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Q „Voltak tüzek, szivárványos remények.
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SZABÓ GYÖRGY
Könyv a régi kolozsvári diákéletről
A Zajló esztendők című önéletraj

zi trilógia második részét megállás 
nélkül olvastam végig (az I. kötetről 
a Helikon 1995. szeptember 20-i szá
mában közöltem ismertetést), és ez 
érthető. Sombori Sándor ebben a 
kötetben (A kolozsvári diák, Európai 
Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy 1996) 
jórészt olyan emberekről ír, akiket 
szinte kivétel nélkül személyesen 
ismertem, vagy olyan eseményeket 
sorakoztat fel, amelyeket magam is 
átéltem.

A könyv szerzőjével 1939 őszén, 
az egyetemi beiratkozás napján, a 
dékáni hivatal előszobájában is
merkedtem meg; ismeretségünk 
hamarosan tartós barátsággá mé
lyült, s ha megérjük 1999-et, akkor 
jubilálunk: kapcsolatunk, bár az 
utóbbi időben csak levelezésben 
nyilvánult meg, elérkezik a hatva
nadik évfordulóhoz.

A kötet p á ra tlan u l gazdag 
anyagra épül s nem véletlenül: szer
zője többször említést tesz színházi 
naplójáról, filmekről és olvasmá
nyairól készített feljegyzéseiről; az 
utóbbiakban nem csupán az elolva
sott művek címét jegyezte fel, mint 
e sorok írója tette élete egyik szaka
szában, hanem röviden jellemezte 
az elolvasott könyvet, leírta főbb sa

játosságait. Felhasználta ezenkívül 
kiterjedt és megőrzött levelezésé
nek anyagát is; ezek nélkül a mi 
korunkban gyarló emlékezetünk
kel már nehéz volna eligazodni a 
letűnt idők homályában.

"Öt évet éltem ebben a történel
mi levegőjű városban", írja Kolozs
várról (169.), hogy azután a Sors 
visszavesse oda, ahonnan egykor 
elindult: Háromszék ősi földjére.

Az első lapoktól kezdve csak
nem végig minduntalan jól ismert 
nevekre bukkanunk a könyvben. 
Villanásszerűen vagy részletesebb 
bemutatásban találkozunk Dobri 
Jánossal, a cserkészmozgalom e- 
gyik nagy alakjával, a későbbi teo
lógiai tanárral, akitmindenki "Janó" 
néven szólított; Oláh Tiborral, a ki
tűnő színikritikussal; a "Poéta" né
ven emlegetett Derzsi Sándorral, 
akinek kezdetben diáklapok, ké
sőbb komoly folyóiratok is közöl
ték a verseit, sőt, egyik tordai ol
vasójának annyira m egtetszett 
egyik verse, hogy 500 lejt küldött 
neki; a tragikus sorsú Szikszay Je
nővel, aki a brassói állambiztonsági 
szervek zaklatásai miatt az öngyil
kosságba menekült; a gyorsbeszé- 
dű, hirtelenszőke Gálfalvy Sán-
> > » >  folytatás a 4. oldalon
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Szürke
Szürke bükkök közt hamvasszürke pára. 
Megszerettem e matt színt mostanára. 
Rikít a piros, megfagyaszt a kék.
Gőgből, hivalkodásból már elég.

Tudom, színek kavargása az élet.
Voltak tüzek, szivárványos remények... 
Maradt: fény-árny, fehér-fekete — szűrve. 
Tapasztalások bölcsessége: szürke.

Csuhám felöltőm, furcsa szerzetes.
A táj ködös, az út havas, jeges. — 
Elindulok egyszer a fák szavára.
Elnyel a föld szürke látóhatára.
1997. január 19-én.

Szín-Játék
Mikor felhők közül süt ki a nap,
azt a különös fényt,
azt a szúrt, furcsa színű fényt,
mintha tejüvegen keresztül...
Aztán a felhők, mint a függöny,
összecsukódnak,
elborul-komorul a világ,
remegnek, ejtőznek, inognak
az ágak és a levelek,
arcodba csap a hűvös szél, és már
dörög is távolabb a menny.
Érett csöppek hullnak kezed fejére. 
A szín-játéknak vége van.
Esik.

Azt a különös fényt,
azt a szúrt, furcsa színű fényt,
mintha tejüvegen keresztül...
19%
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Körkép a mai erdélyi 
magyar irodalomról

BERTHA ZOLTÁN

(befejező rés«)
A fiatalabb prózaírók, inspiráló 

egyidejűjégben a magyarországi 
(és az összmagyar) irodalom-eszté
tikai átalakulások ritmusával, elvá
laszthatatlanul im már azok d i
namikájától, bizonyosság és bi
zonytalanság titkos és felfedező 
mezsgyéit figyelik, s elfogulatlan, 
frivol játékossággal, a szövegalko
tás könnyed és ironikus reflexivitá
sával és v iszony lagosításával 
alkalmazzák — eklektikus jelen
tésszórtsággal és töredékességgel
— a legkülönfélébb epikai-poétikai 
eljárásokat és formahagyományo
kat a történetelvű-anekdotikus 
rémhistóriától a történet-megsem
m isítő abszurd viccalakzatokig. 
Szkepszis, filozofikus távolságtar
tás és imaginárius emberszemlélet 
keretezi ezeket a sokrétű szöveg- és 
jelentésvonatkoztatásokkal talá
nyossá párolt-absztrahált történé
seket; esem énydarabkákat. Az 
esendőség mindennapjaiba furcsa 
ábrándok szűrődnek kesernyés lí- 
raisággal (Medgyesi Emese: Pontos 
idő, 1992, Kisgyörgy Réka: Angyalok 
kenyere, 1993), az önvallomás hul
lámzó szubjektivitása lágy-érzel
mes és gyengéd szenzibilitással 
tölti fel az emlékképeket (Vida Gá
bor: Búcsú a filmtől, 1994, Sebestyén 
Mihály: Napfogyatkozás az Egyetem 
utcában, 1994), máskor csapongóbb
— nyersebb vagy éppen áttétele
sebb — képzetmozgások, áttűné- 
sek metszik a jellegzetesen mai 
élethelyzet-leírások övezetét (La
katos Mihály: Előjáték, 1995, Papp 
Sándor Zsigmondi A 72-es blues, 
1995), vagy a társadalmi mélyvaló- 
ság élménybősége tör a felszínre 
(Albert Attila: Árnyék kereszttűzben, 
1991, Géczi A. János: Patthelyzetek,
1992) . Egyfajta ötletdús ál-gyer- 
mekiesség, neo-naiv humor és iró
nia stilizálja Molnár Vilmos (Leóéi 
Szingapúrból, 1993), György Attila 
(Kt olyan, mint a Sárkány?, 1995), 
vagy Fábián Lajos (A világ útvesztői,
1993) fanyar szövegjátékait, hason
lóképpen — s a legkiforrottabb mi
nőségben — Láng Zsolt (esszé
kötete: Hányán mentek Piripócsra?, 
1995) parodisztikus kalandokkal, 
gegekkel, egzotikummal fűszere
zett elbeszélésfüzéreit (Perényi sza
badulása, 1993, A pálcikaember élete, 
1994, a Bestiárium Transylvaniae-dk- 
lus). Az egyik figura, a Pálcikaem
ber, aki "ajtót ny ito tt m agán”, 
banalitás és fantasztikum összeérő 
sávjában, semmiségek és mesei- 
álomi csodák lebegtető szférájában 
billeg, úszik, kalandozik, eljutván a 
világ végére és a Holdra is, ahol 
csendes őszi dalokat énekel, s azt a 
tanulságot vonja le, hogy "sohasem 
tudhatjuk, valójában kik vagyunk 
(...) és aminek lennie kell, az is oly 
bizonytalan".

A fiatal erdélyi lírának a kilenc
venes években beérkező áramlatai

ban (az Éneklő Borz, a Serény Múmia, 
az Előretolt Helyőrség, a "transzkö
zép" nemzedékeiben) nagyjában- 
egészében ugyanez a posztmodem 
életérzés, alapbeállítottság domi
nál. Hol a meghökkentően nyers, 
harsány-drasztikus dezillúzió és 
anti-lírai indulat (Sántha Attila: 
Münchhausen báró csodálatos versei,
1995, Orbán János Dénes: Hümeriá- 
da, 1995), hol a nyugtalan tűnődést 
és keresést megvalló profán-érzel
mes személyesség (Kelemen Hu
nor: Mínuszévek, 1995, Demény 
Péter: Ikarosz imája, 1994, Fekete 
Vince: Parázskönyv, 1995 és Ütköző,
1996, Benő Attila: Csontkalitka, 1995, 
Simon Attila: Elmondom-e ezt vagy 
álmodom?, 1994), hol az intellektuá
lis tárgyiasság és képiség, a vizuá
lis, szemlélődő kontempláció (Jánk 
Károly: Álom a nyomokban, 1994), 
vagy a hasonló látványfestő lélek- 
feltárulkozás játékos-varázslatos 
dallam ába omló, tisztán-szerel- 
mesen rezgő, igézetes-delejező me
lankólia (László Noémi: Nonó, 
1995) nyújt megkapó alapbenyo
mást. A konzervatívnak (olykor ki
hívóan annak) tekinthető emo
cionális és formai ihletettség má
soknál is döntő versképző szerep
hez jut, így Cseh Katalin intim su
gárzású, filigrán szerkesztésű ver
seiben (Szófogyatkozás, 1993), Tamás 
Tímea szerelmes és istenkereső 
konfessziót, fohászt és dialógusvá
gyat sodró költészetében (KörÉvek, 
1992, A madárijesztő panaszai, 19%; 
esszékötete: tempus fugit, 1994), 
vagy Egyed Emese tradicionális 
természetáhítatot, műveltségi és ér
zelmi értékhagyományokat míve
sen cizellált, törékeny ívű költe
ményekbe foglaló lírájában is (Ma- 
dárcsontúversek, 1993, Himnusz csip
kefával, 1993, Élővizek, 1995). 
Szépség és fájdalom kettősségében, 
a múltba és a tájba tévedő tekintet 
megrendülésében dereng föl nála, 
hogy "Átalakultak szimbólumaink. 
/  Talpon száradt el a délceg fenyő, 
/  világtalan a csillagrúgó táltos"; "A 
farkashorda törvényei közt nincs 
víz, nincsen só gyönge szarvasok
nak: /  csapásaikat önként hagyják 
el. / /  Csönd, csönd: halálos sza
badság füröszt /  otthonuk-vesz- 
tett, elvadult tinókat, /  s idegen 
szavú madár énekel" (Másolat); 'Tcö- 
szöni szépen erdély éppen múlik /  
küszködünk benne halálunkon tú- 
lig /  nem adjuk úgyis odavan / /  
szüless légy vélem hontalan /  szü
less még mindig túl kevés /  az ál
dozat a szenvedés /  csaló világra 
tervezünk /  mentsd magad tündér 
gyermekünk" (Históriás töredék). De 
Gál Éva Emese egyszerre finom és 
expresszív metszésű keserveseiből 
(Vízesések, 1994) is a sorsmegviselt 
lélek riadalmai szólnak — a bánat 
és a paradox remény himnikus só
hajaival: "A mítosz borba fojtható, 
/ /  s fojtható vérbe, lázba, némaság

ba, /  de soha nem fojtható igazság
ba /  ott, ahol a lélek alattvaló! (Ko
lozsvári szonett); "Ennyi halálból 
nincs feltámadás! (...) de életünket 
kioltja a kétely, /  mert nemlétünket 
is fölérjük ésszel, /  ha nem remél
jük, hogy feloldozod / /  történel
mek átkaiból e népet, /  mely 
istenével szenved vereséget, /  bár 
áldozatot leikéből hozott" (Erdélyi 
szonett).

Az új erdélyi költészet talán leg
kiemelkedőbb alakja, Kovács And
rás Ferenc lenyűgöző hatású  
művészi formaelvvé a posztmo
dem (és neoszürrealisztikus) kon- 
textuális nyitottsággal, polifóni
ával kifejeződő univerzális nyelvi 
világfelfogást teszi (Költözködés, 
1993, Lelkem kockán pörgetem, 1994, 
Üdvözlet a vesztesnek, 1994, És Chri- 
stophorus énekelt, 1995, Jack Cole da
loskönyve, 1996, Lázáry René 
Sándor-ciklus; esszékötete: Scintilla 
animae, 1995). Nála a létigazság és 
önmegnyilvánítás nyelvi igazsága 
különösképpen szétválaszthatat- 
lanná rögzül, a nyelven kívüli refe- 
renciális valóság tartom ányok  
jelentése nem előzi meg a nyelvi 
jelet, hanem mintegy beléje szívó
dik. Nincs a nyelvi tüneménytől e- 
lőzetesen függetleníthető jelen
tésképzet, amely ne válna egyenlő
vé az öntörvényű nyelvteremtés 
szellemi önértékűségével. A mind
ezt tudatosító írói létpozícióból 
származik a legkülönfélébb költői
irodalmi beszédtípusokat, meg
nyilvánulásformákat — maszko
kat, gesztusokat, szerepeket — hal
latlan leleménybőséggel és virtuo
zitással, a próteuszi alakváltások, a 
parafrázisok és reminiszcenciák se
gítségével asszimiláló — reprodu
káló és újraértelmező — szöveg- 
strukturálási módszer. A játékos, 
csúfondáros, ironikus, érzelmes, 
tragikus (és egyéb) stílusminősé
gek és hangmodulációk változatos 
rengetege (deákok, trubadúrok, an
tik és középkori, valóságos és kép- 
zeleü figurák egész forgatagával 
együtt) valamiképpen az emberi
ség és a magyarság egész kulturális 
emlékezetének az újjáélesztő újra
írásával egyenértékű. Azonban eb
ben a szinte páratlanul tág szem- 
határú líravilágban — egyáltalán 
nem "mégis", hanem törvényszerű
en — ugyancsak feltolul a szakrális 
hangulatú értékóvó és sorslátó kö
zösségi mélyérzés is: "Te benned 
bíztunk eleinkből fogyva, /  Zsoltár, 
téged tartottunk hajlékunknak, /  
Mikor már semmi szavak nem vol
tának, /  S már otthon sem volt, csak 
porból formálva — /  Megszabdalt 
zászlónkon ábra sincsen, /  Csak 
szívünk csattog szégyenidőben (...) 
Öltöztesd átokba ellenségeinket: /  
Szólítnak torkunkban torlódó gon
dok, /  Fölprédáit temetők, falvacs- 
kák, csontok — /  Romhalmaz alól 
majd emelj ki minket, /  Csönd tör
melékéből végy ki, Zsoltár, /  Ve
sze tt kövek k iá ltása  voltál!" 
(Psalmus Transsylvanicus); "Miként 
erdélyi templomok falán /  Freskók 
cafatja, csonkabonka festmény, /  
Kit már az Úr is régen elfelejtett, /  
S nem látogatja többé fürge fénnyel 
— /  Olyak leszünk mi: láthatatla

nok, /  Lappangva mészben, szét
maró időkben /  Isten se tudja: meg
vagyunk-e még" (Erdélyi töredék ).
— Visky András lírájának intros
pektiv alanyisága és lelki bensősé- 
gessége légiesen áttetsző, szinte 
testetlen misztikájú és sejtelmű bel
ső tájat varázsol elénk (Hóbagoly, 
1992; esszékötetei: Hamlet elindul, 
1995, Reggeli csendesség, 1995), áhí
tatot és rezignációt hasonlóképpen 
lebegtetve, mint Tompa Gábor (Ké
szenlét, 1990; esszékötete: késdöfés 
gyöngédsége, 1995); közös kötetük
ben, a Romániai magyar négykezesek
ben  (1994) a belső látás által a 
m erengő eszm életet "imbolygó 
csipke-ámyék"-nak pillantják meg, 
de az illanó és titkoktól borzongó 
képek közé itt is beúszik a "hajnal
tudathasadásos század", s a borús 
kérdés, hogy "megpihenni miköz
ben ég a házad? s hogy /  hazád 
van-e, bizton nem tudod!?" — A 
volt harmadik Forrás-nemzedék 
legjelesebbjei szintén úgy értek 
összegző pályaszakaszukba, hogy 
a korábbi újító radikalizmust, a de- 
patetizáló szempontrelativizmus 
és a poliszemantikus, többszólamú 
szövegképzés nóvumait a letagad- 
hatatlanul felvibráló sorsélm é
nyek, a hagyom ányosabbnak  
te tsző  so rsh an g u la to k  jelen
tésbővítő — romantikus, klasszici- 
záló — erejével ötvözték, egé
szítették ki. Bujkáló iszonyat és éte
ri báj üde-borzongató keverékével 
ható költői művét Szőcs Géza A 
vendégszerető avagy Szinbád Marien- 
badban (1992) című gyűjteményes 
kötetével, "utolsó verseskönyvé- 
vel" — reprezentálja, Markó Béla 
egyfajta újtradicionalizmus és ér- 
tékkonzervatizmus jegyében tér 
meg a nemes formaeszmények (el
sősorban a szonett) és az elemi, em
pirikus létezésélmények vonzás
tartományába (Kiűzetés a számító
gépből, 1991, Kannibál idő, 1993, 
Érintések, 1994), Bállá Zsófia a me
lankolikus szemlélődés önreflexív 
rezdüléseibe merítkezik (A páncél 
nyomai, 1991, Eleven tér, 1991, Egy 
pohár fű, 1993, Ahogyan élsz, 1995).
— A fiatalabb generációk költészetének 
hangnemi skálája természetesen szám
talan másfajta intonációra is kiterjed, 
az újabban kevesebb verssel jelentke
zőktől (Egyed Péter, Bréda Ferenc, 
Adonyi Nagy Mária) azokig, akik a 
haragos, öngyötrő-önmarcangóló tépe- 
lődéseket, a szarkasztikus fintorok ízeit, 
a szenvedélyes létértelem-keresés zak
latottságát, vívódásait, vagy éppen a 
hűvösebb racionalizmust erősítik fel 
műveikben (Majla Sándor: A szavak 
pírja, 1990 és Stációk, 1995, Zudor 
János: Romániából jöttem, 1990, Is
ten asztalán, 1995, Filmzene, 1995, 
Beke Sándor: Madártemető, 1993, 
Védtelen évek, 1995, Téged keres
lek, 1996, Kozma Szilárd: A  vízöntő 
küszöbén, 1995, Balázs Tibor: Ösvé
nyeim, 1991, Pataki István: Passus, 
1992, Simonfy József. Hold és Nap, 
1992, Plugor Magor: Angyallétra, 
1995, Nagy Attila: Mélyülő ablakok, 
1994, Nagy Irén: Mégis, 1993, Sorbán 
Attila: Kiáltó Getsemáne, 1993, Csi
szár László: Utazások a szférákban, 
1991, Kristó Tibor: Felhagyott ösvé
nyek, 2993, Kései leltár, 1995, Faze-
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kas László: Kő kövön, 1996, Farkas W. 
Endre: Requiem élő dolgokért, 1995; 
valamint Veress Gerzson, Ambrus La
jos, Bíró László Ferenc, Dénes László, 
Szűcs László, Éltes Enikő, Pintér D. 
István, Hunyadi Mátyás, Szilágyi 
Csaba stb.).

A z  idősödő és a középnemze
dék lírai jelenléte általánosságban 
fogalmazva az erdélyiség (a "coule- 
ur locale") súlyos érték- és sajátos
ságtartalmainak a javarészt klasz- 
szikussá érlelt megszólaltatását 
biztosítja. Ha ritkul is, nem apad el 
Kányádi Sándor megrendülésről 
tanúskodó lamentádót és fanyar- 
gunyoros bölcsességet elegyítő ver
seinek folyama (Vannak vidékek, 
1992), amelyek közül az egyik emb- 
lematikusan mutatja meg a törté
nelmi fordulatok meghökkentő 
látszólagosságát, a veszedelmek 
körfogásának baljóslatúságát: "de 
holtvágányra döcögött-e /  vajon a 
veres villamos /  eljárt-e az idő fö
lötte (...) s nem lesz-é vajon vissza
térte /  boldog aki nem éri meg" 
(Kupié a vörös villamosról). Hasonló
an kevesebbszer, de a régi szenve
dély  izzásával és képi te lí

tettségével vall szülőföld és lélek 
egymásban-gyökerezettségéről — 
a megmaradás és a helyben-, az ott
hon-maradás éthosszáról — Farkas 
Árpád ( A szivárgásban, 1991), vagy 
az Új Magyar Mária-siralom poétája, 
Magyari Lajos (Úf az alkony atban, 
1996). Lászlóffy Aladár életműve 
— verstermése — viszont hatalmas 
arányokban gazdagodik, frissül és 
teljesedik. Nagyszerű Erdély-ver- 
sei (Vándor idő balladája, Ó, iskoláim, 
drága iskolák!) mellett a klasszicizá- 
ló kulturális időutazások végtelen 
és káprázatos perspektíváit nyitja 
meg a költő, ódon veretesség és 
modem személyesség szuggesztív 
feszültségében figyelve és mutatva 
meg az emberi nem által felhalmo
zott teljes szellemi örökséget, an
nak mélységeit és árnyalatait (Keleti 
reneszánsz, 1993, Kőfalon kőszó, 1994, 
Symphonia antiqua, 1995; esszéköte
tei: A jerikói trombitás, 1994, Botrány

Gordiuszban, 1994). Ezt a "művek 
szerelmét", a történelem nehéz és 
foglyul ejtő levegőjét ódákban su
gárzó költészetet természetesen a 
szülőhaza igézete is alapjaiban 
érinti meg; lélek és környezet eltép- 
hetetlenül fonódik össze: "Egy táj 
kívül, egy táj belül, /  ahogy e kettő 
megtart engem, /  akarom én is em
berül /  megtartani az emberekben" 
(Szülőföldem). A z  anyaföld megkötő 
mélyrétegeibe ereszkedik alá a kö
röndi festő-költő Páll Lájos is, aki 
felizzó "kételyrögök" között eszmél 
arra, hogy "halott ősök" ragadják el 
"járni panasz táncot" (Szárazvillám
lás, 1993, Partraszállás, 1994). Feszes 
kompozíciókba zárt borongás, az 
életképek töménysége és súlya alatt 
lelassuló versritmus, a "köves föl
dek" üzeneteit közvetítő kemény
ség: ha Páll Lajos líráját ez jellemzi, 
akkor a Ferenczes Istvánét a dalsze
rű lendületesség, a stilizáló népköl
tészeti dallamvilág tempós, szilaj 
áradása és dinamikája (Félidő, félpo
kol, 1994, Hó hull örök vadászmezőkre, 
1996; esszé- és dokumentumkötete: 
Gyásztól gyászig, 1994, Székely apoka
lipszis, 1994). A megiramló monda

tok gyakran a siratok, a keservesek 
ütemére mozdulnak-rándulnak, 
mert a székely- és csángósors gyöt- 
relmessége vetül beléjük; hiszen 
"árva madár az én hazám" (Szübe- 
kiáltott hazám), s "mert körülveszi a 
júdás-virradat /  újból és újból a 
megmaradtakat" (Madéfalva). Ki
rály László verseibe is elemi fájdal
masság: a kiábrándultság elégikus 
energiája sűrűsödik (Skorpió, 1993, 
Beúzeiés, 1995). A klasszikus zson- 
gású szomorúság, a szorongás saj
gó elégiája azonban meg-megtörik 
a vereségtudat számvető-lemondó 
kifakadásain; a keserűen kopogó 
kijelentésekben "erdélyi elkínzott 
utak", s az elmúlás és "rothadás" 
előszelei észlelhetők: "szavak ba
zsarózsáit most metszik vértelen 
késsel" (Hajnali félálom). S a káosz
ban: "Vége. /  A kakas /  délben ku
korékol (...) egy eltévesztett időben 
(...) Melyben nem tudod, /  mikor

feküdj, mikor kelj. /  S melyben a 
kakasnak /  fogalma sincs, /  mikor 
kell kukorékolni” (Csúfhistóriák-cik- 
lus). Hasonló depoetizáló kedély 
munkál — bár élénkebb játékosság
gal és sok humoros villanással — 
Gittái István lírájában is (Mennyi, 
mennyi levegőre, 1990, Mozdulatok a 
ruhatárból, 1992). A szorongató ke
serűség és a nyers veszélytudat vi
szont artisztikusan csiszolt külső 
formába: a szonett alakzatába tö
mörül Jánosházy Györgynél (Lep
kék szekrényben, 1994, Innen semerre, 
1995), a meghittség pillanataiba 
Lendvay Évánál (Árnyék a falon,
1994), s további változatokat alkot
va Szász Jánostól Tóth Istvánig, 
Jancsik Páltól Fábián Sándorig, Fá
bián Imrétől Jánky Béláig, Ferencz 
Imrétől, Sróth Ödöntől Cseke Gá
borig (Oláh Istvánig, Kereső Attilá
ig) és az egészen szuverén ter
mészetköltészetet teremtő — nem
rég elhunyt — Palocsay Zsigmon- 
d ig  (Katángszirmok, 1991), vagy 
Molnos Lajosig, aki — Egy kuruc 
"beszélget" című versében — így 
kérdez: "Váraink romlásán, /  hi
tünknek omlásán, /  hogyan lészen 

ezután?!"
Szőcs Géza 

(előző drámakö
tetei: Históriák a 
küszöb alól, 1990 
és A kisbereki bö
szörmények, 1994) 
új abszu rdo id  
költői színjátéka, 
posztm odern u- 
talástechnikára, 
jelentésvillódzás
ra, szövegössze
vonásokra feszü
lő tö rténelm i 
tablója (Ki cserélte 
el a népet?, 1996) 
pedig a fokozha- 
tatlanul kiábrán
dító  közösségi 
értékpusztulás, a 
totális értelmi le
épülés és morális 
degeneráció meg
n y ila tk o zása it, 
végállapotait so
rakoztatja. Az ön
magából kivet
kőzött vagy kifor

dított nép már semmit nem ismer 
fel az eredeti nemzeti érdeket és a 
szellem, az erkölcs magasrendűsé
gét képviselő vezetői szándékaiból 
és értékeiből, sőt leplezetlen gyűlö
lettel kel föl ellenük. Az elhivatott
ságból fakadó áldozatválla lás 
tökéletes kudarcot vall az alantas 
rágalmak és értetlenkedések mo
csarában a hős egri várvédőktől Pe
tőfin át C sontváryig. Győz az 
árulás, az eszményhordozók kiát- 
kozása és megsemmisítése. Dobó 
Istvánt egyrészt azzal vádolják, 
hogy ő a heroikus kitartás erőlteté
sével a m agyar vérveszteséget 
akarja növelni, vagyis valójában tö
rök megbízást teljesít, másrészt az 
árulók azt vallják, hogy Dobót a 
törökök törökellenesnek tartják, 
ezért más vezetőre van szükség, 
olyanra, aki kellőképpen "mérsé
kelt”, "tárgyalóképes", akivel a tö
rök "hajlandó leülni". Petőfit mint

"muszkavezetőt” kergetik el, a — 
Mikszáth-i Zrínyi-ébredéshez ha
sonlóan — feltámadó Árpádtól pe
dig  még a vérszerződés érvé
nyességét is elvitatják. Minden ha
zugmegalkuvásra, romboló csalás
ra találtatik átértelmező-elleplező 
magyarázat, a beszéd mindent ké
pes igazolni, a valóság igazsága 
megfoghatatlanná illan, mert nem 
tudhatja többé artikulálni önmagát. 
A kiüresedett nyelvű és felfordult 
értelmű világban a nemzetvesztést 
is eltakarja a tényt a szótól elszakító 
verbális-kommunikációs mező: a 
ténylegesség az öntudatlanság sö
tétjébe hull. Bekövetkezett, amit az 
egyik jelenet végén — a szövegkö- 
ziség nyelvjátékai révén — elhang
zó V örösm arty-idézet definiál: 
"Neve: szolgálj és ne láss bért. /  
Neve: adj pénzt és ne tudd mért. /  
Neve: halj meg más javáért. /  Neve 
szégyen, neve átok: /  Ezzé lett ma
gyar hazátok." S így válik döbbene
tessé a darab egyfajta filozofikus 
summázata is: "A magyarokat (...) 
sehogysem lehet azonosítani. Egy
szerűen nem tudjuk, mivel azono
sak. Nem lehet tettenérni őket, mert 
időközben elcserélték a nyelvüket, 
a vallásukat, a királyukat, az istene
iket s végül (...) ők maguk is el van
nak cserélve. O lyan a magyar, 
mintha vendég volna önmagánál"; 
"És valaki elcserélte: ez a nép nem 
önmaga. Egy váltottlekű, kettős tu
datú, szerencsétlen nemzet, mely 
sajátmagát emészti föl, mely tulaj
don vérébe vert csapot, megsemmisíti 
legjobb fiait (...) egy olyan nép, 
mely nemsokára el fog fogyni s 
csak szomszédai históriáiban fog 
tovább élni — egy nemzet, amely
nek alig ezer év kellett, hogy el
pusztítsa önmagát. /  Mintha élne s 
mégis meghalt volna? /  Mintha lá
tott kép után epedne. /  Egyfajta 
árvagyermek. /  Igen. /  Félelemmel 
és gyanúval nézi, /  Dolgait hogy 
más keze intézi /  Folytonos, bár 
lassú működéssel. /  Mintha élne s 
mégis meghalt volna. /  így meg 
egykor félhold éjszakáján /  Égy tö
rött szántóvas van a vállán, /  És 
megáll egy künn felejtett háznál, /  
Mintha vendég volna önmagánál." 

