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HATÁR GYŐZŐ
R é g i s z é p  id ő k
ó, azok a régi szép idők, amikor 

a Fenyítettnek a fenyítést, a megfe- 
nyíttetés után meg kellett köszön
nie! Azok a paradicsomi szép idők!

amikor a heti hányszori rásó- 
zásban számolták a heteket, a havi 
mennyiszeri eltángálásban szemel- 
gették a hónapokat — a veretteté- 
sen m érték le  a szá n tá sv etés  
arattatását, a gabonatermésen az 
esztendőket! ó, azok a régi szép 
náspágok, a becsületben lelazsna- 
kolt idők!

amikor a fenyítendők még tisz
telettel sandítottak a vasárnapi sa
rokban a fenyítéktartóra — mely 
választék hogy melyminő gazdag 
volt, isten az atyám! nádpálca és 
ütleg, dákó és lovaglóostor, botverő 
és tekeütő, áztatott kötél és bikakor
bács: ki nem csókolta meg boldog 
örömmel a csököt, vele, rajta, a ma
gáé leveretvén?

és ha nem látástól vakulásig, hát 
kalaplengetve messziről: mi volt az 
eredménye? illedelmes megsüve- 
gelés, korai ágybamenés, rendezett 
utak

megszégyelleni magát odvába 
bújt a kákompilli; ha volt olyanja, 
képére sült a megérdemelt kudarc s 
tudta-látta ország-világ, még mi- 
nekelőtte lerítt volna róla

a borsón-térbetyülésért a meg- 
pirongatottnak ha kezet kellett csó
kolnia, hát azt is a lenyújtott 
őzbőrkesztyűn keresztül tehette 
csupán, igencsak lesütött szemmel, 
ki mint a Pirongatót meglátni nem 
merészli

jólesett a Felsőbbséget kegyes 
kedvében találni, mukkanás nélkül 
rikkantani, néki fokos-átugrálni, 
hintóhágcsóját-kerékvető kövét 
sártól tisztítani, fényesre glancolni; 
oldalsandítós betekintésre, díszud- 
varközépi szobránál eljárni a csí- 
n om -fegyvertáncot: m icsod ás  
palkó-piculák hullása volt!

inas a bőrkötényes majsztra- 
mot, mesteruram a magoskalpagos 
uradalmi kasznárt, komoma a Dá- 
maságot s maga a Dámaság, hó 
nyakszirtjével odapirulóban, fe- 
szes-két-sor sújtásos Ó-Urának Pal- 
lo sjo g á t m eg in stá llv a ; k i-ki 
magamegbecsülőn a pucér-magá- 
ét-odatartotta-tárta s volt is 'lesz- 
nemulass"

ha a Cikornyatúra főem eleti 
zárt-öregerkélyén az aléspán ófő- 
mélcsága a Pispek Úr ő  Haeminen- 
dája Főprebendáriusával kártyázni 
kegyeskedék, hát az egész várme
gye a megszeppent Kaszinó előtt 
pödrött bajsza-villódzva-s haja- 
donfőtt: visszafojtott lélegzettel les
te a lapjárást és várta a csata 
kimenetelét

harangszóra táncolt az erény, a 
cserény, a barátfüle és a mandragó- 
ra, és-de se berbécs nyársra, se kis- 
bárány a sü tőb e nem  m ent 
beszenteletlen

mámoros legátus deák szagol
gatta az Erény strimflijét-cumplá- 
ját: k a sté ly o s csem p ek ályh ák  
vörös-izzásig-töltése, latinórák las
sú forgadozásaL. holott a jércemel- 
lű tutor még a nyápic gróflányt is 
királykisasszonynak esmérte és t a 
ngo-tangere-tetigi-tactumpruszlik- 
vágásán úgy-de-úgy leskelte-kuta- 
kodta, hogy a vágy a plundráját 
majd szétvetette a kívánkozástól

amikor az ostorhegyes kormost 
kapott, ha a nemesúrfit nosztalgiá
záson érték, a rókaképű libatolvaj 
deresre húzatását penig a belső er
kélyzsalu alatt meglesnie az Úrnő 
d elektá bilis titkos privilégium a  
volt: számolni, hogy hányat üt a 
kasznár és hányat a háttér rokokó 
homályán a pendelóra

ó, azok a boldog idők, a soha
volt régi szép idők, amikor úgyan 
éltünk, mint a mesében Mard: h e- 
v e s e n !  azok a meseszép, mennyei 
m esszeségben feltündöklő, soha 
vissza nem térő, bimbor iskátulyá- 
ba csomagolt, arany papírba gön
g y ö lt, selyem aran y  sza la g g a l 
felpántlikázott régi szép idők—
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HELIKON

V issza a Forrásokhoz 3
"Az én n em zed ék em  M ózes A ttilától K ós K árolyig terjed"

— beszélgetés Bálint Tiborral —
Palkó Mária: Egy egészen általános kérdés

sel kezdeném a beszélgetést... Miben látja Bálint 
Tibor a romániai magyar irodalom jellegzetessé
gét; egyáltalán létezik-e ilyen jellegzetesség?

Bálint Tibor: Sajátos az erdélyi iroda
lomban az, hogy az író testközelségből nézi 
kezdettől fogva azt, ami körülötte történik. 
Nyelvileg is sajátosan fejezi ki magát: ahogy 
Nyugaton az esztéták elhatárolják, hogy 
vannak megfigyelő írók és ítélő írók, én azt 
mondanám, hogy az erdélyi író átélő író. 
Összevetve az anyaországi irodalommal, azt 
mondhatnám, hogy a hatos villamostól a 
szerkesztőségig és az onnan visszaút hazáig 
nem nyújt az embernek óriási kalandot, el- 
mélyülési lehetőséget... Persze vannak kivé
telek is, de inkább a költészetben, ahol elég 
egy benyomás, egy reflexió. A prózához vi
szont épületanyag kell, és az, hogy ismerjen 
az ember ezer figurát. Az erdélyi mindig 
megszenvedett sorsú ember — a lét súlyát 
mindig éreztük, érezzük, és ez nem baj, mert 
csak így forrik ki valami. Nyelvi vonatkozás
ban talán kissé eltúlozzák azt, hogy "milyen 
szépen beszélnek" az erdélyiek — ki az, aki 
szépen beszél magyarul? A kultúrember, az 
író, a művész igyekszik szépen beszélni, és 
sok szó szivárog fel nálunk a tájnyelvből — 
általában az erdélyi író közelebb áll a nép
hez... Németh László félszázaddal ezelőtt azt 
mondta, hogy az erdélyi irodalom fogja meg
újítani az anyaországit is, főleg a novellában, 
mert sokkal balladisztikusabb, sokkal tömö
rebb. Sajnos ez — legyünk őszinték — egy 
csomó dolog miatt nem következett be.

P. M.: Az "átélő irodalom " megnevezést le
hetne alkalmazni a Forrás-nemzedék írásaiban 
is?

B. T.: Mindenképpen. Egyébként én ezt a 
szót, hogy: nemzedék, nem túlságosan sze
retem, mert nem mi találtuk ki, akik elindul
tunk a Forrás első hullám ával. Ez egy  
irodalomtörténeti kategória, mi egymásra 
sohasem  m ondtuk, hogy nem zedék va
gyunk. Amikor ez szóbakerült annak idején, 
azt mondtam, hogy az én nemzedékem Mó
zes Attilától, Vári Attilától Kós Károlyig ter
jed. Én nem tudok határokat húzni, és azt 
hiszem, ez nem is feladatom. Amellett: nyil
ván minden fiatal világmegváltó szándékok
kal indul el; nekünk az a nyomorúság sza
kadt a nyakunkba, hogy éppen a diktatú
ra/diktatúrák alatt indultunk neki az élet
nek. Ha egymásra néztünk, nyilván tudtuk, 
hogy mit kell csinálni, anélkül, hogy pontok
ban megfogalmaztuk volna — nem lehetett 
tizenkét pontban, vagy akár öt pontban sem 
megfogalmazni, hogy mit akarunk, minden
ki levonta a maga módján a következtetése
ket az '56-os eseményekből. Akkor nem 
lehetett rebellisnek lenni, esetleg a sorok 
közt. Aztán jöttek évek, amikor valami lazu
lás következett be. Persze az irodalomtör
ténet ezt is az "alkotó marxizmus korszaká
nak" nevezi. De ezt így kellett akkor leírni. A 
Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtör
ténete nagy vállalkozás volt, jó, hogy akkor 
mondatokban kellett engedményeket tenni, 
de az értékelésével a mai napig is egyetértek

P. M.: Éppen Kántor és Láng teremtette meg 
az irodalomtörténet számáru a Forrás-nemzedé
ket, és ők közös jegyeket vélnek felfedezni a nem
zedék íróinál...

B. T.: ő k  nem rossz szándékkal beszéltek 
nemzedékekről, bár meg kell mondanom, 
hogy az előttünk járó nemzedéknek is olyan 
tagjai voltak, mint Bajor Andor, Kányádi 
Sándor, Sütő András, Székely János, Szabó 
Gyula. Annyira ajnároztak bennünket, hogy 
egyik kollégám bedobta a köztudatba, hogy 
ők a "tiszták". Én akkor elgondlokoztam, 
hogy: miért, akik előttünk jártak, azok már 
be vannak piszkolódva? És hogy mi az elő
deinkhez képest képviselünk valamit. Elő
ször is, minden kezdő költőcske-írócska 
munkái zsengék, inasmunkák. Akkor hogy 
vessük össze ezt a nagy nemzedékekkel, 
Horváth Imre négysorosaival, vagy Dsida 
verseivel? Azt tehát túlzásnak tartom, hogy: 
mi vagyunk a tiszták, velünk kezdődik a 
világ. Később aztán a Forrás első hullámával 
indulók beérkeztek vagy beérőben vannak.

P. M.: Nem lehet ezt a kinyilatkoztatást azzal 
magyarázni, hogy az ideológiamentességükre 
gondoltak?

B. T.: Igen, talán az a plusz ebben a nem
zedékben, hogy idejében elkezd fanyalogni, 
fölháborodni a proletkulton. Politizálni vi
szont nem lehetett. A másik dolog, hogy ez a 
nemzedék már művelt volt: esztétikailag, 
irodalomtörténetüeg, nyelveket, irodalmat 
tanulmányozott, féllábbal még bent volt az 
egyetemen, vagy már el is végezte. "Ósösz- 
tönös" író, mint Nagy István, nem volt már 
közöttük. Ezeknek a gyerekeknek már volt 
formakultúrájuk, volt mondanivalójuk is, és 
sokmindenkihez képest a fellépésük többle
tet jelentett — de nem mindegy, kikhez vi
szonyítunk: ne felejtsük el, hogy az erdélyi 
irodalomban volt azért egy Tamási, Kuncz 
Aladár is. Kuncz Aladárt én világirodalmi 
rangúnak tartom. Tamásit nem szerettem 
annyira, mert szóeprész, anekdotizáló... En
nek megvan a világirodalomban az esztéti
kája. Eliottól Tolsztojig, hogy a nyelv arra 
való, mint a tisztára mosott üveg: hogy át
menjen rajta a fény. Nem kell cifrázni és 
nyaggatni a nyelvet, hogy mutassuk, hogy 
mi mindent tudunk róla — mások is tudtak. 
Mutassanak nekem például egy olyan orosz 
írót, aki egy gépelt oldalon belül öt metaforát 
elsüt. Ilyen nincs...

P. M.: Mit jelentett esztétikai szempontból a 
Forrás-nemzedék által hozott változás?

B. T.: Van egy képlet, ami megmagyaráz
za ezt az egészet. Az idős író és a fiatal író 
közötti alapvető különbség az, hogy az idős
nek megvan a múltja; a jelenben valahogy 
elhelyezkedett, és egyetlen dolognak, a jövő
nek a bizonytalanságától fél. A fiatal épp 
fordítva: múltja még nincs, a jelennel elége
detlen, és egyetlen dolog, amiben bízik, a 
jövő. Ez azt hiszem, jellemzi az egész nemze
déket. Persze mindenki egyénileg éli át a 
sorsot, és nem tudok olyan kollégáról, aki 
hangsúlyozta volna, hogy ő egy nemzedék
hez tartozik. Az ember, amíg fiatal, lázadó,

de mi sajnos nem lehettünk túlságosan re
bellisek: a cenzúra szeme nyitva volt. Voltak 
azért okosabb cenzorok is, akik tartották a 
hátukat, és úgy tettek, mintha nem mindent 
vennének észre. Az én regényem, a Zokogó 
majom több, mint két évig állt a cenzúra 
asztalán, amíg jött egy "rendesebb" cenzor, 
aki kihasználta azt, hogy a nagyfőnök eluta
zott, és azt mondta: menjen. Két dolog miatt 
akadt fenn a regény: benne volt a bécsi dön
tés, és az oroszok bejövetele — de úgy volt 
benne, mintha egy angol történész írná meg. 
A történelemben nem lehet hazudni, nem 
lehet romantizálni.

P. M.: Ezek szerint az irodalomnak egy fontos 
funkciója a helyzettisztázó hozzáállás.

B. T.: Okvetlenül. Ez végigkíséri az egész 
világirodalmat. Ott van például Zola kiállá
sa a Dreyfus-pörben...

P. M.: Ön úgy érzi, hogy ez a sorstudat- és 
sorstisztázó irodalom közös jegynek tekinthető a 
Forrás-nemzedék esetében?

B. T.: Igen, ebben eléggé egységesek vol
tunk. Akikkel indultunk, eljutottunk vala
hová: beteljesedtek ezek a pályák, és azáltal 
teljesedtek be, hogy nem dőltek be a prolet- 
kultnak. Talán választ jelenthet az, hogy ho
gyan látja egy akkor induló ember — Farkas 
Árpád — az elkötelezettséget: "önkéntes, 
belső kényszerből fakadó cselekvés: hasz
nálni akarás. Azt hiszem, ez a mi elkötele
zettségünk. A lekötelezettség: gerincsor
vasztó, meddő, passzív állapot, a pincér mo
solya a buksza elővételekor." Éz a magatar
tásforma sajátos. Máshol azt mondják: "nem 
fogadnak el esztétikai kánonokat." Ez igaz, 
de miért: Horváth Imre elfogadott? Dsida 
elfogadott? A tehetséges ember sohasem fo
gadott el készen kapott kánonokat. A balol
daliak elfogadták a párt-diktálta kánonokat, 
esztétikát, de az egészen más. Külön kell 
ezeket a dolgokat választani.

Nagy Istvánék meg sem tűrték, hogy egy 
fiatal másként gondolkodjék. Amikor ké
sőbb az én pályám is kezdett kiteljesedni, és 
megírtam a Zokogó majmot, két utánnyo
mása is gyorsan elkelt. Mi az, amiért akkora 
sikere volt ennek a könyvnek? Az, hogy

2



annyira lefojtott volt a közélet, és annyira a 
sablon dominálta az irodalmat, hogy jött egy 
friss hangú ember, aki családregényből tár
sadalmi regénnyé bontotta a maga mondan
dóját — annyira sok szereplője volt — és 
aztán történelmi regénnyé is. De miért mon
dom ezt? Egyszer csak érzem, hogy Nagy 
István nagyon merkel rám. Mi történhetett 
vele, miért haragszik rám? Aztán rájöttem, 
hogy azért, mert Kántor Lajos, aki elragad
tatva írt egy dupla tárcát a regényemről, ezt 
a címet merte adni, hogy: Az irodalom nagy
korúsága. Amikor ezt olvastam, tudtam, 
hogy baj lesz belőle. Baj is lett. Aztán egy 
közös felolvasókörúton voltunk Nagy Ist
vánnal, és megkérdeztem tőle, miben hibáz
tam, mi a baja velem. Hát, tudod, kérlek 
szépen, mondta, te azokról írtál a regényed
ben, akik ellen mi harcoltunk az illegalitás 
idején. Erre én próbáltam mondani, hogy a 
bűnözők, vagy bárki ellen harcoljon a tör
vényszék, nem az író dolga elítélni vagy fel
menteni valakit, az író feladata ábrázolni. Ha 
egy orvosnál megjelenik egy beteg, nem 
mondhatja: ilyen ronda betegséggel nem 
foglalkozom...

P. M.: Beszélne egy kicsit arról, amit már 
említett: a formakultúráról?

B. T.: Az egyetemen az ember megtanul
hatta, mik a formák. Tudták, mi a szonett, 
tudták, mi a nyugat-európai, antik verselés. 
A próza metruma nyilván titkosabb, nehe
zebb megtanulni. De volt egy jelentős olva
sottság is, ami az "ősösztönös" íróknak nem 
volt. Akkoriban én is éjjel-nappal olvastam. 
Volt egy műfajom is, amit én találtam ki 
magamnak: Arcképek a köröm hátán. Meg
írtam huszonöt-harm inc világirodalm i 
nagyság arcképét, és a mieinket is Petőfitől, 
Krúdy Gyulától másokig...

P. M.: önről úgy beszélnek, hogy első köteté
nek novellái formai szempontból újítást jelentet
tek...

B. T.: Én úgy voltam és vagyok a formá
val, hogy a tartalom, ha tehetséges emberről 
van szó, szinte kényszerítő módon meghatá
rozza a formát. Amit mondani akarok, csak 
egyetlen módon mondhatom ki. így aztán a 
kritikával — Láng Gusztival — volt is némi 
koccanásom; egyszer összekaptunk azon, 
hogy hogy írok én olyan regényt, ahol a 
fejezetek nem összefüggőek. En akkor azt 
mondtam: a te kedvedért megteszem, hogy 
két mondattal összekötöm őket. De az már 
nem igaz. Babits azt mondja, hogy az író 
elhanyagol olyan pontokat, amelyek nem il
lenek a rajzába, és fölvesz olyan pontokat, 
amelyek a valóságban teljesen különállnak 
egymástól; hát nem jobb volna ezek szerint 
csak magukat a pontokat, a valóságnak eze
ket a csillagképeit ábrázolni, amelyeket a 
lelki szemünk amúgy is annyira hajlandó 
összekötni? Neki van igaza. Ezt a szerkezetet 
követtem a Zarándoklás a panaszfalhoz cí
mű regényemben, s ennél maradtam a Bábel 
toronyházában is.

P. M.: Jó lenne, ha beszélne nekünk arról a 
nagy vitáról az Igaz Szóban, amelyik 1963-ban 
robbant ki az Ön Forrás-kötete nyomán...

B. X: Nézze, itt volt két kategória: hogy a 
kritikus az irodalmon belül, vagy az irodal
mon kívül él. Nyilván ezt sem iáiét általáno
sítani, van, aki benne él, hisz például Kántor 
Lajos vagy Láng Gusztáv benne éltek és él
nek. Volt, aki egyszerre volt belül és kívül,

mint Hajdú Győző, aki pártutasításra képes 
volt megtámadni bárkit, és közben a zsebé
ben ott volt egy színdarab, amit ő írt. Voltak, 
akik teljesen csoportokon, irodalmon kívüli
ek voltak: Robotos Imre, Kovács János...

P. M.: Az akkori viták mögött milyen erővo
nalak húzódtak meg? Presztízsharc volt, ideoló
giai harc, vagy egyszerűen eltérő 
irodalomszemléletek?

B. X: Ezzel talán le is lehet zárni a rám 
vonatkozó vitát... Lévén, hogy külvárosi 
gyerek voltam, és még ott is laktam, amikor 
első novelláimat írtam, rám varrták, hogy én 
periférikus vagyok. Hát a periférián is lak
tam. Azokat az embereket ismertem, és azo
kat az embereket is kellett ábrázolja valaki... 
Ez volt a fő vád ellenem, és sokáig elkísért. 
Kovács György írt annak idején ilyen cím
mel, hogy Gyom, amelyet irtani kell. Kisült, 
hogy én is gyom vagyok... Aztán Marosi 
Péter írta, hogy Harcosok, kutatók, bámész
kodók. Én voltán nyilván a bámészkodó a 
pálya szélén.

P. M.: Kik voltak azok, akik valóban irodalmi
esztétikai szempontokat képviseltek a kritikában?

B. X: Említettem már két nevet, de na
gyon sokszor az írók szolgálták a kritikát — 
én is nagyon sok könyvről írtam. Ezt csinálta 
Lászlóffy is, később Mózes Attila is — és 
voltak még, akiknek a szava értékhatározó 
volt. Az író, hogyha megír valamit, és a kri
tika azt dicséri benne, ami nincs, akkor sem
mi öröme nincs az alkotónak benne. Hiába 
emelnek engem az égbe, ha nem annak alap
ján, amit írtam...

P. M.: Szeretném, hogyha arról beszélne, 
hogy mennyiben ért egyet azzal a képpel, amit 
önről az irodalomtörténetek, monográfiák kiala
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kítottak...
B. X: Engem az lepett meg, hogy a Kán

tor—Láng mennyire hitelesen ábrázol be
nőnket — és nemcsak engem —, úgy, ahogy 
vagyunk. Egy csomó telitalálat van ebben a 
könyvben. Bertha Zoltánnak is, aki monog
ráfiát írt rólam, volt kulcsa a könyveimhez 
— az döntő, hogy a kritikusnak legyen kul
csa a könyvhöz, a szerzőhöz...

P. M.: Én azért megpróbálnék felszínre hozni 
néhány ellentmondást — Bertha Zoltán például 
az egyik pillanatban úgy ír Önről, mint aki a 
moralizálást elveti, máskor pedig, hogy igenliazt. 
Másutt olvastam olyat, hogy: ítélkezik, illetve 
nem ítélkezik...

B. X: Ez logikus. Én nem vagyok az a 
nagy moralista. Tőlem idegen az, hogy szó
ban, közvetlenül moralizáljak. Lehet, hogy 
félreértés, lehet, hogy abból derül ki, ahogy 
és amit ábrázolok. A csehovi példára szok
tam hivatkozni: az írónak nem az a dolga, 
hogy véleményt mondjon a női betegségek
ről, a cipőgyártásról, a lócsiszárokról, hanem 
hogy ábrázolja őket. Ettől a magatartástól 
nem idegen a morál, csak az nem közvetle
nül kifejezett...

Balázs Imre József: Szeretnék rákérdezni a 
gyermekirodalomra... Ön évtizedekig dolgozott a 
Napsugárnál, és írt gyermekekhez szóló törté
neteket. Mi az, amit a gyermekeknek ö n  szerint 
irodalomként/gyermekirodalomként adni kell?

B. X: Ez egyéniségtől is függ. Például 
Veress Zoltán, akinek a novelláskötetével el
indult a Forrás-sorozat, remek verses mesé
ket írt egy idő után. Ő meg is ijedt, hogy 
rávarrják, hogy gyerekíró. Nem tudom, mi
ért, van aki számára ez a kategória lefokozó. 
Én azt mondom, bár születne még legalább 
egy-két olyan gyermekíró, mint amilyen 
Móra Ferenc volt. Rendkívül kevés olyan író 
van, aki a gyermekeknek ír. Többnyire a mű
kedvelők, dilettánsok árasztják el írásikkal a 
gyermekirodaimat — sok ilyet olvastam  
szerkesztői pályám során. Szerintem az a 
gyermekirodalom, ahol szintén megvan a 
megszenvedett sors. Sokszor leírtam, hogy a 
gyereket föl kell rázni, le kell sodorni arról a 
"pályáról", ahol van. És ezt csak érzelmileg 
lehet, értelmileg nem — ha érzi, hogy az 
anyja élete veszélyben van, akkor érzelmileg 
képes átfogni a helyzetet. Tolsztoj mondja, 
hogy az ember mellén függő lámpás mindig 
csak azt a szűk ösvényt világítja be, amelyen 
ő halad, az irodalom célja az, hogy onnan 
kimozdítsa az embert. A nyugati gyermekla
pokban például űrrepüléstől kezdve min
den benne van, csak nicsenek érzelmek, 
nincs egy megható történet, nincs egy Torő- 
csik Palkó csizmái — mint Móránál.

