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PÉNTEK JÁNOS

Nyelvi tájaink atlasza
Idestova egy évszázada, hogy a 

nyelvészek és a nemzeti tudo
mányok művelői felismerték a 
nyelvföldrajz és a nyelvi térképe
zés fontosságát. Előbb nyelvtörté
neti hipotéziseket szándékoztak 
igazolni a térképlapokra vetített 
nyelvi adatokkal, a módszer és a 
műfaj azonban csakhamar önálló
sult, majd a népi kultúra táji válto
zatainak megjelenítésével került 
szorosabb kapcsolatba. Nyelvat
laszok és néprajzi atlaszok készül
tek és készü lnek  különböző 
léptékben, sűrűségben és kiterje
désben, táji vagy regionális válto
zatban, a teljes nyelvterület be
mutatásának igényével vagy ép
pen a kontinens nyelvi geográfiájá
nak ábrázolásaként. Mi magyarok 
sem maradtunk ki ezekből a törek
vésekből, bár bennünket nem első
sorban a nyelv különösebben mély 
táji tagoltsága ösztönzött, mert a 
magyarról ez nem állítható, hanem 
inkább a nyelvi táj történelm i 
okokra visszamenő töredezettsé
ge, kisebb tájak szigethelyzete a 
nyelvterületen belül vagy kívül, 
valamint a szélső régiók száza- 
dunkbeli leszakadása és folyama
tos eróziója. A legfőbb ösztönzés 
pedig tisztán szakmai volt: a nyelv- 
földrajzi anyag várható forrás
értéke.

A nagy atlasz, A magyar nyelv
járások atlaszának hat impozáns kö
tete 1968 és 1977 között jelent meg 
Deme László és Imre Samu szer
kesztésében. A mi szempontunk
ból, akik az anyaországon kívül 
élünk, kedvezőtlen volt ez az idő
szak, így történhetett meg, hogy 
mindössze 22 romániai település 
képviseli a "nemzeti” atlaszon az 
erdélyi régiót, grafikailag is olyan 
megjelenítésben, mint valóságosan 
letört és távolra esett darabját a 
nemzeti nyelvnek.

A kolozsvári nyelvészeti isko
lának már a negyvenes évek elejé
től a nyelvföldrajz volt a fő kutatási 
területe: az egyes tájak nyelvi tér
képeinek elkészítése az egyetemi 
tanszéken folyt, ezzel párhuzamo
san pedig az akadémia kutatóinté

zetében a nagy régió általános atla
sza készült. A romániai magyar 
nyelvjárások atlaszát, amelynek első 
két kötete végre megjelenhetett Bu
dapesten a Magyar Nyelvtudomá
nyi Társaság kiadásában (1995, 
1996), gyakorla tilag  M urádin  
László egyedül gyűjtötte és szer
kesztette. A munkálatokat még 
Szabó T. Attila tervezte meg és ké
szítette elő az ötvenes években, a 
terepm unka kezdeti fázisában 
Gazda Ferenc és Nagy Jenő is részt- 
vett, a munka zöme azonban Mu
rádin Lászlóra maradt. Ez volt az 
élete: előbb a terepmunka jó tíz esz
tendeje, aztán a mintegy félmillió 
nyelvi adat rendezése, szerkeszté
se, elemzése. Magam is évtizedek 
óta ismerem ezt az anyagot, má
sokkal együtt forrásként is felhasz
náltam , és közben figyeltem a 
halmazállapot-változás folyama
tát: gyűjtőfüzetek, cédulák, tasa- 
kokba rendeze tt anyag, belső 
rendezés, m unkatérképek stb. 
Nem sok remény volt rá, hogy a mi 
nemzedékünk megéri a mű megje
lenését, azt hittük, csak a meg nem 
valósult álmokat, az erdélyi míto
szokat fogja gyarapítani, és koto
rászni lehet majd vég nélkül a 
többszázezres cédularengetegben.

Nagy elégtétele elsősorban a 
szerzőnek, de mindannyiunknak 
és a szakmának, hogy megjelenik 
az erdélyi élő nyelvet táji változa
taiban hitelesen bemutató atlasz. 
Az élő nyelvet egy kicsit máris 
múltként kell értelmezni: a 30-40 
évvel ezelőtti nyelvi állapotként. 
Mert itt közben új nyelvi jelensé
gek tűnnek föl, és heveny nyelvi 
folyamatok zajlanak. De a rögzítés, 
a megjelenítés soha nem lehet pil
lanatnyi, mint a polaroid lemezről 
rögtön előtűnő kép.

Egyedülálló ez az atlasz a maga 
monumentalitásában (teljes terje
delmében 11 kötetes lesz), a kuta
tópontok számában, a nyelvi a- 
nyag egyöntetűségében és hiteles
ségében (ekkora gyűjtőterületű és 
terjedelmű magyar atlaszt Murádi- 
non kívül más még nem alkotott), 

fo lytatás a 2. oldalon
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Nyelvi tájaink atlasza
> » » / b / y t o f e í s  az 1. oldalról
és abban is, hogy a térképlapok 
szerkesztése, kivitelezése számító
gépen történt. Budapesti kollé
gánk, Juhász Dezső szervezte meg 
azt a fiatal csapatot, amely a techni
ka segítségével órákra, napokra rö
vidítette le hónapok, évek munká
ját. Az is a technikának köszönhető, 
hogy olvashatóságban és a grafikai 
kivitelezés szépségében is felülmúl 
minden előző nyelvatlaszt.

Az atlasz értéke felbecsülhetet
len. Nehéz volna megjósolni, kit 
milyen téma kidolgozásában fog 
majd segíteni, vagy kit milyen felis
merésre inspirál. Már első lapozás
ra feltűnik a szóföldrajzi térkép
lapokon Erdély két nagy régiójá
nak, a székelynek és a mezőséginek 
az elkülönülése: a köznyelvi és me
zőségi küllő keleten: fentó, a nyom- 
(tat)órúd a székelyben kötórúd, a 
göröngy, döröncs, doroncs ott. gaj, a 
szénát o tt közism erten takarják, 
máshol gyűjtik, a vetettem igealak 
o tt  vettem stb.

A keleti és nyugati szérű közé 
Erdély közepén viszonylag nagy 
területen ékelődik be a román ere
detű árija, nagyjából ott, ahol a szin
tén r. eredetű döblec használatos.

Valamikor kicéduláztam az atlasz 
anyagából az összes román eredetű 
szót. Most futó benyomásként érzé
kelem, távolról sem csak a szó
kincsben jelentkezik a román hatás. 
Mi lehet az oltszakadáti és magyar- 
péterfalvi kaszavászon 'kaszapenge' 
jelentésben? A metaforikusnak tű
nő vászon bizony a hasonló jelen
tésű r. panzá tükörfordítása. Hason
ló szemantikai hatás lehet a 'rend' 
jelentésű barázda, sőt talán 'felső ké
ve' jelentésű papkéve mögött is, hi
szen a r. brazdanak, ill. pápának is 
ismert ilyen jelentése.

Nem ismerjük a nyelvjárások 
jelentéstanát, szemantikai sajátos
ságait, a figyelem inkább a kiejtés
re, a hangzásra irányul. Véletlen-e, 
hogy az ágasfa neveként a székely
ben csupa metafora használatos: 
kecske, csitkó, bakk, máshol pedig: 
üsztürü, petrence, karó. Van-e tör
vényszerűség a motiválatlan — 
motivált, szintetikus — analitikus 
formák területi megoszlásában? A 
36. lapon szemléltetett köt (a bab) 
keleti igés szerkezetei gyakran ana
litikusak: hánnya a hüvejit, lesz kicsi 
fuszujka (ez már a csángó Szabófal
váról), nyugaton: csúzik, köt. Van-e 
a magyar analitikus szerkezetnek 
román megfelelője pl. ebben a sza

bófalvi kifejezésben: sánodik megjul 
'(könnyen) számlik (a föld)' jelen
tésben?

Némelyik térképlapon húsz
huszonöt lexémát találunk ugyan
annak a fogalomnak a jelölésére, 
különösen a hangfestő, hangután
zó szavak szinonimarendszere gaz
dag. Arra, hogy a félszárazon ösz- 
szegyűjtött széna összefüllik, nyu- 

atról kelet felé haladva ilyen igé
ét használnak: mekpiniszedik, mek- 

pirisznyédik, megdőlik, megdolhoszik, 
mekpogácsásodik, mekpemhed, musi- 
gályadik meg és még tíz-tizenöt 
egyéb igealakot vagy alakváltoza
tot.

A sokféle regionális változat a 
regionalitás, ill. a standardizáltság 
különböző szintjein helyezkedik el. 
Nem kétséges pl., hogy a murok 
egész Erdélyben általános, a répa, a 
magyarországi standardváltozat, 
csak az országhatárhoz közeli sáv
ban fordul elő. A 24. és 258. térké- 

n a kijelentő módú vessük, ill. 
oncsa a -suk, -sük nyelvjárási jelle

gét igazolja a székelyben.
Az atlasz elsősorban a hagyo

mányos népi élet tárgyainak, jelen
ségeinek a terminológiáját rögzíti, 
így részben a néprajzi atlasz szere
pét is betölti. Olyan szavak vannak 
benne, amelyeket az elmúlt évtize
dekben a falusiak többsége is elfe
lejtett, pl. az eke, a szekér, a csép-

hadaró teljes terminológiája. Rend
kívül gazdag és változatos pl. a pet
rence elnevezés-rendszere (199. 
térkép), a változatos nevek mögött 
a tárgyi változatosság feltételezhe
tő vagy éppen érzékelhető.

Bizonyára lesznek, akik a nyelv 
történeti vagy néprajzi muzeális 
gyűjteményének fogják tekinteni A 
Romániai magyar nyelvjárások atla
szát, mint az Erdélyi Magyar Szótör
téneti Tárat is. Vannak ugyan nyelvi 
reliktumaink, de e gyűjtemények fő 
értéke az én számomra, hogy a ma
gyar nyelv erdélyi változatának ha
gyományos értékeit, energiatar
talékait és életerejét mutatják föl. A 
szürkülő, satnyuló köznyelvnek, a 
pusztuló nyelvi tájaknak és nyelv- 
változatoknak is ezekből a tarta
lékokból és ebből, a nyelv alsóbb 
rétegeiben folyamatosan működő 
nyelvi energiából kell megújulni
uk.

EGYED ÁKOS

Hatalomváltás és magyar közoktatás Erdélyben
A m agyar közoktatás helyzete Erdélyben 

1919-től napjainkig m indig az időszerű kér
dések közé tartozott és tartozik. A hatalom- 
v á ltá s t követő  év tized  ped ig  azért volt 
különösen fontos időszak, m ert akkor dőlt 
el, hogy a világháborúból nagy területű gya
rapodással kikerült Románia milyen lehető
séget biztosít az anyanyelvű iskoláztatás 
terén annak az ötmilliónyi nemzetiségnek — 
köztük a m agyarságnak —> amely nagyobb 
részt békeszerződések értelmében frissen 
került Romániához. Az erdélyi magyarság 
jövője szempontjából létkérdés volt, hogy mi 
lesz a dualizm us korában erőteljesen kifej
lesztett iskolai hálózatával, hogy Románia 
kom olyan veszi-e az erdélyi m agyarságnak 
önigazgatási jogokat ígérő gyulafehérvári 
határozatát, vagy azt az 1919. december 9-i 
párizsi kisebbségi szerződés előírásaival 
együtt sutba dobva, olyan utat jelöl ki a m a
gyar iskoláknak, amelynek vége csak a teljes 
elsorvadás leh e t Az 1918 előtti román nem 
zetiségi politika, amely a m oldvai csángókat 
m egfosztotta attól, hogy anyanyelvükön ta
nulhassanak, enyhén szólva nem  sok jót 
ígért az erdélyi m agyarság számára.

Balogh Júlia 1996-ban megjelent könyve* 
nem  hagy kétséget afelől, hogy a román ok
tatáspolitika az erdélyi m agyarság iskolahá
lózata szám ára az elsorvasztás stratégiáját 
szánta, amelyet a belső és nemzetközi hely
zet alakulása szerint a húzd  m eg — ereszd 
m eg módszerével ültetett át a gyakorlatba. A 
szerző számos példát sorol fel, de talán a 
legfrappánsabb az, amely C  Anghelescu- 
nak, a nagyhatású miniszternek a pálfordu- 
lásaira m u ta t rá. Anghelescu ugyanis az 

' 1922-es választások előtt m ég a m agyar isko

lák védelmét ígérte, mondván: azt akarja, 
hogy a m agyar felekezeti iskoláknak "jobb 
dolguk legyen", mint korábban volt a m a
gyar állam  keretében. Azonban m ár az 
1922/23-as iskolai évben mint közoktatási 
miniszter sietve lefektette a román iskolapo
litika nemzetiségellenes alapjait. íme a szer
ző á lta l felsorolt n éh án y  in tézkedés: a 
m agyar felekezeti iskolákban a m agyar 
nyelv nem lehet abszolváló vizsgák tárgya; 
magyar egyházi iskolák államsegélyt nem 
kaphatnak (holott a román, német s más fe
lekezeti iskoláknak kijárt); a magyar tanítók
nak és tanároknak román nyelvvizsgát kell 
tenniük; a határm enti területeken magyar 
óvodák nem működhetnek. És tovább sorol
hatnánk a rendeleteket.

Románia elemi oktatásügyének egysége
sítésére 1924-ben fogadtak el törvényt. In
doklása sokatmondó: "államunk egységes s 
ez okból a kötelező elemi oktatásnak is egy
ségesnek kell lennie. Ezt követeli a nemzeti 
és az állam magasabb érdekeinek a kifejlődé
se. Egyféle iskolát és egyféle lelket kívá
nunk."

Aligha lehetett volna pontosabban kife
jezni a román egységes oktatási rendszer cél
ját, m int a fenti idézet utolsó m ondata, amely 
meghatározta a következő években hozott 
több intézkedés szellemét és módszerét. A 
szerző a "kultúrzóná"-ra utal, amely a Szé
kelyföldön és a határmenti területeken foko
z o tt m érték b en  á llíto tta  az isk o lá t az 
elnemzetlenítés és románosítás szolgálatá
ba. Ugyanilyen szellemű volt az 1925. évi 
magánoktatási törvény, amely előírta, hogy 
a nemzetiségi, így a magyar iskolákban nem
csak román nyelvet, hanem a történelmet, a

földrajzot és az alkotm ánytant is rom ánul 
kell tanítani. A m agyar líceumok tanulóinak 
román nyelven kellett érettségizniük idegen 
tanári bizottságok előtt, aminek nem lehetett 
más következménye, m int az, hogy az érett
ségiző diákok nagy része sikertelenül vizs
gázott.

A kis szám ú sikeresen érettségiző to
vábbtanulása is kérdésessé vált. A m agyar 
egyetem et m ár 1919-ben m egszüntették; 
m agyar nyelvű felsőfokú oktatás csak a teo
lógiai intézetekben volt, valam int a román 
egyetem m agyar tanszékén.

Balogh Júlia könyve számszerűen m utat
ja be a m agyar közoktatás folyamatos leépí
tését, isko lák  töm eges m eg szü n te tésé t. 
Adatai meggyőzőek, érvelései helytállóak. 
Kitűnő m ódszernek tartjuk, hogy igen jelen
tős korabeli politikusok, tisztségviselők ál
lásfoglalásait, ny ilatkozatait is társítja a 
gondosan összeállított statisztikai számso
rok mellé. De nemcsak kim ondottan m a
g y are llen es  k ije len tések e t o lv a sh a tu n k  
Balogh Júlia könyvében, hanem olyan sze
mélyiségek állásfoglalásait is, m int Costa Fo- 
ru  író, Nicolae Iorga történészprofesszor, 
akik bizonyos fokig tám ogatták a nemzetisé
gek azon törekvéseit, hogy saját anyanyel
vükön tanulhassanak.

Balogh Júlia könyve alapos m unka, ko
m oly hozzájárulás az erdélyi m agyarság 
1918 utáni történetének feltárásához. Segíti 
ugyanakkor a mai törekvéseinket, érveket, 
adatokat nyújt politikusainknak, m indazok
nak, akik a romániai m agyar oktatás helyze
tének javításáért küzdenek.

‘Balogh Júlia: Az erdélyi hatalomváltás és a ma
gyar közoktatás 1918-1928. Püski. Budapest, 1996.
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FARAGÓ JÓZSEF

Volt egyszer egy Erdélyi 
Tudományos Intézet
Az erdélyi magyarság évszádo

kon át sajátos szellemi örökséget ala
kított ki, s ez szervesen beépült az egy 
és oszthatatlan magyar nemzeti kul
túrába. A trianoni békeszerződéssel 
Magyarországnak, s ezen belül Er
délynek véget ért egy történelmi kor
szaka. Ekkor kezdtek kényszerűen 
kialakulni Erdélyben a tudományos 
intézetek hiányában az úgynevezett 
egyszemélyes intézetek, e szükség
megoldás csekély előnyeivel és óriási 
hátrányaival együtt.

Helyzetünk tarthatatlanságát, de 
még inkább a magyar tudományos ál
lamvezetés éleslátását bizonyítja, 
hogy a Ferenc József Tudományegye
tem visszatérésével együtt 1940. októ
ber 19-én, másfél hónappal (!) a bécsi 
döntés után megszületett az a tör
vényrendelet, amely szerint "A ma
gyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Magyarország és különös
képpen Erdély földrajzi, néprajzi, 
nyelvi, történeti, társadalmi és egyéb 
népi kérdéseinek és más országok né
pével való kapcsolatainak tudomá
nyos tanulmányozása céljából Ko
lozsvárott Erdélyi Tudományos Inté
zetet létesít”.

Az Intézet tizenegy szakosztállyal 
kezdte meg munkáját, éspedig 1. föld
rajzi, 2. néprajzi, 3. történeti, 4. régé
szeti, 5. társadalomtudományi, 6. 
nyelvészeti, 7. magyar-román kapcso
latokkal foglalkozó, 8. magyar-szász 
kapcsolatokkal foglalkozó, 9. irodal
mi, 10. embertani és 11. élettani szak
osztály.

Az Intézet nevében az "erdélyi" 
jelző nemcsak hangzatos dm maradt, 
hanem a három erdélyi nemzet törté- 
netét-kultúráját és azok kölcsönhatá
sait vizsgálva olyan tudományos mű
hellyé nőtte ki magát, amelyhez ha
sonlóval sem azelőtt, sem azóta, sem 
magyar, sem román oldalon nem 
büszkélkedhetünk. Ezt bizonyítja 
nemcsak a 7. és 8. szakosztály meg
szervezése, hanem más szakosztályok 
munkaterve is. íme például a 2  szak
osztályé, K. Kovács László fogalmazá
sában: "A (néprajzi) gyűjtés Erdély 
valamennyi nemzetiségére kiterjed. A 
gyűjtött anyagot (a szakosztály) az 
egyetemes magyar népi kultúra távla
tából vizsgálja s figyelembe veszi a 
Kárpátokon túli magyarság és a kör
nyező idegen népek népi műveltségét 
is." Vagy a 9. irodalmi szakosztály té
mái György Lajos szerint: "A három 
nemzet és négy vallás alakító ereje és 
szerepe irodalmunk tükrében, műve
lődési tényezők (...) az erdélyi szellem 
területén." Vagy a 7-8. szakosztály 
"irodalmi, művelődéstörténeti és 
nyelvi problémákkal foglalkozik, kü
lönös tekintettel Erdély népeinek kap  
csolataira. (...) A három nyelv jöve
vényszavainak tanulmányozása szin
tén a két rokon szakosztály munkater
vébe tartozik. A magyar-román szak
osztály egyik fő feladata még a ma
gyar hatásra keletkezett román irodal
mi emlékek kiadása."

Annak bizonyságául, hogy mind
ezek a tervek nem maradtak papíron, 
első ízben igyekszem összeállítani — 
szerzőik betűrendjében — az Intézet
nek az erdélyi népek kapcsolataira vo
natkozó kiadványait:

Biró Vencel: Gróf Majldth Gusztáv 
püspök a román szenátusban; Gáldi 
László: Samuelis Klein: Dictionarium 
valachico-latinim; Juhász István: A kö
zépkori nyugati misszió és a románság; 
Kniezsa István: Erdély víznevei; Kra- 
uss, Friedrich: Nösnerländische Pflanze
nahmen; Makkai László: Szolnok-Dobo- 
ka megye magyarságának pusztulása a 
XVII. század elején; Márton Gyula: A 
román nyelvatlasz első három kötetének 
magyar eredetű anyaga; Nagy Jenő: Az 
erdélyi szász eredet- és nyelvjáráskutatás 
története; Nagy Lajos: A kisebbségek al
kotmányjogi helyzete Nagyromániában, 
Nagy Zoltán: Az északerdélyi magyar, 
román és szász szövetkezeti h£ózat térké
pe 1942. december 31-én; Pataki József: 
Anjou királyaink ésakü román vajdaság; 
Paulovics István: Dácia keleti határvo
nala ésazú.n. "dák" ezüstkincsek kérdé
se; Tamás Lajos négy kötete: Magyar
román közigazgatási szótár; A magyar 
eredetű román kölcsönszavak művelő
déstörténeti értékelése; Fogarasi István 
kátéja. Fejezet a bánsági és hunyadme- 
gyei románság művelődéstörténeté
ből; Ugocsai magyar-román kapcsolatok; 
I. Tóth Zoltán: Az "Astra" románositó 
törekvése a Székelyföldön és Venczel Jó
zsef: Az erdélyi román földreform.

Szinte hihetetlen, de való, hogy 
mindez négy év alatt jelent meg, a 
történelmi sors ugyanis az Intézet 
1944 őszéig tartó első korszakának 
csak ennyi időt engedélyezett. Ez a 
rövid idő, amely egy előzmények nél
kül alapított tudományos kutatóinté
zet számára még kezdetnek sem sok, 
ráadásul a második világháború vég
ső, legsúlyosabb esztendeire esett, 
amidőn az ország egy rákényszerített 
háború nehéz anyagi helyzete, vala
mint a munkatársakkátonai behívásai 
közepette a kutatási eredmények köz
lését olyan hétköznapi nehézségek is 
akadályozták, mint amilyenről az
1943. évi Évkönyv I. kötetének végén
1944. október 1-i dátummal olvasha
tunk: "A rendkívüli viszonyok miatt a 
gázszolgáltatás szünetelése miatt az 
Évkönyv szedését bizonytalan ideig 
nem lehet folytatni: így a tervezett 
nagy terjedelmű kötetnek itt csak első 
három tanulmánya jelenhetik meg." A 
"rendkívüli viszonyok" egyebek közt 
azt is jelentették, hogy a közeledő né
met-szovjet front ágyúdörgései már 
behallatszottak Kolozsvárra.

Ezt megelőzően azonban a fenti 
kiadványokkal együtt az Intézet rend
re közölte azokat a nagy lélegzetű mű
veket, amelyek a tudományos kutatás 
időtálló forrásmunkái maradtak, így 
Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance I.; 
Bisztray Gyula-Szabó T. Attila-Tamás 
Lajos szerk.: Erdély magyar egyeteme; 
Jakó Zsigmond: A gyalul vártartomány 
urbáriumai; K. Kovács László: A kolozs
vári hóstátiak temetkezése; Roska Már
ton: A Torma Zsófia-gyújtemény az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárá
ban és Erdély régészeti repertóriuma L; 
Szabó T. Attila: Kalotaszeg helynevei I. 
és Veress Endre: Báthory István levele
zése i-n.

Az intézeti kiadványok jegyzéké
nek ezzel még nincs vége, de a továb
biakban már csak a nevét sorolom fel 
azoknak, akik — az eddigieken kívül 
— egy vagy több címet jegyeztek: Ár-

vay József, Balogh Artúr, Bónis 
György, Búza László, Csík Lajos, 
Entz Géza, Gálffy Mózes, Ger
gely Béla, György Lajos, Huszár 
Lajos, Imre Samu, Jancsó Ele
mér, Járdányi Pál, Kállai Ernő, 
Kelemen Lajos, László Gyula, 
Méri István, Sándor Gábor és 

Varjas Béla.
E jegyzékek tanúsítják, hogy az 

Intézet milyen kiváló tudományos 
erőket vonultatott fel terveinek meg
valósítására. A közvetlen munkatár
sak egy részét azokból a már ismert 
egyetemi tanárokból és tudósokból 
választották, akiket mai szóval tiszte
leti tagoknak nevezhetnénk; mások, 
az úgynevezett intézeti tanárok az In
tézet belső, hivatásos-fizetett munka
társai voltak, végül ismét mások 
felkért, megbízott külső munkatárs
ként kapcsolódtak be az Intézet mun
kájába. Utóbb többen az akkori fia
talok közül is nagyívű tudományos 
pályát futottak és párhuzamosan 
vagy folytatólag a Ferenc József Tudo
mányegyetem, majd a Bolyai Tudo
mányegyetem, sőt később a Babe^- 
Bolyai Egyetem tanárai lettek.

Mivel az Intézet irattára megsem
misült, valószínűleg nem ismerjük hi
ánytalanul mindazoknak a nevét, akik 
különösen távolabbi vagy ideiglenes 
munkatársként az Intézet munkájá
ban részt vállaltak. Annál is inkább, 
mert az Intézet például a Nagy Szá
mos-völgyi Bálványosváralján Venc
zel József vezetésével, számos egye
temi hallgató sorozatos részvételével 
olyan monografikus kutatást patro
nált, amely szétszórtan megjelent
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eredményein túl döntően meghatá
rozta egy egész nemzedék reális nép 
ismeretét

1940-ben az intézet tervei termé
szetesen nem négy évre, hanem 
hosszú időre szóltak, s ezért számos 
munka megszakadt vagy torzóban 
maradt, illetőleg szerzőik életművé
ben csak évek, évtizedek múlva feje
ződött be, látott nyomdafestéket. Pél
da erre többek között Jancsó Elemér 
forráskiadványa: Az Erdélyi Magyar 
Nyelvmíveló Társaság iratai (1955), Ta
más Lajos nagy szótára: Etymologisch
historisches Wörterbuch der ungarischen 
Elemente im Rumänischen (1966), 1976- 
tól kezdődően Szabó T. Attilának min
den idők legmonumentálisabb ma
gyar nyelvtörténeti szótára, az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár sorozata, majd 
Köpeczi Bélának az Intézet megbízá
sából egyetemi hallgatóként gyűjtött, 
de csak művelődés- és közoktatásügyi 
miniszter korában megjelent román 
nyelvészeti és népköltészeti gyűjte
ménye: Une enquéte hnguistique cl folk- 
loritfue chez les Roumains de Tran- 
sylvanie du Fiord 1942-1943 (1985).

Aligha kell bizonygatnom, hogy az 
utóbbi három mű az egyetemes nyelv- 
tudománynak is hézagpótló és nélkü
lözhetetlen kézikönyve.