*
Él és hal, hal, de él: mint az er

délyi m agyarság és irodalm a; 
ahogy Lászlóffy Aladár verséből 
hangzik: "telelünk, de nyaralunk, 
de telelünk". S ahogy egy (Gazda 
József könyvében szereplő) klézsei 
csángó asszony fohászkodásából 
megvilágosodik:

"Idegenek, idegenek,
ne egyetek meg ingemet.

Én es idevaló vagyok,
hol a fényes csillag ragyog.

S úgy meg vagyok keseredve, 
mint a fűzfa tekeredve.

S úgy meg vagyok búval rakva, 
mint erdőbe vad almafa.

Ej, kettő-három vagyon ritta, 
sazes meg van búval rakva.

E szedd le rózsám ez almáját, 
ne bántsd meg a gyenge ágát.

S ez almája lehullandó, 
de a fája ott marandó,

Ej de e fája ott marandó, 
e tavaszra megújuló."
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dórral, aki Székelykeresztúron kö
tött ki s az unitárius egyházban töl
tött be magas tisztséget; a galopp 
tüdővészben elhunyt Gergely Bélá
val, aki Szabó T. Attila egyik legte
hetségesebb tanítványaként kezdte 
pályáját; Vincze Lajossal, a Szalon- 
ta környéki parasztgyerekkel, aki a 
háború után az óceán túlsó partján 
lett egyetemi tanár; Létay Lájossal, 
aki akkoriban már szintén publi
kált. És sorolhatnám tovább a szer
ző egykori barátait, akikhez erő
sebb vagy gyengébb szálak fűzték 
e sorok íróját is.

Az említettek közül külön be
kezdést érdemel Oláh Tibor, aki ta
valy távozott az örök vadászme
zőkre. "Tibor, akit nyelvzseninek 
tartottunk, a francia-román szak 
mellé felvette az olaszt. Csakhamar 
Várady Imre (az olasz nyelv és iro
dalom professzora — Sz. Gy.) leg
többet ígérő tanítványa lett, félévi 
tanulás után már beszélte a nyelvet, 
közben francia regényeket olvasott 
eredetiben". Az is meglepő, hogy a 
bohém természetűnek ismert Oláh 
Tibor minden reggel feladatokat írt 
fel több cédulára: A nap meghatá
rozott négy órájában benyúlt vala- 
m ely ik  zsebébe, k ibon to tta  a 
cédulát és könyörtelenül végrehaj
totta a ráírt parancsot. A cédulákon 
ilyesmi szerepelt ma ebédnél há
rom kanál leves után felállók és ab
bahagyom az ételt; hat kilométert 
gyalogolok; m egtanulok  húsz 
olasz, húsz francia szót; ötven ol
dalt olvasok Gide-ből" (65).

Szintén remekbe sikerült Gel- 
lért Sándor arcképe: "...a szeme vil
logott, mint az égő szén, hegyes 
bajszára felszúrt volna bárkit, aki

kétségbe vonja állításait. Néha éj
szakába nyúlóan hallgattuk Sán
d o rt, ü tem es versm ondását, 
csodáltuk versmemóriáját, a Toldit 
betéve tudta... Magunkban őt ne
veztük el Iszonyú Nagy Embernek, 
szemébe is, háta mögött is csak így 
szólítottuk" (92-3).

Minden benne van ebben az 
önéletrajzban, ami az egyetemi 
hallgatók életét színessé, felejt
hetetlenné teszi: a fogadkozás, 
hogy "barátságunkat az idők vége
zetéig megőrizzük, szakterülete
inkben igyekszünk az élre tömi, és 
egyáltalán nemzedékünk nevében 
a garast letenni” (51). A szerelem 
igazi, nemes, de ugyanakkor testi 
formájában; éjszakába nyúló vitat
kozások, természetesen sorsdöntő, 
az egész magyarságot érintő kérdé
sekről, a Villon-láz, amelyet Faludy 
György mesteri átköltései ébresz
tettek fel; a rajongás a búgó hangú 
Karády Katalin iránt, akinek tiszte
letére megalakult a KKK, vagyis a 
Karádyt Kedvelők Klubja.

Hajdani tanárai közül Sombori 
Sándor kettőnél időz hosszasab
ban. Az egyik Kristóf György, aki
nek a bemutatása szerintem akkor 
volna teljesebb, ha arról is szó esett 
volna, hogy 1939-ben a Ferdinánd 
egyetemen egyedül ő képviselte a 
magyar nyelvészetet és irodalmat; 
jó, hogy az akkori egyetemi rend
szer szerint nem volt szokás előad
ni a teljes irodalmat és nyelvészetet, 
de így is fontos aláhúzni, hogy egy
maga állotta a sarat ott, ahol ma 
tucatnyi ember áll. Tegyem persze 
mindehhez hozzá azt, hogy a szer
ző is — utóbb Kristófnál gyakornok 
— megadja Kristófnak, a pozitivis
ta tudósnak az elismerést, noha jog
gal hiányolja az akkori modemek

(Szabó Dezső, Németh László, Cs. 
Szabó László, Szerb Antal stb.) be
mutatásának elmaradását.

A másik irodalomprofesszor 
György Lajos. "Buddha szoborhoz 
hasonló mozdulatlanságba merül
ve olvasta az előadását, szabatos, 
takaros, gondosan megfogalmazott 
mondatai a legcsekélyebb szónoki 
törekvés nélkül hömpölyögtek, 
mégsem volt unalmas egyetlen órá
ja sem" (111;). De hozzá tartozik 
György Lajos jellemzéséhez az is, 
hogy egy címkórsággal telített kor
ban tanári szobája ajtajára kiírta: 
"Megszólításom: professzor úr:" 
György Lajos "pergamen-sárga, 
szenvtelen arcán semmilyen érze
lem, indulat nem tükröződött, 
aranykeretes, divatos szemüvege 
mögött fürkésző szeme, mozdulat
lan testtartása miatt kínai manda
rinnak tetszett" (61).

A kötetet, mint beszámolót egy 
fiatal életútról, természetszerűen 
az elbeszélés dominálja, de nem hi
ányoznak a lírai vagy drámai tölté
sű jelenetek sem. Itt is, mint az 
előző kötetben, megragadó hangon 
ír szüleiről (főleg édesanyjáról), 
akik nagy áldozatokat hoznak, 
hogy új ruhája, meleg télikabátja 
legyen idegenek közé csöppent sar
juknak. A beteg édesanya állapota 
miatti aggodalom is szép sorokat 
csihol ki belőle (140); általában bő
ven ír érzelmi életéről, pedig szá
momra mindig inkább racionalista 
beállítottságúnak tűnt.

Ami pedig a drámai szituáció
kat illeti, talán elég azokra a percek
re utalnom, amelyeket egy föld
alatti gödörben megbújva töltött, 
elrejtőzve a férfiakat deportáló oro
szok elől, s aggódva, hogy ottléte 
alatt elfogy a levegő; vagy bújkálá- 
sa a nyilas karhatalmisták elől, ter
mészetesen immár nem Kolozs

várt, hanem Budapesten, az ostrom 
alatt, ahol több alkalommal jutott 
veszélyes helyzetbe (immár fiatal 
házasként).

A magam szintén rossz memó
riája ellenére hadd igazítsak ki két 
jelentéktelen tévedést. Amikor Li- 
viu Rusu diák műkedvelőkkel szín
re vitte Caragiale Elveszett levelét, 
nem "heccből" jelentkeztünk sta
tisztálni (43), hanem az ösztöndíja
sokat h iv a ta lb ó l k irendelték! 
Egyébként az akkori román egyete
mek nem a család vagyoni helyzete 
alapján osztogatták az ösztöndíjat, 
hanem kizárólag a tanulm ányi 
eredményt — I. éveseknél az érett
ségiét — vették figyelembe; így ju
to tt a lu líro tt ingyen lakáshoz, 
menzához.

A másik apró helyesbítésem: 
Florian Stefanescu-Goanga rektor 
csak megsebesült, de nem halt meg 
az ellene elkövetett vasgárdista me
rénylet során. (56)

A szűk keret nem engedi meg, 
hogy kitérjek egy, a negyvenes évek
ben rendezett irodalmi estre, amely
nek bem utatása jól sikerü lt 
íróportrékra kínál módot (Móricz 
Zsigmond, Illyés Gyula, Veres Péter, 
Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Németh 
László). Szintén kimarad a szerző 
pályakezdésének bemutatása.

Viszont számos lap (5; 72 stb.) 
elárulja a szerző vonzódását a drá
mai műfaj és a színházi világ felé 
(quorum pars magna fűi, írhatom 
Vergilusszal, hisz magam is rajong
tam Fényes Aliz, Nagy István szí
nészi alakításaiért).

Sombori Sándor regényes kró
nikája befejező kötetének egyik sar
kalatos pontja épp ez lesz, hisz ezt 
a címet fogja viselni: Katedra és 
színpad, utalva a szerző tanári és drá
maírói munkásságára. Várjuk a megje
lenését!

FODOR SÁNDOR
A láthatatlan hát
Ez év —1997—január 12-én, ezen az enyhe téli 

vasárnapon, szép ünnepe volt Szamosújvámak: fel
avatták a TÉKA-házat, a szamosújvári magyarság 
művelődési otthonát. Az ünnepség keretében — 
egyebek mellett — bemutatták A megálmodott ház 
című novella gyűjteményemet is.

Az eseményről Szabó Csaba számolt be a ko
lozsvári napüap, a Szabadság január 14-i, keddi szá
m ában, m égpedig fényképes riportban. 
Érdeklődéssel olvastam jónevű fiatal pályatársam 
írását, amikor— egyszer csak—égnek állt a hajam. 
Azt írja ugyanis beszámolójában a Szabadság mun
katársa, hogy az ünnepség keretében bemutatták az 
én Láthatatlan hát című könyvemet is.

Dühömben nyomban felhívtam a lap főszer
kesztőjét, aki elképedten sajnálkozott, hibaigazítást 
ígérve, ami másnap meg is jelent a lapban. Sőt: 
felhívott maga a tettes, Szabó Csaba is, elnézésemet 
kérte, amiért nagy sietségében érthetetlen módon 
félrehallotta a címet.

Hirtelen haragom el is párolgott azon nyomban. 
Elvégre Szabó Csabával — személyesen — alig is
merjük egymást, bár egy szalmaszálat se tettünk 
soha keresztbe egymásnek, nyüvános-, de még ma
gánvitába se keveredtünk. írásait mindig is érdek
lődéssel olvastam-olvasom éppen úgy, mint a lap 
nem egy kitűnő munkatársáét. Egyáltalán nem va
lószínű, hogy szándékosan ferdítette volna el a 
könyvem címét, pusztán azért, hogy bosszantson. 
Vagy bárkit is félrevezessen.

A dolog mégse került "ad acta".
Nem tudom elfelejteni. Nem a véletlen csínyte

vést: magát a címet. Egyre gyakrabban jutott-jut 
eszembe azóta is. És — mi tagadás — egyre inkább 
tetszik. ízlelgetem-elcsemegézek rajta.

"A láthatatlan hát". Nem kitűnő dm ez? Nem 
sokat sejtető? Nem lenne kár — hirtelen támadt 
haragommal együtt — egyszerűen elfelejteni, mint
ha soha le nem írták volna?

Nagy Imre — a már mintegy húsz éve elhalálo
zott kiváló festőművész emlékezetes szavait juttatja 
eszembe. Akkortájt történt, amikor leleplezték Ko
lozsváron az Erdélyi Iskola (Scoala Ardeleana) há
rom kiváló kezdeményezőjének, Samuil 
Micu-Kleinnak, Gheorghe Sincainak és Petru Ma- 
iomak a hármas szoborcsoportját a kolozsvári Ba- 
bes-Bolyai Egyetem központi épülete előtt — 
Romul Ladea szobrászművész alkotását. Néztük— 
körbejártuk a szoborcsoportot. "Na, Sanyi, mi a vé
leményed?" — kérdezte Imre bácsi szokása szerint, 
hogy utána—mint rendesen—oktatólag hozzáfűz
ze a magáét: "Azt hiszem, nem rossz, csak mert 
megkerültük, ugye... hátulról nézve mintha kissé 
egyhangú, olyan lapos lenne az egész..." "Na látod!
— így ímre bácsi. — Jegyezd meg: a szobor akkor 
igazán jó, ha minden oldalról, bármilyen szögből 
nézni lehet! Itt a Mátyás-szobor a főtéren, a mellék- 
alakjaival, járd körbe! Vagy nézd meg a Rodin szob
rait, akár a Brancusi formáit, vagy Henry Moore-ét !" 
így tanított meg engem Imre bácsi szobrot nézni. És
— talán — embert nézni, embert vizsgálni, embert 
megítélni is — természetesen a magam számára. 
Rájöttem ugyanis, az olyan embert becsülöm fenn
tartás nélkül, — akit minden oldalról figyelhetek- 
megvizsgálhatok, mert semmit sem rejteget, nem 
takargat előlem — de mások elől se. Aki nem áll be 
ilyen-olyan pózba, mit csak bizonyos szögből lehet 
kellőképpen csodálni. Aki nemcsak mosolygós ar

cát mutatja nekem egyfolytában. Aki nem szégyelli, 
ha — netán — testi hibája van (bár nem is tüntet 
vele, hogy szánalmat ébresszen). Akinek jó- és 
rosszkedve is szokott lenni, de mindkettőn felül tud 
emelkedni: nagy szerencséjében van füle a más pa
naszára — és rossz hangulatában is tud örülni a más 
(megérdemelt) sikerének.

Nem minden bálványozott, kortársai által időn- 
kint körülrajongott "nagy ember" üyen ám! Vannak, 
akiknek mindig csak az arcát, mosolyát látjuk. Mo
solyog ha ünnepeljük, mosolyog ha panasszal for
dulunk hozzá. Akkor is mosolyog, ha valaki 
kellemetleneket mond neki. Mihelyt észreveszi, 
hogy valaki ránéz, derűs, üde mosolyra húzódik az 
ajka. Talán csak akkor komorul el egy kicsit, ha azt 
hiszi, hogy senki se látja. Ilyenkor lazít, kipiheni 
magát — ám ha véletlenül sikerül megpillantanunk 
anélkül, hogy észrevenné, döbbenten látjuk, 
mennyire koravén, aszott — talán még gonosz is — 
az arca.

Az üyen ember mindig csak szemből mutatko
zik. Lehetőleg úgy áll, hogy oldalát se lehessen 
szemügyre venni. Hátát — soha sem látjuk. Az — 
láthatatlan, mert ő csak az arcát szereti mutatni, 
nincs kedvére, ha körüljárják-vigyüálják, mint a 
szobrot. De vajon mit titkol? Csupán ösztönösen 
rejtegetné a hátát, mert nem akarja, hogy észreve- 
gyünk valamit r^jta — a télikabáton át se —, esetleg 
azt, hogy baj van a gerincével, talán hiányzik is nelá 
—vagy (ez is lehetséges) egyáltalán nincs neki háta, 
az pedig nagy baj, mert szükség esetén mivel tá
maszkodik a falnak?

Lám, miket juttatott eszembe Szabó Csaba elírá
sa. A láthatatlan hát.

Nem rossz cím, igaz? Csak azt sajnálom, hogy 
nem nekem jutott eszembe.
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VERSEI
eső áztatta föld orgona-illata.
És minden eladó.
Éjszaka, éjszaka, éjszaka, 
orgona föld-illata, 
jázmin illata, rózsa illata, 
Hajnal lesz. S a nagy árverésen 
— hajnali árverésen - 
elkel a Hold is,
a mindenkit ringató égi csónak, 
hajnalra elkel a Hold is.
H isz minden eladó.

Ki ringatja majd álmainkat?

PINTER LAJOS
Kontrapunkt
(Egy motívumra)

Hajszál-vékonyra, tű-hegyesre 
faragom ceruzáimat: karcolják 
a papírt. Nem írni akarom, inkább 
tetoválni a xxrset.
Válogatok ceruzáim között, 
motozok, válogatott ceruzáim
— verstéma ez is —,

ez a Jolly, vagy ez a Brevellier 
vagy ez a Skoleblyani.
Túhegyes Jolly ceruzával írom
—  végül a verset.

Nézd csak, este lesz, este lesz immár, 
égi folyón jár a régi csónak: a Hold.
Hajnal és éjszaka távoli partjait, 
álomi lét és ébredés 
távoli part-falait összekötő 
csónak a Hold, 
ott ring az égi folyón.
Megállók most, megtörtöm 
szemüvegem, dörzsölöm fájó szemem. 
Éjszaka azt álmodtam, míg ringatott 
a Hold, éjszaka azt álmodtam, 
hogy anyám halott.
De él, tyúkot ültet — s m int régen, 
még mindig bevarrja a kotlós szemét. 
Tűvel bevarrja. Tű-hegyes ceruzával 
bevarrom én is a verset.

Mond csak, Hold, égi csónak, 
fiaimat az életnek nevelem ugye, 
nem egy jövendő háborúnak?

Expressz falevél
Ha legkedvesebb költőim kérdezik 
— diáklányok kedves szokása, 
gimnáziumban, ahol még könyvtárszobák, 
könyvek arany gerince, 
ennyi a világ,
ha legkedvesebb költőim kérdezik: 
Lászlóffy, Simonyi, Tolnai 
mondom a névsort félig tréfásan, 
mintha valami jobb vagy rosszabb csapat 
csatár — vagy hátvédsora lenne ez — 
még azidóból, mikor volt itt vagy ott 
egy város,
egy se nem átkos, se nem virágos, 
és a városnak is volt egy Csapata, 
hol Krúdy vagy Márai, ők voltak a 
mester, ők voltak a 
Csapat trénere,
s hol volt még vagy hol-nem-volt

nyári alkonyon térzene,
(egyáltalán egy városnak volt még tere!) 
és akkora sebek a nyári ég alatt, 
nézted,
a térded vérzik-e, s
akkora pirkadások, hajnali hasadások:
mintha az ég is vérzene vele.
Simonyi úr akkor ott sétált Gyulán,
hibátlan öltönyben talán,
mert ugye a forma!
hidd el, a forma meg kell, hogy legyen
e formátlan világban,
de nekem mégis Simonyi a költő
ott sétál már, — inkább! — a hószakadásban,
koszlott bakancsban
örökétig már Podolin fölött,
és megannyi új és régi kegyenc fölött is:
mert új rendszernek új kegyeltje van,
Párizsban is, Podolinban is és Gyulán
ez egyre megy —
de ott sétál 6, és ez már nem egyre megy, 
de ott sétál ő inkább fegyenc- 
mintsem kegyenc ruhában.

4

Löwith Egon:Csillagász

BOGDÁN LÁSZLÓ 
SZENTGYÖRGYI DEMOKRITUS
H ova  d u gjak  a hálás b eteg ek  a virágot?
Azokban a boldog időkben1, amikor még 

nagyralátó orvosok nem töprengtek a lakos
ság — Románia hős népe! — korszerű étkez
tetéséről, s ezért m indenki azt ette, amit 
főzött, m ég m aga a párt is, igaz, ez csak 
későbben, néhány  év tized m úlva derült 
ki(!)2, tehát az ötvenes évek elején, amikor 
agitátorok járták a székely falvakat, és Sepsi- 
szentgyörgy, volt szabad m agyar királyi vá
ros — akkor rajoni székhely! — hitbuzgó 
korifeusai olyan erővel és energiával álltak 
neki a régi, patinás — de a bűnös m últra 
emlékeztető — épületek lebontásának, m int
ha kizárólag ezért fizették volna őket3, akkor 
tehát, amikor m ég nem  tűntek fel a m arha
kergekór fantomjai sem a láthatáron4, a párt 
összetrombitálta az orvosokat, ugyanis az 
elsőtitkár elvtárs, akinek szava szent volt, s 
vélem ényéhez illett tartani m agunkat, ha 
m eg akartunk m aradni ideig-óráig beosztá
sunkban, m árpedig emlegetett korifeusok 
m eg akartak (tán ezért is tüntették el például 
a Vigadó híres-neves nevezetes épületét!), 
nos, Dézs elvtárs, nem feledvén, hogy haj
dan fékezőként szolgálta az államvasutakat, 
a korrupciónak igyekezett gátat vetni, ezért 
azután az orvosi hálapénz is szerepelt felho
zott példái között. Szerinte— és Dézs elvtárs 
ezt m ár 1951-ben ennyire világosan látta! — 
egyfelől megalázó a doktor elvtársakra, ha pénzt

dugnak a zsebükbe, másfelől megalázó a betegek
re, azért fizetnek, amit a doktor elvtársaknak es
küjük értelmében kötelességük megtenni az 
érdekükben, a gyógyításukéra, harmadszor mé- 
telyezi az egész társadalmat, hiszen olyan »füg
gőségi viszonyokat« alakít ki, amelyek ellen
őrizhetetlenné válnak s amelyeket végül, ha a 
legrosszabb variáns megvalósul, maga a párt sem 
tud ellenőrizni!

M árpedig ez ellen harcolni kell, Sztálin 
elvtárs is megmondta, elvtársak, az osztály
harc élesedik, mindenre el lehetünk készül
ve6.

Összegyűltek tehát a megye fehér köpe
nyes gyógyítói s hallgatták, hogyan nyomják 
a süketet az elvtársak — akik, tisztesség ne 
essék szólva, magyarul sem igen tudták a 
rakoncátlan alanyokat a renitens és elbo
lyongó állítmányokkal egyeztetni, nemhogy 
románul, az állam és a munka nyelvén —■, 
végül felállott F. doktor, kihúzván hatalmas 
termetét, jóindulatot erőltetvén ábrázatára 
(nehezére esett, mert megfájult a feje a szó
noklatokat hallgatva, s igazán nem tudta, mi 
a fenét keres ő itt, m ért nem a betegei köré
ben tölti az időt, minden pillanatban hasz
nossá téve magát), illő áhítattal érdeklődte 
meg, kérdezhet-é valamit? "Hát hogyne, F. 
elvtárs"— bólogatott a fő korifeus, aki tudta, 
hogy az orvos néhány esztendeje egy német

haláltáborból tért vissza, ahol m ás fontos 
elvtársakkal együtt úszta m eg a dolgot, ezért 
azután nem lenne jó ujjat húzni vele—, "Kér
dezzen csak, doktor elvtárs!"

Há t ő csak— így F. doktor —■, azt szeretné 
megérdeklődni: virágot elfogadhatnak-e a 
háládatlan, avagy éppenséggel hálás bete
gektől?

— "Virágot? — súgtak össze az elvtársak 
a pódium on —, virágot, nohát azt igen!"

— "No jó — így F. kedélyesen —, akkor 
rögtön megmondom a betegeimnek, ezentúl 
dugjanak a tyúk seggjbe virágot!"

Akkor még nem volt annyira megfélem
lítve az orvostársadalom városunkra és rajo- 
n unkra- eső s jelenlévő része, hogy ne tört 
volna ki fergeteges kacagásban. A harc pedig 
a hálapénz elfogadása ellen azóta is folyik 
tovább!...

jöttek még rosszabbak is. Ne feledjük.
rHa egyáltalán kiderült. Sokan letagadják, azt 

állítva, hogy akkor mégiscsak megbecsülték a dol
gozókat. Meg, hogyne, állhattaka túróban, s ha épp 
előttük fogyott el — ami sokszor megtörtént! —, 
rájöhettek: nálunk néha a túró is almás.

“̂ Ezért (IS) fizették.
4Hogy hányán  betegednek meg nálunk, most 

hamarosan elválik. Akik a ködös Albionban bo- 
lyontak mostanság, már régen magukban hordoz
hatják a kergekórt. Az is igaz viszont, hogy 
Angliában a marhák betegek, nálunk pedig az ök
rök vannak hatalmon, ahogy a Catavencu is epésen 
megállapítja.

Tízért is annyi a fru sztrá lt beteg és orvos.
6 Arra, ami 1989 után következett, talán mégse 

voltunk flehetünk)!
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L A SZ L O F F Y  C S A B A

Újabb kori fondorlatok — XXII.

Lehetséges
találkozások
Szemtől szemben — két írástudó.
Casanova hunyorogva ült a sercegő m é

cses világánál; szomorkás imalom lengte kö
rül.

Trenck báró fancsali képpel, m int aki leg
alábbis haldokló mellett virraszt. Szent igaz, 
hogy ezúttal is önm agát látta (s hallgatta 
volna vissza, ha lehet) a másikban is. Tekint
ve, hogy ez idő tájt ő volt a vesztesebb, kissé 
m egorro lt a közöny álarcába burkolózó 
"hallgatóságára", akinek ő lázas betegen — 
és nem  fantáziáival — vallott, hol szökési 
kísérletére emlékezve vissza ("Gerthardt, a 
derék gránátos felkúszott a sáncra, zárkám 
fölé. Megkérdezte: Hogy van? — A vérem
ben fekszem, holnap holtan találtok — vála
szoltam  neki. — Micsoda, m eg akar halni?! 
— felelte.— Innen könnyebben el tud  mene
külni, m int a fellegvárból..."), hol eg}' "köd 
előttem, köd utánam " lovasrohamra, amikor 
nem  is látta közelről az ellenséget.

A bárót a szavai közt beállt csend is ide
gesítette, ezért hát időnként fennkölten for
d u lt  C asan o v áh o z , m ikén t egy p árb a j
kihíváskor: — Talán kételkedik a szavaim
ban?!

A beszélő partner legtöbbször morgott 
egyet, vagy lakonikusan megjegyezte: — 
N em  szoktam  különös jelentőséget tulajdo
nítani az igazságnak.

A két ember felbukkanása szenzációként 
hatott a csendes vidéki fogadóban. A meleg 
ételre várni kellett. "Itt még a fakanál is bűz
lik" — fintorgott Casanova. Inas nyakú volt, 
karcsú, kiélt, feslett. Egyszóval elegáns. Az 
aluszékony szolgálólány, valahányszor a 
nagydarab hústorony, Trenck báró döngő 
léptekkel körbejárta a helyiséget, tépett cir
mos m ódjára kialvatlanul sziszegett. A meg
lazu lt cserepek között, m int kíméletlenül 
m űködő emlékezet, átfújt a szél.