Én erre törekedtem, és nyilván rá vetítette 
a meséimre is a fényét az, amit a nagyoknak 
írtam. Katartikusnak kell lennie egy kicsit a 
gyermekirodalomnak És mondok valamit: 
nincs ilyen, hogy gyermekirodalom: iroda
lom van. A kettő ugyanaz, csak, ahogy egy
szer Kányádi írta metaforikusán, az asztal az 
egyiknél kisebb valamivel, mert a gyermek 
nem érné fel a felnőt asztalt. A jó irodalom 
egyéves kortól százéves korig terjed — ha 
eléggé közérthető nyelven, stílusban van 
megírva, a gyermek felfogja még azt is, amit 
egyébként nagyoknak szokás elmondani.

Szerkesztette:

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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SIGMOND ISTVÁN

Hejehuja most és mindörökre
Nem tudja, hogy a halál az arcára költö

zött, csak a szemét nem bitorolja, nincs benne 
konok visszautasítás, őrjöngő felháborodás 
vagy a kétségbeesés rémülete, és hol van még 
az elfogadás apátiája, a belenyugvás bölcses
sége? Mozdulatlanul fekszik, szólni nem tud, 
fejét sem mozgatja, s ha végtagjai a jelek nyel
vén beszélni tudnának, láthatnék azt a sajá
tos áment, ahogy az élettelennek tűnő, merev 
lábak nemsokára utolsót moccannak búcsú
szó gyanánt. A bizakodás álarcát viselem az 
arcomon, nem tudom, mi végre ez a szemen- 
szedett hazugság, noha inkább önmagamat 
áltatom, nekem halál az ő halála, nekem, 
egyedül, de egyelőre a tekintetébe kapaszko
dom, a furcsán ragyogó szemekbe, ahogy je
lez nekem, mondani szeretne valamit. Közel 
lépek, megigazítom a homlokába hulló, gön
dör hajtincseket, kezemmel az arcához érek, 
a halál menyasszonyai hófehér arccal vonul
nak a feketébe öltöztetett oltár felé, ott áll ő is 
a sorban, legeslegelöl, várja, hogy elfeledtes
sék vele is a keresztséget, csak az incselkedő 
fürtök nem illenek a képbe, az aranyszőke 
hajkoronában ott lángol az életszerűség igé
zete. A test tartozékai között folyik az ádáz 
küzdelem a létidő kezdetétől az utolsó lehe
letig, s talán utána is, de az ékek, a díszítőele
mek élik a maguk életét, talán csak önmaguk 
kedvére jöttek létre, nem csoda, ha fittyet 
hánynak a testre, erre a nyegle felkiáltójelre, 
amelynek örökös esendőségét feledtetni pró
bálja a kérdőjelekkel körülbástyázott önimá
dat. Bődületes igazságok megfogalmazá
sával töltöm az időt, az ő idejéből veszem el 
az értékes perceket, az utolsókat talán, de 
nem értek semmit, valami hörgésszerű hang
foszlányok törnek elő a nyitott ajkak között, 
ám az egymáshoz ácsolt szótagok betűkre 
foszlanak, majd elvesznek a sóhajok alig hall
ható zuhatagában. Az arcához hajolok, füle
met a szája elé tartom, szinte rátapadok vér- 
telen ajakára, s végre hallom, vagy csak hal
lani vélem a szót:

_  Táncolj!
Parancs volt? Könyörgés? Játék? Vagy 

egy rémregény utolsó jelenetét élem, amely
ben a halál az önkielégítés mámorában érzé
kelni akarja az izzadtságból áradó végzet
szagot s a tánc ritmusában rázkódó láncok 
fültépő zaját? Nem, nem, ez csak álom, nem
sokára táncra perdülnek a koporsók, az ate
isták a harangszó ritmusára vonaglanak a 
sekrestye körül, a megelevenedett szobrok a 
szentképekből kiszakított szüzeket hajku- 
rásszák a tisztelendő úr sátorlappá dagadt 
reverendája alatt, a testet kapott imák a fal
hoz lapulva rittyentenek önmaguk alá, így 
tartaték be a legújabbkori rítus, miközben a 
halál önmagával parolázik, Isten sírását időn
ként hallani, de ez csak amolyan tehetetlen 
nyöszörgés a dinomdánomban tobzódó Vég
zet ámyékszékké degradált szentélye előtt. 
De az is feltételezhető, hogy nem az álom 
filmvásznán fognak egymásra taposni a ké
pek, talán nincsenek is képek, s nem véletle
nül érzem rossz álomnak a mindentől és 
mindenkitől megszökött kegyelmet, mely 
cserbenhagyja az élőt, s a téboüyal lepaktálva 
táncra perdíti az agytekervényt s utolsó kí
vánságként megtáncoltatja a gyászoló gyüle
kezetét. E gyülekezet, melyet a közhiedelem 
kivétel nélkül gyászolónak érez, én magam

vagyok. És én nem gyászolok, azazhogy nem 
gyászolhatok. Arcom tündéri vigyorba me
redt, s a révületnek, melyet halálközelségben 
szokott világra hozni a zaklatottság, ezúttal 
semmi köze sincs az önkívületi állapothoz, az 
eksztázistól is idegen, a karok s a lábak vál
lalták az anyaságot, a lélek meddő maradt, a 
táncra ösztökélt végtagok Beethoven-zenére 
vonaglanak, s valahol a mélyben, a kisagy 
egyik sejtje elröhögi magát. Talán ezért kér
dezem:

— Egyedül táncoljak, kedvesem?
Szemében az értelem veszendőben. Közel

hajolok, egészen közel, ismét a szájára ta
pasztom a fülem, sóhajtásában megint csak 
egyetlenegy szót hallani:

— Hülye.
És mozdul a fej. Kicsit oldalt, kicsit lefele. 

Szeme üveges, élettelen.
Táncolok. A sötétet ölelem. Az egyetlen 

partner, aki a gyásztánc lassú ritmusára szü
letett, nem lehet csalatkozni benne. A követ-

Tőrös Gábor szobra

kezetességnek néha köze lehet a fennkölt
séghez, még akkor is, ha a sötétről van szó, 
mely mindig és mindenkoron az elmúlás sír
keresztjét idézi fel, az életről nem is hallott, 
ahogy a Nap sem látja önmagát, nem tud a 
szemfedőről sem, melyet születése pillanatá
ban útra valóul kapott.

Én még tácolok. Valaki meg kellene hogy 
mondja, mikor hagyjam abba, ám a csendben 
annyi értelem sincs, mint egy elvetélt vers

ben, ez utóbbi legalább mennybe meneszti az 
agytipró nappalokat és a még agytipróbb éj
jelt, a bálványozott macskanyávogás néha rí
met alkot a zongorahangoló veséjével, s közli 
mindezt lelkendező örömmel, szinte kéjesen, 
a csend viszont nem azért hallgat, mert ez a 
lételeme, hallgat, mert a halál hozta létre. 
Tiszteljük tehát és félünk tőle. És féltjük is 
persze, mert a buta csend némasága bástya
ként védelmezi az önemésztésében is han
goskodó értelmet. Ezért szorít torkon a 
félelem, amikor hangok taposnak a csendbe, 
ez az a jel, amely megállásra késztet. Abbaha
gyom a táncot, a sötét ott marad velem. Egye
lőre csak hallgatom a közeledő lépteket, pró
bálom megfejteni a megfejtheteüent, az élet is 
ezzel próbálkozik minduntalan, merthogy 
sosem látta a csődöt, a halott anyát, amelyből 
vétetett. Nem léptek ezek, inkább csődület, a 
földre zuhanó léptek csődülete. Félek. Ehhez 
már semmi köze sincs a kisagynak, az a sejt, 
amelyik nemrég röhögve ugyan, de teljesítet
te a felsőbb parancsot, most hallgat. Aztán 
menekülök. Menekülnöm kell, mert egyre 
hangosabban dübörögnek a léptek. De miért 
félek? Hiszen nem félnék, ha megkínoznának 
vagy kitépnék belőlem a lelket, elviselném, 
ha hitetlenségemre ráhúznák a hit álarcát és 
keresztet faragnának belőlem, a haláltól vi
szont félek, de csak akkor, ha aszinkronba ke
rül a Mindenséggel. A végleg elmaradt léleg
zetvételektől idegenek a dübörgő léptek, és a 
gyásztánc is röhejes mutatvány, ha padlóra 
csapódó lábak taps-imitációja kíséri, akár egy 
bohóc bukdácsolását a cirkusz porondján.

Hová meneküljek? Otthagytam a hom
lokba hulló, aranyszőke fürtüket, az egyet
lent, amely lételemként szolgálta az életem, a 
hátsó ajtó a szabadba vezet, de hiába roha
nok, a látóhatár mintha egyre közelebb kerül
ne, szűkül a tér, a felhők karnyújtásnyira 
fölöttem röpülnek, közben a hangok vér
szomjasán közelednek, Uram, Istenem, ha 
volnál nekem, a föld alá terelnéd e vérszom
jas csordát, a nyüvek templomában a kated- 
rálissá nőtt hitet is felzabálják, az őrjöngő 
indulatot és az imák sóhaját, ha megteszed, a 
világ hóhéraként ajnározni fogom a neved, 
szeressétek gyilkosaink gyilkosát, ámen.

Semmi. Pedig ez ima volt, azt hiszem. Az 
elszabadult hordát egyre közelebb érzem, 
ezek a véremben akarják viszontlátni a nap- 
fogyatkozást, pedig én lassan táncoltam, 
méltósággal és nemesen, megpróbáltam nem 
kecses lenni, mert a kecsességben önimádat
ba ágyazott ferde hajlamok nyegléskednek, 
mozdulataimban áhítat volt és hazaszeretet, 
na jó, ez utóbbi maszlag volt, belátom, masz
lag a négyzeten, merthogy nemcsak a kijelen
tés maga hiteltelen, hanem amit érdemben 
hordoz, az is félrevezet, a lángoló szövegek 
megperzselt gondolatokat szülnek, s innen 
már csak egy lépés a hamu, az enyészet, ér- 
zékletességében toronymagasan érzelemdú- 
sabb az a szó, hogy seggfej, de ez már mély
filozófia, erre most nincs idő, maszlagolással 
semmit sem érek, pedig csak önmagámban 
beszélek, és ez annyit ér mint egy akármilyen 
sóhajtás, nyüszítés vagy fohász, sőt, annyit 
sem, mert a sóhajtásnak tartalmat adhat a 
történelem, a nyüszítést meghallhatja Földa
nya, s az alázat magvait el tudná rejteni, a 
fohásznak pedig unaloműző szerepe is lehet, 
ha már a penitenda altatódalként igencsak 
bevált.

Közben nincs megállás, rohanok tovább.

» » » » » »

4



HELIKON

» » » » » »
Az árnyékomat már meggyalázták, talán ez 
kielégíti őket, csakhogy a hiú ábrándok táp
talajában fonnyadt virágok teremnek, a fel
adás burjánjai is  jogokat k övete ln ek , 
nézzétek, hogy lapulnak ott elöl, közben 
szétzilálnak mindent maguk körül és engem  
is térdre kényszerítenének, ha nem a félelem 
tartaná még mindig a gyeplőt és hajszolna 
tovább a reménytelenségbe. Am itt belül, va
lahol a mélyben, rojtosra szaggatott nadrág
ban rimánkodom, ember vagyok, selejtes 
tartozéka az univerzális csőcsdéknek. Vala
hogy közhírré kellene tenni, hogy lemondok 
az örömről és a mélabúról, sosem fogom  
gyászba ölni a mozdulatot, leszaggatom a 
tébolyulttá merevült, önhitt vigyort az ar
comról, megtagadom azt a létdemnek neve
zett ringyót a halottas ágyról, és egyáltalán: 
mindennek az ellenkezőjét hiszem és hirde
tem, és az ellenkezőnek az ellenkezőjévd is 
egyetértek, és ha ez még mindig nem elég, 
megtagadom a legkedvesebbet, lényegemet, 
a jelenemet, a múltamat és a nevemet, s ha 
ráadásként a gatyám is kell, azt is vigyétek, 
hát, ez az, lám, mennyivel könnyebben hor
dom magamban a fdelmet, már nem is roha
nok olyan veszettül, tessék elhinni, kérem 
szépen, hogy tulajdonképpen már nem is 
félek, dübörögjetek csak, gyerekek, dübörög
jetek, s ha széttéptek, hát széttéptek, persze 
azt is megtehetném, hogy nem várlak meg 
benneteket, ha ki tudnám szakitni keblemből 
a szívemet, ügyesen letenném elétek, aki d -  
sőként tiporja telibe, az szólistaként szerepd- 
het a földi és az égi harcmezők véráztatta 
szeméttdepein, közben a kórusok himnuszt 
bömbölnek, lelkesen düllednek a szemek, 
mit csinál az a kis mamlasz hóhér ott hátul?, 
üssetek a fejére, lépést betartani, emberek, 
lépést betartani, na kész, újabb rohamra, d ó 
ré!

Csakhogy mindezekből semmi sem lesz, 
mert beértek. Hát akkor elvégeztetett. Utol
jára még rimánkodnék egyet, de ezekkel nem 
lehet szót érteni, nem az én iskolámban ta
nulták az egyszeregyet, az istenük sem érti a 
nydvemet, harangjaik szavából kiveszett a 
kegyelet, a kutyák vakkantása semmit sem 
mond nekik, a virágok énekét sem képesek 
felfogni, a napsütés is emberi nydven beszél, 
de ők simléderes sapkával védekeznek elle
ne, a szememet behunyni sem merem, várom 
a torkomra fonódó kezeket, testem széteső
ben, lelkem startra készen. Körülvesznek, ri
kácsolnak, nagyokat döngenek a léptek. 
Üdvrivalgás, hejehuja, a vérengzés mámorá
tól elborult agyak tándépésre késztetik a suta 
lábakat, az asszonyok s a férfiak egymással 
összefogózkodva járják a körtáncot, páros 
ütemben, gyors ritmusban, mosolytalanul. 
Egyikük int, hogy álljak be én is, nem, nem 
akarok, ezer év nem volt dég, hogy erre fd- 
készítsenek, a saját táncaimat gyaláznám 
meg, ha beállnék közétek, de ők erősködnek, 
hogy menjek, már többen integetnek, a kurva 
anyátokat, mondanám, de csukott számat őr
zi a gyávaság, hallgatok és továbbra is csak 
gyászt akarok, félelmet és csendet, megalá- 
zottságot akarok otthonom roskadozó falai 
között, révült álmaimban és szétdúlt teme
tőmben, lábaimat menekülésre szoktatták, 
üldözöttként formált emberré a végzetem, de 
hiába minden, mégis ott vagyok, ott vagyok 
vdük, átveszem a tándépéseket, s járom a 
táncot páros ütemben, gyors ritmusban, mo
solytalanul. És félek. Magamtól fdek.

VERESS GERZSON 
A meghosszabbodott veszély...

— dolce stíl vecchio —

Valami ősi estületből 
a naptalanság bújt beléd, 
mert benned minden gyorsan eldől, 
benne kétséglik még az ég.

(...) csak k icsit élj a szürkületben: 
a meghosszabbodott veszély  
jö ttekor pillája se rebben 
mert vak, görög, és sose fél

Lászlóffy Aladár

Bevallom, Herceg: nagyon félek, 
bár nem tudom —  mi ellenébe.
Már régtói élek szürkületben, 
mi számomra rongy vég veszélye.

A  naptalanság —  sajn' —  belémbújt: 
utamon követ célkereszt; 
életem olybán lefokozva, 
mint számtanban az egyszeregy.

Igaz barátom nincsen egy sem, 
falánk lánykákból már elég...
Szemernyi ö r ö m  néhanapján —  
ha rámragyog a messzeség.

Szeszektől hét éve búcsúztam; 
nem kell alkohol mámora...!
Köszöntne inkább glóriázó 
szerelmek nyilas Amora.

Magam úrsötét végveszélyben 
—  daliás kor csillagja hullt —  
fel-felkísért (a túlsó partról...!) 
egy-egy örömszilánknyi múlt.

Pillangózás Szent Anna-tóban, 
sítúrák fönt Bálványoson 
és gitárzenés szerenádok 
gyertyát csillantó házsoron.

Meglaktam "f6- és mellékvárost", 
földszintet és emeletet; 
ez a vers is az ifjabb korból 
átmentett zárszó-látlelet.

Munkám dandárját írógépen 
pötyögtettem... —  ha volt szabad... 
sorvég-rímek hívószavára 
e n n y  i: mi éltemből marad.

"Csak kicsit élj a szürkületben 
szólint a Költő —  szívlelem.
Verset faragni, üdvözítőt: 
félelem ellen —  lételem.

Napot csillantó délre vágy ok, 
s még nem késő(?), ha úgy veszem. 
Csillapítatlan szomj él bennem, 
mi jót sugall —  s felér eszem.

Szemfényvesztésnyi gondolattal: 
termő-teremtő l é  t - k ö z é p  
bujt: hajthatatlan ifjúságom, 
adassák érdememre szép.

Érdemtelen nem kérek semmit; 
baráti jobbot — jobbomért,

s néhanapján egy kósza csókot, 
mely bamba bámészt sose sért...

Mércém: "a lélek kultúrája " —  
ennyi iszapban szent sziget, 
dobogtasson meg vallomásom 
egykor értem érző szivet.

Nem alkuszom le éveimből, 
mi Fönnső döntésre kijár.
Vagyok a pakliban a pikk ász —
... ne omoljon ránk kártyavár;

a szív hetes a héthatáron, 
villong lázongó szenvedély, 
ige, rag béklyó-kristályrácsa, 
néha ránkcsikordul a mély.

—  ha megmártóznánk szégyenében, 
az aranyalma elpirul,
... —  inkább hordjon az ág gyümölcsöt, 
mely fönnön homlokán zárul.

El! —  krizantémos gyászdalárda, 
odébb útból, holtasmenet, 
gyönyörködtessen csillag árja,
—  ég-koszorúra fölmehet.

Még élni, tenni, anyanyelven 
harsogjon opuszt ki a száj, 
tettre kél talányos mosollyal 
az egy-érvényes így-muszáj.

Örökül hagyott sorsainknak, 
sorsosinknak igaza ez, 
marad az aranylemeztárban 
dalunkból is aranylemez,

s ki folytatója arcainknak, 
abban a Jovő-szomj delel, 
depresszió, félsz hajnalórán 
közelünkből is elszelel,

őszi fény von arcot sugárba, 
rivaldájával elmkít, 
kérem az újságárudábán 
a hírözönt: a Holnapit,

mert bármely búval nyitám versem, 
kialkuszom még Holnapunk, 
örökérvényű-esedékest, 
dolce stil zxcchio-dalunk

hitet tesz igenlő Továbbra,
—  nem mételyeznek kételyek! —  
ha hívtok, félresöprök menten 
betömi gyűlő félszeket.
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SZŐCS ISTVÁN

Minek is az őstörténet? I.
M agyar v o n a tk o zá sb a n  őstö rtén et  

m indaz, ami a IX. század közepe előtti 
időszakra vonatkozik, vagyis a magyar 
nyelv  és magyar etnikum  keletkezésének  
—  és az ism eretlenség évezredeiben való 
élésének  —  feltehetően legalább ötezer 
éves korszakáról szól, illetve kellene szól
nia. M ég régebben pedig —  egyesül az 
egyetem es őstörténettel, m ivel általában 
az írá se lő ttiség  az őstörténet jellemzésére 
használt legfontosabb körülmény. Vagyis 
a történelem  korszaka az írás kialakulásá
val kezdődik.

Mindjárt az elején nem ártana nehány 
fogalm at tisztázni. Például az ő störtén et és 
az elő tö rtén etem , azaz történelem-eíéffiség 
fogalm ait, azokét a terminusokét, amelyek  
idegen szóval a paleo- és a pre- előtétekkel 
kezdődnek, és am elyeknek a magyar tu
dom ányos szóhasználatban nincs m ég kö
vetkezetes szétválasztása; ám  ez nem  is 
lehet itt a m i feladatunk; csak arra szeret
nék em lékeztetni, hogy:

1. fenyeget a fogalomzavar és a belőle 
fakadó távlat-torzulás, m ivel e meghatáro
zások  szerint a magyar történelem m ég  
m integy négyezer éven át az őstörténet 
ködében, azaz a prehisztorikumban reked, 
m iközben zajlik már a világtörténelem...

2. a m agyar őstörténelem  —  vagy elő
történet —  m űvelésének intézm ényes ke
rete, in té zm én ye sen  sze rv e ze tt  tudom ányos  
bázisa  m ég  n incsen , illetve, ha van, az "nem 
olyan". Vagyis, hogy "milyen nem"?

Londonban állítólag 1911. júliusában 
tartottak, vagy terveztek tartani egy  Világ- 
fa jo k  K o n g re ss zu sa  e ln e v e z é sű  ren d ez
vényt. Erről sem m i közelebbit nem  tudok, 
csak annyit, hogy a budapesti székhelyű  
N e m z e ti  Irodalm i Társaság (elnök Nyáry Al
bert, tudom ányos osztály: Kalmár Antal 
dr. és Kuhárszky László) készített egy elő
terjesztést. Ebből idézem: "Valamely nép 
fejlettségi állapotát, faji és nyelvi hovátar- 
tozandóságát szám os tényező határozza 
m eg. Ilyenek: történelem, nyelvtudom ány, 
néprajz, anthropológia, valamint ezeknek  
összes segédtudományai..." és "mindezek
hez ped ig  a m űvészet, tudom ány és iroda
lom . M indennek  gyökeres ism erete és 
eg y ség es  áttek intése szükséges ahhoz, 
hogy valam ely nem zet m űveltségi állapo
tát, faji és nyelvi hovatartozandóságát vi
lágosan felismerhessük."... —

Szóval egy olyan tudom ányos adatbá
zisként és tájékoztató központként is szol
g á ló  in tézm én y  h iá n y zik  (eg y  m ulti- 
diszciplináris koordináló és kutató inté
zet), am ely többek közt feleslegessé tenné, 
hogy m inden egyéni úttörésre vállalkozó 
kutató ren dszeresen  felfedezze a sp a n yo lv i
a sz t;  és főleg lehetetlenné tenné, hogy tu
dom ányosan régen meghaladott nézetek, 
m ódszerek és ham isnak vagy tévesnek bi
zonyu lt adatok m ég m indég a tudom á
nyosság főism érveiként funkcionáljanak.

M anapság m ind a két veszély állandó
an fennáll. Valahányszor egy-egy új felis

merés születik , am ely nem  a hivatalos 
szakkörök reprezentánsaitól származik —  
Gy. Szabó Béla szavával élve: céhenkívül 
fogan ta tá sa  — nemcsak a "nem is olyan, új” 
felkiáltás hangzik fel az eszmetársak ré
széről, hanem  a tudom ányos kiátkozás, 
sőt az ördögűzés varázsformulái is, ame
lyek idestova —  szintén kétszázévesek.