1944 őszén Tamás Lajost Buda
pestre helyezték s ekkor az Intézet 
igazgatását Szabó T. Attila vette át. 
1945 szeptemberében az Intézetet a 
román Oktatásügyi Minisztérium a 
tavasszal alapított Bolyai Tudomány- 
egyetemhez csatolta, mire Erzsébet út 
21. sz. alatti székházából az Egyetem 
Arany János utcai ("séta téri") közpon
ti épületébe költözött és a Bolyai Tu
dományegyetem Erdélyi Tudomá
nyos Intézeteként megkezdte műkö
désének második, még az elsőnél is 
rövidebb időszakát. Elnöke Csógör 
Lajos egyetemi rektor, igazgatója 
György Lajos prorektor, aligazgatója 
Juhász István, majd Imreh István lett, 
a háborúban szétszóródott tudo
mányos munkatársai pótlására pedig 
a korábbi intézeti tanárok: László 
Gyula, Szabó T. Attila és Venczel Jó
zsef mellé három pályakezdő intézeti 
tanár: a folklorista Faragó József, a 
gazdaságtörténész Imreh István és a 
szociológus Markos András nyert ki
nevezést.

A háborút közvetlenül követő ne
héz időkben nemcsak az Intézet mun
katársai, hanem munkalehetőségei is 
megfogyatkoztak. Sikerült kiadni az 
1943-as Évkönyv elmaradt II. kötetét, 
valamint az 1944-es Évkönyvet A  gyér 
kiadványok között jelent meg az az 
első önálló tudományos munkám is 
(Betlehemezök és kántálók Pusztakamará
son, 1947), amelyet a szakkritika nagy 
elismeréssel fogadott, de Gaál Gábor 
az Intézetet bírálva, "tucati jelentősé
gű néprajzi bogarászás"-nak minősí
tett. Felismerve az új történelmi 
helyzet igényeit, az Intézet a felkért 
szerzőkkel több tanácskozáson meg
vitatta és megtervezte egy modem 
társadalomtudományi kézkönyv ki
adását, a munkatársak közt olyan új 
nevekkel is, mint Gaál Gábor és Jor- 
dáky Lajos. Ez a terv azonban már 
nem valósulhatott meg, mint ahogy a 
tudománynépszerűsítő munkák ki
adása is csak óhaj maradt.

Az Intézet ekkori legnagyobb vál
lalkozása az 1947. szeptember 30-ára, 
Kelemen Lajos születésének 70. évfor
dulójára szánt Emlékkönyv volt, ennek 
tanulmányai azonban csak egyen
ként, mint különnyomatok jelenhet
tek meg, együttes kiadásukat vala
melyik kommunista pártfórum már 
nem engedélyezte. Pedig ezúttal is, az 
erdélyi népek együttélésének jegyé
ben, az Emlékkönyv ben már nemcsak 
olyan jeles magyar szerzők vonultak 
fel, mint Balogh Jolán, Biró Vencel, 
Bónis György-Valentiny Antal, Entz 
Géza-Sebestyén József, Ferenczi Sán
dor, György Lajos, Herepei János, Im
reh István, Jakó Zsigmond, Jancsó 
Elemér juhász István, Kristóf György, 
László Gyula, Makkai László, id. 
Nagy Géza, Palotay Gertrúd, Szabó T. 
Attila és I. Tóth Zoltán, hanem román 
és szász munkatársak is, anyanyelvü
kön közölt tanulmányaikkal, éspedig 
Julius Bielz, Alexlandíu Dobosi, Silviu 
Dragomir, Gustav Gündisch, Jtefan 
Pascu és David Prodan. A szerkesztő 
Szabó T. Attila a különnyomatokból 
egy nyomtatott címlappal és tarta
lomjegyzékkel az élükön öt példányt 
köttetett össze teljes kötetté; Uyen 
könyvritkaságokat is produkált az er
délyi magyar tudomány a XX század 
közepén, félezer évvel a könyvnyom
tatás feltalálása után.

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

Nem könnyű eldönteni, hogy en
nél jobb vagy rosszabb sors jutott-e az 
Intézet utolsó kiadványának, Borús 
György Hűbériség és rendiség a középko
ri magyar jogban dmű monográfiájá
nak. E könyv ugyanis 1947-ben a 
nagyenyedi Bethlen nyomdából, ahol 
megjelent, egyenesen a papírmalom
ba került és tudomásom szerint csak 
néhány tucatnyi példányát sikerült 
megmenteni a bezúzástól az utókor 
számára.

Mindez, sok más baljós jelenség
gel együtt, a Kommunisták Romániai 
Pártja által meghirdetett "elvtelen ma
gyar egység" elleni harc egyik frontja 
volt, közvetlenül pedig az idősebb 
magyar tudósnemzedék félreállítását 
és az önálló erdélyi magyar tudo
mányosság beolvasztását célozta, 
megelőlegezve, tudományban és ok
tatásban egyaránt, a "magyar szepa
ratizmus" felszámolását. A kommu
nista sajtó a "klerikális-reakciós" 
György Lajost és az Intézet tudo
mány-politikáját egyaránt támadta. 
Ezúttal csak az utóbbiból idézve, 
egyik "elkötelezett" szerző bírálata 
szerint "Az Erdélyi Tudományos Inté
zetbe végre be kell törjön és ott ural
kodóvá váljék a dialektikus és tör
ténelmi materializmus". Ezért került 
1947-ben az új névre átkeresztelt Tár
sadalomtudományok Intézete (mint 
"a Bolyai Tudományegyetem marxis
ta—leninista kutatóintézete") élére 
Gaál Gábor.

Talán ő maga sem gondolta, hogy 
új megbízatása müy rövid életűnek 
ígérkezik, mert egyebek közt Tudo
mány és Valóság címmel intézeti fo
lyóirat megindítását tervezte, ennek 
érdekében széleskörű levelezést foly
tatott és a jövendő munkatársakat 
szerkesztői tanácskozásra hívta. Az ő 
nevében a folyóirat számára én kér
tem fel Tóth Kálmánt, az Egyetemi 
Könyvtár akkori aligazgatóját annak 
a romániai magyar könyvészetnek az 
összeállítására, amely végül is — év
tizedekkel szerzőjének halála után —, 
Gábor Dénestől utólag kiegészítve és 
folytatva, kettejükneve alatt 1992-ben 
jelent meg az Erdélyi Múzeum-Egye
sület kiadásában Romániai magyar 
könyvkiadás 1944-1949 címmel.

Az Erdélyi Tudományos Intézet
nek nincs szabályos befejezése. 1948- 
ban a Minisztérium felmondta a 
Kolozsváron maradt magyar állam
polgárságú egyetemi tanárok szerző
dését, miáltal az erdélyi magyar tu
dományt újabb nagy veszteségek ér
ték. A Bolyai Tudományegyetem két 
első rektorát: Csőgör Lajost és Balogh 
Edgárt letartóztatták. Ez a sors jutott 
az említettek közül Venczel Józsefnek 
és Jordáky Lajosnak is: koncepciós pe
rekben sokukat évekre elítélték. 
György Lajost nyugdíjazták. Az Inté
zet 1948-ban csendesen megszűnt, 
anélkül hogy megszüntették volna. 
40.000 kötetes könyvtára és nagy 
gonddal összeválogatott kézikönyv
tára ebek harmincadjára jutott. Fiatal 
tanárait széthelyezték. Egy újabb hul
lámban sor került a "tisztogatás"-ra is: 
1950-ben Szabó T. Attilát és Jakó Zsig- 
mondot az Egyetemről eltávolították. 
Gaál Gábor megúszta annyival, hogy 
kizárták a Kommunista Pártból.

Volt egyszer egy Erdélyi Tudo
mányos Intézetünk; ma Hungaroló
giai Intézetnek neveznénk. Vajon 
lesz-e valaha folytatása?

1996. július

BÍRÓ LÁSZLÓ FERENC

Búcsú az őrülettől
A szeizmikus hullám elkerülehetetlenségével 

beérkező változások használhatatlanná tették azo
kat a közlekedő edényként működő csatornákat, 
melyek a vágyak megszokott, mindennapi elfojtá
sát, kiegyenlítését, netán beteljesedését biztosí
tották. A megbolydult vágyak elvesztvén szokott 
medrüket, s így formájukat is, egy egész magatar
tásrendszert temetnek maguk alá, megállíthatatla
nul és elfojthatatlanul, mint a Vezúv hamuesője; ám 
ez nem minden: a történelem sunyi kitörése által 
zárvánnyá fagyasztott magatartások, normák és 
formák amnéziásak: nem tudni, mit hoztunk Lour- 
des-ból és mit Auschwitzból, és mi az, ami csak 
valamely jövendő névtelen iszonyat felé mutató 
összekötő láncszem, az anómia mélyén sunyító 
mutáció.

A történelmenkívüliség andalító amnéziájában 
a hagyománytalanság lesz az egyetlen hagyomány; 
mindennap és mindenki a vágyak erény terrorjának 
habzásában kell kipróbálja értékeit és magáértvaló- 
ságát egyaránt. És nincs alternatíva: a hagyomány 
nem importálható, nem átültethető, vagy leg
alábbis egy életképes konszenzus, egy BODY PO
LITIC hiányában nem. Különben is, a konzervatív 
liberalizmus (angolszász) polgári kultúrája, az amit 
hol modemitásnak, hol archaizáló arisztoteliánus 
nyelvezetben cróííasnak nevezünk, halott, vagy ha
lottat tettet, vonzereje nincs, mert az elitek által 
bejelentett partikuláris egyetemességigény már se
hol sem vonzó, márcsak azért sem, mert nem válhat 
népszavazás vagy össznépi vita tárgyává, s így 
könnyen keverhető valamiféle zsarnokság gyanújá
ba, arról nem is szólva, hogy értékei nem egyszerű 
kézrátétellel átadhatók.

A fogatlan cukrosbácsivá züllött haladó művé
szet, e fő vágy-mágus elől régesrég elszáguldott a 
civilizáció elsőosztályú vonata, e nemzetközi exp
ressz. Azok számára, akikben már nem is maradt 
elég mersz vagy szufla, hogy kimenjenek az állo
másra, marad a csoport akolmelege, a korlátozott 
felelősségű megváltások aprócska karámjai, hol 
fontolva haladó élő kövületek tanulják tovább, a 
kegyelmi állapotként felfogott teljes vakság és sü
ketség andalító bizonyosságáig önmaguk megis
merését, azt az individualizmust, mely már so
hasem lesz képes a valós alázatra, mely a világba 
való belesimulás, a valós lét záloga... S e fojtogató 
léttelenség ellen már semmiféle hit, ideológia, moz
galom nem segít, nem elégséges.

*

A z  Eritreából hazatoloncolt, kényszer-gyógy- 
kezelt Rimbaud ott piszmog az ötödik emeleten 
tejeskávéjával, egy halom fizetetlen számlával, és 
egy újabb dicsőségről álmodik, felülemelkedve 
azon a vitathatatlan tényen, hogy semmilyen 
klasszikus értelemben vett mecenatúra, helyezke
dés, lobbizás, botrány, kultúrpolitika, progresszió 
nem elég, nem vezethet vissza abba a boldog, de 
nyálkásan elvékonyodó tizenkilencedik századba, 
mikor még az egyén, a személyiség maga-maga 
betörhetett nevetségesen esendő és törékeny termé
keivel a kulturális javak piacára. Rimbaud igyek
szik nem észrevenni, hogy a gyenge fogazató, de 
nagy étvágyú populáció falkásodása régesrég túl
jutott mindenfajta kritikus értéken, az írott kultúra 
és a személyes üzengetés kora régesrég lejárt.

Az üzenet: maga a média; mint közeg és folya
mat, önmagába zárt rendszer, mely maga a diadal
mas Moloch buja kertje és öngerjesztő menazsé- 
riája, egy fajta Paradicsom. Rimbaud a hideglelős 
vízió szívében ott botorkál a kábel — liánok, a 
céltudatos-agresszíven nyüzsgő hangya-imizsmé- 
kerek, operatőrök, hangmérnökök, biztonsági és 
számítógépes szakemberek között, és azt halluci- 
nálja, hogy miközben a fáradtság átitatja, aláveti magát 
a kivédhetetlen érzékelésnek, beleolvad a könyezetbe, 
a fluidum akaratává válik, benne és körülötte nincs

többé önálló cselekvés, koncentráció.
A kegyelmi állapot iszonyata: az internet, tele

fon, műholdvevő nélküli lakás távolabb van a fo
lyosó túlsó oldalán kezdődő civilizált világtól, mint 
Eritrea. Az elrévült Rimbaud kilöttyinti kávéját, 
magához tér, és az ötvenes évekből (vissza?) ma
radt PRAVDA márkájú tintaceruzájával felvázolja 
egy szelet papírra:

— A szimbolikus javak termelésében egyre job
ban marginalizálódó hagyományos értelmiség

— kitermeli a lelkiismeretként működő, szélső
ségesen érzékeny tünetjelzőt, az "autonóm" mű
vészt

— mely azonban csak az otthontalanság, az 
idegenség, a hiány érzetének adhat formát

— és menekül a minden referencilaitástól men
tes termék irányába.

És akkor? Szent szar! Mi az, hogy tudni vagy 
akarni, mi ez a sunyi vágy valamilyen tartalom utáni 

*
A felháborodás persze teljes mértékben érthető. 

A művészet görcsös élniakarása oly botrányos stra
tégiákba bonyolítja, mintha az elfekvő betegei utol
só józan pillanataikban hálapénzt csúsztatnának 
orvosuknak, hogy új műtéti eljárásokat kísérletez
zen ki, meg gyógyszerkísérleteket végezzen rajtuk.

Ennek ellenére, vagy éppen ezért Rimbaud egy 
tólkoptatott szimbólum; hogy kiragadhattuk agó
niájának bunkeréből, meg- és feljavítva, mint egy 
ósdi kakukkos órát, ez végeredményben nem jelent 
semmit. Talán csak azt jelzi, hogy a betegség, a 
deviancia és a hagyományosan hozzájuk kapcsoló
dó eszielenség jelenségköre valamiképpen szekula- 
rizálódott, mert már távolról sem érezzük a fel
világosodás latens tagadásából született romanti
ka, s a belőle kihajtott ezernyi izmus ambivalens 
rettenetét vele szemben.

A szélsőséges partikularitás, ami a "lepra", 
"megromlás", "bűn" kvázi-fogalmi szimbólumaival 
volt megragadható évszázadokon keresztül, egy
szerű mássággá minősül vissza, hogy mindazok, 
akik a lelkűk mélyéről feltörő szorongást hencegés
ben, nyugtalan és zavaros képzelgésben, szélsősé
ges individualizmusban, azaz egyfajta tébolyban 
tudták csak feloldani, most végre valós életet élhes
senek közöttünk. Az esztelenség a szív képzelgésé
ből s a vágy őrületéből így lesz banális, a min
dennapokba simuló életstratégia, mely mindössze 
annyi ellenséges érzületet képes kiváltani, mint bár
mely más, tőlünk idegen viselkedés.

Mikor Rameau unokaöccse — akinek egyetlen 
bizonyossága, hogy ő őrült — leül asztalunkhoz és 
rákezd örökzöld mondókájára, hogy: 'Tudja rólam, 
hogy tudatlan, ostoba, bolond, szemtelen és lusta 
vagyok.", e — valamikor — "legfurább" egyénről 
nem azt érezzük, hogy "Ez az ember a felsőbbrendű 
és az aljas, a józanság és az esztelenség összetétele.", 
hanem azt, hogy egyszerűen érdektelen. A művé
szet annyi szélsőséget boncolt a szemünk előtt, 
hogy ma már csak az egészen egyszerű dolgokra 
tudunk még gyanakodni; vagy másképp: a fouca- 
ult-i mélység, aminek csak a szavak diszkvalifikáci- 
ójával lehet a végére járni, megérett bennünk.

Az egyetlen megmaradt metafora, a Tisztítótűz: 
ez a sehova nem tartozó átmeneti kínlódás, amely
ben élünk. A frusztráció diktatúrája. A befejzett 
jövő, ahol csak az emlékezés hozhat még forradal
mat.
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SZOCS ISTVÁN

Az irodalom dramaturgiájáról s hasonlókról... IV.
M iért vált el a regény a hős

költem ény hagyom ányaitó l és 
hogyan cserélte át lelkét eposzi 
lélekről drámaivá? Valószínűleg 
az izgalom keresése miatt. A drámai 
építkezés végeredményben az iz
galom megszervezésének a m űvé
szete; ennek alárendeli a cselek
m ény-m ozzanatok m egváloga- 
tását; az eposz viszont kénytelen 
a valóságos történethez, illetve 
an n ak  üzenetéhez igazodni; az 
ep ikus legfennebb kiszínez és 
reflektál, a drám aíró újrateremt. 
Az előbbiben az eseményró/ tu
dunk, e lé rz é k e n y ü lü n k  fölötte, 
vagy lelkesedünk tőle; az utóbbi
ban az esemény lényegét átéljük.

Az epikus színház sokféle le
het, de igazán izgalmas soha; leg
fen n eb b  úgy, h o g y  kis rö v id  
drám ák sorozatának eljátszásához 
folyamodik.

A klasszikus drám a öt nagy 
lépcsőfoka nem esztétikai m eg
gondolásokon alapszik, hanem  
pszichológián. A drám a lényegét 
tek in tv e  m in d ég  ro m an tik u s, 
m ert ez a lényeg a kaland, a ro
m antikus cselekedet. Noha az ex
pozíció  m ég sokszor "regény
hangulatú", de m ár eleve tartal
m az valam ilyen hiányérzetet: el
v á g y ó d á s t, tü re lm e tlen ség e t, 
előérzetet; a bonyodalom ban ez 
nyilvánvalóvá válik: valaminek 
változnia kell, vagy valami — rob
banni fog. A krízisben a válság 
tetőfokán, a kitörési kísérlet a 
m egoldatlan helyzetből m ár m a
ga a kaland; az izgalom itt a tető
fokára jut; de a drám a géniusza 
"azon túl is" képes fokozni: a lát
szólagos fordulat által, amikor a 
tragédia végső kiteljesedése előtt 
egy pillanatig úgy tűnik, minden 
jóra fordul; vagy a kom édia zűrza
varában, m inden  lehetetlenné, 
kilátástalanná válik; vagyis a tra
gédiában feltűnik a remény, a ko
m éd iában  m eg egy p illanatra  
eltűnik — hogy aztán mintegy 
rituálisan  bekövetkezzék a ka
tasztrófa, vagy az apoteózis.

Az izgalomkeltés érdekében 
folyamodik a regény a drám a ri
tuá lis  m enetének  átvételéhez, 
nem  azért, m ert egyszerűen meg- 
irigyli az olcsó regény, a ponyva 
hatáskeltését. Valójában, amikor 
szom orúan azt tapasztalja az iro
dalombarát, hogy "még a legin
telligensebb olvasók is" szíve
sebben vesznek a kezükbe bűnü
gyi regényt, krimit, m int veretes 
irodalm at, nem  (vagy nemcsak) 
ízlés-szegényedésről van szó, ha
nem  a drám a igényléséről. (Ez vi- 
s z o n t  lé le k ta n ila g : a já ték  
igénylése.) Hogy m iért van szük
sége annyi izgalomkeltésre a mai 
embernek? Egyrészt, m ert játék
ra van szüksége; m ásrészt mert,

hozzászoktatták , harm adrészt, 
m ert a valódi izgalmaknak kilú- 
gozódott az öröme.

Ahogy a mozifilmben s utóbb 
a tévéjátékban, vagyis a gépesí
tett színjátszásban a látszólagos 
fordulat legtöbbször "túlhajszol- 
tatik", ugyanúgy a mai regényíró 
— előbb az angolszász, de aztán 
egyre inkább bárhol a világon — 
m ár fogatókönyvírói szemmel 
néz saját történetére: hogyan hat
na ez, vagy hogy is fog hatni fil
men? (És m ár nem így: milyen 
lenne színpadon?) És látványos
ságban kezd gondolkodni.

Sajnos, ez m ég nagyon jó re
gények esetében is bekövetkezik, 
akárhányszor. A "nagyon jó re
gényt" arról lehet a leginkább fel
ism erni, hogyha nem  m agát a 
regényt, hanem csak a róla szóló 
ism ertetéseket olvassuk, a leg
sablonosabbnak tűnik. Hasonla
tosképpen ahhoz, ahogy a Sha- 
kespeare-drám ákat szokták jelle
mezni: ha nem Shakespeare írná, 
azt m ondhatnánk, hogy tele van 
giccsel, közhelyekkel és mégis: 
egészében zseniális. Ha a naple
m entét nem maga a N ap feste
né...

M ert a nagy-nagy író úgy van 
a sablonnal, giccsel, közhellyel, 
m int az ember általában a szere
lemmel: a gyengét gyengébbé te
szi, de az erőset még erősebbé. 
Egy dolog azért itt is megkíván- 
tatik: a sablonok a műfaj saját 
anyagához  igazodjanak , azaz 
esetünkben, a regény esetében ne 
film, hanem  regény-sablonok le
gyenek, vagy színpadiak, leg
ro ssza b b  ese tb en  h an g já té k 
beliek. (Mert a szó — az az iroda
lom nak is az építőköve. Regény
ben sugallva, csakúgy, m int szín
padon, a látvány hazugabb lehet, 
m int a szó; főleg azért, m ert ki
zárja a többi érzékelési modali
tást. Például a szaglásét. A kép
ernyőn nem érzem a halálra tán
coltatott leány szagát: a regény
ben ez elkerülhetetlen. Minden 
hazug és dőre rendezői bölcsel
kedésekkel ellentétben, ahol a 
látvány kiirtja a szót, ott a néző— 
de akár az olvasó is — már nem 
átélő, hanem  leselkedő. "Voájőr.")

Egy ilyen, sablonokra építő 
regény t olvastam  m ostanában 
Redlinszky nevű lengyel írótól, a 
címe Kenderszálkisasszony. (Úgy 
harminc éve íródhatott). Ha az 
elmúlt évtizedek kritikusi hozzá
állásával közelednék hozzá — 
akár szélső, akár középbalos, te
hát szocialista vagy polgári jó
zansággal, akár jobboldali exal- 
tádóval, csak rosszat m ondhat
nék róla. A regény cselekménye 
valahol a m azuri mocsárvidéken 
játszódik, a nagyvilágtól s a tör

ténelem től anny ira  elszigetelt 
lengyel parasztok körében, hogy 
az m ég Kongó-vidéki bozótlakók 
esetében is sok volna. Nemcsak 
teljesen írástudatlanok, de még a 
tányért és a "speciális" evőeszkö
zök használatát sem ismerik; a 
politikai hatalom elől bujdosó tő
kés-földesúri, esetleg csak kulák 
"elemeket" hajlandóak földre- 
szállt szentekkel, Szent Péterrel 
(sőt feljebb!) is összetéveszteni, a 
szereplők tájnyelven beszélnek 
stb.

A kritikus bátran elm ondhat
ja (elmondhatná), hogy a szerző 
visszaél a szegényromantikával, 
a parasztrom antikával; göregá- 
boroskodik; sablonosán, elcsé
pelten m utatja be a társadalmi 
haladás, azaz az ipari-civilizációs 
fejlődés természetromobló hatá
sát; és a tragikus elmaradottság
ból fakadó  g ro teszkséggel és 
képtelenségekkel törekszik az ol
vasó szórakoztatására.

M indez igaz is; a regény en
nek ellenére kitűnő, izgalmas, 
nemcsak azért, m ert az író a szö
vegalkotás nagy m űvésze (azért 
kell így kifejeznem m agam  és 
nem  a nyelv művészéről beszél
nem, mivel fordításban, tehát egy 
olyan nyelven olvastam, amely
nek a szerző természetesen nem 
lehet a "művésze", és ahol ki van 
szolgáltatva a fordító nyelvi "le
lem ényeinek"), hanem  k itűnő  
dramaturg: szüntelenül rajta re
meg a dolgokon az izgalom, akár 
fakanalat látunk, akár nyűgös 
kisgyereket, tudjuk, hogy ezzel 
valami még történni fog; m inde
nen eluralkodik a jelentőségtel
jesség; m inden előérzetet kelt; 
minden szereplő érdeke minden 
egyes más szereplőjével ellenté
tes; egyben kétségbeesetten egy
másra vannak utalva; a kitörés 
lehetőségei pedig túl nagy árat 
kém ek: szakítást életformával, 
családdal, ezen keresztül az élet 
értelmes rendjével.

A regény befejezése mégis le
lombozza az olvasót: a tragiko
mikus groteszk hangvétel végül 
is érzelgős látványosságba fullad 
ki. A kissé kolontos, de törhetet- 
lenül "haladáspárti" tanítónő, mi
után felborította a falu életét, új 
terepre, változatosságra vágyik, 
áthelyezteti magát, az őt vadul 
imádó s ugyanolyan vadul gyű
lölő fiatal parasztcsaládapát, bú
csúzóul, a lecsapolásnak indult 
láp szélén testével megjutalmaz
za, méghozzá a feje tetejére for
d u lt világ jelképéül: ford íto tt 
pozícióban; ami e m azur ős pa
raszt számára maga az apokalip
szis, a világvége. (Az embernek 
véletlenül is Szabó Dezső úrinője 
jut eszébe, aki a frontról hazatérő

kiéhezett, tetves bakát ágyába fo
gadja, s az a jóllakásba belehal.)

Csakhogy ennek a kiteljese
désnek m ár nincs sem tragikus, 
sem komikus záróakkordja, egy
szerűen érzelgős és pikáns lát
vány, de am ire a leselkedésre 
kényszerített olvasó nem is szíve
sen néz oda. A film producer 
azonban felfedezte: a regény a 
köztudatban háttérbe is szorult a 
belőle gyártott sikerfilm mögött. 
(M agyarul Nimfa a láp világában, 
eleve giccset sugalló címmel vetí
tették).

A baj természete, m int szám
talan kevesebb nevezetességre 
szert tett, de hasonló hajóban 
evező "mai tárgyú" regénynél: 
dramaturgiai. A cselekedetet nem 
pótolhatja látvány. Elképzelt lát
vány sem. A kárm ilyen furcsa: 
egy szeretkezés, egy bármilyen 
különleges szexuális aktus sem 
színpadon, sem regényben nem 
bír valóságos cselekmény-értékkel. 
Csakis az, ami előtte vagy utána 
következik. Ezt kevés mai rende
zővel vagy  p ro d u cerre l lehet 
megértetni.

A drám a végül is akár mélybe 
zuhanás, akár az — ideiglenes — 
m ennyekbe emelkedés által átlő
tt yegülést, transzfigurádót köve
tel meg. A szerelmi aktus után 
közvetlenül azonban nem  fel- 
emelkedés, hanem  feltápászko
dás és törülközés szokott kö
vetkezni. Ez m ég kevés a m egdi
csőüléshez.

A k ö z é p fa jú sá g  k o m p ro 
misszumkészsége megöli a drá
m át és a regényt is. Vissza kell 
térni a klasszikus dram aturgia 
nagy műfogásaihoz: a zuhanáshoz 
és a magasba repítéshez.

A mozigiccs és a videoklipp- 
dram aturgia mai tombolása ide
jén érdemes elgondolkozni azon, 
hogy azt a műfajt is, am i m a a 
klipp akar lenni, nagy írók szül
ték, például Dos Passos és Wil
der. Csakhogy mekkora különb
ség van aközött, hogy valakinek 
nagy szuflája van, vagy felizgul
va szaporán szuszog! Legalábbis 
m űvészi szempontból...
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LÁSZLÓFFY CSABA
Újabb kori fondorlatok XXIV.