*
— őseim  m ind apai, m ind anyai ágon a 

régi lovagrend tagjai voltak. Megtalálhatja 
őket a krónikákban m int Kurland, Poroszor
szág és Livónia meghódítóit.

Trenck Frigyes báró önérzetesen simított 
végig tenyerével m agas homlokán. A félho
m ály b an  k issé  sze rta rtá so san  em elte  a 
m ennyezet felé két karját. "Akár egy szent 
Grál-lovag!— ám ult el Casanova váratlanul, 
de álmos szemébe csakhamar visszaköltö
zött az időtlenséggel kacérkodó, szomorú 
megvetés: — Csak el ne ismételje megint, 
hogy nem  kívánja összemérni m agát a ne
mesi csőcselékkel, megvetvén azok előítéle
teit, akik a szív nemessége és személyes 
érdem , véráldozat nélkül szivacsállatkák
ként fölfújják m agukat, és porlepte okmá
nyok jogán követelnek különleges tiszteletet 
m aguknak. Különben is, készpénzért bármi
féle cím megvásárolható."

— Nyolc gyermek atyja vagyok — jelen
tette ki nyomatékosan a báró. — Ebből lát
hatja ön: senki emberfiának el nem tűrhetem, 
hogy gúnyolódjék velem.

Casanova agyán közben átfutott, hogy 
szerencsére m ég az elején biztonságba he
lyezte a kardját ennek az űzött kinézésű,

lerongyolódott ördögnek, aki képtelen 
szembesülni a nélkülözéssel, s hiúságában 
úgy viselkedik némelykor, m int egy félnó-
tás.

— A megnyírt őrtiszttel még kedvére gú
nyolódhatott az esküvői társaság Berlinben 
— folytatta Trenck báró, mintegy kései kihí
vással.

— Akkor vágták le a vörös bársonyzub
bonyának a hátsó felét — szólalt meg színlelt 
közönnyel a kalandor.

— A gazdag díszítésű szárnyát! Egy csir
kefogó volt, aki díszőrségem ideje alatt az 
órámat is ellopta.

— Frigyes király nővérének— Ulrikának 
vagy Am áliának— az esküvőjén a svéd trón
örökössel, nemde?

A báró nyaka egészen megmerevedett, 
zavartan motyogta:

— Amália hercegnő: a király húga!
— Tudom, előkelő dáma — vetette közbe 

hanyagul Casanova.
Trenck nagyot nyelt és kivörösödött:
— Ön honnan veszi a...?
Casanova, noha most fülelt, a bátorság 

szó nem  jutott el dobhártyájáig; így hát 
ugyanúgy folytatta:

— Mindenki erről pletykált akkoriban. 
Hogy pénzelte is önt.

— Egy szót se arról, mi síromig titok! — 
kiáltott föl az önérzetes báró.

Casanova jobbnak látta, ha rábólint:
— Vegye úgy, hogy az én fejem egy kiszá

m íthatatlan kalendárium.
*

A fogadósné behozza a párolgó vesepe
csenyét. Casanova az asztal sarkához ütögeti 
a kopogó kenyeret, majd korhelységét kúrá
landó, mohón kezdi kortyolni a káposztale
vet, mely szája szélén lecsorogva nemhogy 
halványítaná, hanem még élesebbé teszi a 
két mély ráncot. Trenck báró eközben meg
pillantja m agát egy törött tükörben. Dúlt arc, 
üstök, véredényszakadás halántékán s a sze
mekben. Összefüggéstelen szavakat hallat: 
"Lélektelen!... Fakó... Csak foltokban..." Le
pillantva feslett lábbelijére: "Nos hát, mezít
láb!". Lerúgja a két csizmamaradványt, a 
kapcát, s csupasz teletalppal megáll a tűz 
közelében.

A vacsora csendben zajlik, csak a padlás
gerendák ropognak időnként. A véres hurka 
illata hagyján, de ropogtatni kell, kemény; és 
a fahéjat m eg a macskafüvet a gazdaasszony 
kispórolta belőle.

— Förtelem lesz ez az éjszaka — jegyzi 
m eg Casanova, s a pohár után nyúl. A báró 
kom oran néz maga elé, m int aki lát is vala
mit, s várja, hogy szertefoszoljon a káprázat.
— A poloskák m iatt — fejezi be a csontos 
képű lovag, s mint valami Don Quijote, vé
dekezőén tartja kezében a fakanalat. — 
Hemzsegtek rajta a férgek, s a derék ném ber 
ezzel kotyvasztotta a vacsoránkat.

Utálat, sőt indulat nélkül mondja, m int a 
krónikás, aki szigorúan a tényeket veszi 
számba.

*
— M inden kiürült — néz körül csodál

kozva a báró, mintha keresné az elveszett 
összefüggéseket. De tudván, hogy örökre 
maga mögött hagyta a régi bajtársak tekinte
tét, feláll és az üres falakat bámulja. — Egy 
nap körülnézel a csata, a csaták forgatagá
ban, fegyverrel vagy anélkül, mindegy, re
m eg-e a la tta d  a fö ld  a d ö rg ések tő l és 
süvítnek-e a golyók. Testőrtársaid jobbra és 
balra m ind elhulltak, a lovad feje nélkül ro
han valami végzetes éjszaka felé; a tábortűz 
rég kihunyt. Nem emlékszel rá, mióta tart a 
kimerítő hajsza, a kétségbeesett menekülés. 
Ki elől? Talán a saját sérüléseid elől. M indegy 
már, hogy m erre nyílik a völgy, a derűs 
messzeség, s a gerendakunyhó füstjét elhoz
za-e feléd a szél. Hisz úgyis leütnek egyszer 
rohanás közben vagy a pajta trágyalevébe 
áléi tan, m int egy rühes kutyát. Ha össze nem  
tört már előbb a magány. — Prófétai pózban; 
de hangját kikezdi a kétely: — Aki minket 
túlél, az nem feltétlenül áruló még?!...

Casanova csendesen lép mellé, s szem
ügyre veszi a báró csupasz lábán és szakado- 
z o tt  in g e  a la t t  a v a d h ú s s a l  b e n ő tt  
sebhelyeket.

Felsóhajt: — Hallucináció! Álomjárás!... 
Az ember férfikora teljében (én legalábbis 
így vagyok vele s nem  szégyellem) készte
tést érez belül, hogy, ha kell, lapulva elrejtőz
zék az ismeretlen bajok elől... Mielőtt ide 
betértem volna, egy kifehéredett, merev áb- 
rázatra lettem figyelmes. Parókájába burko
lózva ü lt egy m o zd u la tlan  h a tá rb an , s 
hallgatott. Szemében tiszta és kikezdhetet
len volt a fájdalom; m egüvegesedett. Ha 
mégis szeméhez emelte zsebkendőjét, m iat
tam tette: hogy rejtse m agát az újabb kihívás 
elől. A m ozdulatárói ismertem föl, hogy nő.
— Kis szünet után, m int aki hipnotizáló 
szembe néz. — Prüszkölt a ló, s én, aki el
nyertem volt számtalan főrangú hölgy ke-

Balázs János: Dekoratív fafaragás
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gyét, szívét, most együttéreztem a komor 
batár utasával. Mint akit ugyanúgy riaszt az 
előtte á lló  út, m ely  újabb viszontagságok at 
ígér. Sebzett a szív, akár a test... —  Á llhatato
san n éz m ost m ár a báróra; n yilván  rá is érti. 
—  De b osszú állás már nem ösztökél. H am a
rabb ostoroznám önmagamat, amiért osto
bán m indegyre  beleesem  ellenségeim  
kelepcéjébe.

Trenck báró zavartan, hallgatagon ü l le  a 
tű z m ellé. Zubbonya a lól k opott fuvolát vesz  
elő; kezében  forgatja, anélkül, h o g y  a szájá
h oz közelítené.

— Ha volna egy spiné, szívesen vállal
nám a kíséretet — közli vele udvarias mo
sollyal Casanova.

A  báró sz in te  ijedten rejti e l a hangszert:
— Túl sok a feszültség itt. — Homloká

hoz kap, jelezvén, hogy inkább belül az ok. 
Aztán nem  várt őszinteséggel, meleg han
gon elkezd mesélni:

—  Felkavaró k aland ozás volt, m ég  ha a 
beteljesülés elm aradt is. N em  is  tudom , hol 
k ezd jem . O roszországga l? ! Ö n em lítette, 
h o g y  n em rég járt ott? Megjárta... m agát a 
cá m ő  udvarában. Ú gy  m int én?!...

Casanova az ablakhoz lép, kinéz.
— Puszta látványától is irtózom az ilyen 

ködös időnek. Sejtésem semmi jót nem  jö
vendöl. — Váratlanul fordul szembe a báró
val, nyersen: — Csak azt ne mondja, hogy 
megcsalta s kijátszotta önt!

— Kicsoda?
— Akiről m ost mesélni fog. Duzzadó em

lők, s a combok erecske-vonulata? Képze
lem. Inkább vallja be vagy hazudja azt, hogy 
istenesen horkolt mellette!

— Imádtam. — A nagydarab ember kis 
híján elsírja magát. — D# m ár csak foltokból 
áll össze bennem.

Casanova vállon ragadja; élvezi, hogy kí
méletlen lehet:

— Remélem, m ár m ondtam  önnek, hogy 
az ösztönök szart sem érnek. Egy fél kézzel 
föll ebben tett szoknya a kapuboltozat alatt az 
esőben. Utána már csak az eső homályos 
suhogása s a málló vakolat. — Száraz, go
nosz nevetéssel. — És sehol az arc selymes 
vonala, sehol az érzéki nyak...

♦
Trenck bárónak nem volt muszáj össze

kacsintania Casanovával ahhoz, hogy fel
m érje helyze tüket s rájöjjön: nem sokára 
vasárnapra virradnak, amikoris nehéz lesz 
elkerülni, hogy bele ne merüljenek a német 
kedélyességbe (ami a nosztalgiánál is rosz- 
szabb); de  hát ki ne szeremé a falusi mulat
ságokat, a tiroliak dalait és jódlizását. A 
dalok  u tán  m indenféle ugrálós táncokat 
szoktak eljátszani fektetett citeraféle hang
szeren, fuvola-kísérettel.

M aguk m ögött hagyván a nyűgölődő fo- 
gadósnét, aki a fölös gyertyaégetés miatt ne
heztelt, éjnek idején (valójában csak kora est 
volt, bár délutántól fogva tél eleji sötét), elin
dultak egyet levegőzni. A városkát kelet felől 
erdős dom bok övezték; a báró, sebesüléseit 
feledve, kam aszos hévvel indult m eg előre a 
kaptatón, majd boldog lihegéssel fogadta a 
nyom dokain felkutyagoló Casanovát:

— Találtam egy alkalmas helyet a tűnő
désre! Pompás megfigyelés kínálkozik in
nen: az em bert valósággal m agukkal ra
gadják az elvonuló, messzeségbe vesző ziva
tarok!

— Ilyenkor? — húzta el a száját Casano
va.

— Pár évtizeddel ezelőtt... — motyogta 
m ég, kezében  a k ia lu d t g y erty aszá lla l 
Trenck.

Ráadásul a szemét is behunyta. Körös
körül sötétség záporozott, foltokban. Ez már 
a téli világ, holott ő egy kis enyhülésre vá
gyik. "Egy idő óta mélabúra hajlok — gon
dolta —, de mihelyt belemerülök az em
lékezés örömeibe, nyomban felfrissülök, és 
itt, legbelül különös melegség tölt el. Épp
olyan érzés, m int amikor egyik vadászaton 
a vizesárokban tapicskolván, hirtelen süly- 
lyedni kezdtem, s bár a sebzett vadkacsát 
sikerült kimentenem az iszapból, hazafelé 
menet kezem, lábam egészen elgémberedett 
a fagytól a nyeregben; ám, ahogyan már Cel
lini mester lejegyezte egykor, mialatt figyel
m es szo lg ám  g a lly ak b ó l tü z e t ra k o tt, 
kezemet a lelőtt kacsák mellébe fúrtam, ami
lyen mélyre csak tudtam, csizmámat pedig 
megtömtem a vérrel átitatott toliakkal, s csak 
azután húztam  föl újra."

Hányadszor éli át ugyanazt a sóvárgást! 
"Kezünkben m ár m inden parányi részlet, 
m időn vesztünkre: árnyékával takar az ég!"

Kékült szájjal lendült neki a mélyülő fe
keteségnek; m inden további perc irracioná
lisán pergett. Dübörgést és csivitelést vélt 
hallani a föld mágneses mélyéből. Sármá
nyok és verebek! Az erdő sűrűjéből lejöttek 
a kertekbe és a földekre. Nagyon sok meleg
re van szükségük a vedléshez. A szürke po
száta nem szokott bokrokra ülni, meredeken 
száll fel, csapatostul szeli a levegőt, s lecsap 
a tarlóra.

— A vedlés betegség.
A Casanova száját figyelte. "Gondolatol

vasó — ha nem egyenesen ördög!... Vagy 
m agamban beszélek?"

— A szabad levegőn minden bántalom 
nélkül lezajlik — m ondta ki hangosan, tágra 
nyitott szájjal. — Legfeljebb testi legyengü- 
léssel jár. Ismertem olyan poszátákat — ho
gyan fejezze ki magát? Találkoztam velük... a 
tulajdonomban voltak, m int az vadlány Orosz
országban!), egyszóval az én poszátáim a 
vedlés ideje alatt sem hagyták abba az ének
lést. Ehhez mit szól?!

Casanova m indegyre megbotlott, nem 
restellte lecsatolni kardját, hogy arra támasz
kodjék.

— Ha azonban a vedlés idején gyengél
kedés tüneteit észleljük — a báró megbor
zongott: az arcába suttogó Casanova szúrós 
tekintete a sötétségen is áthatolt, amint ép
pen ezt mondta: — Önnel is így van!... nos, 
ez annak a jele, hogy nem megfelelően ada
goltunk valamit. A friss levegőt, az eleséget, 
a vizet...

— A nedűt! — szakadt föl Trenckből. — 
Ez az! Ma inni fogunk, gyerünk!

S valósággal erőltette (mindkettőjük ked
vét élénkítendő) az iramot.

Levegő és szabadság híján mindnyájan le
gyengülünk] Ebben egyetértettek. A rapszo- 
dikusabb természetű lovag még hozzátette: 
"A sűrűből úgyis les ránk a láthatatlan va
d ász , hogy  cso n tk ezév el leny ilazzon ."  
Trenck báróban az életösztön ezúttal is tilta
kozni próbált: hiszen még bele sem fogott 
szerelmes történetébe! (Az átélt kaland — 
vagy inkább született dicsekvésvágya — 
változatlanul bizsergette belülről. Verejté
kezve gondolt arra, hogy miként reagál majd 
"a másik hím" sikereire a hírhedt erkölcsű 
kalandor!) Képzeletben könnyű eljutni ismét 
az eksztázisig; nyújtózkodó vágyad pillana

HELIKON

VERESS GERZSON 
Válaszvers
— vivace —
... ősz vad gyertyái csillagok lobogják 
körül szánandó testünk s nincs szavad?

Fekete Vince

De! Van szavam, és izzítom igéim; 
egy Parázskönyvre tőlem is telik...!
— Csak csend ne legyenl — inte meg a Költő; 
sorok barázdáit szavak szelik

igazzá: igazává párbajunknak, 
melyben ne győzzön ellen: hív dalár, 
ősz vad gyertyái, csillagok lobogják 
körül szánandó testünk. Sohamár,
hogy felragyogjon hallgatás arannya, 
a kérenc-fényú, bérenc-életú, 
középszer diadalait lebími 
lázongjon szó, vérrel vetett betű,
hisz vagyontárgyként becsült verseinket 
felszikráztatjuk bennső Édenünk 
riasztására — tékozlásban bajnok 
ki költészetben felkel ellenünk!
Állócsillag Gutenberg-galaxisban, 
kit múlt-lídércre hív a tiszta ész, 
karmester inti szólamát a gyásznak, 
szórványmagyarként hangol sok Zenész,

mesterdalnokok kara intonálja 
az Igaz-terhú Sorsszimfóniát, 
zuhogja súlyos jelenét időnknek, 
valónk kitakart szívű szép fiát
állítván sorsunknak pergőtüzébe; 
szánandó szánknak — itt s most — van jaja, 
ősz vad gyertyái: csillagok lobogják 
vers-mívességünk; nemzetünk java
tudva éli a Túlélés Tanának 
mesterfokon bírt tudáshalmazát... — 
van szavunk, Sorsos! — betúíszám/vetéssel 
lakjuk be ezt a ránktestált Hazát!

Sepsiszentgyörgy, 1996. október 7. —

tok alatt többezer m érföldet bejár, könnyen 
elér oda — legalábbis sejtjeid emlékező ké
pessége sejteti veled, hogy képes vagy (vol
nál) habozás nélkül m agad alá gyűrni őt 
(riadt, majd elnyugvó hangok a késő estben), 
aki m ár nem létezik. Úristen! a nyitott száj: 
csupa csodá lkozása  tekintete szánalm at 
kelt... mint háton kínlódó bogár!

— A mellkasunk alá szorult, elfojtott dé
monokkal van-e m it kezdeni még, barátom?

Casanova szelíden tolta a bárgyún a falra 
m eredő báró kezébe a horpadt, feketült ku
pát.

"Vonagló hús egy üres képkeretben, sem
mi több.” A szerelmes Trenck báró koponyája 
árván vergődött. Dobhártyáján, m int lantor
napapír a befőttesüvegeken — a csend. Csak 
a huzat élt, meglebbentve a kam pós szegre 
akasztott törlőt. Ilyenkor télidőben mintha 
nyugtalan lelkek járnák a házat.

A boldogságnak nincs m ás esélye,mint 
az elkövetkezendő percek valósága — szó
nokolt a kissé m ár kótyagos Casanova, s 
közben élvezettel töltötte el a szavak ritm u
sa. — M inden egyéb színlelés vagy ráfogás.

Trenck görcsösen szorította a tölgyfa asz
tal szélét; ha tehetné, fölborítaná! "Megint 
gúnyolódnak velem. Vagy lehet, hogy meg
részegedtem!"

Valami ijesztőt érzett. A bomlás szagát.
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MIRCEA DINESCU VERSEI
A z e ltá vo zo tt balladája
(Balada célúi plecat)
Szerettem csúnya, ám okos nőket, 
és szépeket, ágrólszakadtakat, 
első szerelmem volt a majd. ha fagy, 
nem volt türelme várni, és lépett.
A z angyal nőtt bennem, mint a köröm 
visszafelé, a húsomba belé, 
kalitka került, hogy lettem, elém, 
s karmos gyászkocsi állt sírgödrömön.

Sajognak a napok itt s az évek, 
az évek —  mint farmon napszámosok. 
Spermám vizslatják a mikrószkopok, 
cigány ősim mint izegnek s élnek.

Ej, ejnye! Hosszában és keresztbe 
vadásztatok rám, míg oda voltam.
S még most is így kiterítve, holtan, 
míg én, a jött a mentet kinevette.

A bohóc feltámadása
(Invierea bufonului)
Poharak a küszöbön, asztalon a halott, 
a tükrök lenge táncruhában, 
a macska mindjárt láncra zártan, 
poharak a küszöbön, asztalon a halott.
Vásott hegységek. És eltompított kecskék. 
Tömpe Nap és csupasz, ittas felhők.
Nyúlt bőrüktől elborzadott hüllők 
keresztjük törlik, mint szkíták étkészletét.

Yorick d  és zsonglőröznek zsebcselei 
hátul a hercegi koponyának.
Ó, mi szülők nyakunkba varrt, fáradt 
érzelmeinek csökönyös öszvérei

kérődzük még ártatlanságunk szemetjét, 
a viszonyaink mint lé s túró, 
s hallom nyihogásomból, túlról 
apám kacaját, mint varjú .csőre kettyét.

A falnál
(La zid)
Na ne hagyd hát Uram bekötve szemem, 
mert alkonyod kiiszom s kipeselem, 
mint egy savanyú, erőtlen részeg 
a falnál, a nyelvén téglarészek.
Ha megúszhatom még ezt az őszt, mi vár, 
tudom, nem adják jegyre tán a piám, 
koporsóm, szappanom, se az anyám.
Igéd ocsmány-mód én elragoznám:
Te vagy, ők vannak, én több mint sehogy, 
hitvány háromlábú kályha, tűrte fogy, 
tökrészeg szónok csontlombú boton, 
na, tedd elé mennyei bilid, s tudom, 
azúr levesed-laskád 
lihegve hörpöli kutyafalkád.

A vőlegény kételyei
(Indoielile  logodnicu lui)
Van egy nyílás a padlómon: 
nem kapitalista, nem is kommunista, 
ez egy pártnélküli nyílás.
Annyira átlátható,
hogy az Akadémiába is bekerülhetne.
Olyannyira virtuóz,
hogy össze is házasodnám vele.
Ha nem mardosna a kétség, 
hogy egy szép napon 
egy egérrel csal meg végül.

Megálló a mezőben
(Halta pe cxmp)
Amikor rábiggyeszti blúzodra a Hold a brossát, 
apró állomássá álmodlak, téglapirossá, 
a szerelvény melybe érzékien becsusszan már.
Csak azt nem tudom, hogy a forgalmista dühe vet szét 
vagy tán egy őr őrizi benned óvón a termést, 
hogy oly lázzal tartod a bűnt még a szemafornál.

A barbárok visszatérése
(Intoarcerea barbarilor)
Alkonyaikor,
amikor elveiket megülve Nyugatról a barbárok visszatérnek
mint holmi nagy szalámigyárak kiküldöttei,
ne faggasd őket lovaikról,
hanem oltsd ki a tüzet,
a parazsat vedd a szádba,
hamuval szórd meg emlékezeted
és utazz a Himalájába egy trombitával,
gondozd a lavinákat,
vagy változtass nemet, nevet vagy világot, 
keveredj a ludak közé, 
mondd gágá és menj,
hajts hasznot hamar —  s tedd az eszkimót, 
amikor az Antarktisz zöld jegének idege 
lassan kinyújtózik
és kérd meg a buja és dundi fóka kezét,
nyald le a mézet a szövetségi gondnok ujjairól
vagy csak állj meg egyszerűen, alázatosan és figyeld
a mozdony nyersolaj üvöltését,
hogy maradt-e lány a mezőn nyanyától őrizetlen,
figyeld apró, csillámló részecskéivel, amit húznak, a sávot.

A  verseket a szerzőnek a Seara kiadónál 
1996-ban megjelent kötetéből (O betie cu 
Marx [Egy ivászat Marxszal]) válogattam.

1

A fa l gyermeke
(Copil de zid)

Andrei Pityunak
Azí nem képzelheted, Uram, hogy tán már holnap 
kenyérként lipován angyalkáknak jut 
lelkem, mit rosszban már kékre pácoltak.
Csupán két párhuzamos könnycsepp vagyunk.
A végtelenben tán veled összeérek, 
amikor a testem már végképp megérett, 
de vedd le addig is rólam a dézsmád, 
élők nyüszítő félszét, s a hetes számét, 
viselj el mint sarat visel el csizmád, 
mert hisz ahányszor lelkem itt érez, itt lát, 
a falat dörzsölöm, s az tejet ád még.

Interjú
(Interviu)
Szép minálunk falun és jó
csupán az elvek vénültek picit
de a kenyérbélen átszűrt gyógy szesz fiatalít
s "belsőleg" adagolva írja fel nálunk a felcser.
Minálunk a templomudvart visszaadták a gazdaságnak 
a teknőben ottfelejtett kölyköt megcsámcsogta a koca 
(az Államé volt úgyis ez is meg az is) 
általában jó falun minálunk
a kicsik kannáikkal a tévé előtt hogy tejet ad arra várnak
már rég betakarították a termést a rádióban
bevégezzük a földeken is hamarost
általában jó falun minálunk van beton és szép
ha a tojást a Cityben veszed
s ha szemsarkából a szalámigyár
sandán nem pislog lovainkra.
Jó minálunk falun
a tűzoltók gyújtják fel általában a házakat és szép 
barázdát von egy s mások között a traktor 
egy s mások között mély barázdát 
minden szép és jó.

Szederjessy András: Madonna FEKETE VINCE fordításai
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MIRCEA MARTIN
E gy p osztm od ern -k or n é lk ü li 
posztmodernizmus
Mit értünk posztmodernizmus 

alatt? Egy szodo-kulturális vagy iro
dalmi-művészeti helyzetet? Egy civi
lizáció vagy egy kultúra, netán egy 
társadalom vagy egy irodalom életko
rát? És ez a kultúra, ez az irodalom 
összhangban van-e a civilizációval és 
a társadalommal vagy pedig mögöt
tük jár? Esetleg meg is előzhetik őket? 
íme, egy lehetséges megközelítése a 
hazai posztmodernizmus problemati
kájának. A román paradoxon abban 
áll, hogy egy posztmodem társada
lom hiányában — és meglehetősen tá
vol tőle— létezik egy olyan irodalom, 
mely elegendő specifikus jeggyel bír 
ahhoz, hogy posztmodemnek nevez
hessük.

Semmi sem jelzi vagy legalább 
magyarázza akár visszamenőleg is a 
posztmodernizmus megjelenését Ro
mániában. Alexandra Musina tiltako
zásának — ő vo lt, aki elsőként 
ellenezte, hogy a román irodalom  
egyes alkotásait üyen jelzővel ülessék 
— meg volt a maga jogalapja. És még
is, e tiltakozás elhangzásának pillana
tában is már napvilágot láttak olyan 
szövegek, melyek nemcsak ihletésük
ben, de talán irányultságukban is 
posztmodernek voltak, néha a poszt
modem művészi öntudat hiányának 
és mindazon jelenségek dacára, me
lyek a jelen hazai társadalmában elle
ne szóltak. Hasonló szövegek később 
is folyamatosan jelentek meg, a poszt
modernizmus formái más művészeti 
ágakban is kikristályosodtak, a para
doxon pedig ma még szembeötlőbb, 
mint bármikor.

Románia egy olyan ország, mely
ben az erőltetett iparosítás korántsem 
hozta meg a várt eredményeket, ahol 
a falu és a város közti különbség to
vábbra is jelentős, az életszínvonal 
aránylag alacsony, egyszóval: fejlő
désben, vagyis modernizálásban lévő 
ország. Ráadásul az erőszakos ideolo- 
gizálás és az évtizedeken át fennálló 
diktatórikus rezsim erőteljesen rá
nyomták bélyegüket az egyéni tudat
ra és a kollektív mentalitásokra. 
Mindhezekhez m ég hozzáadódik — 
súlyosbító körülményként — Ceau- 
^escu '80-as évekbeli izolacionista, a 
minden téren való "bezárkózásra" tö
rekvő politikája. így ma már senkit 
sem lep meg, hogy a lakosság bizo
nyos rétegeiben tovább élnek — pre- 
kapitalista elemekkel ötvöződve — a 
kommunista ideológia darabkái.

K övetk ezésk ép pen  a román  
posztmodernizmus a tenger habjából 
jelent meg, kimondottan a célból, 
hogy a történészek által annyiszor el
lenőrzött marxista tézist — miszerint 
a szuprastruktúra, illetve a kultúra a 
gazdasági alapoktól függ — megcá
folja? Kétségtelen, hogy a posztmo
dem kultúra formái Romániában — 
annyi, amennyi létezik belőlük — 
semmiképp nincsnek összhangban a 
posztindusztriális fázisában lévő tár
sadalommal, mint ahogy ez a Nyugat, 
az USA vagy Kanada esetében törté
nik. Más szóval: a román posztmoder
nizmust bárminek nevezhetjük, csak 
valamilyen román posztindusztrializ- 
mus termékének nem. Ezen művészi 
formák és a helyi gazdasági alapok 
közti viszonyból nemcsak hogy hi
ányzik mindén determináltság (még a

legáttételesebb is), hanem bármiféle 
reális szinkronidtás. Ugyanazon kor
hoz tartoznak anélkül, hogy kortársak 
lennének. Úgy tűnik, a mi posztmo
dem kultúránk egy másik társadalom 
kisugárzása, olyannyira jelentős a kü
lönbség közte és a gazdasági szerke
zet, a technológiai színvonal, vala
mint a mentalitások stádiuma közt, 
melyeknek lényegében a szimbolikus 
kifejezője kellene hogy legyen.