Nemrégiben is például a Népszabad
ság március 17.-i számában Rédei Károly 
nyilatkozik délibáb-ellenes könyve beha
rangozásaként "DILETTÁNS DÉLIBÁ
BOK VIBRÁLNAK ÚJRA" címmel, ilyen  
szintű érveléssel:" —  A finnugor nyelvro
konságot tagadó nézeteknek csak az egyi
ke bizonygat török nyelvrokonságot. Más 
nézetek más nyelvekkel rokonítjáka m ién
ket. Ezeknek az elméleteknek a hirdetői 
általában jószándékú —  jobbára külföl
dön, emigráns sorban élő, nagyobbrészt 
idősebb — emberek, akik m agányossá
gukban, elszigeteltségükben szeretnék fé
n y e se b b n e k  lá tn i, d ic ső b b é  te n n i a 
magyarok múltját. Azt hivén, hogy a »hal- 
zsírszagú» lapp vagy a finn atyafiság be
mocskolja dicsőségünket..." stb. ...Ez az 
érzelmi érv a "dicsőségesebbé álmodott 
múltról", valamint a finnugor rokonság
nak "halzsíros atyafiságként" való em lege
tése elsőfokon m ég csak ásítozást, unalmat 
vált ki; egy kétszáz évvel ezelőtt íródott 
(Die Grosse W ahrheiten, azaz "nagy igazsá
gok" a magyar történelemről; közülük a 
legnagyobb, hogy a magyarság Ausztria 
nélkül nem  csak történelmileg életképte
len, de nem  is jogosult saját történelemre), 
német nyelvű pamflet óta d ivatozik— , de  
az állításban benne rejlő hamisítások és 
torzítások már ingerültté teszik a legjám- 
borabb olvasót is.

M indenekelőtt idegesítő az az eszelős 
következetesség, am ellyel a szerző e nyi
latkozatában is elmossa a finnugor nyelv
rokonság ténye és a finnugrista szár
mazáselmélet közti különbséget; valamint 
az a sugallat, hogy a finnugor nyelvrokon
ság maga kizár bármiféle más rokonságot 
vagy hasonlítgatást. A  továbbiakban szán
dékos hamisítással is m egvádolható lenne 
a szerző, ha elkezdenénk az ő és eszmetár
sai módján tudom ányos becsületbíróságot 
játszani.

H ogy aszongya, ezeknek az elméletek
nek a hirdetői többnyire külföldön élő és 
többnyire idős, magányos, elszigetelt, te
hát feltehetően szellem ileg rozzant szem é
lyek, m i mást is várhatnánk tőlük! —  Ezt 
az álláspontot leginkább egy Komoróczy 
Géza nevű "sikertudós" terjeszti vagy húsz 
éve, azzal a különbséggel, hogy m íg Rédei 
már így minősít: ezeknek az elméleteknek  
a hirdetői általában jó  szándékú  emberek —  
addig a Komoróczy-Acél Györgyös minő
sítések akkoriban éppen a jószándékot 
vonták kétségbe és "az amerikai imperia
lizm us ügynökeiről" révézeteskedtek.

Rédei elhallgatja, hogy ezek az elm éle
tek éppenséggel nem újak, és főleg hazai

ak, és nem  is m indég túlidős emberektől 
származnak; hadd sorolok fel nehány ne
vet közülük: B erzsenyi D án iel, Vörös
marty Mihály, Czuczor Gergely, Bolyai 
János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Móricz 
Zsigm ond, Szabédi László; és hogy lássuk, 
nemcsak irodalmárok vagy más szakterü
letről átrándulók akadnak köztük, hanem  
"akadémikus szintű" tudósok  is: Révai 
Miklós, Fogarasi János, Körösi Csorna Sán
dor, majd N agy Géza. G algóczy János, Fi
ók  Károly, Fáy Elek, K m oskó M ihály, 
Varga Zsigm ond stb. stb. És m ily nevetsé
ges, igazándiból m ég Sajnovics János is 
"ezek" közé tartozna!

Méginkább elhallgatja ez a harcias né
zet, hogy a finnugrizm ust jóval m egelőző
en létezett és majd napjainkig tartott egy  
ókor-filólógiai őstörténet-kutatás, a XVI. 
századtól kezdve; m űvelői mai tudósnál 
már elk ép zelhetetlen  o lvasottsággal és 
b u zgalom m al k ijegyezték a klasszikus 
ókor és Régi Kelet, valamint más világ- 
tájak történetírásából és szépirodalmából 
m indazokat az adatokat, am elyek a ma
gyar nemzet- vagy nyelvtörténettel kap
csolatba hozhatók. M egállapítván, hogy e 
kutatások következte tései elfogadhatatla
nok —  pl. a m agyarság történeti jelenléte 
az ókor színterein más nevezetek alatt, va
lamint a régi klasszikus nyelveket forrá
sokként v iz sg á ln i a m agyar n y e lv v e l  
ö sszeh a so n lítá sra  in g er lő  sza v a ik  és 
nyelvtani formuláik m iatt— lesöpörték az 
asztalról a kutatások rész-ered m én yeit is. 
Főként H unfalvy Pál és Zsiray Miklós.

Am i m ég ennél is feltűnőbb a Rédei 
Károly és hozzá hasonló őstörténészek(?) 
m unkásságában, hogy a fe ltevéseket (és  
"alapfeltevéseket") nem hogy egyenrangú
aknak tekintik a tényekkel —  leletekkel, 
adatokkal —, hanem  m ég többre is becsü
lik őket, és így zavartalan vázolgathatnak  
fel olyan történelmi esem ényeket a m ásfél
ezer vagy több ezer éves m últból, amelyre 
az égvilágán sem m iféle bizonyíték nincs, 
csakis teljesen elavult vagy félreértett ré
gebbi elm életekre  támaszkodnak.

Ugyanakkor nemcsak hogy nem  veszik  
tudom ásul az újabb, más rokonterületekre 
is kiterjedő kutatások eredményeit, hanem  
a fentebb bemutatott m ódon, főleg érzelmi
—  politikai érveléssel —  nyelveléssel —  
befeketítik ezeket. Erre hoztam  fel példát 
a H elikon  tavalyi 9. számában, hogyan fo
gadták egy amarikai szerző m űvének is
m erte tésé t a d eb recen i e g y e te m  h ith ű  
finnugristái. Sajnos elkerülte a figyelm em
—  inkább a zsebem  miatt került el az adat, 
ki győz ma nyugdíjából szakkiadványokat 
vásárolni! —, hogy a K ele tku ta tás  1995-ös 
tavaszi számában Szántay Antal szaksze
rűen és jóindulatúan ismertette a szóban- 
forgó m űvet, am ely a népvándorlásról 
e d d ig  k ia la k íto tt  fe lfo g á so k a t  fe lü l
vizsgálja és (noha nem  szándékosan), kö
ze líti egyes m agyar, é sz t stb. szerzők  
álláspontjához, illetve feltevéseihez, azon
ban ennek az ismertetésnek hozzánk —  és 
Debrecenbe —  eljutó visszhangja nem  
volt. Ezért a későbbiekben m ég visszatérek

» » » » » »
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rá. (Grover S. Krantz: Geographical Deve
lopm ent o f European Languages Peter Lang: 
N ew  York, Bem, Frankfurt am  Main, Pa
ris, 1988. American University Studies, se
ries XI. Anthropology and Sociology, vol. 
26.)

Számomra ennél is izgalmasabb, hogy  
az utóbbi években, sőt napjainkban szá
m os olyan m agyar őstörténeti vázlat is 
keletkezett, am ely az eddigi sematikus 
képet —  s nemcsak a finnugristákéit, ha
nem  részben —  és szándékában —  ellenfe
le ik é it is, fin o m  e lem zésse l lebontja, 
szétveri, majd egészen új képet törekszik 
rajzolni nemcsak a népvándorlásunkról, 
hanem  őstörténetünkről is. (Am ennyiben  
felfogása érintkezik előző magyar őstörté
neti elképzelésekkel, azt általában nem  
részletezi.)

Ízelítőül nehány sor egy M eszlényi ne
vű  szerző vitairatából. Miután közli Bárc- 
zi Géza "fantáziálását" egy "a vadság felső 
fokán álló gyűjtögető, vadászó, halászó gyalo
gos nomád nép"-rő\, a Sántaságot eltitkolni 
nem lehet cím ű cikkében, ezeket mondja:

"Az elhangzott kalandos kinyilatkoz
tatás jellem ző a finnugor nyelvészek re
k o n stru k c ió s  k ísé r le te ir e , d e  en n ek  
ellenére is m eggyőződésem  az, hogy nem  
a finnugor nyelvészettől kell irtóznunk, 
hanem  csak attól a finnugor őshazaelm é
lettől, m elyet az urbánus "tudósok" erő
szakoltak a magyarságra... A  neves hoz
zászólók  érdekes m ódon mostanáig nem  
az őshazaelm élet megcáfolására fektették 
a súlyt, hanem  inkább nyelvünk finnugor 
létét tagadták konok, gyenge érvekkel 
vagy elszárm azásunk tarka változatait la
tolgatták, m egfeledkezve arról, hogy a 
m agyar életforma m indig is paraszti volt

(a legkorábbi írásos adataink szerint is(!) — 
lásd Sz. István VIII.— IX. törvényét), tehát 
olyan röghöz kötött, am ely bármilyen  
költözködést vagy vándorlást kizárt. Ős
történetünk és nyelvészetünk nagy talá
nyait az okozta, hogy Árpádék törökös 
(turk) népek voltak, akik állattenyésztők  
lévén nem  hozhattá k magukkal a földm ű
velés tudományát és annak terminusait 
(műszavait) sem  Következésképpen a le

MAJLA SÁNDOR 
R iport a z angyallal

Bajor Andorra emlékezve
...és örömmel,
boldogsággal telik meg a ház, 
a szív...
— Uram, ne folytassa, kérem.
Nem szoktam beleszólni 
más kérdéseibe...
Leginkább azért, mert nekünk 
tilos ezt tennünk. Ez parancs 
számunkra. Most azonban 
megteszem, mert úgy érzem, 
betelt a pohár.
Nem bírom ezt így tovább!
Ennyi évszázad s ennyi 
hazugság! Nincs értelme.
Hogy ház, szív, hogy öröm, 
boldogság...
Ugyan,uram, miféle öröm, 
milyen boldogság az, hogy 
legalább ugyanannyi helyre 
nem mehetünk el, nem vihetünk 
semmit, mint ahány helyre igen, 
egyszerűen, mert ez a parancs...
Ha ezzel kezdi, talán 
lenne értelme beszélgetnünk.

így azonban nincs. Valami nem 
működik, és — mondhatom — volt 
időm — végre —  elgondolkodni 
önmagunkról: ÁMÍTÁS VOLT AZ 
EGÉSZ. Baj van mindennel: 
az ellátás, a sárga, a fekete 
bőrű kollégák alacsonyabb 
beosztása... elképesztő. Fájdalmas, 
hogy Önök mindezekről semmit 
sem tudnak. Legtöbbünk 
szétfoszlott, szakadt lepelben jár, 
a sarunk már... itt van, 
látja a lábujjaim, igaz, kinn 
vannak, nem? Egy tollúnyi 
számycsere nem volt időtlen 
idők óta. Néhány közelebb 
súrlódónak vagy cégszerűen 
működőnek, akik megengedhetik 
maguknak, igen, de a többség...
És nem is a mi bajunk a legnagyobb. 
Keserűbb az, hogy segélyszerú 
szemfényvesztés az egész ajándékosdi. 
A fényes ruhájúak, persze, csak 
néhány helyre mennek, számunkra 
felfoghatatlan ajándékokkal felpakolva, 
de nézzen ide, nézze meg ezt a zsákot. 
Hát angyal elé való, ember, gyermek 
elé való ez? És hogyan osszam el 
ezt a semmit, ami benne van?

telepedéssel kapcsolatos kultúrm űszava- 
kat a Kárpát-medencében élő népektől 
kellett a turkoknak átvenni. Igen ám, de a 
Scythiából kijövő —  "a Duna-Tisza közén, 
a Felső-Tisza-vidékén, valamint a Vág és 
Nyitra közén m egtelepült, gazdag lelet
anyaggal, d íszes ö ltözetben  eltem etett 
(Éry) —  elegáns katonanemzet tovább le
geltetett", illetőleg az aránylag kis létszá
m ú  h o n fo g la ló k  h o m o k o s  s z á l lá s 
területeik közelében (László) barmaikat 
tenyésztették; így ők a földm űveléssel to
vábbra sem  foglalkoztak. A  kárpátmeden
cei parasztok pedig változatlanul élték az 
évezredek óta beidegződött életüket és 
beszélték az azóta is fennmaradt magyar 
nyelvüket, mert őket a római rabszolga
tartás hódításai és áttelepítései csak kis 
részben érintették".

Két dolog kitetszik már ennyiből is, 
hogy egyrészt ez az elm élet sem  m inden  
elem ében új, és ezért, de éppen a valóban  
új gondolatok miatt is, m ind a két tábor—  
a finnugoros és ellenfele —  hevesen fog  
"visszajelezni" rá.

Éppen a heveskedéseket kerülendő, a 
fenti idézetből kipontoztam  nehány szót, 
amely szem élyeskedésként, esetleg politi
kai-érzelmi érvelésként hatna, és a továb
biakban is így  járok majd el, am ikor  
M eszlényinek A z ó-európai nyelv cím ű ta
nulmányát fogom  ismertetni, miután kis
sé m egtárgyaljuk a m agyar őstörténet 
létjogosultságát kétségbe vonó álláspon
tokat is.

(folytatjuk)

A szerzőről m indössze annyit tudok, 
hogy dme: Meszlényi Róbert Imre, Lau
fenstrasse 41 CH—4053 Basel Tel. ocÚ/ 331 
11 38

S kinek? S kinek-kinek mennyit?
Tudja meg, öl a szégyen.
Egyszerűen nem jól voltunk kitalálva.
Az is lehet, hogy én elvileg már 
(mert az ilyen hamar kiderül, mindig 
figyeltek minket), szóval lehet, hogy 
már ki vagyok rúgva, de nem ez a 
fontos. Alegszigorúbb tiltás ellenére 
is el kellett mondanom mindezt, mert 
nem bírom tovább, és történjék bármi, 
kijelentem: ANGYAL PEDIG NINCS, 
gyakorlatilag NEM IS VOLT SOHA! M l 
EGYSZERŰEN NEM LÉTEZÜNK. 
Kitaláltak bennünket, mert 
azt hitték, hogy jobb és szebb lesz 
a világ általunk, hogy —  amint mondta —  
ház, szív, öröm és boldogság, de 
mindebből nem lett semmi. Ámítás 
az egész. így nincs értelme. Nem 
azok vagyunk, akik szeretnénk 
lenni, tehát nem is vagyunk. Hát 
jegyezze meg, s írja le, várok, írja 
csak le: ANGYAL PEDIG NINCS!

Rettenetesen szégyellem, 
hogy létezem.
Kérem, ne szédítsék többé 
velünk az embereket...
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f í i t Í N V  M Ú M I H  112
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: ,no
jármát megunva olajra lép Fekete Vince !7Ö

SÁNTH A ATTILA
A félelem az úr, 
a vers csak szolga
Reggel ablakot nyit, 
még nyújtózik egyet, 
ráérősen ásít a tárt világra, 
mint egy rubensi festmény, 
felhót- és meztelen.

Nézem az utcáról, szája 
széle felfelé megremeg, 
tegnap még hátulról néztem, 
amint felhőt- és meztelen.

Szűröm kitette, kirúgtam, 
de talpraesett, kutyabaja, 
legalább szenvedne kicsit, 
felhót- és meztelen, 
kurvaság, hogy itt a holnap,

Nagy Ági (térszűkület)
Ki tudja mért, elindult felém, 
nem volt mit tennem, 
karjaiba hulltam én.

(Fonográf)

Rádhull valami bíborszín palást, 
nyugatnak fordulsz az alkonyaiban. 
Előtted a víz (Adria? Földközi?) 
a távolban vitorlásból vitorla,

minthogyha időtlen idők óta.
Lassan megtapasztalom a titkot: 
ott álltam, míg melletted másik én, 
fogtalak, mikor még mással voltam.

A horizonh egyre közelebb és oly vad, 
sötétül, mi távol, a jelen 
halkan bele, átírja a múltat.

Megfordulsz és elindulsz felém, 
súrúll a fényhiány mögötted — 
felég minden, ahogy alánkgöngyölődik 
a távol linóleuma.

Esti mese felnőtteknek
Lassan megszokja az ember, 
a románcnak vége.
Idővel említeni sem érdemes.

Edződöm, olykor cinikus leszek, 
lamentábilis,
ahogy véget ér egy szerelem.

Mit elképzelünk: család, gyerekek, 
rájövünk, nem kell.
És hogy sajnáljuk, hogy így esett.

Nézd ezt a telenovellát, édesem, 
amint semmi megy, 
rájöttem, olyan, mint az életem.
Kár, hogy elfeledlek, és te elfeledsz,
szerettük egymást —
ám ha nem lehet, hát nem lehet.

Nem jön
Rosszabb, mint tizenöt évvel ezelőtt. 
Mikor csókolni kívántam az éppen ót, 
de az első lépés istennek se jött, 
csak álltam a valamik között, 
érezve minden egyes nap után, 
semmit ér az élet, s inkább a halál.

Mikor gyerekként mindent egy lapra föl, 
napokig lestem kedvét, bánatát, 
s belém sötétült a napos délután.

Rosszabb, mint tizenöt éve, délután.

Mint légy a lében
Mint légy a lében, 
benne a létben, 
nem ragyog leben, 
magyarán élet.
Lében a kanál 
max. ha lehettem, 
orromra mások, 
magam ütöttem.

Lennék Amálban, 
lé a kanálban, 
nem análkanál, 
a babám faszába.

VALTER GÁBOR 
Történet a...
Támadnak a...
Hívnak a...
Elbújtam a...
Elvittek a...
Orvosom azt mondta 
soha többé nem leszek 
SZABAD.

Napmintnap
lángszagú isten 
lányszagú nő 
lány ajkú isten 
lángszagú nő 
tűzvész vagy nekem 
tűzvész féreg telkemen 
istennő...

Egy csésze fekete 
Mostanában, hogy néha vonatozgatok, 
az állomáson, ISTENT-től 
eredő kegy birtokosaként, 
alkalmam nyílik megpillantani 
egy-egy elszáguldó INTERCITY-t, 
ami csak 3—4 kocsiból áll, és nekem 
nagyon tetszik, húsznyi primitív gondolat 
tép belülről, tépik beleim, májam, 
tüdőm, vesém, szívem, húgyhólyagom, 
majd kiizzadtatják velem az egészet, 
hogy csupa szívesen utaznék 
legalább egyszer rajta, piros 
leszek és mindenki undor 
odik, a zöld plafon alatt 
száguld a vonat.

A nagybetűs...
Voltam gyerek jártam iskolába 
idővel otthagytam 
Kisétáltam Az Emberek Közé 
Ráment Egy Cigim 
ÖRS BAROSS ASTORIA 
KÁLVIN FÓVÁM 
Kisétáltam az emberek közül 
ráment egy cigim 
Szabadsághíd 
seggem alatt a Gellért 
élvezem a csendet 
az autók zúgnak a szerelmesek 
halkan susogva éltetik 
márciust
néha egy-egy kutya hangjára
a gazda
rikácsolása
alattam Budapest
évek telnek el és
látszólag minden megváltozik.

LÁZÁR LEHEL 
Halál-kerengő
Még néhány nap és indulok.
Még néhány nap és indulok.
Estélyiben leszel és pezsgőt iszol.
Én-fehér zakóban konyakom kortyolgatom. 
Majd Chopint hallgatunk és 
Liszt-rapszódiára szeretkezünk. 
Kétszemélyes pártot alapítunk.
M i leszünk a semlegesek.
Néhány napig így fogunk élni.
Aztán bevesszük a gyógyszereket.

*

kedvesem
ahogy ma felém jössz 
úgy ahogy ma felém jönnél 
és úgy jössz igen hogy nem értem 
mért nem olyan a kert mint régen 
mért nem ugyanaz a szemedben 
levő buja vágy fogaid között 
a káromkodás mintha szöknének 
előlem a szavak kezek között 
falak alatt nem Anna Karenina 
nem a kihűlt ágy 
csak az üres üveg 
s ahogyan a láz

EAST Side Express (II.)
Király Zoltánnak 
Zolikám!
fejem felett hosszú 
sorban húznak el 
a nikkel pléhszamarak. 
Lucky Strike 
a számban 
és a tudat alatt 
öld meg 
kérlek öld meg 
a nikkel pléhszamarat.

C. T.-nek
szépséged csak távozásodé 
álmokat csak a vágy ad 
estére fehér ruhát öltesz 
örökkön-örökké vágyat
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PÁLL ZITA

"A csendben 
sejtek realizálják 
az olvasatot”
Jász Attila neve kevésbé ismert az er

délyi magyar irodalmi köztudatban, s a 
Jelzések könyvét* olvasván ezt nem  tartom  
m eglepőnek . A  kortárs m agyarországi 
irodalom  nagyjainak m űveivel (is) általá
ban csak esetlegesen és érintőlegesen ta
lálkozunk —  persze akad egy-két szem é
lyes kedvenc, akikről alaposabb ismerete
ink is vannak. H iányzik azonban a szoros 
lekövetése annak, ami "odaát" irodalmi 
berkekben történik (és ez tapasztalatom  
szerint fordított irányban is ugyanígy  
[nem ] m űködik): a középszerű  avagy  
gyenge anyaországi írók-költők így vég
képp kívül esnek szemhatárunkon. Meg 
aztán bevallhatjuk: nincs tói sok időnk, s 
az ed d ig  fölhalm ozódott, valam ilyen ok
ból általunk értékesnek tartott irodalmi 
m űvek  elolvasásának szükségessége és 
kényszere erős szelekciós szem pont ol
vasm ányaink kiválasztásakor.

A  Jelzések Könyve olvastán újfent fölve
tődik a kérdés: adott szöveg  mitől válik 
verssé. A gordiuszi csom ó átvágásának 
gesztusához hasonlatos az a válasz, m i
szerint ezt az olvasó viszonyulási mondja 
dönti el, ergo bármely szöveg  olvasható 
versként. A versiség kritériumai tulajdon
képpen a végletekig szubjektivek, és ha 
illúziótlanul szólunk róluk, úgy azt mod- 
hatjuk: racionálisan megragadhatatlanok. 
K özhely már, hogy a forma távolról sem  
elégséges föltétel. ("Pedig gyanítom, az iro
dalomelméleti kézikönyvek sem tudnak lénye
gibb ismérveket elsorolni a versről, mint 
amivel Szörnyeteg Lajos védekezik: »a sorok 
szépen egymás alá vannak írva, és minden sor 
nagybetűvel kezdődik»... "**) Az a bizonyos 
"szükséges plusssz", am ely verssé tesz egy  
akármilyen szöveget, nyelvileg talán nem  
is érinthető m eg, mert az olvasási mód  
szubjektum függő, s nem csak az olvasóra 
jellem ző kulturális kontextus/determ i-

n áltság  (azaz a h agyom án yren d szer , 
melybe beleszületett), de a szem élyes él
mények is meghatározóak akkor, amikor 
úgy érezzük: az éppen olvasott szöveg  
vers, jó vers, m egszólít stb. Ez utóbbiakat 
viszont Jász Attila szóban forgó kötetének  
textusaira vonatkoztatva —  nem  monda
nám.