A z  á lom
kormányozhatósága
"Maholnap úgy bánnak vele, mint egy kö

zönséges lókupeccel. Vagy egyenesen hazaáru
lóvá avanzsálják!" ... Vay Józsefné sebesen 
csukná be bíbor fedelű naplóját; de észreveszi, 
hogy valami belopta magátaz aranyszélű lapok 
közé. Egy tollpihe. Kézbe veszi. Selymes. Inge
rültsége mintha alább hagyna kissé. Nem úgy, 
mint férjeurának valahol. A haragvó Vay-mell- 
kas csak most hörög igazán; a magányra ítélt 
feleség meg van róla győződve. A feketeruhás 
ágens urak szerint a vére nem hagyja nyugodni 
Józsefet. A konok Vay-vér!...

Az asszony tekintete a megbámult képmá
sokra esik: a falon csupa feszes tartású, meredt 
szemű, kardos, tolldíszes férfiú. Különösen a 
fejedelem embere: Munkács kapitánya tűnik 
riasztónak dölyfös, szúrós tekintetével. Mikor 
először járt a kastélyban, még leánykorában, 
libabőrös lett tőle a háta a lépcsőkanyarban; az 
urának ezt sohasem merte bevallani. Amilyen 
kicsi ember, éppolyan bors-természetű. Hogy 
mekkorákat tud ugrani a pádimentumon! A 
legutóbbi farsangon is ő tanította a nemesi iva
dékokat az ugrósmagyar "matskatáncra", most 
megint az a divat. Az egyik Bánffy dmbalmozta 
mellé a nótát.

Akár egy rajzolat, kint olyan a táj ma. Ilyen
kor, téli reggeleken, várta őket a szán; ő átellen- 
ben ült, a nagyobbik gyermek a bakon, a kicsi 
az ölében, apjuk meg tréfával óvta néha-néha a 
méla tekintetű "mamácskát" az elálmosodástól. 
Ezen az őszön valahogy oly megfoghatatlanul 
prózaivá lett minden. "Nem kell hozzá fukar 
szeles idő, hogy komor, rossz kedvűvé váljak— 
folytatja gondolatban a naplóírást. — A gyer
mekek a nagyszülőknél, Jóska pedig!... Nem 
csoda, ha annyira magányosak és ridegek befű- 
tött kandalló mellett is a szobák. Esténként te
kergetem a fonalat gomolyagba (az ügyefo- 
gyott cselédleány ugyancsak buzgolkodik ve
lem); ha jól halad a munka, hamarosan az össze
tűrt vászondarabokban gyönyörködhetek..."

Valamelyik nap a sógorasszonyától hozta 
haza a szán. Nagyon setét volt már, s a lovak 
egy mély árokba futottak; a szán addig csú- 
szott-farolt, míg felfordult. Az inas idejében le
ugrott róla, de úrnője néhány pillanatra el
veszítette az eszméletét... Egyik ijedség a másik 
után. A nagyobb a József elmaradása otthonról. 
Mikor utoljára látták, egy asztalnál ült valahol 
G.-ban (egy betlehemes gyermek hosszú, lebe
gő ősz hajjal és szakállal, veres sapkában kuk
kantott be a fogadóba); vele szemközt egy 
katonatiszt ült osztrák uniformisban. Fel volt 
bérelve nyilván, hogy fölhergelje a consiliarius 
urat, addig gúnyolódjék vele, amíg a sértésre 
adandó elégtétel el nem kerülhető. Afelbújtó jó 
lövész hírében állott. Mindenféle gyalázó sza
vakkal illette és anekdotákkal tette csúffá Vay 
Józsefet, megjátszva magát, hogy nem tudja, 
kivel ül szemközt. József mindaddig hallgatott, 
míg a tiszt kérkedni nem kezdett, hogy bár 
láthatná egyszer a törpe, mitugrász Vayt, nem 
fukarkodna a puskaporral s megmutatná neki, 
hogy miként szokott ő víni s halált osztogatni. 
Ekkor állott elébe az inzultált Szabolcs megyei 
követ, mondván, hogy ő kész megverekedni a 
becsületéért. El is mentek egy közeli bükkerdő- 
be, ahonnan, mint mondják, szörnyű káromko
dás és vagdalkozás zaja hallatszott, egy-két 
lövés is eldördült... Hogy s mint történt, senki 
se látta; ("Isten ítélete lehetett, előtte kedves az 
én uram!”) a provokátor véres mundérral botor
kált elő. A jobb vállán megsebesült

Vay Józsefet pedig azóta mintha a föld nyel

te volna el. ő t, aki a bécsi kormányzás ámításait 
megelégelve, az 1807-i országgyűlés berekesz
tése előtt — pontosabban: december 14-én — 
felpanaszolván a hadiköltségeket és az újonc
létszám emelését, hangot adott a közakaratnak, 
miszerint a magyar ezredek a jövőben a hazá
ban hagyassanak. Vayné ma sem érti urának ezt 
a hősszerep-vállalását. Nem fiatal már, eszes 
ember hírében állott eddig (még II. József csá
szár jegyezte volt meg róla, hogy egy ilyen kicsi 
emberben hová fér annyi ész); ha nem is óvatos 
természet, ám nincsen megfontoltság híján, az 
utóbbi esztendőkben különösképpen... "Gyön
ge tested minek hizlaljad az férgeknek az ő 
asztalára" — hagyaték-rendezgetés közben 
akadt erre a mondásra, ki is másolta tüstént. 
Akkor hát miért éppen ő?! Most, midőn a leg- 
jámborabb mamelukok is kuruccá vedlenek 
rendre!... Asztaltársasága meséli, hogy előtte 
való este, a maradék borát mielőtt felhajtotta 
volna, mélyen a pohár fölé hajolt. "Holnap, 
meglátjátok" — motyogta. Ki nem állhatta a 
szónoki cifrázást, így hát midőn szót kapott, 
egyenesen bele a közepébe. A követek falrenge
tő viz>átta\ jutalmazták azt a követelését, hogy 
vezessék be a magyar vezényszót a hadsereg
ben. (A kemény hangú feliratban ezt aztán ma
ga fogalmazta meg Ferenc császárhoz.)

És most mi lesz?!... Annyi már a legelső 
napokban kiszivárgott, hogy Szabolcs várme
gye főispánjához rendelet ment a Burgból: jövő
re mindenáron meg kell akadályozni Vay József 
követté választását! Ki ne emlékezne még rá, 
hogy tízegynéhány esztendővel korábban mi
lyen szomorú vége lett a Graeven-huszárezred 
folyamodványának, melyben arra kérték a Fel
séges Haza tekintetes Státusát, hogy minden ne
mes magyar Regementben ne mások, hanem csak 
magyar Hazafiak rendeltessenek felsó Tisztnek, és 
amennyire lehet, mindenkor Magyarországban tar
tassanak, magyar nyelven comandíroztassanak. 
Gróf Festetits György Obers-Laidinántot meg
idézte a haditanács, és dacára felsőházi tagsá
gának, börtönfogságra ítélték.

A József öccse, Vay Miklós, mintegy igazol
va bátyja fellépését, utóbb a felsőházban kikelt 
a megújuló véráldozatok és sarcok miatt. An
nak az aulikus főúmak lett igaza, aki nem állta 
meg, hogy helyben óvatos józansággal meg ne 
jegyezze: "Aki császár ruháját viseli, hogy szól
hat ilyet?" Miklós hiába veri itthon az öklét, 
hogy elsősorban magyar vagyok! — ha egyszer 
megfosztották generális rangjától. Mind suspu- 
tyálhat Kazinczy az összeverődött ifjakról, akik 
nyíltan gazembert, akasztófáravalót kiabálnak, 
mihelyt egy imposztor, egy áruló az utcán a 
magas gallér mögül rájuk pislant. Állítólag Jó
zsef nádor közbenjárt az uralkodónál, hogy Vay 
Miklós visszakapja a rangját. Ha ez meg is tör
ténik, inkább köszönhető a Napóleon előrenyo
mulása miatt támadt ijedelemnek, mintsem az 
alkudozás készségének, hiszen az országgyűlés 
december 15-én bezárult, a királyi táblán az 
ítélkezés szünetel, s az uralkodó elé terjesztett 
sérelmi feliratra a Ferenc válasza továbbra is 
minden engedmény elutasítása volt. Mi több: 
az elkövetkező három évben az országgyűlés 
jóváhagyása nélkül is fegyverbe szólítható a 
nemesi inszurrekció... Ami az Udvari Hadita
nács meggondolatlan javaslatára sajnos meg is 
történt. Ferenc császár háborút indított Napóle
on ellen, utasítván József főherceg nádort, hogy 
indítsa meg a magyar nemesi felkelést.

Házi vigasznak, boldogságnak mindaz 
édeskevés, hogy a Károly főherceg vezette oszt
rák császári sereg átkelt az Inn folyón, és táma
dást indított a franciákkal szövetséges Ba
jorország ellen. Vayné legfeljebb annyit tehet 
aggodalamát csitítandó, hogy intelem gyanánt 
meghagyja gyermekeinek: "Tanuljátok meg jó 
atyátok példájából mindig az igazságot védel
mezni... Vezessen minden tettetekben a haza- 
szeretet!"...

Splényt, Szabolcs vármegye főispánját tin
tával öntik le a voksolásnál. Orrán, száján fo
lyik, csöpög le körbe a fekete lé, a szerencsétlen 
ember nem tehet egyebet: kimenekül a terem
ből.

*
"Hazánk nem Colonia, amelyen Ausztria csak 

hízik...''
Bármilyen szépen hangzik is ez az intő szó

zat, az 1809-es új esztendő egyelőre mást mutat. 
A húszezer magyar újonc megszavaztatott, be 
is vonult. Hol lelkes, hol csüggedt menetoszlop 
talpal az olvadásban, a sárban, a vaddisznóktól 
feltúrt szántóföldeken át. Ám Napóleon császár 
Regensburg mellett megverte Károly főherceg 
seregét, majd a landathuti és az eggmühli csa
tában visszavonulásra kényszerítette az osztrá
kokat a Morva-mezőre.

Május 15-én Napóleon bevonult Bécsbe; az 
udvar Tatára menekült. Ferenc császár most- 
már csak a "szívemnek legkedvesebb magyar- 
jai"-ban bízhat. "Egyek voltunk, egyek va
gyunk, és egyek is maradunk mindaddig, míg 
a halál bennünket el nem választ" — hangzik a 
bizalmatlanságot fűtött hangú álszenteskedés
sel semlegesíteni igyekvő "szerelmi" fogada
lom. Hátra van még a nemesi inszurrekció, és 
Győr — amelyet Napóleon nyolc nap alatt fog 
bevenni.

Szitáló köd. Vayné a Kisfaludy Sándor epe- 
kedő rímeivel gyógyítgatja szorongó magá
nyát. Az egykor vérmes hadfit és lojális 
érzésekkel megvert magyar poétát mostanság a 
tüzérség nélkül hagyott várnak sorsa, az in
szurrekció teljes készületlensége aggasztja. 
"Bár ide se jöttem volna; hanem Sümegről egye
nesen Budára... Az ellenséget várják Óvárra. 
Semmi sincs előtte, egyéb a készületlen Győr, 
Soprony, Vas, Veszprém, Szala, Fejér, Komárom 
vármegyei lovas és gyalog insurrectió a Rába 
mentében. Győr előtt nagy sáncok vannak... de 
sem a várba, sem a sáncban, sem az insurrecti
onal nincs semmi ágyú, nincs pattantyús, nincs 
reguláris katona..."

Hiába kötötte ki az országgyűlés, hogy a 
vezérkar magyarokból álljon, alig találtatott oly 
tiszt, aki tudott volna magyarul, úgyhogy az 
inszurrekció kormányzati nyelvét németté ala
kították, s az inszurgenseket gyalázták, mely 
számos összetűzést, párbajt okozott.

Curikkolás, kudarcok mindenütt. Aki nincs 
a Mars mezején vagy ostromzár alatt, az a ven
déglő előtt dulakodik. Benne vagyunk a Hecc
ben, akár a Beleznay kert háta mögött ("oda járt 
az én uram is örömest" — pityeredik el a kis 
V’ayné, az összegabalyodott gombolyaggal ke
zében), ahol a mester piroskötényes legényei 
egymásra uszították a székelyföldi bölényt és a 
máramarosi medvét, a mulatozó urak élvezeté
re. Utána a budai feredőkben nagyban folyt a 
köpölyözés. ("Van-e, aki egy köpölyözőt rakjon 
a tarkódra ott, ahol vagy? Nehogy a rossz ven
dégfogadói kotyvalék megrontsa az egész
ségedet. Egészen szétesem a nagy csügge- 
désben. Sokak szerint a hatósági emberek elől 
bujkálsz; mások azt suttogják, hogy egy szép 
özvegy csavarta el a fejedet, amiatt hagytál itt 
bennünket árván.")

"Jobb így, ha nem tudod, hogy hol bujkál és 
mi van vele — vigasztalják Vaynét férje barátai. 
— Ha te tudod, a titok már nem titok. Elég egy 
kebelbarátné, egy bizalmas vagy rajongó lé
lek!... Na, nehogy félreértsd, Jóska már nincs a 
veszélyes korban; de tudod, hogy van. A fehér
népek szája sokszor sokba kerül..."

"Nektek! — vette föl sértetten a "kesztyűt" a 
bánatos asszonyka. — Tisztán ti gondoskodta
tok róla eddig? A ropogós friss ingéről is! A 
fekete bársonyprémes égszín mentéjét s hozzá 
a veres nadrágját ugyanbizony ki tisztítgatta és 
vasalta ki, hogy elcsörtethessen veletek a széles 
ezüst kardjával. Hányszor jött haza éjjel nyú- 
zottan, piszkosan, sokszor úgy kellett levetkőz
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tetni, mint egy ügyetlen gyermeket, beleültet
tem a fürdősóval illatosított, párolgó dézsa víz
be, s lecsutakoltam, tetőtől talpig leöblítettem. 
Mire ágyba dugtam, már hortyogott. Reggel 
aztán a terített asztalnál kikészítve a hígtojása, 
az ezüst kiskanál a tányér peremén egyensúlyo
zott, ahogy az asztal lábába véletlenül belerú
gott vagy -botlott; mert az eszecskéje már házon 
kívül járt őkelménekL. Ez a gyámoltalan jószág 
vagy jó lélek — nevezzétek aminek akarjátok — 
a ti hősötök, nahát!"

Miközben az egyik megleckéztetett camara- 
de mesélni kezdte a Laczkovics János esetét, 
Vayné restelkedve ismerte be magában, hogy az 
ő Jóskája ritka jó ember volt, s könnyezve kép
zelte maga elé a máris elmorzsált orcát, amint 
meghittség bujkál tekintetében. A szerencsétlen 
Laczkovics kapitányt, aki Martinovicsnak a 
császárhoz intézett (a Moniteur-ben megjelent) 
hirhedt levelétől kótyagosodott meg, végül is 
alkalmi kedvesének a hibájából fogták el. Bor
bála a legműveltebb s legálmodozóbb budai 
burger leányok közé tartozott, csak úgy itta 
Jánosnak a szabadságot és egyenlőséget megkí
sértő szavait, s ha a veszedelmes röpiratokat 
nem is látta, de halk, behízelgő hangján, mely 
mindkettőjük vérét pezsgésbe hozta, sikerült 
kiszednie a férfiból legféltettebb titkák. Melyik 
bolondul szerelmes hím képes ellenállni a for
rón tapadó női ajkaknak, a lágyan esdeklő sut
togásnak. így szállt föl a bástyára néző, 
vaskosaras ablak mögül, a sárga violák és pe- 
largónia illatával a konspiráció gondolata — 
mint áldozati galamb. S mert a nők, a világ 
teremtése óta, nem lehettek meg a hízelgő, irigy, 
átkozott barátnők nélkül, Borbála is hasonló
képpen: megkömyékezett hiúságának egy erőt
len pillanatában (persze elcsicsergett esküszó 
ellenében) kikottyantotta merész lovagjának 
féltett titkát. A krónikás* szerint Joanelli Borbá- 
láéknál nagy vacsora volt, amikor a bolton ke
resztül rajtaütöttek Her von Laczkovicson, aki 
valami sötétzöld, pókhálós üvegből éppen bort 
töltött a poharakba, hogy a szabadság és egyen
lőség eszméit gyakorlatba ültetendő, kedvese 
atyjával koccintva elszenvedje a ravasz tálján 
hátlapogatását...

*
Midőn Zichy gróf három kerek órát töpreng 

azon, hogy egy kotlet 43 krajcárba kerül,
midőn az ifjúkori hitet és erőt szétrombolja 

a kitűnni-vágyás és a megalkuvás,
midőn nem kevesen — hogy megkíméljék 

sorsukat a gyalázattól — képesek elvetni ma
guktól a drága életet,

midőn, míg egyesek efféle roppant mulatsá
gos cégéreken nevetgélnek, hogy (az egyik ol
dalon) ITT LESZ CSINÁLVA GYERMEK (a 
másikon meg:) HARISNYA ÉS FÉRFI HARIS
NYA IS,

mások viszont (nemcsak ősrégi dzsentri
családok) Kassától Budáig egy postakocsiban 
könnyedén, gavallér módon elkártyázzák tete
mes vagyonukat (szerencsésebb eset, ha nincs 
partner s egyedül kártyáznak) —

szóval ezalatt Vay Jóska, a Borsszem Jankót 
is lefőző hős, vajon hol tötötte el estéjét (ha nem 
a Beleznay kertben)? Tán a jurátusokkal, akik 
megisszák a rossz bort is, pláne ilyenkor invá
zió idején? Ifjú korhelyek, bihari hegedűsök 
társaságában — dudák süvöltöztek fülében, 
míg a nóta az utolsó cseppig el nem folyt, el nem 
apadt? Az egész összeesküvéshez hasonlít 
(mondá egy magyar sírvavigadást megfigyelő 
osztrák ágens); holott midőn az öreg obsitos 
huszár rákezdi, hogy: Zöld a bajsza s mégis jól 
(fel)dll neki'., hánykolódó lélekkel s hányásnyo
mokkal a mundérodon, tulajdon kiszolgálta
to ttságod tó l m egille tődve, rájössz, hogy 
mindez csak mámor... Vagy legfeljebb álom...

Tompa csillogás szüremlett be a függöny- 
szárnyak között. Az elárvult asszonyka ültében

elszenderedett. Azt álmodta, hogy félignyílt 
szája fölött vadul verdes valami Clíristen, li- 
dérc avagy vámpír!"), az ő ajkát keresi, hogy 
belévájjon, széthasogassa-roncsolja. Egyszerre 
izgató volt és iszonyatos. Ziháltan levegő után 
kapkodott, szabadulni szeretett volna, de tagjai 
megmerevedtek. Aztán mégis futni kezdett 
(persze csak álmában), nagy zsibongás kísérte: 
piaci kofák, alkudozó cselédek, szappanfőző, 
bőrcserző varga kíváncsi tekintetének kereszt
tüzében menekült lepattogott festékű cégérek 
alatt; megbotlott valamiben — egy széteső hor
dó dongái környékezték meg dagadt bokáit —, 
s ahogy hátrafordult, Ót látta maga előtt. Lehe
tetlen! Vay József állt előtte — szorgos céhmes- 
temek álcázva, pecsétes kötényben, parókával. 
(Bizonyára, hogy rá ne ismerjenek — gondolta 
hites neje, az álombéli!) Hazáig követte az árny; 
ő pedig már fújtatott, mire a kapuhoz ért. De ez 
nem menekülés volt már a rontó erő elől. A teste 
most rongy volt, a szája kicserepesedett... "Ne 
félj semmit, az idő nekem dolgozik!"... Fölis
merte a Jóska hangját; valahogy fiatalabbnak 
tűnt, mint amikor legutoljára együtt voltak. 
Csak pupilláját ülte meg valami búskomorság, 
s mintha nem hajtotta volna a megszokott tette
rő. (Bár közben a gyertya is leégett; az is lehet, 
hogy odaát is túl későre járt az idő.) Vayné meg 
szerette volna ölelni párját, még egyszer (talán 
utoljára), de a férfi szemét már feledékenység 
uralta. A látomás lebegni látszott; aztán hirtelen 
visszahullt a komor századok homályába.

Vayné fölébredt. Maga elé képzelte a hús-

Pittner Olivér. Várkapu

vér, fogoly Vayt, amint fürgén beszáll a fegyve
resekkel körülvett, sötét batárba. A vékony jég
réteg ropog a talpa alatt, mint egy ostyaszelet. 
Prüszkölő lovak párájában fakult ulánus 
egyenruhák. Vérmes tekintetek, dérverte baju
szok. Bajkeverőt, rebellist vadászók; hófödte 
kaptatókon, vámsorompók közt a szemensze- 
dett hazugság nyomában nyargaló pribékek... 
Ferenc császár kínos fintorral konstatálja (ez 
már álmodozás), hogy birodalma határai ösz- 
szezsugorodtak. A török követ most üríti ki 
Napóleon társaságában a pezsgős üveget. Böf
fent egyet utána; a kis, kopaszodó korzikai gú
nyosan felnyerít. Minden nemzethez külön 
kiáltványt fog intézni. A montenegróiakhoz is...

Vayné élénken járkál föl-alá a puha szőnye
gen. Á nyelve is egészen kiszáradt. A fojtott 
vágyakozásból ugyan mi maradt? Megérinti a 
nyakát, mellét: nem fújtat forrón az égvilágon 
semmi! Még a kandalló is kihűlt 

*
Lassan megtanuljuk kormányozni a lég

gömböt is; az álom kormányozhatósága mégis 
örök rejtély marad. Olyan, akár a víztükör. Em- 
lékkép-foszlányok fölfordítva benne s az ég

kékje tisztára mosdva. Merő falak ringnak 
ugyanott, mint lenge kárpit Az utcán por, bűz, 
német szó, piszok — s te búvárlod a semmi 
mélyét; amíg lehet.

A nyirkos légben sokmindennek nyoma 
vész. Hátha még léggömb!

(Sz. meséli** Miss S. balesetét, aki léggömb
jével lezuhant. Mindazonáltal a 1 éggömbb frais t 
tökéletesíthető, s ezt hamarosan ki fogják módolni.)

"Mindazt a természeti adottságot, mellyel 
az állatok fel vannak szerelve, az ember mester
séges úton minden esetben magasabb fokon 
élvezheti... A próbálkozók, akiket mindig a né
zőközönség türelmetlensége közepette látunk 
levegőbe emelkedni — képtelenek nyugodtan 
behatolni vállalkozásuk titkaiba. Hogyan azon
ban a tetszés szerinti emelkedés és repkedés 
minden veszély nélkül megvalósítható — ab
ban egy pillanatra sem kételkedem, kivált ha a 
hidrogéngáz nem abszorbeálódik, hanem meg
tartható.

A levegőnek és a súlynak equatatiója.
Több léggömb egyszere— közülük csak egy 

vagy kettő a levegő csökkentésére, kinyitására.
Részekre osztott súlyok, melyek kidobha

tok.
A léggömb erőssége.
Ügyes módja a felszállásnak. Ettől sok függ 

— íme, körülbelül a feltételek, melyeket ki kel
lene eszelni, arról pedig egyenesen meg vagyok 
győződve, hogy egy léggömbnek bizonyos fo
kig való kormányozhatását idővel, sőt még az 
én életem idejében feltalálják...”

Hát még az ember! Kormányozhatósága — 
nem itt a Földön.

Az is előfordulhat, hogy valami baj van az 
éggel (az égiekkel?). De sötétedés után a hold
fény biztos sugárzsinórja kedvez a repülő em
bernek. Állítólag a Bánsági síkság és Moldova 
dombjai felett több szemtanú látta őket, köztük 
tudósok is.

"Kik ezek az alakok?" — kérdezte Sándor 
cár atyuska, kis kalapácsával megkoppintva, 
korántsem ölő szándékkal, egy fejletlen kó
kuszdiót.

"Kémek?!" — hüledezett Ferenc császár a 
Burgban; Metternich azonban nyájasan legyin
tett. "Ugyan, felség... Ki fizetné őket" És mivel? 
Angyalbügyürűvel?!"

Nem viharmadarak; keselyűk még úgysem. 
Kivehető arcuk van. Kissé megperzselődött 
ugyan, talán hámlik is, hisz a mattszürke ku- 
mulusz, a gomolyfelhő fölött a nap tüzes nyila
itól semmi nem védi őket.

Halottak szellemei sokkal tolakodóbban za
varnak jelenlétükkel bennünket. Ezek viszont 
ha vár fölött lebegnek, vagy a tüzérek ágyúcsö
vei, de még a porfelhőt kavaró lovascsapat lát
tán is (főként, ha ulánusok) úgy szállnak tova, 
mintha menekülnének.

Pest-Buda felett hosszasan elidőzött egy 
ilyen szárnyas valami. Dehogyis léggömb; az 
hamar kipukkadt és lezuhant volna...

A Generál tér felett. (Sokan Vérmezőnek 
mondják.)

Akkor hát vértanúk árnyai lennének?!...
Ó, de a kivégzések mikor voltak? — még a 

múlt században. Martinovics különben is ateis
tának vallotta magát.

"Hány ágensre volna szükség ahhoz, hogy... 
Szóval, hogy biztosak lehessünk?" — kérdi a 
soros császár.

*

Vay Józsefné felnéz az égre; majd a látóha
tárt fürkészi. Nyugat felől érkeznek a gyerme
kei. Mosolyog. Mintaki tudja, hogy merre és mi 
az igazság.

Nem érzi magát özvegynek.
1997.1.2.

gróf Vay Sándor; **Széchenyi István
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VÖRÖS ISTVÁN VERSEI
A fo lt körül
A gondolkodás a másik oldalára 
fordul, csecsemő a széles ágyon.
A  gyékény falvédőt kaparja. Magában beszél, 
nem a játékaihoz, tőlük tudja, amit 
magyaráz. A  szeles júniusi délelőttön 
kihallatszik ide a szava, bár a szomszéd füvet 
nyír. A  cseresznyefa tetejéről egy harkály 
száll el rendreutasítólag. A gondolkodás 
a másik oldalára fordul, nevetés fut végig 
a Duna felszínén, és fut már minden, 
ahogy csecsemőbeszédben a hangok. Áfák  
százlábú mód a gyökereiken, nagy rögöket 
hagynak maguk után a betonúton,

fu t a jázminbokor, 
a szederinda, szembe fu t velük egy borzas 
hal. A történetét vetíti valaki most a csecsemőnek. 
Ö kihúz egy szálat, hurkot köt rá, és maga 
elé veti. A  falvédő, mint egy rossz ügyvéd, 
összeomlik. A  vesztett ügyek szerelmese, 
akit nem véd régimódi öltözék, birtokviszályok 
ügyintézője, arról álmodik, hogyan veszíthetne 
mind a két fél. A  fát, ahová a fülemüe szállt, 
ki kell vágni. A  tárgyalás után rosszkedvet 
színlel, a gondolkodással egy alagsori 
kocsmában isznak. A z egyik pohárban csupa 
szám, a másikban csupa betű. A pulton 
kígyópálinka. Ez az a kép, amit a csecsemő 
már látni se akar. Fellöki az edényt, 
amiben a főzeléke van. Nézi a sürgölódést

Faust-labdák
Egy atommag kering,
alig valamivel közelebb minta Föld,
a Nap körül. Ott is van
éjszaka, vannak elektronmikroszkópnyi
évszakok. Vagy egy narancs,
ahogy legurul a hegyoldalon.
Ugrálni kezd, fákat dönt 
és fákat ültet, igent és nemet 
mond. A z év ott kerek háromszáz 
napig tart. A  sarkokon 
jégsapkák, az egyenlítőn 
dzsungelöv. Vagy egy hegytetőn, 
ami a világ végének támaszkodik. 
Világos jön a semmi felől, 
és mindig sötét a másik oldalról. 
Esőfelhők járnak arra, mint 
a határőrök. Egy vaddisznó 
szarvasgombát lököd be a szakadékba, 
aztán maga is utána esik.
Egyvalaki lakik ott, 
könyvet ír éjszaka, 
de összetépi nappal, rég 
nem is az atommag, körülötte 
a rengeteg papír látható.
Alkonyaikor föl is tűnik 
a Létra csillagképben. Vagy 
a jelzóeső, aminek egyetlen 
cseppje fontos, egy sétáló 
homlokára pottyan. Ezzel 
lép érvénybe a szerződés.

