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BERTHA ZOLTÁN

Körkép a mai erdélyi 
magyar irodalomról
A nyolcvanas évtized legvégén 

beköszöntő társadalom történeti 
fordulat természetszerűleg nem 
hagyta érintetlenül a határon túli, 
így az erdélyi magyar irodalom 
szellemi építményét sem; az iroda
lom önmozgásának, belső alaku
lásfolyam atának történéseihez, 
fejleményeihez kétségtelenül élén
ken kapcsolódtak hozzá a történel
mi változások, a némileg váratlan 
új helyzet űj kérdései, kihívásai, új
fajta szembesülésre késztető hatá
sai. Ezek közül mindjárt kiemel
hető az a voltaképpen paradox új
szerűség, amelyet a kisebbségi lét
problematika bizonyos alapformá
inak a szomorú folytonossága je
lent, különösen a 89-90-es forron
gás várakozásainak és reménye
inek a fényében. Kétségtelenül új 
vagy újfajta keserűségeket okoz
hat, hogy a sok szempontból válto
zásra kényszerülő és a bizonyos 
változásokra képesnek is mutatko
zó társadalmi berendezkedés köze
gében a magyar etnikai, élettani, 
kulturális, anyanyelvi sorvadás je
lenségeinek az újra huzamos, belát- 
ha ta tlanu l hosszadalm as kon
zerválódása jelezhető előre, hogy a 
közállapotokban bekövetkező res- 
taurációs megmerevedések a ki
sebbségi magyarság lét- és iden
titásőrzési gondjainak a meg nem 
oldásában-oldódásában, a meg 
nem szűnésében-szüntetésében, a 
meg nem enyhülésében- enyhítésé
ben nyilvánulnak meg talán a lege
rőteljesebben. A be nem váltott 
hitek, illúziók, bizodalmák légkö
rében, a kiszolgáltatottság tartós 
szerkezeteinek és a sorsállandóság 
elemeinek a működése közepette 
újra aktualitása, egzisztenciális re
levanciája és történelmi jelentősége 
van és lehet a közösségi sors- és 
gondtapasztalás, a kollektív önazo
nosság alapvető jellegzetességeiről 
(veszélyeztetettségéről és esélyei
ről) szóló hiteles beszédnek.

Az irodalmi alkotóművészet
nek s általában a kulturális tudat

formáknak szintén a lényegében 
külső meghatározottságai közül 
vehető számba egy egységesebb 
gyakorlati újjászerveződés lehető
sége. Nevezetesen az, hogy az iro
dalm i-szellem i közélet szabad 
belső mozgásképességei és moz
gásigényei (a nyomasztó primer 
akadályok híján vagy kevesbedésé- 
vel) kezdik-kezdhetik végre meg
közelíteni saját elemi-természetes 
evidenciáikat. Aszellem szabadabb 
közlekedése megteremti a határon 
innen és túl zajló irodalmi esemé
nyek, fo lyam atok, tendenciák  
szinkrónját, lehetővé teszi az össz- 
magyar literatúrán belüli különbö
ző stílusáramlatok, ízlésvonulatok, 
értékszemléletek, műhelyek, intéz
ményes és spirituális csoportosulá
sok, nemzedékek öszszeépüléseit, 
a vonzások és taszítások kevésbé 
kényszeredett viszonylatrendsze
rének a kifejlődését, az autonómia 
és a pluralizm us egyetemesebb 
léptékű, tisztultabb kibontakozá
sát, az eltérő és a maguk önállósá
gát munkáló értékfelfogások, gon
dolkodásmódok szerves és kom
munikatív átrendeződését, tagozó
dását. A folyóiratszerkesztésben, a 
könyvkiadásban, az egyéb szövet- 
kezési, érdekképviseleti, kapcsolat- 
terem tő  s tru k tú rák b an , össze
köttetés-erősítő szférákban létrejö
vő szellemi korlátnélküliség nem 
szükségképpen vagy törvénysze
rűen, sőt sajnálatos módon egyálta
lán nem jelenti a minden értelem
ben vett, jogi-politikai teljességgel 
értelmezhető szabadságot. A sajtó
szabadság nem egyenlő az önren
delkezéssel; a modell nem kon- 
stituálja a szabad létezéstér feltét
lenségét. Sütő András megfogal
mazásában: "semmit sem kaptunk 
a megígért jogokból, csak a lehető
ségét annak, hogy a megígért jogo
kért a sajtóban harcoljunk".

A kívánatos egyetemes magyar 
k u ltu rá lis  in tegráció  m ind
azonáltal elősegíti, sőt biztosítja az 
» > »  folytatás a 2. oldalon
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egységes magyar nemzet és identi
tástudat önreflexiójának fenntartá
sát. A megmaradás és a történelmi 
emlékezet kölcsönös támaszai egy
másnak. Az erkölcsi, lelki- és önis
mereti nemzeteszmény és nem 
zetegység az egész magyarság kö
zösségi azonosságát és összetarto
zását tételezi; Makkai Sándor régi 
megállapításai szerint is az egy
mástól országhatárokkal elvágott 
nem zettest-részek nem szabad, 
hogy a magyar lélek szétesését jele
nítsék meg, s "külön-külön elégte
len, félszeg, egymásra nézve is 
idegenül vegetáló, halódó szellemi 
torzók siralmas törpecsaládjává" 
silányodjanak; "nem nyugodha
tunk abba bele soha, hogy az ösz- 
szetört nagy tükör üvegcserepei 
más napot sugározzanak vissza s 
hogy a nemzet Géniuszának arcát 
akármelyik is torzképben tükrözze. 
Minden nehézség dacára, innen és 
túl, azon kell fáradoznunk, hogy 
szellemi egységünk épen maradjon 
s ha új vonások tűnnek fel benne, az 
ne idegenséget és elszakadást, ha
nem gazdagodást jelentsen min- 
denik rész számára". A "haza a 
magasban" eszméje, ideálképzete 
azonban igazán csak az egyes ré
szek, területek, táji-kulturális régi
ók, eszményközösségi jellegkörök 
minőségi emelkedésével, a "genius 
loci" sokféleségének megnemesítő 
és együttes (ön)tudatosításával ér
vényesülhet. A megvalósulni látszó 
mai össznemzeti irodalmi integrá
ció jótéteményei akkor bizonyul
hatnak időtállóknak, ha az ösz- 
szetevődések nem vezetnek sajátos 
és hagyományos szellemi értékdi
menziók feloldódásához, elmosó
dásához, m egsem m isüléséhez. 
Kérdés, hogy mi integrálódik és mi
hez, hogy az összetartozás nem 
egyszerű összeolvadásként fakul-e 
meg, hogy a sajátos tradíciók, szí
nek, karakterjegyek nem sorvad- 
nek-e el, ha esetleg uralkodó íz
lésirányok homogenizáló, unifor
mizáló szétterjedése válik megha
tározóvá. Távlatosnak az tűnik föl, 
ha az egyedi, különleges többlettar
talmak, többlettulajdonságok meg
felelő ön- és közmegbecsüléssel 
járulhatnak hozzá a közös kincs
hez, a szellemi örökség egészéhez. 
Ha az integrációban az átvétel és a 
hozzáadás kiegészíti és megerősíti 
egymást: az általános és az általá
nosan szükségletkielégítő kínálat 
mindenütt jelen van, a pótolhatat
lan és a lokális nem vész el. A ter
mészetellenes zártság feloldódik, a 
közforgalom folyományaképpen 
nem kell mindenütt mindent kü
lön, mindenáron, adottságok nél
kül is létrehozni, a jellemzőt és a 
jellegzetest viszont érdemes önfela
dás nélkül életben tartani és ápolni. 
Az erdélyi irodalom  tényleges 
m egkülönböztető vonásai talán 
nemcsak természetes metamorfózi
sok révén halványulnak, hanem a 
részben mesterségesnek (vagy még 
inkább mesterkéltnek, erőltetett- 
nek) tetsző, az organikus integráció

ellen ható erdélyi és a magyaror
szági irodalomfelfogás abszolút 
izomorfizmusára való szembetűnő 
törekvések hatékonysága miatt is. 
Mindemellett ma is kiiktathatatlan- 
nak látszik egyfajta markáns erdé- 
lyiség specifikus megjelenítése, 
valamiféle modernizálódó transzil- 
vanizmus, amelynek módosuló ar
culatában is tagadhatatlanul felis
m erhetők a húszas-harm incas 
évekre utaló jegyek. Ez a tág érte
lemben vett transzilvanista létér
zékelésben — s kevésbé a tran- 
szilvaiúzmus korabeli, korhoz kö
tött világképében, ideológiájában 
— gyökerező sorslátás, erkölcsi be
állítottság, megszólalásmód első
sorban esztétikai, hangulati-ér
zelmi és tematikai vonatkozások
ban jelez élet- és értékképes konti
nuitást. E sajátosságformák lét- és 
irodalom elm életi jogosultságát, 
irodalomtörténeti értékét nyilván 
nem külsődlegességek döntik el, 
ezért ahogy az egyes művek meg
mérettetésekor a pozitív minősítést 
nem szabhatják meg pusztán tema
tikai, világszemléleti kritériumok, 
ugyanúgy a kétségbevonás, sem
mibevevés sem alapulhat ugyan
ezeken a szempontokon. S ami
képpen botorság volna, mondjuk, a 
dél- és közép-amerikai regényvilág 
különleges atmoszféráját észak
amerikai minták felől kifogásolni, 
vagy a misztikus kelta paraszti mi
tológiából táplálkozó ír drámát az 
esetleg divatos angol újrealizmus 
szemszögéből elvetni (ez nem is 
igen történik meg), úgy nagy hiba 
volna (ilyesmi v iszont tapasz
talható) például a transzilvanista 
ihletettségű folklorizmust poszt
modem minimalista nézőpontból 
ítélni meg és el. A nemzeti aspektus 
tehát nehezen küszöbölhető ki, il
letve távolítható el az érdeklődést 
keltő művészi teljességigény hori
zontjából; W. H. Yeats Nobel-díjas 
költő szavaival: "az univerzum felé 
csak kesztyűs kézzel nyúlhatunk 
ki, s ez a kesztyű a nemzetünk" 
("One can only reach out to the uni- 
vers with a gloved hand — that 
glove is one s nation").

A széttartó, olykor szembenálló 
irányzatok közötti szálakat egyéb-' 
ként ma különös fejlemények fűz
hetnék újra szorosabbra. Mint 
ahogy a diktatúra alatt a közös ki
szolgáltatottság és fojtogatottság, a 
felülről eredő nyomás növelte a 
szolidaritás esélyét, hasonlókép
pen most a szintén általánosan ér
vényesülő, a mintegy "alulról" (is) 
fenyegető veszély, az irodalmi kul
túra fundamentális ellehetetlenülé
sének réme riaszthatná együttesen 
és egymás iránti felelősségre intve 
a belletrisztika képviselőit: az iro
dalom társadalmi térvesztéséről, 
leértékelődéséről és önleértékelő 
mechanizmusairól, a befogadókö
zeg, az olvasóközönség szétmor- 
zsolódásáról, az anyanyelvi támo
gatottság visszaszorulásáról (a 
nyolcvanas évek vége, második 
fele óta gyakorlatilag folyamatos — 
és főként értelmiségi — elvándor
lásról), a nyelvi, morális és anyagi 
létalapok szétzilálódásának a foly
tatódásáról van elsősorban szó.