A posztmodemre jellemző irodal
mi megoldások, melyek már a hetve
nes években éreztetik a hatásukat, a 
posztm odem  érzékenység, mely a 
n yolcvanas évek nem zedékének  
annyi írásában tetten érhető, mind
össze olvasmányélmények, különbö
ző hatások lecsapódásai lennének, az 
utóbbi évszázadokban annyiszor pró
bára te tt utánzási képességünk termé
kei? Vagy netán az új irodalmi formák 
meghonosodása a modernizmus igé
nyei és közismert hiányosságai által 
keltett elkeseredéssel magyarázható? 
Azt hiszem, mindkét lehetőséggel 
szám olhatunk, hiszen mindkettő 
megannyi belső irodalmi forrásra 
utal.

Akár kedvező belső körülménye
ket is fel lehetne mutatni, de nem iro
dalmi téren. Igaz: a román társadalom 
nem érte el sem azt a jóléti szintet, sem 
azokat a technológiai paramétereket, 
melyek a Nyugatot jellemzik, de itt, 
csakúgy mint Kelet-Európa más or
szágaiban, jelentős történelmi tapasz
talat halmozódott fel az idők fo
lyamán: a náci deportálások és halál
táborok mellett létezett a "gulág" a 
maga különböző atrocitásaival, léte
zett a terror és az átideologizálás, mint 
a hétköznapi agresszió módozatai. 
Romániában a mezőgazdaság kollek
tivizálását különösen durva módsze
rekkel hajtották végre. A hivatalos 
elnemzetlenítő kampányok intenzí
vebbek voltak, mint máshol. Az apo
kaliptikus életérzést nem olvasmá
nyokon keresztül ültették el bennünk 
és nem kapcsolódott csupán a máso
dik világháborúhoz, hanem az álta
lunk átélt "vörös holocaust" követ
kezményeként jelentkezett. A diktatú
ra okozta többszörös és teljes kiábrán
dultság nyomokat hagyott az em
berek érzékenységén. Ha a posztmo
dem korszakot — Lyotard nyomán 
— a legitimáló narrációk eltűnésével 
határozzuk meg, milyen más meg
győzőbb érvet hozhatnánk fel, mint a 
kommunista mítosz összeomlását a 
létező kommunizmus országaiban? 
Egyébként nem volt szükség a kom
munista rendszer tényleges összeom
lására ahhoz, hogy a benne való

legparányibb hit is semmivé legyen. 
Dyen szemszögből nézve, a román 
posztmodernizmus már nem is tűnik 
annyira "talajtalannak", furcsának, 
paradoxálisnak.

Nem hiszem, hogy ugyanakkor 
elhanyagolható lenne az írók — fő
ként a fiatalok — kitartó törekvése, 
hogy a hatósági tiltás ellenére napi
renden legyenek a jelenkor irodalmi 
és művészeti tendenciáival. Sőt, a 
nyolcvanas években kimutatható egy 
fontos mutáció a román írók kedvenc 
irodalmi és nyelvi érdeklődési terüle
teinek sorrendjében: a nyolcvanas 
évek generációja főként anglofón és 
nem frankofón, mint az előző nemze
dékek, tekintete leginkább Amerikára 
irányul, "mellőzve" néha a Nyugatot 
is. Ugyanakkor néhányan a fiatal írók 
közül nagyobb érdeklődéssel fordul
nak Kelet-Európa irodalmai felé, mint 
elődeik, meglelvén ott a példaképei
ket, melyek annál is inkább ösztönző- 
ek, hogy olyan társadalmi-politikai 
kontextushoz tartoznak, melyekben 
már megindultak a reform folyama
tok.

Term észetesen, a nyolcvanas 
években a tájékozódási és olvasási le
hetőségek a lehető legszűkösebbek 
voltak. Noha a totalitárius Romániá
ban nagyon sok — és nagyon magas 
színvonalú — külföldi irodalmat for
dítottak, a posztmodem művek ki
adása (Italo Calvino és Tournier 
néhány munkáját kivéve) nem szere
pelt a hazai kiadók tervei közt. Az 
amerikai posztmodemeké meg főleg 
nem (jóllehet itt is voltak kivételek, 
mint pl. O'Hara versei és Kurt Vonne- 
gut regényei). Mindehhez hozzátarto
zik még a tény, hogy a kiadott művek 
egyike sem a posztmodem égisze alatt 
jelent meg. Mégis, egyes fiatal írók 
kíváncsisága nem ismert akadályokat, 
és magának a posztmodern iroda
lomnak a térhódítása a bizonyíték ar
ra, hogy a kor Romániája — a politikai 
és ideológiai korlátokon keresztül is 
— megőrizte kapcsolatait a Nyugat 
kisugárzó forrásaival.

Ezek a félhivatalos olvasmányok 
(könyvek, folyóiratok) természetesen 
nem léphették túl az impulzusadás, a 
sugalmazás szintjét. A költemény 
vagy a regény anyaga továbbra is ha
zai maradt, a szerző szemléletmódja 
nem vonatkoztathatott el a román és 
kelet-európai társadami-politikai 
kontextustól. Volt azonban egy morá
lis és közvetve politikai tétje a dolog
nak, melyet nem szabad figyelmen 
kívül hagyni: posztmodemnek lenni 
Ceaujescu Romániájában annyit je
lentett, mint tüntetőén kilépni a re
zsim  k ulturális politikája által 
előirányzott klisékből, dacolni az au- 
tarkiával és a hagyományos retoriká
val.

Egy klisékbe csontosodott rezsim 
viszonylatában minden újító próbál
kozásnak felforgató jellege van, annál 
inkább annak a bizalmatlanságnak, 
melyet a posztmodernizmus mutat a 
haladás mítosza iránt és amely ellent
mond a "civilizáció legmagasabb csú
csai felé való előrehaladás" hivatalos 
szlogenjének. A posztmodem játékos 
stratégiáinak felforgató hatásán, a "fa
nyelvezet" és a hivatalos patemaliz- 
mus kifigurázásán túl, a posztmodem  
ideológia egészében véve (fellelkesít
ve a pluralizmus reaktualizált elvétől) 
egymetairodalmi, antidiktatorikus al
ternatívát sugalmazott. Mindezek 
egyes megjelent művek margójára írt 
feltevések. A Cea u^escu -rezs im utolsó

KIRÁLY LÁSZLÓ
C S Ú F H IS T Ó R IÁ K  

A repülés
Fekete Vincének

Barátaim, 
ne menjetek 
Domogyedovára.

Domogyedovóban 
megáll az óra.

Szóródik az idő, 
mint orosz sörét.

Megiszod Domogyedovó 
minden sörét.

Tíz órán át töprengsz, 
életed bánva:

miként jutsz el hús lélekkel 
Jerevánba.

De tudhatnád 
kótyagos repülések óta:

főikéi a Nap, 
a józanult pilóta.

Volt ami volt, 
és lesz ami volt —

Sosem hagyott szomjam 
az Aeroflót.

Múlik az élet,
Júlia, Tánya.

Hová rohansz, kérdi 
egy dög gép kapitánya.

Minden fölszdll végül, 
sorsodat óva.

Barátim, menjetek 
Domogyedovóba.

évekbeli félelme az irodalom mindin
kább felforgató jellegétől olyan intéz
kedésekhez vezetett, melyek meg
gátolták az újabb jelentkezéseket: a 
fiatal írók számos szövege nem jelen
hetett meg és csupán az irodalmi kö
rök felolvasóestjeinek szűkös keretei 
közt válhatott ismertté. Ezen szöve
gek jórésze dacolt a hivatalos kulturá
lis politika imperatívuszaival. A fi
atalokat az underground  és az Ellenkul
túra  távoli modellje tartotta bűvöleté
ben. A posztm odernizm us pedig  
egyre inkább jelen volt a maga kínála
tával.

Lehetelen tehát a román posztmo
dernizmusról beszélni anélkül, hogy 
az európai és főként amerikai forrása
ihoz vagy, mindenesetre, előzménye
ihez ne viszonyítanának. Amivel azt 
kockáztatjuk, hogyszembekerülünka 
fogalom definícióinak sokféleségével, 
mely sokféleség néha az ellentmondás 
határát súrolja. Például, mit tartunk 
meghatározónak a posztmodemre 
nézve: "az ártatlanság eltűnését", Um
berto Eco felhívásának engedve vagy, 
ellenkezőleg, az ártatlanság vissza
nyerését a modernizmus esztétikai 
purifikációs gyakorlatai után? A kér
dést ki lehet — sőt, ki kell — terjeszte
ni magára a modernizmusra is. És, a 
továbbiakban, minek tartjuk a moder
nizmust, a humanizmus vagy az el- 
em bertelenedés verzójár.ak? És a 
posztmodernizmust?

Az interpretátorok többsége  
egyetért azzal, hogy a posztmoder- 
nizmus(oka)t egy mélységes ontoló
giai krízis termékének tekintsük, mely 
a nyelvezet és maga a világ működési 
rendjének az összezavarodásában, a

> » »  fo lyta tás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról 
jelentések szétszóródásában nyilvá
nul meg. Rimbaud, a modernizmus 
kezdetén, "minden érzék szándékos 
összezavarásáról" beszél; az irracio
nalizm us százéves versenyfutása 
után, ami összezavarodik — ezúttal 
akaratlanul — az maga a jelentés. Ez 
a céltévesztés nem teljesen független 
az emberiség eltűnéséről a történelem 
középpontjából, attól a ténytől, hogy 
az ember többé nem a jelentés kedvez
ményezett forrása, a szubjektum pe
dig elveszítette az önállóságát. A 
posztm odem  filozófiák többé nem 
antropocentrikusak, a humanizmus 
pedig jelenleg tarthatatlan álláspontot 
jelent.

Ilyen messzire mennének a román 
posztmodem szerzők? Ezen irodalom 
globális és kategoriális elemzése még 
elvégzésre váró feladat; az értekezés 
jelenlegi fázisában az én válaszom 
nemleges. A román írók még messzire 
állnak az antropocentrizmus felmon
dásától és úgy tűnik, nehezen monda
nak le a szubjektum-központúságról. 
Ezáltal kevésbé posztmodemek? Mi 
képezi a posztmodernizmus kemény 
magját? Kik azok az európai és ameri
kai szerzők, akik képviselik?

Nem csupán a felismerhető eljárá
sok, de az íráshoz, a kulturális hagyo
mányhoz és a világhoz való sajátságos 
viszonyulásuk alapján is egyesek a 
fiatal vagy kevésbé fiatal román írók 
közül -poszt-modemeknek nevezhetők. 
Ha a szemléletük nem annyira radiká
lis, mint nyugati pályatársaiké, az 
nem annyira az egyéni (történelmi és 
művészi) tapasztalataiknak, mint in
kább a társadalom fejlettségi stádiu
mának és a román irodalom korának 
tudható be. A román társadalom éle
tében a posztmodem állapot még fel- 
lelheteüen. Indokolt tehát, hogy a 
román és valószínűleg a többi kelet
európai irodalom  esetében is egy 
posztmodem kor näküli posztmoderniz
musról beszéljünk.

Amicsaklátszólagjelenti aromán 
társadalom fejődésének magyaráza
tához annyiszor megidézett elmélet, a 
"tartalom nélküli formák" elméleté
nek a felélesztését. Ezúttal egyrészt az 
irodalom, másrészt a társadalom (be
leértve nemcsak a gazdaságot és tech
nológiát, hanem a kollektív men
talitást is) közti viszonyok síkján gon
dolkodunk. Fel tehetnénk magunknak 
a kérdést, hogy a hazai posztmoder
nizmus specifikumát hiányosságként 
kell-e értelmeznünk vagy pedig ép
pen a megkésettségünk és marginalitá- 
sunk ad esélyt most arra, hogy anélkül 
kapjunk, hogy valamit cserébe veszí
tenünk is kellene. Az újrafeltöltódést 
(Replenishment) feltétlen megkell előz
nie a kimerülésnek (Exhaustion), ami
ként John Bart akarja elhitetni velünk?

A román kultúrában magának a 
modernizmusnak a fogalma sincs pon
tosan rögzítve, arról nem is szólva, 
hogy az európai kontextusban való 
hitelesítését sem próbálták meg ez 
idáig. A különféle tradidonalizmu- 
sokkal való szembenállása esetenként 
elferdíti a jelentéseit vagy annyira el
aprózza, hogy a román térségen kívül 
irrelevánssá válnak. A szinkroniz
musnak, mely a XIX. század első évti
zedeitől kezdve kultúránk és társa
dalmunk fejlődését strukturálja, még 
manapság is varrnak ellenfelei. Ná
lunk még sokáig folytatni fogják a tra- 
dicionalizm us-m odem izm us vitát, 
melyet máshol már rég meghaladtak. 
És azt hiszem, néhány olyan szerző

jóvoltából sikerült túllépni rajta, mint 
Gide, Valéry, T. S. Eliot, akiket a "mo
dernség klasszikusainak" nevezhe
tünk. Hozzájuk hasonló írók a román 
irodalomban is voltak — elég ha Bla- 
gára vagy Ion Pillatra gondolunk —, 
de az ő példájuk nem vezetett a tradí
ción alizmu s-m od emizm u s oppozídó 
elavulásához, mely szembenállás leg- 
akuttabb formáit a harmincas, sőt a 
negyvenes évek elején érte el.

Az 1948-ban végképp berendez
kedett kommunista diktatúra aztán 
meghamisította az egész vitát, ami
ként megakadályozott minden egyéb 
autentikus értelmiségi disputát is. A 
szocialista terorr és realizmus három
szoros máza feltétlen szükségessé tett 
egy új elindulást. 1964 után fokozato
san helyreálltak a kapcsolatok mind a 
Nyugattal, mind a nemzeti hagyo
mány élő forrásaival és elsősorban a 
két világháború közötti modellekkel. 
Ahatvanas éveknemzedéke vitte vég
hez ezt a kampányt, amelynek célja az 
élő hagyomány restaurálása, az eszté
tikai re-kanonizdlás volt, a proletkult 
idején végbement ostoba de-kanoni- 
zálása után. A hatvanas évek fiataljai 
a fantázia, a metafora és a fikció joga
iért szálltak harcba, azért, hogy elis
mertessék a sajátosságot és az esz
tétikai haszontalanságot úgy általá
ban, de az általuk újrafelfedezett, újra 
megélt és újraalkotott művészi for
mák a modernizmuséi voltak.

A hatvanas évek vége felé és a 
következő évtizedben olyan törekvé
sek jelentkeztek, melyek már nem il
leszkedtek bele ugyanolyan meg
győződéssel a többségi áramlatba, kü
lönböző vagy éppen eltérő poétikát 
javasolván. Ezen törekvések képvise
lői: Mircea Ivanescu, Leonid Dimov a 
költészetben, Mircea Horia Simiones- 
cu és az ún. "tírgovi^tei iskola" a pró
zában. Egy különös helyet foglal el a 
korban Marin Sorescu, aki az olyan 
költeményeivel, melyeknek "csatta
nója" a szarkazmus és a cinizmus közt 
ingadozik, a vers tagadásának és ba- 
gatellizálásának a kezdeményezője.

így tehát, miközben az írók több
sége a modernista sémákat és ezáltal 
önmagát próbálja legitimálni, egyesek 
közülük vagy már túl szűköseknek 
érzik a maguk számára, vagy kellő
képpen erőseknek ahhoz, hogy elle
nükben felépítsék a saját műveiket, 
számítva a kontraszthatásra, melyet 
ez utóbbiak a kontextusban majd ki
váltanak. De tévedés ne essék: itt 
egyéni érvényesülési szándékról van 
szó, nem egy olyan mozgalomhoz va
ló tartozás tudatáról, mely különbö
zőségének paradigmatikus értéket 
tulajdonít. Más szóval, minden a fris
siben újrafelfedezett és a két háború 
közti időszakban gyökerező moder
nizmus keretei közt történt, akkor is 
ha T. S. Eliot és Ezra Pound figyelmes 
tanulmányozása Mircea Ivanescu ese
tében a narratív költemény egy olyan 
képletéhez vezetett, mely egyedül
állóvá tette őt hazai lírikus berkekben. 
Ez a képlet, akárcsak Dimov ironikus 
álomköltészete, vagy a "Örgovi^trei is
kola" metairodalma abban a korban 
egy más modernizmus részei voltak. Va
ló igaz: ez a fajta modernizmus csak 
az általa alkalmazott eljárások mé

lyebb természetének a félreértése árán 
kerülhetett az irodalmi élet közép
pontjába. (Sajnos, egyes — a hatvana
sok n em zedékéhez tartozó — 
kritikusok értelmezéseiben ezek a té
vedések mindmáig élnek.)

Ezen szerzők csak a nyolcvanas 
nemzedék színrelépésével egyidőben 
mentődtek meg a posztmodem szá
mára. Természetes törekvésében, 
hogy megkülönböztesse magát az e- 
lőző nemzedéktől, a nyolcvanas gene
ráció ezen, a hatvanas és még a het
venes években is inkább marginális 
áramlat képviselőiben lelt szövetsé
gesre: támaszt és rokonvonásokat fe
deznek fel a "tírgovi^tei iskola" 
biografizmusában, Ivanescu költemé
nyeinek prózaszerű áradatában és Di
m ov játékos ujjongásában. Ez a 
csatlakozás átrendezi az értékeket a 
jelenkori román irodalomban és (ilyen 
esetben normális) anamorfózist okoz, 
aminek eredményeképpen ama bizo
nyos elődöket, a maguk során, poszt
modemekként tartják számon.

Ha elfogadnánk ezt a szemlélet- 
módot, azt jelentené, hogy már a hat
vanas években vagy  m ég előbb  
jelentkezett nálunk a posztmoderniz
mus első hulláma, figyelembe véve a 
fent említett szerzők életkorát, akik az 
első szövegeiket nem közölhették rög
tön a megírásuk idején, vagyis zsenge 
fiatal korukban. És akiknem is álmod
tak arról, hogy műveiket valamikor... 
posztmodemként fogják értékelni. Én 
úgy vélem, ez az első modernizmus 
inkább csak potenciális és mindeneset
re öntudatlan modernizmus volt.

íme, még egy érv az elmodnottak 
alátámasztására: mai szemmel nézve 
a Mircea Ivanescu szövegei egyenest 
a modernizmus lírájának a tömörség
éivé elleni merényletnek tűnnek, akár
csak a dimovi leírásoknak a hét
köznapi élet részleteire kiterjedő 
aprólékossága; a hetvenes-nyolc
vanas években ezen költemények az 
uralkodó kánon aláaknázását ered
ményezték volna, de sem jelentősé
gük, sem súlyuk nem volt mindaddig, 
amíg maga a modernizmus is a dog- 
matizmus örvénye és a szocialista rea
lizmus szövődményei elleni harccal 
volt elfoglalva. A nyolcvanas években, 
amikor a modernizmus egy fajtáját 
(melyet ködös látomásosság, erkölcsi 
és szociális el nem kötelezettség jel
lemzett) a rezsim is elfogadja, az alá- 
aknázási reakció új, egyúttal politikai 
jelentőséget nyer: implicit módon a 
rendszer nacionalista-paternalista ter
vezetének a kritikáját is tartalmazza.

Posztmodern öntudatról tehát 
csak a nyolcvanas nemzedék szerzői
nél beszélhetünk, akik a posztmoder
nizmus ideológiai és metodológiai 
talapzatáról szálltak szembe idősebb 
kollégáik modernista renyheségeivel. 
Ezért azt is mondhatnánk, hogy a mo- 
dern-posztmodem vita nálunk lénye
gében a nyolcvanas és hatvanas 
nemzedék közti "hatalmi harc" egyik 
aspektusa.

Természetesen a nyolcvanas évek
ben jelentkezett írók közül nem min
denki posztm od ern , am iként a 
posztmodernizmust sem kizárólag a 
nyolcvanas nemzedék birtokolja. Lát
tuk már, hogy vannak korábbi szer

zők, akik ma, a posztmodem kód is
meretében jobban olvashatók, mint 
annakelőtte. (A fenti névsort még ki- 
egészíthetnők a lírában Emil Bruma- 
ru, Virgil Mazilescu, a prózában pedig 
Dumitru Jepeneagnevével.) Nem kell 
elfelejtenünk, hogy az újonnan érke
zők (a küencvenesek) ugyancsak e jel
vény alá sorakoznak. (Noha, az Echinox 
legutóbbi számát tekintve, úgy tűnik: a 
tárgyalások főként az érvényesülés esé
lyeire, nehézségeire és stratégiáira össz
pontosítanak, és kevésbé magára a 
posztmodernizmusra.)

Azt viszont elmondhatjuk, hogy a 
román irodalomban a posztmoder
nizmus érvényre jutása egybeeseik a 
nyolcvanas nemzedék (Mircea Cata- 
rescu, Gh. Craáun, I. B. Leiter, Radu 
Teposu, Magda CSmeci, Alex. Vlad 
stb.) érvényesülésével. Ez utóbbiak 
művészi és elméleti erőfeszítéseinek 
köszönhetően vált előbb vita tárgyá
vá, majd uralkodóvá a posztmodem. 
Maga a tény is, hogy az utóbbi évek
ben az előző nemzedékek jónéhány 
írójának a szövegeit interpretálták és 
átértékelték, azon törekvésnek a gyü
mölcse, hogy azonosítsák az elődei
ket. Sokuk műveinek kísérleti jellege, e 
jelleg vállalása, a lírai szemlélet meta
fizikai jelentősége iránti bizalmatlan
sága, a kollokviólis és a marginális 
értékesítése által a nyolcvanas generá
ció — egyik tagját, Gheorghe CrSdunt 
idézve — "egy más irodalmi episzté- 
mé" használatát javasolja. Ők azok, 
akik felfedezik és győzelemre segítik 
a posztm odernizm ust, ugyanúgy, 
ahogy a hatvanas nemzedék képvise
lői újra felfedezték és uralkodóvá tet
ték — a szocialista realizmus elle
nében — a modernizmust. Különb
ség van tehát e két nemzedék között 
irodalmi program tekintetében is, 
nem csak a történelmi egymásutáni
ság ritmusában és az irodalmi "piac" 
"uralásának" akarásában. Lévén félté
kenyek saját eredetiségükre (bár e haj
lam nem éppen posztm odern), a 
nyolcvanasok mindenképp el szeret
nének határolódni az elődeiktől és, 
noha még tényleges összecsapásra 
nem került sor, lényegében a nyolc
vanas meg a hatvanas generációk 
szembenállása strukturálja a román 
irodalom jelenkori periódusát.

Ebből kifolyólag nehezen elfogad
ható az a nézet, miszerint a hatvanas 
nemzedék, a maga során ugyancsak 
posztmodem, mivel "helyreállította 
kapcsolatainkat a hagyománnyal", fő
ként ami a közelmúltat, a két világhá
ború közti időszakot illeti. N. Ma- 
nolescu a posztmodernizmus és a pro
letkult közti szembenállásra alapozza 
ezen hipotézisét, arra a tényre, hogy 
az előbbi "visszaszerez, nem felad,a 
kontinuitásra épít, nem a szakításra". 
Itt két dolgot kell megjegyeznünk: a 
posztmodernizmust nem lehet szem
beállítani a proletkulttal, mert ez 
utóbbi negádója irodalmon kívüli, 
politikai vonatkozású volt; ha egy iro
dalmi opponenst akarunk találni 
(ugyanazon kritériumok alapján), az 
az avantgárd lehetne. Másodsorban 
pedig, a hatvanas nemzedék vissza- 
szerző akdóját nem lehet posztmo
dern aktusnak minősíteni, inkább 
visszatérésnek egy viszonylagos nor- 
malitáshoz, a nemzeti irodalom ter
m észetes körforgásához, melyet a 
proletkult idején önkényesen megsza
kítottak. Ráadásul, amit visszanyer
tek az éppen a... modernizmus volt.

Lakatos M ihály fordítása
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NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i kiskalauz felvételizőknek  —  9.
Legutóbb, mint emlékszel rá, a nyelvtani 

személy fogalmát tisztáztuk, és ott hagytuk ab
ba, hogy ez azért is fontos nekünk, mert többek 
között az igeragozás is ezzel függ össze. Ahhoz 
azonban, hogy ez világosabb legyen, nem árt 
egy kicsit közelebbről megnézni, miről is van itt 
szó tulajdonképpen.

Induljunk ki abból, amit te már biztosan 
tudsz: abból, hogy a magyar nyelvben az alany 
és állítmány közötti viszony (azaz a predikatív 
viszony) jelölt. A viszonyjelölés eszköze pedig 
a személyragozás, illetve a számbeli egyeztetés.

Ez azonban így túl elvont lehet neked, nem 
is biztos, hogy egészen érted, mit jelent ez való
jában. Lássuk hát egy kicsit konkrétabban. 
(Most majd gondolkoznod is kell ám egy kicsit, 
de remélem, ha egyetemre készülsz, a gondol
kozás talán nincsen ellenedre.) Itt van ez a mon
dat: Indul a vonat. Ha ezt az egyszerű mondatot 
önmagában nézed, arra gondolhatsz, hogy itt 
bizony nincsen semmiféle viszonyjelölés: van 
benne egy alany meg egy állítmány, de egyéb 
semmi. Nézzük azonban, mi történik, ha az 
alanyt többes számba tesszük! Akkor már így 
mondjuk: Indulnak a vonatok. írjuk ezt most fel 
ügy, hogy a mondat grammatikai szerkezetét is 
világosan lássuk:

A vonatok — >  -nak <----  indul
A ragot azért tettük középre, mert így job

ban látszik, hogy ez valójában viszonyjelölő 
elem (éppen ezért hívjuk ragnak). Ha most ebbe 
a mondatba különböző személyű alanyokat he
lyezünk, akkor a következő megoldásokat kap
juk (Ei = egyes szám első személy, T2 = többes 
szám második személy, - 0  = raghiány):

Ei [= én] — >  -ok <—  indul 
E2 [= te] — >  -sz ^ —  indul 

E3 [= ő, fn] — >  -0  < —  indul
Ti [= mi] — >  -unk <---- indul
T2 [= ti] — >  -tok <---- indul

T3 [= ők, fn-k] — >  -nak < ----indul
Ha ebből egy általános szabályt akarunk 

felállítani, akkor azt így írhatjuk fel (PVj. = pre
dikatív viszonyjelölő, azaz: rag):

ALANY —>  PVj. < ---- ÁLLÍTMÁNY
Nagyon fontos dolgokat érthetsz majd meg, 

ha most jól megjegyzed, hogy ez a séma min
den magyar mondatra érvényes, még a névszói 
állítmányú mondatokra is. Maradjunk azonban 
egyelőre az igei állítmányúaknál.

Ennek a viszonyjelölőnek két figyelemre
méltó tulajdonsága van:

(1 ) a mondatba csakis igéhez kapcsolva 
építhető be (tehát főnévhez vagy melléknévhez 
nem kapcsolható), és

(2 ) hatféle változata van, ezek közül pedig 
-  mint fennebb is láthatod -  aszerint választjuk 
ki az éppen odaillőt, hogy az alany milyen szá
mú és személyű.