Jász ezen kötete három részre tagoló
dik, s az egyes szövegek "címét" általában 
az első sor grafikailag kiemelt része adja. 
A köteteim maga metafizikusra hangolja 
az Olvasót, az azt alkotó szókapcsolat be
hozza a tudatba a Biblia könyveit, A Vál
tozások könyvét s egyéb misztikus m ű
veket. Csakhogy az Első részt kitevő ötso
rosok rövid úton kibillentenek ebből a 
hangulatból. Sőt. Mert különböző képek 
egym ás m ellé/a lá  helyezése, archetípu
sok intenzív, már közhelyesülő, zavaró 
gyakoriságú használata m ég nem  elegen
dő ahhoz, hogy versként olvassuk ezeket 
a szövegeket, noha formájuk (nem  tói 
hosszú sorok szépen, lépcsőzetesen egy
más alá írva, minden sor nagybetűvel kez- 
d ő d ik )  e z t  su g a lln á  (d e  v a la h o g y  
prózaként sem ..) Avagy kevesek lennénk  
a léleknek s a természetnek a Jász-versek
ben lek ép ződ ő  m ély  m etafizikájához, 
szimbolikájához satöbbijéhez? M indene
setre úgy tűnik, a sorok szánalmasan ver- 
g ő d n e k  az é r e z h e tő e n /e r ő lt e t e t t e n  
m élynek  és elgondolkodtatónak szánt 
asszociációk terhe alatt, de szenvedésük  
értelmetlen, m ivel az eddig megírt soke
zerből inkább azok a versek bizonyultak  
sikerü ltnek /sik eresnek , am elyeknek a 
nagy és igaz összefüggéseket és emberi 
dolgokat (legyünk kissé patetikusak) —  
ha vannak ilyenek — erőlködés nélkül si
került sejtetniük, hogy elszorul a torkod 
egy egészen hétköznapi kép vagy szókap
csolat olvastán, s hirtelen úgy érzed: leg
alábbis "az asztal tetejéről" nyűt rálátásod 
mindarra, amit eddig a földről szemléltél 
(apropos Holt Költők Társasága). A fruszt
rált férfi esete azonban (például) nem  
em el sehová: "Nőm nem akartál lenni /  Fám 
leszel ezután /  Minden homlokon/ Lant és íj /  
Lombdísze leszel nekem" (9. old.), ahogyan

a közhelyesség is csak fárasztani képes 
("A látvány szemünkbe zárul" [13]; "A fájda
lom fokozatait számlálom" [17] stb.). Asokat- 
mondás görcsös vágya —  csak látszólag  
paradox m ódon — sem m itm ondást ered
m ényez (pL "Mi nyílik szárnyaid elé? /  M a
gányos madár éneke mezőn /  A  könyveket 
zápor mossa el /  A  keskeny ösvényt /  Régóta 
nem érintette láb" [15]. Külső és belső táj 
szinkronizá-l(ód)ása, tó, fo lyó, tenger, 
óceán, virág, szirmok, hegyek, lom b, fák, 
mezők, nap, hold stb. em legetése kevés
nek mutatkozik a szöveg  átszellem ítésé- 
h e z  (v a g y  h o g y a n  n e v e z z e m  a z t a 
bizonyos szükséges plussszt), így aztán a 
Jelzések könyvének első része egyetlen dol
got jelez megbízhatóan: a tehetség hiányát 
(idejekorán s tó i expliciten m ondtam  vol
na ki?). M ivelhogy, amint arról már szó  
esett, a költő nem  attól lesz, hogy leír né
hány rövid sort egym ás alá.

Egy ilyen Első rész hordozta fölvezetés 
után már csak a jóindulat olvastatja to
vább a könyvet. A hátha. Csakhát: újra a 
tenger (az olvasó már kimerültén ka pá ló
dzik: fulladoz[ik]). Ez az archetípus (is) 
annyira leterheltté és elhasználttá vált 
am úgy a 20. század végére, hogy egyetlen  
köteten belüli szüntelen, erőltetett hasz
nálata a költő részéről bizonyos fajta érzé
k en y ség  h iányát jelzi (avagy  h á ly o g 
kovácsi merészséget?). Közben az egész  
érezhetően átcsusszan további közhelyek
kel ékesített üres prózába ( "»Minden sziget 
külön világ —  /  magyarázzák — , amelyhez át 
kell evezni a feledés vizén.»" [30] —  a forma 
viszont, mint látható marad), m ely feltéte
lezhetőn m ond valamit, legalábbis a lát
szat ezt mutatja, m ivel szavakká összeálló  
betűk vannak. "Pontatlanságokkal telik a pa
pír." (31) Lehet, hogy m indössze ez van? 
H ogy a papír telik, a kötet a M agyar 
Könyv Alapítvány és a Tatai Önkormány
zat támogatásával megjelenik, s egyéb
ként ennyi, nem  kell komolyan venni az 
egészet, amikor a kérdés így fogalm azó
dik meg: "Te hiszel a folytatódásban?" (38). 
Naná. A folytatódás, kicsit hátrébb: "To
ronyból figyeled, ahogy terjed /  kérdéseid siva
taga. Szétfújja a szél. /  Csak repedésekben 
marad válasz." (40). így  érkezünk tengere
ken és sivatagokon át a Harmadik részhez 
(újfent Vissza a természethez!), m elyben  
ósdi, poliszém ián alapuló poén zárkózik  
föl a közhelyek m ögé szorosan ("Megsár
gult már az őszi levél/az asztalfiókban." [46], 
hogy aztán végre kimondassák: "(Minden 
tájkép önarckép.)" (48). Egyre elkeserítőbb, 
egyre laposabb, egyre... Tovább folytatni 
ezt nem  látom értelmét.

A m éltányosság jegyében elm ondan
dó, hogy akad egy-két sikerültebb alkotás 
is a kötetben, amint az illik (az Olvasó 
iránti tiszteletből) —  csak nehogy a világ
talan szárnyas és a m ag esete, avagy a 
nagy szám ok törvénye...

"Elég egy rossz mozdulat a mutációhoz."

*Jász Attila: Jelzések könyve. Orpheusz 
Könyvek, 1997.

**Kovács Sándor s. k.: Irodalom-rendszer és 
ideológia. In. DEkonFERENCIA [I.]. 67.
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VARY O. PÉTER

A színész halála
Konyak jó tizenöt éve, egy szilveszter 

hajnalán bukdácsolt be életünkbe, s mivel ez 
volt az első szó, amit tőle hallottunk, gúny
névként ragasztottuk rá, aztán egy idő után 
már tiszteletből is így szólítottuk, hisz senki 
nem tudott úgy inni, mint ő: mikor már min
denkit asztal alá ivott, még rendelt egy ko
nyakot és részegségi fokát abból lehetett 
lemérni, ahogy rendelt: ha azt mondta: "egy 
konyakot kérek", még nem is volt részeg, ha 
meg csak tömören ’konyak" volt a rendelés
— mert ő mindig rendelt — akkor már nem 
volt érdemes szóba állni vele, ahogy előbb a 
ragok, majd a szavak is kimaradtak össze
függéstelen mondataiból, úgy gyűlt benne 
az alkohol és úgy kelt fel a Nap is, halt meg 
az éjszaka, mert Konyak éjszaka élt, a nap
palok csak átmeneti állapotot jelentettek szá- 
mára; azon  a n y o lcv a n a s évek  eleji 
szilveszter hajnalon, mikor már mindenki 
csak vonaglott a '68-as blues dallamára, s a 
szoba minden sarkában improvizált párok 
kerestek új válaszokat fel sem tett kérdések
re, egy lehetetlen pillanatban, egyik kezében 
egy törött lemezzel, másikban egy fél virsli
vel valaki azt mondta: "konyak", senki sem 
figyelt fel az új hangra, fekete törpéket szét
robbantó hangra, egy szóra, mit milliószor 
megismételve milliónyi helyzetben és mégis 
mindig ugyanazzal a dallammal hallottunk 
később újra és újra, az utolsó k-t kihangsú
lyozva, finoman, mintha bocsánatként, a vi
lág minden baját belefoglalva, örök sóhaj 
Istentől foganva, Allahtól megáldva, Budd
ha egyetlen igaz tétele, a Napisten s a fehér 
Ló vágtája, mámor és semmi más, csak a 
kényszer, mi belülről jön, s mi nem kérdez
tük, mert nem tudtunk kérdést megfogal
mazni, de ő Villonnal "válaszolt": "csak azt 
nem tudom ki vagyok", hát elhallgattunk, és 
valaki konyakot töltött egy pezsgősüvegből 
s utána kihajította az üres üveget a kilence
dikről, néhány nap múlva, mikorra mi is 
leszédelegtünk harminc méter magasából, 
ámulva néztük az épen landolt palackot, de 
akkor Konyak nem volt velünk, épp az új év 
első fagyos éjszakáin cukorért vagy miért 
sorba állóknak szavalta "Végtelenné öregbíti 
a perceket órákat nappalokat éjjeleket /  a lón
— /  itt élsz /  — hát élsz-e mondd”05 ez is 
egy része lehetett volna egyéni szavalómű
sorának, mit soha nem adhatott elő, mint 
ahogy már évek óta csak a szilveszteri kaba
rék konferansziéját játszhatta el mélységes 
undorral, Coca Cola az istene a kapitalista 
csürhének, mondta, és a szózatba fogott vol
na, mielőtt a függöny lehull annak az utolsó 
szilveszteri kabarénak a végén, de ballonka
bátos úriemberek rontottak ki a színfalak 
mögül és durván kituszkolták, miközben 
színésztársai bort, búzát, békességet kíván
tak az új esztendőre, s az utolsó szóra visz- 
szalépett ő is a függöny mögül, de a poharat 
kiverték kezéből, akkor még csak a poharat, 
s viszonylag hamar el is engedték azon a 
szilveszter éjszakán, hogy azután annál 
többször vigyék el, ha újra a sorban állókat 
lázította, mert lázadó volt, minden és min
denki ellen lázadó, egyszer elhívott a szín
házba egy délelőtti próbára, valami lakáj 
vagy hasonló statiszta szerepét játszotta egy 
komédiában, mindössze két mondatnyi szö
veggel, s röhögni kellett rajta, a rögtönzése
in, m ert nem volt hajlandó sem atikus

gagekkel butítani a nézőket, persze, nem is 
engedték többet színpad közelébe, hát a 
Hyde Park mintájára szónoki hordót gurított 
a központi park befagyott szökőkútjába, ar
ról szavalta "a holnapot tán m eg sem  
érem"®, senki sem mert megállni pillanatra 
"mért adtál holnapot, ha nem tudom, mit hoz 
a holnap"®, senki szemét rá nem emelte, 
egyforma tarkók után kiáltotta "embersza
bású megérdemelt világosságra vágyom"®, 
bal kezében kanócot, jobbjában öngyújtót fo
gott s a hordó tele volt karbiddal, ekképp 
mondhatta csak ki a végszót "az idővel nézek 
farkasszemet emelt fővel lázadón"®, majd 
leszállt a hordóról s kezét nyújtotta, hogy 
átadhassa valakinek a kanócot s a gyújtót, de 
senki nem fogadta el, hát persze, hogy be
tuszkolták a várakozó fekete autóba, hosszú 
folyosókon kísérték, lépcsőkön le, liften fel, 
csöpögő falakra mázolt sikolyok közt, s az 
ötszázadik pofon után is konyakot rendelt, 
felszakadt szájából kihullott a cigaretta, pa
razsa lyukat égetett a parkettmintát utánzó 
linóleumba, de nem hajolt le érte, tudta, 
hogy csak arra várnak, hát rendelt még egy 
konyakot és röhögött hozzá, s a fekete autó 
hazavitte, bocsánatot kértek a rossz helyen 
kiosztott pofonokért, az összetört csonto
kért, a tenyerén kioltott cigarettákért, csúnya 
munka volt, de másnap a vajért vagy valami 
másért sorban állóknak szavalta: "mutasd 
meg, hogy a kínt, a jajt /  torkon tudod ragad
ni, és /  ha egyebet nem, hát merész, /  szabad 
halált vívhatsz e rab /  életre, melyben min
dened /  elorozták, s szíven harap, /  mint a 
macska a madarat, /  a kivetkőzött indu
lat"®, s a felkelő Nap nem ölte meg benne a 
lázadót, nem a világosság százada ez, mond
ta, s nem nézte, hogy melyik irányból tűnik 
fel a fekete autó, higgyétek el, mondta, 
higgyétek el, hogy más is van, hisz "A borza
lom napjaiba /  belefárad az idő is"®

és ekkor újra jött a fekete autó, "Halál elől 
ne meneküljön, az ki meghaló'" mondta s 
kiköpte bevert szemfogát, ahogy szaporod
tak a verések, úgy lettek egyre kegyetleneb
bek a verőlegények, s mégis mindig röhögve 
rendelte a konyakot, és féltek tőle, mert ő 
nem félt tőlük, csak a szitakötőtől félt, a nagy 
helikoptertől, mert tudta, hogy azokat nem 
olyan könnyű kijátszani, mint a kis fogdme- 
geket, lapos homlokú verőjancsikat, s a feke
te autó vezetője újra elnézést kért tőle, 
kifuvarozta a város végére, a szemétdomb 
mellett tessékelte ki az autóból, hajnalban, 
vicsorgó kutyák nyalták le a vért arcáról,

tépett ruháitól a guberáló cigányok is undo
rodva elfordultak, az első tavaszi esőben újra 
sorban állók közt szavalt, olajért állhatták 
vagy valami másért "csordulj haragos eső /  
csordulj végig letarolt koponyákon /  csor
dulj haragos eső /  csordulj végig pofonokkal 
szántott arcunkon /  csordulj haragos eső /  
csorogj le ványadt vállunkon"(9), szétrebben
tek a félők, csak a legelszántabbak tartottak 
ki, azok sem érte, hanem az élelem kellett 
volna, szárközépig sárban a fekete autó két 
sarokkal odébb elakadt, hát ezúttal nem vit
ték el, csak az elforduló emberek, az egyfor
ma pufajkák, a zsebre dugott kezek, feltűrt 
gallérok, bundasapkák, minden hátulról, 
végnélküli sorban masírozó vert sereg hajtó
jának hihette magát, ordította hát: "A titkok 
titka ez: az újrakezdés"005, de nem figyelt 
senki se rá, rossz színdarabba illő időzítés
ként ekkor nyitották ki a bolt rácsos ajtaját, 
csak ötven embert szolgálunk ki, kiáltotta az 
elárusító, kivert kutya lett ő is, a színháznál 
csak felsőbb utasításra tartották még, hogy 
talán ha munkája lesz, nem lázit majd, ígér
ték, szavalhat is bármit, amit jóváhagynak az 
illetékesek, és ő köpött egyet és mondott is 
még valami csúnyá t s bolyongott éjszakákon 
át, ha úgy adódott, éppen hozzánk is bené
zett, konyakot adjatok, mondta, s ha néha 
olykor találkoztunk, mikor a fekete autó va
lamelyik utcasarkon kiköpte magából, csak 
annyit mondott "nem fájt, csak furcsa, hogy 
tudtam, /  ember vagyok, és ők is embe
rek"015, de azért minden este kiment és járta 
a várost és szavalt a sorban állóknak és egy
szer érte jött a terepszínű szitakötő, a nagy 
helikopter, napokig oda volt, s mikor vissza
jött végre, kocsmába hívott, rendelt egy ko
nyakot s halkan mondta maga elé, nem is 
szavalta, inkább csak súgta: "Megkínoztak 
egyszer, tudni akarták: /  ki vagyok, honnan, 
mit rejtegetek. /  Mondtam: a lelkem, valami 
álmokat. /  Bambán néztek, mint hülye gyer
meket"02 , belenézett a konyakba, s mintha 
sírt volna is, de csak pillanatig tűnt úgy, 
mikor felnézett, már a régi Konyak volt, vi
gyorgott csorba szájával "s a legborzasztóbb 
az hogy megszokod"035 mondta, felállt és 
köszönés nélkül elment, s többet már nem is 
láttuk, kerestük éjszakákon át, minden sor
ban, minden kocsmában, csak egyszer talál
tuk nyomát, egy utcaseprő meszelte sárgára 
a színház falára festett sorokat: "nem taná
csos részt venni /  nem tanácsos közömbös
nek maradni /  nem tanácsos élni /  nem 
tanácsos meghalni"045, azt hiszem, akkor is 
röhögött, amikor nyakába helyezték a hur
kot, s talán rendelt még egy utolsó konyakot, 
miközben a frissen hullott falevelek egyre 
távolabb kerültek tőle, a föld egyre távolabb 
került tőle, s míg a fehér pámájú, kövér ujjak 
csomót hurkoltak a kötél végére, ezt mo
tyogta maga elé: "Elhallgatok. Ti játsszatok. 
/  Én majd őrzöm a látszatot ”055

(1) Szilágyi Domokos: Halál árnyéka
(2) - (5) Szilágyi Domokos: Első változat 

Whitman Kolumbusz imája versére
(6) Szilágyi Domokos: Halál árnyéka
(7) Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában
(8) Szilágyi Domokos: Circumdederunt
(9) Szilágyi Domokos: Halál árnyéka
(10) Szilágyi Domokos: Test a testtel
(11) - (12) Ma gyári Lajos: Csorna Sándor 

naplója
(13) - (14) Szilágyi Domokos: Halál árnyéka
(15) Szilágyi Domokos

» » » » » »
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Hotel Kalifornia
De különben már egész jól vagyok, tu

dod, szép kilátás nyílik szobám ablakából, 
fák, mindenütt fák, és madarak ébreszte
nek reggel, igaz, kicsit korán, és olyan éles 
a hangjuk, de meg lehet szokni, aztán 
mindjárt ébredés után reggelizek, vajas ke
nyeret és teát iszom hozzá, mindig frissen 
főtt teát, úszkálnak benne a zöld növények 
és a félig feloldódott szaharinpirulák (két
féle van, az egyik fehér, a másik piros), 
reggeli után néha sétálok a parkban, de 
nem mindig, mert fáraszt a mozgás, aztán 
kicsit lepihenek, elmélkedem, egy kutyám 
is van, ott függ a falon, az ágyammal szem
ben, úgy hívják: Kutya, vele rengeteget be
szélek , már m egtanítottam  ugatni és 
dorombolni, nagyon selymes a szőre, nem 
úgy, mint a takarómé, utóbbit minden este 
meg kell borotválnom, annyira szúr, mert 
borotvám is van és éles is nagyon, tegnap 
el is vágtam az ujjam, be kellett kötni (azt 
mondták, nem is folyik a vér, de én tudom, 
hogy elvágtam, mert fáj és a heg is megvan, 
tudod, ott a kisujjam végén), még ebédig 
egy kicsit sportolok, úgy kétszer-három- 
szor körbejárok a szobámban, aztán ebéde
lek, háromfogásos ebédet, rendelni is lehet, 
de nem érdemes, mert a szakács csak a 
köménymaglevest tudja rendesen megfőz
ni, a húst mindig annyira puhára főzi, hogy 
ne kelljen késsel vágni, de nem is lehetne 
ezekkel a késekkel, minden kés életlen, 
mondogatom is gyakran a pincérnek (ez 

. egy különös hotel, a pincérek fehér kö
penyben szolgálnak fel, de rendkívül kész
ségesek, míg eszem, el nem mozdulnak 
mellőlem, csak a kezem kell kinyújtanom, 
máris kiveszik az elhasznált evőeszközt és 
teszik bele az épp soron következőt), hogy 
ha adnak magukra, cseréljék ki ezeket az 
ócska alumínium késeket meg villákat va
lami fényesebbre, egyszer rizsét kaptam és 
a pincér nem hozott hozzá pálcikákat, pe
dig nagyon meg szeretnék tanulni dvili- 
záltan  enn i, m it m ond majd Lao-Ce 
barátom (róla m égnem  meséltem, néhány 
napja ismerkedtünk meg, ő is itt lakik), ha 
m eghív ebédelni, b iztos valami keleti 
ínyencséget tesz az asztalra, majonézes csi
gaszemet epermártással, esetleg kecske
húst mogyorókrémmel, de mindenhez rizs 
jár, tudod, Lao-Ce nem is néz ki kínainak, 
vörös haja van, kék szeme és egészen fehér 
bőre, de azt mondja, azért olyan fehér a 
bőre, mert a napsugarak zavarják a gon
dolkodásban, ezért ő nappal soha nem 
megy ki sétálni és az ablakát is elsötétíti és 
a haja azért vörös, mert a takarítónőt felbé
relte a szomszédja, hogy cserélje ki a haj- 
samponát festékre, a szomszédja különben 
is egy konspiráns, mindig a takarítónővel 
és pincérekkel sugdolózik és ő is fehér kö
penyt visel, és mindig csak délelőtt van itt, 
velem is akart barátkozni, de én kereken 
megmondtam neki, hogy mindenféle em
berekkel nem érintkezem, van nekem elég 
barátom, de hát többet nem adnak rizsét, 
csak azért, hogy többet ne kérhessem a 
pálcikákat, biztos nincs is nekik, egy ren
des tévé sincs ebben a hotelben, meg a 
lapok is rendszertelenül járnak és valaki 
azokat is megrongálja, minden cikkbe bele 
van nyirbálva, csak az apróhirdetéseket 
hagyják meg épen, azokat fel is lehet hívni, 
ne haragudj, hogy Neked még nem tele

HELIKON----------
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fonáltam, de tudod, annyira elfoglalt va
gyok, ebéd után még lefekszem egy kicsit, 
mindig annyira elálmosodom az ebéd utá
ni kávétól, ezt is azzal a két fajta szaharin- 
tablettával édesítik, az egyik fehér, a másik 
piros, olyan csúnyákat szoktam álmodni, 
autók meg lökdösődő emberek, valaki ölel 
és azt ordítja a fülembe, hogy ne halj meg, 
hisz nem átél még eleget, nem látom az 
arcát, annyira szorosan ölel, a hangja sem 
ismerős, egyik barátomé sem, velük itt 
minden délután beszélgetek, biztos ráis
mernék, ha valamelyiküké lenne az a két 
fojtogató kar, egy gazdátlan hang, mindig 
ugyanaz, a telefonban felhívott apróhirde
tésekre is mindig ugyanaz a hang válaszol, 
szóval nem az, amelyik a fülembe ordít, 
hanem egy másik, de mindig az, valószí
nűleg a telefonnal lehet valami baj, azt hi
szem, le is hallgatják, mert mindig hallok 
egy surrogó hangot, mint mikor az abla
kom előtt a lombok közt járnak a szelle
mek, mert az is van nekünk, de az ablakot 
nem szabad becsukni, pedig annyira félek 
a szellemektől, én még nem találkoztam 
eggyel se, de Shakespeare mondta a hatos
ból, hogy őt minden este homlokon csókol
ja egy Múzsa nevű szellem, és neki hinni 
kell, mert már könyve is jelent meg, épp 
tegnap mutatta, nagyon szép kötésben 
van, olyan puha bőrrel bevonva, ami nem 
karcolja meg az arcot, sajnos nem tudom, 
mit írt, mert nem tudok olvasni, de azért 
minden délután, miután felébredtem ebéd 
utáni pihenésemből, kézbe veszek egy 
ugyanolyan szép  bőrhuzattal ellátott 
könyvet (mert nekem is van egy) és azt 
forgatom, színes képek vannak benne az 
egyik oldalon, a másikon meg ugyanazok 
az ábrák és azokat ki szabad festeni, de a 
ceruzát nem szabad befalni, én legjobban a 
piros színt kedvelem, mindent pirosra fes
tek és festés után szabad tévét nézni, de 
csak vacsoraidőig, vacsora után is teát 
iszom, úszik benne a két szaharinpirula, az 
egyik fehér, a másik piros, aztán le kell 
feküdni, elalvás előtt még kicsit beszélge
tek a kutyámmal, kit úgy hívnak, hogy 
Kutya, már megtanítottam ugatni és do
rombolni, muszáj volt az ablak felőli falra 
akasztanom, mert valahányszor a telihol
dat látta, egész éjszaka ugatott, nem ha
gyott aludni, pedig annyira kell az éjszakai 
pihenés, még elnézegetem kicsit az eget és 
azon gondolkodom, hogy miért zöld a rács 
az ablakomon, mikor az egész szobám fe
hér, és egyáltalán, minek kell rács egy föld
szinti szoba ablakára?