(Kortünet-szerűek — kor- és kórjel- 
zők — azok a mondatok is például, 
amelyekkel Majla Sándor ajánlja az 
erdélyi magyar prózaírók Erdélyi 
Dekameron című, általa szerkesztett 
elbeszélésgyűjteményét 1996-ban: 
"az írás az olvasóért születik, és 
nem jó, ha az írók úgy alkotnak 
külön csoportot a társadalmakban, 
hogy lassan-lassan csak egymással 
vannak kapcsolatban, tételesen: 
leginkább csak ők azok, akik egy
más írásait ismerik. Hát: fiat év
könyv, erdélyi Dekameron, csak 
legyen jó írás és legyen olvasó jövő
re is, utána is".) S ha a posztmodem 
létélmény, korérzület talán legin
kább jellegadó tényezője a nyelvi
leg lét- és ismeretelméleti elsőd
legessége, nyelv és egzisztencia el- 
választhatatlansága, a nyelv eg
zisztenciális jelentése és jelentősége 
köré fonódik, akkor ez a posztmo
dernizmus mélyebb elemzés sze
rint ezen a téren is sokban osz
tozhat más irányultságokkal. Azzal 
is, amely a "nyelvében él a nemzet" 
klasszikus-romantikus ideáját hir
detve a nyelvhalál és a nemzethalál 
tragikus iszonyatával kénytelen 
szembesülni, s a hanyatlás végzetét 
a nyers realitás összefüggéseiben 
vizionálja; a "nyelvben bujdosás" 
szomorú törvényszerűség, ha "van
nak vidékek", hol "nyelvben már 
nem él, csak pusztul a nemzet" (Ká- 
nyádi Sándor és Sütő András fá- 
tumsejtő lírai megfogalmazásait 
idézve és összegzőn kombinálva). 
A nyelvközpontúság, a szöveg- 
elvűség eszméiben — így a nyolc
vanas évektől rohamosan radi- 
kalizálódó modern és posztmo
dem erdélyi irodalomkoncepciók
ban is — a nyelviség önmagában 
hordozott, önmagára utaló értelme 
folytán a szó- és írásbeli kifejezés
kultúra a használati funkción eleve 
túlmutató egzisztenciális önérték
ké emelkedik. A nyelv meghaladott 
eszköz-szerepének helyét a végső 
értékekkel összefüggő lét-szerep 
tölti be maradéktalanul. A létszerű 
nyelvi tények teremtett és termő vi
lága valamiképpen megragadható 
szellemi realitássá teszi a megra- 
gadhatatlant; az eredendően kife- 
jezhetetlen és közölhetetlen eg
zisztencia modelljeként a nyelvi lé
tezés mindensége a lehetséges léte
zés m indenségéről ad h írt. A 
nyelvben-lét virtuális valóságtel
jessége az emberiét virtuális magá- 
ban-valóságát képezi le. — Mindez 
voltaképpen nemhogy nem áll el
lentétben a nemzeti nyelv sorsáért 
aggódó erkölcsiség irodalmi vetü- 
leteivel, kifejeződéseivel, hanem 
mintha éppenséggel— akár akarat
lanul is — megtámogatná az etni
kai-nyelvi hagyom ányrend le
épüléséből következő felismerése
ket. Ha ugyanis a nyelv válik sza
badság és érték, szellem és eg
zisztencia együttes, összeolvasztott 
lényegvalóságának a legfőbb leté
teményesévé, akkor ez tulajdon
képpen a nem zeti lét nyom o
rúságára is rámutat, s az annak a 
közegéből a nyelvbe való menekü
lés, a nyelvbe való kapaszkodás, a 
létmenekítő értékőrzés szükség- 
szerűségét is igazolja. így tehát ko

molytalanul és hamisan csenghet a 
nemzetféltő érzelem és éthosz bár
miféle — tematikai-tartalmi indo- 
kű — lebecsülése, lekicsinylése. 
Egyes példák éppen arról győzhet
nek meg, hogy a legkülönfélébb 
irányultságokat követő művek, ha 
igazán összetettek, árnyaltak és így 
jelentékenyek, akkor a nyelvi játék, 
az irónia, a groteszk újfajta formái 
mögül sem iktathatják ki az inter- 
szubjektív, vagyis közösségi létta
pasztalat sorsfaggató jelen- tés- 
rétegeit. Sütő András A z ugató ma
dár (1993) dm ű színműve (vagy az 
újonnan készült Balkáni gerle, szin
tén már címével (is) a szarkazmus, 
a maró és öntépő gúny jelenlétét 
hangszúlyozza a balsors, a pusztí- 
tás-önpusztítás haláltáncvonaglás- 
szerű szituációinak tarkaságában, 
de Szőcs Géza Ki cserélte el a népet? 
(1996) című tragikomikus jelenet
sora is a történelmi öntudatvesztés 
és az abszolút morális csőd miatti 
kollektív elsüllyedés látványát szí
nezi a jelentéssokszorozó intertex- 
tualitás hangulati sokféleségével. 
Hasonlóképpen a kilencvenes évti
zedforduló körül megjelent művek 
legkiemelkedőbbjeihez, amelyek 
közül Székely János esszéregényét, 
A másik torony (1988) címűt említ
hetjük, mint amelyik az emberi tör
ténelemben megakadályozhatat- 
lanul m egképződő hatalmi erő
szakképletek természetrajzát para
bolikus-mitikus képekbe és ref
lexiókba foglalja, vagy a Mórok 
(1990) című, ugyancsak Székely
drámát (esszé-drámát), amelyik ra
dikálisan morál-bölcseleti elmél
kedéseivel élesen rávilágít, hogy a 
népirtás az alávetettek részéről 
megkísérelt hitehagyásokkal sem 
tartóztatható fel; továbbá Szilágyi 
István Agancsbozótját (1990) vehet
jük számba, amely a végletes ki
szolgáltatottságba taszító terror 
abszurd-rejtélyes és mégis hátbor
zongatón ismerős látomását vetíti 
elénk, vagy Pusztai János Tatárjárás 
című trilógiáját, regényfolyamát 
(Futótűz, 1984, Hamu, 1992, Parázs, 
1996), amely a romlás, a rettegés, a 
menekülés lelki és fizikai állapotait 
igyekszik konkrét divizionizmus (s 
talán pointillizmus) képzőművé
szeti módszerének az epikai ábrá
zolásba tö rténő  átü lte tésével 
megragadni.

(folytatjuk)
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KIRÁLY LÁSZLÓ

CSÚFHISTÓRIÁK

A ballada
Akkor aztán, annyi év után, nekiülhettek 

a történetnek.
Lakodalomban találkoztak, a nyolcvanas 

évek közepén, Nyárádszeredában.
A lakodalom olyan volt, mint Nyárád- 

szereda.
Édesfiam, Feribácsi, elnökelvtárs, fogd- 

beaszád, miegymás.
Se nem  falu, se nem  város, zöld kalap, 

pantalló.
Helyi rádióadó emléke, ahol a valamikor 

egybegyűjtött pionírénekkarok pihédző fiú
inak  n yakába hangsz ige te lő  ü v eg v a ttá t 
csempésztek jobb sorsra kívánkozó lányok.

Éljen! Éljen!
Miért is mondom ezt — úgysem érti sen

ki.
M ég egy szót a hetivásárokról: sehol nem 

lehetett úgy kinyírni valakit szóda vizes üve
gekkel, m int valaha Szeredában.

Vattacukor, körhinta, addvisszaapénz- 
tárcám, kaleidoszkóp, ésatöbbi, gyere ide só
gor, nagy baj van.

Szétszakad a fél orcád, behajítnak egy 
vásáros szekérbe, nyomás a doktorhoz.

Ha még lesz szád, próbáld meg elmonda
ni: ki b...ta meg a tanítónénit negyvenkilenc
ben.

M...ovitsról ne beszéljünk, m eg a lelőtt 
kulákokról.

Inkább a tanítónőm, hiteles jegyzőkönyv 
van róla.

Na szóval, a nyolcvanas évek közepén 
így szól a levél: Feri bácsi, szeretünk, itt éltél, 
harcoltál, tanítottál, táncoltál, énekeltél ve
lünk, ism ered a kutyánk, macskánk, épp
ezért m eghívunk gyermekeink:.....................
esküvőjére, N yárádszereda 198..... -ára.

Akkor aztán, annyi év után, következik a 
történet, m int egy felejthetetlen nagyregény.

Feri bátyám  drága, mióta nem  láttunk, 
csahogy itt vagy köztünk, testvérünk, taní
tónk, azt hittük: el se jössz.

Eljöttem, fiaim, kórházba indultam , de 
addig  itt leszek, m ulatok veletek egyet, ha 
m ég m anapság m ulatni lehet.

Te ülsz a főhelyen, eszel, iszol, amit csak 
kívánsz, elfújjuk a nótád, ha kicsi neked ez a 
ház, kirúgod az oldalát, ahogy kell, de ha 
tartod a szád, nem  lesz baj, itt vannak a 
besúgóink.

Úgy is lett, hejehaj, ide hozzám, darum a
dár útrakészül, gyere rózsám a karomba, és 
végül a lassan kigombolkozó ingnyakak m ö
gött mégiscsak: Erdély dróttal van kerítve.

Nahát.
Feri bátyám, üljünk le.
Azt m ondta egy szíjas, vékony ember:
— Nem emlékszik rám, véletlenül?
— Nem  — m ondta a tanító.
— Dehát m i m ár találkoztunk, s most 

egymás m ellett ülünk, ki hitte volna.
— Lehet, hogy találkoztunk — mondta a 

tanító. — A fiam említett erről valamit. Nem 
áll jól m agán a civil ruha.

— Felejtse el, ember, lakodalomban va
gyunk.

— Jó — m ondta a tanító —> a fiam emlí
tett erről valamit.

— Tudja, ki vagyok, nem?
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— Fekete őrnagy — mondta a tanító.
— Voltam. Most nyugalm azott alezredes.
— Igen. A fiam említett erről valamit.
— Ide hallgasson, ember, ha már egymás 

mellé ültettek, nem beszélhetnénk normáli
san egymással?

— De igen — m ondta a tanító. — A fiam 
említett erről valamit.

— Feri bácsi! Szólíthatom így?
— Igen — m ondta a tanító.
— Megihatunk néhány pohárral?
— Meg — mondta a tanító. — Azért va

gyunk itt.
— Átkutattam  a házadat. Egészségedre. 

Tegez ődhetünk?
— Átkutattad. Egészségedre.
— Szar voltam? Ne haragudj.
— Nem voltál szar. Nem haragszom. A 

fiam említett erről valamit.
— M egtaláltam nálad a Bibliát? Elvit

tem?
— Megtaláltad. Nem vitted el.
— S a fiad említett erről valamit...
— Említett.
— Volt benne egy piros-fehér-zöld sza

lag. Elvittem?
— Nem vitted el.
— Szervusz.
— Szervusz.
— Tudod, milyen időket élünk.
— Tudom.