Itt azonban van még egy kis bonyodalom. 
Amit fentebb felvázoltunk, az érvényes az indul 
esetében, de már az alszik-éban nem egészen. Itt 
ugyanis már a következőképpen alakulnak a 
mondatok: én alszom, te alszol, 6 alszik. Tovább 
már egyeznek a ragok. Éppen ezért azt kell 
mondanunk, hogy a predikatív viszonyt jelölő 
elemekből két sorozatunk is van, az pedig, hogy 
melyik sorozatot kell választanunk, attól függ, 
hogy az állítmányi helyzetben mi van. Az igék 
ugyanis a magyar nyelvben két csoportot alkot
nak, az egyik az ikes igéké, a másik meg az 
ikteleneké. Nem kell megmondanunk, hogy 
egy ige miért ikes vagy miért iktelen, hiszen ez 
nem valamilyen szabály következménye, ha
nem a magyar ige egyik grammatikai jellemző
je. Ezt tehát csak tudomásul vesszük, nem 
értelmezzük. A szabály pedig az, hogy ha a

mondat állítmánya ikes ige, akkor az ehhez illő 
viszonyjelölő-sorozatot választjuk (jelöljük ezt 
így: PVj.-*), ha m eg nem ikes ige, akkor a má
sikat, az általános érvényűt (jelölve: PVj.).

Mikor tehát mondatot alkotunk, akkor az 
első szabály, amit alkalmazunk, a következő: 

(1) PVj.— >  PVj_* /  Állítmány: ikes ige 
Ez úgy olvasandó, hogy: ha az állítmány 

ikes ige, akkor (és csakis akkor) PVj.-ként a 
PVj.-* sorozatot választjuk, és m inden más 
esetben a PVj. sorozatot.

A  m egfelelő sorozatokból pedig ezután  
(második lépésként) aszerint választjuk ki a 
mondatba illőt, hogy az alany hányadik szem é
lyű. Ezt akár szabályokba is foglalhatjuk:

(2a) PVj..* — >■ -(o )m  /  Alany: Ei 
PVj_*— >  -(o)l /  Alany: E2 

PVj-* — >  -ik  /  Alany: E3 
Tovább ugyanúgy folytatódik, mint alább. 

Ha az állítmány nem ikes ige, akkor a követke
ző szabályokat alkalmazzuk:

(2b) PVj. — >  -(o)k /  Alany: Ei 
PVj. — >  -sz /  Alany: E2 

PVj. — >  - 0  /  Alany: E3 

PVj. — >  -unk /  Alany: Ti 
PVj. — >  -tok /  Alany: T2 

PVj. — >  -nak /  Alany: T3 
Ezek is így olvasandók: ha az alany egyes 

szám első szem élyű, akkor (és csakis akkor) a 
predikatív viszony jelölője a -k.

Most már biztosan érted, miért mondtam  
neked a múltkor, hogy az igeragozást képtelen
ség a mondaton kívüí megérteni. (Hányán pró
bálják pedig!) Hiszen ha az igét kiemeled a 
mondatból, ha nincs mellette az alany, amin 
múlik minden, akkor honnan lehetne azt egyál
talán eldönteni, miért az a rag járul hozzá, nem  
más? Éppen azért hívjuk az ilyeneket szem ély
ragoknak, mert kiválasztásuk a jelölt viszony 
egyik pólusának (esetünkben az alanynak) a 
nyelvtani szem élyétől függ.

Lehet, hogy m ost úgy gondolkozol: maradt 
volna a tojásban, aki ezt így találta ki, jól össze
bonyolította a dolgunkat. Hát nem lett volna 
egyszerűbb egyetlen viszonyjelölő elemmel be
érni (vagy éppen eggyel sem)? Miért ne mond
hatnánk így: én olvas, te olvas, 6 olvas, mi olvas, ti 
olvas, ók olvas? így is m eg lehetne érteni, mit 
akarnnk mondani.

Én m eg azt mondom erre, hogy inkább azt 
figyeld meg, milyen ügyesen van ez kitalálva. 
Mert van ennek egy csomó előnye is, ha nem 
vetted volna észre. Ha nem volnának szem ély
ragok, akkor a mondatból sohasem hagyhat
nánk el az alanyt, m indig ki kellene tenni, mert 
különben nem lehetne kitalálni, kiről, miről be
szélünk tulajdonképpen. így azonban, ha te 
mint hallgató tudod, hogy a PVj. a mindkettőnk 
által ismert szabály szerint csakis akkor lehet -k, 
ha az alany Ei, akkor nekem nem muszáj azt 
mondanom, hogy: Én sietek. Elég annyi, hogy: 
Sietek. A-k-ból te úgyis kitalálod, hogy az alany 
nem lehet m ás, mint az én. Továbbá: ha az 
alanyt ilyen esetben elhagyhatom, akkor az is 
jelenteni fog valamit, ha nem hagyom el m ég
sem. Ezt a lehetőséget tehát felhasználhatom az 
alany nyomatékosítására: Én sietek [nem te]. (Ha 
tudsz angolul vagy franciául, akkor most bizto
san méltányolni tudod a magyar nyelvnek ezt 
a lehetőségét. Ezekben a nyelvekben nincsenek 
pontosan azonosíthatóan szem élyhez kötött 
PVj.-k, ezért a szem élyes névmást sem lehet 
elhagyani, így aztán a nyomatékosítást sem le
het olyan egyszerűen megoldani, mint magya
rul, hanem m indig olyasm it kell m ondani, 
hogy: 'én vagyok az, ak i... [pl. siet]': It's me, who 
..., C'est moi, qui...)

További le lem én y esség  ebben a rend-

szerben, hogy ha az alany E3, akkor a PVj. a -0, 
vagyis a raghiány. A raghiány nem ugyanaz, 
mint a semmi. A  semm i egyszerűen, önmagá
ban semmi, azzal nem is igen lehetne kezdeni 
semmit: a semmi semmire sem  lehet jó. A  hiány 
azonban mindig valamihez képest hiány: m in
dig valaminek a hiánya. Ezért is lehet vele jelöl
ni valamit: hiszen te nemcsak a sietek-bői tudod  
kitalálni, hogy az alany az én, hanem a siet[-0]- 
ből is, hogy az alany E3. M égpedig onnan tudod  
kitalálni, hogy ismered a szabályt: ha az alany 
nem E 3, akkor a PVj. m indig egy testes szem ély
rag. Ha tehát itt nincs ilyen, akkor az alany nem 
lehet más, mint E3.

A z pedig, hogy a PVj. éppen az E3 alany 
esetében -0 , azért igen praktikus dolog, mert 
éppen az ilyen alanyú mondatból kell a legtöb
bet alkotnunk. H iszen az alany legtöbbször 
egyes számú főnév, s az ilyen főnév szem ély  
tekintetében definíció szerint m indig E3 értékű.

Ha most visszaem lékszel arra, amit a jelölt 
és jelöletlen mondatbeli viszonyokról m ond
tunk, akkor most látod, hogy ezt a dolgot úgy  
is felfoghatjuk, hogy: ha az alany E3 (és ha az 
állítmány nem ikes ige), akkor a predikatív vi
szony jelöletlen. Ebben sok igazság van csak
ugyan, m égsem  egészen jó ezt így mondani. 
Tudniillik éppen amiatt, hogy ez a viszony m in
den más esetben jelölt, itt maga a hiány is óha
tatlanul v iszo n y je lö iő v é  válik. Inkább azt 
mondhatjuk, hogy a m ondat alanya alapértel
m ezés szerint Ej.

Az alapértelmezés szerinti érték valószínű
leg új fogalom számodra. Azt az értéket jelenti, 
am elyet érvényesnek (magától értetődőnek) 
tartunk akkor is, ha külön nem mondják is meg, 
mindaddig, am íg valami ezt az értéket m eg  
nem változtatja. Jobban megérted, mi ez, ha 
azzal a szám ítógépes szövegszerkesztő prog
rammal hasonlítom össze, amellyel ezt a szöve
get éppen írom neked. Ez úgy van beállítva, 
hogy a szöveg kinyomtatásaikor a bal margó 
alapértelmezés szerint 3 cm, a jobb m eg 2,2 cm. 
Ezt a program magától is "tudja", ezért a mar
góra vonatkozó utasítást csak akkor kell külön 
megadnom, ha el akarok térni ettől az értéktől, 
vagyis más -  keskenyebb vagy szélesebb -  mar
góval akarok nyomtatni.

Valahogy így vagyunk a mondattal is: a 
magyar mondat alapértelmezés szerint k ije
lentő m ódú, jelen idejű, é s  alanya E3. Ezért 
egyikre sem utal külön semm i a mondatban: a 
kijelentő módnak és a jelen időnek nincs jele, az 
E3-Ű alany esetében is hiányzik a PVj. Ha ezek  
közül bármelyiket megváltoztatjuk, azt valami
lyen nyelvtani elem mel jelöljük: jellel, raggal.

Vedd észre, hogy ha a m ondatot felszólító 
módba tesszük, akkor m egváltozik az alany 
szem élyének alapértelmezés szerinti értéke is! 
H ogy is ragozunk felszólító módban? [Én] ta- 
nul-ja-k, [te] tanul-j-0, [6] tanul-j-on. Itt már az 
E2 az alapértelmezés szerinti alany, ez az, amire 
csak a rag hiánya utal. És ez érthető is, hiszen  
felszólítani igazából nem is szoktunk mást, csak 
a hallgatót, a többi ilyen m ódú igealak inkább 
csak grammatikai okokból fordul elő a nyelv
ben. (Ez már mutatja, hogy amit fentebb sza
bályként írtunk fel a PVj.-k kiválasztására  
vonatkozólag, az kissé le van egyszerűsítve: 
úgy lehetne pontosabb, ha az alapértelmezéstől 
eltérő módokat és időket is figyelem be véve 
finomítanánk az egyes szabályokat, és persze 
figyelembe vennénk olyan apróságokat is, ame
lyektől m ost az egyszerűség kedvéért eltekin
tettünk.)

M indeddig azonban csak igei állítmányú 
mondatokat vizsgáltunk. Hogy a névszói állít
mány esetében mi történik, arról majd a követke
ző részben lesz szó. Te azonban ne várj vele addig, 
hanem próbálj meg magad rájönni a névszói ál
lítmányok esetében m űködő szabályra!

SZILÁ GYI N . S Á N D O R

—  HELIKON---------------------
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HELIKON

N A G Y  GYÖRGY

Egy jeles filozófiatanár és egy kiváló filozófus 
a Ferenc József Tudományegyetemen

(befejező rész)
És Szász Béla végképp filozófus 

lett. Végképp, de korántsem kizá
rólagosan. A költészethez, mint 
már az előzőekben szóltunk róla, 
élete végéig hűséges maradt, ám
bár Erató és Euterpé inkább csak 
incselkedett mindig vele. Tanári 
pályáját gyermekségének színhe
lyén, családi-rokoni kötelmeinek 
közelében , M arosvásárhelyen 
kezdte, abban a városban, amelyről
1873-ban Réthi Lajos, a Vasárnapi 
Újság alkalmi munkatársa nem ke
vés túlzással, de nem is egészen 
alaptalanul azt írta — fölemlítvén a 
régiek közül Bolyai Farkas és Köte
les Sámuel, továbbá az akkoriban 
elhunyt Péterfi Károly, valamint 
Molnár Sámuel, Molnár János meg 
Mentovich Ferenc nevét —, hogy 
"ott nemcsak minden társadalmi 
osztálynak, de minden utcának és 
minden szomszédságnak megvan 
a maga elismert philosophusa [...], 
ott még a vendéglőkben is csupa 
philosophusi tárgyakról folyt a vi
tatkozás."31 Az erdélyi református 
egyház főkonzisztóriuma 1865. ok
tóber 8-án Szász Bélát megválasz
totta a marosvásárhelyi református 
kollégium bölcseleti tanszékének 
rendes tanárává, s ő 1866 őszén, ut- 
rechti tanulmányai befejeztével s 
néhány hónapnyi nyugat-európai 
"peregrináció" után el is foglalta az 
állását.32 Az 1866. szeptember 5-én 
megtartott székfoglaló előadásá
ból, amely a következő évben A tu
datom kérdése címmel a Sárospataki 
Füzetekben nyomtatásban is megje
lent33, az akkoriban már a magyar 
filozófiai irodalomban is mind ha
tározottabban teret hódító antihe- 
geliánus szellem sejlett elő. Az 
elméleti-bölcseleti tartalmat tekint
ve eléggé vérszegény — a tanári 
beiktatások egykor szokásos ünne
pi rendjéhez és retorikájához igazo
dó — előadás M ihályi Károly, 
nagyenyedi pályatárs, 1864-ben ki
ado tt Származtató philosophia-ját3* 
vette védelmébe az azt elmaraszta
ló szakmai bírálatokkal szemben. 
Mihályi munkájának abí>an vélte 
fölfedezni a legfőbb értékét — az 
erre vonatkozó megállapítását dőlt 
betűkkel még ki is emelte —, hogy 
az általa nyújtott pszichológiai 
alapvetésnek döntően tapasztalati 
jellege van. Aki a XIX. század esz
metörténeti fejleményeit, ha még
oly vázlatosan is, de ismeri, annak 
nagyon sokat mond az a tény, hogy 
M ihályi kritikusaival vitázván. 
Szász Béla az érveit nagyrészt He
gel egyik hajdani ellenlábasától, az 
empirista nézeteket valló, s a filozó
fiát herbarti módon a pszichológiá
val egybeházasító  Friedrich E. 
Benekétől kölcsönözte.

Szász Béla csak mintegy négy 
esztendőt töltött tanárként Maros- 
vásárhelyen, ám ez elegendő volt 
ahhoz, hogy a város társadalmi és 
művelődési életében számottevő

tekintélyre tegyen szert. Bekapcso
lódott az ekkoriban szinte minden
kit magával sodró — ne feledjük, a 
kiegyezés körüli években vagyunk
— politikai küzdelmekbe, s egyik 
legkövetkezetesebb szószólójává 
lett az Erdély-részi Deák-párt tö
rekvéseinek. Különösen az után 
nőtt nagyra a társadalmi reputáció
ja, hogy 1869 elején megindította a 
Székely Hírlapot^. A  heti két alka
lommal megjelenő, önmagát az al
címben "politikai s vegyestartalmú 
közlöny"-ként meghatárzozó, be
vallottan Deák-parti újság imp
resszumában laptulajdonosként is 
és felelős szerkesztőként is Szász 
Béla neve szerepelt, ám bizonyos 
jelek arra u falnak, hogy a lap dolga
iba Mentovich Ferencnek is jelentős 
beleszólása lehetett.

Aki politizálásra adja a fejét, an
nak alá kell vetnie magát az úgyne
vezett "közérdek" m induntalan 
változó parancsainak. Valószínű, a 
pártraison is közrejátszott abban, 
hogy 1870 áprilisában Szász Béla a 
Székely Hírlap szerkesztését átadta 
Horváth Gáspárnak — ő is a refor
mátus kollégium tanára volt36 —, 
majd ugyanez év decemberében át
költözött Kolozsvárra, itt vállalt ta
nári állást, s 1871 elején itt indított 
Deák-párti napilapot. A Keld címen 
megjelentetett politikai és közgaz
dasági lap37 jóval magasabb szín
vonalú volt, több szellemi frisses
séget sugározott és szélesebb közü
gyi látókörről tett tanúságot, mint a 
Marosvásárhelyen hagyott újságja. 
Rendszeresen közölt benne Berde 
Áron és Dózsa Dániel, Gyarmathi 
Sámuel és Kővári László, Mento
vich Ferenc és Teleki Domokos s az 
egykori erdélyi magyar művelő
dési élet jónéhány más jeles képvi
selője. Nem kétséges, hogy ha 
akadna vállalkozó, aki filológus
hoz illő türelemmel és megfelelő 
eszmetörténeti tájékozottsággal 
számbavenné mindazt, ami a Kelet 
hasábjain természetismereti és köz
gazdaságtani, filozófiai és törté
nettudományi, állam- és társada
lombölcseleti témák kapcsán a het
venes években megjelent, nagyon 
sokszínű és roppant érdekes elmé
leti-publicisztikai anyagot hozhat
na felszínre. Egy ilyen vállalkozás 
minden bizonnyal hozzájárulna 
annak az itt-ott még szakmai kö
rökben is föl-fölbukkanó tévhitnek 
az eloszlatásához, mely szerint a 
magyar teoretikus kultúrában még 
a múlt század második felében is 
vigasztalan sivárság uralkodott.

Újólag visszaérkezvén 1872- 
höz, a kolozsvári Ferenc József Tu
dományegyetem létrehozásának 
esztendejéhez, ismét fölvetődik az 
a kérdés, hogy a szó szűkebb értel
mében vett filozófia művelésében
— túl azon, amiről eleddig már be
széltünk — mit tudott fölmutatni 
Szász Béla. Miként az előzőkben 
már jeleztük, Szász Béla intellektu
sából hiányzott az az "isteni szikra",

Böhm Károly

szellemi habitusa nélkülözte az ere
detiségnek azt a — lélek legmélyé
ről feltörő — igényét, amely elen
gedhetetlen ahhoz, hogy bárkiből 
is igazi alkotó ember lehessen. Filo
zófiai munkálkodásában lényegé
ben mindig azon az úton járt, a- 
melyen 1865-ben, a "jénai publiká
cióval" elindult: az értékteremtés 
helyett inkább az értékközvetítés 
föladatát vállalta magára.

A szellemi fejlődés diakronikus 
folytonosságát és szinkronikus 
egy ütem őségét — a korszerűség 
feltételeit — biztosító értékdinami
ka szolgálata egyáltalán nem lebe
csü lendő  része az értelm iségi 
munkának. Az egyetemes bölcsele
ti irodalom jelentősebb alkotásai
nak magyar nyelvre való átültetése 
kiváltképpen fontos volt abban a 
korban, amelyet egyik 1984-es ta
nulmányában Kiss Endre "a ma
gyar filozófia m egalapításának 
kora"-ként jellemzett.38 Mindene
setre a hetvenes évek elején Szász 
Bélának volt e tekintetben egy 
olyan megvalósítása, amelyre az az 
1872-es minisztériumi versenypá
lyázaton is méltán hivatkozhatott: 
a Tudományos Akadémia megbí
zásából lefordította magyarra John 
Stuart Mill háromkötetes nagy "ta
pasztalati" logikáját. Legyünk pon
tosak: az angol filozófus mintegy 
ezer oldalas munkájának a fordítá
sán 1872-ben Szász Béla még dolgo
zott; A deductív és inductív logika 
rendszere mint a megismerés és a tudo
mányos kutatás módszerének előadása 
címmel kiadott fordítás első kötete
1874-ben, a harmadik kötete pedig 
1877-ben került az olvasók asztalá
ra.39 Más magyar fordítása Mill 
System ofLogicjának mindmáig nin
csen.

Nem lesz tán fölösleges itt köz- 
bevetőleg megjegyeznünk, hogy 
Mill átültetésének és megjelenteté
sének a tárgyalt időszakban nem 
pusztán teoretikus relevanciája 
volt, hanem egyszersmind csöndes 
állásfoglalásként is tételeződött ab
ban az elméleti-módszertani vitá
ban, amely Eötvös József nagy 
államtudományi művének, A XIX. 
század uralkodó eszméinek... a közre

adása, vagyis a század dereka óta 
szinte szakadatlanul zajlott a ma
gyar tudományosságban. A vita 
középpontjában — mint ismeretes
— az a kérdés állott, hogy mi a 
szerepe, s egyáltalán lehet-e üdvös 
szerepe a deduktív módszernek a 
tudományos megismerésben, vagy 
pedig a tudománynak csakis az in
dukcióra szabad hagyatkoznia. 
Mill logikája, amely voltaképpen 
nem is logika, hanem inkább meto
dológia és tudománytan volt, hatá
rozottan az indukció mellett tette le 
a garast, ámbár ugyanakkor elis
merte, hogy jónéhány alapvető kér
dést a kutató elme csak deduktive 
képes megközelíteni. Ma már ne
héz lenne megmondani, hogy a 
szóban forgó elméleti-módszertani 
vita mennyire nyomott a latban, 
m időn a M agyar Tudom ányos 
Akadémia Mill munkájának a ki
adása mellett döntött. A z  azonban 
bizonyos, hogy a hatvanas évek vé
gén és a hetvenes évek elején Szász 
Béla számára még fölöttébb rokon
szenves volt Mill tudományfelfogása.

Szász Béla másik fontos fordítói 
vállalkozására annak az irányvál
tásnak a jegyében került sor, amely
— a magyar bölcseleti kultúra csak
nem egészére jellemző egykori 
hangsúlyeltolódásoktól nyilván 
korántsem függetlenül — a hetve
nes évek vége felé az ő szellemi 
tájékozódásában is bekövetkezett. 
Mintha Kuno Fischer nézetei, aki
nek az előadásaiért Jénában oly
annyira lelkesedett, húsz év múltán 
keltettek volna visszhangot benne: 
eltávolodván attól a "tapasztalati" 
világfelfogástól és episztemológiai 
látásmódtól, amelyet a marosvá
sárhelyi székfoglalója és Mill tol
mácsolása idején még kétségkívül a 
magáénak vallott, ő is Kant európai 
redivivusának hazai szószólói közé 
lépett. A nyolcvanas évek elején 
Szász Béla átültette magyar nyelvre 
a königsbergi bölcselő Grundlegun
gen zur Methaphysik de Sitten című, 
1785-ben kiadott morálfilozófiai 
munkáját, legalább annyira jelentős 
bölcselettörténeti teljesítm ényt 
nyújtva vele, mint John Stuart Mill 
logikájának a lefordításával. Kant 
művéhez, amely Az erkölcs meta- 
physikdjának megalapítása címmel az 
Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, 
N yelv- és Törtélem tudom ányi 
Szakosztályának a kiadványaként 
jelent meg , Szász Béla figyelemre
méltó bevezető tanulmányt is fű
zött. A kanti filozófia általános 
szemléleti jellemzőiről szólván, kü- 
lönösen  részle tesen  tag lalta  a 
transzcendentalizmus időszerűnek 
vélt ismeretelméleti vonatkozásait, 
az apriori formák és kategóriák ta
nának a pozitivizmussal szembe
sark ítható  következtetéseit. A 
Grundlegungen fordítója határozott 
hangon bírálta azokat — helyen
ként szarkasztikus stíluselemekkel 
is nyomatékosítva a mondandóját 
—, "kik renszeröket a való megis
merésének s magukat pozitivisták
nak nevezték el", s "kik minden 
lényegre vonatkozó megismerést 
elutasítanak", mert balga mód azt 
hiszik, hogy az emberi lét átvilágí
tásához elégséges "a gyakorlati
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amely az illetékes miniszter, Wlas- 
sics Gyula előterjesztése alapján 
Böhm Károlyt, a budapesti ágostai 
evangélikus főgimnázium igazga
tóját kinevezte a kolozsvári egye
temre a bölcselet rendes tanárává.47 
Alig egy hónappal később, 1896. 
február 26-án Böhm Káröly az 
egyetem prorektora, Meltzl Hugó 
előtt letette a hivatali esküt.48 Ot 
napra rá, 1896. március 3-án — ek
koriban mintha kissé más, valame

ly est talán lassúbb kimértebb, de 
egyszersmind fegyr mezettebb lett 
volna a világ ütem mint manap
ság — a jeles filozó is megtartotta 
egyetemi székfogla' > előadását.

♦
Tűnődvén azon, hogy ezt az 

alapjában véve befejezetlen, illetve 
csak részben bemutatott dolgo
zatomat mivel zárhatnám le a leg
méltóbban s tudományos rendez
vényünk céljaihoz a leginkább illő 
módon, a Kajlós (Keller) Imre szer
kesztésében, 1913-ban kiadott 
Böhm-monumentum egyik szub
jektív hangvételű Írásának néhány 
mondatánál állapodtam meg. Az 
írás szerzője Králik Lajos, a XIX. 
század végének és a XX. század ele

életben oly kiválóan hasznosnak 
bizonyult eszközöket, a mérleget, a 
mikroskopiumot, a retortát és ve
gyi kémszereket" igénybe venni. 
Akik a pozitív tudományokra es
küsznek és mindent kísérletezéssel 
akarnak eldönteni, azok is előbb- 
utóbb rájönnek — állapítja meg a 
továbbiakban Szász Béla —, "hogy 
az ágyat rövidre szabták még a ma
guk számára is"; hisz mihelyt értel- 
m ezn i-m agyarázn i kezdik  a 
dolgokat, mindjárt olyan tényező
ket is kénytelenek segítségül hívni, 
amelyeket azelőtt "a theológiai vi
lágnézet segédszereiként kigúny o- 
lának", vagy amelyeket "az üres 
metafizikai világnézlet önkényes 
találm ányaiként kipellengérezé- 
nek.”41

...Szász Béla huszonhárom esz
tendeig szolgálta a kolozsvári Fe
renc József Tudományetemen a 
felsőfokú képzés, jelesül a filozófiai 
oktatás ügyét. Túlságosan literátus 
lélek és rapszodikus szellem volt, s 
a közügyi szenvedély is túlontúl iz
zóit benne ahhoz, hogy valóban fi
lozófus válhasson belőle. Filo
zófiatanárként azonban igyekezett 
mindvégig tisztességgel végezni a 
dolgát. Az egyetem böl
csészet-, nyelv- és törté
nettudományi karán há
rom tanéven át (1875-76- 
ban, 79-80-ban és 86-87- 
ben) a dékáni, öt tanéven 
át pedig (1876-77-ben, 80- 
81-ben, 84-85-ben, 85-86- 
ban  és 87-88-ban) a 
prodékáni tisztséget is be
töltötte. Az 1890-91-es tan
évben ő volt az egyetem 
magnificus rectora, a 91-92- 
es tanévben pedig prorek- 
tori megbízatást kapott.42 
Nem sokkal későbben 
gyógyíthatatlan betegség 
támadta meg a szerveze
tét, súlyos idegbaj lépett 
föl nála. Az 1894-95-ös ta
névben m ár nem tudta 
megtartani az óráit, he
lyettesítő tanárként Meltzl 
Hugónak kellett átvennie 
azokat tőle.431895. decem
ber 22-én a vallás- és köz- 
o k ta tásü g y i m in iszter 
előterjesztése alapján az uralkodó 
Szász Bélát nyugdíjazta.44 Két és fél 
év múlva, 1898. július 7-én a Ferenc 
József Tudományegyetem bölcsele
ti tanszékének "szálláscsináló" pro
fesszora meghalt.45

Az egyetem vezetői és elöljárói 
már Szász Béla betegségének a sú
lyosbodása idején m egtették a 
szükséges lépéseket a gazdátlanul 
maradt tanszék betöltése végett. 
Schneller István, a neveléstudomá
nyi katedra kiváló tanára volt az, 
aki fölhívta a kartársai figyelmét 
Böhm Károlyra s javasolta, hogy őt 
hívják meg a bölcseleti tanszékre. 
Böhm ekkor már úgyszólván or
szágosan ismert és elismert gon
dolkodó volt. Senki sem vonhatta 
kétségbe a szakmai kompetenciá
ját. Némi kelletlenkedés után a val
lás- és közoktatásügyi miniszté
rium is elfogadta az egyetem tanári 
tanácsának javaslatát. 1896. janu
ár 29-én kelt az a királyi határozat,
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t e l j e s  dm: Mihályi Károly: Szár
m azta tó  philosophia tanfolyam a tanuló  
növendékeknek kézikönyvü l, de  egyszer
sm in d  tanultaknak is elm dkedési tárgyul, 
azonban m inden m rvelt m agyar embernek 
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könyve [Első könyv: Ú tbaigazító  tájéko
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m aradt a z  utókorra.

35A  Székely Hírlap beköszöntő szá
ma 1869. január 6-án jelent meg. S zer
k e sz tő i beharan gozó jában  Szász Béla 
leszögezte, hogy "nem a pesti lapoknak 
akar utánasántikálni", vagyis  nem az iín .