A csodaöreg
Csodaöreg szeretnék lenni.
Harminc évesen kezdenék hegedülni, öt év alatt sajátítanám el 
az alapokat. Attól fogva fellépnék 
minden családi ünnepségen. Negyven éves koromra 
konzervatóriumot, ötven éves koromra zeneakadémiát végeznék. 
A  fejlődésem egyre lassúina.
Tizenöt év múlva még mindig csak ígéretes 
tehetségnek tartanának. Közben érne egy 
szívinfarktus, de lábon hordanám ki, 
és senki se tudná meg, a végrendeletem tiltaná, 
hogy felboncoljanak.
Hetven évesen fedeznének föl.
Aztán koncertek, mindennapos munka a sikerrel.
A  vezénylés is megkísértene,
de nyolcvankét éves koromban,
most még számomra is megmagyarázhatatlan okból,
visszavonulnék. A z érdeklődés mégse
lankadna, Amerikában és Oroszországban is
csodaöregek bukkannának föl.

Ülnék hegedűvel a kezemben, 
a kottafejek mint örvénylő 
fekete lyukak mélyednének a papírba.
A  nyolcvannegyedik születésnapomról maradt 
torta utolsó szelete száradna az asztalon, 
visszahajtott abrosz, az idő hirtelen 
a másik irányba kezdene telni, és én 
zuhantamban összezúznám magam a csilláron.

Kaubeck Péter Torzó

KIRÁLY ZOLTÁN
»*»
A z ószimben 
a nyárimban 
s a tiédben 
egyre jobban.

Hazádnak rendületlenül
A kendőgyárban az automata 
—szövőgépek— 
keserveset énekelnek.

Sirálybál a Szamosparton
döglött
sirályok
bálja
a
Szamos
parton

Nem szeretünk, egyedül vagy
Ha az irodalom előre(í), én letérek balra.
A  Bacoviákat ólomkoporsóba kell temetni- - - 
— rádióaktívak—
A szép akkor van, mikor én is...
..az agymosógép, a melankolikusok ízléses 
politikája.
Klausenburg blues.

In vino veritas
húsz éve halt meg Sz. D.
egyesek még mindig középszerű költőnek

tartják

ezerkilencszázkilencvenhatoktóbertizenkettő

Keretes vers 
az ablakban benne voltunk 
mi is,
láthatatlan pofokat
adván
egymásnak

Fiction Love III.
Ginsberg srégen szemben, pipázott.
Közben a lá(b)nyom ugrándozott 
a bájlétra fokain. Alámerülve.

Teke-regés
tekeregek tekeregsz tekereg 
tekergünk tekeregtek tekeregnek.

A ... órában
Rendetlenség, az álom alszik. 
Kényszerzubbonyban: Álom

És búcsú a fegyverektől
(Attila ne gondolj Hemingway-re)
egy proszttrópusi
két menekült
három murok
négy szonett
öt rágógumigyár
hat kedves mosoly
hét organisztikus
nyolc kalmár
kilenc barbár
fejünk fölött elrepül
egy nikkel plészamár.
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Közhangulat
(Stare de spirit)
Ködlámpással vonulnak a percek

(a nevükben fogok élni, élni még) 
jégfelhőibe fúrom a fejem 

s megérkezik a kétezredik év.
A z utcákon, az aszfalton megöregedve 

majd nőnek vasemberek, gyerekkeresztes-hadjárataik 
viselik halkan, levágott fejjel

a kétezredik év zenészei...

A  sehol és semmikor történése 
vörös és kék emlékévé lesz 

egy hatalmas kőlapra vésve 
a kétezredik év isteneinek.

A z ifjúságom kék lánggal fog égni
a városban, melyet elhagytak kísértetei, 

s ahol mosolyogtak ránk az ablakból kiesve 
a kétezredikév manökenjei.
Egy üvegfalú házban 

kérdezted tőlem: mi lesz
a jövőt majd mi élteti?...

A  bohóc röhögött kutyaugatásra váltva
egy év szomorúságát, ami a kétezredik.

A kártyázok
(Jucatorii de carti)

a költő Florin Iarunak
Sorban érkeznek a világítótorony magányos őrei — 

a mentőállomás hátánál, a kertben, 
a fehér lépcsőkön most felfelé mennek — 

mögöttük majd az idő 
a csengő dermedt kapcsolójához nyomul.

Osszuk ki a kártyát —
próbáljunk meg kitartani; 

a fűvel benőtt lépcsők meg lesznek mászva, 
az egykori ajtók kinyílnak majd 

(az egész szalon beomlott a feljövő hold fénye alatt — 
ók maguk saját emlékezetükre támaszkodnak).

A folyosón nyomukba szegülő idő 
az eljövendők vonuló kísérteteibe ütközik.

Hívjátok a katonákat, hogy fütyüljenek, a testőrséget, 
a szavalókat

Hollók jönnek és az éjszaka kék farkasai —
Fogadjuk őket lámpásokkal és 

fáklyákkal, fényezett fogantyúkkal és kilincsekkel, 
bármivel, ami fénylik, ami világítani tud,

ami felolvasztja a vékony jeget, mely alatt
az elhagyatottság foszforló halai úsznak.

Keverjük meg a kártyát —
hozzátok a kutyát és az emlékművet, 

fényezzetek mindent, amit lehet, 
égessetek el mindent, ami ég —

• fogadjuk őket,
nyissunk utat nekik, próbáljunk kitartani.

Hozzatok tálcákat és serlegeket,
a játszmák és a dallamok le ne álljanak! 

ó k  vonulnak most fehéren és közönyösen, delejesen és
érdektelenül,

elmennek és itthagynak minket e másodperc örömével... 
e másodperc szerencséjéül és nyugtalanságával... 

íme, most a fehér lépcsőkön mennek felfelé—
egyesével, kettesével, hármasával, 

a fehér lépcsőkön most felfelé mennek— 
mögöttük majd az idő 

a csengő dermedt kapcsolójához nyomul.

Rekviem
(Requiem)

A z apám eladta a vizet is a kútból, 
hogy megvédjen az egyedülléttől 

(elmondom ezt, mert egyik unokatestvérem 
a benzinkútnál dolgozik),

és mégis úgy éreztük magunkat mind 
mint egy két emelet között elakadt liftben,
(egy időben a szellemek kifürkészésével foglalkoztunk) 
és egyedül, nyomva,
nyomva a gombokat, hogy összeverődtek a könyökeink, 
nekicsapódtunk a falaknak, mint a lepkék éjszaka a holdnak. 
A z élet a megszokott módon folyt tovább 

a hallgatásban, amit csak a 
háztetők széltől elforgó bádog

kakasainak zaja szakított meg.
Téli elóérzettel beburkoló tánctermek 

voltak még
(és a lányok az utcasarkon, élesen 

mint a réztrombiták: tu tutu tu tu tutu tu...).
Más évszak nem volt, csak ez

(nyomva, nyomva a gombokat, 
a falaknak csapódva),

egyetlen más nyugalom sem, csak az enyém.
Ezután gyertek ti, helyiségek, melyek túl

szúkek vagytok ahhoz, hogy kísértetek dúljanak fel, 
takarodjatok be

ti, jegesmedvék, látomások, gyertek és óvjatok a kiáltó hangtól, 
amivel néven nevezem önnön hallgatásomat.

Mondd
(Spune-m i)

Mondd, hogy az életem folytatódni fog, 
te mondd, mágneses szótagok szája,

kinek lélegzete éppolyan mint egy aranykupoláé — 
tea neon istenének pályáin fogazott bolygó.

Á t fogunk kelni a jeges testeken, 
a másodpercekéin.

Bizonyosan átkelünk, 
íme, az alvás istene,

az átvágott torkú erszényes isten, 
íme, a szeretett asszony, reggelenként, ahogy 

áthajol rajtad, mint egy nyitott ablakon.
Mondd, hogy az életem folytatódni fog!

Te mondd, szívem rémült atomja,
te, fémek könnye

a gondolatok szépséges délibábjainak arcán, 
mondd, hogy az életem folytatódni fog!

Új ködpiramisok nőnek majd az égig, 
új dicshimnuszok, mint éles üvegcserepek.

Értem csókol a bohóc a tükörbe, 
értem hal meg a fű  szomorúan.

Gyere és mondd,
csillogtasd meg a vállamon, a homlokomon, 

fölöttem,
bármennyire is értelmetlennek tűnne a tény, 

hogy az öreg katonák a város parkjaiban hálnak, 
és hogy Szent György temploma egyhelyben, 

villamosítva áll.

)Á N K  KÁROLY fo rd ítá sa i
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ORBÁN JÁNOS DÉNES

Parodikanonizáció
Karinthy Frigyes paródiáinak kanonizáló szerepe
Jelen esszében Karinthy Frigye

sünk elhanyagolt kanonizátori szere
pét tárgyalom, aki a nagy Kanoni- 
zátoroktól eltérő módon, egy sokkal 
hatásosabb "eszköz" révén érvényesí
tette irodalmi-esztétikai ízlését, és 
uralomra is juttatta azt, Kosztolányi 
hasonlatát idézve: akár az udvari bo
lond, aki csörgősipkával fején igazsá
gokat mondhat a zsarnoknak. O a Pa- 
rodikanonizátor.

Parodikanonizátorunk ilyen irá
nyú jelentőségét régebben még mél
tatták, de manapság, ahogy a fejlődő 
és bonyolódó irodalomtudomány 
egyre "igényesebb", Karinthy a torzó
ban maradt ötletek zsenijeként szorul 
háttérbe a kivitelezett ötletek (fél)zse- 
nn mögött, s az így írtok ti-t kanoni
záló műként emlegetni körülbelül 
annyit jelent, mint Rejtő Jenőt nagy 
klasszikusnak nevezni. Szerb Antal 
még az első Nyugat-nemzedék legha
tásosabb propagátorát látta benne, aki 
"a közönség szélesebb rétegei előtt paró
diái által fölkeltette az érdeklődést az 
egyébként ismeretlen költők iránt".1 
Kosztolányi, a jó barát, így méltatja: 
"Karinthy nálunk a rendszeres bírálat hi
ányát pótolta. Voltak és vannak tanult 
bírálóink, de az irodalmi bírálat egysége
sen sohase fejlődhetett ki. Először nem 
engedték meg a hatalom basái, aztán a 
bírálók önként mondottak'le róla".1 
Ugyancsak ő írja, hogy az így írtok ti 
első gyűjteménye "annak idején annyi
ra népszerű mit, hogy sokan csak belőle 
ismerték meg a legújabb magyar irodal
mat, aztán a torzképek nyomán kezdtek 
érdeklődni az eredetiek iránt is".3

így a kortársak, ám manapság 
úgy tűnik, illetlen dolog egy népszerű, 
populáris műfaj/könyv történetében 
keresni a modem magyar irodalom 
kanonizálásának gyökereit. Ékes bi
zonyítéka ennek a Bíráló álruhában 
című tanulmánykötet, mely az 1988- 
as Karinthy-évforduló alkalmából tar
tott Karinthy-konferenöa anyagát 
tartalmazza, és amelyben végig arról 
beszélnek, hogy Karinthy müyen 
nagy író lett volna, ha kivitelezi ötle
teit, ha nem hülyéskedi el őket, vagy 
ha nem hal meg. A kanonizátori titu
lust azonban elfelejtik megadni neki, 
hiszen, miként a dm is sugallja, az 
csak álruha.

"A Nyugat nem vicclap"'— morog
ta állítólag Osvát. Ezért az így írtok ti 
paródiái Gábor Andor Fidibuszában 
jelentek meg. És valljuk be: a Fidibusz 
nevű népszerű vicdap példányszáma 
ötszöröse volt a Nyugaténak. A nagy- 
közönség pedig minden korban in
kább hajlamos tájékozódni, mint 
olvasni, és ha már olvas, inkább hajla
mos vicclapokat olvasni, mint irodal
miakat Karinthynak köszönhetően a 
nagyközönség a vicclapból tudta 
meg, hogy valami történik az irodalmi 
prérin, s nagy volt az esély arra, hogy 
fölfedezi magának az új szerzőket. 
Meg egyáltalán, az irodalmat. (Na- 
mármost engedtessék meg nekem, 
hogy fölemlegessem: egy irodalmi lap 
[kanonizáló] kritika-rovatát az irodal
mi lap olvasóinak maximum egy har
m ada szokta elolvasni. Egy kis 
számtan, és máris kiírhatjuk a vég
eredményt: parodikanonizádó — ka- 
nanizádó 15:1.)

Igen fontos (és a továbbiakban, 
többek között, kifejtendő), hogy a Ka
rin thyra jellemző szertelenség flátsza- 
ta) ellenére az így írtok ti egy igen 
céltudatosan és hatásosan fölépített 
mű. Egy kanonizáló terv.

Elsősorban is hatásos az eszköz, a 
műfaj megválasztása. A paródia 
ugyanis az irodalom önbírálataként 
definiálható, és célja az, hogy a bírálat 
feladatát az irodalom önnön módsze
reivel, érzékletes módon, megjelení
téssel, tréfás-gúnyos önreprodukd- 
óval teljesítse, s ne legyen kénytelen a 
népszerűtlenebb analitikus módszerű 
műelemzésre és kritikára bízni azt. A 
maga módján a paródia is kritika — 
nevető kritika —, viszont a valódi kri
tikai műfajokkal szemben lélektani, 
kultúrszodológiai előnyei vannak a 
vélemény megérzékítésében közvet
lenebb, szélesebb olvasói körben hatá
sos, ugyanakkor mentesül a fogalmi 
ítélet kifejtése alól. Kiválóan alkalmas 
a parodizált mű hibáinak kimutatásá
ra, hiszen fölnagyítja azokat, ugyan
akkor a hibátlan műveket szinte le
hetetlen parodizálni. Továbbá igen 
fontos az, hogy a kultúrpolitikai/ha- 
talmi viszonyokat kevésbé "zavarja", 
mint a kritika, és inkább azok sértőd
nek meg, akik nem parodizálta ttak 
meg. Ahogy Kosztolányi mondta: az 
udvari bolondnak szabad. (Persze bá
torság kell a csörgősipkás szerep vál
lalásához is, hiszen a bolondot akkor 
sem veszik komolyan, ha komolyan 
beszél. Minden kapálózása ellenére 
Karinthy az így írtok ti szerzőjeként, 
és nem egyéb műfajban alkotóként 
vált ismertté a nagy közön- ség számá- 
ra.)

Az így írtok ti kanonizáló straté
giájának Idvizsgálásához szükségünk 
van mindenekelőtt Karinthy iroda
lomszemléletének és kritikai elvrend
szerének fölvázolására.

Irodalomszemléletét a szertelen
ség miatt igen nehéz körvonalazni. 
Karinthy irodalomszemlélete beleol
vad "endklopedikus" vüágszemléle- 
tébe: egy elképzelt Nagy Enciklopédia 
része az irodalom is, mely Enciklopé
diát Karinthy meg szándékozott írni, 
de szerteágazó életműve csupán töre
déke lett annak. (Kissé Borges-ízű 
megfogalmazás ez, mint ahogyan Ka
rinthy sok mindenben rokon Bor- 
gesszel, és gyakran megelőzi őt.) 
Karinthy olyan volt, mint egy borkós
toló — mindenből ivott, és mindenből 
csak egy keveset, mindennek nekikez
dett, és semmit sem fejezett be. A ko
médiától a tragédiáig, a romantikától 
a koprográf naturalizmusig mindent 
át- fogott az irodalomban, és mindent 
művelt is. Azt hiszem, egy író ízlését, 
szemléletét igencsak jellemzi az, amit 
fordít. Karainthy a Micimackót és a 
Gullivert fordította, továbbá több 
Stephen Leacock művet. Ez sokat el
árul. (A Micimackó és a Gulliver a 
gyermekirodalomba soroltatott már 
akkor, a felnőttek olvasta gyermek- 
irodalomba. Borges szerint a legiga
zibb irodalom sorsa az, hogy előbb- 
utóbb gyermekirodalommá válik.) A 
Gulliver "alapérzése a relativitás, az ér
zés, ami a cmilizácó emberét elválasztja a 
régebbi korok, a kultúra emberétől: a kul
túra embere számára még megingathatat

lan mértékek voltak, tudta mi a nagy és mi 
a kicsiny“ (Szerb Antal)4, a mai kor 
embere viszont már nem. A Micimac
kó a játék mindenekfelettiségét hirde
ti ("De akárhová mennek, és akármi 
történik velük útközben, az Erdő végében, 
az Elvarázsolt völgyben a kisfiú meg a 
medvéje mindig játszani fognak"). Step
hen Leacock a humor és a paródia 
mestere, akinek művei a kultúra aktu
ális problémáira "torzítottak" rá, leg
inkább a giccsirodalom térfoglalására. 
Azt hiszem, Karinthy a kiemeltekre 
igen érzékeny volt. (Az egyik az élet
érzése, a másik a formája, a harmadik 
igen gyakran a témája.)

A szó szoros értelmében vett l'art 
pour l'art-tól, továbbá a szűk közön
ségnek szánt magas irodalomtól ide
genkedett. Idézzük egyik Molnár 
Ferencről írott kritikáját: "Az irodalmi 
parvenük korát éljük itt Magyaroroszá- 
gon: egy új szellemi directoire-t. Az ilyen 
korokban affektalt »Vart pour l'art« elmé
leteknek kedvez a levegő. Megcsodáljuk 
írásban a mesterséget és technikát, és 
»csak művészetet« keresünk a szavak és 
mondatok ügyeskedő elrendezésében. 
Ilyen korokban tömegesen lépnek föl a ne- 
ológusok: a kritikusok meg usgyil vállvet
ve, szuperlatívuszokban (maguk is 
belletrisztikusok) zengik dicsőségét an
nak, akinek néhány új kifejezést sikerült 
megfaragnia. Fő sikerűk így főleg az ere
deti és új technikák megalkotóinak van. 
Egy pillanatra úgy látszik szinte, mintha 
az egész irodalom szép szavak és szép 
mondatok kérdése volna csak. Ez az a mű
vészet, mely »nem a közönségnek szól« és 
sohasem volt divatosabb, mint ma, az a 
felfogás, hogy az írók egymásnak írnak."

Bori Imre szerint Karinthy eszmé
nye "az olyan művészet, amelyben az esz
mei tartalom kapja meg művészi for
máját" (Bori 1988:150). Bizonyítékként 
Karinty Tóth Árpádról és Kosztolá
nyiról írott kritikáira hivatkozik. "Lap
pangó tartalmak élő szervezete" — írja 
Karinthy Tóth Árpádról — rímeiben, 
ritmusában, alliterádóiban "tartalmi 
érték" van. A tartalmi érték alatt azt 
érti, hogy misztikus tartalmi viszony 
van a rímelő, alliteráló stb. szavak kö
zött, s ha nincs, törvényszerűleg létre
jön. Kosztolányival kapcsolatosan 
értelmezi a szimbólum fogalmát: a 
szimbolizmus "a dolgok jelentőségében 
való hit" művészeti iránya, a metafora 
pedig akkor becsülendő, ha nem kül
ső hasonlóságot jelöl, hanem a sze
münk elé tárja "a belső lényeg azonos
ságát " flásd Bori 1988:150-1). Karinthy 
a jelentéssel bíró l'art pour l'art irá
nyába volt fogékony, vonja le a végkö
vetkeztetést Bori Imre. Borihoz 
hasonlóan vélekedik Angyalosi Ger
gely is, a Karinthy kritikai elvrendsze
rét fölvázoló írásában, amikor A vers 
lelke dmű Karinthy-esszére hivatko
zik: "két szó nem véletlenül végződik egy
formán "—írja parodikanonizátorunk; 
"a költői nyelv motiváltságának problé
máját fedezte fel tehát a maga számára a 
22 éves Karinthy " — mondja Angyalosi 
(1988:162).

A művészi kivitel hogyanjára ala
pozott Ignotus-esztétikával áll szem
ben Karinthy eszmeiséget középpont
ba állító, de a forma motiváltságának 
problémáját is fölvető szemlélete, és 
ez az elképzelés sokban rokon az új- 
klasszikus Babits Mihályéval, akivel 
közös ars poeticájuk lehetne Karinthy 
kedves mondása (a haldokló Cyra- 
noé): "On ne se bat pas dans l'espoir du 
succés" — az eszmékért vívott küzdel
met akkor is vállalni kell, ha biztosak 
vagyunk a vereségben (vö. a Jónás 
könyvével!).

Az Adyról írott kritika árul el a 
legtöbbet Karinthy kritikai szemléle
téről. Szerzőnk fölteszi a kérdést: "Ho
gyan van hát akkor, hogy Ady Endre 
mégis újszerű, mély hatással van rám is, 
jóllehet tulajdonképpen nem is versek 
azok, amiket 6 ír, hanem (szigorúan véve) 
arról szóló rapszódiák, hogy 6 müyen 
nagyszerű és új verseket írhatna, azzal a 
zsenivel, melyet magában érez. (...) És 
ekkor rájöttem, hogy nekem a nézőpontom 
volt hamis: a koordináta-rendszer közép
pontját át kell helyeznem magamból őbelé: 
— és egyszerre érthetővé lesz a csatazaj is, 
a kultusz is, az öncsodálat is. (...) Mert a 
legfontosabb Ady Endre költészetében (...) 
6 maga, az egzotikus és fantasztikus álom
virág, mely az önmaga képét bámulja a Lét 
vizeinek titokzatosan sötälö tükrén (...) 
Lírai költőnél nem a mű, hanem az ember 
a fontos, aki szuggesztxo erővel hat reánk." 
(Karinthy 1909:500).

A szerzőt eltüntető ezredvégi (iro- 
dalom)elméleti irányzatok korában 
megkérdőjelezhetnék Karinthy szem
léletét, mely az Ady-féle attitűdöt, ma- 
gatartásformát az így írtok ti-ben 
kiterjeszti minden íróra, és a szerzőt 
állítja előtérbe, akit igyekszik minél 
élőbbé tenni. Kétségtelen viszont, 
hogy ha irodalomelméletileg megkér
dőjelezhető is ez a szerzőcentrikus fel
fogás, kanonizádós stratégiaként igen 
jól bevált, hiszen egyelőre neveket kel
lett kanonizálni. Ezért szerzők egész 
sorának karikírozásában legfőképp az 
a cél vezeti, hogy leleplezze a siker 
titkát. A valóság és a művészet viszo
nya foglalkoztatja, érdeklődéssel fi
gyeli, ahogyan egy mű a kultúra 
részévé válik. Az így írtok ti át van 
szőve a kanonizátorok gyarlóságaira, 
a bennfentesek hozzá nem értésére, a 
közönség álszent prüdériájára, a di
vatma jmolásra célzó utalásokkal.

Mindez hihetetlenül élővé és iz
galmassá teszi művét, és így az, az 
olvasmányosságnak és az ebből kö
vetkező népszerűségnek köszönhető
en, betöltheti kanonizáló funckióját. A 
korszak az egyik legforróbb a magyar 
irodalom történetében: a Nyugatosok 
első nemzedéke, Adyval az élen, gyö
keresen megváltoztatja irodalmun
kat. A radikálisok és a konzervatívok 
kanonizádós harcát egy, a közönséget 
a radikálisok pártjára állító mű dönti 
el: az így írtok ti.

Az így írtok ti első kiadásának 
(1912) tartalomjegyzékét megfigyelve 
megállapíthatjuk, hogy a hivatalos fó
rumoktól képviselt és védelmezett ér
tékrenddel Karinthy a századeleji 
modem magyar irodalmi törekvése
ket állítja szembe. Néhány kivétellel 
(pl. Krúdy, Juhász Gyula) úgy tűnik, 
helyes a térkép. Az elutasításra vagy 
kanonizálásra Kiss József szerint a tor
zítások iránya, hangsúlya és mértéke 
alapján lehet következtetni. "Karinthy 
ezekkel néhány esetben világosan kifeje
zésre juttatja, hogy a szóban forgó toll for
gatót szeretné kitessékelni az irodalomból; 
karikatúrái nagy többségében azonban szó 
sincs erről (...) a hangsúly a karakterrajzra 
esik, mely nem válik durva, elutasító bírá
lattá." (Kiss 1988:171-2).

Akiket elutasít-kitessékel az iro
dalomból, a következők: Szabolcska 
Mihály, Herczeg Ferenc, Bródy Sán
dor, Erdős Renée, Pósa Lajos, Szoma- 
házy István, Pékár Gyula, és eléggé 
kifelé áll a rúdja Szomory Dezsőnek, 
Szász Zoltánnak, Kaffka Margitnak és 
Móricz Zsigmondnak. Az idősebbe
ket konzervatív szemléletük, Petőfi- 
epigonizmusuk, egyszerűségnek 
nevezett infantilizmusuk miatt, a fia
talabbakat a másik végletért, a túlbur-
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jánzó, gyógyíthatatlan modorosság 
miatt.

Persze a többiek is megkapják a 
magukét. Mindenekelőtt a két nagy, a 
volt és a leendő, Petőfi és Ady. Ka
rinthy mindkettőjük lírájának tiszte
lője, ám érződik, hogy mennyire fél a 
két költő meg nem érdemelt túlkano- 
nizálásától. Petőfit (Talpramagyar 
Sándort) bemutató szövegében így 
gúnyolja azokat, akik csak a forradal
márt látják Petőfiből: "Később a Magyar 
Lánccsörgető Egyesület Rész- vényei, au- 
ságnál kapott alkalmazást, mint főcsörge
tő (...) O jött rá, hogy a szerelem sötét 
verem, és hogy kint egy mezőn az ember 
jobban érzi magát, mint egy sötét szobá
ban lecsukva, fejjel lefelé, összekötött kéz
zel." Ady kialakulófélben lévő 
kultusza is zavarja, mintha már sejte
né előre, hogy őt is ugyanúgy félreér
telmezik és fölnagyítják majd, mint 
Petőfit. Láthatólag irritálják Ady mo
doros ismétlései, a nagy kezdőbetűs 
szimbólumok és összetételek (ezért al
kotja az Új Undokok, Redves-ugar ösz- 
szetételeket, Adyt gúnyolandó), és a 
folytonos harsogtatása önnön zsenia
litásának.