Pallos Jutta raza

— Engem kirúgtak, mert magyar va
gyok.

— Tudom.
— Honnan?
— Gondolkodom.
— Iszunk?
— Ihatunk.
— S a fiad említett erről valamit.
— Igen — mondta a tanító.
— Iszunk?
— Ihatunk.
— Fasza gyerek. A fiad.
— Említett erről valamit.
— Ide figyelj, te — mondta az őrnagy.
— Ne mondd azt, hogy te!
— Dehát tegeződünk.
— Igaz. De ne mondd azt, hogy te!
— Értem.
— Nem érted.
Jött a leves, a hús, lopva szerzett kutya

gumi, mindenki tartotta a száját, pálinka, 
rossz bor, emez-amaz, tingli-tangli.

— Na m ost m ár be vagyok rúgva — 
m ondta az őrnagy.

— Látom.
— A m enyasszonyt nem táncoltatom 

meg.
— Nem is várja.
— Mért vagy gonosz? Hátha mégis?
— Nem várja — m ondta a tanító.
— A fene egye meg, Feri bátyám, tényleg 

ki vagyok dőlve.
— A fiam említett erről valamit.
— A te fiad folyton említett valamiről 

valamit.
— így igaz.
— Elvettem a könyveit?
— Nem.
— Pofon vágtam?
— Nem.
— Mégverhettem volna?
— Erről említett valamit.
— Szamom kell — m ondta az őrnagy. — 

Hirtelen, nem  tudom , mitől. Hol a budi? 
Elkísérsz? Nincs pisztolyom.

— Kiviszlek a kútig, onnan m agad mégy. 
Megtalálod.

— Honnan tudod?
— Tudom.
— Otthon vagy.
— Otthon.
— M indenütt?
— Menj csak.
Ilyenkor, szeptemberben a legnagyobbak 

a csillagok. Óriásiakat lehet bám ulni az ijesz
tő éjszakába, különösen ha az ember nem 
talál egy ámyékszéket. Odabent m eg szól a 
muzsika.

— Feri bátyám, hová küldtél?
— Itt vagyok a kútnál, megvárlak.
— Nem  vagy te gané ember. Tudom: a 

fiad említett erről valamit. Összefostam m a
gam.

Az őrnagy visszajött, szerencsétlenke- 
dett.

— Szedj le m agadról nadrágot, gatyát — 
m ondta a tanító. — Töltök a vederből, hogy 
megmosd magad. Gyorsan.

— Hideg van — m ondta az őrnagy.
— Akkor maradsz.
A kerekes kút nyikorgott, az őrnagy le

vetkőzött, alsóját átdobta a kerítésen, mosta 
magát, józanodott-forma, vacogott az itató 
vályúnál.

— S akkor most m it csináljak?
A tanító nézte, lassan letette a vedret a 

vályú szélére.
— M aradj itt, ne mozdulj.
Néhány perc m úlva visszatért, valamit 

átnyújtott a vacogó embernek.
— Mi ez? — kérdezte az őrnagy.
— Gatya. Kórházba megyek, ez a tarta

lék.
Az őrnagy felöltözött. A tanító a vállánál 

fogva támogatta, hogy bele ne zuhanjon a 
vályúba.

— Nagyobb vagy, m int én — m ondta az 
őrnagy.

— Tudom. M enjünk be.
Botorkáltak.
— Az isten bassza meg! — fakadt ki az 

őrnagy. — Legalább ne lettünk volna m ind a 
ketten magyarok!

— Én m ost is az vagyok — m ondta a 
tanító.

Az őrnagy leült a küszöbre.
— Fújjuk el a székely him nuszt. Az any

juk besúgó istenit. Nem tudok bemenni. Bü
dös vagyok.

3

‘



HELIKON

SIGMOND ISTVÁN

Sugallatok talpig mosolyban
N em  vagyok sem szellem , 

sem Felsőbb En, sem elvont foga
lom. (Zárójelben idekívánkozik a 
feltételezés, hogy lehetnék Fel
sőbb Mi, Felsőbb Ti, vagy Felsőbb 
ő k , csakhogy a zárójeles m onda
tok túlm agyarázzák az am úgy is 
m egm agyarázhatatlant, s akkor a 
téma felöltöztetve vagy levetkőz
tetve, de m indenképpen elham 
vad  a hang- és képtükrök m et
szésvonalán.) Kilépek a zárójel
ből, m ert én m agam  sem értem, 
hogy m it akarok, s amit akarok, 
m iért akarom, azt sem tudom, 
hogy m it akarok, s amit akarok, 
m iért akarom, azt sem tudom, 
hogy ki vagyok, vagy mi vagyok, 
a "hang- és kép tükrök metszés
vonala" nem  azért elvont, m ert 
m egfoghatatlan , hanem  azért, 
m ert egy  m ásik  d im enzióban  
sem keltene derűt vagy bút, meg
é r té s t, e lu ta s ítá s t vagy  v itát, 
m erthogy nem  az emlékezet, ha
nem  a képzelet hordozza a csil
lagképek  közö tti ösvényeken. 
Persze ezt m ár én sem értem. Ak
kor abbahagyom . M agamat is ab
bahagynám , ha a m agam  ura 
lennék, am i természetesen nem 
vagyok. Akkor mi vagyok? Kép
zelet lehetnék csupán, de ha nem 
létezem, m árpedig nem  létezem, 
akkor az t is feltételezhetném , 
hogy egy nem  létező valam i vagy 
valaki képzeletében létezem, s ez 
hasonlatos a képzelet szülte kép
zelethez. (Fából vaskarika, am e
ly ik  c sö k ö n y ö s  ö n te ltsé g g e l 
gurigázik a csillagképek közötti 
ösvényeken... M egm ondtam  ne
ki? M egm ondtam  neki!) Akkor 
jöhet a favágó. Találnom kell egy 
képzeletbeli írnokot, aki a favágó 
jövetelét értelm es m ondatokba 
tudja önteni. (Képzeletbeli favá
gó, képzeletbeli jövetele, valósá
gos m ondatokban.)

A favágó nem volt sem őrült, 
sem idealista. És nem imádkozott 
soha. A favágó favágó volt. Ennyi. 
És lassan közeledett az erdő felé. 
Amikor elért az első fához, a tenye
rébe köpött, és felemelte a fejszéjét, 
hogy lesújtson vele.

A fejsze m ár-m ár mozgásba 
lendült, az utolsó pillanatban si
k e rü lt  m ag á llítan o m ; v alam i 
nem  tetszik nekem, valami szö
ges ellentétbe került nemlétem 
lényegével, noha sugallataim at 
tisztának  érzem , m ondhatnám  
azt is, hogy verőfényesen félreér- 
telm ezhetetleneknek, ennek vi
szont látványosan ellentm ond ez 
az em berform át ö ltött favágó- 
m asina, valam iféle hóhérszerű 
képződm énye a képzelet szülte 
képzeletnek . Fogalm am  sincs, 
hogy a sorok írója honnan veszi 
ezeket a m eghökkentő informá

ciókat. Senki sem sugallta neki, 
hogy a favágó nem  volt őrült, 
igaz, azt sem, hogy őrült volt. De 
ha m ár leírta, hogy nem  volt 
őrült, ennek jelképes értéke lehet. 
Persze m ost nem arról van szó, 
hogy a sorok írója nem létezik 
(merthogy nem létezik, ez evi
dencia), hanem  arról az egyálta
lán nem elhanyagolható körül
ményről, hogy egy képzelet szül
te világban képzeleg a favágóról, 
azaz az első fa kivágásának a 
szándékáról, ahelyett, hogy a fa
vágó jövetelét — annak megérke
zése pillanatában — a fiú ott
létéhez kötötte volna mindenek
előtt. (A képzeletbeli fiú képzelt 
otüétéről van szó.) És mi köze az 
őrültségnek az idealizm ushoz, 
avagy az imához? Vagy az őrült
ségmentességnek a nem  létező 
idealizmushoz és a soha el nem 
m ondott im ákhoz? Ilyesmiket 
m ég a nemlét körülm ényei kö
zött sem sugallhattam volna ne
ki, de ha léteznék, akkor sem tud
nám  egyazon halm azállapotba 
gyömöszölni a különnem ű fogal
makat, m ert hiszen teljesen vilá
gos, hogy az őrültség hímnemű, 
az idealizmus nőies vonás, imád
kozni pedig a fákat kivéve senki 
sem imádkozik, a kövek talán 
m ég elrebegnek egy-egy fohászt, 
de a letaposott fohászok is ott bo- 
lyonganak valahol a csillagképek 
közötti ösvényeken. M indezek
ből arra a következtetésre juthat
nék, hogy  ki kellene m ereví
tenem végérvényesen a képzelet
beli fejszét a képzeletbeli favágó 
feje fölött, és én m agam  kellene 
hogy hozzálássak a tollforgatás- 
hoz, csakhogy nekem nincs ke
zem, lábam, előítéletem és sor
som, halmazállapotom és lelkiis
m eretem , én csak sugallat va
gyok, vagy inkább sugallat-for
rás, mely a képzelet szülte képze
letnek ad formát és tartalmat. Ez 
nyüvánvalóan azt jelenti, hogy 
céljaim vannak, m ert a céltalan 
sugallat egyenértékű a valamiko
ri hernyók onániás vonaglásával, 
amelynek vajmi csekélyke hatása 
lehetett a szaporulatra. Valaki 
m eg kell hogy írja a fiú, a favágó 
és az erdő történetét, hogy egy
szer s m indenkorra elfogadjuk 
azt az egyeüen vitathatatlan tör
vényt, amely érvényes volt és ér
vényes m ara d  m in d en k o ro n , 
tértől, időtől függetlenül, és a 
képzelet bármelyik dimenziójá
ban, hogy a lét és nemlét között 
sosem volt disszonancia, m ert
hogy egyazon fogalomkör kom
ponensei, csakhogy a favágó a 
nemlét felől közelíti meg a létét, a 
fiú a lét felől a nemlétet, az erdő 
pedig imádkozik.

A fiú letérdepelt a fa előtt. Egy 
ideig simogatta a kérgét, aztán 
szorosan magához ölelte a törzsét. 
A favágó még sehol sem volt, talán 
akkor lépett elő az égig érő torony 
árnyékából, hogy elinduljon az er
dő irányába, amikor a fák elkezd
tek im ádkozn i. A fennkö ltség  
hiányzott a fák imáiból, óbégatós 
fohásznak lehetett inkább tekinte
ni, noha az emberek sosem hittek a 
fák imáiban, a szélnek tulajdoní
tották azt a suhogásszerü kórus
muzsikát. A fáknak nem kellett 
térdre omolniuk, számukra a moz
dulatlanság végérvényesen kizárta 
az ellenállás lehetőségét, imájuk a 
halálra ítéltek utolsó fohászával 
volt egyenrangú, csakhogy a fák 
ezt egyfolytában gyakorolták , 
merthogy egyfolytában halálra 
voltak ítélve, és...

