggondolva valójában nem is 
annyira az irodalmi regionaliz- 
mus előretörésétől félti a magyar
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irodalom egységét, hanem annak 
a törésvonalnak az elmélyülésé
től, am ely a "konzervatívek" 
(vagy más szóval "nemzetiek") és 
a "modemek" (vagy a vita hevé
ben "a nemzetlélektől elszaka- 
dottak"-nak nevezettek) ellentéte 
nyomán alakult ki. Ezt a Kisfa
ludy Társaság közgyűlésének el
nöki em elvényéről egy évvel 
korábban maga Berzeviczy Al
bert tette szóvá, azt állítva, hogy 
Ady hatása, a Nyugat előretörése 
a magyar irodalom kettészakadá
sával fenyeget, "...sokan vannak
— hangzott akkor az elnöki szó
zat —, akik azt tartják, hogy a 
múlt olyan teher, melyet le kell 
rázni magunkról, hogy minden
nek a mából vagy legföllebb a 
tegnapból kell kiindulnia, hogy a 
külföld jelenkori hatása és példá
ja az irodalomban előbbrevaló a 
hazai hagyományok útmutatásá
nál, s hogy amit magyar ember 
produkál, az szükségkép ma
gyar, bármennyire elszakadt a 
múlttól és bármily kevés köze 
van a nemzetlélekhez". És alább: 
"Egy kétségbeesett, irányát, lelki 
egyensúlyát vesztett, az életet 
h ab zso ló  é lvezetb en  fe ledn i 
igyekvő nemzedék kapva kap az 
Ady versein, éppen mert benne 
látja minden eddigi ideáljainak 
megtagadóját... Nem Ady rontot
ta d  korát, hanem jött, fájdalom, 
egy kor, amely szomjúhozta s 
ezért megértette Adyt és követte 
őt nem a költészet ama magasla
taira, melyekre néha fd  tudott 
emelkedni, hanem a lelki züllés 
ama legsötétebb mélységeibe, 
amdyekbe eltévedett."

Ravasz Irodalmi schisma c. cik
kében még csak utalást sem tett 
Adyra, aggodalma azonban egy
értelműen modernség és irodal
mi konzervativzimus szemben
állása, illetve az erdélyi magyar 
irodalomnak az előbbihez való 
fokozottabb kötődése miatt szó
lalt meg, de amit mondott, min
den utalás nélkül is érthető volt 
akkoriban mindenki számára, 
aki az egy évvel korábbi vitát is
merte. Ravasz csak ennyit mond
— immár az erddyi irodalomról: 
"... a két irodalom nem egészen 
homogén: az új nagyobb erővd  
érvényesül Erddyben, a régi le
szögezi és konzerválja a magyar- 
országit". Amire azonban Ravasz 
csak utal, azt kimondja az Ara
don megjelenő Erdélyi Hírlap ál
tal m egszólaltatott Berzeviczy 
Albert, illetve a Temesvári Hír
lapnak nyilatkozó Rákosi Jenő, a 
konzervatív magyarországi sajtó 
"nagy öregje". Berzeviczy "...kü
lönösen veszedelmesnek tartja az 
Ady-kultuszt az elszakított terü
letek magyarságára, mert ha e 
magyarságnak lelkében gyökeret 
ver az a meggyőződés, hogy az 
Ady előtti harminc esztendőnek 
m agyar k ö ltésze te  nem  volt

egyéb, mint a sallangos hazafiság 
dörgő frázisainak, az elavult 
nemzeti érzés fitogtatásának köl
tészete, akkor joggal lehet attól 
tartani, hogy az idegen uralom 
alá jutott magyarság nem csak 
politikailag, hanem lelkileg is ki 
fog szakadni az egyetemes ma
gyar szellemi közösségből". (Idé
zi Jancsó Benedek.) Erre vonat
koztatható különben Ravasz ag
godalma is, amiatt, hogy a 'lesza
kadt részt" az "elfajzás" vesze
delme fenyegeti, hogy az új szer
vezet nem "a humánum és a faji 
jellem ismeretlen szépségeit" te
nyészti ki.

A Ravasz-megfogalmazta ag
godalmakra mintegy válaszul 
sorakoztatja fel Kuncz Aladár, az 
épp akkor megindított Erdélyi 
Helikon szerkesztője az erdélyi 
magyar irodalom jeleseit. Kuncz 
kiváló irodalompolitikusi érzék
kel rögtön felismeri, hogy itt jó
val többről van szó, mint amit 
Ravasz cikke szó szerint tartal

maz, s alkalom adódik arra, hogy 
az erdélyi m agyar irodalom  
egyik sarkalatos kérdését tisztáz
zák. Körlevélben kéri tehát fel az 
erdélyi írókat arra, szóljanak hoz
zá Ravasz Könyvbarátok Lapja- 
beli cikkéhez, s válaszaikat az 
Erdélyi Helikon egymást követő 
két számában Erddyi írók a ma
gyar irodalom egységéről címmel 
közli: az első számban Benedek 
Elek, R. Berde Mária, Kós Károly 
és Makkai Sándor, a második 
számban Molter Károly, Remé- 
nyik Sándor, Spectator (Krenner 
Miklós), Szentimrei Jenő és Ta- 
béry Géza válaszát (állásfoglalá
sát). Ugyancsak az első számban 
jelenik meg az erdélyi magyar 
irodalom egy évtizedes fejlődését 
áttekintő saját tanulmánya (Tíz év

címmel), s ugyanitt Szekfű Gyu
lának az említett Berzeviczy- és 
Rákosi-interjúkra is reagáló ta
nulmánya, Az erdélyi magyar iro
dalom kérdése.

A nyilatkozatokat bevezető 
szerkesztői sorokban Kuncz már 
előrevetíti "a megnyugtató lénye
get": "nem lehet veszedelem a 
magyar irodalom jövője számára 
egy olyan sorsszerűén termé
szetes irodalmi alakulás, mely a 
régi magyar hagyománykincsbe 
Erdély kiegyenlítő és haladó ere
jével be tudja építeni a megter
mékenyítő új tradíciót".

A Ravasz-cikkre reagálók  
mindenekelőtt a legfontosabb 
kérdésben: az erdélyi és az anya
országi magyar irodalom egysé
gének kérdésében foglalnak  
állást: "Nincs két magyar iroda
lom — szögezi le hozzászólásá
ban Makkai Sándor —, hanem itt 
is, ott is ugyanaz a magyar iroda
lom megy át egy nagy válságon, 
mely szerintem a szükségszerű

megújulás folyamata." "Fel kell 
hagyni a páni félelemmel — írja 
Spectator —. A sors árkot vonhat 
a két magyar irodalom közé, de 
szakadékot nem teremthet. Az 
erdélyi magyar irodalom nem 
vértagadó, nem áruló és nem két 
lelket akar." Szentimrei Jenő az 
Erdélyi Helikonban is nyilatko
zik, de részletesebben a budapes
ti Híd c. folyóiratban fejti ki vé
leményét. Itt olvassuk: "Nem le
het aláírnunk, hogy exilium-iro- 
dalmat művelünk, amiért nem a 
politikai Magyarország határain 
belül szólalunk meg. Nem írhat
juk alá, mert mi nem díink exilium- 
ban. Mi Erdélyben itthon va
gyunk. A politikai hatalom vál
tozhatott a fejünk fölött, de az 
erdélyi föld alattunk az maradt,

ami Csaba királyfi és Tuhutum 
idején volt." Benedek Elek pedig 
ezt nyilatkozza a Brassói Lapok 
nevében őt megszólaltató Móricz 
Miklósnak: "Ne féltsék mitőlünk 
a magyar irodalom egységét. Én 
nem ismerek erdélyi irodalmat, 
hanem csak magyar irodalmat, 
de vallom azt, hogy annak egy 
része az erdélyi és része annak az 
is, amit a székely írók csinálnak."

Az Erdélyi Helikon-beli ankét 
azonban korántsem valamiféle 
"hűségnyilatkozatok" füzére. A 
hozzászólók — Kuncz szándéka 
szerint a kényszerűen "önállóvá" 
vált kisebbségi irodalmak egész 
problematikáját felvetik, többek 
között az egységen belüli sajátosság 
kérdését is. Mindnyájuk közül a 
legélesebben Kós Károly: 'Mi pe
dig — írja — nemcsak reméljük, 
de hisszük is, hogy Erdély van a 
szellemi élet minden vonatkozá
sában. Az erdélyi embert minden 
vonatkozásban determinálja ez a 
föld, melynek nem ok nélkül van 
különváló, egyéni múltja a histó
ria bizonyítása szerint. Ha tehát 
ma az erdélyi magyarságnak a 
szépirodalomban kifejezett, nem 
is egészen egy évtizedes termése 
kétségtelenül megkülönböztet
hetően más színű és más ízű, 
mint a magyarországi irodalmi 
termelés, akkor ennek oka nem 
az, hogy erre a különbözőségre 
szükség van, hanem az, hogy ez 
másképpen nem lehetséges. Van 
erdélyi psziché, mely nem az er
délyi magyarság privilégiuma, 
de predesztinációja az erdélyi né
metségnek és románságnak is." 
Alább pedig: "...hogy az erdélyi 
föld ugyanabból a magból kinőtt 
fán más gyümölcsöt nevel, mint a 
magyarországi (helyesebben bu
dapesti) föld, azon segíteni akkor 
sem tudnánk, ha nagyon akar
nánk. Mert ez így természetes, te
hát így helyes és jó."