Babits túlzásba vitt alliterádóit, 
szó- és rímjátékáit kifogásolja ("Babits 
Bihály"; "Nyersei nyőleg a Nyugatban 
nyelentek meg"); a Sugár című Babits- 
vers túlzásba vitt szójátékos fordula
tait torzítja ("Ó kancsók kincse! Drága 
kincs/ Kincsek kancsója! Csókedény!“ — 
Babits, illetve: "Ó, torzók torza, bőrzí 
Dunakorzó / Ó, korzók korza, őrző dunna- 
orzó" —Karinthy). Közvetlenül is utal 
arra, hogy nincsenek ínyére Babits ön
célú formai bravúrjai: "S én szólék: Ó, 
kegyed mély mám marha, / Ezt mondám 
csak a széphangzás mián Kosztolányi
nak és Szép Ernőnek a gyakori infan- 
tilizmusát bírálja, Füst Milánnak a 
már-már prózába illő, véget nem érő 
hosszúságú verssorait. Kemény Si
mon karikatúrájában az impresszio
nista szín- és folthatásokra való 
törekvés túlkapásait torzítja tovább: a 
versalany érdeklődését csak az ön- 
gyilkosságot elkövető férfi "friss, lila 
nyakkendője" kelti föl. Szabolcska Mi
hály gügye és ostoba, semmitmondó 
"egyszerűségéért” kapja meg a magá
ét, Tóth Árpád a visszatetszőén hízel
gő Ady-himnuszért, a (költői) büsz
keség hiányáért.

A próza- és drámaírók a modoros
ságért, az elburjánzott stílusért, az ol
csó hatásvadászatért "bűnhődnek". 
Különösen irritálja Karinthyt a misz
ticizmusba hajló pszichoanalízis, 
ezért "rugdossa" Szomoryt, Erdős Re- 
néet, Szász Zoltánt. Herczeg Ferenc 
felületes, mondanivalótlan szövege 
miatt, Pósa Lajos visszataszító, nyálas 
infantilizmusáért, Pékár Gyula tudá
lékosságáért, Szomaházy István gics- 
csességéért kap elbocsátólevelet.

A második kiadás előszavában 
Karinthy így jellemzi az általa kidol
gozott torzképeket: “jellemrajz, kritikai 
műfaj, meghatározza az írót, az általában, 
normálisan széptől való eltérésének fokát 
és minőségét “. Kiss József kommentár
ja szerint "hogy mit ért ezen a »normáli
san szép«-en, nem tudjuk meg 
fejtegetéseiből, tehát azt sem, hogy miben 
áll az attól való eltérés, mikor és hogyan 
jelentkezik a »rút«" (Kiss 1988: 71). 
Minderre, mint már említettük, egy
részt az irodalomszemléletéből és kri
tikai elveiből, másrészt a torzítások 
irányából és hangsúlyából lehet kö
vetkeztetni, Karinthy "mérsékelt radi
kális" volt az irodalomban, híve min
dennek, ami új, de bírálója az új meg
honosításával járó túlkapásoknak.

Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, 
hogy Parodikanonizátorunknak kitű
nő kritikai érzéke volt, a fölnagyított, 
eltorzított vonások a mai irodalom- 
történetben is hibaként számon tartott 
jellemzői a különben igen jelentős, és 
általa is gyakran becsült szerzőknek. 
Kartinthy ügy kanonizált, hogy nem 
mulasztotta el a kanonizálandó szer
ző hibáit ostorozni. Az így írtok ti 
egyszerre kanonizáló mű és "görbe tü
kör", mely figyelmeztet a Nyugatosok 
túlkapásaira.

Kanonizáló módszere sikeressé
gének titkát kutatva egyetérthetünk 
Kiss Józseffel: “A jó paródia a maga 
szuggesztáj-túlzó-ellentétező módszeré
vel hirtelen tudatosít valamit a befogadó
ban, ami a homályos sejtés szintjén már 
élt benne; ezt fejezi ki a »ráismerés« fo
galma. Mivel pedig Karinthy művészi ka
raktereket kíván felismertetni, ez jóval 
összetettebb, magasabb szintű együtt
működést feltételez közte és olvasója kö
zött, mint egyes művek paródiája ese
tében (a befogadónak az egész életmű meg
bízható ismeretével kell rendelkeznie); te
hát a közlés sikeres lezárása, a szóban forgó 
alkotóra való ráismerés, mint nagyobb 
szellemi teljesítmény, mélyebbről fakadó 
érzelmi hatást, nagyobb örömöt vált ki az 
olvasóból." (Kiss 1988:178-9).

Karinthy igen jól rátapint a befo
gadás elméletére: előkészíti a kanoni- 
zálandót, hogy az olvasó fölismerje 
azt. Az eredeti művekkel való hason
lóság és a különbözőség együttes fel
ismerésének örömét kínálja, a nevetés 
lehetőségének többletével. Mert ha a 
karikírozás találó, és a kontraszt hatá
sos, és a befogadó fölismerheti a paro
dizált mintát, megvalósulhat az e- 
gyüttműködés. És ezek a paródiák 
úgy vannak megírva, hogy az olvasó 
belemegy ebbe a munkamegosztásos 
játékba: kíváncsi lesz az eredetire, 
megkeresi azt, hogy mégjnkább ért
hesse és élvezze a paródiát. Ez az így 
írtok ti mint ismertetést kanonizáló 
mű "műhelyütka".

Kanonizálásról lévén szó, hadd 
közelítsük meg az így írtok ti-t egy 
más szempontból is. A Fidibuszban 
megjelent sorozat ugyanis kezdetben 
az Egy kezdő író vázlatkönyvéből cí
met viselte. A paródiasorozatnak ke
rettörténete van: a kezdő író be sze
retne jutni az irodalomba, és ezért 
minden stílust kipróbál, több alkotót 
imitál. Az irodalmi élet azonban nem 
hajlandó őt befogadni. A kanonizáló- 
dás nehézségét ábrázolja ez a kerettör
ténet, egyúttal keserű bírálata is a 
kanonizáló fórumoknak, a meg nem 
értő kortársaknak és az álszent közön
ségnek

A Fidibusz-sorozatban az egyes 
fejezetek élén néhány mondatos ma
gyarázatot olvashatunk annak indok
lásaként, hogy miért jutott a kezdő író 
a soron lévő karikatúra megrajzolásá
nak gondolatáig, és mi a célja vele. Az 
így összeálló kerettörténetben a kezdő 
író a legkülönbözőbb lehetőségeket 
próbálja ki, szinte minden műfajt és 
műformát fölhasználva az érvényesü
lés érdekében. Az így írtok ti elhagyja 
a kerettörténet egy részét. A sorrend
ben ötödik (Szabolcska) paródia eló- 
szövegében azonban minden kö
tetbeli előzmény nélkül fölbukkan: 
"Nem, ezekkel a modemekkel semmire se 
megy a kezdő író: a szerkesztő úr még 
mindig nem akarja őt beereszteni az iroda
lomba". A kezdő író alakja ezután 
rendszeresen fölbukkan a Móricz-pa- 
ródiával kezdődően.

Annak okát, hogy az első részek
ből Karinthy kihagyta a kanonizáló

POLGÁR ANIKÓ 
Riadtság
Tavak forognak körülöttem, 
bugyog és sistereg szürke bőrük.
Számból álmélkodó békák szédülnek beléjük.
Havat nyelnek a gödrök:
így tátom ki, ilyen reménnyel dermedt nyílásaim.
Elijeszt ez a mésszel 
fölénkpingált ég.
Gesztenyeszánú buszok kanyarodnak 
belém.

Közöny
Csak a felfalt kerek hold dagadt Iason hasában.
Feje körül glória: az ég puff ad t karimája.
Csillagszag terjeng.
Ünnepi, petárdás hangulat.

Szőrös orreimpái buján benőtt, úszkáló szigetek. 
Szakállábái ki mondta, hogy nem lehet 
dülledt szemű halakat s hajókat kibogozni? 
Leeresztik a redőnyöket.
Barlangok résein najádok kukucskálnak.
Itt kuksolnak bamba mosollyal az aranyhalak.

fórumokat szurkáló kerettörténetet, 
Fráter Zoltán abban látja, hogy “idő
közben Karinthy annak a Nyugatnak a 
munkatársa lett, melyet a Fidibuszban 
még kívülről bírált" (Fráter 1988:200). 
Am az ötödik fejezetben történő föl- 
bukkanásnak, majd a Móricz-fejezet- 
től kezdődő rendszeres jelenlétnek 
köszönhetően az olvasó akkor is ki
egészítheti a kerettörténetet, ha nem 
ismeri a Fidibuszbeli változatot.

A kerettörténettel függ össze az is, 
hogy a tartalomjegyzékben minden 
szerző nevét egy jelző kíséri (Ady 
Endre, a nacionalista; Babits Mihály, a 
klasszikus; Szabolcska Mihály, az egy
szerű; Móricz Zsigmond, a tősgyöke
res stb.). A jelzők definiálta stílusokat 
próbálja végig a kezdő író, hátha va
lamelyik megtetszik az irodalmi élet 
vezetőinek. Ady, Babits, Kosztolányi 
és Kemény Simon stílusa, vagyis a 
modemzimus kipróbálása után Pető- 
fi-epigonizmussal próbálkozik. Ez a 
konzervatív, a Nyugatosokat támadó 
álláspont bírálatával egyenértékű. A 
Petőfi-epigonok táborába lépve már 
kezdik föUsmemi a tehetségét, a "hi
vatalos" irodalom képviselői a kon
zervatív Pesti Hírlap körében néhol 
már le is engedik ülni. Ám anyagi 
okokból a kabaré- majd a pornográf 
szövegek írására kényszerül, végül, 
amikor nagy nehezen eljut az iroda
lomhoz, azt az újságírás robotja jelen
ti. Az irodalmi hatalomhoz 
dörgölőzve már-már sikerül "előlép
nie”, ám szépiro- dalomból nem sike
rül megélnie, ezért föl kell áldoznia 
ábrándjait, nem az irodalomnál; fog 
élni, hanem az irodalomból. Ez a Fidi
buszbeli kerettörténet vázlata, de ezt 
ki lehet követkéz- tetni az így íitok 
ti-ben lévő részletekből is. A műfajo
kat parodizáló fejezetben bukkan föl 
utoljára a kezdő író (Magyar újságí
rás), mikor is alkalmazzák a "vegyes" 
rovat vezetőjeként.

Bár itt eltűnik a kezdő író, Fráter 
Zoltán szerint "a kötet egészében azon
ban mégis jelen van, és éppen a különös 
megszerkesztettség által. Az egyes részek 
legutolsó művei ugyanis mindig Karinthy 
személyével vannak kapcsolatban" (Frá
ter 1988:202).

A kezdő író — akit azonosítha
tunk Karinthyval is — ugyanis ezen 
művek megírásáig süllyed anyagi 
okokból (Magyar kabaré. Vegyes ro

vat). A tehetségeket üy módon meg
fojtó kor keserű bírálata ez, s mint a 
kötet záróverséből, az Együgyű mesé
ből kiderül, a tehetségek sorsáért az 
irodalmi hatolom felelős — a szer
kesztőség és az Akadémia. A mese 
arról szól, hogy a poéta megírja verse
it, elküldi a szerkesztőnek de mire 
azok megjelennek, éhenhaL A kötet 
sikere már mit sem segít a poétán, 
viszont egy ifjú stréber könyvet ír róla, 
ezt az Akadémia pályadíjjal tünteti ki, 
és a szerző tanszéket kap az Univerzi
táson. Mindez azonban nem elég: az 
okoskodó könyv írója ráadásul felesé
gül veszi a lányt, aldt a poéta énekelt 
meg.

A történetben tehát nem a tehet
ség érvényesül, hanem azok, akik be
lőle élnek. "A pályakezdés viszontag
ságát jelzik az így írtok ti egyes részeit 
lezáró művek, a művészetbe, irodalomba 
való belépés problémáját, a civil világ és a 
titokzatos, bohém, klikkszerú művészvilág 
ellentétét, a művészet nehezen megköze
líthető voltát." — írja ‘Fráter Zoltán 
(1988:204).

Az így írtok ti tehát egyszerre ka
nonizáló, és a kánonizádó egyes as
pektusait, annak folyamatát bemu
tató és bíráló mű. A modem magyar 
irodalom kanonizálása szempontjá
ból egyik legjelentősebb és legbefolyá
sosabb alkotás, ülés Endre szavaival 
élve "máig is a legötletesebb s talán a 
legbátrabb magyar irodalomtörténet”.6

Jegyzetek:
1. Szerb A ntal: M agyar Iro d a

lomtörténet. Bp. 1943,400._
2. Kosztolányi Dezső: írók, festők, tu

dósok. Bp. 1958,1/300.
3. Uo. 299.
4. Szerb Antal: A világirodalom törté

nete. Bp. én., 362.
5. Idézi Bori Imre 1988:150.
6. ülés Endre: Mestereim, barátaim, 

szerelmeseim. Bp. 1979, n/209.

Irodalom:
Angyalosi Gergely: Karinthy Frigyes 

kritikai elvrendszere. In: Bíráló álruhában.
Bp. 1988.154-65.

Bori Imre: A m odem  magyar irodalom 
kritikusa. Uo. 148-153.

Karinthy Frigyes: Ady Endréről. In: 
Nyueat 1909.500.

Karinthy Frigyes: így írtok ti. (Az első 
kiadás teljes, gondozott szövege.) Bp. 1994.

Fráter Zoltán: Karinthy, a "kezdő író". 
In: Bíráló álruhában. Bp. 1988.199-210.

Kiss József: Az így írtok ti és a paródia 
elmélete. Uo. 166-185.
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HELIKON

GERGELY EDIT

Pillangókéselés
Bikanyakú, fölnyírt tarkójú, barkós, fül- 

bevalós, lesült képű mácsó vőlegény és (ne
vető "félhídban") m enyasszonya. Mindez 
három szögletű keretbe ollózottan, és kívül a 
citromsárga "körítés"1 PILLANGÓKÉS Hí 
túlsó fedelén ugyanez, csakhogy unnia tűrice 
oválisban & sorozatembléma & ár-kód & 
em eznek megfejtése arabusul (580 Ft) & a 
fü l/h á t szöveg is (of kórsz) elő- és utószó 
gyanánt, m integy megfejtéséül a címnek, 
am olyan ál-értejmezőszótári stílusban, hisz 
mégiscsak egy CÍMszó ez is (PILLANGÓ
KÉS), vagy nem? (a kiskésit neki). S ami itt 
elhangzik, az nem csak a priori, de a poste
rio ri is a (két)fedélközti (vers)anyag nyelve
zetét, szóhasználatát és (mért is ne) nívóját 
illetően fölcsigáz, elvárásokat ébreszt, oszt' 
h iányérzeteket (véd)jegyez2. M er ' aszon- 
gyahogy: "A pillangókés nász. Na nemcsak ana
nász az avaron (lásd a fotográfiát), martinász is, 
lévén keletkezési helye Miskolc. A pillangókés 
hímporos disznóöló, bársonyröptú bugyii, svéda
cél káposztalepke, pláne kifent prostituált. A pil
langókés forgatható epizodista, például az 
Amerikai nindzsában." A "násznagy"  pedig 
("... múköszörús gyakornok, lepkegyújtó, strici, 
fegyverhordozó, 1967-ben született Szerencsen, 
első elkövető.") m indezt egyesegyedül karjai
ban ta rto tt arájának szegzi egy jólirány- 
zott(/u lt?) dobás (a. m. dedikádó) erejéig: 
"Lucának". Az ezt követő oldalakon kibomló 
rendszer pedig  a szerkesztő (Péterfy Ger
gely) lelkiismeretes munkáját tanúsítaná a 
nyájas olvasót "per-önöző" és hetmanként 
m ustrálgató In idálé , és a (Nos, kiszolgáltat
tam  magam...(3))-kétsoros kontűrjébe kötött 
három  ciklus (Égettcukor, Anyacsavargása
im vége, Szélmalomarc) 14/14/17-es ütem ű 
tagolódásán belül.

Csakhogy.
A N appali Házból, Holmiból (?), vagy 

talán Kalligramból im itt-amott m ár ismerős 
költem ények (durván:) első harm adához 
nem  éppen szerencsésen indít Zemlényi első 
kötetének Égett cukor elsődklus-dm e m ö
gött: a tavaszi szivarozás avagy a tavaszi 
m otorozás bájain andalgó költői lélek csak 
elvétve bimbózik bújtatott bujaságot. Azaz: 
a lappangó alliterádók közvetlenkedő jópo- 
fáskodásba fulladnak, az öncélú (egyébként 
sz im p a tik u s t) szójátékok oktalan halmozá
sa óhatatlanul "belez/k /avar a képbe" (ld.

pl. in. B allisztikus nim fa
m ánia, 14. o. vagy: "bruttó- 
reg isztertonna  vágyban  
úszunk", 18. o.). A  figura eti- 
mologicaként kezelt önger

jesztő "szómisztika" a harsány, erotizmust hol 
kurjongató, hol pedig eltájolt hasonlatok fertályá
ra ve(ze)ti, a kvázi-jólsikerült hasonlatok pedig 
óvatosan tálalt trágárságok szegélyezte terepre 
tévedvén nevetségesen naiv próbálkozások ér
zetét keltik (pl. "csak vetkeznék pőrére, mint a 
szomszéd kis nyárfája" 19. o., "meredtem az 
utcán, mint otthagyott pincsi" 24. o. avagy — 
hogy ellen példával is éljünk —•: "barlangos tes
teim falára hízott piros bölények rontanak rád" 
25. o., stb.). De az is megtörténik, hogy a 
hányavetin "megcsinált" szerkezetek m a
gukhoz engednek egy kis kevésbé izzadság
szagú "gyakorlatot" is (pl. "barkabaldachin 
alatt halk gally-jajok" 26. o.). S mielőtt még e 
dk lus erényeinek és hiányosságainak szem- 
ügyrevételét zárnám, ragaszkodom kiemel
ni a kötet — számom ra — legsikeresebb 
költeményét (16. o/Alól), valam int azon kér
dést is fölvetném, hogy — imigyen, ciklus
végre érkezvén— ugyanbiza mivel? szolgált 
rá ezen szövegcsoportosítás az Égetett cukor 
kapocs-dmre, ugyanis ennek semmi indokát 
őbenne kotorászván nem lelém...

Az Anyacsavargásaim vége ellenben az 
e ciklusban settenkedő költeménytől kölcsö
nözte nevét, de nemcsak ezen múlik, hogy 
szembeötlő a szövegállag följavulása is. Az 
alliterádókból verssé puffadt szócsatlakoz
tatások egyenletesebb (mű)élvezetre sarkall
nak úgy középtájékig, aztán meg — érthe
tetlen okokból — két gyerek (mellesleg: m a
gyartalan) vers töri derékba a kötet csepere
dő  ívét, majd pedig újból visszakattan a 
m eghökkentő, lecsupaszított paráználko
dáshoz in m edia res, ahhoz, hogy a kötet 
ezen passzusát végül egy ambivalens hatású 
travesztiával végezze(5) (46. o.).

A Szélmalomarccá keresztelés ismét, az 
első ciklusom  létjogusultsága iránt is ébre
dező kételyeket támasztja, mindemellelt ez a 
kötet legszétesőbb paragrafusa is. Ellenben 
Zemlényi továbbra is kitartóan pervertál, 
azaz: szöveget, értelm et kifacsar (pl. Az 
ám okfutóhom okhoz, 53. o.), elmaradhatat- 
lanok a kötet eddig szemlézett testének olda
lain kényeztető (szó)játékos összetételek (pl. 
"handabandázó hangyabandák" 55. o.), Zemlé
nyi Attila nem retten vissza a poétikusság 
igényével elkövetett enyhébb szórontások
tól sem, melyek a Lógok a szeren krokiban 
hemzsegvén érik el a csúcsot (56. o.) No de

mit m ind vacakolunk itt szelíd szórontások 
rovására, m ikor az ifjú költő több-mint-mor- 
bid, perverz túlzásainak nagyvonalúságán 
is ékelődhetnénk, vagy — m inim um  — ki
v o n a to ln án k  csek ély d ed  ízelítő  erejéig, 
am int következik: "Unszolásra nemtudok tö
kölni/ csak ölni. (...) Nyelvedbe szöget versz,/ 
hogy le légy földelve, mikor síromat nyalogatod. 
[hatásszünet G. E.] Akkor levágom halott ke
zem,/ és beillesztem ágyékodba." (in. Em berű- 
ző, 58.0.)...

A kötet egésze mégis az "új (?!) út" m eg
nyitásának tandíját kénytelen leróni. Zemlé
nyi első kö tete  pé ld ásan  h azard íro z  az 
e red e tiség éé rt. Érotika, felületesen kicsi
szolt "perverzionizmus" — és a játék hanyag 
ötvözésével kísérletezik (többé-kevésbé si
kerrel), végül is: m ire m ennének mindezek 
egymás nélkül, mitől jönne létre az a tartal
m ában magvas, formailag kecses képződ
mény, amely az utóbbi idők legértékesebb, 
legszórakoztatóbb, legköltőibb költészete.

Zem lényi Attila: P illangókés. Seneca 
Kiadó, Thesaurus sorozat, Bp., 1996.

1 A borító a szerző családi fotográfiája alap
ján készült.

2 (Lett) Lévén e prózai (értsd: prózában író
dott) szövegegység a szerviz (értsd: asztali ét
készle tnek) — vélem ényem  szerint* — 
legbrilliánsabb legzemlényiattilásabban patinás 
munkadarabja.

3 & második sora: "mint ama szükségét végző 
vadállat." (66. o.)

4 pl. "kánkán kötni masnit" (23. o.), vagy: 
"kockakövettelek, terjedtem utánad" (24 o.)

5 "Elhull a virág,/ eliramlík az élet./ Habozás 
nélkül." (Utolsó haiku).

ZEMLÉNYI ATTILA:
Alól

Vladimir Nabokov: Lolita 
Reggel éhgyomorra szeretkeztünk. 
Nyolcadikos volt.
Negyedik lett a tornasorban, 
kerítés mögött fojtott a vágy, 
ha fu tott, ha guggolt.

Beste radír gumiteste 
emlékkönyvembe törölt.
Bimbói iskolatejet énekeltek, 
vállacskái vallattak, 
selyemfara pörgött és pörölt.

Már nem orroltam a világra, 
ismertem teljes térképét.
Köpenyét nyitottam, két reteszt, 
húsába ástam, erdejét szántottam, 
arany lombjaiból kötöttem kévét.

Esténként törteket zúztunk  egymáson, 
tőlünk telhetett a hold.
A  szorzástól oroztuk el a percet.
Csiga búgott,
fülembe nyalt egy rózsaszín költ.

Sámlin ültem odahaza, 
pihés bordélyom hímezni tanult. 
Hintaszéke hiányát ringta.
Krumplit hámoztam
szemem sarkában üszkösült a múlt.

12



NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N y e lv ta n i  k i s k a la u z  f e lv é te l iz ő k n e k  — 23.
Ha az eddigieket nemcsak gondolkozva ol

vastad, hanem továbbgondolva is, akkor bizto
san kezded m ár látni m agad is, hogyan 
tudhatsz a legértelmesebben felkészülni a vizs
gára: úgy, hogy a tankönyveidből (illetve egyéb 
forgalomban levő nyelvtankönyvekből) össze
szedegeted magadnak az együvé tartozó dol
gokat, és együtt próbálod megérteni az egészet, 
hiszen külön-külön úgyis képtelenség. Az elő
ző részben éppen erre mutattam neked egy pél
dát: a nyelvtankönyvekben ugyan más-más he
lyeken esik szó a birtokos jelzős szószerkezet
ről, a birtokviszony állításáról, a birtokos sze
mélyragokról, illetve a birtokos jelző ragjáról, a 
birtokjelről meg a birtokos névmásról, de mint 
láthattad, ezek mivoltát sokkal könnyebb meg
érteni, ha egy helyre gyűjtjük őket, és azt vizs
gáljuk, hogyan is tudjuk mi magyarul a birtok- 
viszonyt kifejezni. Ha mondjuk a különböző 
határozói viszonyokkal foglalkozol, akkor 
ugyanígy egy helyre fog kerülni (1) a megfelelő 
(hely-, idő-, mód- stb.) határozós szószerkezet, 
(2 ) a határozószó mint olyan szófaj, amely ön
magában, viszonyjelölő elem nélkül is lehet ha
tározó (pl. it t  lakik), sőt leginkább éppen erre 
való, (3) a határozórag és névutó mint viszony
jelölő (így, együtt!), (4) a személyes névmás 
határozóragos alakja (pl. nálam, nálad stb.), il
letve (5) az, amit a névutó (határozói) személy- 
ragos alakjainak szoktunk nevezni (mellettem, 
melletted stb.), ilyen módon erről is megérted 
rögtön, hogy ez meg igazából nem egyéb, mint 
a személyes névmás névutós alakja, csak a neve 
más, tehát lényegét tekintve ugyanaz, mint a 
(4). És természetesen ide kerülnek a különböző 
határozói mellékmondatok is.

A mellékmondatokról azonban eddig még 
nem esett szó, pedig ezek is nagy segítségünkre 
vannak beszéd közben: nagyon megkönnyítik, 
hogy bonyolult tartalmú mondanivalónkat is 
röviden és érthetően tudjuk másokkal közölni. 
A felvételizők ezekkel általában elég jól elbol
dogulnak vizsga közben: ha nem értik is egé
szen a lényeget, legtöbben tudni szokták, 
hogyan kell az összetett mondatot elemezni.

Te azonban nem érheted be ennyivel: neked 
értened is kell pontosan, hogyan is áll össze egy 
alárendelő szerkezetű összetett mondat. Vá
lasszunk ehhez egy egyszerű példát: Azt olvas
tam az újságban,7  hogy drágul a vonatjegy.2 A  
világért sem szeretnélek megsérteni, de tartok 
tőle, hogy ha ezt elemezned kellene, esetleg te 
is ahhoz a teljesen abszurd ceremóniához folya
modnál, amely azzal kezdődik: 'Tegyük fel a 
kérdést!", és azzal folytatódik, hogy ész nélkül 
végigdarálod: "Mit állítunk? -  olvastam: állít
mány; hol olvastam? -  az újságban: helyhatáro
zó; mit olvastam? -  hogy drágul a vonatjegy: 
tárgyi mellékmondat." Talán meglep, mégis azt 
mondom: ez az egész furcsa rituálé nemcsak 
hogy abszurd, hanem teljesen fölösleges is. Ha 
azt kérdem tőled, szerinted mire valók ezek a 
kérdések, lehet hogy azt mondod: ezek alapján 
tudhatjuk megállapítani, hogy mi milyen mon
datrész. Egyetértek vele, de csak ha azt is hoz
záteszed: gondolkozás nélkül. Mert ezek a 
kérdések igazából annak az algoritmusnak (gé
piesen, ész nélkül alkalmazható eljárásrend- 
szernek) a tartozékai, amelynek alapján elég 
nagy valószínűséggel eltalálod a helyes választ 
akkor is, ha közben gőzöd sincs róla, mit is 
csinálsz te tulajdonképpen. Aki gondolkozik, 
annak erre a fura szertartásra nincs szüksége. 
Ha nem hinnéd, akkor most hadd kérdezzek én 
is valamit: honnan tudod te azt, hogy milyen 
kérdést kell ilyenkor feltenni? Miért éppen eze
ket teszed fel, és nem másokat? Vajon nem 
azért-e, mert te tulajdonképpen már azelőtt ész

revetted, melyik az állítmány, és melyik a hely- 
határozó? Most már érted talán, hogy gondolkozó 
embernek az ilyen kérdések éppen olyan haszno
sak, mint ép lábú embernek a mankó. (Persze ha 
neked úgy könnyebb, kérdezhetsz is.)