Törölve. Ö klöm nyi könny
cseppbe csomagolt vigasztalan
ságot ejakulál ez a képzeletbeli 
mondatsvihák, megint csak önál
lósítani próbálja m agát, vagy 
csak megérezhette, hogy én m a
gam sem tudnék csak úgy egy
szerűen kivágni egy fát, előbb 
végigcsókolnám  a tö rzsét, az 
ágait, s m inden egyes levelére 
vetnék egy-egy keresztet, miköz
ben felolvasnám nekik az összes 
evilági és túlvilági evangélium 
szakaszait. M indezeket persze 
nem m akognám  el fájdalomtól 
megterhelt, végzetszagú m onda
tokban, csak jelezném, hogy m é
lyen izzik bennem  az együtt
érzés: "Csók fá ra . P reck el a 
könny. Fejsze lódul. Slussz." Ar
ról már csak félszavakban kelle
ne beszélni, hogy a fák imáival 
kapcsolatos eszmefuttatás feles
legesnek tűnhet, mert függetle
nül a befogadó közeg érzékeny
ségétől, senki emberfiával sem le
hetne elhitetni, hogy a fák im ád
koznak, azt viszont bárki elhin
né, hogy a fiúnak, aki szorosan 
átölelte a fa törzsét, zöld volt a 
feje, és könny helyett gyanta öm 
lött a szeméből.

Nem látod, hogy zöld a fejem, 
és gyanta ömlik a szememből? Ezt 
a fiú kérdezte, de a favágó nem lát
ta a zöld fejű fiút, és a szeméből 
ömlő gyantát sem természetesen. 
Nézegette a furcsa formájú fatör
zset, amelyen természetellenesen 
kidudorodott valami, a dudorból 
nyúlványok nőttek a fa törzse köré, 
vízszintesen és függőlegesen is, és 
valami hangot is hallott a favágó, 
de ezt a fák lombozatából kisza
kadt suhogásnak vélte. A ztán meg
célozta azt a nyúlványt, amelynek 
a végén egy ötágú, indaszerü erecs- 
ke tapadt a fa törzséhez.

A  m ondatbarm ot képtelen  
vagyok leállítani, a sugallat veze
tékei meghibásodhattak, kényte

len vagyok ezúttal a képzeletem 
képzeletének, azaz a nem  létező 
favágónak sugallni a m ozdulat
lanságot, hogy legalább hallgas
sa m eg a zöld fejű fiút, és vegye 
észre végre, hogy végzetes téve
dés volna továbbra is valamiféle 
természetellenes dudornak vélni 
egy m ozdulatlan embert, aki a fát 
védelm ezve m eredt m ozdulat
lanságba, m ert részese akar m a
radni a kiszolgáltatottságnak, a 
fák m indenkori kiszolgáltatott
ságának. Nem látszik valószínű
nek, hogy a zöld fejű fiú m egfo
galmazta volna magában a lét
nem lét kapcso la trendszerében  
fe lté te lezh e tő  d iszh arm ó n iá t, 
amelyet m ég elméletileg sem le
hetne bizonyítani, hiszen m ár a 
kezdet kezdetén tisztáztuk, hogy 
a lét és nem lét egyazon fogalom
kör komponensei, sőt, egyazon 
fogalmat jelentenek, csak a vala
m ikori M indenhatók próbálták 
felosztani a világot élőkre és hol
takra, noha mi jól tudjuk, hogy a 
képzelet világában — m árpedig 
ez az egyetlen, amelyik örökkön- 
örökké ott őgyeleg a csillagképek 
közötti ösvényeken —, szóval eb
ben a vüágban az élők egyenran
gúak a holtakkal és viszont, az a 
parányi időszeletecske, am ely
ben a m indenkori holtak élőknek 
képzelik m agukat, egyenrangú a 
m ár említett hernyók onániás vo
naglásával.

Aztán mintha jól érthető sza
vak formálódtak volna a fák lom
bozatából kiszakadt suhogásból, 
vagy abból a furcsa dudorból, 
amely m ozdulatlan maradt to
vábbra is. "Anyámat akarod meg
ölni, favágó?" A fe js zé t tartó  
kézben elemyedtek az izmok, s té
továzva ugyan, de a frissen köszö
rült s zers zám helyet váltó ztatott, s 
m ost o tt lógott ernyedten a favágó 
lába mellett, a nyelével felfelé.

Na, látod, képzelet, na, látod, 
így is lehet!

A favágó visszanézett az égig 
érő toronyra, attól tartott, hogy té
továzását megérzik odafönt, s ha 
hallanák, hogy egy fával beszélget, 
ezt nem lehetne szakmai ártalom
nak minősíteni, ez téboly, semmi 
más, és egy tébolyult favágó nem 
lehet a toronybeliek sorsának a le
téteményese, márpedig itt  éppen er
ről van szó.

M indjárt elbőgöm  m agam . 
Oly könnyű átkocogni a reálisból 
a szürreálisba, noha semmiféle 
ö sz tö n zést nem  su g alltam  ez 
irányban, csakhogy a m ondatvi- 
gécnek bizonyára az az érzése, 
hogy a m eghökkentő  fejlemé
nyek akkor lesznek m ég meg- 
h ö k k en tő b b ek , ha  a tö rtén e t 
p á rb eszéd e it nem  két em beri 
lény folytatja le egymással, m ég 
akkor sem, ha az egyiknek zöld a 
feje és gyantát könnyezik, egy 
ember és egy fa párbeszéde jók
ban eladható a mesepiacon. Mé-
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lyen megvetem az ilyenfajta fo
gásokat, de egyelőre hagyom, 
hogy kiélje magát. Sugallataim
ból legalább annyit elfogadott, 
hogy leengedtette a fejszét a fa vá
gó feje fölül, mert ütésre emelt 
fejszével még szürreáliséknál 
sem lehet ismeretséget kötni, ezt 
esetleg barátsággá m élyíteni, 
egyáltalán normális hangvételű 
konverzációt folytatni.

— Ki vagy te?
— Herceg vagyok — mondta a 

fiú. — És a Titok őrzője vagyok.
— Azt mondták, ezzel a fával 

kezdjem. Kiváglak.
— Azért maradtam ember, hogy 

megvédelmezzem a fákat. I tt  min
den fának koronája van. Jobban 
tennéd, ha meghajolnál a koronás 
fők előtt.

— Kiváglak, mert elveszitek a 
kilátást az emberek elől. Akárhova 
nézünk, mindenhol fáka t látunk 
magunk körül.

— M in d a n n y ia n  gyö kere t 
eresztettek, s a gyökerek összefo
nódtak a föld alatt. Egy hatalmas 
gyökérháló tartja egyensúlyban a 
viágot, mely él, lélegzik, és újabb és 
újabb életet ad.

— Már nem tudunk versenyre 
kelni veletek. Egyfolytában építjük 
a tornyot, hogy a tetőről átlássunk 
a fejetek fölött, de ti állandóan ma
gasabbra m eresztitek á tk o zo tt  
ágaitokat, és lombosodtok, egyre 
csak lombosodtok.

— Nem engedem el ezt a fát. 
Pedig nem félek tőled. Senki sem 
félhet tőled. Apáim és anyáim nyu
godtan élhetnek tovább. Nem fogsz 
kivágni egyetlenegy fá t sem, mert 
te nem létezel.

— A torony legfelső szobájá
ban zsúfolódtunk össze mindany- 
nyian. Hallottuk a hajókürtöket, 
már dúdolni is tudjuk a jeladás 
hangjait, közeledik a hajókaraván, 
csak látni nem láttuk a felszabadí
tó seregeket, mert a tengert, a mi 
tengerünket eltakarják a fák.

— A z t  hiszed, hogy favágó  
vagy, mert egy képzeletbeli fejszét 
tartasz a kezedben, pedig te is csak 
képzeletben létezel. Egyedül én tu
dom ezt a titkot, egyedül én vagyok 
a Titok őrzője, mert én valóságo
san létezem, és a fák is valóságo
san lé tezn ek , és éln i fognak  
mindörökké. De ha én és a fák vol

nánk a képzelet játékai, s te volnál 
a valóság maga, akkor sem tudnál 
sebeket ejteni rajtunk. Minket meg
védelmeznek az imák, mi önma
g u n kh o z  im ádkozunk , sa já t 
gyökereinkhez imádkozunk, hogy 
elpusztíthatatlanok maradjanak, 
a z ágainkho z imádko zunk, hogy ne 
a nap felé nyújtogassák kíváncsi
ságtól megtébolyodott karjaikat, 
hanem egymást öleljék szorosan, 
összefonódva, hogy a föld alatti 
gyökérhálóhoz hasonló an aföld fe
letti lombhálló megvédelmezze tő
letek a koronás fők milliárdjait.

— Magasabbra már nem tud
tuk építeni a tornyot, és kihalunk, 
lassan kihalunk m indannyian. 
Már olyan ritka a levegő odafönt, 
hogy látni is alig látjuk egymást, 
hallani sem halljuk egymás szavát, 
de nem is volna m it hallani, mert 
senki sem mond már semmit, min
denki saját magára figyel, minden
ki számolja a saját lélegzetvételét, 
megálltak az órák, nincsenek sem 
percek, sem napok, sem évszakok, 
gyermeksírás sincs, időtlen idők 
óta nem szültek gyermeket oda
fönt, már arra sem emlékszünk, 
hogy milyen a hajnalhasadás, mert 
a napot is eltakartátok előlünk, 
nem tudunk különbséget tenni az 
egyszeregy és a semmi között, mert 
csecsemő szinten rostokol a tuda
tunk, elfelejtettük, hogy mi külön
bözteti meg a létet a nemléttől, mi 
csak mosolyogni tudunk, mindenki 
arcán ott ragyog a remény moso
lya, mert hallottuk a hajókürtök 
hangját, mely áttört a fák között s 
egyenesen felénk szállt, o tt vannak, 
élnek, tombolnak süket fülünkben 
a dallamok. De ha nem látjuk meg 
a közeledő hajókat, ha nem látjuk 
meg a tengert, mely az erdő túlsó 
oldalától birtokba vette a világot, 
elhalnak bennünk a dallamok.

— Nincsenek tengerek, nem 
voltak soha, erdők vannak, semmi 
más, a koronás fők milliárdjai bir
tokba vették a földet, az egymásba 
kapaszkodó lombok elvezetnek a 
világ végéig, és azon is túl, az erdők 
átlépték az idő határát és benépe
sítették az időtlenséget is, és ha vé
ges volna a végtelen, az erdők még 
ezen is túllépnének, nem lehet meg
akadályozni őket, nem lehetkivág- 
ni őket, s ha valaki ráemelné fej szés 
kezét valamelyik fára, az én teste
met kellene hogy keresztül vágja, 
mert én azért maradtam ember, 
hogy megvédelmez...