A Nap útja
Alulírott Dónáth Sebestyén, azzal a kéréssel 

fordulok minden földi halandóhoz, hogy még 
ezen utolsó óhajomat végighallgatni méltóztas- 
sanak, mert én már több beadványt nem nyújtok 
át az életnek, mert én soha nem kértem semmit, 
csak a csendes öregkorra vágytam, csak szeret
tem elnézni a felkelő Napot, minden reggel 
munkával köszöntöttem egy újabb élet szüle
tését, bár most már jó ideje csak az ablakig tudok 
elmenni, két almafa közt már nem ugyanazt az 
élményt élem át, mintha az Agyagos dombja 
fölött látnám lustán felkúszni az égre, az Első 
Háborúban is harcoltam én már, rég volt, de 
tisztán emlékszem a sárban elszórt halottakra, a 
falut sokáig lőtték az oroszok, a jegyzőék házát 
lassan kerüli meg a Nap, olyankor még árnyék
ban a falu, mindjárt a Háború után nősültem, 
elvettem a falu legszebb lányát, ők sem voltak 
gazdagok, hát építettünk egy házat, az ablakok 
keletre néznek, és a konyha elé ültettem két 
almafát és a ház oldala mellé egy tőke szőlőt, 
mikor megszületett az első lányom, majd elvit
tek a Második Háborúba, ez hosszabb volt az 
elsőnél és sokkal kegyetlenebb, miután a jegyző
ék házát megkerüli a Nap, egy dombot simogat 
végig, az még nem volt úgy akkoriban, de oda 
zuhant le egy német repülő, a pilóta nem halt 
meg, rejtegették a faluban, viszont a roncsot egy 
éjszaka földdel temettük be, hogy ne lássák nyo
mát az oroszok, mert akkor már másodszor is 
lőtték a falut, minden ház alatt pincékben éltek 
az emberek, van egy golyóütötte német sisakom, 
azé a pilótáé volt, kinek gépe fölött araszol déle
lőtt a Nap, aztán egy kaszálón siklik gyorsan át, 
ablakomból nézve a második almafa törzse a 
határ, addig ér a falu legelője, a második tő szőlőt 
akkor ültettem, mikor a repeszek süvítése közt 
megszületett a második leányom és ültettem egy 
harmadik tő szőlőt is, de az nagyon hamar kiszá
radt, így maradtunk csak négyen a családban, 
műveltük a kis földecskét, voltak gazdag termé
sek, de zömében csak Ínséges esztendők váltot
ták egymást, voltak ünnepnapok is, de megvolt 
a csendes hétköznapok öröme, a lányok elkerül
tek otthonról, már csak ketten maradtunk és a 
Nap merőlegesen áll az égen, most készül meg
kerülni a falut, hogy Alszegen is végignézzen, 
de előbb a Mogyorós-tetőn megpihen néhány 
pillanatig, unokáim lettek, láttam felnőni őket, 
míg gyerekek voltak, minden nyáron nálunk 
töltötték a vakáció egy részét, olyankor nem volt 
elég nagy a ház meg az udvar és az almafák 
tetején állandóan megfigyelő leste a Mogyorós
tetőt, mert amikor a Nap a domb legmagasabb 
fájához ért, akkor volt ebédidő, Alszeg házaitól 
nem látni a Nap további útját, az unokák felnőt
tek, telente a Sáros dűlő az utolsó állomása a 
Napnak, akkor maradtam egyedül, mikor az 
utolsó unokám is elkezdte saját életét élni, nyá
ron még tovább tart a Nap útja, egészen a temp
lom tövéig, még a temető kerítésén hosszasan 
megpihen, aztán már csak a visszavert sugarak, 
akár az emlékek, próbálják megvilágítani a te
metőt, az utolsó dombot, mi a falu körül van, 
olyankor lassan kihűl a Föld, bár fölötte remeg a 
meleg, de már egyre feljebb száll, a sóhajok fel
legekbe ütköznek, szétterülnek, egy áthatolha
tatlan réteget képeznek Föld és Ég között és ha 
esik az eső, mindig egy kis adag sóhajt mos bele 
a földbe, így mesélte az én nagyapám, ez volt az 
utolsó meséje s az utolsó sóhaja, mely már nem 
szállt fel az égbe, betemettük vele együtt a föld
be, s ez az én utolsó sóhajom is, bejegyezve itt, a 
Földön, az Úr 1997-ik esztendejében.
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Történelmi vázlat
S z é k e ly  K is István  G yörgy  
v o lt  h o n v éd h a d n a g y  em lék ezése i

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

Befejezd rész
Amikor a XI. zászlóalj Nagy

csűrhöz érkezett, mely bizony 
már kevés számú legénységből 
állott, zászlótartónk kibontván 
lo b o g ó n k a t, m elyre m inden  
egyes ember esküt tett az élő Is
tenre egymásnak, hogy azon est
vén vagy bémegyünk Szebenbe, 
vagy mind egy lábig elveszünk, 
a lelkesedés tetőpontját érte, ami
dőn ismét tovább mentünk. A 
szebeni térségen vivő országúton 
a zászlóalj minden egyes legénye 
ugyancsak énekelte az osztrák ár
mány Ferdinándot úgyannyira, 
hogy Bem kétszer küldötte had
segédét, hogy csendesen legyünk, 
de az elszántság engedetlenséget 
szült,- amennyiben a legények  
még harsányabban énekelték a 
harczi dalt. Előttünk szakaszok
ban ment egy ezred jágerség, ki 
midőn a határon a városon Idvül 
az úgynevezett Czibin vizének 
hidjához értünk volna zavart 
okozott, mert az erődítésekből jö
vő fegyverek lövései éppen a híd
főre voltak irányozva, és aki a 
hídon keresztül ment, az menthe
tetlenül bukott fel; ezért a jágerek 
k étszer  tö m eg esen  futottak  
visszafelé ahol zászlóaljunkba 
ütődtek; a többi vonalokon is már 
visszavonultak, még a székelyek 
is. Ekkor a XI. zászlóalj emberei 
minden vezénylet nélkül adták 
egymásnak értésére, hogy a folyó 
mentén csatárláncba húzódjunk 
le az útról, ahonnan megkezdet
tük a tüzelést, mely alig tartott 
egy fél óráig, midőn megrohan
tuk az erődített sánczokat, mi
közben altábornagyunk a kö
zelben egy rakéta ágyúlövéssel 
egy kerti lakot gyújtott fel, mely 
világosságot terjesztett. Erre az 
ágyúk elhallgattak, az ellenség 
futott minden irányban, én a tor
laszoknak nyomultam, utánam 
jött Czecz alezredes, akit a torla
szok csavarodó helyein, hol ke- 
resztforgatyúk voltak bé állítva 
magam vezettem okos lovát kan
tár száránál fogva. Ekkor a legé
nyek utánunk bé az alvárosba, 
hol az utczák több helyt el voltak 
torlaszolva, a kis piacznak, hol 
egy boltíves hosszúdad sötét ka
pu volt, mint egy alagút, itt ismét 
vezettem az alezredest lovastul. 
A kispiaczon egy ismerősöm, az 
ellenféltől őrmester szorított ve
lem kezet és megadta magát ló 
legényével együtt, akik a sötét 
kapuhoz voltak őrségre rendel
ve, innét gyorsan a főtéren vol
tam, ahova kis idő múlva nagy 
lármával nyomult bé a székely- 
ség is az úgynevezett Rizskása

utczán. Gyertyavilág igen ritka 
helyt volt. Én mindjárt a főőrség
re mentem, de itt sem volt, fel
mentem a hadtest parancsnok- 
sági épületbe ahová a főajtón 
ahogy bényitottam, minden asz
talon egy szál gyertya égett, de 
senki sem volt ott, a szögletben 
nehány fegyverek, és egy helyt 
egy nagy vasszekrény, mely a 
pénztár volt; de én az inspektziós 
asztalhoz mentem és ki akartam 
húzni annak fiókját, de be volt 
zárva, mire hátra fordultam és 
fegyverem tusájával egy ütéssel 
kinyílt, hol a századok számára 
facsarékokban m eglehetős  
m ennyiségű ezüsthuszas pénz 
volt bérakva. Ebből nehény fa- 
csarékot a tölténytartómba tet
tem, a többit az utánnam benyo
muló hadnagyok és több tisztek, 
ki mennyit elkobozhatott, tették 
el. Evvel onnan lejöttem, ekkor 
már estvéli tíz óra volt, az altá
bornagy is béjött, kiszabadítot
tuk a tőlünk elfogott hadifog
lyokat, kik egy földalatti do
hos pincebörtönbe voltak bé- 
zsúfolva a legnagyobb tisztá- 
talanságba. Voltak közöttük  
őrnagyok és századosok is; er
re egy félreeső utczában lakó 
kereskedőnél m egháltunk e- 
g y ik  h o n v éd  ö sm erő sö m el, 
Salinen Fridrikkel.

Másnap reggel rendbe szedve 
magunkat, miközben udvarhely
széki újonczokat kaptam, még
pedig tetejétől talpig mind tiszta 
nyers fiúkat. Ezekkel aztán csak 
volt bajom, amidőn századom ki
telt, a többi századok hiányzó ré
szeit is ezekből kellett kifejelni. 
Ekkor nyilvánult előttem a szé- 
k elység  eredeti összetartása, 
mert amikor külön szakaszokba 
akartam béosztani, nem bírtam 
kimozdítani helyeikből, mert hol 
egyik, hol a másik falujabeli. Ezt 
figyelem be vévén név szerint 
úgy áhítottam őket össze, hogy a 
szakaszonkénti sorokban egy  
községbeliek egy helyre legye
nek béállítva. így már nehezen 
csak ment, míg pár hét alatt bé 
gyakoroltam valamennyire, a- 
m elyben igen akadályozott a 
márcziusi csípős hideg szeles 
időjárás. Amidőn egyik napon 
vett parancs folytán az egész 
zászlóalj útnak indíttatott Al
vin ere, innét a Maroson keresztül 
fel Gyulafehérvának, hol azt 
czemirozás alá fogtuk, mi Poklos 
oláh falu mellett táboroztunk, hol 
pedig Marosportuson, többször 
kémszemlére voltam, részint pe
dig egy vagy más községbe re- 
quirálni, mely küldetésem több

ször regényes kalandokra adott 
alkalmat.

Gyulafehérvár czernirozásá- 
val fel kellett hagynunk, mert na
gyobb erőkre lévén szükség, a 
szerbek és a ráczok közt báró 
Puchner hadtestének töredéké
vel össze szedte magát és Oláh or
szágon keresztül béütott a Bá
nátba, hol Fehértemplomban  
foglalt állást. Elindult zászlóal
junk Lúgosra, innét a hadiműve
let Temesvár és

Versecznek irányult, síktérsé
gen haladtunk, amelyen az egész 
láttávolsági tér mind szőlőültet
vényből állott. Ezen szőlőültetvé
nyek közt kellett csatárláncz 
vonalban haladni századommal 
több mint két óráig amidőn elér
tünk a város közelébe, hol egy 
hirtelen lejtő alatt terül el Fehér- 
templom; meglepetve voltak, hol 
több utcai harezok folytak, a pán- 
csovai útnak vévén magukat, de 
itt a város végén kemény ellenál
lásba találtak a Würtenberg hu
szárok által, akik ugyancsak  
aprították a polyákokat, akik Er
délyben megmaradtak, beszorít- 
tattak a városba, hol több kereszt- 
utczákon át szaladtak Szászka 
felé, a Stábnál pedig egy egész 
zászlóaljat fogúink el a Leininge- 
rekből. Itten a huszárok temér
dek futó szerbeket vagdaltak le 
Szászkáig való futásukban, a- 
honnan csak éjfél után kereked
tek vissza véres karddal, mely 
után háron napot pihentünk.

Az ehenség újólag Szászkán 
foglalt állást, amelynek közelébe 
mi is megérkeztünk. Ez egy réz
bánya város, ahol nagyszerű ve
resréz kohászat van. Egy szűk 
völgyben fekszik, mely inkább 
csak rejtekhelyét képez a hadjá
ratban. Itt már csatarendben vár
tak ellenségeink, amidőn egy  
nehány inkább üdvözlő ágyúlö
vést tettek, mire a huszárok egy 
előrenyomuló határőri lovasság
ból kettőt elfogtak, ezzel gyorsan 
szedték össze magokat és hord
ták a sátorfát és meg sem állottak 
hegyen völgyeken keresztül álta
lunk üldöztetve Mehadia Orso- 
ván keresztül, hol Vedorovánál 
újólag Oláhország határán talál 
ták magukat.

Ada Kaleh, vagyis Új Orsóvá, 
ez egy a Duna folyam közepén 
fekszik, erősség, melyben a törö
kök voltak több ágyúkkal felsze
relve. Ezen alul a Duna parton 
foglaltunk őrállást, ahonnan ne
hány napi ott tartózkodás után 
jöttünk Mehadiára a Herkules- 
fürdőn, hol negyvennyolc óráig 
volt pihenőnk. Itt számos kineve
zés volt. Ezen kinevezés közt vol
tam magam is mint hadnagy. 
Innen jöttünk Karánszebesbe, 
hol szembe találtuk Vas száza
dost, aki nem átallotta, hogy több 
kolozsvári jobb módú polgárok 
újonnan béállított képzetlen fia

tal századunknál mint tizedesek 
s őrmesterek képpen elhelyezze a 
már képzettebb tizedesek fölé
nyében, amely eljárása a harc- 
képtelen vaskalapos százados
nak kimondhatatlan visszatet
szést és kedvetlenséget szült a le
gényekben, mire Lugos és Dé
vára érkeztünk, hol az oláh ga
rázdálkodások felköltvén altá
bornagyunk figyelmét, kormá
nyunk rendeletére a XI. zászlóalj
nak négy századát báró Kemény 
Farkas ezredessel és Szigeti, már 
ekkor őrnaggyal felküldötte Ab- 
rudbányára. Magam az V. szá
zaddal bizatván m eg és a VI. 
száddal hadnagy Kis, hogy har- 
mincz szekér kenyeret szállítva 
azt az említett két század kísére
tében a kijelölt helyre megőriz
zük. Már M ihaleni községbe  
érkeztünk, amidőn jobbról mi
ként balról is mutatkoztak az olá
hok csoportjai. Némileg a levegő 
is büzhödt volt az azelőtt elhul
lott oláhok hulláitól, melyek már 
feloszlásnak indulva több helyet 
eltmetetlenül elszórtan hevertek. 
Lassanként haladtunk előre csa- 
tárláncvonalban, m íg Bucesdi 
községbe érkeztünk, hol min
denfelől körül voltunk véve az 
oláhoktól. A nagy vízválasztó  
hegynek menő útban a hidak szét 
voltak rombolva, mik az út kés- . 
kény szoros volta miatt nem volt 
képes sem visszafordulni, sem 
pedig előre menni teljes lehetet
len volt. A szekeres oláhok na
gyon csigam ódon m ozogtak, 
míg nehányat meg puskatusáz- 
tam és főbelövéssel fenyegettem, 
ha szekeriket visszafelé nem hu- 
zatáják. Ezen erélyes fellépésem  
m egtette hatását, a szekerek  
vissza vontattak, legényeim egy 
részének szabadságot adtam, 
hogy az elszórtan fekvő viskókat 
és kulipintyókat gyújtogassák 
fel, hogy az oláhság figyelmét 
odavonjam, míg a harmincz sze
kér kenyerekkel visszahúzódha
tunk. Amikor visszafordultam, a 
hatodik századtól Kiss hadnagy 
esett el, akit a fűzfák alatt levet
keztetve ott talátam.

Erre még azon estve visszavo
nultunk Kristyor közelében, ahol 
megháltunk. Másnap Brad mel
lett tartott kevés pihenő után egy 
szakasz legénységgel mentem el
őre Dévára.

Báró Kemény Farkas ezredes 
Abrudbányáról élelmi hiány mi
att levonult Gyulafehérvárra. Fá
radtan érkeztem Dévára, amidőn 
egészségem  igen megrongáló
dott, de mindazonáltal száza
domnál voltam mindaddig, míg 
Váradjára érkeztünk. Innét már 
kényszerülve voltam korházba 
menni Szászsebesbe, ahonnan 
több b eteggel szállítottak  el 
Nagyszebenibe. Itt eszméleüenül 
jutottam fel a katonai növeldébe, 
mely akkor korházzá volt alakít-
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va, hol húsz napig voltam. Egész
ségem helyreálltával Kolozsvár
ra lettem küldve, hol a térpa
rancsnokságnál jelentkeztem . 
Ekkor szerveztetek a CXXXII. 
zászlóalj. Ezen zászlóalj egyik  
századát vettem kezelésem alá, 
m ellyel a Fellegvárba lettem  
küldve. Altisztek és főbb tisztek
be is nagy volt a hiány, ámbár 
naponta transferáltak, ha találtat
tak is ily minőségűek, de azok 
ismét változtak, mert vagy odáb- 
bíttattak más hadosztályokhoz, 
v a g y p ed ig  betegségbe estek, 
vagy pedig a csatározások meze
jén lelték halálukat.

A Fellegvárban őrizetemre bí
zott hatvan elfogott muszkákat, 
kik közt mondhatom jó nevelésű 
tisztek is voltak. Naponta kibo- 
csáttottam börtöneikből; kérel
müknek, ha valamire m egen
gedhető szükségeik voltak, szí
ves rendelkezésökre bocsátottam 
egy-két foglyul ejtett muszka 
közlegényt felelősségeik terhére, 
hogy azt elküldhessék a városba. 
Nem is volt semmi baj. Pár hét 
alatt megismerkedtünk, a legé
nyeimet naponta két órán át lőni 
gyakoroltam egy e czélra beren
dezett sánczába a Várnak, míg 
egy őrség megjelenése folytán 
ezen védtelen várat oda kellett 
hagynom, s várakoznom míg e- 
zen zászlóaljnak több századai is 
kiegészíttetnek, és fel lesznek  
szerelve. Kimentem a Haller 
kertbe azon meghagyással, hogy 
az ott való kórházi őrséget meg
tekintsem, kiket jóllehet helyén 
találtam, magam a délutánt az 
uszodában töltöttem el, míg ne
hány barátaim társaságában jó
korán meg is vacsoráztunk, mi
közben a Monostor utczán több 
ágyúkat, társzekereket, nehány 
zászlóalj gyalogságot és lovassá
got is láttam kivonulni. Előttem 
különös feltűnést ez nem keltett 
üy mozgalmas időben, csak any- 
nyiban ébresztett gyanút, hogy a 
szolgálattevő őrsvezető semmi 
utasítást sem kapott a főőrségről; 
magam egyik szolgálattevő had
nagyhoz egy legényt küldöttem 
egy írással, aki lélekszakadva fu
tott vissza, hogy a főőrség kiürít- 
tetett. Nosza erre kinyitottam a 
betegek szobáit és felhívtam , 
hogy aki ott maradni nem akar, 
hogy az ellenség martalékává le
gyen, hát jöjjön velem. Erre több 
mint ötven beteget kísértem Gya- 
luig, mire megvirradt míg oda ér
keztem, hol a Kolozsvárról ki
vonult tábor feküdt. Tovább ha
ladtunk Bánfihunyadra. Itt már 
nem nagy kedvem volt, mert a 
törzstiszteket, mint Gál Sándort 
igen levertnek láttam. Következő 
nap délután az összes hadtest ki
vonult a bánfihunyadi alsó tér
ségre, hogy a főparancsnokságot 
át vegye báró Kemény Farkas, de 
midőn a csapatok első része már

századonként ment bé az utcza 
végén, íme a muszka lovasság 
már két oldalállásból vakmerő 
tám adást intézett, m elyekből 
már csapataink szárnyáig beté
vedtek, ahol vagy két lovas ellö
vetett általunk.

Keresztül mentünk a váro
son, és a hadsereg a város felső 
végén felül foglalt állást, amidőn 
én egy a város végén fennálló kis
szerű kocsma helyiségébe bé- 
mentem vacsorázni, ahol jelen 
voltak Gál Sándor és Kemény 
Farkas ezredesek. Megvacsoráz
va, nem sokat alkalmatlankod
tunk, hanem egy ismerősömmel 
lefeküdtünk a kocsma tomáczá- 
ba, hogy pihenjünk, mely tor- 
náczhoz több tiszti és szolgá
lattevő huszárok lovai voltak kö
tözve. Egyet aludtunk, amikor 
hajnalra egy lovas érkezett és 
kardjára ütve jelentette, hogy az 
ellenség nyomul előre. Erre Gál 
Sándor a szobából elkiáltja, hogy: 
Lóra huszárok! _ én is nyugvóhe
lyemről felugrottam barátommal 
együtt, de mire leléptem egy

nem sejtve, hogy már a hátvéd 
távolában lévő lengyel zászlóalj 
által állott. Rohantak a muszka 
dragonyosok, kik előtt a gyakor
latlan Kossuth huszárok megfu
tottak és reánk rohantak és több 
mint négyszáz honvédet lekasza
boltak. Ezen rohamból többen a 
hegynek erdővel borított oldalán 
kapaszkodtak felfelé, kik vala
hogy a börvény felé a Szilágyság
ba húzódtak. Magam egy zsida 
szúrás következtében fogságba 
estem. Itt fogták el Kakutsi száza
dost is, akit rútul megvagdaltak. 
Mintegy hetvenen estünk hadi
fogságba, kiket bánfihunyadi té
ren Urban számára felállított 
sátorig kísértek a muszka lova
sok. Itt azon kérdést intézte Ur
ban hozzánk, hogy hányán vol
nánk azok, kik a )Ú. zászlólajhoz 
tartozánk. Senki sem felelt. Ahá 
— monda Urban —, most egyik 
sem az, holott jól ismerek minden 
egyest; Nó majd meglátom — s 
ezzel átadatott egy bukovinai 
oláh őrmesternek kezelésre, aki 
jó köpenyegemtől megfosztott.

ágyúgolyó a kocsma ház felső 
szegletén csapott be azon helyre 
hol mi aludtunk, és a tomácz 
hosszúságában tova haladt. Erre 
az egész hadállás vad csorda 
módra futott keresztül a városon, 
magam sem tehettem egyebet, 
egész a bánfihunyadi térségem 
szántóföldekig, ahol alig sikerült 
a futó újonczokat csatárlánczo- 
latban megállítani, és így lassan
ként tüzelés közben vonultunk 
hátrafelé, amidőn a hegyszoro
sok kanyarulatához értünk. Utó
csapatainkat egy lengyel lego 
képezte és m eglehetős számú 
gyakorlatlan Kossuth huszárság. 
Agyúink egy, a hegyek alatti ki
szögellő domborulaton foglaltak 
helyet és tüzeltek, mely ágyúk
nak fedezésére nagyobb csapat 
jágerek voltak, akik kemény tü
zelést vittek végbe a Sebeskörös 
partján.

Sebesvár közelében a vízfo
lyása melletti út kanyarodásában

Én Kakutsinak kivontam fehér 
zsebkendőmet, mely tiszta len 
volt, hogy fejét békötötte, hogy el 
ne vérezzen. Az én sebem nem 
volt oly veszélyes. Ezen hadtest
része a muszkáknak azon nap 
visszaindult az Urban csapatai
val vegyesen, estvére Kapusig 
hajtottak bennünket, m ely u- 
tunkban Kakutsi azon biztató 
szóval vigasztalt, hogy ezeknek 
ugyan szorul a kapczájuk. A lete
lepedett mezőben közre vettek; 
így nyugodott, aki tudott, de én 
fáztam. Másnap étlen-szomjan 
Gyalun keresztül, ahol gyalui ci
gányok egy híd végénél ugyan 
csak húzták a Rákóczit, mégcsak 
a kis városon keresztül mentünk 
muszkástól, osztrákostól együtt 

Amikor a kolozsmonostori 
dombra érkeztünk, itt megálla
podtak és kiválasztottak közü
lünk hét egyént, tiszteket, hogy 
Urban vérszomjas óhajtásának 
eleget téve csak úgy szám szerint

lődözzenek főbe bennünket. De 
ezen óhajtásának véget vetett egy 
hadsegéd érkezése a muszkáktól 
több muszka lovastól kísérve, aki 
pardont kiáltott ki az elfogott ha
difoglyokra, magasan lobogtatva 
a CKXXII. honvédzászlóalj zász
lóját, amlyre nagy betűkkel volt 
reá írva, hogy: Ne bántsd a ma
gyart, mely lobogó bizonyosan 
ott valahol Szentpétervárt dicső
íti az igaz szabadságharcosok di
csőségét a muszka intervenció 
legnagyobb szégyenére.