Nézzük inkább, mi is van ebben a mondat
ban! Állítani tulajdonképpen azt állítom, hogy 
olvastam valamit az újságban. Ha egyetlen szó
val is ki tudnám fejezni, hogy mit olvastam, 
akkor nem is kellene összetett mondatot alkot
nom, hanem azt a szót szerkeszteném a mon
datba, mégpedig tárgyként. De nem tudom, 
mert ilyen bonyolult jelentésű szavunk nincs. 
Ezért szerkesztek összetett mondatot. Ezt most 
úgy rajzolom fel neked, ahogy nemigen szok
ták, de így könnyebben megérted:

a vonatjegy-----------drágul

-ban -t
t  f /

az újság az

Vagyis: a főmondatban (1. a közelebb eső 
síkban) csak annyit állítok, hogy olvastam, de 
hogy mit, azt a mellékmondatban mondom 
meg Q. a hátul levő síkban). A kettő viszonyát 
úgy gondolom el, hogy a mellékmondat minde
nestül táigya a főmondat állítmányának. A tár
gyi viszony tehát nem hiányozhat a fő
mondatból. Az ilyen viszonyt jelölő tárgyragot 
azonban tárgy nélkül nem tudom mondatba 
szerkeszteni, hiszen nem is volna mihez kap
csolnom. Ezt a problémát, mint látod, úgy ol
dom meg, hogy a főmondatba is beszerkesztek 
egy tárgyat, de egy nagyon általános jelentésű 
szóval, az az mutató névmással kifejezve. En
nek a névmásnak tehát két funkciója is van: (1 ) 
mondatrész a főmondatban (itt most éppen 
táigy), így lehetővé teszi a megfelelő viszonyje
lölő elem (a tárgyrag) beszerkesztését, de (2 ) 
amúgy semmit sem árul el arról, hogy mi is az, 
amit tárgyként kell érteni, ehelyett utal arra, 
hogy ez majd a mellékmondatból fog kiderülni. 
Éppen ezért hívjuk az ilyen szerepű névmásokat 
utalószónak. Az utalószó mindig a főmondat
ban van, és hozzá kapcsolódik az a kötőszó (a 
hogy), amely a mellékmondatot a főmondathoz 
köd. (Vedd észre, hogy a magyar alárendelés jel
legzetessége, amelyről a birtokos jelzős szószer
kezet kapcsán már szó esett, itt is érvényesül: a 
fölérendelt tagban -  a főmondatban -  is jelzi va
lami, hogy valami hozzá van kapcsolva.)

A mellékmondat azonban másképpen is 
kapcsolódhat a főmondathoz. Nézd meg a kö
vetkezőt: Nem kaptam olyan festéket, amilyet keres
tem. Ábrázoljuk ezt is:
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Látod, miben különbözik az előbbitől: ab
ban, hogy itt nincs igazi kötőszó. A főmondat
ban itt is van egy utalószó (az olyan névmás), ez 
itt a festék jelzőjének szerepét tölti be, és egyben 
utal a mellékmondatra. A mellékmondatban 
azonban itt egy vonatkozó névmás van, ehhez 
kapcsolódik közvetlenül a főmondatbeli utaló
szó. Sok bajnak veheted elejét, ha jól megjegy- 
zed, hogy vonatkozó névmás csakis mel
lékmondatban fordulhat elő. (Ha tehát egy 
mondatban ilyet látsz, mérget vehetsz rá, hogy 
az mellékmondat.) A mellékmondatban a vo
natkozó névmás látja el azt a feladatot, amit a 
főmondatban az utalószó szerepű névmás, csak 
ez nem mellékmondatra utal, hanem vissza a 
főmondatra, miközben a mellékmondatban 
mondatbeli szerepe is van. Az ilyen szerkezetű 
alárendelés esetében tehát az utalószó és a vo
natkozó névmás az a két hídfő, amely az össze
tett m ondat tagm ondatait összekapcsolja 
egymással.

Ha pedig mindez világos számodra, akkor 
azzal sem lesz többé gondod, hogy vajon mi
lyenfajtának kell minősítened a mellékmonda
tot. H iszen elég lesz m egnézned, milyen 
mondatbeli szerepe van a főmondatban az uta
lószónak. Első főmondatunkban az utalószó 
tárgy, ilyenkor a mellékmondatot tárgyi mel
lékmondatnak hívjuk. Második főmondatunk
ban az utalószó jelző, tehát a mellékmondat is 
jelzői. Azt azonban jól jegyezd meg: csakis a 
főmondatbeli utalószó szerepe számít, a mel
lékmondatbeli vonatkozó névmásé nem. Az 
ugyanis lehet bármi a mondatban, például 
most éppen tárgy. De meg is változtathatom: 
Nem kaptam olyan festéket*amilyenről beszéltünk. 
A vonatkozó névmás most már nem tárgy, ha
nem a beszél ige állandó határozója, de ettől a 
mellékmondat továbbra is jelzői, hiszen a fő
mondatban az utalószó szerepe nem változott 
meg. Persze az is megtörténhetik, hogy az uta
lószó és a vonatkozó névmás mondatbeli szere
pe véletlenül megegyezik: Amilyen a mosdó, 
olyan a törülközó. Itt mindegyik állítmány, a mel
lékmondat tehát állítmányi, de ebben igazából 
csak az számít, hogy az utalószó állítmány.

Vigyázz azonban, mert az utalószó gyakran 
elmarad a mondatból. Például: Tudom, hogy ott
hon van. Megvolt pedig eredetileg, csak menet 
közben töröltük. (Onnan lehet tudni, hogy 
megvolt, hogy a tudom tárgyas ragozású, az 
ilyen rag kiválasztásához pedig ott kell hogy 
legyen egy határozott tárgy, esetünkben az azt. 
De éppen mert a tárgyas személyrag úgyis le
hetővé teszi a hallgató számára, hogy hozzáért
se, az azt szót töröljük: Tudom art, hogy ...) Az 
ilyenekkel egy kicsit jobban kell majd ügyelned 
elemzés közben.

És még valami. Ne jöjj nagyon zavarba tőle, 
hogy a nyelvtankönyvekben, mint észrevehet
ted, kétféle értelemben is szerepel az a szakki
fejezés, hogy kötőszó: egyszer igazi értelme 
szerint, vagyis az olyan szavak szófajának ne
veként, amelyek semmi egyébre nem valók, 
mint hogy mondatbeli viszonyokat jelöljenek 
(és, tehát, vagy, de, hogy stb.), amelyeknek tehát 
nincs mondatrész szerepük, máskor meg tá- 
gabb értelemben, immár nem szófajt, hanem 
mondatbeli funkciót jelölve, ilyenkor ide soro
lódnak a vonatkozó névmások is, amelyek pe
dig szófajuk szerint nem kötőszavak, hanem 
névmások (tehát mondatrész szerepet is betöl
tenek egyben). Éppen ezért, ha a vizsgán esetleg 
az lesz a feladatod, hogy azonosítsd egy adott 
szövegben a kötőszavakat, akkor úgy jársz el 
bölcsen, ha gondosan összeszedsz mindent, 
ami mondatbeli viszony jelölésére (is) való, 
tehát a kötőszavak mellett a vonatkozó névmá
sokat is és minden egyebet És ha még azt is 
odaírod, hogy ezek szófajuk szerint micsodák, 
akkor már egyenesen tökéletes lesz.

SZILÁ GYI N . SÁ N D O R
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ciN ziA  Fr a n c h i : O ccisio Gregorii in  M oldavia Vodae tragedice expressa
Testamentum Bachi
A farsang nevében
a menny és a bor
az édes és ürmös
nevében
mondjunk mi is
áment mind.
így akarta azt az Úr
aki lakozik benned
s akit én is tisztelek
hogy ha majd kifogy
a bor a hordókból
bivalyokkal költöztet át a m .ínybe
és az angyalok tavába
hol maja szomorú éldem
énekét kuruttyolják
íme tehát, gyermekik
s akik tiszteltek, mind
írásban végrendelkezek
bűntől esküvel végezek
mindent úgy örökítsétek,
ahogy én megmondom nektek
hasamból lelkem eszitek
a toron majd emésztitek.
Még jobb lesz ha elosztjátok 
s több is használjátok 
a belekből kolbász 
legyen
az apróbbjábá 
citerán húr 
az ideg majd 
zizeg
a belsőséget
laskává vágni
a tüdőből
jó falatokat
gyomorba
túrót töltsétek,
a mell hártyából
legyen finom kesztyű
a hashártyából
pántlikás kucsma
a velőt belé tegyétek
pomádéval, angol szappannal
kopasz fejek kenjétek
hogy mi szikrázik
még jobban világítson.
A lábakat
hadd vigyék a varjak 
csak a szőlőshegyre vigyék 
hogy ott kannáslag ihassék. 
Azután még táncoltatni 
fogadóba viszitek 
azután meg mindenfelé 
jártassátok.
A fejem legyen 
jel a fogadónál 
szemeim a citerát lássák 
füleim a vonót hallják.
Az orrom tölcsér legyen a hordón 
a pofám a kulcsár igya el 
a szájam pajta ajtó legyen 
majd, must illata rajta átmegyen.

A fejem a bubán kopaszoknak hagyom, 
de nem mindenkinek jut majd, 
jól tudom, az udvarban alig marad.
Két egyivású bátyámé
legyen eszem,
világítson síromon
fényeskedjék a föld felé
ruháimat mindet
a kolostor rendelésibe osszák
nekem csak bojt maradjon
hogy nn>-r.l „ j^uiuiuamba is ragadjon.
nagyszerű torkocskám
mérje majd a hórát
a fonóban a lányok táncát.
Fiaim, csak ha itók van 
akkor nősüljetek.
Lányaim, csak részeghez 
menjetek.
Patakból ne igyatok 
csak ha fogadóból fakad 
vagy szőlőhegyről, hadd 
lássák a szőlőhabot; 
végezetül mindtől 
ne távolodjatok el a vártól.
Fiam, te meg a jó sok 
hordóval teli pincékben 
hordozd meg mindezeket 
s hol fejemet látod, a jelet, 
menjél be oda és sirassál 
mert apád éppen ott veszett.
Ezt még most azért hirdetem, 
mert miben én szenvedek 
ti is mind e bajtól vesztek el 
e betegségtől nem äh etek.
Még azt hallgassátok 
a poharat el ne távoztassátok.
Vegydek rólam apüdát 
merthogy én sem testálom 
senkire a kannát, 
valahol tán még megtölthetem 
bendőmet megöntözhetem.
Egy szóval, hogy befejezzem 
mert a pohár és a gödör megásva 
papnak és szolgának 
úrnak és parasztnak 
vénnek a fiatallal 
férfinak az asszonnyal 
mert a lakomán ember 
egyet nem tehet, hogy miből 
mennyit kíván, annyit ehet 
jó szóm megtartsátok 
s Isten farsangján vidámuljatok. 
Engem meg eltemessdek 
pap nükül a fogadó 
udvarába dugjatok 
a hordókriptába; 
ki se ássatok míg 
nem lesz újkolbászotok.
Isten s ez üres hordó 
titekd úgy segéljen.
Ámen,
Jaj, nincs borom, 
kinyúlok.

Az 1777-ben «ravaszul» illetve 
«álnokul, csalárd módon» (prin vicle- 
nie) meggyilkolt Grigore Ghica 
moldvai vajda története irodalmi té
mává alakult. Aromán közönség kö
zött verses krónikában, tragikus 
formába öntött szövegekben terjesz
tik a történelmi eseményt. Az Occisio 
Gregorii in Moldavia Vodae tragedice 
expressa viszont egy elliptikus, ve
gyes műfajú, nagy részben a comme- 
dia deli'arte népies változatának egy 
farce-formája, amelynek jól kitapint
ható tragikomikus vonala van. Nem
csak a bemutatott főtéma, a törökök 
által *prin viclenie» meggyilkolt Gri
gore Ghica vajda tragédája tér el tel
jesen az önmagában tragikum
hordozó történelmi eseménytől, ha
nem a névtelen szerző sok olyan je
lenetet mutat be, olyan elemeket 
használ, amelyeknek a tárgya u- 
gyancsak idegen a főtémától. Tán
cok, bakkhoszi énekek, profán imád
ságok románul, magyarul, latinul, 
cigányul (jelzett, de nem közölt né
met éneket is tartalmaz). Ennek a 
piéce-nek egyik elvont főszereplője 
ugyanis a nyelviség, amely, többek 
között, a darab strukturális felépíté
séhez is hozzájárul. Töredezett szer
kezete, változatos irodalmi, műfaji 
és nyelvi jellege miatt sok kritikus az 
Occisio-t a fentebbiekben említett ro
mán hagyományon belül «irodalmi 
csudabogár»-nak tartja.

Akézirat 14,42 xl3,5 cm-es levél
ből áll, az utolsó kettő üres. A szöve
get — mára kifakult tintával — 
egyeüen kéz írta, kivéve három sort 
—fekete tintával—(két sort a 3., egy 
sort az 5. oldalon). Aromán, török és 
cigány nyelvű szövegek cirill betűk
kel, a latin nyelvű rendezési utasítá
sok és a többi másnyelvű szöveg 
latin betűkkel vannak írva. Tagoló
dását illetően: egy Praeambulum, 
négy szín (az egyik, az elején, né
hány rövid scena muta-némajelenet- 
ből álló nagyobb jelenet), négy 
közjáték, öt ének: Cantio Uxoris Gre
gorii, Cantio zingarica; Cantio opinio
ns, Cantio germanica (amelynek a 
szövege nem őrződött meg); egy 
bakkhoszi ének. Ezután következik 
a Testamentum Bachi és a legvégén 
valaki, valószínűleg ugyanaz a sze
replő, aki a Praeambulumban be
szélt, a farsanghoz kapcsolódó 
számjáték alapján szellemes és ke
vésbé szellemes mondások és köz
mondások felsorolásával hosszas 
búcsút vesz a közönségtől.

A darab cselekménye tematiku

sán is, szerkezetileg is két szálon fut: 
az egyik szál a történelmi esemény 
dramatizálása (a tragikus főcselek
mény három részre tagolódik), a 
másik szál viszont — a felvonások 
közé beiktatott komikus interme- 
diumok, közjátékok, a commedia 
dell'arte-féle epizódok, cigány népi 
jellegű, illetve bakkhikus témájú — 
egymástól független jelenetekből áll. 
Ahogy az iskola drámák többségé
ben, itt is a tragikus és komikus ele
mek keveredése jellemzi a szöveget.

Röviden a tartalmáról: a drámát 
bevezető jelenetek (öt rövid scena 
muta) sorendben a következőket 
mutatják; 1. katonákat ölnek meg, 2  
elfogják, utána 3. megfojtják a vaj
dát, 4. tornyot láthatunk (a vár, illet
ve kastély szimbóluma), végül 5. 
tragédiát.

A színpadra belépő Prológus 
versben bekonferálja a Moldvában 
történt szörnyűséget, Grigore Ghica 
meggyilkolását.

Első közjáték: az öt betyár játé
kát látjuk, akik táncot adnak elő, 
majd sípjelzésre gyorsan visszavo
nulnak.

Első jelenet: Grigore Ghica vajda 
két tanácsosával, Vasúéval és Simi- 
onnal elhatározza, hogy megváltoz
tatja politikáját és hogy titokban a 
kersztény hatalmakkal szövetkezik 
a török ellen. A Ghica titkára értesíti 
a vajdát, hogy a titkár meghalt (!). 
Ghica felháborodik, mivelhogy az il
lető nem megfelelő módon adta neki 
elő a szomorú hírt és kirúgja őt

Második közjáték: megjelenik 
egy cigány, hagyma-órával a kezé
ben és rostával jósolja a boldog jövő 
kezdeteit. Grigore Ghica vajda meg
bízására teszi, akinek Moldvában 
«üyen astrológusai vannak».

Második felvonás: megbeszélés 
a vajda és egy titkár-jelölt között, aki 
— a nyelvi ismereteire vonatkozó 
kérdésre — azt válaszolja, hogy bírja 
a németet, magyart, görögöt, oroszt, 
franciát, cigányt, törököt és tatárt.

Harmadik, hosszabb közjáték: 
egy fonó, ahová az elöljáró által kí
sért félkegyelmű Bucur, a leánykérő 
érkezik. Nyaga kezét akarja megkér
ni, utóbbi is együgyűcske kissé. Az 
elöljáró egyfajta eskövői beszédet 
mond. Nyaga édesanyja, Horholina 
énekel. Veszekedés Nyaga, Bucur és 
Staroste (az elöljáró) között. Aközjá- 
ték végén játékok.

Negyedik közjáték: Megjelenik
» » » » » » >

Amint a fentiekben is hallottátok, röviden ma
gatok e törvényekhez tartsátok, s így higyjetek.

Minfcelsőbben is, az Úr miáltalunk teremtette a 
farsangot, így tehát nem mi vagyunk a farsangért, 
hanem a farsang van miérettünk.

Minthogy a farsangi királyságban miden pala
csintából és tésztából van.

Minthogy a mennyben annak lesz nagyobb ko
szorúja, aki nagyobbat dobbant a táncban.

Minthogy ott egyetlen bölcstől sem kérhetsz 
tanácsot.

Ezeket idáig elhiggyétek, ami meg eztán jön, 
megcselekedjétek.

Mindenki imádkozzék az ezredévi Úristenhez, 
hogy mint mi, mindenki szarvval legyen.

Úgy számítsa mindenki a farsangot, hogy az év 
tizenkét hónapja mind farsang legyen.

Aki nem rendez játékot és nem bálozik, mégoly 
gyengéskén is a városban, marhával tőtsék meg az 
életit, hogy semerre se járhasson benne.

Ha valaki egész nap nem eszik ötféle fogást:

hurkát, puliszkát, pépet, tokányt és tarhonyát 
és nem lyukasztja ki a tejhörbölő kanalát és nem 
állatja a ciberébe, nem is volt a farsangon.

Tizedszer. Ha nem ajánlatos senkivel se köte
kedni, hogyan fogsz ellenszegülni.

Húsz Tizedszer. Ha valaki átalmegy a Küküllőn 
és nem fejen teszi, vagy elhagy egy öreg embert, 
annak nincs keresnivalója a faluban, mert sietős és 
nem lesz maradása.

Harminc tíz, ha valakinek eleibe pap megyen ki, 
avagy üres kancsóval, és nem találkozik vajegy ci
gánnyal, fordulhat is vissza, szerencséje nem lesz.

Harminc tizedszer. Ha valaki egész esztendő
ben bár egy máriás aranyat nem vet a dgánypurdé- 
nak, elvesztegette a szerencséjét s nem is tudja, hogy 
az élete mit ér.

Harminc és húsz tíz és félre. Aki kedden este 
lúgot készít, fejenönti a keddi napot, az meg majd 
megkopaszítja az olyat.

Kétszer negyven: a hétfő a holdé, a kedd a 
mákkábeusé, szerdán vásárba megyünk csütörtö

kön egyezkedtünk, pénteken megjövünk, szomba
ton aluszunk, vasárnap dolgozunk, ahogy a pap is 
dolgozik.

Száz. Közeledik a szentbójt. Akik farsangban 
esküdtek, most immár mehetnek a Metropolje szent 
gyülekezetéhez.

Kettőszáz és egy fél. Ugyanúgy az is, aki utoléri 
a nyulat, miután megnősült, és áld nem tud átnézni 
a füle fölött, váljon el attól, aki nem tudja, hogy mi 
a házasság.

Tizenhatszáz fele. Aki eddig meg nem nősült és 
férjhez sem ment, jóltette nagyon, mert a monorai 
híd sem készült volna el.

Hordja csak a rönköket, mert van még tennivaló.
Kilencszázküencvenkilenc. Aki nem nősít meg 

minden nőtlent, vagy nem ad férjhez minden haja- 
dont, az még tartja a böjtöt. Éppen azért kény- 
szergethet majd, ha akar.

Ezer. Higgyétek el nekem, mindez tiszta igaz
ság, ahogy az ördögből eúopták.

m agyarrá átü ltette EGYED PÉTER
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» » » » » »
a Oeány-)vásár bírája (a szövegben 
magyarul: vásárbíró), aki bejelenti, 
hogy milyen hozomány jár anna k, aki 
Piping Istók lányát feleségül veszi.

Ötödik közjáték: szintén a bírót 
mutatja be, amint — anélkül, hogy 
céljáról valamit mondana — tüzet és 
kínzószerszámokat hoz. Valószínűleg 
ez azt a színt követte, amely Grigore 
Ghica meggyilkolását mutatta be gro
teszk eszközökkel.

Második kép: Vasüe, Grigore vaj
da tanácsosa beárulja a szultánnak az 
uralkodó terveit. A császár megparan
csolja a vezérnek, hogy Ghica meg
gyilkolása céljából Moldvába in
duljon. Pasa, a szultán küldötte Simi- 
onnal és Vasilévai arról tanácskozik, 
hogy miként öljék meg Ghicát. Fon
dorlatuk a következő: azt mondják 
majd az uralkodónak, hogy a Pasa be
teg, és ez majd eljön, hogy megláto
gassa.

Hatodik közjáték: két cigánygye
rek játszadozik, és meggyilkolnak egy 
Alveare nevű személyi

Hetedik közjáték: groteszk jelenet 
egy orvossal és cigánygyerekekkel.

Harmadik kép: Pasa, Vasüe és Si- 
mion csapdájába belesik a vajda, és 
Grigorét meggyilkolják Utódjául pe
dig az áruló Vasüét nevezik ki uralko
dónak Ghica felesége magyar ver
sekben siratja el férjét, ezek után egy 
cigány románul prédikál Ghica meg
oldáséról majd cigány nyelvű dal kö
vetkezik, minekutána Grigore Ghica 
időközben pásztorrá átvedlett titkára 
román, latin és magyar versekben di
csőíti a pásztori életet. Énekének befe
jeztével ismét megjelenik Ghica 
felesége, férjét elsiratandó, ez alka
lommal német versekben. Mely miatt 
egy katona megfogja és megkötözi.

Bejön Bakkhosz, az elején egye
dül, majd behív hat gyereket (fiúkat és 
lányokat vegyesen), akik amphorákat 
hoznak be. Következik egy magyar 
nyelvű bakkhoszi dal.

A dal végén megjelenik egy bizo
nyos 'Marisko", aki az édesapját kere
si. Bakkhosz a hordón írja a végren
deletét, amelynek utolsó oldalát befe
jezvén, egy félbeszakított török tánc 
után megjelenik az ördög. Felolvassák 
a törvényeket, minekutána bejönnek a 
vajda tanácsosai és az orvos, akik Jú- 
dást keresik. Abban a pillanatban ta
lálják meg, amikor az felakasztja ma
gát; eközben elragadja őket egy lángo
ló ördög. Ezután Bakkhosz felolvassa 
hosszú végrendeletét, majd valaki, 
valószínűleg a Praeambulumban be
szélő személy egy többé-kevésbé szel
lemes számjátékkal búcsúzik el a 
közönségtől és a farsangtól.

A Bacchus-téma hagyományára 
hivatkozva, Gáldi László az, aki elő
ször ismerte fel az Occisio magyar mo
delljét: «a pálosok ismert Bacchus 
darabján s több privigyei Bacchus-eló- 
adáson kívül Pesten is előadtak 1725- 
ben egy lucundum Bacchi gubemium 
dmű darabot, melyet a műsor decla- 
matiónak minősített. Ez az előadás 
igen közel állhatott az oláh darab szel
leméhez».

Bakkhosz, mint népszerű színi fő
szereplő jelen volt a XVD-XVIII. szá
zadi farsangi játékokban, melyekben 
bukása a böjt győzelmét jelképezi a 
farsang felett. A klasszikus bakkhoszi 
témájú drámaszövegekben az antik 
istenek parodisztikus ábrázolásával 
találkozunk, illetve szimbolikus sze
replőkkel Például, az 1646-ban előa

dott Camico-Tragoediaban a personae 
mint szimbólumok (Virtus, Iustitia, 
Temperántia), maga Bacchus is mint 
Ebrietas jelenik meg az I. felvonás H. 
jelenetében, míg a voltaképpeni sze
replők is csak valaminek a szimbólu
mai (Lázár, Gazdag, Felesége stb.).

A piarista iskolai színjátszásnak 
egy igen kedvelt témája lehetett a Bac
chus, hiszen a Kilián István szerkesz
tette A magyarországi piarista iskolai 
színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig 
dmű kötetben 14 Bacchus-témára, il
letve actus bacchanalisticusra (farsangi 
játékra) utaló dm található, ezek kö
zül Privigyén három (Fatális Bacchi in- 
teritus, 1730; Triumphus temperantiae 
reginat de Baccho, 1708; Bacchus cum 
quatuor evangelistis, 1719), Pesten kettő 
(Iucundium Bacchi gubemium, 1725; lu- 
cunda bacchanalia, de ebrietate et voraci- 
tate 1724), Szegeden kettő (De Bacchi 
gymnasia, 1749; Fortuna ixionea in Bac
cho, 1729).

A híres pálos Bakhust, amelyre 
Gáldi utal Sátoraljaújhelyen 1765. feb
ruár 19-én adták elő Borss Dániel pá
los tanár rendezésében, akit a darab 
szerzőjének is tartanak.

Ebben a vígjátékban is találko
zunk a klasszikus vallási formák 
(ének, siralom) deszakralizáló, gro
teszk parafrázisával. Bayer írja elő
ször, hogy «Sátoraljaújhelyt a 
Bacchusról szóló komédiát a közis
mert nagyböjti ének (Keresztények 
sírjatok...) komikus parafrázisával 
kezdik».

só bejegyzése: «Actum si continuare 
cupis... captivos Plutoni coram quae 
unicuique secundum sua merita poe
na assignare potent»; az Occisioban a 
számjátékot a végtelenségig lehetne 
folytam, illetve ezen változtam, he
lyette más jelenetet mutatni). Bakk
hosz eltűnését, halálát mindkét 
színjátékban közvetlenül a bor hiánya 
okozta: «A bor szükség pedig ország
ba miért lett? /  Ezért hogy közüliünk 
Bacchus el vitetet.» (Actus). Az Occisio 
Bakkhosz-testamentummal fejeződik 
be, amely mulatozásra szólít és a far
sang végét jelzi és "ünnepli". A Testa
mentum Bachi így végződik: «Ámen, 
Jaj, nincs borom kinyúlok.»

A farsang Isten, Bakkhosz, hatal
mas akaratával, még egyszer megjele
níti a csúffá tett vajdát, aki a far
sangban szertartásosan inkamálódik: 
«A farsang nevében /  a menny és a bor 
/  az édes és ürmös /  nevében /  mond
junk mi is /  Ament mind. /  így akarta 
azt az Úr /  aki lakozik benned /  'akit 
én is tisztelek /  hogy ha majd kifogy 
/  a bor a hordókból /  királyokkal köl
töztet át a mennybe/ és az angyalok 
tavába /  hol majd szomorú életem. /  
énekét kuruttyolják /  íme tehát, gyer
mekik /  s akik tiszteltek, mind /  érés- 
bán végrendelkezek /  bűntől esküvel 
végezek /  mindent úgy örökítsetek, /  
ahogy én mondom nektek /  hasamból 
lelkem eszitek /  a toron majd emész
titek.» (r 388.)