A fejsze csattanásának hangja 
elnyomta a lombok suhogását. A 
zöld fejű fiú derekába csapódott az 
első ütés, aztán a végtagjai sza
kadtak le sorban a fa törzséről. 
Amikor a dudor darabokra szag
gatva hevert a fa tövében, a favágó 
ismét a tenyerébe köpött, majd be
gyakorlott mozdulattal, egyforma 
ritmusban sújtott le a fa törzsére. A 
fejsze éle ugyanabba a résbe csapó
do tt be minduntalan, más hang 
nem halla tszo tt, a fák lombjai 
hangtalanul ölelték egymást oda
fönt, de ezt a favágó nem vette ész
re. Neki az volt a dolga, hogy egy 
széles sávot vágjon ki az erdő kö
zepéből, hogy a toronybeliek lát
hassák végre a tengert s a ha
jókaravánt. Imádkozni senki sem 
imádkozott; az a fa, az első fa, 
amely hatalmas robajjal végigzu
hant az erdő fái között, letarolta a 
vékonyabb ágakat, a levelek ezrei 
röpdöstek a levegőben, nem volt itt 
őrjöngés vagy kapkodás, mind
egyikük szépen, méltósággal lebe
gett tova az elmúlás szelében, m int 
egy feleslegessé vált, apró dara
bokra hullott fohász. A dadogósok 
szaggatott imái ilyen fenségesek és 
szánalmasak egyidőben.

Ezt a dadogós hasonlatot a ja
vára írhatom, egyébiránt csak a 
saját merengéseimben élvezhe
tem ki magam, járomba kötött 
sugallatokról álmodtam, pedig 
ilyesmit már kitalálni sem lehet 
manapság, vagy lehet, de nem 
érdemes, hát, ilyenek ezek; ha ki
eresztesz egy hangot, mondjuk 
baritonban, fogja magát és szop
ránként visong tovább, hát, ilye
nek ezek; az életre keltett álmok 
tovább álmodják az álmot, hát, 
ilyenek ezek. Na jó, ezt is abbaha
gyom. A zöld fejű fiút életre kelt
hetném, de minek neki az élet? 
Hogy a lekaszabolt fák számlálá
sa közben átkokat szórjon reám? 
Közben olvastassam fel neki a 
nemlétben érvényes tízparancso
latot, amelyből a "tiszteld apádat 
és anyádat" kimaradt?! Minek a 
szó, ha a csillagképek közötti ös
vényeket is a képzelet szülte, per
sze lehet, hogy mégis vannak, 
csak elnéptelenedtek és tartal
matlanok, mint a csóréra vetkő
zött csillagok. Mindenki végezze 
a dolgát. A zöld fejű fiúnak az a 
dolga, hogy halott legyen. A fa
vágó vágja a fát, hogy őrült-e 
vagy idealista, erre a sorok írója 
nem tért vissza, maradjon ez ta
lány. A mondatmunkással mi le
gyen? Atküldhetném egy másik 
dimenzióba, hogy onnan nézze 
önmagát s a fát, a favágót és az 
égig érő tornyot. így lenne belőle 
dadogós ima, hadd mulasson a 
képzelet szülte képzelet is vala
min. Persze elküldhetném a leg
felső toronyszobába is, ahonnan 
riportszerű helyzetjelentést ké
szíthetne a haldokló reményről, a 
reménykedő haldoklókról és az 
ablakon kibuktátott hullákról, 
ahogy a hajókürtök dallamtalan

dallama ott maradt mosolyként 
az arcukon. Azt is megtehetném, 
hogy leállítom a sugallatot. Vajon 
eltűnnének a fák, a favágó és a 
to rony?  M aradnék  m agam ? 
Vagy a saját sorsom is valakinek 
vagy valaminek a kezében van? 
A sorok írója most pihen, az erdő 
közepén egyre szélesebb a sáv, s 
csak én látom, vagy látni vélem, 
hallom, vagy hallani vélem, hogy 
a hullák egyre sűrűbben zuhan
nak alá az ablaknyílásból, s alul, 
a keményre döngölt földön szét
zúzódnak az arcokra fagyott mo
solyok. Na, lám, mire megyünk 
mi ketten: te, ki formálod a mon
datot, s én, ki hagyom, hogy pa
pírra vesd.

A favágó nem gondolt semmire. 
Sorban vágta ki a fákat. Amikor 
elérkezett az erdő végéhez, s még 
csak egy-két fa magasodott előtte, 
eszébe ötlött a lehetőség: ha meg
fordulna, s a fák között kinézve a 
tengerre, 6  volna az első, aki meg
láthatná a hajókaravánt. A lehető
ségtől elgyengültek a lábai, az 
arcába tódult a vér, és a szíve is 
szabálytalanul kezdett el kalim
pálni, a hajókürtök dallama him
n u szké n t csen g ett a fü lében , 
felerősödve, győzelmesen; még egy
szer, utoljára visszanézett az égig 
érő toronya, ahonnan nemsokára 
mindannyian megláthatják a fel
szabadító seregeket, csakhogy a tá
volság m iatt nem láthatta, hogy a 
torony legfelső szobájának abla
kában az utolsó halott mosolyog 
az erdő felé, az utolsó, akit már 
nem tudtak átdobni a nyíláson, 
mert már mindannyian odalent he
vertek a keményre döngölt talajon. 
A favágó kilépett a fák közül, be
hunyt szemmel haladt előre a tisz
táson, karja it szélesre tárta, s 
megpróbálta magába szippantani 
a tenger illatát. De hogy semmit 
sem érzett, k inyito tta  a szemét. 
Egy torony magasodott előtte, egy 
égig érő torony, s alul a bejáratot 
eltorlaszolták az egymásra zuhant 
hullák. Tenger sehol sem volt. És 
csendben haldoklóit az elnémult 
táj. A favágó leengedte a fejszét 
maga mellé, térdre borult és ordí
tott.

Halljátok? Nem, nem hallhat
játok. Mert nem vagytok. Majd 
ha bekerültök a fény- és hangtük
rök metszésvonalába, az egyet
len téridő, melynek semmi köze 
a térhez s az időhöz, majd akkor 
és ott, abban a tükrözésben fel
fogjátok, talán felfogjátok, hogy 
nincs példázat és nincs valóság, 
semmi sem volt és semmi sem 
lesz, csak én vagyok. Azaz én 
sem vagyok. Az állítás és tagadás 
metszésvonalán suhanunk tova, 
nincs poén, nincs kezdet és vég, 
pont sincs, mely bezárja a mon
datot, csak az az ordítás, az nem 
akar, sehogy sem akar szétfoszla- 
ni a metszésvonalon. Magammal 
vinném, de nem tudom, ő  — én 
vagyok. Igen. Én vagyok. Én.
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HELIKON

BUSTYA ENDRE
(1927—1996)

elszámolásai
N yáron m últ ötven éve, hogy Bustya 

Endre az érettségi bankettje u tán pár nap
pal a marosvásárhelyi reform átus kollégi
um  nagykönyvtárában egy kis pót- ban
kettet rendezett ötödmagával; én is ott vol
tam. M egállapodtunk, hogy egyikünk sem 
fog a másikról m ajd gyászbeszédet tartani, 
nem  könnyítjük meg azzal senkinek a dol
gát. Ugyanis biztosak voltunk benne, hogy 
noha kétségtelenül híres emberek leszünk, 
de  akkor is perben fogunk állni a világgal. 
Sebestyén Pali m ár pár év m úlva eltűnt, 
ötven kalappal, örökre; aztán Nagy Pali, a 
festő is; majd M. A. akinek többé nem fo
gom  leírni a nevét, s akinek érdekében a 
bankett után virágcsokrot küldtünk vala
kinek, ki is most nem rég szintén meghalt, 
de tíz év m úlva lett Bustya felesége egy pár 
évre s leánya anyja; s akinek néma éjjeli 
zenét adtunk, m ert egyikünk sem tudott 
elviselhetően énekelni.

Sokkal később, amikor negyedszer is 
kiengedték, m ég egyszer szóba hozta ezt a 
nagy m agyar éjszakát, am it a Bolyaiak re
likviái között tartottunk s melyet vakolás
ként emlegetett, m ert ebből az alkalomból 
ő szegény jó Kovács Bend bácsi, egykori 
vallástanárunk és igazgatónk szabadkőmí- 
ves kötényét és jelvényeit viselte; (a nagy- 
k ö n y v tá r egyik  titkos fiókjában talált 
rájuk). Nos, m ost m ár biztos lehetek benne, 
hogy többször nem  leszek bezárva!... Mi
ért? M ert Te akkor azt jósoltad a tenyerem
ből, hogy négyszer fogok börtönbe kerülni.

Én ugyan nem  emlékszem még arra 
sem, hogy valaha is jósoltam a tenyeréből, 
de  nyugodtan lehetett rá hagyatkozni: min
denre emlékezett; m ég a halála előtti napok
ban is: ki hányban lett kollégiumi igazgató, 
melyik tanár m ikor került oda, kit temettek 
a Mentovich sírjába, ki cementeztette ki a

belsejét annak a pónyik almafának, ame
lyet m ég Bolyai Farkas ültetett a saját sír
helye mellé s amelynek egy-két darabnyi 
termését éveken át leszüreteltük s szertar
tásosan elfogyasztottuk, hátha megjön tőle 
a matematikai eszünk, tudta, hogy melyik 
évben kicsoda bérelte a Surlott grádicsot és 
a somostetői vendéglőt, hogy a főtéri üzlet- 
helyiségekben hogyan váltogatták egy
m ást a tu lajdonosok, főleg a textil és 
könyves szakmában, hogy hívták a kis tra- 
fikosnő mamáját a Palás köz sarkán; Csíky 
Jóska mikor vette át a Vártemplom szószé
két Tótfalusitól, hogy a Teleki Téka melyik 
szekrényében lehet tűrhető olvasnivalót 
vagy titkolt ábrázolatokat kapni, melyik 
fólióban láthatók a pompéji pikantériák, a 
Piranesi nagy rézmetszet sorozat melyik 
kötetében m it érdemes megkeresni; és leg
főképpen: m ár egyedül csak ő tudta azt, 
hogy — Ady Endre melyik versét hol és 
mikor írta, melyik cikke előtt vagy után; 
hol jelentek m eg az írásai először és m ásod
szor, m ikor küldte Popp Aurél pópa-báty
jának azt a bizonyos szemérmetlen ké
peslapot Párizsból; ki volt a fiákeres, áld 
V ásárhelyen bevitte az állom ásról. És 
egyáltalán: mindent, amit Adyról tudni le
hetett, és amit úgy m int ő, m ár soha senki 
sem fog tudni.

Talán tizenhat éves volt, amikor először 
kijelentette, hogy egy könyvet fog írni 
Adyról — s utána, több m int ötven éven át, 
csak írta és írta; közölt róla hatvanhat érte
kezést, vitacikket, tanulmányt, szerkesz
tett nagy és kis válogatásokat és össze
seket, de "a tulajdonképpeni A dyt” soha be 
nem fejezte.

Halála után a szobájában mégegyszer 
m egnéztem  az "Ady-anyagot”: legalább 
húsz m éternyi könyvespolc Ady-iroda- 
lommal; Ady-kiadások; könyvek Adyról; 
több métermázsányi irattartó, Adyra vo
natkozó jegyzetekkel. Az egészet a kolozs
vári református levéltárra hagyta; vajon ki 
fogja értékesíteni ezt az anyagot?