A kolozsvári egyetem diákotthona

jének neves jogtudósa, a címe pedig 
így hangzik: Egy gyermekkori barát 
Böhmről (Adalékok Dr. Böhm Károly 
életéhez). Egyebek között ez olvas
ható benne: "A kolozsvári egyetemi 
élet nagy áldás volt Böhmre nézve. 
Az a szótalan, komoly, szinte ko
mor ember, aki Pesten a gimnázi
um gondját viselte, kissé felvidult." 
"Megelevenedett. Szinte megjött a 
régi jókedve. A kolozsvári egyetem 
tanári kara büszkén, önérzéssel te
kinthet arra, hogy felismerte Böhm 
nagy tehetségét, erejét, és hogy ezt 
a nagy erőt illő módon a neki meg
felelő helyre, az egyetemi tanárság
ra meghívta. Az ország hálával 
adózik a kolozsvári egyetem tanári 
karának azért, amit Böhm Károly 
meghívásával tett. Bohm hálája 
tudva van. Azt mondta nekem: 
»Nagy szerencsém volt ez a Kolozs
vár! Új, dicső életet kezdtem él-_;l »49ni!«

nagypolitika híreit akarja három -négy nap 
késéssel közölni, hanem a helyi érdekek és 
viszonyok szem  előtt tartásával kívánja a 
Deák-várt törekvéseit képviselni.

3öVö: Koncz József, i.m. H orváth  
Gáspár az 1870. április 2 -i szám tól kezdve  
ve tte  á t S zász Bélától a Székely Hírlap 
szerkesztését.

37A  lap első száma 1871. január 
1-én látott nyomdafestéket.

“ Kiss Endre: A magyar filozófia 
fő irányai a szabadságharc bukásától 
a kiegyezésig, M agyar Filozófiai Szem le, 
1984^ 1-2. sz . 26-28.
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dapest, 1874-1877.

40Kant Immanuel: Az erkölcs me- 
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ez a m agyarázata annak is, hogy S zász  
Bélának erről az egykori fordításáról ma
napság m ég azok sem  tudnak, akiktől ez a 
leginkább elvárható volna. A  königsbergi 
bölcselő három nagy m orálflozófia i m u n 
kája —; Az erkölcsök metafizikájának 
alapvetése, A gyakorlati ész kritikája, 
va lam in t A z  erkölcsök metafizikája — 
a Gondolat K iadó jóvoltából, B erényi G á
bor átültetésében, 1991-ben közös kötet
ben került kiadásra. A  kötet fü lszövege  
szer in t a három klasszikus m ű közül ko
rábban csak A  gyakorlati ész kritikája 
jelent meg magyarul. M intha A z  erköl
csök metafizikájának alapvetését Szász 
B áa nem fordította volna le már a m últ 
század nyolcvanas éváben  magyarra.

41Uo., 181-183. K iem elés a z  eredeti
ben.

42Perényi József: i.m., 292.
43Noha Meltzl Hugó az egyete

men a német irodalomtörténet tanára 
volt, s egyébként is elsősorban irodal
mi kérdésekkel foglalkozott, a bölcse
let problémái sem voltak teljesen 
idegenek tőle. Filozófiai érdeklődését 
jól jelzi, hogy a létrehozott új egyetem 
első (1872-73-as) tanévének második 
szemeszterében Schopenhauer A rth u r  
élete, m űvei és helyzete  a ném et irodalom  

történetében  címmel tar
tott kollégiumot. A kollé
gium bevezető előadása, 
amely Schopenhauer böl- 
cselm i elődei címmel 1873- 
ban nyom tatásban is 
megjelent, Meltzl fölöt
tébb széleskörű, a kor
társ szakmabeliekével is 
egybevethető filozófiai 
tájékozottságáról tanús
kodik. Az 1894-95-ös ta
név első szem eszteré
ben, elvállalván a beteg 
Szász Béla helyettesíté
sét, A  philosoph ia tö rté 
n e té n e k  r ö v id  á tn é z e te  
Thalestől E ötvös Józsefig, 
különös tekin tette l a term i
nológiára címmel hirdette 
meg bölcseleti előadása
it. Bevezető előadását A  
p h ilo s o p h ia  fo g a lm a  ú j 
szem pontból címmel 1894. 
október 30-án tartotta. — 
Lásd: Kerekes Sándor: 
L o m n it z i  M e l t z l  H u g ó  
1846-1908, Budapest, 

---------------- 1937,25-26,115.
^Erdélyi M úzeum , XIII. köt. 

(1896), m. füzet, 141.
E r d é ly i  M úzeum , XV. köt. 

(18%), v n . füzet, 409-411.
“ Kajlós (Keller) Imre szerk.: i.m. I. 

köt., 309-310.; Bartók György: Böhm  
Károly, Budapest, 1928,19.

4rA kinevezési okirat szövegét 
lásd: Kolozsvár, X. évf. (1896), 45. sz. 
(febr. 24.)

K olozsvár, X. évf. (18%), 48. sz. 
(febr. 27.)

k a j ló s  (Keller) Imre szerk.: i.m. I. 
köt., 356.

Böhm Károly születésének 
150. évfordulója alkalmából a 
kolozsvári "Babej-Bolyai" Tu
dományegyetem, a Diotima Ba
ráti Társaság és az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 1996. októ
ber 16-17-én nemzetközi konfe
renciát szervezett. Jelen ta
nulmányát itt mutatta be elő
ször a szerző.
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SZABÓ GYULA

...annak esze volna
Gyermekkoromban mulatsá

gos szórakozásunk volt időnként a 
szülői háznál egy hosszú "rigmus
nak” a részletenként! mondása-idé- 
zése. "Rólunk" szó lt a verses 
csúfolódás, sorban a szomszédsá
gunk házairól Daradics kereszt- 
apám ék tó l Bodor István  ke- 
resztapámékig, s a sorban — ahogy 
a faluvégi házszámozással ellenté
tes irányban, vissza a Bodorék 1-es 
számáig "haladt" a csúfolódás — 
mi is benne voltunk a 6-os házszám 
alatt, ahol apámról s anyámról 
ugyancsak szólt négy sorban a 
"krónika": "Szabó Mózes kurta, an
nak esze volna, Csak a felesége an
nak a kocsisa. Dehát a világnak az 
a mai rendje, A szegény férfiak pa- 

ucs alatt nyögnek." Kacagtuk, 
ogy a "mondóka" egyik fele jó ta

láló, m ert apánknak esze csak
ugyan volt, láttuk s tapasztaltuk, 
hogy mások is tisztelték a felnőtt 
világban az okosságát, a tudását, az 
olvasottságát, s annál inkább derül
tünk a csúfolkodás másik felén, 
amely azt a valótlanságot állította, 
hogy nálunk anyánk az irányító 
"kocsis", és apánk a maga köztisz
teletben álló mivoltával, komolysá
gának tekintélyével az ő "papucsa" 
alatt "nyög", illetve "nyeg". Mindez 
azért volt külön élvezetes dolog ná
lunk, mert mi ugyanakkor azt is 
tudtuk, hogy az egész rigm ust 
apánk írta a szomszédságunkról — 
s főképpen a legjobban kigúnyolt 
"Pipás Mózes" keresztapánkról, 
akinek a rigmusban folyton hangzó 
hivatalos "Szabó Mózes Béla" neve 
egészen a fülünkbe ragadt —, de 
életünknek az volt a nagy "családi 
titka", hogy ezt soha senki nem sej
tette a szomszédságon s a faluban, 
anná l kevésbé, m ivel apám  s 
anyám éppen úgy "ki volt csúfolva" 
a versben, mint a többi "komasá- 
gos" szomszédság. Ez is az apám 
"nagy eszére" vallott, hogy önma
gát ugyanúgy kigúnyolta, mint a 
keresztapáinkat, amivel még akkor 
is elterelte volna magáról a gyanút, 
ha valakiben felmerült volna, hogy 
az ő szerzeménye a gúnyvers. S az 
még külön dicsérte az eszét, hogy a 
jó szomszédságot "sértegető" sza
vakat úgy szedte "rigmusba", mint
ha a megszólásokat-ócsárlásokat 
mind "Szabó Mózes Béla" pletykál
ta volna — a többi közt róla is —, 
amivel nemcsak azt érte el, hogy a 
szomszédok esetleges neheztelését 
a kicsúfolás fő célpontja felé "terel
te", hanem azt is, hogy alkalomad
tán saját magát is a "sértettek" közé 
színlelhette. Dy módon a rigmust 
"mondó" személy "bocsánatkérése" 
neki s anyámnak ugyanúgy szólt, 
mint a többi keresztapánknak s ke
resztanyánknak: "Kedves szomszé
dai, ti m egbocsássatok, Hogy 
rólatok ide ilyen pletykát írok, De
hát amit írtam, mind tőle hallottam, 
Azért az ő lelke bűnhődik pokol
ban."

Apánk természetesen kívülről 
tudta az egész rigmust — mi még

azt is tudtuk a "titkok" között, hogy 
a legtöbb sort a kaszálóban, a ren
dek vágása mellett "szedte egybe" a 
fejében, minélfogva könnyű volt 
neki "fejből" mondani el a szóra
koztatásunkra —, és idővel mi is 
megtanultuk majnem minden sorát 
anyánkkal és bátyámmal együtt, de 
különösen a találóbb vagy kacagta- 
tóbb részeket akárhányszor mond
tuk s ismételtük a "családi kö
rünkben", mint valami "házi me
sénk" szövegét. Mindezeken túl a 
legélvezetesebb "rigmusozások" 
akkor folytak, amikor a téli hóna
pokban a "híressé" vált szomszéd
ság "kórust járva" egymás házainál 
esténként összegyűlt — az asszo
nyok fontak, a férfiak kártyáztak 
—, és a sok mulatságos beszéd, bo
londozás és olykor-olykor éneklés 
között a rigmus szavait is rá-ráidéz- 
ték egymásra. Józsa keresztapám a 
második szomszédunkból elment 
sokakkal Brassóba pénzkereső 
szolgálatra, s aztán később még én 
is hallgathattam a kórusban, hogy 
az ő személyében van egy "bicikli
ző" keresztapám is: '^Józsa Dénes 
ifjú nem tartozik ide, Úgy él ő Bras
sóban, mint méh közt a here, Dol
gozik helyette szegény felesége, Ő 
csak biciklizik Brassó közepébe." S 
a "szegény felesége" — "Muszka 
Ida" keresztanyám — még "jól is 
járt" ahhoz képest, hogy az utánuk 
következő szomszédban Sándor 
Lidi keresztanyámról olyanokat 
"pletykált" a rigmus, hogy ő "a fal
nak állítja" Bencző József kereszt
apánkat, "ügyes" asszonyként 
"kacsint" a legényekre, s még azon 
felül is: "Nem hull ki a munka neki 
a kezéből, Mert ő nem szereti azt 
olyan közelről, De hogyha megzen- 
dül a cigánymuzsika, Úgy nyargal 
a táncba, hogy lobog a haja.”

Jórészt fiatal házasok szom
szédsága volt ez a "rigmusos" idő
ben, s tulajdonképpen mindegyik 
"pár" jól járt a csúfolásban "Pipás 
Mózes" keresztapám mellett, aki 
úgy "kapta a legtöbbet", hogy mint 
a gúnyvers "főszereplőjéről", való
jában "róla szólt a nóta": az ő hiva
talvágyó törtetéséről, büszkél- 
kedéséről, dicsőségkívánásáról s 
megszégyenüléseiről — "Mert hát 
hivatalra vágyik őkegyelme, Hírre 
s dicsőségre szomjúhozik lelke." A 
hivatal, amelyre vágyott, az egy
házfi-tisztség volt a homoródalmá- 
si unitárius egyházközség "ke
belében", és a rigmus alapjában vé
ve az ő "egyházfiságának" a törté
netét mesélte el hosszú szaka
szokban. A "mellékszereplő” szom
szédok között is volt egy-kettő, aki 
egy kicsit "orrolt" a rigmusíróra, de 
"Szabó Mózes Béla" haragja mellett 
az semmiség volt. Az "ismeretlen" 
rigmusíró ezt "eszesen" előrelátta, 
és a titkot magába záró családi kör
ben még nekünk, a gyermekeinek 
is elmesélte, hogy amikor kész volt 
a rigmus, elváltoztatott írással, 
"nyom tatott betűkkel" leírta, s 
összehajtogatva bedobta kará

csony szombatján a legközelebbi 
"korcsoma" udvarára, remélve, 
hogy a "népes helyen" hamarább 
megtalálják, és nem egy személy 
kezére kerül, hogy az esetleg "elsik
kassza", s a számítása olyan jól be
vált, hogy amikor másnap kijöttek 
a karácsony első napi templomo
zásról, a templom kapuján kívül a 
nagy karácsonyi "szenzáció" az lett, 
hogy Bencző Dénes a kerítés mel
letti ülőgerendára felállt, és jó fenn
hangon olvasni kezdte a gyüle
kezetnek a rigmust. Bencző Dénes 
bácsi — "Bencző Dénes Sebestyén" 
— a Kerekpáston lakott, a rigmus
terjesztés közelében,és így csak
nem "egyenesen" ju to tt a fel
olvasásra- "előadásra" rátermett 
Dénes bácsi kezéhez a rigmus pa
pírja. A karácsonyi hangos szóval a 
lehető legnagyobb nyilvánosságra 
jutott egyből a gúnyvers a falu kö
zösségében, és apám csak hallgatta 
a sokaságban, hogy "róla is szól a 
nóta", s a "nagy sikerrel" együtt azt 
is látta, hogy Mózes keresztapánk 
eredménytelenül próbálta "elko
bozni" a rigmust, mert azt "Sebes
tyén Bencző Dénes" csak később 
adta ki a kezéből, amikor már egy 
másolatot elkészített róla. A felol
vasási történet mozzanatai között 
még azt is elmesélte apánk, hogy 
amikor "Dávid Mózesről" is el
hangzott a templomtéren a szó, az 
öreg — aki a Pityókásban lévő "ud
vari birtokot" meg akarta szerezni 
magának — elővette s feltette az 
"ókuláréját", és Bencző Dénes mel
lett a papírra hajolva kukucsálta, 
hogy valóban azt írták-e róla, amit 
nem akart hinni: "Szabó Mózes Dá
vid el van csámporodva, Az udvari 
birtok kicsúszott alóla."

Mindezzel két dolog el volt dől
ve: a rigmus megakadályozhatatla- 
nul a nyilvánosság "napfényére" 
jutott és terjedt, s a rigmus szerzője 
az ismeretlenség homályában ma
radt. Feltételezések a szerzőségről 
voltak — legtöbben a falu közis
mert s titkolózás nélkül verselő rig
m usíróját ta rto tták  a szöveg 
szerzőjének, akit a közszáj "Rigmu
sos Dénesnek" is mondott —, bizo
nyosság azonban nem volt, 
különösen miután "Rigmusos Józsa 
Dénes" ezúttal a leghatározottab
ban elhárította magáról a rigmusos 
dicsőséget. Maga a "dicsőség" a 
szerzőség kiderítésének kudarcá
val ellentétes "irányban haladva", 
egyre nagyobb lett, másolatok ké
szültek másolatokról, terjedt a rig
mus a "két Homoródmentén” is, s 
terjedt "szájról szájra" legkivált a mi 
H om oród-h ídunk közvetlenül 
érintett szomszédságos környékén. 
Mózes keresztapánk végül is rátet
te a kezét az eredeti példányra, de

akkorra már sokan tudták — írták 
is, mondták is —, hogy a "szép me
se" valóban "megtörtént": "Nem is 
olyan régen, nem is olyan messze, 
Homoródalmáson a most folyó év
ben", ott, ahol 'Túl a Kis-Homoród 
zúgó habjainál Mindenki ismeri 
Szabó Mózes Bélát"...

Alig telt el ezután néhány év, 
szegény keresztapám élete úgy 
"tört kettőbe" egy hirtelen tragikus 
véggel, ahogy mellkasába döfött 
egy kettétört rúdnak a vége. Építet
ték a csűrét épp a híd mellett, a 
Kis-Homoród partján, s mikor állí
tották fel a "gíbert", a deszkázott 
bütünek a háromszögét — fentről 
kötelekkel húzták, lentről egy rúd
dal nyomták —, a nehéz súly egy 
megingással esésnek indult, a föl
dön állók karója a lökéstől elrop
pant, s a fa törött végét a súly 
beleütötte keresztapámba, aki ke
vés idő múlva belehalt a belső zú- 
zódásokba. A m egrázó esetnek 
magam is szemtanúja voltam, ott 
"tátottám a szájam" én is a gyer
mekcsoporttal az "izgalmas" gíber- 
állításnál, és u tána nagy szep- 
penéssel "lábatlankodtam" szom
szédságunk összefutó riadalmá
ban, míg keresztapámat benn a 
házban rívások és jajgatások között 
a padlóra fektették.

Ez már olyan volt, mint egy 
"balesetes ballada", s a gyászos ese
mény meg az idő hamuja félig- 
meddig a rigmust is "eltemette". 
Magyarszakos hallgató voltam a 
Bolyai Egyetemen, amikor kedvvel 
"belekapva” a folklórba is a Faragó 
József kurzusán, a "népi paszkvil- 
lusok" szálán felszínre került ben
nem apám  — s a csa lád u n k - 
szomszédságunk — hajdani rig
musának emléke. Következett ha
marosan — 1951 /52 táján —, hogy 
egy otthoni vakációs gyűjtéskor si
került megszereznem a rigmus ere
deti példányát apám csaknem két 
évtizeddel azelőtti kezeírásával. 
Tudtam már régebbről apámtól, 
hogy az írás végül Mózes kereszt
apánk testvérénél, Lidi néninél ma
rad t, és bár a néni nem akart 
megválni tőle — mondván múlha
tatlan haraggal, hogy még ma is 
"perre adná" az íróját, ha tudná, ki 
írta —> meggyőztem róla s meg
nyugtattam, hogy az írást olyan jó 
helyre viszem Kolozsváron, ahol a 
legbiztosabban megőrződik. Ily 
módon apám a "fia jóvoltából" vi
szontláthatta hosszú idő után fejé- 
nek-kezének m űvét, am it én a 
maga "megviselt" állapotában Fa
ragó József tanárom nak adtam 
mint "legjobb helyre".

Újabb esztendők s évtizedek 
múltak, meghalt anyám, meghalt 
apám, kihalt jóformán az egész 
"rigmusos" szomszédság sorban a 
keresztapákkal-Jceresztanyákkal, s 
m inthogy jómagam "örököltem 
apámtól" az írásra való hajlamot, 
1973-ban írtam egy szomorú emlé
kezést a szülőkről, a szomszédság
ról, a szülőhelyről Gólya szólt a 
csűrre címmel, és annak írása köz
ben kétszer is eszembe jutott a "rig- 
musoló" apám, s egy-egy zárójeles 
megemlékezés erejéig szóltam is 
róla. Nem a rigmusát méltattam,

14



HELIKON

hanem a jellemét,amely a rigmusí
rással is kifejezést nyert: "... világ
életében gyűlölte a hatalom ért 
törtető embert, aki akár vallást, né
zetet, nemzetiséget és pártot kész 
volt mindig úgy változtatni, ahogy 
elöljárói érdeke megkívánta; az 
ilyen, »kinek dicsőségtől káprázik a 
szeme« emberfajta ellen rigmusos 
röpiratot is képes volt írni, s nem 
irgalmazott semmi elnézéssel, ha 
rokon volt, ha koma...” Az "emlékí- 
rás" történelmi részében, ahol töb
bek közt a madéfalvi veszedelem fő 
"szerzőjének", Buccow generális
nak a haláláról is "megemlékeztem" 
— nem utolsósorban azért, mert 
1762-ben, miután Almás katonako
rú férfinépét nem sikerült a székely 
h a tárő rség  a laku la ta iba  kény
szeríteni, éppen a mi faluvégi 
szomszédságunkra telepítettek egy 
büntető lovasalakulatot, úgy, hogy 
mi a zsákutcánk "fejét" a "rigmuso
lások" idején is "Gránicnak" nevez
tük, a Gránicon kívüli első ház 
százados kőfalai közt laktak a bün
tető Althan-lovasok tisztjei, ott,, 
ahol "legújabban" Lidi kereszt
anyám József keresztapámat "fal
nak állította", "Bodor István gáti" 
után pedig a "Kaszárnyákért" volta 
"satöbbi" a temetőig —, tehát fel
idéztem Buccow halálesetét, s azzal

együtt utolsó napjainak azt a moz
zanatát, amikor négy "új máriásá
nak” az ellopása miatt a "budát is 
kimerette", ami bennem óhatatla
nul társította apámnak egy másik, 
ugyancsak titokzatos névtelenség
ben maradt, de kevésbé "híres-ne
vezetes" rigm usszerzem ényét, 
ekképpen: "Torok dagadtáig veret
ni szobainasokat négy máriásért, a 
húszezer forintos új ház budiját is 
kihányatni értük (apám csúfolódó 
rigmusa jut eszembe, amit egy pa
punkról írt volt, aki a konfirmálás 
napján kihányatta a parókia budiját 
a konfirm áló ifjakkal), s végül 
mindettől olyan dühbe esni, hogy 
generális létére orbáncba essék el?"

Utoljára egyéb látható nyomai 
már nem is voltak a zsákutcánkbeli 
"boldog időnk" rigmusának, a "fej
ből" való tudás is egyre több és na
gyobb "felejtésfoltokat" mutatott, s 
akkor kezdtem szükségét érezni

annak, hogy viszontlássam apám 
rigmusos kéziratát, úgy is, mint 
családi kegytárgyat, és legalább 
egy másolatot megőrizzek magam 
is a rég elmúlt szomszédságunk 
"krónikájáról", de a kérésemet Fara
gó József nem tudta teljesíteni, mert 
ifjúkori gyűjtésem nehezen meg
szerzett darabjának nyoma veszett. 
Magára a szövegre a legélőbben és 
a legkevesebb "folttal" még a kiváló 
emlékezőtehetségú testvérbátyám 
tudott volna emlékezni, de három 
és fél évvel ezelőtt őt is elsújtotta a 
halál közülünk, s az utána maradt 
űrben az is benne volt, hogy vele 
sok családi emlékünk sírba szállt.

M indezekután valóságos ö- 
römhír volt számomra, amikor Fa
ragó József újságolta, hogy kezéhez 
került Budapestről apám rigmusá
nak egy másolata. El is juttatta hoz
zám a fénym ásolatot, és én a 
hajdani időket egészen újraélve 
kezdtem olvasni, az apám hangját 
is hallva hozzá: "Kedves atyafiak, 
mondok egy szép mesét, Fianem az 
a mese valóban meg történt Nem is 
olyan régen, nem is olyan messze: 
Homoródalmáson a most folyó év
ben.” Most már nagyon régen és 
nagyon messze történt dolognak 
tetszett az egész, mint ahogy a 
"most folyó évként" is az állt a rig

musmásolat végén, hogy "1935"... 
De olvastam otthonosan "elmerül
ve" a régmúlt idők mélyén árválko
dó zsákutcánkba, s csak akkor 
éreztem idegenséget, amikor a "so
ron" a "mi házunkhoz értem, ahol 
valamikor csaknem minden más 
"írásnál" jobban tudtuk: "Szabó 
Mózes kurta, annak esze volna...” 
Itt a látott sorok egészen "megbot- 
lasztották" az én emléksoraimat: 
"Szabó Mózes kurta? annak esze 
volna, Csak a felesége annak a ko
csisa. A mai időben az a világ rendje 
A szegény férfiak papucs alá kerül
nek." Nagy sántálása esett itt a "pa
pucsnak", s a hiba magyarázatát is 
megtaláltam, amikor a rigmus utol
só sorai után olvastam a szövegre 
vonatkozó megjegyzést: "1935-ben 
írta Józsa Dénes homoródalmási 
földműves. A gyűjtő a hat vonalas 
füzetlapra írt verset 1992-ben kapta 
Budapesten Józsa Vilmos homo

ródalmási lakostól és másolta le be
tűhíven." Világossá tette számomra 
ez a megjegyzés, hogy Józsa Vilmos 
"almási keze" az eredeti rigmusnak 
egy többszörös másoláson "átesett" 
és helyenként meglehetősen "rom
lott" változatátjuttatta el "napjaink
ban" a budapesti gyűjtőhöz, csak
nem hat évtized múltán is abban a 
tudatban — ami megfelelt az almá
si közhiedelemnek —, hogy a rig
m us Józsa D énesnek — azaz 
"Rigmus Dénesnek" — a műve. Eb
ben a "megvilágításban" már kevés
bé akadtam  fenn a "napfényre 
került" szöveg gyakor torzulásain: 
a tárgyi, verselési és helyesírási hi
báin. Természetesen az apám ver
selése és helyesírása sem volt 
hibátlan, de "szarvashibákat" ezen 
a téren sem vétett — "földműves"- 
átlagon felüli műveltségének az a 
tíz osztály volt az alapja, amit az 
udvarhelyi ipariskola kőfaragói 
szakának elemin felüli négy évével 
együtt végzett, s az alapot megtar
totta és továbbfejlesztette benne a 
könyvek-újságok örökös "bújása" 
—, olyan tárgyi hibát meg végképp 
nem ejtett, hogy Szabó Mózes Dá
vidot "Szabó József dávidnak" írja. 
így történt aztán sok helyen, hogy 
a szemem olvasta a vétést, és a "fü
lem" igazította helyre. Némely so

rok annak idején már-már "szállói
gékként" rögzítődtek bennem, töb
bek közt az olyan csípős ítélet is, 
miszerint "Az almási gyűlés olyan 
szokott lenni, Ahol a szamár is él
jent szokott kapni", s ennélfogva 
könnyű volt meglátni az előkerült 
szövegben az értelmetlenséget: "Az 
Almási gyűlés, olyan szokott lenni 
Ahol a szamár is szokott ilyent kap
ni." Egy "éljen" átváltozása "ilyen" - 
re lényeget érintő "félrehallás" vagy 
"félreírás”, ami mellett a rigmus 
egyik legsikerültebb és legemléke
zetesebb részében "érzékelt" hibák 
főképpen azért tűntek fel, mert 
azoknak a szakaszoknak a sorai- 
szavai szinte már a nyelvünk forgá
sával is form ásra csiszolódtak 
volna, ha eredetileg lett volna ér
desség bennük. Az a rész volt ez, 
amelynek szakaszaiban a "szamár
nak" is kijáró "éljen" folytán egy
házfivá felkiáltott keresztapánk —

"Azért Szabó Mózes megkaptta az 
éljent. És a szentegyházban az egy
házfi ő lett" — a núsvéti ünnepek 
elérkezésével ment az úrvacsora- 
osztó templomozásra, ahol a pap
nak segítkező — többek közt a 
serlegben fogyadozó bort utánatöl- 
tő — újdonsült egyházfi az egész 
gyülekezet szeme előtt sütkérezett 
a hivatali em ber dicsőségében: 
"Szabó Mózes bélla, magát keni fe
ni, Mert ölt a templomba ma sokan 
megnézik. És amikor magát űgyes- 
sen kinyalta Parádés léptekkel in
d u l a tem plom ba Be m egy a 
templomban elfoglalja helyét Áhí- 
tatos pofával halgatja az igét És mi
kor vége lesz a szent beszédnek 
Úrvacsora venni tódulnak a hívek 
Szabó Mózes bélla köztük büszkén 
lépked, Hadd lássa mindenki, hogy 
egyházfi lett. A nagy dicsőségtől 
káprázik a szeme Serleg mellett a 
bort leönti a földre. Dehát az egy
ház kiheveri kárát S nevetik a hívek 
Szabó Mózes béllát"... Ezek a sorok 
nekünk a "kisujjunkban" voltak, és 
én, ahogy olvasom, úgy igazítom a 
döccenőket: nem "ahítatos pofá
val", hanem "ájtatos pofával", nem 
"Serleg mellett a bort leönti a föld
re", hanem "Serleg mellett a bort a 
földre önti le", s utána: "Dehát az az 
egyház kiheveri kárát" stb. Nagy 
élvezet volt nekünk a "kepés rész" 
is, amelyben keresztapám felment 
az "odorba", hogy ellenőrizze a hí
vek kepeszolgáltatását, s akinél 
"gyengét” lát, azt "besúgja a pap
nak", de ott is pórul jár a buzgósá- 
gával, mert lába alatt a "szúette 
deszka" beszakadt, ő a "pajtába 
pottyant", ahol a bocsa mellett egy 
"beteg bivaly búsan gondolkozik", 
az egyházfi pedig "káromkodik 
szörnyen" — külön élvezet volt ta
nulni a soha nem károm kodó 
apánktól a káromkodás kifejezésé
re azt a sort, hogy "Szedi a szenteket 
sűrű rajvonalba" —, de a következő 
négy soron már élvezet nélkül aka
dok fenn, mert az emlékem nem 
segít az igazításban, holott az egé
szen romlott verselést jól látom az 
előkerült szövegben: "A szomorú 
történetnek ím ez a vége Mert a 
szegény bivaly olyat bődült ijedté
ben A nagy ördög egyházfi képé
ben V áratlanul oda potyant le 
meléje." A legvégén, ahol az egész 
rigmus "értelmeként" és "tanulsá
gaként" a rigmusíró egyenesen az 
egyházfihoz szól az intéseivel, már 
ismét találok sorokat, amelyek na
gyobb fennakadások nélkül fészke
lik bele m agukat az emlékeze
tembe: "Ne légy minden lében, hit
vány rozsdás kanál", "Amivel dol
god nincs, abban ne ártsd magad”, 
"M agadnak hivatalt ne vásárolj 
borral Alázatos szívvel járj el a 
templomba És akkor majd halgat 
róllad a krónika".