A lényeget tekintve hasonló 
R. Berde Mária megállapítása is: 
"Bekényszerítve a sors által az új 
helyzetben új feladatokba, nem 
természetes-e, hogy [az erdélyi 
íróknak] bizonyos fokig determi- 
nálódnak irodalmi megnyilatko
zásaik is?... nem kellene-e, hogy 
éppen tiszteletet parancsoljon a 
tett, hogy az erdélyi szellem meg 
tudta teremteni a maga létalapja
it az új viszonyok közt, az ősi 
talajt nem veszítve láb alól?" Ta- 
béry Géza pedig így nyilatkozik: 
"Nem irodalmi schismáról van 
szó, hanem történelmiről. Bár
mily elvonatkoztatott legyen is a 
művészet az élettől, bármennyire 
égiesített realitás is az artiszti- 
kum, mégis csak a való mása. A 
valóság pedig az, hogy kilenc 
esztendeje lényegesen más életet 
s lényegesen más környezetben 
él a magyarországi, mint az erdé
lyi magyar nép. Igazi író pedig

folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatása 13. oldalról 
egyéni adottságai szerint lehet 
vaskapcsokkal vagy hajszálerek
kel fűzve nemzete végzetéhez: — 
e fátumtól szubsztancidlisan soha
sem függetlenülhet el. Ha a ma er
délyi irodalma nem különböznék 
a magyarországitól, ez azt jelen
tené, hogy az erdélyi író hazug 
irodalmat művel, levegőtlen kli
sé-irodalmat."

Már ezekben a nyilatkozatok
ban körvonalazódik az a feltétel- 
rendszer, amelynek megléte ese
tén egy adott irodalom-rész belső 
önállóságáról beszélhetünk: a 
"különváló egyéni múlt", a törté
nelmi körülmények következté
ben kialakult (kényszerű) külön- 
fejlődés és harmadiknak egy - a 
korábbi szellemi központtól füg
getlen — intézményrendszer, ame
lyet az adott irodalom-résznek 
(illetve annak a társadalomnak, 
amelyhez kötődik) magának kell 
kialakítania. Az utóbbiról az Er
délyi Helikonban nyilatkozók 
csak utalásszerűén szólnak, an
nál részletesebben foglalkozik 
vele Kuncz Aladár Tíz év c. tanul
mányában: "Az erdélyi magyar
ságot — írja — a világtörténelmi 
fordulat a minden vonalon ke
resztülhajszolt központosítás a- 
kut korszakában szakította el az 
anyaországától... az irodalmi 
központjától elszakadt Erdély 
ezelőtt tíz évvel [1918-ban] úgy
szólván minden alapot nélkülö
zött, am elyen irodalmi életét 
megindíthatta volna. Nem voltak 
könyvkiadói, folyóiratai, nem 
volt beszervezett olvasóközönsé
ge, könyvterjesztése a legkezdet
legesebb állapotban sínylődött s 
mindezek fejében nem voltak írói 
sem. Vagy helyesebben mondva, 
mindene, ami e tekintetben csak 
volt, az egy irodalmi központ 
napfényében kapott meleget és 
világosságot. Mihelyt ez a nap 
megszűnt rásütni, a fennálló ke
retek kihűltek és sötétségbe bo
rultak."

Ezeket az intézményi kerete
ket a húszas évek végére az erdé
lyi magyar társadalom nagyrészt 
önmaga erejéből már megterem
tette (a Trianon után szinte áthi
dalhatatlan belső, gazdasági és 
társadalm i gondokkal küzdő  
magyar állam — ma teljes nagy
ságában még mindig nem ismert 
— anyagi segítségével). S a het
ven év alatt változott politikai és 
társadalmi körülmények között 
ez az intézm ényrendszer volt 
megmaradásának egyik alapfel
tétele. S ez így volt akkor is, ami
kor a kommunista-nacionalista 
hatalom minden eszközt felhasz
nált arra, hogy az intézményes 
kapcsolatokat lehetetlenné tegye 
vagy legalábbis a hatékonyság 
legalsó határára szorítsa, felis
merte ugyanis, hogy az adott ki
sebbségi irodalom elsorvasztásá

nak legnagyobb akadálya egy 
működő intézményes kapcsolat.

A kisebbségi irodalom-rész 
megmaradásának másik feltéte
le: a szellemi hagyományteremtés. A 
Trianon után kibontakozó erdé
lyi irodalom számára az erdélyi 
múlt öröksége s ennek az örök
ségnek az ápolása szintén ki
emelkedő jelentőségű volt. Ezért 
érintette olyan mélyen a hozzá
szólókat Ravasz Lászlónak az az 
állítása, hogy "Erdélyben hiány
zik az ősi kötőerő", mely az iroda
lom új termését bekapcsolná "az 
ezeréves fejlődésbe". "Hol van, 
ha Erdélyben nincs?" — kiált fel 
Benedek Elek, s válaszul felsorol
ja "az ősi kötőerő erdélyi hőseit": 
Mikest, Apáczait, Bőd Pétert, a 
két Bolyait, Jósikát, Keményt, 
Wesselényit, Szász Károlyt, Gyu
lait, Brassait, Krizát. Az ankét 
másik megszólalta tottja, Makkai 
Sándor nemcsak új neveket hoz 
be ebbe a névsorba, hanem új 
szempontot is a hagyományhoz 
való viszony megítélésébe: "Az 
erdélyi magyar írók — jelenti ki 
— nem hajlandók klasszikusok
nak tekinteni az 'öreg' utánzókat, 
hanem Csokonai, Vörösmarty, 
Arany, Petőfi, Katona, Madách, 
Jókai és Kemény után egyenesen 
Adyban látják azt a láncszemet, 
akin át az ezeréves egységbe kap
csolódnak." Molter Károly szinte 
Makkai gondolatát folytatva arra 
mutat rá, hogy az erdélyi iroda
lom "...a nemzeti hagyományo
kat szüksége szerint eleveníti fel 
és azokból a boldog nagy Ma
gyarországon k issé porlepte  
igazságokat hasznosít: Petőfit, 
Széchenyit, Eötvöst és Kossuth
ot, Adyt, újabban Irányit és Mo- 
csáryt id ézgeti szokatlan  és 
frissen ható igékben..." Végül 
Szentimrei Jenő a Hídban kijelen
ti: "...a mi múltunkat nem Karaf- 
fák és K ollon icsok , hanem  
Bethlen Gáborok és Bocskaiak dí
szítik", a már általunk is ismert 
névsort pedig ezzel a költői kér
déssel vezeti be: "Kérdem, hova 
kell hatalmasabb kötőerő...?"

Nyilvánvaló, hogy a húszas 
évek erdélyi irodalmának múlt
ról alkotott képét épp azok a vo
nások jellemzik, amelyek miatt a 
Kisfaludy Társaság elnöke egy 
évvel korábban a magyar iroda
lom kettészakadásának vesze
delméről beszélt. Kritikai múlt
szemlélet ez, a magyar irodalmi 
örökség olyan értékrendjén ala
puló, amely Ady nevének említé
se nélkül is aggodalomba ejthette 
a konzervatív tábort. Ravasz óva
kodik kiejteni Ady nevét, de ez a 
név szüntelenül ott olvasható a 
válaszokban, a legteljesebben, 
hitvallásszerűen Reményik Sán
dor soraiban, aki oly mértékben 
vállalja az Ady-örökséget, hogy 
érette kész még a "szakadárság" 
vádját is magára venni: "Miféle

forrásokból táplálkozik a mi új iro
dalmunk: ezt a kérdést kell tisz
táznunk, hogy válaszolhassunk: 
szakadárok vagyunk-e vagy  
sem... Egyik forrásunk kétségte
lenül a huszadik század új magyar 
irodalma, az összeomlás előtti 
Magyarország nagy szellemi ter
melése. Ennek kiváló reprezen
tánsai nagy részben ma is mű
ködnek a mai Magyarországon: 
az Ady-generádó tagjai. Schisma 
volt-e az ő forradalmuk? Ha 
schisma volt: nekünk is vállal
nunk kell a szakadárságot, mert 
tudatosan vagy öntudatlanul, de 
bizonyos, hogy sokat tanultunk 
tőlük. Csakhogy, mi itt nem tart
juk azt a forradalmat tradídó-el- 
lenesnek s főképp nem tartjuk 
lázadásnak a magyar nemzeti 
szdlem ellen." (Kiemelés az ere
detiben)

Bizony, a kettészakadt ma
gyar irodalom-vita után, Berze- 
viczy és Rákosi Jenő nyilatko
zatainak ismeretében Reményik 
nyilatkozata nyílt hadüzenet 
mindenfajta irodalmi konzerva
tivizmusnak.

Van persze, aki Reményiknél 
is tovább lép: Szentimrei, aki úgy 
érzi, "az Ady-hatás szűnőben van 
Erdélyben"; különben — egészíti 
ki saját magát a Híd-beli cikké
ben — "igazán nevetséges, kis
szerű epizód, hogy Magyaror
szágon az irodalmi torna még 
mindig a Kisfaludy Társaság és a 
Nyugat... között folyik, mikor az 
iskolapadok alatt Kassákra es
küsznek a diákok..."

Ady hatása az erdélyi magyar 
irodalom kibontakozására akkor 
is kétségbevonhatatlan, ha szá
molunk azzal, hogy költészeté
nek alig akadt folytatója, akit 
érdemes volna számontartani. 
Eszmei hatás ez — egyébként 
nem csak az erdélyi, hanem álta
lában a kisebbségi magyar iro
dalmakra —, amely felmérhe
tetlen. Érdekes, hogy ezt a maga 
teljes súlyával egy történész, a 
schisma-pörben megszólaló Jan- 
csó Benedek veszi észre, a Ma
gyar Szemlében megjelent tanul
mányában.

Jancsó ezt a hatást a török hó
doltság idején megfogalmazott 
prédikátor-felkiáltásban foglalt 
felismeréssel ("Bűneink miatt ve
szített el minket az Isten!") hozza 
kapcsolatba, rokonnak érezve az 
akkori magyar sorsot az első vi
lágháború-végivel, Ady vátesz- 
szerepét a prédikátorokéval. 
"Ady Endre volt — írja — a nem
zet bűneinek lángolószavú éne
kese és m eg nem hallgatott 
prófétája a bekövetkezett isteni 
büntetésnek, az összeomlásnak 
és a rabszolga sorsba hajtásnak. A 
nemzet vezetői nem hallgattak 
Adyra, a közelgő veszedelem va- 
tesére, hanem elnyomták az ő 
igazságát. Ady igazsága véres

valóság lett Erdélyben, s azért e 
föld magyarságának nem lehet 
más szellemi vezére, mint Ady. 
így lett Erdélyben Ady az ifjú ma
gyarság lelki vezetője."