Az utóbbi húsz esztendő során én is 
legalább hússzor megkérdeztem: m ikor 
lesz kész az Ady? Azt sohasem lehet befe
jezni, mondta, talán ha kiköltöznék egy pár 
évre Pestre, de azt nem akarom. Tudod te 
egyáltalán, hogy milyen rettenetes ez az 
Ady-kérdés? Ezt soha senki tárgyilagosan 
tisztázni nem  fogja tudni. Mert minden 
Adyra vonatkozó minősítéssel szembeál
lítható egy másik.

Ugyanaz a pörlekedő típus volt, m int 
Ady; ugyanolyan volt a házsártos kálomis- 
tasága; ahogy Ady porolt Istennel, és újból 
és újból fejet hajto tt előtte,megkövette, 
majd újra kezdte, úgy ő is; Ady rettenetes 
egy ember volt, nemcsak rettenetesen nagy 
költő, és a szó eredeti értelmében rettenete
sen előrelátó politikus, de ugyanakkor ret
tenetesen vak; ez u tóbbit arra értette, 
ahogy Ady viszonya Tisza Istvánékkal ala
kult. És főleg, tette hozzá m indég a végén, 
dühösen: Mindenről hajlandó vagyok ha
zudni, ha kell, de Adyról soha. A ddig nem 
fejezhetem be, amíg nemcsak az igazat, de 
minden igazat ki nem  lehet m ondani róla.

1985-ben agyvérzést kapott — állandó 
éjszakázásai következtében, m ert csak éjjel 
tudott dolgozni, gimnazista kora óta — s 
akkor úgy látszott, m indent abbahagy; 
nem tud  tovább dolgozni. Évek teltek el, de

végül is összeszedte magát; de m ár a vég- 
rendelkezés hangulatában írta m eg soroza
tát az erdélyi reform átus kollégiumokról; 
különösen föllelkesítette az öreg Csekme 
Pista bácsi könyve a vásárhelyi reform átus 
temetőről — íme, egy temető-leírás is lelke
síthet, s a régi kollégiumi életről, előszedte 
az adalékait, készült a kiegészítésre. Több 
kedvenc sírköve volt a vásárhelyi temető
ben, egy bizonyos Kon ez M ihályné Kere 
Katáé, akiről azt állította, Vigh Károly nyo
m án, hogy a m arosvásárhelyi őskofáné-stí- 
lus m egalapítója (megh.1637), m eg ez, 
hogy: Mindent egyaránt lekaszál a mord halál; 
ezt m indég gépiesen emlegette, bárki halá
láról szó esett. (Csekme könyvében: M in
dent a M ord halál Egyaránt lekaszál), s 
természetesen a M átyus Istváné, Maros
szék hajdani tisztiorvosáé, azaz Phsicusáé: 
"Emlékeztető Zsirhalomkó... Hát Magok alor
vos Doctorok is Meghalnak! meg!"

Végrendelete szerint ide szeretett volna 
ő is kerülni, de  a perlekedésre hajló Székely 
néni-rokonság m iatt egyelőre a kolozsmo- 
nostori temető szegénysorában nyugszik 

AZ ÉLET 
BEN MIN 
DEN BEN 
SZEREN 
TSÉSAZEM 
BÉR LEGYEN 
NEM LEHET
Különben nem hiszem, hogy nyugszik. 

Többek közt m eg akarta m ég írni Ady és 
Q ém enceau találkozását. (Trianon tigrisé
nek az első háború előtt Pesten bem utatták 
egy színm űvét, am it "rangrejtve" nézett 
meg, de Ady mégis készített vele egy inter
jút, lehet hogy nem  épp akkor? És m ég tele 
volt tervekkel: íróasztalára száz és száz kö- 
tegekbe csatolt papírszeletke volt kikészít
ve, telejegyzetelendő.

Amikor rosszul lett, talán két napot is 
haldokolhatott, az íróasztala és az Ady 
könyvespolc közé zuhanva a padlóra. Fek
téből könyvekbe kapaszkodva próbálko
zott felállani: az alsó két sor könyveit m ind 
m agára rántotta...

Szőcs István

Bálint Imre fotografikája
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BÍRÓ FERENC

A szirének zúzája
Zúza vagy zúzógyomor: m adaraknál a 

táplálék összezúzására, felaprózására hasz
nált igen izmos, szám szerű anyaggal bélelt 
szerv; garantáltan a legtiszteletébresztőbb 
fogazatnál is jobb hatásfokkal m űködik, fő
leg esetünkben, m inekutána egy halhatatlan 
szellemlényé.

E zúzát — m ely mellesleg az indulatok, 
érzelmek hordozója is a közhiedelem szerint 
— egyáltalán nem  könnyű átvészelni; ehhez 
nem  elég a sárkány vérével acélossá tett bőr, 
hatékonyabb és ravaszabb burok kell, m int a 
túlélés akarásának e hősiesen bamba proté
zise: m indenestől képlékenynek, alak és sa
játosságok nélkülinek kell lenni, ahogy a 
vírus alakja és léte is a legszükségesebbre 
lecsupaszíto tt pu sz ta  inform áció. Olyan 
lénynek kell lenni, mely egyszerre rendel
kezvén a m arcangolt és a marcangoló ta
paszta latával a győzelem többszörös ké
pességével felruházott, s ezért a legnagyobb 
egykedvűséggel, természetességgel cseréli 
fel a heroikus pusztulás semmibe lobbanó, 
vad  elégtételét a győzelmi lakomák díszhe
lyeinek banalitásával, hogy büszkén és fel- 
koszorúzottan üljön az undor és; iszonyat 
gerjesztette bűvkör pillanatnyi kényelmé
ben s biztonságában, miközben a véletlen 
túlélők s az alkalmi kollaboránsok patkány
ra vadásznak az üszkös romok között.*

A lény: genetikai inform ádó és tapasz
talat. Létezése, fennmaradása, fejlődése: rab
sz o lg a sá g , m in d e n  tő le  id eg en  d o lo g  
ösztönös elárulása, leigázása, értelem és 
konzisztenda nélkülivé játszása; számára 
nem  képesség, de kényszer o tt ülni az egyre 
újabb lakom án, toron, osztozkodáson, jelleg
telenül és közömbösen, ahogy csak a trópusi 
eső tud esni, ahogy az asztalt — e pillanatnyi 
és egyedüli birtokot — végigpásztázó érzé
kek m egnyugtatják, hogy nincs és m ár nem 
is lehet sem m ilyen hazája és n y d v e  sem 
azon kívül, am it a pillanatnyi cselekvés, ta
pasztalás során kisajátít. Egyetlen funkdóra 
redukálja magát, egyetlen, lüktető izomcso
m óvá válik, mely képes az őt gyötrő zúzó
g y o m o r m in d e n  lü k te té s é t  k ö v e tn i, 
tompítani, kicselezni; és nem  ismer m ás kö
töttséget, csak ezt, bár ettől is lehet, sőt adott 
pillanatokban kell is szabadulnia.

A lény tudja, hogy e kényszer — tehát 
önmaga — megvalósításához kénytelen m a
gát újra és újra átrágni m indazokon az iszo
nyatos idő- és anyagpazarlással létrekíno- 
zott dolgokon, mik dvezetnek hozzá (Jancsi 
és Juliska kenyérdarabkái!), és könyörtdenül 
megemésztve e kísértetiesen rágós és ragacsos 
valamiket, hogy m iségükkd minél közvetle
nebbül tapasztalati kapcsolatot létrehozva ki- 
és visszavonja bdőlük önnön magát.

A megvalósulás alkímiája: a természetes 
folyamatok közömbösségével megvalósuló 
emésztés, a lefokozott rád ó  közönye, az ön
m aga törékeny esetlegességére ébredő érte
lem közönye, am int a kezdetek óta, az ősök 
első keresése óta létrejött gondolatokat, e 
gondolatok rendszerét, oszatúráját ropog
tatja m int a tökm agot, vagy m int saját m eg
aszalt ürüléküket az éheztetett kutyák.*

A  kényszer nem  ismer királyi vagy ke
vésbé királyi utat; m inden a gyomorként 
m űködő agyon keresztül vezet, az éhségben

és a növekedés-kiteljesedés szorításában, a 
végső, jószerével felfoghatatlan paradoxon, 
az egyedi vég megértéséből kihajtó végletes 
árulás felé; és itt ki kell emelnünk, hogy csak 
jobb híján nevezzük paradoxonnak azt, amit 
az eleusziszi misztériumok utolsó beavatott
jai talán még átéreztek, de amire az utolsó, 
végletesen kifinomult és a hanyatlásig elju
tott európai dvilizádó, a késő bronzkori cél
tu d a to s  h a lá lk u ltu sza  óta n incs olyan 
nyelvezet, m ely elm ondhatóvá, tapasz
ta la tá v á  tehetné. *

A  szirének hárm an voltak, az életkorok 
és a hold fázisai szerint, vagy négyen, a lak
ható világ sarkai szerint; bár a források kissé 
ellentmondóak, de lényegében egyetlen lény 
kivetüléseiről van szó; épp ezért érdektelen 
a fennmaradt tucatnyi név is, hisz e nevek 
legjobb esetben körülírások, a valódi nevet 
(neveket?) valójában annyira titokban tart
hatták, m int a JAHVEét a zsidók — gyanít

ható azonban, hogy a bennük megnyilat
kozó istenség rokonítható a római-etruszk 
halálkultusz líbiai istennőjével, LIBITINAval 
(1. m ég ANATH, TANÍT, ATH-ENE, stb.), 
aki a hol fekete, hol fehér Nagy Istennő egyik
időszakos megjelenési formája.

»
A heroikus mitológia látszólag szuverén 

tájairól az értelem csele által vetett lepleket 
lerántva: csupa kínkéjben vonagló, (egy)- 
m ásban m agát tépő, nyúzó, marcangoló, 
miskároló, fölfaló "entitás" van, egy Tüde- 
usz, aki halálos sebbel fetrengve m ohón 
szürcsöli ellensége meglékelt koponyájából 
a velőt, hogy a zabálás és saját agóniájának 
endorfinja által egy öröklét ellenében élvez
zen, egy Akhilleusz, aki fejenként negyven 
kilónyi pajzs és mindenféle hacukák, kard, 
dárda és egyébb szerelékek alatt görnyedő, 
hisztériásán rohamozó hoplitái élén, egyet
len ölelésben morzsolja szét pillanatnyi sze
relmének tárgyát, akit am úgy csak enyhén 
megsebesített és elkábított, hogy magáévá 
tehesse; és ezen "entitások" gyökerét keresve 
ne feledjük, hogy a rítusban, e példátlanul 
példás cselekvésben Apollón és M arszüasz 
egy, nem  nehéz kitalálni, miben és miért.

Ám ha idáig eljutottunk, nem állhatunk 
meg, hogy megdöbbenjünk a személyes és

HELIKON

FEKETE VINCE 
A mester. Fiaihoz
Komisz légy, becsvágyó, rideg, 
kaparj, kapaszkodj száz körömmel, 
taposs, tiporj lázzal, örömmel, 
ne szánj, s ne szánjon senki meg!