Mindenen "innen és túl" jó látni a 
hiteles bizonyságát annak, hogy "hol 
volt, hol nem volt" egyszer egy ilyen 
rigmus, egy Igaz történet, amit ha ke
rülő úton és romlásokkal is, megőr
zött és "felszínre vetett" hatvanegy 
év elteltével az'almási kéz", hogy ne 
hallgasson teljes némasággal a kró
nika, ha vannak még "minden lében 
hitvány rozsdás kanalak".
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Rovás- és megrovásírás
A könyv 99.oldalán ugyanis ez áll:

A firenzei fejedelem könyvtárában van 
egy magyar betűkkel írott könyv, melynek betűi 
az abesszin, héber és szír írásjelekkel tartanak 
rokonságot, ezen írások szokása szerint jobbról- 
balra haladva..."

Amiben az a meglepő, hogy a könyvet 
Kovács Sándor Iván válogatta össze régi 
hungarus utazók írásaiból, és róla köztudo
m ású, hogy mindenféle -kodás és -ieskedés fpl. 
magyarKODÁS és nemzetlESKEDÉS) any- 
nyira távol áll tőle, hogy m ég Thaly Kálmánt 
is képes volt m ajdnem hogy egy nyilaske- 
resztes tűzoltóm estem ek nyilvánítani, aki 
m ár-m ár fajtalan érzéseket (nekrofília) táp
lált volna Bercsényi Miklós (ama bizonyos 
m agában  sírdogáló nagybercsényi) iránt, 
csakhogy ne kelljen elismernie, hogy stb.

A könyv a Magyar Remekírók sorozatában 
jelent m eg 1980-ban, a Szépirodalmi Könyvki
adónál; a szöveggondozás és a jegyzetek Mo
nok István munkája. A fent idézett bekezdés 
David Frölich Utazók könyvtára vagy vezérfo
nala című zarándoldattani módszertanának első 
rész, harmadik könyv, XXXIII. fejezetéből való és 
megjelent Ulm városában az 1643. és akövetkező 
években; természetesen latinul; fordító Kecskés 
Péter.

Ennek az idézetnek az a figyelemreméltó 
vonása tűnik szemünkbe, hogy "általában" 
nem  szerepel a rovásírás mai irodalmában, 
az úgynevezett paleográfiai emlékek, illetve 
ezen emlékek említései között. Ilyenformán 
lázasan lapoz az olvasó a Jegyzetekre, ott azon
ban csak a 98. oldalhoz fúzöttet talál s az is 
Boccaccio-ról szól.

M indezek következtében az ember a kü
lönben nagyon szép és érdekes kötetet to
vább  olvassa s e kérdésnél tovább nem  
időzik; hiszen azt hiszi, hogy csakis ő tájéko
zatlan ebben az ügyben. Mások biztosan u tá
najártak m ár annak, amit az ember a firenzei 
szkítabetűs könyvről máshonnan homályo
san tud. Gondolja az ember.

Egészen addig, am íg nem  hajlandó újból 
és újból nekirugaszkodva az ERDÉLYI MÚ
ZEUM 1996. 1-2. füzetében Sándor Klára A 
székely rovásírás megiratlan történeted?) dm ű, 
páratlanul nagyképű, fontoskodó és helyez
ked ő  tan u lm án y át végigolvasni. (Megfi
gyelhető m ár a címben is a "vagány" poszt- 
interkaládó!)

M int m ár értekeztünk róla, ezen Sándor 
Klára 1992-ben közzétette A Bolognai Rovás
emlék cím ű tanulmányát, amelyben egészen 
kínos természetességgel, pestiesen szólva, 
nem csakhogy lenyúlta Forrai Sándor ez irá
nyú  m unkásságát, hanem azóta sem mulaszt 
el egy alkalm at sem, hogy Forrai m űvét hasz
nálhatatlannak és megbízhatatlannak nevezze.

{Küskarácsontól Sülvester estig 1985)
Az ember nem is érti, hgoy az Erdélyi 

M úzeum miért is vette fel ebbe az igencsak 
színvonalas és érdekes folyóiratszámba e tu- 
dákoskodó irományt, amely ráadásul arro
gánsán ignorálja az erdélyi rovásírás-kuta
tások egyrészét, úgyhogy a szerkesztőség is 
kénytelen az utolsó jegyzethez egy k.egészí- 
tést fűzni, Ráduly János megneves-'ésével. 
Szembeszökő az értekezőnő érvelés« nek ál- 
ságossága, amikor is így szól; "Ige: nehéz 
hozzáférni olyan helyi kiadványokhc z, m int 
például a köröndi Hazanéző vagy a marosvá
sárhelyi napilap, a Népújság, amelyekben vi
szonylag gyakran im ák a székely rovás
írással foglalkozó cikkeket, sőt van olyan 
emléke a székely rovásírásnak, amelyről ed
dig például csak az utóbbiban adtak hírt." — 
Sőt, teszem hozzá, ezen "helyi” kiadványok
ban, nem törődve a hozzáférési nehézségek
kel, Sándor Klárának ugyancsak helyi kiad
ványban (szegediben, ugyanis) megjelent ta
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nulm ányát ismertették és méltatták!
Természetesen ez az érvelés átlátszóan 

hamis; hiszen m int kiderül, a tudósnő érte
sülve van pl. Ráduly János munkásságáról, 
(a Benkő Bekéről s másokéról nincs?) csak
hogy ugye nem biztos, hogy is áll pl. Ráduly 
azokban a körökben, akik alapítványi támo
gatásokat osztogatnak, s ezért inkább nem 
tud hozzáférni, akkor, amikor a fél Székely
föld Szegeden docenskedik.

Szóval, amikor az ember mindeme ellenér
zéseit legyőzve, végigfut a Sándor Klára 
mű(?)n, a 90. oldalon a 23 számú jegyzetben 
tapasztalja, hogy felsorolvák nála mindama 
(?) szerzők, akik az Említők közé tartoznak, 
azonban a firenzei kézirat említői — mellőz- 
vék! És vajon miért: — nos? Ezt csakis ő tudja!

Ugyanis eztet a firenzei (talán) rovás
írásos könyvet m ár Frölich előtt is említi An
tonio Magino, és utána egy pár évtizeddel 
Toppéitinus is.

Sőt, például egy magyar szerző is, 1826- 
ban, akiről csak annyit vagyok hajlandó el
árulni, hogy nem Horvát István.

"Azt mindazonáltal nem állítom, sőt, ha 
valaki más, igen világos bizonyságok nélkül, 
akarná is vitatni, nem nagy hívőre találna 
bennem, hogy az évek fokain felfelé m en
yén, őseink ajakai között, olly igen különbö
ző nyelvre találnánk, mellyet mi éppen úgy

nem  fognánk érteni, m int nem  értik szom
szédjaink a Nagy Károly Császár fiai között 
842-dik esztendőben történt eggyezés szava
it. — Hogy változott a nyelv a 'nyi századok 
alatt, kérdést nem  szenved: de m ikor és 
mennyit — ezek lennének a tudós vizsgálat 
méltó tárgyai. Magino, ki a 16-dik század vége 
felé írt, a Székelyekről beszéllvén, állítja Geograp- 
hiájának 162-dik levelén, hogy a Florentzai 
Könyvházban régi Szczytha betűkkel Írott könyv 
légyen: de ezt Toppeltin Lőrinc a 17-dik század 
közepe táján, és így Magino állítása után 50-60 
esztendővel, már hiába kereste." (Kiemelés ter
mészetesen a recenzenstől).

(Azért idéztem kissé bőven, hogy láthas
suk, e régi szerző m ár akkor a rovásírás ta
nulm ányozását nyelvtörténeti szempontból 
tartja fontosnak, nem  olyan új gondolat tehát 
ez, m int tudósnőnk állítja.)

Antonio Magino könyve, Geographia Pto- 
lemaei, 1596-ban jelent m eg (tehát valamics
kével Telegdi Rudimentája előtt,) Toppel- 
tinus Lőrinc pedig 1561-65 között volt diák 
Pádovában, s nyilván ezalatt járt Firenzében
is. Most m ár azt kellene ellenőriznünk, hogy 
vajon Frölich csak Maginóból tájékozódott, 
vagy látta is az említett könyvet, ami való
színű, sajnos, ezt mulasztotta el M onok Ist
ván a szövegkörnyezet alapján jegyzetben 
tárgyalni. (Az ilyen "helyi" — pl. ulmi — 
kiadványok, szám om ra m ég nehezebben 
hozzáférhetőek, m int egy szegedinek a vá
sárhelyiek.)

M ég az is m egfordul az ember fejében, 
hogy nem éppen Frölich tudósítása nyom án 
tűnt el az a különös könyv? S hogy eltűnt-e 
egyáltalán? (Nem tartozik szorosan a tárgy
hoz, de az Erdélyi M úzeum  ugyanazon szá
m ában Gömöri György adata , m iszerint 
Toppeltinus műve, az Origines et Occasus 
transylvanorum, 1657-ben jelent volna meg, 
valószínűtlennek hat, mivel a szerző akkor 
csak tizenhat éves lehetett; Szabó-Tónk az 
Erdélyiek Egyetemjárásában azt írja a med- 
gyesi Toppeltinusról, hogy 1670-ben hal m eg 
a dévai börtönben, 29 éves korában. Tegyük 
hozzá, nem a rovásírás m iatt került oda; itt 
valami regényes történet lappang; mivel az 
említett helyen azt közük, hogy 1668-ban 
m ásodszor is hazatérve "ellentétbe került 
pártfogója családjával a brassói polgárm es
ter lánya miatt". Mily érdekes is volna, ha 
Balogh F. András, az erdélyi szászság oly 
alapos imerője, e szomorú, de izgalmas életű 
szerzőről írhatna lapunkban egy-két jó szót!)

Egyszóval, korántsem akarom azt állíta
ni, hogy Sándor Klára csak a Firenzei Szkit- 
hakötetet nem em lítette oly kim erítő írá
sában, de feltételezem, hogy: ha én, aki nem 
vagyok szakember és soha semmi alapítvá
nyi tám ogatványban nem  részesültem, vala
m it — ennyit — tudok eme tárgyról, akkor 
egy igazi szakember számára lesz itt több is.

Érdemes volna egyszer módszeresen is 
kutatni a rovásírás emlékeket, nemcsak a 
véletlenre és nemes szándékú műpártolókra 
bízni a m unkálatokat s majd utána őket, 
eredményeiket elsajátítva, lefitymálni!

NtögaíHi
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Két román népballada Mátyás királyról
Aligha van még egy olyan ma

gyar történeti személyiségünk, akit 
annyi más nép a költészetébe, tehát 
a szívébe zárt volna, mint Mátyás, 
az igazságos.

Különböző nyelvű adatközlé
sek és cikkek százai, nagyobb ta
nulmányok hosszú sora, sőt önálló 
monográfiák hirdetik, vizsgálják és 
elemzik ezt a páratlan népszerűsé
get, illetőleg közlik a Mátyás király
ra vonatkozó anekdotákat, tréfás 
történeteket és meséket, balladá
kat, történeti mondákat és históriás 
énekeket. Ezt a sort gazdagította 
legutóbb Kriza Ildikó szép könyve 
(Mátyás, az igazságos. Bp. 1990. és 
1994), amely összefoglalja eddigi 
ismereteinket és bő válogatást kö
zöl elsősorban a magyar, kisebb 
részben más népek Mátyás-hagyo
mányaiból. A könyvből az is kide
rül, hogy Mátyás király emléke 
nemcsak Moldvától a Dunántúlig 
az egész magyar folklórterületen, 
hanem a szlovén, szerb-horvát, uk
rán, rutén, szlovák, cseh és szepes- 
ségi német nép körében is él.

Aki végigtekint ezen a jegyzé
ken, annak nem nehéz ráismernie 
az egykori Mátyás-birodalom né
peire, vagy ha egy más fogalmazás 
jobban tetszik: körös-körül a ma
gyarságszomszédaira. Ám feltűnő, 
hogy e hagyományláncból hiány
zik egy fontos szem: a románság 
népköltészete. A Mátyás-hagyomá
nyok magyar szakirodalma eddig a 
románokat nem említette, holott a 
szájhagyományozás törvényszerű
ségeinek ismeretében nem nehéz 
arra következtetni, hogy a többi 
szomszéd néphez hasonlóan a ro
m án nép körében is élnie kel- 
lett/kell Mátyás király emlékének.

Ismereteinknek ezt a hiányát 
igyekeztem tőlem telhetőén pótol
ni, amidőn az összes megjelent, sőt 
részben még kéziratos román nép- 
költészeti bibliográfiák segítségé
vel a román Mátyás-hagyományok 
földerítéséhez és összefoglalásához 
kezdtem. Fáradozásomat siker ko
ronázta, mert a tudományos előre
látás ezúttal is beigazolódott: a 
román verses, de különösen a pró
zai népköltészet szép számmal őrzi 
Mátyás király emlékét.

Alább most csak a két román 
Mátyás-balladát mutatom be; nem
csak azért, mert a népballada mind 
a magyar és román, mind általában 
a kelet-európai népek verses nép- 
költészetének legsajátosabb, leg
rangosabb műfaja, hanem azért is, 
mert a prózai hagyományokkal 
szemben a Mátyás-balladák nagy 
ritkaságnak számítanak (a magyar 
folklórban is csak egyetlen ilyen 
balladatípust ismerünk), sőt e két 
román ballada épp ritkasága és 
szépsége folytán jelentős hozzájá
rulás a kelet-európai Mátyás-ha
gyományok ismeretéhez.

1. Atanasie Marian Marienescu, 
a sokoldalú és termékeny szerző, 
többek között — kevéssel Vasile 
Alecsandri moldvai gyűjtései után 
— az erdélyi román balladagyűjtés

jeles úttörője először az Albina cí
mű folyóirat 1866. évi 20. számá
ban, majd egy év múlva balla
dagyűjteményének második köte
tében (Poesia poporala II. Viena 1867. 
92-94.) közölte a Mateasiu Craiu 
(Mátyás király) című balladát. En
nek szerencsés módon klasszikus 
műfordítója is akaet Iosif Vulcan 
román költő, az érdi tyi román mű
velődésben oly főni >s szerepet be
töltő- Família d ir  1 nagyváradi 
román folyóirat alapító-szerkesztő
je. A fordítást Mátyás hrály. Román 
népballada címmel £ Nagyvárad cí
mű lap 1871. évi 127. számában kö
zölte, a hozzá fűzött jegyzet szerint 
abból az ünnepi alkalomból, hogy 
a költőt a Kisfaludy Társaság a tag
jai közé választotta.

Iosif Vulcan fordítása a követ
kező:

Ott fenn, a Duna folytában, 
Ódon, régi Buda várban 
Úri fényes nagy termekbe 
Sok magyar nemes gyűlt egybe,
S mindnyájan egy asztal mellett 
Foglalnak el sorban helyet.

De ki látszik a főhelyen? 
Mátyás király ül odafenn,
És 6 velők tanácskozva,
Ajka ilyenképpen szála:
— Halljátok, ím uraim, 
Halljátok, ím, nemesim,
Mert a honban jártam-keltem,
Ily panaszszót hallott lelkem:

"Urunk király, Mátyás király, 
Kinek ez hatalámadban áll, 
Segíts, hogyha igazunk van, . 
Ha hibáztunk, büntess nyomban. 
Tégy, mit tudsz, de igazságot,
Ne hagyd bűnben az országot!"

Hallván ezt a nemesek,
Egy szót sem feleltének,
S tudván, hogy igazat beszél, 
Reszkettek, mint nyárfalevél.
S kérdi ismét az urakat,
De ők ismét csak hallgatnak.

Hét öreg főur felkel,
A szakálluk övig ér,
S lecsüggesztve mind a főt 
Mátyás királyuk előtt,
Térden állva kérik őt.

Ámde őket hallgatva 
Csak erősbül haragja 
S gyorsan parancsot ada:
Jakab tüzér jött oda 
Néhány vitéz bajtársával,
Ki mind nehéz munkát vállal, 
Hozva három nagy ágyút is, 
Mely megdönti a falat is.

— Jakab, te öreg tüzér, 
Hallgasd, mit urad beszél:

Szegezd három ágyúd ki,
S ne engedd, hogy valaki 
Ódon, régi Buda váron 
Élve tovább megmaradjon! —

...Ámde Jakab elrémülve 
Kéré Mátyást, könyörülne:
— Uram király, bocsáss meg,
Ám ezt tennem nem lehet:
Három kedves fiam van
A te szolgálatodban,
S ezen kívül feleségem 
S öreg anyám van itt nékem. —

Mátyás király hajthatatlan:
— Ha nem teszed, meghalsz

nyomban!
Hogy a sok rossz mind kivésszen, 
Néhány jó is csak hadd vesszen.
Én ezt ekként akarom,
Ez királyi parancsom! —

Jakab ekkor kiszegzé 
S az ágyukat elsüté,
És a várost romba döntve,
A sok nemest mind megölte.

Ki jár a falak között?
Jakab búba öltözött.
A romok alatt s fölött 
Halva leli három fiát,
Feleségű, öreg anyját.
Jaj szegénynek, jaj neki,
Éltét tőrrel oltja ki!
A fordítást az eredetivel össze

hasonlítva csak annyi feltűnőt talál
tam, hogy a tüzér Iacob (vagyis 
Jakab) román helyesírású nevét a 
szerző a magyar névanyagban is
meretlen Ekob formában vélte he
lyesen visszaadni, én azonban 
visszaállítottam a román névnek 
valóságosan megfelelő, s ugyanak
kor a magyar fülnek is megszokott 
Jakab formára.

Mivel a fordítás eredetijének 
forrása nincs feltüntetve, magam 
állapítottam meg, hogy Iosif Vul
can a balladát Marienescu gyűjte
ményéből választotta. A fordítás 
hat évvel később, 1827-ben Ember 
György és Iulian Grozescu tolmá
csolásaival együtt a Kisfaludy Tár
saság által kiadott Román népdalok 
című kötetben is megjelent.

E ballada bármilyen közelebbi
távolabbi rokonságát a magyar 
folklórban nem ismerjük, s Ále- 
xandru I. Amzulescu balladakata
lógusa szerint a román folklórban 
is invariáns, vagyis egyetlen válto
zat (Balade populäre rominepti. Buc. 
1964. I. 192). Témája és cselekmé
nye szerint ama jellemző és gyakori 
Mátyás-hagyományok körébe tar
tozik, amelyekben az igazságos ki
rály kigúnyolja, m egleckézteti 
vagy megbünteti a népelnyomó 
urakat, mégpedig ezúttal — végle
tes formában — valamennyien éle
tükkel lakóinak gonoszságukért. 
Ebbe a történetbe illeszkedik — a 
ballada műfaji igényeinek megfele
lően — Jakab tüzér egyéni-családi 
tragédiája és öngyilkossága.

2. Míg Atanasie Marian Marie
nescu — a népköltészeti gyűjtés 
kezdeti időszakának gyakori szo
kása szerint — a ballada közelebbi 
lelőhelyét nem jelölte meg, s ezért 
csak következtetni tudunk, hogy 
többi balladáihoz hasonlóan ezt is

a Bánságban gyűjtötte, addig a má
sik román Mátyás-balladáról, éne
kesének nevén kívül, már minden 
adatot pontosan tudunk. 1898 no
vemberében gyűjtötte loan Popa ta
nító a barcasági (Brassó vidéki) 
Alsókománában, majd még annak 
az évnek a végén közölte a Gazeta 
Transilvaniei 208. számában Mátéi- 
as Órai. Baladä populará (Mátyás ki
rály. Népballada) címmel. Szöveghű 
művészi tolmácsolását kérésemre 
Jancsik Pálnak köszönhetjük, aki a 
verses román népköltészet magyar 
fordításában eddig is részt vállalt:

Egy híres király 
Készül házasodni,
Mást nem fog elvenni,
Csak szolgálólányuk,
Mert az tetszik néki.
Hallotta az apja,
Szóval így faggatta:
— Te Mátyás király,
Ha megházasodná,
Házunkhoz kit hoznál?
— Senki mást nem hoznék,
Csak szolgálólányunk,
Mert 6 tetszik nékem.
— Hogy tetszene néked 
Az a szegény lélek?!
— Nem baj, ha szegény is, 
Kedves nekem mégis! — 
Mondotta az apja:
— Te Mátyás kiráyfi,
Ha szolgálólányunk 
El nem hagyod végleg,
O lya t teszek véled,
Levelet is írok,
Téged besoroznak,
Vissza sose hoznak! —
Királyasszony mondta:
— Lányka, Katalinka,
Hogyha el nem hagyod 
Mátyást, a kiráyfit,
Csirmlok én néked 
Gyapotból egy zsákot,
A te kezed szőtte,
De én varrom össze,
Téged beleteszlek,
A tóba eresztlek,
Tóba, a kerekbe,
A feneketlenbe! —
ók nem könyörögtek,
Osszeölelőztek, 
összecsókolóztak,
Fennszóval így szóltak:
— Lányka, Katáinka,
A gyűrűmet vedd el,
Az ujjadra tedd fel.
Ha látod, fordulna,
Lefelé ál holdja,
Tudjad, hogy meghaltam, 
Bosszút áltak rajtam.
A leány így szála:
— Te Mátyás kiráy, 
Keszkenőmet vedd el,
Az övedbe tedd el,
S ha látod, a sarka 
össze van akadva,
Tudd, meg vagyok halva, 
Bedobtak a Ufoa,
Tóba, a kerekbe,
A feneketlenbe. —
ó  hadait hívta,
Elindult az útra,
Ment, míg lába bírta,
Hát egyszer csak látja, 
Keszkenője sarka 
össze van akadva.
Szóvá ígyen szóló:
— Álljunk meg e helyben! 
Kendőm ott feledtem
Az apám házában,

» > > >  folytatás a 18. oldáon
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A z  asztalfiában! —
fá r t 6, egyre já r t,
M íg  elótalált 
Egy fekete kondást.
— Hej, te disznópásztor,
Mi jó hír van otthon ?
— A hírem jó volna:
A  király asszonya  
M e g  van  zavarodva,
M ert a szolgálója  
Belefúlt a tóba,
Tóba, a kerekbe,
A feneketlenbe. —

ó  elment a tóhoz,
M indjárt beleugrott.
Fél kezével szelte,
M ásikkal kereste,
Egyszer meg is lelte,
Magához ölelte,
Mindketten meghaltak.

Anyja meghallotta,
Lenézett a tóba,
Szava l ígyen szála:
— A két egyes szívet 
S a tiszta szerelmet 
Ki megrontja itten,
Verje meg az Isten!

Nem kell balladaszakértőnek 
lenn i; elég közép isko lás tan
könyveink magyar népballadáira 
visszagondolni, és máris eszünkbe 
jut, hogy ez a román Mátyás-balla
da mily meglepően hasonlít a Kriza 
János Vadrózsák (Kvár 1863) című 
klasszikus székely népköltési gyűj
teményének élén közölt két Kádár 
Kata-balladára.

E balladatípus azonban koránt
sem csak Krizánál bukkan fel: Var- 
gyas Lajos monográfiája az 1972. 
december 31-ig megjelent gyűjte
mények alapján Erdélyből, túlnyo- 
m órész t a S zékelyföldről 29 
változatát sorolta fel (A magyar nép
ballada és Európa. Bp. 1976. II. 115.) 
— 1972 óta pedig a változatok szá
ma legalább megkétszereződött. 
Vargyas ennek a balladatípusnak, 
épp Kriza változataira gondolva, 9. 
sorszám alatt az ünnepélyesen és 
borongósan hangzó Két kápolnavi
rág címet adta.

E ballada gyakorisága azonban 
a román folklórban szintén vetek
szik a magyarral: Amzulescu idé
zett katalógusa nem is egy, hanem 
két típusszám alá sorolta változata
it. A 246. típusnak a Logodnicii nefe- 
ricifi (A bo ldog talan  jegyesek) 
címet, a 305. típusnak három altí
pusával együtt az Inéiul pi naframa 
(A gyűrű és a keszkenő) címet adta 
(i. m. 201. és 221 -222). Különbségük 
mindössze annyi, hogy az előbbi
ben hiányzik a bajt jelző keszkenő 
és gyűrű motívuma.

Sőt mi több: ez a ballada nem
csak nálunk és a románoknál, ha
nem egész Európában a legnép
szerűbbek egyike. Vargyas a ma
gyar változatok folytatásaként— a 
románnal együtt — 325 portugál, 
spanyol, olasz, angol, dán, dél
szláv, ném et, bolgár, szlovák, 
orosz, votják és részben hasonló 
breton változatait sorolta fel.

A votják változatok már túlmu- 
tatnak  Európa határain, de az 
összes eddigiekhez képest föld
rajzilag is, történelmileg is a legtá
volabbi az a Kr. u. a il-IIl. évszázad

fordulóján lejegyzett kínai epikus 
ének, amely szintén motívumról 
motívumra egyezik a mi balladá
inkkal. ffaragó József: A két kápol
navirág balladájához. M űvelődés 
1982. 12. sz. 31-33.) Egy bizonyos: 
amikor és ahol az emberiség egyen
lőtlen, sőt antagonisztikus társa
dalmi, faji, vallási stb. osztályokra, 
rétegekre, csoportokra tagoló
dott/tagolódik, ott mindig bőven 
akadtak/akadnak olyan egymás
tól tiltott szerelmesek, akik csak a 
közös halálban egyesülhetnek, 
gazdag életanyagot kínálva a Ká
dár Kata-féle balladaköltészetnek.

3. Most már csak az a kérdés, 
hogy mindezekhez mi köze van 
Mátyás királynak? A történelemből 
ugyanis jól tudjuk, hogy ő sem Bu
da várát nem lövette szét a neme
sek gonoszsága miatt, sem ön
gyilkos nem lett egy szolgálóleány 
iránt érzett reménytelen szerelmé
ben — miként a két román ballada 
ezt előadja. Hogyan került hát ő az 
ilyen és ehhez hasonló balladákba?