Jancsó Benedek azonban nem 
áll meg itt, hanem — már az Ady 
halálának évfordulóján egybese- 
reglő magyarországi és határon- 
túü magyar főiskolások 1929-es 
Ady-idézéseire utalva — ezt írja: 
"...mennyire elütő az idegen ura
lom  alatt élő  magyar ifjúság 
adyzmusa a csonkamagyaror
szági magyar ifjúságétól". "Ez az 
ifjúság szereti Adyt, de nem akar 
sem  K oppány, sem  D ózsa  
György lenni, hanem csak Kop
pány nemzetét és Dózsa népét 
akarja megmenteni a pusztulás
tól." A népmegváltó pátosz mö
gött tartalmában egy, a cson
kamagyarországiénál demokra
tikusabb és progresszívebb szel
lemi irány és életfelfogás kör
vonalazódik.

Az erdélyi magyar irodalom 
demokratikusabb, progresszí
vebb eszmeisége különben a Ra
vasznak válaszolók közül töb
beknél visszatérő megállapítás. 
"A súlyos politikai és gazdasági 
függőségben — írja Spectator — 
természetes menedékünk a lel
ki szabadság és szellem i elfo
gulatlanság. Nem engedhetjük  
meg magunknak a polgárhábo
rú fényűzését; szám űzve az ál
lam i és n em zeti szabadság  
paradicsomából, m eg kellett te
remtenünk minden fegyver és 
minden harcos szabad lehetősé
gét." "Erdély — szögezi le Bene
dek Elek — a vallásszabadság
nak, a gondolatszabadságnak a 
klasszikus földje, mindig előbbre 
járt a fej- lődésben..." Makkai 
Sándor pedig így zárja hozzászó
lását: "E-gyet biztosan tudunk: 
hogy kik vagyunk és mi a köte
lességünk. Lappang bennünk né
mi sejtelem arról, hogy tanul
sággal is szolgálhatunk [a ma
gyarországi irodalomnak] egy fe
lettébb szü k séges új magyar 
öntudat tekintetében."

Az Ady-örökséghez való tu
datos — nyugodtan mondhatjuk: 
programszerű kötődéssel szoro
san összefügg az első világhábo
rú után kibontakozó erdélyi ma
gyar irodalom kötődése a kisebb
ségi sorshoz, az erdélyi valósághoz. 
Ilyen értelmű nyilatkozatokat R. 
Berde Máriától és Tabéry Gézától 
már idéztünk az előbbiekben, de 
idézhetünk Reményik Sándortól, 
aki szerint a modem magyar iro
dalomhoz való kötődés mellett 
az új erdélyi irodalom másik for
rása "saját életünk”, "jelen viszo
nyaink különössége"; S zen t
imrei Jenőtől, aki azt vallja, hogy 
az erdélyi irodalom számára "az 
ősi kötőerő" az erdélyi föld, 
amelynél "mélyebb, izmosabb 
gyökerű, görcsösebben kapasz
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kodó kötőerőről álmodni sem le
het"; Ligeti Ernőtől, aki azt írja: 
"Ezer és ezer megoldásra váró 
külön problémánk van, amelyek 
összesen formai kifejezést keres
nek az erdélyi irodalomban. Va
lóban helyzetünk megváltozott 
és csodálkozik-e Rákosi Jenő, 
hogy az élettel együtt az élet tük
re, az irodalom is változik?" To
vábbá pedig: "...a kisebbségi 
ember szüntelen harcot vív népi 
egyénisége megtartásáért és iro
dalmát is ennek a kollektív gon
dolatnak a szolgálatába állítja..." 
A legp on tosab b an  azonban  
Kuncz Aladár fogalmaz Tíz év c. 
áttekintő tanulmányában: "Ural
kodó vonásnak — írja —, mint
egy a lefolyt tízéves irodalmi 
fejlődés vezető eszméjének érez
zük azt a törekvést, amely a mű
v é sz i k ifejezés  e sz k ö z e iv e l  
Erdélynek fokozatosan kiterjed
tebb és elmélyültebb felfedezését 
tűzi ki céljául. Kezdődik ez a lírai 
költészettel, s folytatódik a no
vellával majd a regénnyel. Külö
nösen gazdag színeket és él
ményeket hoz felszínre a székely 
népiélekből, de érinti Erdély más 
vidékeit is s igyekszik megrajzol
ni a városok mai vajúdó életét is. 
Ma már el lehet mondani, hogy 
nincs Erdélyben magyar író, bár
milyen természetű és fejlettségű 
művészi szemléletet képviseljen 
is, akit meg ne hódított, magával 
ne ragdott volna az erdélyi sors. 
És ez természetes is. Egészséges 
ösztönű írók még a legáltaláno
sabb emberi eszméket sem tud
ják más képletekben kifejezni, 
mint amilyeneket a közvetlen  
környezetükben lévő emberi élet 
nyújt."

T erm észetesnek vehetjük, 
hogy az elmúlt évtizedek iroda
lomkritikai egyoldalúságai, a 
visszatükrözés szocreál elméleté
nek vagy a leegyszerűsítő szodo- 
logizálásnak az ellenhatá- saként 
a húszas-harmincas évek erdélyi 
magyar irodalmának (majd a het
venes éveknek) ezt a program- 
szerű  k ö tő d ését a k ö zö sség  
életéhez-sorsához egyesek ma 
hevesen vitatják, olykor indula
tosan tagadják. Pedig valójában 
ezek a tagadók is egyfajta leegy
szerű sítő  szem lé let képvise- 
lői/áldozatai: az író (az igazi író) 
minden korban saját világának 
élményanyagából építkezik, s ez 
akkor is igaz, ha ez az építkezés 
"bármilyen természetű és fejlett
ségű m űvészi szemlélet" belső 
törvényei alapján igen különbö
ző formáit és módjait mutatja fel 
a kötődésnek. Az igazi kritikának 
ezeket a formákat és módokat 
kell feltárnia, mert csak azáltal jut 
el az általa elemzett alkotás leg
mélyére.

Az 1928-as "schisma-pömek" 
van még egy vonatkozása, amely 
az egyetemes magyar irodalom

és a rész-irodalmak közötti vi
szony szempontjából már a hú
szas évek második felében fontos 
volt és a vitában kellő hangsúlyt 
is kapott: a magyarországi kritika 
viszonyulása a határokon túl szü
letett magyar irodalmi alkotások
hoz. "Fel kell hagyni — írja cikke 
befejező részében különben ma
ga Ravasz is — a Kazinczy-féle 
dicséretekkel, de a ledorongolá- 
sokkal is. A magyar léleknek sok 
nagy csodája virul most Erdély
ben, nem egy önképzőkörös, ka- 
len dárium os ponyvaterm ék  
között. Meleg, jóindulatú, de ma
gas mértékű kritikával tartozunk 
Erdélynek."

Ezzel az észrevétellel az Erdé
lyi Helikon ankétja keretében 
megszólaló írók maradéktalanul 
egyetértenek, legfeljebb a vála
szok hangneme változik a hozzá
szólók temperamentuma szerint. 
"Az igazi támogatás— írja R. Ber- 
de Mária —, amelyet Erdély jog
gal elvárhatna, az volna, ha 
elsősorban jobb szemmértéket mu
tatnának odakint és az igazi erdé
lyi értékeket meg tudnák végre 
különböztetni a félértékektől és a 
szerencsés dilettánsoktól." "Di- 
csérgetést — írja Makkai Sándor 
— nem kérünk, nem várunk, le
kicsinylésnek tartanánk. De szí
vesen vesszük és el is várjuk a 
magas mértékű kritikát. Csak
hogy a mérték magas legyen ám, 
ne 'lóhátról', hanem nagy lélek
ből fakadt! néhány mai 'klasszi
kus' kissé szégyent hozott már 
ezen a téren a magyarországi iro
dalomra." Szentimrei Jenő a te
k in té lye lvű  kritika ellen til
takozik: "Úgy látszik, annyira 
nőttünk már, hogy Budapestről 
is méltóztatnak észrevenni min
ket s nosza, mindjárt vissza akar
nának dugni az iskolapadba, jó 
öreg klasszikusokat biflázni és 
majmolni." Végül Nyíró József, 
aki a Keleti Újság hasábjain szól 
hozzá a vitához, befelé is kritikai 
hangot ütve meg, így vélekedik: 
"A valóság az, hogy van néhány 
tehetséges írónk és költőnk és 
megjelent néhány értékes könyv. 
Függetlenül annak elismerésétől, 
hogy minden ezen a földön meg
jelent magyar írás védelmet és el
ismerést érdemel, mert missziót 
teljesít, itt az ideje, hogy a túlzott 
értékeléseknek és indokolatlan elis
meréseknek vége szakadjon, úgy a 
valóban hivatott írók, mint a ko
moly irodalom érdekében." (Ki
emelés az eredetiben.)

Nyíró igen fontos szempon
tot fogalmaz meg a kritika felé: az 
irodalom fejlődésének nélkülöz
hetetlen feltétele az irodalmonkí- 
vüli szempontoktól magát füg
getlenítő értékrend, amelyre — 
tehetjük hozzá az újabb tapasz
talatok alapján és az egyetemes 
magyar irodalom jelen- és jövő
beli fejlődésére gondolva — az

egész és a részek közötti egyen
súly érdekében különösen szük
ség van.