Bonyodalmak, sikerecskék...
Eh! Tömd hasad meg osztrigával!
Élj! Pénzt gyújts! Légy dosztig avval, 
s lakájok, pincérek lessék, 
ha int kezed, szád kérdezett.

Sziszegj, lebegj a kéj dagályán, 
ringj vendéglői lomha gályán, 
s ne keltsék szíves híredet!

Szarvat rakj minden férj fejére, 
szemednek mind ki kedve-kénye, 
szilaj botodra döfjed azt!

Pogány légy, vad, könyörtelen, 
elillansz úgyis, mint a fing.
Trónjáról Belzebub kacsint.

S te? Ragyogsz a gödörbe‘ lenn.

Hondáját ugratja
Nyalják az égen a fékvizet 
kecses pitbullok, vérebek, 
megannyi expressz-évtized, 
még tegnapról — már félmerev — 
várja, csak azt, hogy megfizetsz, 
s fölötted tort ül vagy törvényt, 
mi meg... vagy tán meg sem történt.

Még könnyű esti jéghideg 
a bőrruhám és sisakon, 
a gesztenyésné ellibeg, 
átvág a szd a standokon, 
és kardlapozva hinti meg 
— hiába máz, púder, festék — 
rozsdával kólgörlök testét.

Latrok suhannak nesztelen, 
kergettetik, ki kergetett, 
nem veszi senki észre, nem, 
ki elbukik, ki elveszett.

Holdfény vált át a pléhtetőn, 
istennél rezzen kártyalap:
"csupán csak én, én láttalak!"

A  fémzene szaggatva szól, 
s a pult mögött egy várva várt 
szálló postása áthajol, 
szeme mint könnyű bárka jár, 
és szájszögében bamba folt, 
ahogy a pénzt számolja át.

S a pult mögött az óra jár...

eme prim itív eucharisztiáin, melyekben test 
és vér, pszüché és pneum a önmaga által m u
tatja fel m agát a bronzbicska-nyitogató bo
ro k n ak , a p szilocc ibb  gom bák  levének  
(ambrósziának!), az öngerjesztett endorfi- 
noknak a lüktetésében. M ert az önmegvaló
sító emésztés ezzen a ponton szembetalálja 
m agát egy, a sajátjánál ha nem  is erősebb, de 
félelmetesebb szívással, mely egy belathatat- 
lanul gyanús túlsó part létét idézi fel. De: 
valóban túlsó, ami túl van? Erről hoznak, hoz
hatnak hírt e szívás, illetve part abszurdan 
iszonyatos tárgyiasulásban megistenült hír
nökei, a Horgaskörmú Leányok, azaz szirének.

ős-anyányi, haragos szüzek — nem  túl
ságosan étvágygerjesztőek.
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S’EStÉNV tl/IÚMM 80
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: /Q_
jármát megunva olajra lép Fekete Vince y 7

NYÍRFALVI KÁROLY
(plusz, mínusz)
elutasításába beletörődöm 
mint fű  a nadrágkorcba 
magára hagyom 
hazaindulok mosni 
ha már így alakult

lázadhatnék is 
persze
ahogy fú  piszkítja 
a ruhám
és nyomot hagynék benne 
meg is sértődne talán

mi értelme 
veszteni vagy nyerni 
ha utál
és ha szeret?...

(helyiség)
ez itt a
száműzött ingerek 
rendje:
ágy asztal szék
könyvek
cementpadló

kevés fény az 
ablakon át 
zizegő papír 
hűvös tollhegy 
mértéktartó 
pontos fogalmak 
kopognak szájon 
koppannak fülön 
kézen asztallapon 
mint apró vérrögök

(örömzene)
Most hogy magyarázzam neked
mi a híd
városban élsz
hol nincs folyó sem tó
a patak is szennyvíz
az egyik utcán ér fut le
házadtól távol
tán nem ismered...

Nehézkes vagyok
és zavarban is
csak versek idején
folynak belőlem használt szavak
sűrűn és gyorsan
mint gyermekből a hasmenés
kevéske reménnyel
ezernyi szúrón átbukdácsolva
akár szennyvízből lesz fürdő —
sűrűi és hígul belőlük valami
s akkor felcsendül majd megfáradt ajkakon
az örömzene kesze-kusza pillanatnyi dallama

Addig a csendes csüggedés 
vagy nem állok ellent az árnak 
s hallgatva a jószándék moraját 
mindent kihúzva 

marad a váz
melyre felhúzható egyként 
gyalázat örvendezés hiátus jóremény 
a teljesség örve ótvaros ajkam varai mentén
Minden túlírva 
Semmi el

nem mondva...
marad ennyi?: Anyámvarrta ingeket rég nem hordok. 

— emlékezni nem akarok 
én nem is akartam... 
lehetne bármi 
húzódozom 
miért is folytatnám.?
Ó nem támad fel, ruhám van elég....

LXVIII.
(rossz vers)
TÖMÉNY GÓG ÉS JÓLNEVELT KÖZÖNY 
NÉZ az oszlopról a képen át, 
oly köznapi, mint aki szemléli 
téren a hintát, erdőben a fát.

A z meg leng vagy fújja a szél, 
de ez csak néz, rég nem eszmél, 
csak fent van, akár zászló s a 
rúdja, s meddig még, ki tudja?

Jönni fog egy eső, s mint az 
áradat, elmossa a kaput, falakat, 
rossz sorokat, s tömény gőggel és 
jólnevelt közönnyel nézem a történést.
TÖMÉNY GÓG ÉS JÓLNEVELT KÖZÖNY 
N EM  látszik a szellemek arcán 
vagy túlhajtott izmaim renyhék 
a feszült pontos figyelemre.
Alig is tudni, hogy szellemek, 
elomló árnyak csupán a 
puszta lét határain kívül,

mintha inkább mosolyognának.

Kutatnám tapintható vonásik, 
éltük, holtuk öregedő redóit, 
esendő rongyaikban az illanó 
szellemet, de tömény gőg és

jólnevelt közöny leplez erős 
falakat figyelem és észlelés között, 
s már mosolyuk is eszelős kacagás, 
mert tudok róluk, mégsem szólhatok.

TÖMÉNY GÓG ÉS JÓLNEVELT KÖZÖNY 
LEFOSZUK arcukról, ahogy kifestik, 
kötelet feszítenek egymás közé, 
onnan egyetlen zuhanás is

elég, állatok sem kellenek, csak 
néma döbbenet, hogy ne legyen, 
hogy ne legyen, itt ne legyen tömény 
gőg és jólnevelt közöny.

TÖMÉNY GÓG ÉS JÓLNEVELT KÖZÖNY, 
KÖZBEN nappalra váltja az éjszakát, 
fordítva is, oldaná sorsa bogját.
Marad, ami van, ami lehetne.

CSEHY ZOLTÁN 
Kardal
a királynők buta szívén 
a tavasznak nyoma sincsen 
noha káromlani készen 
a szerelmet kifeszült már 
a sok érdes fura szívhúr 
a királynők sose sírnak 
kopogós csöpp saruikban 
csupa felhőből a bélés 
a hasukban a nap alszik 
süketen nő s kivirágzik 
a királynők takarója 
a leölt férfiak édes 
le-lefejtett puha húsa 
a királynők sose halnak

buja testük szövetéből 
kiszakítva a halálnak 
odavetnek pici csontot 
s hahotáznak hahotáznak

Tranzisztoros
bort vigyorog az asztal 
ha látnám belül a mellét... 
léghajó, rozzant hörgő léghajó 
kikosaraz, de marasztal

hogy élek: gyöközött nemlét 
fellegek kisvödörbe hányva 
a kuka sok szemét lezárja 
sehol egy horkanás, befelé alszik
kékbehaló, sokat mútött romok 
Menny, Olümposz, mítosz-garázs 
kiberreg ez-az, de süket a lég 
pedig a kedv régi, tranzisztoros

N arkisszosz
tükörben úszom, 
és jövök felém.

szokatlan izmok és szépek.

törülközöm, 
és félénken 
magamba lépek.

Csönd
terítőben rekedt, 
a szál édes és sós.

díszes hallgatás, hason, 
szépül millió hímmel.

makámát gyanít 
és mindenre rímel.
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POLGÁR ANIKÓ

Találkozás
A pincéből szoktunk néha ijesztő hango

kat hallani. Félelmetesen tiszta, éteri hang 
egy sötét odúban — borzongatása sem volt 
kevésbé érthető számomra, m int az ősi bar
langlakok tűzcsóvával m egvilágított arcán 
az elégedettnek látszó, vad  mosoly. M ert 
képzeljük csak el a tépőfogak bájos ki villaná
sát egy szőrrel borított, puffadt emberarcból. 
M egfigyeltük m ár azt a pillanatot, m ikor a 
gyerm ekbőr sim aságú égre gyűrött felhők 
tolulnak, és valam i távoli, sejtelmes mormo- 
gás árad belőlük? M ásodszori felpillantás
kor az ég m ár borostás férfiarcnak tűnik; 
kétoldalt egy-egy lekonyuló, sötétszürke ba
jusz. Ilyenkor szoktam szégyenlősen lesütni 
a szemem, m int egy leselkedő kamaszleány, 
s elképzelni a rábámuló, csodálkozó égsze
meket. A szemeket egyébként másba is bele
képzelem : a fák  földbegyökerezett Kük- 
lopszoknak, a tavak a hegyek szemgödréből 
kiesett, elvesztett monoklinak tűnnek ilyen
kor. Bámészkodásomat így vetítem  bele má
sokba is, s m ár m eg sem borzongok, ha 
valódi, emberi szemekkel találkozom. Csak 
a könnyek zökkentenek ki olykor, hiszen a 
tárgyakat m ég sosem láttam  süni. Ezért ér
zem m agam  jól közöttük, őszinte érdeklődés 
árad belőlük, húznak m agukhoz, magukba, 
egyre közelebb. Ne járj az én utam on, a bá
m észkodó szoborcsarnok előtt! Idegenek 
nem  viselik el az oszlopok fenyegető hajlon- 
gását, azt a rideg kedvességet, azt a kőbe zárt 
puhatolózást. S talán megijednél a láthatat
lan járdáktól is, m elyek kövei csak néha me
részkednek elő, majd újra visszatespednek 
gizgazos m agányukba. Ezek sem élő gizga- 
zok ám, nyugodtan rájuk taposhatsz, nem  
kezdenek panaszos kiabálásba. A kút szélén 
is ilyenek nőnek, a kőkávába kapaszkodva. 
Vannak nagyobb, bokorszerű jövevények, s 
van egy alacsony, végtelen sövény, színe, 
m int a szélfújta ham u. Szárazak a kerítésre 
felfutó tüskés rózsaszárak is, s berepedezett 
a testük, ahogy a rácsokba kapaszkodnak. 
Ha valaki halott kertnek nevezi, kinevetem, 
bárha sajnálnak érte és nem  érzik fölénye
met.