Bacchus szétosztja, elölről-hátul- 
ról, végtagostul, belsőségestül, zsige-

dusokban váltakoznak «A fejem le
gyen /  jel a fogadónál /  szemeim a 
dterát lássák /  füleim a vonót hallják 
/  Az orrom tölcsér legyen a hordón /  
a pofám a kulcsár igya el /  a szájam 
pajta ajtó legyen /  majd, must illata 
rajta átmegyen. /  A fejem: búbon ko
pasznak hagyom, /  de nem minden
kinek jut majd, /  jól tudom, az 
udvarban alig marad. Két egyivású 
bátyámé /  legyen eszem, /  vüágítson 
síromon /  fényeskedjék a föld felé /  
ruháimat mindet a kolostor rendelé
sibe osszák /  nekem csak böjt marad
jon /  hogy valami a szakáüamba is 
ragadjon. /  Nagyszerű torkocskám /  
mérje majd a hórát /  a fonóban a lá
nyok táncát.» (r 390.)

Bacchus testi és lelki öröksége 
bölcs tanácsokból is áll. Morálja és vir
tuseszménye természetesen ellent
mond a megszokott erkölcsi szabá
lyoknak, ám szintetikusan mutatja a 
klasszikus dionüszoszi vüág fordított 
képét: «Fiaim, csak ha itók van /  ak
kor nősüljetek /  Lányaim, csak ré
szeghez /  menjetek. /  Patakból ne 
igyatok /  csak ha fogadóból fakad / 
vagy szőlőhegyről, hadd /  lássák a 
szőlőhabot; /  végezetül mindtül /  ne 
távolodjatok el a vártól. /  Fiam te meg 
a jósok /  hordóval teli pincékben /  
hordozd meg mindezeket /  s hol feje
met látod, a jelet, /  menjél be oda a 
sírással /  mert apád éppen ott veszett 
/  Ezt mégmost azért hirdetem, /  mert 
miben én szenvedek /  ti is mind e 
bajtól vesztek el, /  e betegségtől nem 
élhetek /  Még azt haügassátok /  a 
poharat el ne távoztassátok /  vegyé
tek rólam a példát /  merthogy én sem 
testálom /  senkire a kannát, /  valahol 
tán megmegtölthetem /  bendőmet 
megöntözhetem. /  Egy szóval, hogy 
befejezzem /  mert a pohár és a gödör 
megásva /  papnak és szolgának /  úr
nak és parasztnak /  vénnek a fiatallal 
/  férfinak az asszonnyal /  mert a la
komán ember /  egyet nem tehet, hogy 
miből /  mennyit kíván, annyit ehet /  
jó szóm megtartsátok /  s Isten far
sangján vidámuljatok» (r 391.)

Az összeforrasztás követi a szeg
mentációt: de csak ha van mákony. A 
bor nem szabad kifolyjon. És így 
visszabocsátják a Természetbe: «En
gem meg eltemessetek /  pap nélkül a 
fogadó /  udvarába dugjatok /  a hor
dókriptába; /  ki se ássatok míg /  nem 
lesz új kolbászotok /  Isten s ez üres 
hordó /  titeket úgy segéljen. /  Ámen, 
jaj nincs borom /  kinyúlok» (r 391.)

Mint ismeretes, a falu világában 
az esküvő és a temetés a két nagy 
társadalmi momentum: «A halál meg
bontja az élet dinamikus egységét. A 
káosztól való félelem választ követel. 
E téren az egyház szava érvényesül 
még akkor is, ha pogány elemek szö
vik át a szertartásokat. Evüág nincs 
másvilág nélkül de nem elválasztha
tatlanul. A kommunikáció módjai: a 
halott-sirató, pomana (adományok) 
és az álom. A temetés feladata a har
monikus és végérvényes átmenet biz
tosítása a másvilágra» A Bakk- 
hosz-testamentum végül is ezekre a 
hagyományos elemekre (is) épül: a ro
mánoknál a fiatalon illetve hirtelen el
hunyt (akinek még nem kellett volna 
meghalnia) halotti lakodalma köz
ponti fontosságú, hiszen csak ha ezt 
megtartják, nem térhet vissza a halott 
mint strigoi űidérc, szellem). Érmek a 
hagyománynak van egy vadabb vál
tozata, éspedig az, amikor a falu népe 
félelmében kiássa és átszúrja szívét, 
hogy végleg halott legyen.

Minorita és piarista színjátékok 
tehát Bacchus-témájú parodisztikus 
ábrázolást adnak az antik istenek vilá
gáról. Például 1773-ban Kantán színre 
lép egy maseniusi szöveg alapján az 
Actus Bacchanalisticus (Az Erdélyor- 
szágban való borszűkéről), amelyben 
a szerző-rendező, Kertso Cirják a 
«színhelytől, a színen megjelenő sze
mélyektől, azok nyelvtudásától füg
gően továbbra is szabadon váltogatja 
a nyelveket.» A bajok kiderítésére 
földre érkező Pikuli legelőször Potan- 
derrel találkozik, következik egy tört 
német, illetve tört magyar nyelvű rö
vid párbeszéd. Az Occisioban a szek- 
retárius, itt, viszont Pikuli mint a 
"Lingvista" szerepel, aki «németül is 
alkalmasint henderget,amely most a 
világon igen szükséges...»

A balázsfalvi és a kantai darab kö
zött még több hasonlóság van. Szerke
zetileg mind a kettő «nyitott mű», 
tehát több lehetőség állott a rendező 
és a színészek előtt, a darab végét (is) 
meglehetett változtatni (az Actus vég

restül: «Még jobb lesz ha elosztjátok /  
s több is használjátok /  a bélekből 
kolbász /  legyen /  az apróbbjából /  
citerán húr /  az ideg is majd /  zizeg /  
a belsőséget /  laskává vágni /  a tüdő
ből /  jó falatokat /  gyomorba /  túrót 
töltsétek, /  a meü hártyából /  legyen 
finom kesztyű /  a hashártyából /  
pántlikás kucsma /  a velőt beié tegyé
tek /  pomatéval, angol szappannal /  
kopasz fejek kenjétek /  hogy mi szik
rázik /  még jobban vüágítson.» «A 
lábakat /  hadd vigyék a varjak /  csak 
a szőlős-hegyre vigyék /  hogy ott kan
náslag itassék /  Azután meg táncol
tatni /  fogadóba viszitek /  azután 
meg mindenfelé /  jártassatok.» (r388- 
389.)

Tovább is két szálon fut a kétarcú 
Grigore-Bacchus, a történelmi témájú 
meggyilkolásból «farsangvégi öngyü- 
kosságba» átment darab. Az ortodox 
halotti szokások, a visszatérés a Ter
mészethez, az ironikus, a nép minden
napi életére utaló témák itt egyre 
rövidebb stilisztikai és ritmikus perió
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A

Életem képei
Kovács Zoltán festőm űvésszel 
b eszélget Páll Árpád

Főiskolai évek 
Aba Novák Vilmos 
szellem i műhelyében II.

(befejező rész)
— Volt valami olyan jellegzetessé

ge, sajátossága Aba Novák módszeré
nek, ami óráit megkülönböztette a 
másokétól?

— Aba Novák az alkalmazott 
festészet híve volt, nem szerette a 
Tart pour l'art-os felfogásban fo
gant piktúrát. Az volt a véleménye, 
hogy a művészetnek valamilyen 
célt kell szolgálnia, valamiért, vala
minek az érdekében kell a maga 
eszközeit latba vetnie. Ezeket a 
szempontokat igyekezett a mi kép
zeletünkben is érvényesíteni. Nem 
volt híve a fej-akt, fej-akt ingajáték
nak. Arra is kíváncsi volt, mire tud
juk használni a rajzi ismereteket, a 
forma- és színbeli tudást, amit elsa
játítottunk. A modell után készült 
rajzok sorozatát a sokfigurás kom
pozícióhoz használt feladatokkal 
váltogatta: fessünk meg egy vásárt, 
egy történelmi jelenetet Persze le
het azt mondani, hogy a portré, akt 
és a kompozíció váltogatása csak az 
6 óráira volt jellemző, de ahogy ezt 
csinálta, az nagyon egyéni és sajá
tos volt.

— Különböző társadalmi feladato
kat, célokat tartott szem előtt, amikor 
azt vallotta, hogy a művészetnek vala
miért, valaminek az érdekében kell a 
maga eszközeit latba vetnie?

— Nem feltétlenül, sőt talán 
nem is elsősorban társadalmi cé
lokra gondolt és semmiképpen 
nem a napi politikai célok szolgála
tára. Hanem főként az élet és a tör
ténelem tanulságainak tudatosítá
sára. Egy alkalommal Széchenyivel 
kapcsolatos feladatot tűzött ki, és 
akkor láttuk, vagy inkább megsej
tettük, hogy ő maga is hogyan ké
szül fel egy-egy történelmi témájú 
munkára. "Na atyák — mondta —, 
most jön egy történelemprofesszor, 
egy nagy tudós, és előadást tart ma
guknak Széchenyiről. Jól figyeljen 
mindenki, vegyen elő papírt, ceru
zát. Ez a professzor nagyon járatos 
a maga tudományában, pontosan 
ismeri a tényeket, tudja, hogyan vé
lekedtek Széchenyiről a kortársak, 
hogyan a maiak, és apróra ismeri 
azokat a momentumokat, amiket a 
képzőművészeti ábrázolás fel tud 
használni." Akkor jöttünk rá, hogy 
könyvészeti anyag mellett valószí
nűleg megvallatja témáiról a legis
mertebb és általa legtöbbre becsült 
tudósokat is.

— Volt a főiskolai évek alatt olyan 
kompozíciód, amelyhez különösebb em

lékek fűződnek?
— Másodéves 

koromban, amikor
— mint mondtam
— Pilch Nándortól 
tanultuk az anató
miát, Aba Novák 
azt a feladatot ad

ta, hogy csináljunk egy hat figurás 
kompozíciót. Áz ilyen feladat min
dig nagy gondot jelentett, annak a 
kompozíciónak valamilyen össze
függést kellett felvillantania. Nem 
úgy ment, hogy a hasamra ütök és 
felrajzolok hat figurát. Azt meg kel
lett komponálni, abban egy elgon
dolásnak kellett tükröződnie s azt 
az elgondolást aztán ki kellett mun
kálni. Akkor festettem a Zsidók és 
én című kompozíciómat, amely sok 
bajt hozott a fejemre. A vonaton 
utazunk egy harmadosztályú fül
kében, ebben a mi Számos-völgyi 
világunkban. Mellettem ül egy

erős vonzalmat éreztem és aki úgy 
a maga módján viszonozta is érzel
meimet. A maga módján, mert hi
szen volt neki egy szerelme, egy 
zászlós, akihez talán férjhez is 
ment. Ennek a lánynak, Trausch Li
zának megfestettem az arcképét. 
Egy lendületes, gyors portrét. Aba 
Novák figyelemreméltónak találta, 
és látta a képet egy vitéz Nagy Zol
tán nevű esztéta is, aki osztályláto
gatáson volt nálunk. Röviddel 
azután könyve jelent meg s abban 
rólunk is említést tesz: Hajnal Já
nosról és rólam.

— Milyen nagyobb feladatokat 
kaptál a továbbiakban?

— Aba Novák egy idő után el
határozta, hogy felhasznál minket 
hármunkat, Hajnalt, Azbej Imrét 
és engem vállalkozásainak előké
szítéséhez vagy kivitelezéséhez, 
esetleg beajánl olyan munkákhoz, 
amelyekre neki nem telt sem az ide
jéből, sem az erejéből. Ebben az idő
szakban ugyanis elhalmozták a 
legkülönbözőbb, rendkívül jelen
tős megrendelésekkel. Egyik ilyen 
vállalkozás, amihez bevetett ket
tőnket, Hajnalt meg engem, a szé
kesfehérvári vitézi székház fres
kósorozata volt. Behozott a műte
rembe egy tervet papíron, csinálta
tott két hatalmas préselt falemezt,

nagyszakállú zsidó ember, aki újsá
got olvas, szemben velem másik 
kettő, egy széki ember veszi le a 
csomagját a csomagtartóból, egy 
széki lány meg lehajlik a magáéhoz. 
Aba Nováknak nagyon tetszett, jól 
megtervezettnek, természetesnek 
tartotta, sikerültnek a figurákat, s 
volt mozgás, dinamika is a képben. 
Ki is állították a fiatal Szinnyeisták 
bemutatkozása alkalmával és meg
felelő fogadtatásban részesült. Má
sok viszont nagyon belémkötöttek: 
zsidó ember nem olvas újságot a 
vonatban — mondották —, főkép
pen az ilyen nagyszakállú nem. Az
zal vádoltak, hogy az egész csak 
ürügy volt, hogy zsidózhassak. 
Holott én azt akartam kifejezni, 
hogy együtt élünk, összetartozunk 
mindannyian, székiek, zsidók, ér
telmiségiek. Haza már csak a hír 
érkezett, hogy én a főiskolán zsi
dóztam.

— Akad-e más táblaképed is ebből 
az időszakból, amit említésre méltónak 
találsz?

— Említtem, hogy az évfolyam- 
társak között volt egy lány, aki iránt

amire fel lehetett rajzszegezni a 
megfelelő méretű papírt. A műte
rem hosszanti fala 6x5 méter volt. 
Az egyik falat János vette birtoká
ba, a másikat én. Feladatunk az 
volt, hogy a tervet nagyítsuk fel a 
székesfehérvári székház méreteire. 
Mi felrajzoltuk nyersben a kompo
zíciót. Két nap múlva jött Aba No
vák... Akkor láttuk, hogy mit jelent, 
ha valaki nagyon sokat tud, és na
gyon nagy művész. Az egészet ön
kényesen átrajzolta, megmintázta, 
végleges formába öntötte. A teljes 
felületet. Rendkívül gyorsan, majd
nem karomnyi vastag szénnel. An
nak alapján persze, amit mi fel
nagyítottunk, de csalhatatlanul a 
saját kézvonásaivel. Csak le kellett 
rögzíteni fixatívval és ment az 
egész Székesfehérvárra.

— A kivitelezésben is részt vette
tek?

— Oda minket már nem hívott 
meg, volt neki magániskolája is, és 
voltak állandó segítőtársai. A jobb
keze egy Stephan Heinrich nevű 
sváb festő volt, Pécs mellől, egy na
gyon hűséges és tehetséges ember,

nagy tudósa a falfestés minden 
technológiájának. Ezt az embert mi 
is megismertük egy szabadsággal 
egybekötött nyári gyakorlatunk al
kalmával. Ő készített elő mindent 
Aba Nováknak a székesfehérvári 
freskóhoz, végig mellette volt és fé
kezte, ha a mester semmibe vette a 
technológia előírásait

— Nem törődött a technológia elő
írásaival?

— Miért mondom ezt? A freskó 
úgy készül, hogy a falról leverik a 
vakolatot a tégláig, a fúgákat, a tég
lák közötti réseket jól kitakarítják és 
a falat fecskendővel bevizezik, a 
téglákat átnedvesítik. Utána hagy
ják 24 óráig szikkadni, akkor lehet 
újra rávakolni. Három réteg vako
lat megy rá, az utolsó egy márvány
porba kevert réteg. Erre jön a festés. 
Rendkívül gyorsan, erőteljesen, 
formában, színben hajszálponto
san. Javítani nem lehet, csak levág
ni a hibás részt és hasonló eljárással 
újrakezdeni. Ha Aba Nováknak né
ha valami nem tetszett, ki akarta 
javítani, nem törődött a technoló
giai parancsokkal. Ilyenkor kellett 
Heinrichnek közbelépnie. Ahol ő 
ott volt, soha nem pergett le és nem 
rongálódott meg semmi.

— Te láttad a székesfehérvári fres
kót készen?

— Természetesen. Óriási vállal
kozás, rendkívüli művészi tett volt. 
Ahogy bemegyünk a városháza 
épületébe, lépcsőkön haladunk fel
felé és mindinkább kitárul az óriási 
előcsarnok. A falon ott láthatók sor
ban Szent Istvántól kezdve a ma
gyar történelem nagyjai. Nem teljes 
létszámban és nem a kronológiát 
hiánytalanul követve (az erdélyi fe
jedelmek például nem jelennek 
meg), de századunkhoz és a szá
zadközéphez közeledve egyre tel
jesebben. G orom bán azt lehet 
mondani: tenyérnyi méretű arcké
pek. Azt freskóben megfesteni 
nagy virtus és óriási erőpróba.

Amikor említett nyári szabad
ságunkat töltöttük Pécésen, Aba 
Novák is meglátogatott bennünket. 
Vele együtt mentünk el Stephan 
Heinrichhez és ő hívta fel a figyel
münket, hogy ott, egy másik Pécs 
környéki faluban, Zengővárkony- 
ban él egy kiváló tudós, egy nagy 
ész, Fülep Lajosnak hívják. Ó a falu 
protestáns papja. "Ez a Fülep Lajos 
— tette hozzá — mellesleg vagy 
nem is mellesleg nagyon eredeti fi
lozófus és esztéta, nagy műértő és 
műbarát." Látogatása végén meg
hívott bennünket egy előkelő pécsi 
vendéglőbe. "Atyák — mondta —, 
mindannyian a vendégeim, de azt 
esznek, amit én: sok paradicsomot 
sok mézzel. Csak ezután rendelhet 
ki-ki, amit akar. bécsi szeletet, vagy 
flekként, kinek mi tetszik. Ez lehet, 
orvosi előírásra történt, hozzátar
tozhatott a kúrájához. Ekkor már a 
nagy operációján túl volt.

— Amíg hallgattalak, ahogy Aba 
Novákról, ötletességéről, vállalkozó 
kedvéről, robbanékonyságáról beszélsz, 
egyre azt forgattam a fejemben: kihez is 
lehetne őt hasonlítani a képzőművészet 
egyetemes történetének nagyjai közül? 
Kik lehetnének festő-rokonai, vagy ve- 
télytársai?
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— Én Aba Novákot csak önma
gához tudom hasonlítani. Úgy ér
zem, hogy ő egyedülálló külön- 
világ és nem hiszem, hogy téved
nék. Nem véletlen, hogy amikor Pi
casso megpillantotta a párizsi vi
lágkiállításra beküldött pannóját, a 
Francia-magyar barátság című mű
vét, amellyel a grand prix-t elnyer
te, felkiáltott: "Ki ez a vad óriás? Ki 
ez?" Ha részletekbe menően egyen
ként kezdenénk mérlegelni, ele
mezgetni, hogy kiéhez hasonlít
ható rendkívüli rajztudása, hallat
lan formakészsége, döbbenetes 
színkultúrája, lehet, hogy érdekes 
megállapításokra, adalékokra és 
párhuzamokra jutnánk, ismétlem: 
adalékokra. De csalhatatlan bizton
sággal kellene megállapítanunk azt 
is: az egész együtt annyira összeha
sonlíthatatlan, egyéni és annyira vi
lágokat átfogó, hogy csakis önma
gához mérhető. Ő olyan realizmust 
képviselt, olyan realizmust hozott, 
amely teljesen fedte a valóságot, sőt 
annak ugyanakkor új, ismeretlen 
vonásait és összefüggéseit villan
totta fel, és formájában is nagyon 
friss és új volt.

Mondok egy gyakorlati példát 
is arra, hogy mennyire megismétel
hetetlen és utánozhatatlan a művé
szete: a székesfehérvári freskó, 
amelyről az imént beszéltünk, a 
második világháború idején meg
sérült, jelentős része tönkrement. 
Restaurálni kellett. Erre a nehéz és 
kockázatos műveletre Dex Ferenc 
vállalkozott, aki a háború utáni 
években, amikor a restaurálásra sor 
került, ezt a tudományt adta elő a 
budapesti főiskolán. És nem lehet 
azt mondani, hogy Dex Ferenc nem 
jó művész. Bátran hozzányúlt a 
freskóhoz, de az Aba Novák által 
felfestett ősm agyarok majdnem 
pöigebajszú magyarok lettek. Azt 
úgy csinálni, úgy felfesteni, ahogy 
Aba Novák tudta, olyan darabo
san, keményen, férfiasán — más 
nem tudta és nem tudja. Másként 
lehet, hogy igen, de úgy nem.

— Mondtad, hogy Aba Novak kü
lönböző megbízatásokat is kerített szá
motokra. Mondjál egy-két példát...

— Kijárta az egyháznál, hogy a 
Kecskemét melletti Tiszaújfaluban, 
az akkor frissen befejezett neoro- 
mán templomban, a bencés apáca
rend templomában a freskírozást 
hirdessék meg pályázatra. Meg is 
hirdették s azt mi hárman nyertük 
el: Hajnal, Azbej és én. Megvolt az 
előírás, hogy mekkora legyen a 
munka, és a lépték is megvolt hoz
zá. Milyen jellegű legyen? Bencés 
rendről lévén szó és román stílusú 
templomról, a bizánci jelleget tar
tottam a legjobban illőnek. Nagy 
lelkesedéssel csináltuk, én úgy 
mentem neki, hogy ezt nekem kell 
megnyernem. Nem nyertem meg, 
csak részt nyertem. Hajnal terve 
kapta meg a kivitelezés jogát, Azbej 
és én részeket kaptunk. De Hajnal 
tervét kellett kiviteleznünk mind
hármunknak. Tökéletes igazságta
lanságnak tartottam, különben ma 
is ez a véleményem. Sajnos az én 
tervem nincs már meg, elkótyave
tyéltem. Hajnal tervének csak úgy 
gyöngyözött, gurgulázott minden

pontja, holott szerintem leegysze
rűsített, méltóságteljes román stílu
sú munka kellett volna hogy le
gyen. Hűségesen megcsináltuk, ki
viteleztük. Kértük az egyházi ható
ságokat, hogy közöljék ezt Bu
dapesttel, a díjkiosztó bizottsággal 
és Aba Novákkal is. Ő sajnos már 
nem látta a kész munkát, rákos volt, 
halálos beteg. A főiskolán is egy 
másik jeles festőművész, Kentuly 
Béla helyettesítette. Tiszaújfaluba is 
ő jött le, megnézte és átvette a mun
kát. Nagyon meg volt elégedve... 
Óriási pénzt kaptunk: fejenként 
500-500 pengőt.

Amikor felmentünk Pestre, első 
utunk Aba Novákhoz vezetett, be 
akartunk számolni neki a tiszaújfa- 
lusi munkánkról. Akkor már ké
szen volt Budán, a hegyoldalban 
gyönyörű lakása és óriási, modem 
műterme. Bement az ember az épü
letbe, jobbra-balra helységek, szo
bák, s utána a lépcsőkön lefelé ha
ladva lehetett bejutni a műterembe. 
Abban a szobában, ahol a vendége
it fogadta, óriási fotelek voltak s 
most az egyikben egy kicsi, töpörö
dött embert láttunk. Ő, aki egyszál- 
bél szegény ifjúként a cirkuszban 
birkózott, úgy tartotta fenn magát, 
aki később nagytestű fiatalemberré 
izmosodva a medvével birkózott a

porondon, most a fél fotelt sem töl
tötte ki. Megdöbbentünk.

Családjának tagjai nagyon szí
vélyesen fogadtak bennünket, és 
féltő gonddal lesték Aba Novák 
minden szavát, mozdulatát, a leg
kisebb jelt is. Felesége, valamikor 
modellje, méltó társként élt mellet
te a pompás házban. Megragadó 
szépségű asszony volt, fiatalabb 
éveiben sok kiváló művész rajzolta, 
festette. Volt egy édes kicsi lányká
juk s ott élt velük Aba Novák házas
ságon kívül született fia is, akit 
adoptáltak. Minden együtt volt a 
jóléthez, a gondtalan alkotó mun
kához s Aba Novák szelleme való
sággal szárnyalt, hihetetlen magas
ságokba emelkedett. A székesfe
hérvári nagyszerű alkotás után, a 
győri templom freskóinak kivitele
zése várta, a tervrajzokat előzőleg 
már elkészítette, s tudtuk, hogy a 
kivitelezésben ezúttal ránk is szá
mít. A katolikus egyház általában 
minden monumentális munkára őt 
kérte fel, ha ő nem vállalta, akkor

jött számításba pályázat űtján, Ken
tuly vagy Medveczky, akik szintén 
kitűnő képzőművészek voltak. De 
elkészült olasz megbízás alapján a 
Rómában építendő új Capitolium 
mennyezetfreskójának terve is: egy 
kétszer két méteres hatalmas rajz, 
amely a világ mindenrendű és ran
gú művelődési megnyilvánulását 
összefoglalja és megjeleníti. Ehhez 
Aba Novák pompás színvázlatot is 
mellékelt.

— Ennek a kivitelezésében is szá
mított rátok?

— Nem, azt csak ő tudta volna 
megcsinálni. Egyszóval: a szelleme 
szárnyalt, de a teste már nem tudta 
követni a szellemet. Félbemaradt a 
győri templom freskója és meghalt, 
mielőtt a római mennyezetfreskó
hoz hozzákezdhetett volna. Negy
venéves volt.

Csak annyit mondhatok össze
foglalásként: örülök és végtelen 
szerencsémnek tartom, hogy éle
temben egy ilyen nagy mesterrel 
találkozhattam.

— A harmadik főiskolai tanárod 
Szőnyi István volt.

— Amikor Aba Novák egész
ségi állapota végzetesen megrom
lott, Szőnyi István helyettesítette őt 
Kentuly kinevezéséig. Szőnyinek a 
táblaképeit, legalábbis azoknak jó

részét ismertem és nagyon szeret
tem. Sok költőiséget találtam ben
nük. A híres zebegényi temetést, a 
közel kétméteres kettős önarcké
pet, meg a tájképeit. Nagyon szép
nek találtam a festői megoldásait is, 
azt a bizonyos felfestést. Előfordult 
ugyanis, hogy nem ecsettel, hanem 
késsel hordta fel a színeket a tempe
ra miatt, mert ő gyakran tojás- és vi
asztemperával dolgozott, s aztán 
az úgynevezett koptatott eljárást al
kalmazta. A tájképei közül a múze
umban láttam egy gyönyörű vizes 
tájképet Egy csónak nekitámaszt
va a víz partján egy fának és néhány 
elmosódó figura. Nem mond sem
mit, de csodálatosan szép.

— Szőnyi hogy viszonyult hoz
zád?

— Ő volt az a tanár, akinek 
nemcsak én ismertem a munkáit, 
amikor találkoztunk, hanem ő is tu
dott már rólam egyet-mást. Emlí
tette, hogy ismeri a Szent László 
sorozatomat, és látta más munkái
mat is.

— Mennyi ideig volt tanárod Sző
nyi?

— Csak pár hónapig, utána — 
mint említettem — Kentuly követ
kezett...

— Céhztál arra, hogy főiskolai éve
id alatt az életkörülményeid, illetve nős 
ember lévén: az életkörülményeitek is 
változtak. Miben állt ez a változás?