Erre békísértek bennünket is
mét a muszka lovasok Kolozs
várra, a báró Józsika ház eleibe, 
hol az oroszok főhadiszállása 
volt. Zászlóstól együtt ott állot
tunk négy óra hosszat. Ezen idő 
alatt a hátulsó sorba húzódtam, 
hol egy ismeretlen asszonynak 
egy jegyzéket adtam át, hogy azt 
atyámnak elvigye, melyben meg
írtam, hogy mi várhat reám. Leg
inkább vagy kivégeznek, vagy el 
fognak hurczolni nehéz hadifog
ságra többekkel együtt, midőn 
egy szolgálattevő orosz főhad
nagy hozzám jött, aki született 
lengyel volt, azok közül, aki aze
lőtti hetekben foglyom volt a Fel
legvárban, és félrehívott s fel
ajánlotta nékem barátságosan vé
delmét, ha azon ajánlatát elfoga
dom, hogy öltözködjem át orosz 
katonai mundérba. En reá állot
tam és bévezetett a báró Józsika 
ház alsó osztályába, hol átöltöz
ködtem és beosztott a kezelése 
alatt álló századjába, akik éppen 
ott voltak főőrségen. A zászló ott
maradt, a többi foglyokat békí- 
sérték a nagy kaszárnyába és be
osztották az osztrák hadseregbe. 
Némelyeket fogságra vetettek. 
Én már muszka katona voltam, 
az osztrákok meg sem ismertek a 
durva, hosszú köpenyegemben 
és a lapos tetejű sapkában, s 
emellett rézmarkolatú kardom 
volt, két rend ruhám egy nyári 
fehérvászon kozák nadrág és egy 
durva orosz téli, az összevarrá- 
sán sárga posztó vonallal, me
lyen a gombhelyek erős vászon
ba fogott fapeczkekkel voltak el
látva, rézsisakos csákónk volt 
egyenes tornyú. így  legalább  
nem lettem a legnagyobb ellensé
geink, az osztrákok önkényének 
kiszolgáltatva. A reá következő 
napok egyikén indultunk Mol
dova felé, ahol elértünk Brailába. 
Itt nyugvásunk lévén az ideig, 
míg a számunkra kirendelt gőz
hajókon tovább visznek bennün
ket Odesszába. Csak az bántott, 
hogy miért nem tanultam vala
mely mesterséget, mert ily álla
potban csak az mondhatja magát 
úrnak, aki valami mesterséget 
tud. Egyik napon töltényeket és 
nehány kopejkát kaptunk és 
czvibakot. Tudva azt, hogy más
nap reggel hajnalban indulunk a

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

két gőzhajóval, én azon éjjel ott
hagytam őket fegyverestől, mun- 
dérostól, be jutottam egy nagy 
terjedelmű kukoricás közé, azon 
gondolatban, hogy átal mennék 
Dobrudzsába; a túlparton egy tö
rök sánczvár állott, egy halász- 
bárkát találtam a Duna szélén 
kikötve, amelyet feljebb vonszol
tam, de attól tartottam, hogy ma
gam rossz evező vagyok, a bárka 
könnyen felfordulhat, vagype- 
dig észrevesznek az oláh hosz- 
podárok és utánam lődöznek, 
míg a törökök pedig hasonlókép
pen ellenségnek tekintettek vol
na, s így könnyen két tűz közé 
kerülhettem volna a Dunán. Fe
hér kendőm, melyet jelvényül 
tűztem volna ki, nem volt. Ily ag
godalmak közt indultam Ocna 
felé, nappal a kukoriczások közt 
pihentem. Látva, hogy senki sem 
áll utamba, Háromszékre béve- 
tődtem, hol osztrák katonákkal 
talákoztam, de senki sem mert 
megszólítani, hiszen fegyvere
sen és muszka voltam. Az utam
ba eső városokat kikerülve ér
keztem Kolozsvárra. Atyám ek
kor a Három szerecsenbe lakott a 
nagy híd végén, a Fehér hajó ven
déglő átellenében. Ahogy megér
keztem, a hátsó szobában voltak. 
Mostoha anyám jelenti, hogy az 
ördög, íme, hozott egy muszkát, 
nem tudja, hogy mit akar. Erre 
apám kijött és ajtót mutatott, 
mely keblemet kimondhatatlan 
keserűséggel töltötte el, hogy 
szeretett atyám sem akar már re- 
ám ismerni, azért mert hazám 
szabadságáért, életem  mind
annyiszor kész voltam feláldoz
ni. Ekkor mondottam meg, hogy 
én vagyok első szülött fia, hát 
nem ösmer? Erre atyám sírva fa
kadt és mondá: hogy az ő had
nagy fiát főbelőtték vagy el
hurcolták az osztrákok. Erről ne
ki biztos tudomása van. Ekkor 
jött be a Qecupierri és Zamini 
ezredből két véglegesen haza bo- 
csájtott velenczei olasz legény, 
akik a dévai várban voltak, de 
midőn a várat feladták, őket mint 
betegeket Nagyszebenbe szállí
tották, hol a katonai növelde kór
házban helyezték el. Én igen jól 
beszéltem az olasz nyelvet és ott 
megismerkedtünk. Élőkelő csa
ládi szülőktől származtak, több
ször elbeszéltem  életem  tör
ténetét és felhoztam, hogy atyám 
hol lakik Kolozsvárt. Azért ke
resték fel éppen akkor atyám la
kását, és én neveiken szólítottam 
őket s ők engemet. Leültünk és 
elbeszéltem  atyám tévedését, 
hogy most már nem akar fiának 
fogadni ebben a szőrös szoknyá
hoz hasonló köpenyegben, ame
ly et led ob tam  m agam ról és 
kívánságára felmutattam szüle
tésemmel hozott anyai kettős je
gyet a mellemen.

Erre meggyőződött felőlem, 
hogy én valék Istvánfy György 
fia és ruházatról intézkedett. A 
muszkaruhákat és fegyvereket a 
Szamos szélén cölöpzetre épített 
oldal deszkázott színpadlóját fel
vettem és jó szalma tekercsbe 
burkolva leraktam, melyet az
1851-beli árvíz semmisített meg. 
Másnap dobszóval hirdették a 
város minden részén, hogy aki 
valamely az ezredektől elmaradt 
vagy tévelygő muszkának helyet 
ád, vagy ilyenről tudott volna, 
azt büntetés terhe mellett a kato
nai helytartóságnál, aki a gróf Te
leki házban állomásozott Urban 
volt, köteles béjelenteni. Erre én 
szert tettem egy hatalmas fekete 
subára és egy kopottas fehér bá
ránybőr sapkára és több előkelő 
nem es egyének társaságában 
őriztük a lovakat a kolozsvári ha
tár terjedelmes szénafüvein, míg 
a zord havas tél közeledtével be 
szorultunk a városba.

A helytartó titkos közegei ál
tal folytonos őrködésben volt, 
hogy bármi gyanús egyéneket 
kézre kerítsen azok közül, mint 
ők nevezték — forradalmárok 
vagy rebellisek voltak. A bolgá
rok azon részeit aggodalom fog
ta el, akik mint akár lovas, akár 
gyalog nemzetőrök fegyverben 
voltak, kiknek megalakítását a 
hon atyái határozták el az or
szággyűlésen. Egy ilyen volt lo
vas nemzetőr polgártárssal talál
koztam egyik napon, aki magá
hoz hívott meg, mely mestersé
gére tímár mester volt. Meg
mutatta két jó huszárlovait és 
szerelvényeit. A fegyverzetet és 
szerelvényeket elrejtettük biztos 
helyre, a lovakat megtanítottuk 
kocsiba. így töltöttem el azon téli 
időszakot mint kocsis, melyben 
az 1850 évbe átmentünk. Látva, 
hogy a várt remény nem mutat
kozik, s engemet hazámhoz való 
hűségem  következtében való 
élet vihara mennyire eltaszított 
kitűzött életemnek pályájából, 
béállottam tímár inasnak és mes
terséget tanultam. S így tudtam 
csak kikerülni igyekezetem és 
nehány kolozsvári jó polgár tár
sasága mellett figyelmét ellensé
geim önkényének, hogy rajtam 
is, mint sok másokon, vérszom- 
juzó bosszújokat tölthették vol
na, míg az idők múlandóságával 
egyéniségemet mint eltűntet je
gyeztek, és megszűntek azt va
dászni. így maradtam a fele- 
dékenység örvényébe merülve, 
az élet göröngyös utain haladva, 
m égcsak m éító elism erésben  
sem részesített a haza több mind
nyájunkat, akik oly fárasztó nél
külözések közt életünket, jö
vőnket és vérünket áldoztuk 
érette.

Közzéteszi:
GYŐRFI DÉNES

SZABÓ GYÖRGY 

Madarak parlamentje
Sok szép tarka madár él itt, e hazában, e tájon,

Légy türelemmel, amíg sorra kerül valahány.
Szíved örül, ha a fecske tavasszal a házad elé száll,

Ámde a szürke veréb helybe maradva vidít.
Nádasban, mocsarakban a gólya vadássza a zsákmányt; 

Arra tanyászik a gém és a bölömbika is.
Túzok, a fácán és a siketfajd régi időkben 

Gyakran az egyszerű pór jó pecsenyéje vala.
Csíz, csalogány meg a pinty, cinegével, a nádi rigóval 

Szívből dalt csicsereg, áldva az égi Urat.
Senkise víg, ha az éjszaka csendjét rút denevérdal 

És a bagolyhuhogás megtöri néhanapon.
Lepkénél se nagyobbra növekszik a tarka kolibri,

Errefelé az ökörszem kicsi testű madár.
Mondják: párjához hűséges a gerle örökké 

És olajágat emel mindig a békegalamb.
Retteg az apró jószág, hogyha magasban a kánya, 

Sólyom, a vércse, a sas ráveti már a szemét.
Csak moziban látsz struccot, amint szedi gyorsan a lábát 

S pompás tollaival ritka a páva is itt.
Messze, a jégtáblákon akadsz pingvinre, barátom,

Ám a sirály a Szamost télire felkeresi.
Van még szárnyas elég, bővülhet a szemle napestig;

Üsd fel a Brehm-kötetet: számuk ezerre szökell.

Színek seregszemléje
Szokták mondani: ikszet elönti a sárga irigység; 

Lássuk sorra tehát: színes-e még a világ.
Almásszürke lovon jár mind, aki ért a pacikhoz,

Bár a szegény falusi barna szamárra is ül.
Pej, kese és mogyorószín lón ült dédnagyapám is, 

Engem már csak a láb hordoz az utca porán.
Kinn, a baromfi soron kakas úr kendermagosoknál 

És a közelben a kis cirmos egérre vadász.
Festékből ha a kéket, a sárgát összevegyíted,

Szép zöld árnyalatot kapsz, mint réten a fű.
Van még más, amit így alakíthatsz: összekeverve 

Kék a pirossal is új színt terem ám: a lilát.
Kék a ruhácska a csöpp csecsemőkön, már ha fiúcskák, 

S rózsás színű a lány réklije, mind valahány.
Bíbort hord a nagyúr, ugyanakkor az egyszerű ember 

Örvend, hogyha zsebe szürke darócra elég.
Bordó mindig a nőm viselője, talál a hajához,

Nékem a barna a jó, vagy feketébe bújok.
Oltárhoz megy a lány: a ruhája a tiszta fehér gyolcs, 

Ám a legényé más: öltönye szénfekete.
Hát pepitát ki visel még? Főleg az úri gigerli.

S pettyest, nyári ruhát? Sok deli, karcsú leány.
Vénségedre a szőke hajad már régen a múlté,

Mind deresebbre fakul, végül a színe: fehér.
Csendes a tenger, ilyenkor a legszebb. Nézed: azúrkék. 

Ámde ha tépi vihar, már > oloritja sötét.
Vert-veres és hupikék: a nevük bár kedves előttem, 

Már csak a régi világ ismeri, hogy milyenek.
Pár még elmarad. így a szederjes, rőt, a szivárvány 

S okker. Búcsúzom én, zárul a színsorozat.
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L Á Z Á R Y  R E N É  S Á N D O R  V E R S E I
Quartier latinTibeti szerelmes dalok

Körösi Csorna Sándor gyűjtéséből 
Tejjel folyó Tibet földje 
Elrejt tólem téged, lányka —
Távol vagy, mint magas Uiassza, 
Messzibb vagy, mint Ladakhban Leh!

***
Leheletem, légi lelkem 
Hozzád lebben sóhaj szárnyán —
Szikár hegység sem tud róla,
Rideg lámák sem tanítják.

****
Léted fellegsáv takarja:
Tilos, titkos Sambalám vagy...
Vággyal töltőd testem, társam:
Tudást Órzó Tiszta Tenger...

***
Tigris lennék, széttépnélek!
Nő szerelmem, Szikkim szépe!
Nepál szülte hímelefánt 
Lennék —  holdas Himavánod!

***
Rádhajolnék bószült bérczként:
Föléd, forgó égi fennsík...
Érted lengő sárkány lennék —
Minden volnék, s magam vagyok.

***
Nem vigasztal Zanszkár, Zangla,
Termő völgyek zengő zöldje,
Sem a tantrák bölcs hittana —
Csak szavadnak bő tejszíne...

***
Lágy szerelmed szerzetesség:
Kolostorom lettél, kedves,
Szent igékben gazdag gompám —  
Imamalmom, megpörgetlek!

***
Zárj magadba, ékes párom,
Lótusz kelyhe, édes kincsem...
Kettőnk vágya czella, kőfal —
Kemény vallás, éjek ércze!
***
fakfark-zászló fagyos csúcson,
Fohász csapdos zordon szélben:
Szívünk csattog csókok ormán,
Fönn szerelmünk fénylő szírtjén!

Szatmár-Németi, 1894 augusztusában

Czetli Dezsőnek
Mes poémes sont settlement des jeux 
Pour les vieux Dieux.. Dezső! 
Pegazusom nem repdeső —
Csak konflisló, kedves Dezső!
Hellén ájert nem verdes 6...
Szegény Lázár, majdnem Rezső 
Volnék: költő, bajt kereső...
Hát te se légy gyerek, Dezső!
A poézis kerek mezső —
Vagyunk versbe temetkezsó...

*
Ne tamáskodj, ne dezsózzél 
Ezirányban, Désiré! —
Lerönézhetsz, ha e sanzon 
Fura módon déguisé—
De a dalhoz csupa szó kell,
Csupasz érzés meg... Izé...

Budapest, 1904 júniusában

Normandiában egykoron
Nem élem — már csak álmodom,
De bódult lelkem lázba jő...
Csillagzó, hímzett kárpiton:
Boltíves égen szállsz, Bayeux!

Tömör falak... Fécamp! Falaise!
Királyi Avranches! Szép Coutances,
Góth tornyaiddal, mint a csend,
Nagy éjszakámban szétsuhansz...

Rouen fölött röpülnek el 
Atlanti csipkék: fellegek!
Szemem vizén Mont-Saint-Michel 
Vén látomásként ellebeg...

Maros-Vásárhelyt, 1915. július 19-én

Ad Valentinum Balassant
Mert hívebben szóltál, mint hetvenhét Szólón, 
Elméd szárnyaid nem nehezbíté ólom: 
Megösmerte röptöd Murány, Divény, Zólyom, 
Fölöttük ki voltál turáni fény, sólyom!

Téged áld Esztergom, Detrékő meg Kékkő, 
Érsekújvár gyöngye, gyors tüzékben égő: 
Lázzal emésztett vágy, hős vitézi vég, hő, 
Szerelmek lángjában elenyésző ékkő!

Elsőbb valál köztünk kutyaságba, rímbe — 
Menny ágyasházába Vénus asszony vitt be! 
Magyari Amphión... Porod óvja Hibbe,
Míg ellobbant lelked visszabolyg a Hitbe!

Maros-Vásárhelyt, 1914 októberében

András napjának éjjelén
Hotelszobákban csendben haldokolni:
Nem is csengetni már a szállodásnak,
Csak fuldokolni, folyton haldokolni,
Maradni másnak, kába látomásnak,

Mint félálomban lengő költemény:
Ma bennem alszik, másnap senkiben,
S holnapra tán sem álmom, sem hitem,
Sem unt öröm, sem elpörölt remény,

Csak haldoklás kihűlt hotelszobákban:
Vád, büntetés, magány, gyehenna, vétek —  
Testemben, mintha volt hotelszobában,
Csak szálló vendég, vándor lett a lélek.

Budapest—Vásárhely, 1894 deczemberében

1
Quai de la Toumelle!
Rue du Fouarre... 
Könyv-skatulákban 
Mennyi búvár!
Hány patinás mű,
Ócska bouquin!
Olvasok én is:
Végig az uczczán,
Szinte, ha lépek,
Orra bukom...

2
Oh, BouTMich' sarka Rue Cujas!
A járda billen — egyre lejt.
Miként a sors... Elbükkenek.
Minden magyar szó elfelejt.

3
Vasárnap van.
Hőtel des Balcons.
Nem vigasztal 
Hajnal, sem alkony:
Magadban jársz,
Valamin töprengsz...
Hársillat!
Rue Monsieur le Prince.

4
Café Rouget de Lisle. Künn záporok. 
Puhány szivarfüst lüktet. Calvados. 
A Luxembourg-kert zölden párolog. 
René a czinkelt pultnál darvadoz.

5
Rue Soufflot.
Fagylaltot, gyufát 
Vásároltam ma 
Tíz szantimra.
Csókoltalak
Sainte-Geneviéve,
Csók Sainte-Dominique, 
Csík-Szent-Imre!

Páris, 1894 júliusában

Szerelméről szerzetté
A z  Bálint báró nótájára 
júliám, gyönyörűm,
Tekints rám könyörún:
Szűnjön szíved haragja... 
Kedved légyen selyem,
Másként bolond fejem 
Magát bánatra adja:
Keserőn töretve 
Hadd fúrjam öledbe 
Orczám, árnyas hajadba.
Júliám, gyönyerőm,
Légy törékeny erőm: 
Gyötrődésem ne féljed...
Mint színjátszó éveg,
Enyésznek az évek,
De szétragyog személyed: 
Miként vágy a testbe,
Nappalba nagy estve,
Lelkünk egymásba mélyed.

Kisvárda, 1894 májusában
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HAJÓS JÓZSEF

Apáczai egyik fő forrása: Ramus
Befejezd rész

"Druszománok", a druszasá- 
got bálványozók (ha nem is "dro- 
szofilek", esetleg éppen "har- 
m atlegyeskedően" nedvesség
kedvelők) mélyértelműnek tart
ják azt a véletlent, hogy Johann 
Heinrich Bisterfeld kimagasló ta
nítványa volt Tolnai Dali János és 
Apáczai Csere János. Tolnai Sá
rospatakon Bisterfeld elemi logi- 
káját használta vezérfonalul, 
majd magát a ramusi Dialektikát 
tanította — a begyepesedettek 
nagy megrökönyödésére (amely re
akció, igenis reakció, rögtön kiüt
között, éspedig szófejtők szá
mára eléggé érthetően, ámbátor a 
rögtön szó sokkal későbbi). Apác
zai okkal sorolta első beköszön
tőjében Tolnait a legképzettebb, 
legszorgosabb és az iskolák meg
reform álására leghivatottabb  
professzorok közé. Bisterfeld, 
noha európai látókörű, a Descar- 
tes-ot nagyrabecsülő Mersenne- 
nel is kapcsolatba került írástudó 
volt, úgy tűnik, csodálkozott (a 
diplomáciában való jártassága 
folytán is) Tolnai kemény ramiz- 
musán és azon a merszen, amely- 
lyel Apáczai új, néhol Ramuson 
kartéziánus módon túlmenő esz
méket hirdetett. 1655 februárjá
ban hunyt el, így aligha vehette 
kézbe Apáczai neki is dedikált 
Enciklopédiáját. (Főművét Apá
ca legnagyobb szülötte Csulai 
György püspöknek is ajánlotta, 
aki őt nemsokára, gyulafehérvári 
állása elvesztése után még szol
gálati, Temesvártól keletre lévő 
lakásából is ki akarta tenni.)

Apáczai Csere János első, a böl
csesség tanulásáról szóló, érthető 
okokból latin beköszöntőjében 
van az a passzus, amelynél szeb
ben sem előtte, sem utána nem 
dicsérte magyar ember Ramust. 
A passzus meglehetősen hosszú, 
hosszabb az őt követő, Cartesi- 
ust, vagyis minden idők legúttö- 
rőbb francia elméjét magasztaló 
bekezdésnél. Ramus— írja Apác
zai — "segítséget hozott az aídco- 
riban már haldokló filozófiának, 
megtisztította azt az értéktele
nebb évszázadok hulladékaitól, 
... és pompás módszerének fé
nyével szép rendet teremtett a fi
lozófia zavaros káoszában. ... Ó, 
jámbor és tudós szellem! Bárcsak 
egy parányi részével rendelkez
ném a te ékesszólásodnak, hogy 
szépen emlékezhetném meg ... a 
te tragikus sorsodról...”. "Megjegy
zések és Tanítások /  Animadversio- 
nes & Institutiones/ c. műveidet 
koholt vádak alapján, ügyed ki
vizsgálása nélkül eh télik, téged, a 
szerzőjüket, a filozófia egész te
rületéről súlyos büntetés terhe 
alatt száműznek". Utóbb azon

ban "a tudós a király kegyéből 
visszakapja a filozófiai munka 
óhajtott szabadságát. Tőle indul 
ki azután a reformátor-filozófu
soknak az a hatalmas sora, mely 
e nagy vezér irányításával tudo
mányos és hasznos magyaráza
tokat adott ki mind a világi, mind 
az egyházi írókhoz, sikeresen 
működve az önálló tudományos 
kutatás területein is éppúgy, mint 
műveinek közhasznú terjesztésé
ben is. Erről is vannak minden 
gáncson felüli tanúink, ti. a kü
lönböző enciklopédia-írók: Mar- 
tinius Fabritius, Alstedius, Keck
ermann és mások. Csak a vak 
nem látja ezek működésében Ra
mus hatását, még ha nem szán
dékos is ez a kölcsönzés. Mi lega
lábbis a mi enciklopédiánkban 
azon fáradoztunk, hogy ha Ra
mus föltámadna halottaiból, ezt a 
művet a többi ilyennél inkább 
magáénak fogadhassa el, s kö
szönetét mondhasson nekünk 
nem csak azért, mert vágyát meg- 
valósítottuk, hanem azért is, 
hogy ő, aki nem tudott magyarul, 
általunk végre magyar nyelven 
szól a magyaroknak filozófiai 
kérdésekről." (Hegedűs István 
fordítása) Hosszú idézetünk zá
rómondatának önérzetes hangja 
látszólag ellentétes Apáczai má
sodik Erdélyben megjelent mű
vének, a Magyar logika cskának 
az ajánlásában észlelhető sze
rénységgel, amellyel "kicsin ta- 
lentumúnak” nevezi magát, o- 
lyan személynek, aki saját gyen
geségével nem gondolván kez
dett Enciklopédiája megírásá
hoz. De elég önérzetesen mondja 
ebben az ajánlásban, hogy Encik
lopédiájával szegény édes nem
zete megsegéllésére törekedett, 
és "Ramus Logikáját magyarul ír
ván le, szép, könnyű és többnyire 
gyermeki példákkal" világosítot
ta meg. (Három példáját a mint ha 
szópár harangozza be, s e szópár 
újabban dívó — vitán kívül téves

— egybeírása legalábbis elszo
morító.) A Magyar enciklopédia 
logikai részeiben nincsnek pél
dák, viszont van bennük sok 
olyan többlet, amely egy ramista 
angol puritánustól, Amesiustól 
származik. Maga Apáczai jelzi, 
hogy logikája Ramust és Amesi- 
ust követi, s az utóbbi az egyik 
forrása a mechanika és a teológia 
terén is.