Az, hogy az 1928-as "schisma- 
pör" túllépett a Ravasz László- 
felvetette problémákon és az 
erdélyi magyar irodalom önmeg
határozására szolgáló alkalom
má tudott válni, kétségtelen, 
Kuncz Aladár érdeme, ö  volt az 
erdélyi magyar irodalom első év
tizedének az a messze tekintő iro
dalom politikusa, aki tudatosan 
építette ki befelé és kifelé, gya
korlatilag és elméleti tekintetben 
az önállóságra kényszerült, de 
eleinte még az önálló lét eszköze
ivel nem rendelkező erdélyi ma
gyar irodalom hadállásait. Ennek 
az irodalomépítő munkának az 
elismerése fogalmazódik meg 
Szekfű Gyula tollán, aki — nyil
ván szintén Kuncz felkérésére 
küldött tanulmányában ezt írja: 
"Külön erdélyi magyar irodalom, 
hát lehet ezt, szabad ezt meg nem 
csinálni? Hát probléma az, ma
gyarázandó az, hogy van külön 
erdélyi irodalom? Éppen olyan 
kérdés, mintha azon csodálkoz
nánk, hogy élő ember lélegzik és 
azt kutatnánk, minő visszaélés 
folytán jutott ez az ember arra a 
káros, önmagának ártékony gon
dolatra, hogy folyton-folyvást lé
legzetet vegyen?" Alább pedig 
így folytatja: "Egy szóval: az er
délyi irodalom az ő külön színei
vel, szükségszerűség, m elyet az 
erdélyi léleknek magárahagya- 
tottságában meg kellett szülnie, 
ha nem akart elpusztulni. Hogy 
ezek a színek milyenek, kelleme- 
sek-e vagy sem, zavarják-e sze
meinket vagy gyönyörködtetik, 
ennek megítélésére mi, magyar- 
országi magyarok, nem vagyunk 
hivatottak. Ha mégis ítélkezünk, 
ezt szeretettel, nem haraggal 
vagy ressentiment-tal kell ten
nünk, s az erdélyieken áll, elfo
gadják-e tőlünk vagy sem."

Az Erdélyi Helikon hasábjain 
a magyar irodalom egysége kér
désében megfogalmazottakat to
vábbi tisztázó viták, program- 
értékű cikkek, cikksorozatok kö
vetik. Elsőnek a "vallani és vállal- 
ni"-vita, amelyben Kuncz, író- 
társainak a szabad vélemény- üt
köztetés alkalmát felkínálva, 
megfogalmaztatta az erdélyi ma
gyar irodalom jelenhez-kötöttsé- 
gének, közösségi elkötelezett
ségének elvárását; majd egyete
messég és regionalizmus szem
benállásának , il le tv e  ö ssz e 
egyeztetésének kérdésköre egy 
nagyjelentőségű Babits-tanul- 
mányban (Európaiság és regiona
lizmus) illetve egy — szintén  
Kuncz-kezdeményezte rovat (Kt- 
sebbségi irodalom — világirodalom) 
egymást követő írásaiban.

A folytatást — vagy még in
kább: a kiteljesedést — azonban 
derékba törte Kuncz halála. Még

volt ereje arra, hogy könyvvé for
málja személyes számvetését ar
ról, hogy az ember méltósága 
hogyan őrizhető meg az ember
hez méltatlan körülmények kö
zött is (Fekete kolostor), de már 
ennek első példányai is csak a 
haldokló ágyához értek el.

Halálával egy nagyformátu
mú irodalompolitikus távozott 
az erdélyi magyar irodalomból, 
de úgy, hogy ennek az iroda
lomnak (és minden kisebbségi 
irodalomnak) jónéhány alapkér
dését tisztázta. Ezek közé tarto
zik  a m agyar irodalom  
egységének s ez egységen belüli 
sokféleségének napjainkban is 
időszerű kérdése.

Az idézett cikkek-tanulmányok 
lelőhelye (a szövegbeli utalások, il
letve idézetek sorrendjében): Ra
vasz László: Irodalmi schisma. 
Könyvbarátok Lapja (Bp), 1928. 2. 
sz. (Ujraközölve: Keleti Újság, 1928. 
július 29.; A Tháborhegy ormán. 
Kv.1928.) — Berzeviczy Albert: Iro
dalmunk és a Kisfaludy Társaság. Bu
dapesti Szemle, 1927. 205. köt. 
321-328.— Berzeviczy Albert és Rá
kosi Jenő nyilatkozatait idézi Jan- 
csó Benedek: Van-e szakadás az 
itthoni és az erdélyi lélek között. Ma
gyar Szemle 1928. Hl. 289-299. — 
Erdélyi írók a magyar irodalom egysé
géről. Erdélyi Helikon, 1928.1. 53- 
55.; 2.146-150. — Kuncz Aladár Tíz 
év. Erdélyi Helikon, 1928.1.2-5. — 
Szekfű Gyula: Az erdélyi magyar iro
dalom kérdése. Erdélyi Helikon, 
1928. 1. 13-15. — Erdélyi írók a ma
gyarirodalom egységéről. I. h. 55. (Be
vezető). — Szentimrei Jenő: Ravasz 
László és a kétlelkű irodalom réme. Híd 
(Bp) 1928, március-április. 114-119. 
— Móricz Miklós: "Nem ismerek er
délyi irodalmat, csak magyar irodal
mat" — üzeni Benedek Elek. Brassói 
Lapok, 1929. március 10. — A Ber- 
zeviczy-Babits vitához 1. a fent em
lített Kisfaludy Társaság-beli 
előadáson kívül: Babits Mihály: A 
kettészakadt magyar irodalom (Válasz 
Berzeviczy Albertnek). Nyugat,
1927.1. köt. 527-539.; Berzeviczy Al
bert: Még egyszer a kettészakadt ma
gyar irodalom (Válasz Babits 
Mihálynak). Budapesti Szemle, 
1927. 207. köt. 292-2%.; Ignotus: "A 
kettészakadt magyar irodalom'. Ma
gyar Hírlap, 1927. április 27.; 
Schöpflin Aladár A kettészakadt ma
gyar irodalom. Nyugat, 1927. I. köt. 
605—610; Berzeviczy Albert: Egysé
ges magyar irodalom. Budapesti 
Szemle, 1929. 213. köt. 466469. — 
Nyíró József: Erdélyi irodalom. Kele
ti Újság, 1928. április 29. — A "val
lani és vállalni"-vitáról lásd Kántor 
Lajos könyvét: Vallani és vállalni. 
Egy irodalmi vita és környéke 
(1929—1930). Kriterion Bukarest, 
1984. — Babits Mihály: Európaiság 
és regionalizmus. 1930. 1. 3-6. — A 
Kisebbségi irodalom — világirodalom- 
rovatról (Erdélyi Helikon 1930- 
1931) tanulmányom megjelenés 
előtt az Erdélyi Múzeum 1998.34. 
számában.
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KOVÁCS FERENC

A romániai magyar irodalom 
hőskorszaka — Trianontól 1925-ig
Móricz Zsigm ond a Halotti Beszédtől 

és az Ómagyar Mária-siralomtól számítja 
(M agvető, 1940) a m agyar (és magyar 
nyelven írt) irodalmat. A szépirodalom  
első termékei között említi a dunántúli 
Apáti Ferenc Feddó énekét és az erdélyi 
H eltai Gáspár prózai írásait. Balassit, a 
m agyar líra első, talán európai jelentősé
gű  művelőjét se felvidékinek, se erdélyi
nek nem  mondhatjuk. Ó magyar és eu
rópai, akárcsak a latin nyelven író Janus 
Pannonius.

Az irodalomtörténet-írás igazolja Mó
ricz Zsigm ond válogatásának helyessé
gét, de azt is kimondja, hogy ez a sokszí
n ű ség  egy  egységes m agyar irodalom  
kertjében  p o m p á zik . K ristóf G yörgy  
egyetem i tanár szerint: "... külön erdélyi 
m agyar irodalom nem  volt és jövőben 
sem  lehetséges." (Az erdélyi magyar iro
dalom  múltja és jövője. Kolozsvár, 1924.)

És m égis, 1918 után több országban 
virágzott (vagy senyvedt) ez a magyar 
irodalom. Ennek politikai okai, határelto
lási indokai voltak. És azt is figyelembe 
kell vennünk, hogy 1918 előtt is beszél
tünk erdélyi irodalomról. Ennek is politi
kai oka volt. 1526, a mohácsi vész után az 
ország szétdarabolódott. A z államiság pe
d ig  csak Erdélyben maradt meg. Zápolya 
János és Izabella királynő idején ide me
nekült majdnem mindenki, aki a szellemi 
alkotók táborához tartozott. A tizenhato
dik század közepétől ez a vidék lett a 
m agyar tudom ányos és kulturális értékek 
központja. Itt alakult ki az évtizedek során 
az erdélyi irodalom, amely nem  a mai 
értelem ben vett szépirodalom  volt, sokkal 
inkább tudom ányos, egyházi és emlék
irat-irodalom. Mára lantpengetők idősza
kából is van erdélyi toliforgatónk (és 
lantpengetőnk): Ilosvai Selymes Péter, aki 
hol Szatmáron, hol a Szilágyságban buk
kant fel, de Kolozsváron is megfordult. 
N eki köszönhetjük a Toldi-monda első 
irodalmi megfogalmazását és talán Arany 
János Toldiját is. Kristóf György az első 
erdélyi írók között említi a "bibliás refor
mátorokat": Heltai Gáspárt, Geleji Katona 
Istvánt, Dévai Bíró Mátyást, a történetíró 
Cserei M ihályt, Bőd Pétert, továbbá Apá
cai Csere Jánost, Mikes Kelement meg a 
felvüágosodás korszakának testőrgárdis
ta írói közül Barcsay Ábrahámot, Báróczi 
Sándort, a költő Baráti Szabó Dávidot. És 
a tizen k ilen ced ik  század három  nagy  
eg y én iség é t: Jósika M iklóst, K em ény  
Z sigm ondot, Gyulai Pált. Arany János 
n em  vallotta  erdélyinek  m agát, és az 
ugyancsak szalontai születésű Zilahy La
jos sem. A kolozsvári Szabó D ezső fiata
lon elszakadt szülőföldjétől, de Benedek 
Elek 1920 után hazatért Erdélybe. A hepe
hupás vén Szilágy poétája, Ady Endre ak
kor halt m eg, amikor mi elvesztettük a 
háborút. Ó már csak azt a verset írhatta

meg, melynek ríme: Üdvözlet a győzőnek: 
Ne tapossatok rajta nagyon,

Ne tiporjatok rajta nagyon. 
íme, a régi Erdély és irodalmi alkotói. 