A ballada nem történet-tudo
mányi munka, hanem költészet: 
olyan verses műalkotás, amelyben 
a történelmi/társadalmi konfliktu
sokat a nép alkotó képzelete kiszí
nezi, felnagyítja és tovább gon
dolja, m iközben újra meg újra 
konkrét helyzetekhez és szemé
lyekhez köti, lokalizálja és aktuali
zálja. A két román balladában is 
van egy-egy konfliktus: a nemesek
nek a parasztokkal szembeni go
noszsága és az egymástól tiltott 
szerelmesek kettős halála. Az ilyen 
és ehhez hasonló számtalan téma 
köré szövődnek azok a megtörtént 
vagy kitalált események, amelyek
nek mind a nemzeti, mind a nem
zetközi folklórban a részletei is, a 
hősei is koronként és népenként 
változnak, cserélődnek, összekeve
rednek.

A folklórnak ebből a már-már 
áttekinthetetlen szövevényéből 
mindenik népnek messze kiemel
kednek olyan közkedvelt történeti 
személyiségei (nálunk Mátyás ki
rály mellett elsőrban Szent László, 
II. Rákóczi Ferenc és Kossuth La
jos), akik valósággal mágnesként 
vonzzák magukhoz azokat a pozi
tív kicsengésű folklór-motívumo
kat, amelyek velük abban a for
mában nem történtek meg, de ame
lyekkel a népek nemzeti folklórhő
seiket tiszteletből és szeretetből 
elhalmozzák. így adódik, hogy 
amit mi Mátyás királyról mesé
lünk, azt Európa különböző népei 
saját hőseiknek tulajdonítják, meg 
hogy ugyanazoknak  a törté
neteknek a magyar folklórban né
m elykor M átyás helyett hol 
Rákóczi, hol Kossuth a hőse.

Egy bizonyos: a magyar törté
nelem és a magyar folklór a velünk 
együtt élő és szomszédos népek
nek is adott egy olyan népi hőst, 
egy olyan közös kelet-európai hőst, 
amely páratlan és megismételhe
tetlen a kelet-európai művelő
déstörténetben. Ezért gazdagodott 
a román folklór is, annyi prózai 
Mátyás-hagyománnyal együtt, ez
zel a két Mátyás-balladával.

Márciusi évfordulók
I -1225 éve született Po Csü-ji kínai költő 
2 - 180 éve született Arany János

- 200 éve halt m eg Horace Walpole angol író
3 - 70 éve halt m eg Mihail Petrovics Arcibasev orosz író
- 100 éve született Kibédi Sándor költő

4 -  20 éve halt meg Savin Bratu román irodalomtörénész
- 20 éve halt meg Dankanits Adám  romániai

mag ar történész
- 20 éve halt meg Mihail Gafija rom án kritikus
- 20 éve aalt meg Alexandru Ivasiuc román író
- 20 éve aalt meg Veronica Porum bacu rom án költőnő

5 -  75 é\< született Pier Paolo Pasolini olasz író, filmrendező
- 125 év* született Ludvvik Szczepanski lengyel költő

6 - 420 éve halt meg Rémy Belleau francia költő
7 - 20 éve halt meg Virgil Gheorghiu román költő
8 -  175 éve született Jules Barbier francia író

- 110 éve halt meg Paul-Henri Féval francia író
- 390 éve született Johann Rist német költő

9 -  90 éve született Mircea Eliade amerikai román író 
10 - 170 éve született Józef Blizinski lengyel író

- 125 éve halt m eg Giuseppe Mazzini olasz publicista
- 225 éve született Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

német kritikus
- 175 éve halt m eg Józef Wybicki lengyel költő

II - 180 éve halt m eg Aranka György író
- 90 éve született Georg M aurer ném et költő
- 275 éve halt m eg John Toland angol filozófus

12 - 360 éve halt meg Anders Christensen Arrebo dán költő
- 425 éve halt meg Stanislaw Górski lengyel hum anista

13 - 425 éve halt meg Petar Hektorovic horvát költő
14 - 140 éve halt meg Alelxandru Sihleanu román költő

- 60 éve született Szépréti Lilla romániai m agyar írónő
- 120 éve született Voinovich Géza irodalomtörténész
- 90 éve született Dragon Vránceanu rom án költő

15 - 50 éve halt meg Jean-Richard Bloch francia író
- 160 éve halt meg Lukiján Musicki szerb költő

16 - 240 éve született Bengt Lidner svéd költő
- 325 éve született Richard Steele angol író
- 25 éve halt m eg Venczel József 

romániai m agyar szociológus
17 - 80 éve született Carlo Cassola olasz író
18 - 430 éve halt meg Francesco Robortello olasz író
19 - 110 éve halt meg Józef Ignacy Kraszewski lengyel író

- 360 éve halt meg Pázmány Péter egyházi író
20 - 125 éve született Karin Michaelis dán írónő
21 - 75 éve született Bárány Tamás költő

- 110 éve született Kassák Lajos költő
- 20 éve halt m eg Mikó Imre romániai m agyar író

22 - 120 éve született Pakots József író
23 - 100 éve született Hamvas Béla író

- 60 éve halt m eg Helge Rode dán író
24 - 175 éve született Henri M urger francia író

- 150 éve született Alexandru D. Xenopol román történész
25 - 60 éve halt meg John Drinkwater angol költő
26 - 30 éve halt meg Sinkó Ervin délvidéki író
27 -1075 éve halt m eg al-Halládzs arab költő

- 525 éve halt m eg Janus Pannonius
- 200 éve született Alfréd de Vigny francia költő

28 - 120 éve született Dánielné Lengyel Laura írónő
- 110 éve született Dimko Debeljanov bolgár költő
- 180 éve született Francesco de Sanctis 

olasz irodalomtörténész
29 - 80 éve halt meg Vilis Olavs lett író

- 225 éve halt meg Emmanuel Swedenborg
svéd gondolkodó

30 - 90 éve született Gelléri Andor Endre író
31 - 140 éve született Édouard Rod svájci író
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Nyugat-Európában a társadalom magyarnak tekint mindenkit, aki 

magyar állampolgárként Magyarországról került nyugatra. A magyar 
társadalom viszont magyarként tartja számon azokat az elszakított 
területekről származó személyeket is, akikre bármilyen kötődés alapján 
igényt tarthat. Ez a világos meghatározás akkor válik differenciálttá, ha 
megvizsgáljuk a nyugat-európai magyarság kialakulásának formáit, 
illetve Nyugat-Európába érkezése időpontjait.

Nyugat-európai magyarságról csak 1945-től beszélhetünk. Az 
1945 és 1985 között nyugatra távozott mintegy 800 000 magyar 
állampolgár közül több mint 200 000 maradt Nyugat-Európa orszá
gaiban.

1945 augusztusában, tehát három hónappal a háború befejezése 
után, a szakirodalom adatai szerint kb. 10-11 millió idegen, vagyis 
nem német állampolgár tartózkodott a volt Német Birodalom 
(Ausztriát is beleszámítva) területén. Ebből a tömegből — a külön
böző becslések minimális és maximális számait figyelembe véve — 
600-700 ezerre tehető a magyar állampolgárok száma. Kik voltak 
ezek az emberek, s mit kerestek itt? A magyarországi hivatalok és a 
győztes (amerikai, angol, francia, orosz) katonai hatóságok nyilasok
ról, hazaárulókról, nyugatra menekült reakciósokról beszéltek.

Ez a negatív megítélés bántotta a magukat kitaszítottaknak érző 
tízezreket. Helyzetükkel kapcsolatos véleményüket talán Nagy Sán
dor, a Németországi és Ausztriai Református és Evangélikus Lelki
gondozói Szolgálat vezető lelkésze fogalmazta meg a legtalálóbban. 
Az ő 1947-es jelentéséből idézek:

"Ezekkel szemben ugyanis az igazság az, hogy itt nem egy náci 
vagy nyilas, és nem is egy reakciós, nyugatos emigráns, hanem egy 
mérhetetlenül és szívettépően szerencsétlen és nyomorult néproncs 
sínylődik, a szellemi és fizikai nyomorúság mélyén. Egy földönfutó 
nép, amely döbbent fájdalommal kutatja múltban a bűnét, amely 
ilyen büntetést érdemelhetett, dermedt tehetetlenséggel révül a má
ra, melynek keresztjei alatt roskadozik és eszelős félelemmel néz a 
maga és gyerekei jövője elé. Miért van itt? Azért, mert ide parancsol
ták mint katonát, kitelepítették mint hivatalnokot, gyárak, üzemek 
vagy intézmények alkalmazottait, azért, mert kergette a háború 
fergetege Bukovinától, Moldovától kezdve, Kárpátaljától, Erdélytől 
kezdve, egyre dagadó folyamban az Alföldön, a Dunántúlon át; űzte 
katonai parancs, nógatták polgári hatósági rendeletek, hozta életösz
töne és a félelme... magyar balsorsa.

Mit keres itt, miért nem ment haza? Azért, mert nem volt és nincs 
hova mennie. Mert tudja, hogy nem könnyebb a cseh-szlovák iga, 
sem a román járom; azért, mert «odahaza» a háza és földje, a műhe
lye már nem az övé, állása, hivatala, munkája, kenyere nem lesz; a 
tisztességén ott van a nyugatosság szégyenfoltja, a békessége, sza
badsága és biztonsága elveszett."

Három fő kérdés foglalkoztatta hónapokig, sőt évekig az 1945- 
ben Nyugat-Euópába került magyarok tízezreit: Hazamenjek? Ki
vándoroljak? Maradjak?

Kivándorlásra 1945 és 1947 között nagyon kevés volt a lehetőség. 
A hazatérés rizikóval járt, s e megoldást végül is csak azok választ
hatták, akiknek volt hova hazamenniük, akik politikailag korábban 
nem voltak aktívak, vagy mint fiatalok — diákok, leventék, tényle
ges katonák, szakmunkások vagy családtagok — kerültek nyugatra. 
1945 és 1948 között becslések szerint 200-260 ezer személy választot
ta a hazatérés útját. Nem mehetett haza a 200-230 ezer kitelepített 
sváb, pedig ezek jó részének ott élt a rokonsága. Ezeket az embereket 
nem tartják magyaroknak sem otthon, sem itt, holott többen közülük 
aktívan részt vettek a magyar életben. 1945 után másképpen alakult 
a sorsuk, mint a menekülteké.

1947-ben 100-120 ezer magyar hagyta el Európát.
Néhány európai állam is hajlandó volt pár ezer hontalant befo

gadni: fizikai munkásnak. E hontalanok jogi helyzete egészen 1951- 
ig rendezetlen volt. 1951-ben az ENSZ egyik szakbizottsága — az 
Emberi Jogok Nyilatkozatának kiegészítéseképpen — megfogal
mazta a menekültekre vonatkozó egységes rendelkezést. Ezzel az új 
rendelkezéssel megszűnt a Nyugat-Európában tartózkodó magya
rok hátrányos jogi helyzete: az "ex-enemy DPs", vagyis a volt ellen
séges országok polgárai egyenrangúak lettek az üldözöttekkel, s 
ezáltal lehetőségük nyílt a kivándorlásra vagy végleges letelepedés
re. A lakosság róluk alkotott véleménye ezzel persze nem változott 
meg, továbbra is csak alacsonyrendű munka végzésére alkalmas 
idegeneknek tartották őket.

A tengerentúlra kivándorolt magyarok helyzete lényegesen jobb 
lett az új hazában. Mindenütt magyar nyelvű közösségeket, egyházi 
és világi csoportosulásokat találtak, akik segítséget és tanácsot adtak 
az új bevándorlóknak. Az Európában maradottaknak viszont a null- 
pontról kellett indulniuk.

KOV ÁCS A N D O R : H om okpad . 1996

REFLEXIÓK 19.
Három évvel 2000 előtt

A m in ap  különös érzésem  
tám adt: ú gy  tűn t, m ár n em  is 
vagyok a 20. században , hanem  
valahol a 21. végéről tekintek  
vissza hánya to tt sorsú  m odem  
korunkra.

Z eneszerzés ó rám  volt. O sz
tályom  négy zeneszerzője —  je
lö ltje! — sz é p  ille d e lm e se n  
hallgatta  e lő ad áso m at — im 
m ár az ö töd iket a sorozatból — 
a 20. századi zene nagy  variáci
ós form áiról. M ár m ögöttünk  
volt Britten Variációk egy Frank 
Bridge témára nagyform átum ú 
vonószenekari alkotása, Ravel 
Bolerója a m ag a  tü n e m é n y e s  
h a n g s z e re lé s i  v á l to z a ta iv a l ,  
R ahm anyinov  Rapszódiája egy 
P ag an in i-tém ára  és m ég  sok  
m ás m ű. É ppen  Bartók 2. Hege
dűversenyénél tarto ttunk , a gyö
n y ö r ű s z é p  la s s ú  té te ln é l .  
H allgatása közben felm erültek 
b en n em L en d v ai Ernő zseniális 
variáció-jellem ző címei: "éjsza
kai m onológ, m usica angelica, 
ru v id o , s z ita k ö tő k , sch e rzo , 
m enetelés és elvándorlás". És a 
hozzáfűzö tt szókom m entárjai: 
"a harm óniai tám aszték  kihull a 
m elódia alól...", "A hegedűszó
lót a hangszerelés szivárványjá
tékai: a celesta—hárfa ezüstös 
harangjátéka, á tlá tszó  fafúvó- 
állások és vonós ü v eghangok  
lebegik körül."... "A m elódia el
ső és utolsó  fellépése ú gy  vi- 
szonylik  egym áshoz, m in t földi 
szerelem  az égi szerelem hez".

N a g y o n  a k a r ta m  v o ln a  
m in d ez t va lahogyan  érzékel
tetni alig  húszéves tan ítványa
im mal. G ondoltam , rábízom  a 
zenére: varázso ljon  a bartó k i 
gondolat.

Az első m eghallgatást u d v a 
rias érdeklődés kísérte. Bartók 
egyike a 20. század zeneszerző 
zsenijeinek —  lebegett a ki nem  
m ondott gondo lat a levegőben. 
Ó, nem  csak ennyi — vitatkoz
tam  a "láthatatlan" ellenvéle
m énnyel —, sokkal, de  sokkal 
több ennél: század u n k  lelkének 
kifejezője. N em  halljátok a tém a 
égi tisztaságát? N em  érzékeli
tek a zene IGAZ VOLTÁT? Ez a 
zene sem  önm agának , sem  sen
kinek a kedvéért nem  hazudik.

N em  csábít kábítószerrel: a v i
lágo t o ly an n ak  m utatja , am i
lyen : sz é p n e k  és c s ú n y á n a k  
eg y a rá n t. D e fe lem e lő n ek  is 
egyben. A zene józansága le
fegyverző, de  égi m agasságok
ba em el. jaj, d e  ak a rtam  volna 
m in d ez t á tsu g á ro zn i ta n ítv á 
nyaim ba. De HLABA! C sak ü l
te k ,  u d v a r ia s  h a l lg a tá s b a  
m erü lve, Bartók üzenete  nem  
ju to tt el hozzájuk, az én forró 
k ívánságom  sem . B énultan fi
gyeltem  a helyzetet, és agyam  
lá za san  k e re s te  a leh e tség es 
m ag y aráza to t. Vajon k ih ű lt-e  
sz á zad u n k  zenéjének  láva-iz
zása? Vajon csak ez a m ű  az, 
am ely  itt és m ost nem  kelti fel a 
várt hatást? H a m áskor hallgat
juk  újra  e bartók i rem eket, nem  
"jön be" a d iákjaim  tu d atáb a  az, 
am i belőle kihallható?

S o rra  e lh e s s e g e tte m  m a 
gam tól e lehetséges kérdéseket; 
gyakorla tbó l tudom : lényege
sen m egváltozo tt a zene befo
gad ásán ak  m ódja és vele eg y ü tt 
a zene irán ti elvárás is. Egyik 
zen eszerző  tan ítv án y o m  m u 
tatta nagy  lelkesedéssel frissi
ben vásáro lt kazettáját, rajta a 
szokásos szin tetizátor-zenével. 
P án síp u tán za tű  hangszer "dú
dolt" egy keleti d a llam u tán za
to t. M ö g ö tte  v ég te len  tá v o l
ságokat ny ito tt a zaj-zörej- glis
sando  zeneháttér. "Érezd m a
g a d  a M in d e n s é g  U rá n a k " , 
sugallja a m ű. N ézd  felülről a 
Világot, a D olgokat. Távolodj el 
m inden tő l, de  közben im ádd  a 
Föld m inden  éden i gyönyörét. 
Edd nagykanállal az életet és 
lebegj ÉG és FÖLD között. Ká
bulat-zene —  v illan t b e lém  a 
m egnevezés. D rog-pasztilla ze 
nében. Egy p illanatig  m ég  en 
g em  is, a józan  m egfigyelő t, 
m egszédített. De ebben  a zen é
ben  éln i, g o n d o lk o d n i —  ez t 
azért m ár nem  tu d n ám  elfogad
ni. De vajon ők, a m ai h u szo n 
é v e s e k  E L F O G A D JÁ K — É?! 
O k  m ár egy  m ás v ilágban  él
nek , a 21. század b an , ahová , 
m ost, ím e én is Velük E gyütt 
k irándu ltam ? N ekem  is á t kel
lene térnem  erre  az új irányzat
ra? Tanácstalan lettem . És am i a 
leg ro ssz ab b , h o g y  eg y sze rre  
úgy  éreztem , nem  tu d o m , H O L 
VAGYOK, k ifu to tt a lábam  alól 
a talaj. A m i edd ig i zenénkben  
nagyon sok volt a tarta lom  és 
kevés a kü lső  csillogás. Ettől 
kezdve m in d en  m egfordul?

TERÉNY I EDE
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HELIKON

HOL-
N yolvcvankét esztendős korában, egy 

prágai kórház ablakából kizuhanva ször
nyethalt Bohumil Ffrabal világhírű cseh 
író.

Bethlen Gábor díjjal tüntették ki Markó 
Béla költőt, a U tó  főszerkesztőjét. A Kortárs 
1996-os költészeti díját Kovács A ndrás Fe
rencnek ítélték oda.

M egjelent a Látó januári száma, amely
ben verset olvashatunk Tompa Gábortól, 
László Noémitól, Karácsonyi Zsolttól és 
Jánk Károlytól. Prózai írást, tanulm ányt je
gyez G ulyás M iklós (Utóirat parancsra), 
H om yák József (Levelek), Kukorelly Endre 
(1/1), Kabdebó Tamás (Milyen színű éjjel a 
tenger?), Gergely Tamás (Struccpurc) és Za
kariás Erzsébet (Asszonyok Erdővidék változó 
társadalmában). A  Kis lírai antológiában Bog
dán László ír bevezetőt Vas István Medárd, 
Beethoven öregkora, Pentaton, Nagyszombat, 
1704 és Abélard szombatesti himnusza című 
versei elé. A Sém iében  recenziót közöl 
Végh Balázs és Bartha Balog Emese Fényi 
István Égi város, Kábái Melinda és Czintos 
Emese Tamás Tímea tempus fugit és A ma- 
dárijesztő panaszai, Mikola Péter Herbert

Quain Utóvéd, László Noémi Hazai Attila 
Szilvia szüzessége és Demény Péter Szabó 
Gyula Kegyetlen kegyelet című kötetéről. A 
lapszám képzőművésze Pál Péter.

A Mentor kiadó újabb könyvei: Tompa 
Gábor Aki nem én (versek), László Noémi 
A z ébredés előterében (versek), Szakács Ist
ván Péter Francia tavasz (novellák), Wass 
Albert Kard és kasza (regény).

Serény Múmia-összeállítást közöl a Kal- 
ligram 1977-es januári száma, arr dyben 
verssel, prózával szerepel Orbán Jái os Dé
nes, György Attila, Fekete Vince, Paj p Sán
dor Zsigm ond, Sántha Attila, Molnár 
Vilmos, Jánk Károly, Lakatos Miháb Lász
ló Noémi és Kelemen Hunor.

A pécsi Jelenkor és a kolozsvári Polis 
közös kiadásában jelent m eg Kovács And
rás Ferenc jack Cole daloskönyve című kötete.

A kolozsvári Tinivár kiadásában, Mé
száros József szerkesztésében jelent meg 
Szilágyi Domokos Játszhatnám című gyűj
teményes könyve.

A Kemény Zsigmond Társaság körében 
január 28-án elhangzott székfoglalóját kö
vetően a társaság tiszteletbeli tagjává vá
lasztotta Lászlóffy Aladárt.

A z 1977-es év Arany János (Artisjus) Iro
dalmi Ösztöndíját Kalász Márton és Tóth 
László kapta.

A Nyelvünk és Kultúránk az Anyanyelvi 
Konferencia Egerben és M ezőkövesden 
megtartott VIII. vándorgyűlésének vita- és

felszólalásanyagát közli — többek között 
Dánielisz Endre, Péntek János, Kántor La
jos, Kötő József, Gálfalvi Zsolt, Cs. Gyímesi 
Éva, Cseke Péter és Bodó Barna írásait.

Nemzetstratégia a harmadik évezred kü
szöbén címmel a Magyarok Világszövetsége 
kiadásában Kurucz Gyula szerkesztett szö- 
veggyűjteményt, amelyben Sütő András, 
Horn Gyula, Csoóri Sándor, Tőkés László, 
Pozsgai Imre és Duray Miklós írásai szere
pelnek.

A  bukaresti Goethe Intézet szervezésé
ben január 29-én tartották meg Hermann 
Glöckner 1909 és 1985 között keletkezett 
m űveinek vemisszázsát, amelyre a kolozs
vári Művészeti Múzeumban került sor.

A kolozsvári Állami Magyar Operában 
február 15-én került sor a Gáspárik Attila 
és Salat Lehel vezette ünnepi előadásra. A 
rendezvény idején könyvkiállítás nyűt és 
jeles képzőművészek m unkáit sorsolták ki. 
Az ünnepi előadást a Heltai Gáspár Könyv
tári Alapítvány szervezte.

A Forrás januári száma Lászlóffy Csaba 
Alföldi elégia és Ezredvég — Berzsenyi-tükör 
című verseit hozza.

Január 27-én a kolozsvári Györkös Má
nyi Emlékházban Kiss András m utatta be 
Huszár Lajos — Pap Ferenc — Winkler 
Judit Erdélyi éremmúvesség a 16— 18. század
ban című kötetét.

Ficseri-füsti
Szabó Lőrinc verséből idézünk a vízszintes 1.,

28., függőleges 37., 82., 16. és 1. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 

betűk: G, T). 15. Foszfor és hidrogén vegyjele. 
17. Negatív töltésű ionok. 18. Valaminél ma
gasabb helyre. 19. Nád ...: nádból készült te- 
tőzetű. 21. Rémült. 22. Építőanyag. 24. 
Zola-regény címe. 26. Párolt rizsből és birka
húsból készült török étel. 27. Esőben állani. 
28. Az idézet második sora. 31. Régi "cs" betű. 
32 A főpincér megszólítása volt régen. 34. 
Görög betű. 35. Talál. 36. Kettőzve: becézett 
apa, nagyapa. 37. Gyermekjáték. 38. Össze
vissza sír! 40. Zéta egynemű hangzói. 41. Visz- 
sza: szamárhang. 42. Mesterséges nyelv. 44. 
Tokszélek! 45.... King Cole, amerikai énekes. 
46. ...a: szünet, latin eredetű szóval. 48. Női 
becenév. 49. Közigazgatási terület. 51. Török 
katonai rang. 53. Vívószőnyeg. 54. Földbe 
rejt. 55. A viszály istennője a görög mitológi
ában. 57. Bizonyos fajta kutyával vadászott. 
61. Kétjegyű mássalhangzó. 63. Hangtalan 
igék! 65. Bánatát enyhíteni igyekvő. 66. Föld
művelő szerszámain. 68. Neves amerikai 
egyetem. 70. Korszakai. 71. Szó a Halotti Be
szédből. 73. Névelős papírmértékegység. 74. 
Nagyon régi. 75. Éppen csak hogy. 76. Vüág- 
talan. 78. Fordított aroma. 80. Férfinév. 81. 
Azonos betűk. 82. Nemzeti Bajnokság. 83. 
Gépalkatrészeket bezsíroz. 84. Hadapród. 86. 
Morzéhang. 87. Idegen férfinév. 89. Tartozást 
kiegyenlít. 90. Igavonó állat. 91. ítél egynemű 
hangzói. 92 Valamely rossz szokás, káros je
lenség elterjedt. 96. ...fény: glória. 98. ... Mo- 
ravica: helységjugoszláviában. 99. Helyeslés. 
100. Folyadék. 101. Orosz festő (Hja, 1844— 
1930). 102. Háremőr. 104. Az útszennyező-

dés. 106.... vetette: felrótta neki. 108. Igevég
ződés.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet utolsó sora 
(zárt betűk: A, S). 2. Emyős virágú, illatos 
növény. 3. Recsegő robajjal meghasad a tó 
jege. 4. ...kkál: jogszabályokat rendszerezve 
törvénykönyvbe összefoglal. 5. Jelez. 6. Von
tatni kezd! 7. Olyan nagy. 8. Ittrium és fluor 
vegyjele. 9. Határozatot. 10. Alól levő. 11. 
Vonalzó, régjes szóval. 12 Fonetikus mással
hangzó. 13. Érzelmet rejts. 14. Pásztorórát. 15. 
Ültetés. 16. Az idézd ötödik sora (zárt betűk: E, 
D, K). 20. Félig elakad! 23. Fellő! 25. Költői 
indulatszó. 28. Becézett női név. 29. Rajz. 30. 
Rangjelző. 33. Folyadékot tölt. 37. Az idézet 
harmadik sora (zárt betűk: T, G). 39. Régi kato
nai rang. 43. Német hímnemű névelő. 45. 
Méret. 46. Tartomány a régi török birodalom
ban. 47. Leszármazott. 48. Orosz repülőgép- 
típus. 50. Napszak — Csokonainál. 52. Az 
első űrhajós. 53. Forrasztóvas. 54. Erkölcstan. 
56. Zavaros víz! 58. Vissza: kezdet és vég 
nélkül biztat! 59. Vörös, németül. 60. Allóvíz- 
e? 62. Kocsonya, névelővel. 64. Levágtuk a 
füvet. 67. 498 — római számokkal. 69. Kínai 
hosszmérték. 72. A képzőművészeti alkotás. 
75. Névelős gyümölcs. 76. Altatószer. 77. 
Áramforrás pozitív sarka. 79. Az anyagnak 
egy kiterjedésű, alapvető létezési formája. 82. 
Az idézet negyedik sora (zárt betűk: N, T, Z). 83. 
Aki érte jótáll. 84. Kézimunkája. 85. Tettel, 
magatartással kivívott megbecsülése. 88. 
Nátrium vegyjele. 89. Csünget. 91. ...-pidri: 
Móricz gyerekverse. 93. Román fogadó. 94. A 
Ludolf-féle szám. 95. Gazdasági épület. 97. 
Vissza: a folklórral kapcsolatos. 101. Reggel 
fele! 103. Feltételes kötőszó. 105. Helyhatáro
zórag. 107. Cink vegyjele.

SO M O D I LÁSZLÓ

A HELIKON 3. számában közölt, Vers és címe című 
rejtvény megfejtése: Laktam hangos zúzok alatt, /  
aranykincses pataksoron, /  és m indig volt aranyporom. 
— Az aranymosó balladája.
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Számítógépes tördelés: NAGY MÁRIA; nyomtatja a Mü&ztótíalusi Kis Miki«* református sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 Clui-Napoca, six lasfior 14. Postafiók (casuta pos(ala) 245 Telefon: 132309,132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE BSN1220-628$
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