Enciklopédiája előszavában 
Apáczai 16 olyan szerzőt sorol 
fel, akiből merített. Nyolcszor 
említi a jórészt kartéziánus Regi- 
ust, négyszer magát Descartes- 
ot, ötször Ramust, a valahogyan 
ramistákat pedig legalább 17- 
szer: öt-ötször Alstediust és Scri- 
boniust, háromszor Amesiust, 
kétszer a filológus Talaeust, egy
szer a matematikus Snelliust és 
Schonerust. Ramust vagy öt is 
követi első magyar enciklopé
diánk — a már említett logikai 
rész után — az aritmetikában és 
a mértanban (kimaradt a szintén 
ramusi alapon tervezett általános 
és speciális — görög és latin — 
nyelvtan).

Az Enciklopédia matematikai 
részeinek az 1961-es kritikai ki
adásában az apparátus összeállí
tója jelzi, hogy a ramusi szöveg 
1569-es, 1599-es és 1604-es kiadá
sát ismeri (az 1599-est "csak egy 
kéziratos másolatból"). ASzéche- 
nyi Könyvtárban megvan Ramus 
Aritmetikájának az 1613-as ki
adása (1. fentebb). Forrásai felso
rolásában Apáczai ezt írja: "... az 
aritmetikában Ramus, Snellius, 
Schonerus, a geometriában csak 
Ramus (véteknek tartottam u- 
gyanis összezavarni az ő mód
szerét, egy dolog kivételével, 
hogy tudniillik az ő kommentá- 
raiból nem kis fáradsággal össze
keresgettem és napfényre hoz
tam a dichotómiákat, melyek  
többnyire kimaradtak a hanno
veri, úgynevezett tizenkettedrét 
kiadásból. Mivel történetesen ez 
az egy kiadásom volt, csodálkoz
nom kellett, hogy ilyen módszt 
rés író ennyire megfeledkezett 
saját módszeréről. Csak később 
jöttem rá, hogy ez a kiadó hibájá
ból történt)". Ezt a passzust Lázár 
György fordításában idéztük, és
pedig ennek 1977-es, az 1965-ös- 
sel majdnem azonos újranyom- 
tatásából. Mindkét kolozsvári 
verzióban "hannoveri" ékeskedik 
"hanoviai" vagy "hanaui" helyett. 
Névtanilag és földrajzilag tóssé 
váratlan a talán Kakasrétből kiin
duló Hanau Szenczi Molnár Le
xikona szerint: "Hanovia ... Ne
met Országi Varos az Moenus vi
ze mellett") összetévesztése a 270 
km-re északibb, Magaspartként 
magyarítható Hannoverrel (vala

mint — Bán remek Apáczai-mo- 
nográfiájának a 279. lapján — a 
175 km-rel délnyugatibb Hage- 
nauval). Az összetévesztést elő
segítette az, hogy a szóban forgó 
h e ly n év  dup la  n-es Lázár 
Györgynél is, akárcsak az 1803- 
as, többször újraközölt, az exje- 
zsuita Kőszegi Rájnos József adta 
átültetésben, úgyszintén magá
nál Apáczainál.

/Negyedik exkurzns. — Pápai 
Páriz Ferenc 1672-ben érkezett — 
m int naplójában feljegyzi — 
"Hannoviába, a szép kis város
ba", de az ott szerzett könyvében 
"Hanoviae"-t ír. Megkettőzésre 
való hajlamról árulkodik az is, 
hogy míg Alstedius pl. Ocazzo- 
nia, Cutinari & Codna nevű ro
mán várost említ, ez Apáczainál 
Ocazzonia, Culinari és Cocrina, 
1977-ben pedig már Occazzoniá- 
val van dolgunk. Ez occasionaliter 
vagy éppenséggel alkalmasint 
arra a kommentárra ösztökél, mi
szerint kulináris vonalon nem  
elég a Cotnari-i bor, kell még hoz
zá az Apáczainál disznópajtának 
mondott cocinában hizlalt "kis
ded állat" is. Kommentárunk per
sze nem tisztázza, milyen zó
nában van Ocazzonia és Codna. 
Viszont tisztázódott már, hogy az 
Apáczai kolozsvári beköszöntő
jének a közhasznált fordításában 
szereplő két Károly nem azonos. 
Az egyik az a "Károly, aki az isko
lákról való különös gondoskodás 
miatt kapta a 'nagy' mellékne
vet"; a másik voltaképp nem is 
Károly, csak azért fordul elő itt 
Károlyként, mert az illető helyen 
álló "Saronem" tárgyesetet a for
dító — Orosz Lajos— "Carolem"- 
mé helyesbítendő elírásnak hitte. 
A szöveg ezért az 1965-ös és az 
1975-ös bukaresti kiadásban is 
így hangzik: "... utánoznunk kell 
itt Károlyt, a frankok királyát, 
aki, midőn népének szilajságát 
(feroda) más eszközökkel nem 
tudta megfékezni, iskolákat szer
vezett, hogy az ifjúság szilaj ter
mészete megszelídüljön bennük 
a filozófia hatására." Csakhogy a 
Saro vagy Sáron név nem tolihiba 
Apáczainál. Közvetlen forrása 
nyilván Johannes Althusius De 
necessitate, utilitate et antic\uitate 
scholarum c. beszéde. Ez az althu- 
siusi Pölitica 1625-ös herbomi ki
adásába is bekerült. (A kolozs
vári példányt Apáczai 1659. má
jus 1-én szerezte — cserével.) A  
vonatkozó sorok itt, a 982. lapon 
így kezdődnek: "Sáron, Gallo- 
rurn rex, cum feroda m Gallonom 
compescere non p osset...". A  Sá
ron név A lthusiusnál sem mi
képp sem sajtóhiba, hiszen is- 
métdten fölbukkan — mindig a 
druidákat is említő kontextusban 
— Ramus De moribus ve terűm Gal- 
lorum c. könyvében. E könyv  
1574-es kiadásának a 69-70. lap
ján olvassuk, hogy Saro(n), Gallia
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harmadik királya, az emberek 
szilajságának a megfékezése vé
gett a tudományok nyilvános ta
nulását határozta el. A Sáron 
névnek Károllyá változtatását 
ilyenformán az sem indokolja, 
hogy Althusiusnál közvetlenül a 
Saronnak szentelt mondat előtt 
van szó arról a Carolusról, aki 
iskolák és akadémiák felállításá
ért érdemelte ki a Magnus jelzőt. 
Althusius kapcsán ezúttal még 
csak három dolgot említünk: a) A 
római jogot tárgyaló, 1584-es ifjú
kori műve dm e szerint is "a ra- 
m usi m ódszer törvényeihez"  
igazodik, b) Apáczai a maga En
ciklopédiája jogtudományi szö
vegének a forrásai közt Althu- 
siust is megnevezi, és lényegében 
tőle veszi át — óriási bátorsággal! 
— a zsamokölés jogosságának a 
tételét, c) A  ramusi tárgyalás- 
mód, a többnyire dichotómiákat 
adó táblázatok kedvelése nyil
vánvaló Althusius műveiben, a 
Dicaeologia c. jogtudományi o- 
pusában is, melynek 1618-as ki
adásából egy példány 1668-ban 
Uzoni S. Péteré volt, pár évvel 
utóbb került Pápai Páriz Ferenc 
tulajdonába./

Főműve történeti részében 
Apáczai két 1572-es eseményt 
tesz szóvá: "Parisban nagy hitet
len csalárdság által szántalan sok 
igaz vallású keresztyéneknek vé
rek kiöntetik, holott Petrus Ra
mus is megöletik. A lejdai aca- 
démiát rendeli a hispaniai ki
rály." Jellemző gondolkodónk  
művelődéstörténeti érdeklődésé
re, hogy további nyolc akadémia 
megalapítását is említi, kezdve 
az oxfordival és végezve a gro- 
ningaival. Megnevezi a franeke- 
rit is, ahol keveset tartózkodott, 
de mellőzi az alig ötéves harder- 
w ijkit, ahol doktorált. M ivel 
1658-ban maga is készített egy 
tervet egyetemi jellegű hazai aka
dém ia alapítására, fölmerül a 
kérdés, hatott-é rá az a tervezet 
(Prooemium reformandae Parisi- 
en sis A cadem iae), am elyet a 
francia a királynak nyújtott be 
Ramus 1562-ben, pár hónappal a 
protestánssá válása után. Nos, 
aligha mutatható ki ilyen hatás, 
még a filozófiai tanulmányoknak 
szánt idő terén sem, Ramusnál ui. 
negyedfél évről van szó, a Barcsai 
Ákos fejedelem elé terjesztett plá- 
num viszont "mindenestül fogva 
öt vagy hat esztendőket" javasol. 
A negyedfél éves tartam gyakor
lata egyébként Ramus 1550-es, 
Pro philosophica Parisiensis Acade
miae disciplina c. beszédéből tűnik 
ki vüágosan. Bán Imre, noha nem 
jutott hozzá ehhez a — Kolozs
várt meglevő! — beszédhez, úgy 
vélte, "ez is szerepelhet" Apáczai 
első beköszöntőjének a forrásai 
között

Mivelhogy a ramusi Logika 
két fő részének tárgya az inventio

és a dispositio, szerintünk bizo
nyára ez a felosztás is Apáczai 
szeme előtt lebegett, mikor főmű
ve mottójául tette ezt a Seneca- 
idézetet "Mégha a régiek min
dent feltaláltak is, mindazonáltal 
örökké új lesz a másoktól feltalál
tak használata és elrendezése." 
(Az eredeti szöveg utolsó nyolc 
szava: usus et inventorum ab ali- 
is seientia et disdplina.)

Apáczai Logikácskáját sem 
Ong, sem a logikatörténész Risse 
nem említi, viszont mindkettőnél 
szerepel a Martonfalvié. (Az u- 
tóbbinak a nevét Risse 'Marton- 
falvus"-szá "nominativizálja".) A 
kézdimartonfalvi születésű Mar- 
tonfalvi Tóth György (1635—81) 
talán személyesen 
is  m egism erte  
Apáczait Gyulafe
hérváron, bár alig
ha volt közvetlen 
tanítványa. Böl
cseleti főműve Ra
m us logikájának 
népszerű  feldol
gozása: Petri Rami 
dialecticae libri duó 
(U trecht, 1658; 
második, "szinte 
duplájára bőví
tett" kiadása: Deb
recen 1664; az 1. 
kiadás két kolozs
vári példányából 
az egyik 1659-ben 
a Szatmárnémeti 
M ih ályé vo lt, a 
másik 1661-ben az 
A lvin czi Péteré.
Egy késői akadé
m ikus szerint a 
könyv hosszú cí
mében levő erote- 
matibus 'm agya
rázatokkal' jelen
tésű. Ez a fura öt
le t m ég m indig  
jobb, mint ha va
laki erotikumoknak 
hiszi Martonfalvi 
kérdéseit.) Az aján
lásban szóba kerül a 
"schola Rameo-Va
ra dina". Zárójelben 
a könyv megadja 
sok műszó akkori 
magyar megfelelőjét; pl.: metho- 
dus = elrendelés, rendben rakás, 
forma = állató ok, subjectum = va
lami alá vettetett dolog. A ma
gyar műszavakat majdnem vál
tozatlanul veszi át Apáczai En
ciklopédiájából, ám a forrás meg
nevezése nélkül. Ezt a mulasztást 
nem pótolja, de mintha enyhíte
né 1679-ben Martonfalvi Tanétó és 
cáfoló teológiájának az olvasóhoz 
intézett ajánlása. Idézzük:"... se
gítségemre volt a nagy elméjű és 
igyekezett! ... Apáczai János Ma
gyar Encyclopaediája is, kit, ó, 
miért nem követ ... sok Magyar 
Ifjú!" (Közbevetőleg szólva: Mar
ton a Márton régies alakja,"de"

Martonfalvi nevének a-val való 
írásában — minden más "érv" el
lenére — követnünk kell azt a két 
debreceni lelkipásztort, aki üd
vözlőverssel szerepel a szóban 
forgó kötet elején.) Ramus hatása 
Debrecenben c., 1975-ös dolgo
zatában Tóth Béla azt mondja, 
hogy "a legtermékenyebb s leg
nagyobb hatású magyar rámista 
Martonfalvi volt", angol forrása 
pedig, mármint W. Ames, "a pu
ritanizmus legnagyobb hatású 
képviselője". A felsőfokok e sorjá- 
zása megtoldható azzal, hogy 
Examen logicum c., 1664-beli mű
ve előszavában Martonfalvi a 
legnagyobb ramistának nevezi 
Amesiust. Biztos azonban, hogy

Martonfalvinak kevesebb szu- 
perlatívusz jár, mint Apáczai
nak. Sorsa pedig kétség kívül 
kevésbé volt tragikus, noha Vá
rad török kézre kerülésekor a 
megmaradt tanuló ifjúságot a 
debreceni kollégiumba kellett 
vezetnie, valahogy olyanszerű- 
en, ahogy Buzinkai és Pósaházi 
a Báthori Zsófia által Sárospa
takról 1672-ben elűzött diáko
kat Gyulafehérvárra m enekí
tette.

Időben Martonfalvi ramista 
Dialektikájának a két kiadása kö
zé esik  Buzinkai Mihály (kb. 
1630—1683) két hasonló szelle
mű munkája: az Institutionum 
dialecticarum libri duó (Sárospa

tak, 1659,472 p.) és a szerényebb 
igényű Compendii Logici libri duó. 
Az elsőből négy példány van Ko
lozsvárt (poss.: Baló Mátyás 1669, 
Szathmári János 1684, Besenyei 
István tamásfalvi, ti. almástamási 
levita 1730;Szempáli István 1732; 
a C 259 jelzetű példány számos 
széljegyzete közül néhány a Mar- 
tonfalvi-féle Logikára utal). Bu
zin kai k om p en diu m a n ég y  
kiadást ért meg: Sárospatak 1661 
(három kolozsvári pld.; poss. 
Andreas Ferenc 1684, Christian 
Újvári 1685 stb.), no. 1668 (poss. 
Rozgonyi Márton 1679, Nagyaj
tai Cserei Mihály 1684), Lőcse 
1696 és 1702. Itt jegyezzük meg 
— a ramizmus gyors elavulását 
valló tétel ellen is —, hogy John 
Milton, akit Szerb Antal az egye
temes protestantizmus nagy köl
tőjének mond, jónak látta élete 
vége felé, 1672-ben kiadni Artis 
logicae plenior intitutioad Petri Ra
mi methodum concinnata c., ifjúko
ri művét, melyet újra kiadtak 
1673-ban és 1698-ban. Ebből a 
műből sajnos nem tudunk idézni, 
viszont idemásolunk néhány sort 
Erdélyi Jánosnak a Buzinkairól 
szóló bekezdéséből (1. A bölcsé
szet Magyarországon, 1885,148): 
"Megvallja ..., 'nincs oly bevég- 
zett emberi ismeret, melynek to
vábbi előmenetre szüksége ne 
volna'; így, habár előképe, RA
MUS példájára minden bölcsé
szetet a dialektikába, m ely  a 
tiszta előadás művészsége (ars 
bene disserendi), fojt, nyitva  
hagyná /h a g y á / mégis a tért a 
jövendőnek. Á kedves tudomány 
érdekében kel ki már azok ellen, 
kik a logikára nem sokat hajta
nak; holott magok az országlattal 
foglalkozó politikusok sem nél
külözhetik, mert tudtán kívül 
okos tanácsot adni, fölismerni, 
megválasztani lehetlen. Ezt an
nál inkább szívökre vehetnék a 
politikusok, m ennél több v e
szélyt okoz tévedésük a közdol
gokban." (Lényegében ugyanígy 
szólnak a fenti sorok az 1867-es 
Budapesti Szemlében, ott is az 
idézett, 1659-es könyv címének a 
megnevezése nélkül! Még meg
lepőbb, hogy egy bekezdéssel to
vább Erdélyi "Dialectica se
cundum principia Petri Rami" 
cím m el em líti Tolnai tan
könyvét.)

Tolnai F. István, aki Váradon is 
tanult, hollandiai "bujdosóként" 
üdvözölte Martonfalvi utrechü 
Ram us-átdolgozását. 23 évig, 
1688-ig tanított a kolozsvári Re
formátus Kollégiumban. 1680- 
ban adta ki Demonstratio compen- 
diosa Dialecticae in usum Philo Ra- 
meorum dm ű, tehát Ramust sze
rető diákjainak készült munkáját. 
"Ez — olvassuk Bőd Péter Ma
gyar Athenásában— bővön és jól 
írott könyv a tanulók számokra."
» » > / b / y t a t d s a 18. oldalon

M A G Y A R  
E N C Y C L O P ^ D  I A.

A z  az ,
M I N D E N  I G A Z  E S  H A S Z N O S  
BÖltfcíegnek fzcp rendbe foglalá-

íi és Magyar nyelven világra botfátáfa. 

A P A T Z A l  T S E R E  J A N O S
áltál.

Sen ec. 64. E p ist.
Etfi omnu a veteriíus inven fa eß'ent: hoc 

tamen Jem fér  novum e n t , ufus &  inven
torum ab alus/aentiJ tS dfpofitio.

U L T R A ]  E C T I ,  
Ex Officina ]

eb b c lux.
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
Az R 483 jelzetű kolozsvári pél
dány beszúrt lapjain érdekes 
jegyzetek olvashatók (poss.: Pá- 
kéi János 1687, Türkösi Mihály 
1719, Zágoni Márton 1722 stb.; 
Zágoni két év múlva Utrechtben 
subscribált). A magyar terminu
sok hiányát a legkevésbé sem 
egyensúlyozza az, hogy a 26. la
pon szóba jön — az indukció 
kapcsán — a "Vinum Hungári
áim".

Ha nem is világosan "hunga- 
rofil", de magyar vonatkozások 
szép számmal "bujkálnak" Pierre 
Bayle Dictionmire historicjue et cri- 
íújwe-jében, amely Ramusnak vi
sz o n y la g  terjedelem es és a- 
datgazdag szócikket szentel. Fe
uerbach Bayle-ről írt könyvét 
idézve figyelmeztet Alexander 
Bemát a máig mintaszerű Pallas 
Nagy Lexikonában, hogy a fran
cia gondolkodó "mélyreható ké
telyei által jelentékeny befolyást 
gyakorolt az egész XVIII. század 
szellemi fejlődésére." Bayle lexi
konszerű főműve masszívan je
len van Kolozsvárt. 1740-es ki
adása nyomán készült a négy év
vel később megjelent, négy fóli- 
ánst kitevő német fordítása. Ez is 
m egvan Kolozsvárt. Szerzője 
Gottsched. Hangsúlyozhatjuk — 
Halász Elődből merítve —, hogy 
amint a 17. század indulásánál 
egy nagy formátumú szerző, a 
most 400 éves, Erdélyben is járt 
Opitz áll, úgy határozza meg a 
német felvilágosodás bontakozó 
irodalmát Gottsched következe
tesen kidolgozott irodalmi prog
ramja. És ha már e racionalista 
literátor több m űve címében  
díszeleg a "kritisch" jelző, nem 
meglepő, hogy saját megjegyzé
sekkel adta nyomdába Bayle Tör
téneti és kritikai szótárának  
német fordítását. Ha pedig Pári
zsi vémász dm ű tragédiát is írt 
(akárcsak Marlowe), nem csoda, 
hogy a "Bertalan éj" alkalmával 
megölt Ramusról tárgyaló szó
cikket maximális hűséggel ültet
te át, sőt meg is toldotta. Ez a — 
jó hatodfél lapnyi — szócikk töb
bek közt a francia bölcselő de
mokratizmusát emeli ki. Ramus 
ellenezte — olvassuk itt — "az 
egyházbeli oligarchiát és zsar
nokságot”,; "azt kérte, hogy a nép 
ítéletet m ondhasson a tanról, 
választhassa... és felmenthesse a 
papokat". A szócikk alig három
negyed lapnyi főszövegéhez 15 
kisbetűs jegyzet járul. Az utolsó- 
előttih ez Gottsched egy még 
apróbb betűkkel szedett, 28 soros 
kiegészítést fűz. E szerint a rá- 
mista filozófia nagy sikerét tanú
sítják nem csak Ramus köny
veinek a németországi kiadásai, 
hanem azok fordításai és utánza
tai is. "Megvan nekem — írja 
Gottsched — ennek Dialektikája, 
melyet ... 1577-ben nyomtak ki

Bázelben és újólag 1612-ben Ha- 
nauban in 12". Ezt 1587-ben for
d íto tta  ném etre Friedrich  
Beurhusius dortmundi rektor, 
aki "igyekezett minden műszót 
németül adni, jóllehet ezek oly
kor igen mulatságosan hangza
nak”. G ottsched szerint ez a 
fordítás "alighanem a legrégibb 
német logika". Ma már 1533-béli 
német nyelvű logikáról is tu
dunk. Ennek tudatában könnyű 
mosolyogni azon, hogy egyesek 
úgy hiszik, Apáczai évtizedekkel 
— Stromp László "számítása" ér
telmében 50 évvel — előbb filo
zofált magyarul, "mint a németek 
a maguk nemzeti nyelvükön" 
(Neményi Imre). Igaz: a nemzeti 
önérzet Gottsched kebelében  
sem röstellt dagadozni. Idézett 
kiegészítése imígy zárul:"... meg
jegyzendő, hogy a skolasztikus 
filozófiának ez az első megjobbí- 
tója vagy szétverője egy német 
nemzetiségű volt /mármint Be
urhusius!!/, aki tehát, Coperni
cus mellett, utat tört az összes 
Cartesiusoknak, Galileiknek és 
Boyle-oknak."

A wolffiánua Gottsched most 
idézett kötetével egyazon évben, 
1744-ben jelent meg a szintén 
wolffiánus Jakob Brücker főmű
vének, a címében ugyancsak bí
ráló tárgyalásm ódot ígérő  
História critica philosophiae-jének 
a 4. Kötete, amely az addigi leg- 
részletezőbb Ramus-bemutatást 
adja (1. pars altera, 548-585). Szó
ba jönnek itt Ramus magyar vo
natkozású meghívásai is, eré
nyei, gyengéi stb. Bracker kieme
li, hogy vérével pecsételte meg a 
filozofálás szabadságát, s így  
méltán számít "a filozofikus már- 
tirok közé" (575). A "vegyes" — 
mixti et syncretistae — rámisták 
bruckeri listája Beurhusiustól 
Alstediusig terjed. Most idézett 
műve rövidebb, Institutiones his
tóriáé philosophiae c  változatában 
(1747,1756,1790) már nincs uta
lás Ramus magyar vonatkozású 
meghívásaira, de a félramisták 
felsorolása itt is Alstediusszal zá
rul, aki — mint jól tudjuk — elfo
gadta Erdélybe hívását.