És 1918 után már az új Erdélyről kell be
szélnünk: a Romániához csatolt Erdély
ről. Borbély István írja 1925-ben: "A 
trianoni béke nemcsak politikailag szakí
tott el minket Magyarországtól, hanem  
irodalmilag is. Legsürgősebb teendőnk  
ennélfogva a szervezkedés volt, politikai
lag épúgy, mint irodalmilag." (Erdélyi iro
dalm unk megalakulása. In: Pásztortűz 
Almanach, 1925, Kolozsvár.)

Erről az irodalmi (és részben tudo
mányos) szervezkedésről és 1925-ig elért 
eredményeiről szeretnénk a következők
ben értekezni, figyelemmel kísérve György 
Lajos 1925-ben az Irodalomtörténetben kö
zölt Az erdélyi magyarság szellemi élete című 
tanulmányát, amely Németországban és 
Franciaországban is megjelent az illető 
nyelveken. Ebben Szerző "Romániában 
született magyar irodalom"-ról ír. Igaz, 
sokan nem annyira beleszülettek, inkább 
belepottyantak Romániába. Borbély sze
rint: "Csak az maradt közöttünk, aki vagy 
nem tekintette főfoglalkozásának az írást, 
vagy pedig Pesten nem vált be." Rass Ká
roly szerint "A régi gárdából három ismert 
névvel találkozunk: Szabolcsidéval, Jé- 
key Aladáréval és Szabó Jenőével." Sza
bolcsidról, a bánsági pap-költőről tudjuk, 
hogy Ady "Költőcske-Mihálynak" becéz
te. Á szászfenesi születésű Jékey telek
könyvi igazgatói állása mellett írogatott 
verseket, a székelyföldi tiszteletest, Szabó 
Jenőt még öccse, Szabó Dezső sem tekin
tette tehetségnek. De 1918 előtt már jelent
keztek a fiatal tehetségek: Reményik Sán
dor, Tompa László. És Áprily Lajos is írt 
már 1912-ben. Bartalis János, Szentimrei 
Jenő is publikál 1918 előtt, sőt Reményik- 
nek kötete is jelenik meg Fagyöngy cím
mel. Igaz, Szentimrei csak katonai behívót 
kap:

Öltözz ünneplőbe a jövő vasárnap,
József-kaszárnyában felöltözve várlak,
Új csukaszürkébe felöltözve várlak.
Jövő hétfőn, jókor reggel 
Visznek minket a menettel 
Nagy Galiciának.
És akárcsak Gyóni Géza, ő is a frontról 

küldi haza verseit (Fejetlen katonák balla
dája; Levél a födözékből; Imádság roham után; 
Csatákon edzett lélek).

Bartalis 1914-ben biztató levelet kap 
Kosztolányi Dezsőtől De különben csend 
van című verséért. És utána őt is behívják 
katonának. Az orosz frontról küldi haza 
Királyok, Varjak és Késő éjjel című verseit. 
M egbetegszik, hazajön, majd mint ki
sebbségi kimegy felesége kosályi kis bir
tokára földet művelni:

Ne bántsatok.
Bartalis falun él

és kenyeret keres.
Kaszál, kapál, fúr, farag.
És mit csinál Reményik?
Hangot vált. És nevet is. Végvári alá

írással publikálja a kisebbségi sorsot el
utasító verseit: "Leszek őrlő szú az idegen  
fában." Ezeket a verseket, amelyeket m ég  
Babits is értékelt, az 1944 utáni nem zedék  
nem olvashatta, mert azok sehol sem  je
lenhettek meg. A költő születésének 50-ik 
évfordulóján Kovács László irodalomkri
tikus, 1941-ben Az irodalom útján című kö
tetében így ír Reményikről: "Arra a húsz 
hősi esztendőre gondolunk, am ely ebből 
az ötven esztendőből nem  is az övé, ha
nem  a miénk, akik 1919 után magyarokúi 
Erdélyben éltünk, s mindannyiunké, akik 
ma magyarok vagyunk, vagy magyarok 
leszünk az eljövendőkben."

így lett az addig világtól elhúzódott, 
befelé forduló Reményikből apáink, nagya- 
páink lelk iism eretének  m egszó la lta tó -  
ja.

És így szól hozzánk 1925-ből a mába: 
Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe bíztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E versek miatt írhatta róla Ném eth  

László: "Van nagyobb költője Erdélynek, 
mint ő, s m égis ő az erdélyi költő." És 
Babits Mihály, amikor 1940-ben megjele
nik Reményik Magasfeszültség című ver
seskötete, kritikáját e rímm el teszi közzé: 
Az erdélyi költő.

A magyar költészet m indig politikai 
költészet is volt. Sokszor magát a politikát 
serkentette vagy helyettesítette. G ondol
junk csak Kazinczyék korára, a reform
korra, 1848 költészetére. És a Trianon 
utáni erdélyi magyar költészetre. Tompa 
László megírja Erdélyi magaslaton, Áprily 
Lajos Tetőn című versét. Áprily Kós Ká- 
rolynak ajánlja ezeket a sorokat:

Ósz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: minden összeomlott...
D e Szentim rei biztatva szó l közbe: 

Azért tavasz van. Tompa László 1924-ben 
kiadja a parancsot: Kelj fel és járj!:

A z ár, mely levert, rajtad átrohant,
Már elhúzódott, s halld, ezernyi hang 
Hírli, hogy ismét megmozdult a lét. 
Jancsó Elemér szerint "1918-tól 1925-ig 

tart az erdélyi irodalom hőskora." H ozzá
tehetjük: az erdélyi m agyarság szenvedé
se in e k  e n y h ítő i ,  r e m é n y sé g e in e k  
felvillantói voltak ebben az időben Remé
nyikék. A Nyugat költészete mellett, Ba- 
bitsék , K oszto lán yiék , Tóth Árpádék, 
Juhász Gyuláék mellett a m agyar iroda
lom  m egbecsülendő értékeit alkották.

♦
Láttuk a költőket megjelenni, felfejlőd

ni, vessünk most egy pillantást a próza- 
irodalom jelentkezésére és fejlődésére.

Előbb csak rövid karcolatok, novellák  
íródtak, mert csak ezek fértek be a napila
pokba. A regények m egjelenéséhez kiadó
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kellett volna. Igaz, ott volt az 1920-ban az 
egyházak és tehetős m agánszem élyek se
gítségével megalakult Minerva Irodalmi 
és N yom dai M űintézet részvénytársaság, 
de az eleinte inkább csak folyóiratokat, 
újságokat adott ki. Itt nyomtatták a tan
könyveket, az Erdélyi Gazdát, a Reformá
tus Szem lét, a Keresztény Magvetőt, a 
Pásztortűz-könyvtár kis fehér füzeteit. 
Ebben az időben a legtöbb rövid prózai 
írás az Ellenzék napilap vasárnapi négy
oldalas m ellékletében jelent meg, főleg  
1924 után, amikor Kuncz Aladár vette át 
a melléklet szerkesztését. Benedek Elek, 
Gulácsy Irén, Kovács Dezső, Moher Ká
roly, Tabéry Géza, Makkai Sándor publi
kál gyakran itt, majd később Nyíró József 
és Tamási Áron. Az 1923. november 11-i 
novellapályázatot Nyíró József nyeri meg 
Rapsonné rózsája című elbeszélésével. A 
másik két díjat Berde Mária és Sipos Do
m okos kapta meg.

És sok elbeszélés (m eg vers is) jelent 
m eg az 1918 decemberében alapított Ke
leti Újságban. M ózes Huba szerint (Sajtó, 
kritika, irodalom, Kriterion kiadó, 1983) 
1927 augusztusáig 270 magyar szerző szó
lalt m eg e lapban. Kós Károly, Szentimrei 
Jenő már 1920-ban publikált itt. 1921-tól 
jelen van a lapban prózai írással Berde 
Mária, Bárd Oszkár, Karácsony Benő, 
Nyíró József, Tabéry Géza, csak az erdé
lyiek közül, mert mellettük megjelenik 
Déry Tibor, Márai Sándor, Balázs Béla, Ka
rinthy Frigyes több írása.

De közben n ap világot lát egy-egy  
könyv is. Vagy a szerző koldulja össze a 
kiadásához szükséges összeget', vagy va
lahonnan segítséget kap. Gyallay Dom o
kosnak  már 1921-ben m egjelen ik  Ősi 
rögön cím ű kötete K olozsváron. Berde 
Mária 1920-ban novelláskötetet jelentet 
m eg Marosvásárhelyen. Kötettel jelentke
zik Kovács Dezső, Moher Károly. És köte
tet tesz le apáink, nagyapáink asztalára az 
a két író, aki később a magyar elbeszélő- 
és regényirodalom  legjobbjai közé kerül, 
nem csak szűkebb hazánkban: 1924-ben 
jelenik m eg Nyíró József Jézusfaragó ember 
és egy év múlva Tamási Áron Lélekindulás 
című novelláskötete.