— 1940-ben, amikor Észak-Er- 
délyt visszacsatolták és néhány 
évig Magyarországhoz tartozott, 
többen kerültek a főiskolára olya
nok, akik addig Bukarestben tanul
tak. Ezek egyike volt például Abodi 
Nagy Béla, akivel mind a mai napig 
bensőséges baráti viszony köt 
össze. Ez az az időszak, amikor a 
kormányzat is jelentős segítséget 
nyújtott az újonnan jöttéknek, hogy 
tanulm ányaikat folytassák, sőt 
nem is csak nekik. A Háromszék 
megyei Mester Miklós, aki behívá
sos alapon országgyűlési képviselő 
lett, különösképpen gondját viselte 
az Erdélyből Budapestre került e- 
gyetemistáknak, főiskolásoknak. 
Ettől kezdve jutottam én is szállás
hoz diákotthonban, és étkezési le
hetőséghez kantinban. Szili tehát 
ideiglenesen visszament a szülei
hez Kolozsvárra. Mester Miklós 
volt a vezetője és irányítója az erdé
lyi népies irodalmi társaságnak is, 
az ő révén kaptam olykor-olykor 
utazási blokkot, amivel ingyenes 
vonatjegy járt. Beutaztam vele a 
Székelyföldet, és többször felutaz
tam Budapestre s az ország más 
részeibe, amikor visszakerültem a 
főiskoláról. Az utazási blokk tette 
lehetővé, hogy eljussak Győrbe is, 
amikor Szőnyi befejezte a freskót és 
én már nem voltam Budapesten.

— Ezekszerint egyetlen "rossz em
bered " ajőiskolán a főtitkár volt...

— O engem valami okból kifo
lyólag hallatlanul gyűlölt... nem 
hinném, hogy a modellszerzés és 
más hasonló csínyek miatt. Volt ott 
a főiskolán, aki legalább ilyen vas
kos vicceket engedett meg magá
nak, egyik-másik még vaskosab- 
bakat is... egyszóval ez a főtitkár 
gyűlölt s diákéveim végére tartoga
tott még egy vaskos meglepetést. 
Kaptam tőle egy levelet, amiben az 
állott: több hallgató panaszolta, 
hogy állandóan köhögök, fertőző 
tüdőbeteg vagyok, amit két évvel 
korábbi hosszas kórházi kezelésem 
is bizonyít, ezért ő felszólít, hogy 
tekintsek el az órák látogatásától. 
Ez engem nagyon bántott. Azonnal 
a zöldkeresztes egészségügyi intéz
ményhez fordultam, hogy vizsgál
janak ki, és adjanak egy igazolást 
egészségi állapotomról. Ez meg is 
történt, kivizsgáltak, megkaptam 
az igazolványt... Elmentem az iga
zolvánnyal a főtitkárhoz, két pél
dányt csináltattam belőle, egyet 
otthagytam. Ugyanakkor megkö
szöntem a főiskola szívességét és 
bejelentettem, hogy eltávozom. 
"Dehát kérem, ha nem fertőző be
teg, nincs miért.." "Nem, köszö
nöm, én most nem járok többet, 
majd év végén visszajövök a vizs
gára..." Becsomagoltam (erről még 
fényépem is van) és hazajöttem Ko
lozsvárra.
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HELIKON

GYANTA GYULA

SZEMÉLYES VILÁGTÖRTÉNELEM
Krónosz számára nincs anakronizmus.

A KEZDETEK(től máig)
... Épp februárban jöttem világra — 
ez volt az első nagy élményem, 
de megsértődtem, mert ezt nem vártam! 
senki nem kérte véleményem, 
hogy mely országban, milyen családból 
szülessek meg, melyik korszakban — 

de utólag aztán nagylelkűen 
beleegyeztem, jóváhagytam.

A  cselekmény-, idő- és hely-egységet 
felrúgtam drámámban s ott helyben 
átkapcsoltam s elindítottam  
személyes világtörténelmem.

A z  idő rakétája hajtott, 
titkát a tér nekem kinyitja.
... Én fékeztem, vagy lefékeztek? 

Becsöppentem Paleolitba.

A  Nagy Törzsfőnök
Csinos idegenvezető nő 
(soha nem volt a szeretőm 6) 
intett: kövessem. — S én követtem.
De három lépés távolságot 
fenntartottam, ez régi elvem.

S 6 megszólalt nyelvjárásmentes, 
tiszta paleolit köznyelven.

S hallom az idegenvezető nők 
legcsinosabbjának hangját.
—  Bámuld!... ó  az! A  Nagy Tórzsfőnök! 

Csodáld a legnagyobbak nagyját.
A  büszkeségünk! 
ó  az kiért a szívünk lángol.
Forogva szállott le a fáról, 

hajbodorított feje koppant, 
két karját lódítva szétvetve 

pottyant
egyenesen a Mercedesbe.

S bevágva hallásból a KRESZ-et, 
azonnal kormányozni kezdett.

... És rábámultam.
A  Nagy Tórzsfőnök 

hét általános, rég hszáradt 
közhelyet egymáshoz dörzsölve 
pattintotta kútfejéből 
s osztogata a fényszikrákat.

S faragott bambusz ősjogarral 
dárdahegyeken tartott trónus 
magasából vezérelte a 
bölcsességét dicsérő kórust.

Körülujjongták csujogatva: 
rázdara, rázdara, humpele dunga! 
rázdara, humpele dunga — vagyis hát: 
te dárdarázó, humpele dunga, 
humpele dunga, rázd a dárdát!

Ahogy a British Museumban 
mutogatták később a britek.
... Humpele dunga! dárdarázva 

táncolnak a paleolitek.

A kőbalta
Később megéhezett a jónép — 
s amíg a szabadonválasztott 
legcsinosabb combot falták, 
unalmamban csiszoltam kőből 
ajándékul az első baltát.

Nem sejtettem akkor, hogy ebből 
(a tizenkilences század végén) 

micsoda kultúrbotrány támad:
A  Tórzsfőnök épp Stanley ellen 
forgatta bőszen kőbaltámat.

Ma ottan múzeum vigyáz rá, 
könyveket írnak kőbaltámról.

A  Tórzsfő-ficsúr most Cambridge-ben 
doktorál atomfizikából.

Egy nap megjött — és fordult máris 
zsebben a pénzzel, várta Párizs,
Monte Carlo meg Las Vegas is: 
a rulettgolyók siettetnek.
... Svéd kedvesének igézet ellen 

gyíkfarkot hozott amulettnek.

Fotocellás villájukban, hol 
nincs h lincs, se zár, se kulcslyuk — 

éhenhaltak, merthogy bedöglött 
elektronikus konzervkulcsuk.

Bűnbeesés
Kővágó kristályt pattintottam: 

az első vésőm, első ékem. — 
ó k  hívtak vagy én csábultam 
el? —  De megtörtént bűnbeesésem: 

jelet, betűjelt vágtam kőbe, 
sziklába róttam napvilágot.

De az igazság kőszilánkja 
a Nagy Tórzsfőnök szemébe vágott.

Ez lett a vétkem, a főbűnöm  — 
hordozom súlyát s tűröm, 
látom:
első rovásom
napjától vagyok dögrováson.

Nem sejtettem: 
kedvesem arcát hknek ökle 
és mért roncsolta szét örökre.

Nem tudtam még: tízezer szemfül, 
ezer kamera, száz kanális 
tapad rám.

De rikoltva csattan nagy Tórzsfőnök: 
Ádám, hol vagy!... Hogy az anyád is!...

Egy villantásra észre tértem, 
iszkoltam is már észrevétlen.

... Ugornak nyomban... itt van! O tt van!... 
És paleolit stílusban 
üvöltve rázzák a 
detektorvégú lándzsákat.

Szimatolóval kóstolgatják 
a nyomokat, miket takaratlan 
nekik hagytam.

Hallom: közelít csácsogásuk. —
A  helyszínt változtatva másutt 
a füvek védelmébe fexem:
S leadtam nyomban az ÚJ S Z Á Z A D N A K  
östörténelmem a telexen.

U tóirat
Szép paleolit vezetőnőm  
naponta visszatérő álmom, 
fehérre főtt medencecsontját 

(rehabilitált névutóval) 
hamutartó gyanánt használom.

Finom, de szemrehányó szóval 
vendégek előtt is megszólal:

(tehntélyem nem tartja sokra) 
ne verd a hamut az abroszra.

1987

A HELIKONban a nemrég közölt, külföldről hazakerült Gyanta Gyula-versekhez 
írt tájékoztató utolsó mondata így hangzik: Gyanta Gyula versek újabb felbukkanása 
nem lehetetlen.

A Személyes világtörténelem darabjai nem külföldről kerültek haza; valaki magához 
vette a verseket, amikor— jó tíz évvel ezelőtt — a szerző fel akarta olvasni a Temesvári 
Franyó Zoltán Irodalmi Körben. De barátai eltanácsolták, lebeszélték szándékáról. 
Szerencsére! ő k  jobban érezték a "robbanás" veszélyét, a biztos szerzői nyaktörést, 
hiszen "tízezer szemfül, ezer kamera, száz kanális tapadt rá".

És az olvasó... ma... hogy éli át?
(Közzéteszi: ANAVI ÁDÁM)

Domokos Lehel: Madrigál
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K Ó I /E X -
Ha Ortega y Gasset jogosan jelenthette ki, hogy minden 

nem zet, m ár csak a történelemben kifejlődött nyelve miatt is, 
külön kultúra, mi azzal egészíthetjük ki gondolatát, hogy 
m inden demokrácia m ás és m ás nemzeti jegyeket visel magán. 
Más és m ás színeket kever hozzá az egyetemesen elfogadott 
alapszínekhez. Nem rég egy orosz filmrendező, Szergej Mihal- 
kov m ondott erről az a d o t t s á g 1. uenany lírai es tanyar m on
d a to t. A zt b izonygatta , nogy az orosz dem okrácia, ha 
egyáltalán megvalósul, sose fog hasonlítani például az ango
lokéhoz, m ert ahogy Angliában a gőzgép, Oroszországban 
m indig az irigység volt a m ozgató erő. M árpedig ha ezt az 
irigységet hozzáadjuk a demokrácia "szabadságához", rémsé
gek következnek.

Ha föltétlenül szeretne is hinni az ember a romániai de
mokrácia jövőjében, egyetlen percre se m ondhatunk le a köte
lező óvatosságról. Különösen mi, m agyarok nem, akik m ár jó 
néhányszor végignéztük és végigszenvedtük történelmük vál
tozatos és villámgyors kígyómozgását. Lehetne vád és lehetne 
irigység is ez a megjegyzés, de azt szeretném inkább, ha tár
gyilagos fölvezetője lenne egy időszerű gondolatsornak. Ro
m ánia, hason lóan  a régi, tö rténelm i M agyarországhoz, 
soknemzetiségű ország. Színes és gazdag képződmény. Átél
hető büszekeséggel megtermékenyítve, ugyanakkor egyre ne
hezebben leplezhető ellentmondásokkal. Egy ilyen országban 
m indig nehezebb megvalósítani a demokráciát, m int a nemze- 
tileg egyöntetűbb, egyneműbb államalakulatokban, mert a 
demokrácia forgószínpadát m ozgató többségi és kisebbségi 
elv fogaskerekei itt nem  illeszkednek össze. Más kultúra, más 
érzelem, másféle hagyomány, történelem és másféle szenvedés 
mozgatja egyiket is és a másikat is. Megeshet, hogy ami az 
egyiknek fehér, a másiknak csak azért is fekete. Dacból vagy a 
sokszor m egsértett önérzet elvakultságából.

így engedték át a közép-európai, látványos "békeszerző
dés" pátoszát a szlovákoknak. Pontosan tudták azt is, hogy a 
jelenlegi m agyar korm ány sikerre éhes, és az is inkább a 
könnyebb ellenállás útját választja. Amikor elég gyorsan kide
rült, hogy a m agyarok aránylag könnyen elintézhető vitafelek 
— ném i iróniával szólva —> két-három huszárroham m al fog
lalták el a nekik legkedvezőbb hídfőállásokat. Ha kell a ma
gyaroknak az Európa Tanács 1201-es kisebbségi ajánlata, 
tessék, m egkapják — lábjegyzetben! Kollektív jogok? Ugyan! 
Ahhoz a kollektív tulajdon visszaadása is kötelező lenne.

A m agyar korm ány ennél a vastagon fölmeszelt határvo
nalnál m egtorpant. Megérezte, ha annyit kér a román kor
mánytól, am ennyit az ott élő magyarok kémek, s amennyi a 
történelmi igazságtevés szándékát hitelesítené, akkor oda a 
diplomáciai siker, a vállveregetés, a kézfogás, oda az egész 
világot körbeutazó mosoly, a nagyok elismerése, és szemük
ben m ég a bűnösök is mi leszünk újra, mi, akik épp az ő aka
ra tuk  és tudatlanságuk áldozatai vagyunk

A sikervágyat és a helyzet abszurditását érti az ember, de 
azt m ár nem, hogy a rövid életű sikert hosszú távú kártevések 
megindoklása esetében is győzelemként könyvelik el. Mintha 
futballt játszanánk egy kapura, és m inden hálóba rúgott lab
dát, az ellenfélét is, gólként kellene ünnepelnünk.

A történelem arra int bennünket, hogy a román-magyar 
viszonyban elkezdődött barátságosabb hangnem et egyáltalán 
ne becsüljük le, de ne is kísérjük diadalm as orgonaszóval. Ne 
higgyük, hogy a sorozatos kudarcok után máról holnapra 
sikeresek lehetünk. Tartózkodásom hátterében nincs semmi 
gyanakvás, csupán a váratlan földrengések tapasztalata. És a 
két nem zet kultúrája között levő alkati különbség. Annak 
például, aki a m agyarok részéről alapszerződést készít elő 
vagy ír alá, nemcsak az Európai Közösség politikai katekizmu
sát kell ismernie, nemcsak a közép-európai történelem gordi
uszi csomóit, hanem  az itt élő népközösségek mítoszait, 
viselkedéstanát, sőt hellyel-közzel m ég a filozófiához kapcso
lódó viszonyát is.

Csoóri Sándor. Határsértés, súlyos gondokkal, Hitel 97/3.
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 98.
Mit akarnak a mai fiatalok?

Természetesen a mai huszon
évesekre és a harmiancasokba át- 
hajlókra gondolok, és zenére. 
Életem utóbbi negyven éve kötő
dik a m indenkori huszonévesek 
indulásához, hiszen tanítványa
im zöme 18 éves életkortól a 22- 
vel, 24-el bezáróan fordul meg 
óráimon. Újra m eg újra átélem 
velük együtt m indennapi problé
máikat. A "merre és hogyan to
vább" kérdésre rákérdező  szo
rongásukat. Vágyaikat, hitüket, 
rem ényüket is m agam énak ér
zem, m ert akarva-akaratlan bele
kerülök az ő világukba. Nehéz 
periódus! Nehezen szakadnak el 
a középiskolás reflexektől. A ta
nár-diák viszony m ég egyáltalán 
nem főiskolás. Á tanár m ég min
dig a büntető "hatalom" jelképe. A 
kutatási terület és maga a tudo
mányos elemző m unka még jó 
ideig inkább feladat, sőt lecke 
(azaz: kényszer) és nem  szenve
dély. Két hangnem  között ver
gődnek , hogy zenei term inus 
h asznála táva l éljek. M ajdnem  
ATONÁLIS állapot. Egyszer, év
tizedekkel ezelőtt kis esszét írtam 
"Atonális gyermekek" c ím m el. 
Most, a század vége előtt talán 
ATONÁLIS FIATALOKRÓL kel
lene írnom. De őket ismerve, ta
lán nem lenne a megfelelő jelző.

Mit is akarnak a mai huszon
évesek?

Azt hiszem, még sokáig diá
kok szeretnének m aradni. Gyer
m ekek! M ég p e d ig  isk o la i 
környezetben, biztonságban élő  
gyermekek. Sokuk nyilatkozta az 
utóbbi időben fülem hallatára: 
'N em  akarok felnőni! Nem aka
rok felnőtt lenni! Ha tudtam  vol
na, hogy milyen nehéz felnőttnek 
lenni...! Jó volna m inél tovább 
gyermek maradni!" A m ondat
sort még lehetne folytatni, sőt fo
kozni is.

Meglepő?!
Talán igen. De csak első hal

lásra. A szülői otthon, az iskola 
TONÁLIS KERET a mai és a m in
denkori fiatalok szám ára. Ma
napság talán mégnagyobb szük
ség van rá, m int valaha is volt. A

hatvanas évek fiataljainak sem 
volt egyáltalán könnyű, de igye
keztek minél ham arabb bekerülni 
az élet forgatagába és... m eg is 
állták a helyüket. M anapság egy
m ásután iratkoznak be az újabb 
és újabb szakokra, csakhogy ne 
kerüljenek ki az élet forgatagába. 
Úgy tűnik, az ÉLET szám ukra a- 
tonálissá vált. Nemrégiben egy 
külföldön tanuló diák m ondta: 
"Nem akarom bevégezni tanul
m ányaimat, m ert ott, külföldön, 
ahol tanulok és megélni akarok, 
tanulm ányaim  végeztével nincs 
m ihez kezdenem". Igaz: m űvé
szeti területről volt szó beszélge
tésükben. De nem tévedek, ha azt 
gondolom, hogy a jelenség általá
nosabb, m intsem  hogy a zene 
vagy a művészetek m ás területé
re szorítkozna csak. Ezekkel a 
gondolatokkal vettem a kezembe 
azt a kecses, vékony kis ezüstle
mezt, am ely Svédországban je
lent meg az UNESCO patroná- 
lásával és mai svéd ifjú zeneszer
zők közül négynek a m űvét hoz
za el hozzánk, és egy kolozsvári, 
o tt tan u ló  egyetem i hallgató , 
Cristian Marina Fatidique c. elek
troakusz tikus, közel hétperces 
kompozícióját.

Élekronikus zene ez a javából, 
de jól m egtűzdelve m indenféle 
akusztikus designnal, hogy diva
tos kifejezéssel éljek.DESING- 
ZENE ez. Tetszetős hangzások. A 
hangzás-környezet nyújtotta le
hetőségek keretei között kibonta
kozó  EUFÓNIA is jellem zője. 
Finom hajlatú csőbutorok, üveg
lapok, fémburkolatok, absztrakt 
képek díszítette lakáskömyezet- 
be illő kamaramuzsika. Hiszen ki
lép  a h a n g v e rs e n y te re m b ő l, 
hazajön a hallgatóhoz. Ultramo
dern hangvisszaadó készülékbe
re n d e z é s t  k ö v e te l m ag án a k , 
h iszen csak így érvényesülhet 
igazán. Kellene hozzá a m odem  
technika m inden eszköztára. En
nek hiányában jómagam csak fül
re tapasztott lehallgatóval — ez 
legalább sztereóién!— hallgatom 
ezt a zenét, m iközben e sorokat 
írom. Nézegetem a harmonika- 
szérűén kinyitható, nagyon ötle
tes k isé rő fü ze te t. A csak n a 
gyítólencsével olvasható mikro- 
betűs szöveget. És... a nem  m in
d e n n a p i d ís z íté sű  fed ő lap o t. 
Kékes-sárgás, szeszélyes vonal- 
rajzú ábra. Barlangfal-rajzolat? 
De leh e t v a lam ily en  kü lönös 
m árványlap metszete is. Vagy ta
lán felhők? Nem tudom! Akár
csak a zene-folyam, úgy gomo
lyog ez a kép is. ÚJ VILÁG SZÜ
LETIK EBBŐL A GOMOLYGÁS- 
BÓL? Adja Isten!

TERÉNYI EDE
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Májusi évfordulók
1 — 325 éve született Joseph Addison angol költő

200 éve halt meg Johann Baptist Alxinger osztrák költő
2 — 560 éve született Filippo Buonaccorsi olasz humanista

90 éve született Alfreds Dzilums lett író 
140 éve halt meg Alfred de Musset francia költő 
225 éve született Novalis német költő

3 — 350 éve született Joannes van der Goes Antonides holland költő
140 éve született Jannisz Psziharisz görög író

4 — 60 éve halt meg Bárd Miklós költő
225 éve született Friedrich Arnold Brockhaus német kiadó 
160 éve született Theodor Rosetti román kritikus

5 — 50 éve halt meg Bertel Gripenberg finnországi svéd költő
6 — 75 éve született Bezerédi Zoltán németországi magyar író
7 — 140 éve született Jan Herben cseh író 

110 éve született Henri Pourrat francia író
130 éve született Wladyslaw Reymont lengyel író 
90 éve született Szabédi László romániai magyar költő 
60 éve halt meg George Topárceanu román költő

8 — 120 éve született Adolf Meschendörfer romániai német író
30 éve halt meg Elmer Rice amerikai író

9 — 300 éve született Juan Martinez Salafranco spanyol író 
120 éve született Jean Tharaud francia író

10 — 460 éve halt meg Andrzej Krzycki lengyel humanista
11 — 175 éve született Szigeti József drámaíró
12 — 100 éve halt meg Minna Canth finn írónő 

125 éve született August Vermeylen belga költő
13 — 90 éve született Daphne Du Maurier angol írónő
14 — 110 éve született Constantin Ignätescu román író 

25 éve halt meg O. J. Kornyijcsuk ukrán író
330 éve halt meg Georges de Scudéry francia író

15 — 110 éve született Edwin Muir skót költő 
40 éve halt meg Camil Petrescu román író

16 — 30 éve halt meg Forbáth Imre szlovákiai magyar költő

17 — 90 éve született Dsida Jenő romániai költő 
190 éve született Petrichevich Horváth Lázár író

18 — 10 éve halt meg Bajomi Lázár Endre irodalomtörténész 
140 éve született Csánki Dezső történész
25 éve halt meg Csépe Imre vajdasági magyar költő
60 é v e  s z ü l e t e t t  L á s z ló f fy  A l a d á r
125 é v e  s z ü l e t e t t  B e r t r a n d  R u s s e l l  a n g o l  f i lo z ó f u s

19 — 70 éve halt meg Ahmed Hikmet török író
21 — 180 éve született Karol Balinski lengyel költő 

125 éve született Divald Kornél történész
550 éve halt meg Pieter Comelis Hooft holland költő

22 — 60 éve halt meg Balázs Ferenc romániai magyar író 
175 éve született Gheorghe Simon román író

23 — 30 éve halt meg Langston Hughes amerikai író 
50 éve halt meg Charles Ferdinand Ramuz svájci író

24 — 320 éve halt meg Anders Bording dán költő 
370 éve halt meg Luís de Góngora spanyol öltő

25 — 80 éve halt meg M. A. Bahdanovics belorusz költő
26 — 175 éve született Edmond Goncourt francia író
27 — 130 éve született Arnold Bennett angol író 

120 éve született Domanovszky Sándor történész 
170 éve született Vajda János

28 — 40 éve halt meg George Bacovia román költő 
250 éve halt meg Luc de Clapiers Vauvenaigues 
francia gondolkodó

29 — 70 éve halt meg Georges Eekhoud belga költő
30 — 30 éve halt meg Dékány András író
31 — 190 éve született Georg Herwegh német költő

170 éve halt meg Pápay Sámuel magyar irodalomtörténész 
110 éve született Saint-John Perse francia költő 

? — 620 éve halt meg Guillaume de Machaut francia költő

Május éjén
a régi bor
Tóth Á rpád  versének egyik szakaszát idézzük  

a v íz s z in te s  1. függőleges 15, 82. va lam in t a v íz 
sz in tes  30 . szám ú  sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk É, A, A, I). 15. A Szoborfaragó című 
Forrás-kötet költője, utolsó négyzetben sze
mélynevének kezdőbetűjével. 16. Kontinens. 
17. Rangfokozat. 18. Juttat, régiesen. 19. De- 
cebál népe. 20. ó  Párizsban. 21. A föld irányá
ba. 22. Motorok forgórésze.24. Udvarhely
széki falu (Siménfalva község). 27. Porció. 28. 
Fejedelmi dm mohamedán országokban. 29. 
Neves nagyváradi költőnk névbetűi. 30. Az 
idézel negyedik sora (zárt betűk: Ö, T, E, R). 32 
Újság. 33.... Radulesai, híres román színész. 
34. Kis folyóvíz. 35. Állófilm. 36. Aroma. 37. 
Svájc fővárosa. 39. Több római pápa neve. 41. 
Luxemburgi és hazai kocsik betűjele. 43. S. A 
45. Anyadisznó. 47. Angliai város. 49. Funda
mentum. 51. Helyhatározó szó. 53. Kezezés a 
focih#n. 55.... út, fel is út. 57. Női becenév. 58. 
Ágakat metsz. 60. Japán teaházi énekes. 62 
Vissza:... Győr, miskold lakónegyed. 64. In
dulatszó. 65. Erezet egynemű hangzói. 67.... 
Lajos, magyar költő volt. 68. Tüzet gerjeszt 
70. Ugyanaz. 72. Szereplő Caragiale Megtor
lás c. drámájában. 74. Ravasz Zoltán. 75. Gőz 
betűi. 76. E. F. N. 81. Kén, rénium és nitrogén 
vegyjele. 82. Svájd folyó. 83. Gabonát kévébe 
gyűjt. 84. Vacakság, ócskaság. 85. Svéd, mál
tai és olasz kocsijel. 87. Hangtalanul ível. 88. 
Titokban figyel. 89. S. T. 90. Nap Bukarestben.

91. Pengető népi hangszer. 94. Kárpitozott 
fekvőbútor.

FÜGGŐLEGES: 2. Vajda János ismert 
költeménye. 3. Horvát Lídia. 4. A Tücsök és 
bogár írójának keresztneve. 5. Franciaországi 
folyó, fonetikusan. 6. Iluska egynemű hang
zói. 7. Galaji megyei kocsijel. 8. Humusz. 9. 
R. U. 10. ... tőzsde. 11. ... home! Takarodj 
innen! 12. A máj váladéka. 13. Nátrium. 14. 
Meg nem határozott személy. 15. Az idézet 
második sora (zárt betűk Z, L). 20. Bizony a 
halotti beszédben. 21. Osztrák, német és bel
ga kocsijel. 23. Titán és ólom vj. 24. Levélen 
álL 25. Küzd. 26. Toledo egynemű hangzói. 
27. Bárágani-i sóstó. 29. Dicsekszik. 31. Olaj, 
angolul. 33. Felhord! 38. A Görzi elégiák c. 
verseskötet szerzőjének névbetűi. 40 Dolgos 
kéz jelzője. 42 Kevert angol olaj. 44. ALéda- 
versekköltője. 46. Ismert Petőfi-vers. 48.Kerti 
lak, elárusító bódé. 50. ... Iván, A szegedi 
boszorkányok dmű regény írója. 52. Levegő, 
románul. 54. Állatsereglet. 56. Téli sportot 
űző. 59. Sebészkés. 61. Magyar rege erdei 
vadja, névelővel. 63. Ötszázegy római szám
mal. 66. Rajzfilm-sztár. 69. Módszeres prog
ram. 71. Dravida népcsoport tagja, névelővel. 
73. A világ leghosszabb folyója idegen helyes
írással. 75. Vízduzzasztó. 77. Kisgyermek te
szi álmában. 78. Női becenév. 79. Kacag. 80. 
Szoba-elem. 81. HCL. 82. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk É, A, D). 84.... Antal (1838- 
1913), történetíró, kanonok a Batthyány- 
könyvtár őre is volt. 86. Római hetes. 88. Ipari 
növény. 91. Motorbicikli márka. 93. Helyha
tározó rag. 94. Szolmizádós hang. 95. Máthé 
Éva.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 7. számában közölt A kereszt előtt 
d m ű  rejtvény megfejtése: Én Krisztusom, hozzád leszállt a 
húsvét, de nekem új s új nagypéntek ju t ismét!
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