/Ötödik exkurzus. — Úgy lát
szik, Bracker nem tudott Alstedi- 
us erdélyi éveiről, másrészt végig 
erdélyi rektornak hitte Bayer Já
nost, aki a — hajdan, Herbomban 
Alstedius-tanítvány — Comeni- 
us nyomdokain járt, Baconból is 
merített. Bayer Eperjesen volt 
rektor, csak művei, eszméi révén 
jutott el Erdélybe is. Bracker egy 
1736-os filozófiatörténeti köny
vében (Auszug..., 482) mondja őt 
erdélyi rektornak. Ez a könyv ki
vonat a német tudós első, hétkö
tetes bölcselettörténeti opusából. 
Ramusról hét, eléggé magvas la
pon nyilatkozik. Indokoltnak 
tartjuk legalább itt, azaz egy vol
taképpen 4/kitérő jellegű exkur

zu s keretében je lezn i, hogy  
Bracker szerint hét pontba foglal
ható Ramusnak a logika javításá
ra irányuló törekvése. Kettőt 
belőlük így sűríthetnénk egybe: 
"Kidobta a logikából mindazt, 
ami nem szolgálta ennek végcél
ját, tehát azt, hogy világosan és 
rendben adja elő az igazságot 
vagy elemezze mások előadását." 
A 7. pont kimondja: köszönettel 
tartozunk Ramusnak, mert élete 
árán is volt mersze— és másokba 
is bátorságot öntött — arra, hogy 
lerázza Arisztotelész szektás jár
mát (das sectirische Joch). Brac
ker szerint főleg jogászoknál ara
tott nagy tetszést a ramusi dialek
tika. Hozzá kell tennünk: Ramus 
módszere számos tudományág
ban éreztette hatását. A medici
nába a híres Jean Femel vezette 
be, aki, "akácsak Ramus, lerázta a 
tekintély előítéletének az igáját" 
(Sprengel: Gesch. der Arzney- 
kunde, 1827, III. köt., 353)./

Időznünk kell Bruckernél 
még pár sor erejéig, ui. említett 
1756-os művének a kivonata az 
első erdélyi megjelenésű bölcse
lettörténeti kézikönyv. 1778-ban 
hagyta el a kolozsvári Reformá
tus Kollégium nyomdáját— Bíró 
Antal szebeni cenzor 1775-ös jó
váhagyásával. Egyik példányát e 
sorok írója potom 200 lejért vette 
meg 1973-ban, annak is örvend
ve, hogy csak a kötésen rágta át 
magát néhány posztkantiánus, 
de még nem posztmodem szú  
vagy moly, úgynevezett — leg- 
fennebb állattani értelem ben  
úgynevezhető — könyvmoly. Ha 
egy homo sapiens (ergo ludens), 
aki nyilván a de studio sapientiae 
szónokló Apáczait is szereti, 
meglátja, hogy az említett, "ol
csón" szerzett kézikönyvnek már 
az első §-ában szóba jön a Studium 
sapientiae, akkor ő magától érte- 
dődően átrágja magát legalábbis 
a 275. lapig. Itt kezdődik ugyanis 
a "De studio sapientiae eclecticae 
post renatas literas" című résznek 
a logika újabbkori reformálását 
tárgyaló fejezete. Ebben egy-egy 
paragrafus mutatja be Ramus 
életét, dialektikáját és ennek sor
sát. A záróparagrafusban -  - 
nagyjából az illető auktorok első 
logikai munkájának az időrendje 
szerint — a következő "philippi- 
co-ramistákat" nevezi meg: Beur
husius, Frisius, Büschems, Pola- 
nus, Libavius, Keckermann, Goc- 
lenius, Alstedius.

A Bracker halála évében szü
letett Hegel filozófiatörténetében 
a Petrus Ramus c. paragrafus ki
m ondottan Brucker és Buhle 
nyomán ad biografikumokat. 
H angsú lyozza , h ogy  Ramus 
"sokban hozzájárult a dialektikus 
szabályok formalizmusának az 
egyszerűsítéséhez", valamint azt, 
hogy "még Németország iroda
lomtörténetében is említik a ra-

misták, antiramisták és félra
misták pártját". A párthívek ne
vének a mellőzése érthető, vi
szont meglep a paragrafust in
dító mondatpárosítás: "Tomma- 
so CampaneÜa és mások ariszto- 
teükusok voltak. — Pierre de la 
Ramée híres volt." A fogalmazás 
furcsasága eltompulna, ha a "hí
res (ausgezeichnet) után odaír
nék: antiarisztotelikus. Csak
hogy Ramus Arisztotelész-elle- 
nessége idővel sokat módosult. 
Erről ugyan hallgat Hegel, de 
tudhatott róla. Mindenképp elfo
gadhatjuk azt a nézetét, hogy Ra
mus különösen az arisztotelészi 
dialektika elleni támadásaival 
keltett élénk érdeklődést, és ki
vált a vitatkozásban volt nagyhí
rű. Ezzel akár le is zárhatjuk 
dolgozatunkat, melyet Ramus 
hím evességéről szóló jeligével 
indítottunk — egy most 300 esz
tendős kötet 921. lapját idézve. 
Mivel azonban Apáczai gyulafe
hérvári beköszöntőjében nem vé
le tlen ü l van egym ás m ellett 
Ramus és Descartes magasztalá- 
sa, álljon itt befejezésül a hegeliá- 
nus Érdélyi Jánosnak ez a — 
valószínűleg Bruckerre támasz
kodó — megállapítása: "Ameny- 
nyiben ... a ramusi dialektika 
teljesítő a logika tisztét, elnyele- 
tett az aristo telesi tan által; 
amennyiben új volt, beléolvadt a 
cartesianismusba." (A bölcsészet 
Magyarországon, 149.)
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‘KÓ'D'EX—
A "császár képe"
A regény e fejezetében Makkai minden olyan szálon elindul, 

mely az esküvő színhelyére vezet. Valamennyit "eldolgozza", 
mielőtt célba érne.

1603 júniusában Székely Mózes a tatárok segítségével Ko
lozsvárt ostromolja. Az elszántan védekező város tizenkét na
pig állja a kegyetlen, romboló ostromot, de mikor a fejedelem 
(Székely Mózes) tízezer tüzes nyilat ajánlgat melegen a város
nak, Kolozsvár megadja m agát Székely Mózes biztatására az 
unitárius tömegek botokkal, fejszékkel nekiesnek az akkor még 
katolikus Farkas utcai templomnak, lefejezik a szenteket, végül 
kiűzik a jezsuitákat. Ezért sokáig "bűnös városnak" nevezik 
Kolozsvárt. A lakosság évekig szenvedi a jezsuiták kiűzését, a 
város feladását. Aki ezt az epizódot keresi a regényben, nem 
találja meg. Makkai - bár jelzi, hogy ebbe a seregbe elindult 
Báthory Gábor is — anélkül, hogy említést tenne 1603 júniusá
nak eseményeiről, néhány oldal után "megöleti" Székely Mó
zest! Makkai tehát kihagyja Kolozsvár ostromát a regényből, de 
azt a személyt, aki később a város rettegett császári biztosaként 
kivizsgálja az akkori eseményeket, megnevezi!

Ez a személy, aki élet s halál ura volt akkoriban Kolozsvá
ron, nem más, mint Krausenegg Pál! ö  tehát a regénybeli 
"császár képe”, akit leitatnak Báthory Erzsébeték.

Ha nem tudta volna Makkai, hogy ki volt Krausenegg Pál, 
nem terhelte volna meg az olvasó memóriáját egy... német 
névvel. Elég lett volna Kolozsvár rémét "a császár képének" 
nevezni. Miért nem megy végig Makkai a Krausenegg Pál 
kínálta cselekményszálon? A legnagyob valószínűség szerint 
azért, hogy elkerülje az egykori kolozsvári unitárius rombolás 
leírását és az ezzel kapcsolatos esetleges állásfoglalást. Ha vé
gigmegy ezen a szálon, a regény egy újabb ördögi körrel gya
rapodott volna: Krausenegg ugyanis a júniusi események 
kivizsgálását szállásán, a Filstich Péter házában tarotta. Felte
hetően ezért nem említi Makkai Filstich Péter nevét, amikor 
Segesvári Bálintnak a lakodalommal kapcsolatos sorait idézi, 
ezért helyezi az esküvőt a városon kívülre. Az említett Seges
vári-idézet és a Krausenegg-szál pedig egyenesen a Filstich-ház 
felé vezet, amely — az egykori leírások szerint - "az piac felől" 
helyezkedett el. Hol kezdjük azonosító-felfedező utunkat? Ko
lozsvár Főterének melyik során?

Egyetlen olyan rész van Kolozsvár Főterén, ahol a templom 
annyira beszoríthatja az ágyúdörgést, hogy az ide-oda csapód
va rombolhat: ez az északi sor. Itt nemcsak az épületek közel
sége segíti elő a többszörös visszaverődést, hanem az is, hogy 
a templomhajó párhuzamos ennek az oldalnak a házsorával. 
Lépjünk be sorra az északi oldal kapualjain, keressünk nyomo
kat...

Igen, Filstich Péter egykori házában, Báthory Anna és 
Bánffy Dénes 1608-ban tartott esküvőjének színhelyén állunk! 
Az épület és a templom között sorakozhattak az örömöt hirdető 
ágyúk: a hang beszorulhatott a keskeny térbe, azért rombolt. 
Miért helyezte hát Makkai a városon kívülre az ágyúkat és az 
esküvői összejövetelt. Akét világháború közötti kisebbségi sors 
szimbólumának szánta a város szélére sodródást? Nehéz erre 
válaszolni.

Egyvalami azonban kétségtelen: az első világháború utáni 
megrázkódtatás, zavartság, az erdélyi történelmi magyar egy
házak összefogási kísérletének éveiben — akkor, amikor a ko
lozsvári Keleti Újságban olyan vezércikk jelent meg, miszerint 
"Gyergyóban csodának kell történnie, hogy ne szakadjon szét 
a Magyar Párt" — Makkai nem adhatott olyan könyvet az 
erdélyi magyar olvasó kezébe, amelyben egy súlyos, unitárius
jezsuita konfliktus képezte volna Krausenegg Pál megjelenésé
nek történelmi keretét! Az sincs kizárva, hogy megírta ezt a 
részt, majd tudatosan kihagyta a regényből. Talán ezért hal meg 
olyan gyorsan Székely Mózes, ezért nem tisztázódik az, hogy 
mit keres ebben a seregben Báthory Gábor(ka)... s talán ezért 
pottyan be a történet kellős közepébe bohócként Kolozsvár 
egykori réme, a "császár képe" — Krausenegg Pál...

Részlet Szabó Csaba: A z egri hullócsillagok (Tínivár, Kolozs
vár, 1998) c. könyvéből.

— I9@yEX

PARAMUZIKOLÓGIA 36.
Ami ihlet... — éltet!

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

Sok id e ig  furcsának tűnt 
szám om ra, h o g y  Stravinsky  
m ég orosz periódusának lezá
rása előtt áttért a neobarokk ze
nére. A Pulcinella balettet 1919- 
ben írta, négy évvel a Les Noces 
előtt. Képzeletemben a Pergole- 
si-m űvek parafrázisait a Pulci- 
nellában jóval későbbre tettem, 
valamikor a 20-as évek végére. 
M ég így is túl korainak tűnt 
szá m o m ra , h isz e n  é v e k k e l  
m e g e lő z te  a 30-as év ek b e li 
nagy neostílus felvirágzást. A  
zenetörténeti dátum  alaposan  
rácáfol a képzeletbeli (egyéb
ként term észetes!) időpontra  
( id ő p o n to k r a ) . H ih e te t le n ,  
hogy ennyire előrevetítsen egy  
zseniális kom ponista egy  ké
sőbbi zenei korszakot. Kezdet
ben azzal magyaráztam a je
lenséget, hogy a m ű megrende
lése "siettette" az új korszak öt
le té n e k  fe lb u k k a n á sá t. Ezt 
azon b an  ham ar e lvetettem :  
Stravinsky tudatos zseni volt, a 
kifejezésnek abban az értelmé
ben, hogy erőteljesen strukturá- 
lisan , szerk eze tb en -g o n d o l-  
kodva építette fel művészetét. 
A kárcsak W agner! Tehát az 
okot máshol kell keresni. Mé
lyebben!

Stravinsky a Haydntól kez
dődő jelrendszerbe, előképek
be illeszk ed ett. A  közvetlen  
hatás te r m é sz e te sen  e lő d e i  
(mesterei) és kortársai részéről 
érte. És itt elsőként Debussyt 
kell megemlítenünk. D e az ő 
mesterei és kortársai is más, ko
rábbi zenei előképekből indul
tak m űvészetük kifejtésére. És 
mint ez lenni szokott, a sort egé
szen addig kell visszagom bo
lyítanunk, amíg a kezdetekhez 
nem érkezünk, és ez, bizony, a 
Haydnnal induló nagy, új kon
cepciójú, zenei nyelvezetében is 
megújuló korszak a 18-ik szá
zad közepétől. A m űvészet már 
néhány évtized d el korábban 
bejelezte a társadalmi szinten is 
végbem enő nagy megújulást, 
az 1789-es forradalmi átalaku
lást. Ez a folyamata barbaró-stí- 
lusban érte el csúcspontját az 
1900-as évek elején. Stravinsky 
exponense volt ennek a stílus
nak. De csak rövid ideig. M eg
lepően szűk évtizedet (1910 —  
Tűzmadár — 1919 Pergolesi-ba- 
lett) után elfordult a jelek köve
tésétő l. P á lyam ód osítást a l
kalmazott: visszam ent az idő
ben és a barokk zene 200 éves 
(1530-as nemzedéktől az 1713-

as nem zedékig tartó periódus, 
tehát Gabriellitől Pergolesüg, 
Gluckig tartó fejlődésív) jel-út- 
jának végéhez kapcsolódott. Ez 
az időszak egyben a Haydn-i 
korszak forrásvidéke is: Pergo- 
lesi már az új zenét, az új kor
szakot jelzi. S travinsky szá
mára ő jelentette a "tiszta for
rást". (N e feledjük, Prokofjev is 
a "tiszta forrást" keresi, de ő tu
d a to sa n  a n a g y  e lő k é p h e z , 
H aydnhoz nyúl vissza a Klasz- 
szikus szimfóniában, két évvel 
a Pulcinella előtt). Ez a két, egy
mással rokon alkotózseni szin
te egyidőben fordul vissza az 
"őseredeti"  g y ö k ere k h ez , a 
megtett 200 éves út fáradalmait 
m integy kipihenni, föléje em el
kedve madártávlatból m egnéz
n i, ö sszefo g la ln i kezd etet és 
véget. Ennek felismerése révén 
értettem  m eg  S travinsky és 
Prokofjev összegező gesztusát. 
Ennek jegyében  fogant Stra
vinsky visszapillantása Csaj
k o v sz k ij  z e n é jér e  a Tündér 
csókja c. balettben, majd tíz év 
vel a P ergolesi-parafrázisok  
után. M inden visszapillantás
ban — a megtett út egy-egy ki
em elkedő szakaszára —  visz- 
szavágyódás is van. A nosztal
gia arannyal von be m indent 
utólag, hát m ég azokat a drága
köveket, amelyeket m egcsillan
ni "lát”.

Stravinsky két nagy zenei 
visszapillantása, a Prokofjevé, a 
Bartóké (Mozart zenéjére a Har
m adik Z on goraversenyben , 
1945), a Richard Straussé (Meta
morphose sen, 23 v o n ó s h a n g 
szerre Beethoven Eroica-gyász
in d u ló  re m in iszc en c iá k k a l, 
1945), a H indem ith-é (Sympho
nic Metamorphosis on a theme by 
Carl Maria von Weber, 1943), a 
Respighié (Rossini zenéjére a La 
boutique fantasque b a le ttb en , 
1919) ezek mind rendszeren be
lül maradnak: a m egtett út állo
m ásait járják be újra fantá
ziájukkal. Igazából nem  neo-kí- 
sérletek: n em  fe ltá m a s z ta n i  
akarják vagy más szóval újjá
építeni az elhagyott csodálatos 
épületeket. N em  akarnak ben
ne új életet kezdeni, se m egtele
pedni nem  szeretnének. Ez csak 
kirándulás, felüdülés, hol tisz
teletből, hol szeretetből fakadó 
m ú z e u m lá to g a tá s . V agy. 
ÉLETFORRAS! És ami éltet az 
... ihlet is.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 — 60 éve halt meg Ödön von Horáth osztrák író 

— 120 éve született John Masefield angol költő
2 — 10 éve halt meg George Iva$cu román kritikus 

— 125 éve született Larin-Kyösti finn író
3 — 50 éve halt meg Kan Kikucsi japán író
4 — 200 éve halt meg Giovanni Giacomo Casanova olasz író

— 110 éve halt meg Deák Farkas történész
5 — 275 éve született Adam Smith skót közgazdász
— 100 éve született Federico Garda Lorca spanyol költő

6 — 150 éve született António Duarte Gomes Leal portugál költő
7 — 150 éve halt meg V. G. Belinszkij orosz kritikus

— 75 éve halt meg Alfred Croiset franda irodalomtörténész
— 60 éve halt meg Dsida Jenő romániai magyar költő
— 140 éve halt meg Szontágh Gusztáv kritikus

8 — 60 éve halt meg Ovid Densu^ianu román tudós 
— 110 éve született Gudmundur Kamban izlandi író
— 230 éve halt meg J. Joachim Winckelmann német történész

9 — 100 éve született Curzio Malaparte olasz író
10 — 90 éve halt meg Gaston Boissier franda filológus

— 80 éve halt meg Arrigo Boito olasz költő
— 75 éve halt meg Pierre Loti franda író

11 — 425 éve született Ben Jonson angol költő
— 20 éve halt meg Szitnyai Zoltán író

12 — 110 éve született Angelo Barile olasz költő
— 100 éve született Mihail Jefimovics Kolcov orosz író

13 — 730 éve halt meg Abú Sáma arab történész
— 25 éve halt meg Jonas Aisüs litván költő

— 490 éve született Alessandro Piccolomini olasz filológus
14 — 180 éve született Vasile Alecsandri román költő

— 70 éve született Che Guevara argentin író
— 140 éve született Manuel Jósé Othón mexikói költő
— 30 éve halt meg Salvatore Quasimodo olasz író

15 — 50 éve halt meg Rosny Jeune franda író
16 — 110 éve született Otto Fritz Jickeli romániai német író

— 60 éve született Joyce Carol Oates amerikai írónő
17 — 200 éve halt meg Konsztantinosz Rigasz görög író
18 — 60 született Czegő Zoltán költő

— 210 éve halt meg Alfonso Marano olasz költő
19 — 25 éve halt meg Dimény István romániai magyar író

— 375 éve született Blaise Pascal franda filozófus
— 25 éve halt meg Passuth László író

20 — 140 éve született Charles Waddell Chesmutt amerikai író
21 — 70 éve halt meg Ballagi Aladár történész
22 — 80 éve halt meg Petre P. Carp román kritikus

— 100 éve született Erich Maria Remarque német író
23 — 180 éve született Hans Vilhelm Kaalund dán költő

— 330 éve született Giambattista Vico olasz filozófus
24 — 120 éve született Horváth János irodalomtörténész
25 — 140 éve született Georges Co urteline franda író
26 — 80 éve halt meg Peter Rosegger osztrák író
27 — 160 éve született Bankimcsandra Csatterdzsi indiai író

— 70 éve halt meg Sas Ede író
28 — 190 éve született Giuseppe Mazzini olasz publicista
29 — 200 éve született Willibald Alexis német író 

— 125 éve született Leo Frobenius német tudós
30 — 60 éve halt meg Müan Rakic szert költő

Latin nyelvű aforizmák, szállóigék
VÍZSZINTES: 1. Qui vult mentiri re- 

moveat testes (zárt betűk: N, V, I, A). 16. 
Afrikai sivatag. 17. Agonizáló. 18. Bor.
19. Nem abba. 21. Meg-..., megretten. 
22. 2x50 (római számmal). 23. Nobéli- 
um. 24. Szövetség. 26. Görög, spanyol 
és máltai kocsik nemzetközi betűjele. 
29. Román férfinév. 31. Hány? 33. ... 
Camus, a Pestis írója. 37. Kereskedő. 39. 
Magad. 41. Rétes... 42. Omladék. 44. Ülj 
le! románul. 46. Sub...: titokban. 47. Víz
zel kínál. 49. Két szó: ilyen gyök is van; 
rácsok mögött volt. 51. Zöreje. 52. Tuni
kában rejtőzik! 53. Bdsmemek. 55. To
va. 56. Kétjegyű mássalhangzó. 57. 
Orrolás. 58. Foszfor és lantán vegyjele. 
59. A földkéreg szüídumban és alumí
niumban gazdag része. 61. Rendkívül 
okosak. 62. Sakk-döntetlen. 63. Szicíliai 
vulkán. 64. Ismert Shakespeare-király.
65. Spion. 66. Cukorka-féleség. 68. Előd 
70. "Gyáva" kakas. 72.... Kynegetikos, A. 
Odobescu műve. 74. Iskoláskor előtti 
nevelés. 76. Omu. 77. Juon..., Jókai-sze- 
replő. 79. Oxigén, bór és nikkel vegye- 
jele. 81. Endre Károly. 82. Cs régi 
iratokban. 84. Ajutalom. 86. Lerakathoz 
tartozik. 88. ...-goza, spanyol nagyvá
ros. 90. Sziget Tanzánia partjainál. 93. 
Szorosan összefügg a kínálattal.

FÜGGŐLEGES: 1. Qui caret argento, 
frustra utitur argumento (zárt betűk: N, 
É, E, N, E). 2 .... József, a Búnk bán írója.
3. N ői becenév. 4. Előcsarnok. 5. Indu- 
latszó. 6. Két szó: Zilahy Ákos; magyar

országi város. 7. Inter-... (helységek 
közti). 8. ...-dáb. 9. Olasz és magyar ko
csik nemzetközi betűjele. 10. Svájd fo
lyó . 11. Éghajlat. 12. T isza-parti 
település. 13. Termés — románul. 14. 
Téka egynemű hangzói. 15. Talpon van.
20. Viribus unitis. 25. Mohamedán val
lástudós. 27. Sír. 28. Buzgó románul. 30. 
Polcokra helyez. 32. N. T. 34. Néma liba.
35. Fizetések. 36. Ilyen tésztát levesbe 
főznek. 38. Bon... franda éle. 40. Diktá
tor. 43. Útburkolat. 45. Észak Dél...., 
Verne-regény. 48. Az irodalom ilyen 
úriházat is ismer. 49. Lóbetegség. 50. Ez 
a rózsa tövistelen. 51. Nitrogén és arzén 
vegyjele. 53. Ilyen a hazai piac kereske
delme. 54. Fordított kémiai elem. 57. 
Nátrium, argon és urán vegyjele. 58. 
Kötött házidpő. 60. Az idegrendszerre 
gyakorolt hatás. 62. Krém. 65.... megöl
te Ábelt, Ady Endre verse. 67. Orbán 
Dénes. 69. Parajdon is bányásszák. 70. 
Vegyes, könnyű műsor. 71. A hajlítha- 
tatlan. 73. Vissza: az akasztófa. 74. 
Arany-franciául. 75. Idegen férfinév. 78. 
Fordított Maros m egyö falu. 80. Orosz 
motorkerékpár márka fonetikusan. 83. 
Iráni uralkodó. 84. Bazárban mindig ta
lálható. 85. Lásd a függőleges 8. sort! 87. 
Mezőgazdasági eszköz. 89. Falragasz
darab. 91. Híres csíkzsögödi festő név
betűi. 92. Helyhatározó rag. 94. Erdős 
Gabriella.
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A HELIKON 9 számában közölt, Eredj ha tudsz! 
dm ű rejtvényünk megfejtése: Hajdanában Mikes se hitte 
ezt, / Ki rab hazában élni nem tudott, /  De vállán égett az örök 
kereszt / S egy csillag Zágon felé mutatott.
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