1924-ben jelentkezik mint könyvkiadó 
az Erdélyi Szépm íves Céh. A következő 
esztendőben öt könyvet jelentet meg: az 
első kiadvány Gulácsy Irén Hamueső című 
regénye. Ezt követi Kádár Imre verseskö
tete, Kós Károly Varjú-nemzet- ség című 
krónikája, Ligeti Ernő Föl a bakra és Mak
kai Sándor Ördögszekér című regénye.

íg y  indult az első világháború utáni 
erdélyi (romániai) m agyar prózairoda
lom. Az Erdélyi Szépm íves Céh könyvei
nek jó része m ásodkiadásban a Révai 
testvérek pesti kiadójánál jelent meg. Te
hát az erdélyi könyvek bekerültek az 
egyetem es m agyar irodalomba. Egyes 
könyvekből több fogyott el odaát, mint 
itthon. Gondoljunk csak Makkai, Gulácsy 
regényeire. És Nyíró m eg Tamási is elég  
ham ar befutott a m agyar irodalomba. 
Kristóf György szerint előttük jórészt csak 
"székelyesség", székely mártír volt, s "már

a közönség is érezte, hogy az a sok székely
kedés nem művészet, hanem különcség, 
szeszély, az ízlésnek visszafejlődése." Pél
dát is mond erre. ím e, egy közülük: T. 
Imecs Béla Havasalji csokorrózsa című kis
regénye. Benedek Élek prózai írásairól vi
szont el- mondja: ”... mind a szépség, 
am ely nagyszámú míveit becsessé teszi: a 
Hargita tövéből, Erdély földjéből sarja- 
dzott föl a magyar költészet magas m űvé
szi légkörébe."

*
És beszéljünk valamit a színpadra írott 

művekről is, bár a drámairodalom alko
tott talán a legkevesebbet ebben az idő
ben. N em  annyira mennyiségben, mint 
inkább minőségben.

1925-ig Bárd Oszkárnak öt darabja ke
rült előadásra Kolozsváron. Legnagyobb 
sikere a Silvio lovagnak volt. Tabéry Géza 
Álomhajó című drámáját Nagyvárad mu
tatta be 1922-ben. Egy év múlva ugyan
csak Váradon került színre Gulácsy Irén 
Kincs című műve. Marosvásárhelyen je
lentősebb siker volt Karácsony Benő 1923- 
ban bemutatott Válás után című drámája. 
De ezen a színpadon már 1920-ban jelent
kezett Moher Károly első színdarabjával, 
a Harámbasák-kai.

Csomafáy Ferenc felvétele

íme, a "hőskorszak" néhány írója, mű- 
ve. György Lajos az 1925-ös Pásztortűz 
almanachban arra a kérdésre keresett fele
letet: hol jelenhettek meg az erdélyi mű
vek. Szerinte "kerek számban 900 darab 
olyan magyar könyvről van tudomásunk, 
am ely Erdélyben és a kapcsolt részek  
könyvnyomdáiban megjelent. Ennek kö
zel harmada, 280 szépirodalm i könyv, 
mely műfajok szerint a következőkép osz
lik meg: 100 verseskötet, 150 regény- és 
novelláskötet és 30 színdarab. A tudo
mányos és ismeretterjesztő nemben meg
jelent 110 könyv a mi viszonyainkhoz
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mérten szintén tekintélyes m ennyiség (...) 
Legtöbb könyvet termelt K olozsvár az 
egész m ennyiségnek a felét."

(György Lajos könyvszám láló tevé
kenységével kapcsolatosan írja Tamási 
Áron Amerikából Jancsó Béla barátjának: 
"A Tizenegyek könyvére már csak György 
Lajos em lékszik, ki — mint a bolhát —  
esténként bizonyára örökké megszámolja 
az erdélyi könyveket.")

Sok ez? kevés?
A h h oz v isz o n y ítv a , h o g y  m en n yi 

könyv jelenik m eg napjainkban (1990 óta), 
bizony elég sok. A sok kis magánnyomda  
mellett létrejött a Minerva. Ehhez hasonló 
vállalata nincs ma a romániai magyarság
nak. A mai kiadók jelentős része külföld
ről szponzorizált könyveket jelentet meg. 
Az új kiadóknak (Polis, Pallas-Akadémia 
stb.) sincs tőkéjük.

Dávid Gyula, talán legtapasztaltabb  
hazai magyar könyvszerkesztőnk, Irodal
munk közönsége (A H ét, 1995. október 10.) 
cím ű tanulm ányában veszi szám ba az 
1990 utáni könyvkiadást: "A romániai ma
gyar könyvkiadás 1989/90-es nagy remé
nyeit nem igazolta az idő. Pedig a változás 
könyvkiadásunkat a rohamos visszaszo- 
ríttatás, leépítés és az egyre fokozódó po
litikai függőség állapotában találta. Ha az 
1970-es években m ég 17 romániai könyv
kiadó jelentetett m eg  m agyar n yelvű  
könyveket, ez a szám  1990-re 7 kiadóra 
csökkent, a magyar könyvterm elés pedig  
a hetvenes-nyolcvanas évek évi 442 címes 
átlagáról az 1990-es 66 címre zuhant."

Tehát egy újabb nem zedék könyv nél
kül nő fel. Es kultúra nélkül. Mert a rádió 
és televízió is kevés műsort sugároz ma
gyar nyelven. És nincs pénz arra, hogy az 
egyetlen napilapon kívül mást is olvassa
nak az emberek. Az irodalmi folyóiratok  
csak gyéren fogynak. Visszazuhanunk az 
1920-as évekhez, amikor a napilapok hét
végi számaiban ha kapott az olvasó egy  
kis irodalmat, kultúrát? Ugyancsak Dávid  
Gyula írja: "Minél jobban kiszorul a könyv  
az elkövetkező olvasógeneráció kezéből, 
annál inkább csökken az érdeklődés a 
könyvesboltokban a könyv iránt, aminek  
eredményeként viszont csökken a köny
vek példányszám a és m ég jobban kiszorul 
a könyv az elkövetkező olvasógenerációk  
kezéből."

Megoldás?
Már Kristóf György javaslatot tett rá 

1922-ben: "ARomániához csatolt területe
ken levő összes magyar m űvelődési intéz
mények vezetőségei állapítsanak m eg az 
itt lakó magyarság számára egy egységes 
magyar közm űvelődési programot... E 
nélkül az egységes program nélkül a m a
gyarság úgy tesz, mint Arany László H ü- 
b e le  B a lá zsa . M in d en á ro n  sz e r e tn é  
boldogítani a hazát, csak azt nem  tudja, 
hogyan. Az erdélyi magyarság körében is 
ott van a jóindulat, a készség, hogy m a
gyar m űveltségét fenntartsa és tovább fej
lessze, de nagy baj az, hogy m indenik  
tényező ez idő szerint magában áll."

Fogadjuk m eg a Kristóf György jótaná
csát.
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Kolozsvártól 
Párizsig — 
és tovább...
Erdélyből is vezet út a vi

lághírhez. H ogy Incze Ferenc 
pálya- és kortársainál marad
junk, em lékeztessünk az in
nen indult Barcsay Jenő festői 
és m űvészetpedagógusi sike
reire vagy a szobrász Hajdú 
István, azaz Etienne Hajdú  
nem zetközi ismertségére. Ha 
m egkésve is, 1973-ban a ko
lozsvári Inczére is ráköszönte- 
ni látszott a szerencse: m ond
hatni teljes elszigeteltségéből 
a szerencsés véletlennek, a 
festő-barát Gáli Ferencnek kö
szönhetően két képe kijutott 
Párizsba, és Önarcképe a pári
zsi Szalon ezüstérmét kapta. 
A z év ek en , év tized ek en  át 
háttérbe szorított, nem egy
szer m egalázott idős festőm ű
vészre végre idehaza is fel
figyeltek, újra szerepelhetett 
kiállításokon, nem  csupán a 
K orunk G alériában, hanem  
h ivata losab b  n agygalériák
ban is, majd H ollandiában  
rendeztek tárlatokat m űvei
ből. A remélt folytatás azon
ban elmaradt, legalábbis nem  
az történt, amit Incze Ferenc 
hívei, m űvészetének elisme- 
rői rem éltek . Rokonságára  
olyan m egszállott nagyokkal, 
m int Van G ogh, Csontváry, 
Salvador Dali nem  figyelt fel a 
világ. Incze Ferenc munkái
nak jelentős része ma is Ko
lozsvárt és (m ég a m űvész  
ajándékaként) Gyergyószent- 
m iklóson várja, hogy verse

nyezzenek értük a műkeres
kedők és műgyűjtők.

Pedig, túl a párizsi, épp ne
gyed századdal ezelőtti sike
ren, Incze Ferenc olajképei 
megérdemlik a szakma és a 
közönség figyelmét, ezredvé
gi érdeklődését is. A natura
lizm us, realizmus, szecesszió  
iskoláját kijárt festő látomá
sai, szürrealista-kozmikus ví
z iók b ól ép ü lt kom p ozíció i 
fölött nem  járt el az idő. Het
venedik életévén túljutva, az 
annyira vágyott elismeréstől 
szárnyakat kapva, a szó szo
ros értelmében a szárnyalást 
festő munkáival jutott el egy  
olyan szintézishez, amelyben 
korábbi zártabb szerkesztés- 
módja, színharmóniája össze- 
békült a lázas kereséssel, az 
egek ostromlásával. Az ifjú
ság nagyszebeni környezeté
től a kozmoszt, a megismer- 
hetetlen megismerését akaró 
ember látomásvilágáig ívelő 
képek sora egy évtized óta 
megszakadt ugyan, Incze Fe
rencnek mégis itt van köztünk 
a helye.

Itt, Erdélyben és a művé
szetet még tisztelő nagyvilág
ban.

K Á N T O R  LAJOS

Incze Ferenc festményei

Novemberi évfordulók
1 — 60 éve halt meg Francis Jammes francia költő

— 60 éve halt meg Rajka László erdélyi irodalomtörténész
2 — 110 éve született Bethlen Béla erdélyi naplóíró
3 — 690 éve halt m eg Duns Scotus angol filozófus
4 — 340 éve született Szulhan Szaba Orbeliani grúz író
5 — 380 éve halt m eg Éliás Láni szlovák költő

— 10 éve halt meg Dimitrie Macrea román nyelvész
6 — 160 éve született Dom enico Gnoli olasz költő
7 —  30 éve halt m eg Hamvas Béla esszéíró

— 70 éve halt m eg Tóth Árpád költő
— 160 éve született Villiers de l'Isle-Adam francia író

8 — 90 éve halt meg Victorien Sardou francia drámaíró
9 — 90 éve halt m eg Guillaume Apollinaire francia költő

— 225 éve született Thomasine Gyllembourg dán írónő
— 20 éve halt m eg Mécs László költő
— 180 éve született Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író

10 — 270 éve született Oliver G oldsm ith angol író
— 75 éve halt m eg Pecz Vilmos filológus

11 — 70 éve született Carlos Fuentes m exikói író
12 — 120 éve született Köpeczi Sebestyén József

erdélyi heraldikus
13 — 75 éve született Eugenio de Nora spanyol költő
14 — 100 éve született Beniamin Fundoianu román költő

— 120 éve született Leopold Staff lengyel költő
15 — 400 éve halt m eg Jerónimo Corte-Real portugál költő

— 25 éve halt m eg László D ezső erdélyi egyházi író
— 340 éve halt m eg Jacob Revius holland költő

16 — 240 éve született Peter Andreas Heiberg dán író
— 190 éve született Karol Kuzmány szlovák költő

17 — 200 éve halt m eg Batthiány Ignác erdélyi tudós
— 225 éve született Csokonai Vitéz Mihály költő
— 140 éve halt m eg Robert O wen angol szociológus
— 180 éve született Vachott Sándor költő

18 — 230 éve született Jósé Marchené spanyol költő
— 170 éve halt m eg Ippolito Pindem onte olasz költő
— 230 éve született Zacharias Wemer német író

19 — 120 éve halt m eg Ábrahám D ov Lebensohn héber költő
— 190 éve született Eduard-Maria Oettinger német író

20 — 110 éve halt m eg Dora DTstria román írónő
— 140 éve született Selma Lagerlöf svéd írónő
— 210 éve született Félix Varela y  Morales kubai költő

21 —230 éve született Friedrich Daniel Schleiermacher
német filozófus

— 70 éve halt m eg Hermann Sudermann német író
22 — 180 éve született George Eliott angol írónő
23 — 280 éve született Alekszandr Petrovics Szumarkov

orosz író
— 75 éve halt m eg Urmuz román író

24 — 190 éve született Alphonse Karr francia író
25 — 140 éve született Alfred Capus francia író

— 30 éve halt m eg Upton Sinclair amerikai író
26 — 120 éve született Georg Kaiser német író

— 310 éve halt m eg Philippe Quinault francia író
— 30 éve halt m eg Arnold Z w eig német író

27 — 120 éve született Farkas Pál író
— 180 éve született Áron Pum nul román filológus 

2 8 — 100 éve született Babay József író
— 310 éve halt m eg Bohuslav Balbin cseh író
— 370 éve született John Bunyan angol író
— 130 éve született Maiju Lassila finn író
— 100 éve halt m eg Konrad Ferdinand M eyer svájci író
— 220 éve született Pázmándi Horvát Endre költő

29 — 50 éve halt m eg Igo Gruden szlovák költő
30 — 1460 éve született Grégoire d e Toure frank krónikás
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Az 1944 decemberétől 1953 decemberéig tartó szovjet 

rabságból hazatérve két éven belül papírra vetettem fog
ságom  naplóját, v isszaem lékezve a GULAG szibériai 
munkatáboraiban eltöltött kilenc eszetendőre. A kézirat
ban csak saját sorsomról és a lágerekben velem  együtt 
raboskodott társaimról em lékeztem  meg.

Az 1960-as évek elejétől kezdve lehetőség nyűt arra, 
hogy volt magyar rabtársaimmal együtt Moszkvába írott 
kérvényre m egkaptuk a rehabilitációs igazolást. Abból 
kiderült, hogy ügyünk  felülvizsgálata után a velünk  
szem ben hozott ítéletet a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága 
vagy Legfőbb Katonai ügyészsége visszavonta, ügyünket 
bűncselekm ény hiányában megszüntették.

Ezen igazolások szövegezéséből döbbenetes összefüg
gésekre derült fény a háború utáni szovjet törvénykezési 
m ódszerekkel kapcsolatban. Amit mi, volt rabok már el
ítélésünk során tudtunk: leleplező volt annak a hivatalos 
elism erése, hogy a szovjet katonai bíróságok futószalagon  
ítéltek el ártatlan magyar állampolgárokat a háború alatt 
és évekkel utána — fasiszta háborús bűnösként.

N em  hallgathatom el azt a szomorú tényt sem, hogy 
egyes volt sorstársak vagy hátramaradt hozzátartozók 
félelem ből m egtagadták a fogságra vonatkozó adatszol
gáltatást. Egyesek m ég m indig félelemben élnek. Szám on
kéréstől tartanak, ha m egvallják az igazat, a velük  
szem ben elkövetett törvénysértést. De ez — hála Isten! — 
csak ritka kivétel, de mégis fájóan jellemző a mi felemás 
demokráciánk légkörében.

A hiteles tanúknak, a rabságot túlélőknek már csak a 
töredéke van életben. Még kevesebben vannak, akik még 
tudnak nyilatkozni saját tragédiájukról vagy visszaem lé
keznek volt rabtársaikra. A ténylegesen megtörtént ese
m ényeket pedig csak hiteles vallomás alapján lehet a 
periratokba rögzített súlyos vádakkal szembeállítani. így  
lehet rávilágítani a háború utáni, gyűlölet szülte ítélkezés 
és a későbbi teljes rehabilitáció közötti ellentmondás lé
nyegére.

A szovjet katonai bíróságok 1944 és 1951 között leg
alább százezer magyar állampolgárt ítéltek el háborús 
bűnösként, részben halálra, a túlnyom ó többségében sok
éves kényszermunkára. Sajnos a GULAG LEXIKONban 
csak valam ivel több mint 3800 szem ély adatait sikerült 
összegyűjteni, rögzíteni. Ahhoz azonban elégséges, hogy a 
későbbi korok történészei hiteles következtetésre jussanak, ha az 
adott korszak eseményeit kutatják. A szovjet elhárító szervek 
tevékenységével, a Vörös Hadsereg katonai bíróságainak 
vádalkotási, ítélkezési m ódszereivel kapcsolatban ez a 
szö v eg es, dokum entációs anyag elegendő tám pontot 
nyújt.

Részlet Rózsás János cikkéből (1998)

U'tP'EX
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PARAMUZIKOLÓGIA 39. 
"Megállí tott" m ű v e k

Nem szeretek megrendelésre 
komponálni. Mindig ott kísért a 
tudatomban annak lehetősége, 
hogy munkám nem nyeri meg a 
megrendelőnek a tetszését és így 
az félreteszi a művet. MEGÁL
LÍTJA! És ez egy mű életében nem 
kis dolog; egyáltalán nem elha
nyagolható. Sokkal nagyobb ne
gatív hatása van a műalkotásra, 
mint ahogyan azt képzelhetnénk. 
Kezdetben magam sem tulajdoní
tottam jelentőséget az ilyen— ter
mészetesen mindig sztaniolpa- 
pírba csomagolt — visszautasí
tásnak. Majd akad más előadó, 
aki bemutatja a művet és, talán?, 
sikerre is viszi. Éppúgy hittem eb
ben, mint évszázadokon át min
den más művész. És egyszer csak 
kezdtem odafigyelni a jelenségre. 
Észrevettem, hogy a mű kezdeti 
elutasítása, akármilyen udvarias 
is legyen az, rávetül a mú további 
sorsának alakulására.

A kompozíció sorsútja azzal 
kezdődik, hogy a "megállítást" 
követő hosszú periódus nemcsak 
elszigeteli a művet a többi alko
tástól és ezáltal mintegy megbé- 
lyegzi azt, hanem látszólag iga
zolja is, hogy az alkotás nem érde
mel figyelmet, egyszerűen szól
va: ROSSZ. Ez a látszat minden
képpen hat az alkotóra és így a 
szomszédos művek keletkezésé
re is. Jó esetben pozitívan hat: 
megállítja az alkotót a hibás úton, 
a "csakazértis" energiáját sugá
rozza további műveire. De sokkal 
inkább beárnyékolja a hosszú al
kotáskörüli hallgatás a szerző 
egész tevékenységét — az alkotá
son kívülit is.

Ha már végétért — valaho
gyan — ez a mú-körüli-csend — az 
előadásokat a késői bemutatótól 
kezdve mindig valami buktató 
kíséri. Valami sehogyan sem akar 
kialakulni körülötte. Valami óriá
si változásnak kell bekövetkeznie 
a mű vagy szerzője életében, hogy 
ez a "varázs", ez a negatív, rávitt 
energia megszűnjön. Ez az út rend
kívül hosszú, a szerző aligha éri 
meg életében műve rehabilitáció
ját. Nem túlzott a kifejezés: rehabi
litáció. A MEGÁLLÍTOTT MŰVE
KET nehéz visszahozni az élők so
rába.

Se szeri, se száma a zenetörté
netből idézhető példáknak. De, 
hogy valamilyen rendet alkothas
sunk e példák sokféleségében, 
már kezdetben utalnunk kell rá,

r

JBSSfe

hogy gyakran maguk a szerzők 
állítják meg művüket. A leggya
koribb ok az, hogy a szerző túllé
pett fe lfo g á sb a n , íz lésb en , 
stílusban, mesterségbeli tudás
ban korábbi művein. Ide sorol
hatjuk a zsen g ék et, a m ég  
kialakulatlan egyéniség próbál
kozásait. De néha előforrdul, 
hogy már befutott szerző is elége
detlen frissiben komponált mű
vével és VISSZAVONJA azt. Erre 
érdekes példa Sosztakovics IV. 
szimfóniáin, a szerző a próbákon 
vonta vissza alkotását. Tehát eb
ből a különös belső átváltozásból 
született volna az V. Szimfónia re
mekműve: egy totális életreszóló 
tagadásból ez a hatalmas IGEN
LES? Rendkívül érdekes volna a 
zenetudomány és ezen belül az 
alkotáslélektan számára az ilyen 
esetek tanulmányozása.

Máskor ok lehet a szerző korai 
vagy váratlan halála. Vagy a ha
lált megelőző életszakasz vívódá
sa. Debussy majd minden váz
latát (és ki tudja, hogy csak azo
kat?!) halála előtt megsemmisí
tette. Bakfark Bálintról is ezt je
gyezték fel kortársai. De e kategó
riában másról van szó: arról a 
megállításról, amelyet maga az 
élet, a természet idéz elő azzal, 
hogy ellentmondást nem tűrően 
megálljt parancsol. Rendkívüli 
példa erre Puccini Turandotja. A  
műnek nem volt igazi dramatur
giai megoldása. Puccini is tudta 
ezt. Mégis erőlködött, rádium
tűkkel a torkában, hogy végigvi
gye a cselekményt a mindent fel
szabadító szerelem apoteózisáig. 
A természet közbelépett Liu halá
lának jeleneténél: ezzel a befeje
zéssel tökéletes a drámai cselek
mény kifejtése, Liu halála után 
NINCS TOVÁBB!

Közismert Schubert példája a 
VIII. szimfónia esetében: megállt 
a komponálásban, mert kiégett a 
mű belső ihletdramaturgiája. De 
a VII. nagy C-dúr Szimfóniái egy 
aprócska technikai akadály kés
leltette évtizedekig, az a tény, 
hogy a befejező tételben hatalmas 
szakaszokban ismétlődnek me
chanikus kísérőosztinátók. A bé
csi szimfonikus zenekar muzsi
kusai nem voltak hajlandók elját
szani, tartja a legenda. Nyilván a 
mű hatalmas mérete, "angyali 
hosszúsága" és, talán, nehézsége 
riasztotta el őket. Schumannak, 
Mendelssohnnak kellett jönnie, 
hogy a művet bevonja az európai 
zenei köztudatba.

Egy művet nem szabad meg
állítani, még akkor sem, ha úgy 
hisszük vagy tartjuk, hogy nem 
remekmű.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  Kolozsvárról Dortmundba elszár

mazott költő, Bárdos B. Arthur legújabb 
kötetét (Az el nem hangzott párbeszéd, Tevan 
Kiadó, 1998) Budapesten az írószövetség 
klubjában mutatták be; ezt követően a köl
tő Erdélyben is találkozott olvasóival.

Veszprémben, a Viza Kft. kiadásában 
jelent meg Sinkó Zoltán: Abrak az agynak 
című humoreszk-kötete, mely közel 80 
újabb keletű írását tartalmazza.

Idén szeptember 18-19-én voltak a Hé
vízi Irodalmi Napok, melyeket évről vére a

Csokonai Vitéz Mihály irodalmi és művé
szeti társaság, valamint Héviz város önkor- 
m ányzata rendez meg. Idei témájuk: 
"Kortársunk, Csokonai Vitéz Mihály". Za
lán Tibor, Fűzi László, Kemenes Géfin 
László, Kántor Lajos, Kabdebó Tamás sze
repelt az előadók között.

Szabolcsi András: Az ifjúság Helikoni 
Ünnepségei Keszthelyen című monografi
kus munkáját Nagykanizsán a Czupi Ki
adó jelen tette  m eg, hátsó  borítóján  
Lászlóffy Aladárnak a kolozsvári Helikon 
nevében 1993-ban elmondott köszöntő szö
vegével.

Vita Zsigmond Enyedi évek, enyedi 
emberek című visszaemlékezése a Csíksze
redái Pallas-Akadémia kiadásában látott 
napvilágot és tartalmazza a Helikonban 
pár éve először közölt 1945-ös Cégemaplót 
is.

A z  1996-os intézet kiadásában jelent 
meg a Tánczos Gábor Emlékkönyv. Gaz
dag tartalmát jelentős, először nyilvános
ságra h ozott dokum entum ok és 
visszaemlékezések képezik.

A z írószövetség klubjában szeptember

29-én nyílt meg Dr. Lestyán Ferenc nyugal
mazott gyulafehérvári vikárius Megszen
telt kövek, erdély i tem plom ok című  
fotókiállítása; közreműködött Jancsó Adri
enne.

Harmadik évezred, Kárpátmedencei 
gazdasági és kulturális szem le címmel 
megjelent egy új képes folyóirat próbaszá
ma Budapesten. Tervezett megjelenés: 
évente hat alkalommal. Szerkesztik: Má
tyás B. Ferenc, B. Bencze Jakab és Kábái 
Eszter. Menedzserek: Kossovitz László és 
Gábori Csaba. Kiadja a POSSUM lap- és 
könyvkiadó.

Újraindul a Családi Tükör; 1998.1. szá
ma a nyáron jelent meg Jakab Márta szer
kesztésében, rendkívül finom nyomdai 
kivitelben, 36 oldalon, a régi lap formátu
mában. Ára 4900 lej, a szerkesztőség posta
címe: Kolozsvár; Iuliu Maniu 4.

Megalakult az Udvarhely Szék című, po
litikai-társadalmi profilú lap. Eddig négy 
száma látott nyomdafestéket.

"Drámai”
vonalvadászat

Rejtvényünk 83 választóvonalat tartalmaz. Feladat: 
a háló Kitöltése és a választóvonalak berajzolása.

VÍZSZINTES:
1. Hunyady Sándor (1892—1942) színműve. 2. 

Európai félsziget — Növényi vegetatív szerv — 
Magatartás. 3.... poetica, József Attila verse — Latin 
kötőszó — A szem szivárványhártyájának gyulla
dása — Ambrus Katalin — Izom egynemű hangzói
— ...-pókusz. 4. Állóvíz — Fukar — Ruténium és 
vanádium vegyjele — Mezőgazdasági eszköz — 
Asztádum — ... Tamás komája, Ady Endre verse. 5. 
Moliére (1622—1673) egyik vígjátéka. 6. Határ lati
nosán — Gyűrű, románul — Lépés angolul — Pré
da. 7. Alapvető — ... Elek, hazai történész — 
Nitrogén és szelén vegyjele — Spanyol kocsik nem
zetközi betűjele. 8. Meg-..., fölkeres — Valamivé 
válik — Sakkfigura — Orbán Dénes — Egyezkedés. 
9. Kolozs megyei település — Hosszasan tesz-vesz
— Szereplő a Homok titkai dmű filmsorozatban — 
E. C. 10. Nazim Hikmet (1901—1963) színműve. 11. 
Az új..., Tóth Árpád — Vers — Tenger a Fekete-ten
gerben — Torok-..., betegség — Olaszországi folyó
— Adó, illeték. 12. Reléállomás — Alaptalanul vád
ló — A 13 vértanú városa — Állítsátok meg Arturo 
...!, Brecht-mű. 13. Háy Gyula 4 felvonásos színmű
ve.

FÜGGŐLEGES:
1. Ifjú — Vissza: azzal a személlyel — Vagy, 

oroszul. 2. Spanyolországi folyó — Nevezetes fegy
verletétel színhelye — Fonetikus mássalhangzó. 3. 
Katona Éva — Piszkol — Hajófar. 4. Dolgos kéz 
jelzője — ... Germani, olasz énekes — Metania..., 
Molter Károly regénye — Szigligeti személyneve. 5. 
... Livius római történetíró (ie. 59—i.sz. 17)— Szelén 
és germánium vegyjele — Helyhatározó rag — ó ,  
oroszul. 6. Román személyes névmás — Járom — 
Tanonc — Küzdelem. 7. Könnyező — Kezével jelez
— Üdítőfogyasztás. 8. Szerves anyag — Üzemelést
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szüntet — Egykori római öltözet (fölös ékezet). 9. 
Ágoston Zoltán — ... Géza, az 1967-es Operakézi
könyv szerzője — Sakk-döntetlen — Fém. 10. Ráje- 
gyez-e? — Ferde tornyáról híres olasz település - 
Vajda Ida — Aliz egynemű hangzói. 11. Kolozsvári 
sörmárka — Nagy kéverakás — Részben rámás. 12. 
Kovásznai kocsijel — Az éle — Ilyen gyümölcs a 
som. 13. Eredményes — ... rapszódia, Kiss Jenő 
verse — Szópótló szócska. 14. Szerszám — Női 
becenév — Véka egynemű hangzói — Csont, romá
nul. 15. Reszket — Régi római női ruhadarab — 
Szerzetes. 16. Eldönt — Ibsen-dráma. 17. A viccek
ben fukar — Személyes névmás — Együgyű — 
Radián. 18. Régi férfi ruhadarab — Nitrogén és 
mangán vegyjele — Szarvasból való — Tiszaparti

vajdasági település. 19. Nagy Dénes — Vízi sport — 
Be nem avatott. 20. Ittrium — Felfogóképesség — 
Énekek... — Madár. 21. Tehetséges — Sziget a (ran
da partok mentén a Vizcayai-öbölben —Női ruha
tartozék — Torma.

K. K O V Á C S A N D R Á S

A HELIKON 19. számában közölt, Örmény 
közmondás-csokor dmű rejtvényünk megfejté
se: Az már nem tréfa, ha valaminek fele sem igaz. 
Amíg a kövér elsoványodik, addig a sovány elhal. Jobb 
az okos ellenség, mint a balga barát. Mikor a fa kidói, 
van elég favágó. Egy kézben két dinnyét nem tart
hatsz.
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