Ezért szeretem azokat a vadul szikrázó 
szemeket, m elyek a barlang falát nézik m e
rev bizonyossággal. Az idilli és az állati vala
h o l u g y a n a z t  az  ősi te rm é sz e te ssé g e t 
jelentik, amely ebből a szőrös arcból áradt. S 
ilyen volt az a hang is, az a soha el nem  fe
ledhető pincehang, dallamos, zengő és oly
kor a föld gyom rának m orm ogását is lehetett 
m ögötte hallani. Maga a pince is félt, befelé 
félt ilyenkor, s nem  m erte eltátani a száját, 
hogy falainák visszhangjával feleljen. Gyak
ran  ültem  a pincelyuk előtt — bdjebb sose 
m erészkedtem  — s élveztem a hűvös üregé
ből felém áram ló kábítást. Gyermek voltam 
még, vagy talán mégsem, én m agam  sem 
tudtam , a gyermeki szorongás és a felnőtt 
m egborzongás között elmosódott addigra a 
határ. Mégis, kislány lehettem, m ert labdát 
szoktak a kezem be adni, hogy kihasználjam, 
de a járdáról visszapattanó fájdalmas hang
jait megszerettem. Babám is volt, műanyag, 
hajlíthatatlan embermásolat, hurcoltam bün
tetésből, s ridegen kopogtattam  vele a kerítés 
léceit. Az udvaron, láncokra kikötve lógott 
egy hajó, d e  féltem, hogy bosszúból magától 
nekilendül majd, s a fejünk fölött fog sodród

ni fenyegetően. A szél volt a legérthetetle
nebb számomra: csupa testetlen hang és len
dület — magamnak is ilyen jövőt szántam 
majd, valahol a bizonytalanban. M agabiz
tosságomat attól a naptól datálhatom, ami
kor először vettem észre, hogy árnyékom 
van: az árnyék m int hozzám tartozó kísérő- 
jelenség s m int önm egduplázódásom  időn
kénti kinyüa tkozta tója szinte csodálattal 
töltött el önmagam iránt. Azt m indenki ész
reveszi egyszer, hogy testében egy idegen, 
saját m agának ellentmondó lényt hordoz; én 
ennek a lénynek a ki- és hozzámlépését érez
tem árnyékm ásom ban. S hogy m indez a 
naptól jön, azon nem  csodálkoztam: az ele
m ek m ás szinten is m űködtek és hatottak 
bennem. Árnyékom olykor óriási volt, és a 
falra fölkúszva fenyegetőzött — mosolyog
tam rajta is ilyenkor. Akkorra m ár hittem 
önmagámban, és őbenne is.

Nem kellene fölidéznem őt — de kény
szerítő hatásá t máig érzem, s azt sem tudnám  
megmondani, ember volt-e egyáltalán. Talán 
maga volt a halál. Szerettem őt, m ár akkor is, 
gyermekésszel, s ma is úgy rajzolódik ki e- 
lőttem, m int egy sötét barlang falára festett, 
kedélyes vadászjelenet.

A vadászat, a maga drasztikum ával m in
dig is vonzott — gyakran éreztem úgy m a
gam  (fü lled t é jszakákon , n y ak ig  b e ta 
karózva), m int egy felnyársalt, vértől csepe
gő nyúl. Nem félelem volt ez, hanem valami
féle büszkeség: átszellem ülésem , vagyis 
örök m egmaradásom bizonyosságát láttam 
ebben. Olykor, harciasabb hangulatban mi
kor arra is rászántam  magam, hogy helyre 
igazítsam  a félig behúzott függönyt, úgy 
képzeltem, hogy én vagyok a hatalmas, szi
matoló orr, s egyre mélyebbre fúrtam magam 
az elképzelt avarba. Vadászataim, ezek a 
képzeletbeli kergetőzések, ezek a forgolódá- 
sok önmagam körül általában sötétben foly
tak: k iv ilágíto tt fatörzsek és huhogások 
között. Néha én voltam az üldöző és a mene
külő is egyszerre: ilyen rondának és ilyen 
kétszínűnek azóta sem láttam önmagamat. 
Persze az eredmény, minden vadászatok fő 
célja, az ölés izgatott leginkább: a húsomban 
vadul rángatott kés felnőttkori ölelkezések 
gyönyörteli előképe lehetett. Mint a legtöbb 
kisgyermeknek, kedvenc színem a piros volt: 
a tűz, a vér és a szégyenkezés színe. Ezt 
láttam föltolulni az égre, m int hatalm as pat
tanást, majd elmosódni és visszaolvadni ön
m ag áb a  eg y re  k e s k e n y ü lő  sá v k é n t a 
lá tóhatár perem én. Később, hogy vagá
nyabbnak tűnjek, m egtagadtam a piros szín 
iránti vonzalmamat, fiús színeket választot
tam, m int a kék vagy a fekete, de továbbra is 
megborzongtam, ha tűzpiros üveggömbről, 
lángokat okádó sárkányról vagy lobogó vö
rös hajú boszorkányokról olvastam. A m e
sékben ez volt a legjobb: a színük. A zöld 
mesék állítólag a gyermeki kedélynek valók:

—  H E L IK O N ----------------------- :

békésen játszanak bennük a bárányok a far
kasokkal, s a fákról m agától potyog le az 
érett, m ézédes gyümölcs. Fölösleges is hoz
zátenném, hogy ez csak a felnőttek ábrándo
zása a sosem volt aranykorró l. A fekete 
mesék m ár igazibbak, hiszen a rémek, kísér
tetek és ördögök m indnyájukban ott fészkel
nek. Titokzatos kék rejtelm ek is vannak 
bennünk, ezek azok a najádok és mimfák, 
melyek beszívják a gyanútlan hajóst és té
velygőt önm agukba, m int egy szürcsölő, 
szomjas üreg. De a gyermeki lélek légióként 
véres és piros — ebben benne van a fellobba- 
nás, a lelkesedés és az erőszak utáni elfojtott 
vágyakozás. Ilyen reményekkel üldögéltem  
a pincelejáró előtt, hiszen akkoriban a fülem 
be jutottak bizonyos kósza hírek a hattyúk 
daláról — őt is hattyúnak képzeltem ezért,s 
nem  m ertem a lépcsőhöz közelebb lépni, ne
hogy beszippantson a láthatatlan víztömeg. 
A szép hangú m adár nyakát kitekerni s véré
vel pirosra színezni az izzadó pince alján 
felgyülemlett folyadékot — olyan merész 
terv volt, m int egyszer a nagy hőségben ta
karó nélkül aludni, kitéve m agam  a kísérte
tek éjszakai molesztálásának. De nem  volt 
szükség rá, hogy leereszkedjem, m ert ő kú 
szott föl hozzám  egy napon, láthatatlanul, és 
belémköltözött. Attól fogva a saját számból 
is hallottam azt a hangot, s kezdtem  m ene
külni önm agam  elől. Amikor először láttam 
őt, épp egy gyíkot figyeltem m ozdulatlanul, 
a kerítéshez simulva; az állat is derm edten 
állt, félig felemelt fejjel, s hátán a sárga-fekete 
négyzetek kezdtek elmosódni és összeolvad
ni képzeletemben. Ez a fajta szédület jelezte 
őt m indig előre, de arra nem  számítottam, 
hogy egyszer ilyen közeire merészkedik. Ka
romat, mellyel tám aszkodtam, elkezdték be
nőm  száraz, nyújtózkodó indái, s szorosan a 
hátam m ögött dobogást, igazi emberi dobo
gást éreztem.

M ásodszor szakállas öregember képében 
várt rám  a szobában. M egnyugtató, ódon 
hangja volt. Majd egyre sűrűbben jelentke
zett, volt durcás kisfiú, ronda sárga macska 
és régi, gyűrött lapú  könyv. Fölismertem őt 
messziről, előre kerestem a tömegben, s ő 
m indig mosolyogva hallgatta a két találko
zás között történteket. Aztán egy éjszaka 
rám tört vadul, harapdáló csókokkal, véres 
patakok folytak ki a szájából, s a hegyekről 
lekapart fekete hum usz volt a körm e alatt. A 
régi, kések iránti vonzódásom  m ég megvolt
— volt valami gyönyörteli a szúrós és a lük
tető puhaság találkozásában. Szeretem a ke
n y ere t is k ibe lezn i, s u jjaim m al össze
nyom kodni a lyukacsos, fehér húst. A  csirke
udvarban begyűjtöttem a véres, apró tolla
kat, s a hom okba temettem, m int valami 
kincset. Csipkerózsika meséjében is egy örö
möm volt: a szúrás, s a mi rózsáinkról is 
lecsipkedtem és sikongatva ujjaimba szur- 
káltam a töviseket. A rácsos kerítés tetejére is 
gyakran m ásztam fel, miközben az éles va
sak élvezettel karcolták a combomat. Hegyes 
volt a szobrok letörött széle, az óra nagym u
tatója és a döglött macskák karma is, ezek a 
megfigyeléseim valam iképpen a közönyös 
hold bámulásával és a lusta, csillagtalan éj
szakákkal is összefüggtek. Nem  volt ez más, 
m int búvárkodás egy gondolatokkal teli, ful- 
lasztó medencében, kezünk védekező ki
nyújtása egy fülünkbe igyekvő hang előtt, 
így borultam  vissza végleg önm agam ba, így 
szippantott be az üres, dallam okat gyilkoló 
pincerés.
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BENŐ ATTILA
*

Az En mint folyam(at)
Mindennapi szerepeinkben é- 

lünk. Azokat játszuk el több vagy ke
vesebb sikerrel a helyzetek szín
padain. Diákok, tanárok, üzletem
berek vagy mesteremberek vagyunk. 
Szülők, gyerekek. Főnökök vagy be
osztottak. De ezek a minősítések ér
demben nem szólnak az Énről. Az Én 
számára ezek külső dolgok. Kellékek 
a megrendezett színtérben. Még ak
kor is, ha magunkénak érezzük őket 
és azonosulunk szerepeinkkel. Szá
momra ezt a gondolatot fejezik ki Dsi- 
da Jenő Hálóing näkül dmű versének 
következő sorai: "Nem vagyok már 
senki barátja, kit köszönteni illik,/ 
nem vagyok senki teremtett asszony 
szeretője,/ se lapok munkatársa nem 
vagyok, se kártyapajtás,/ törzsven
dég a klubban, se szerkesztő úr többé 
nem vagyok, se vándor,/ aki mere
délyre kaptat, se út, se cél — és költő 
sem vagyok,/ csak ember, aki minden 
idegével /  lágy takaró s melengető 
vacok után sír /  és csak áll a nagy 
sötétben /  s meztelenül /  Isten előtt 
vacog." Nem, nem vagyunk szerepe
ink halmaza, sem a szerepeinkhez ta
padó elvárások és kötelességek 
vüága. De nemcsak szerepeink adot
tak, hanem az is "megvan írva", hogy 
hogyan kell alakítanunk azokat: ud
variasan, becsületesen, dvilizáltan. 
Normák, imperatívuszok, szabályok 
figyelmeztetnek arra, hogy müyenek 
kell legyünk, mihez hogyan kell viszo
nyuljunk, mit hogyan kell értékel
nünk. A kultúra megteremti az én 
öntőformáját. Úgy is mondhatnám, 
hogy Prokrusztész-ágyába kény
szeríti az énnek egy részét. A civilizá
ció alkímiája énünket a sablonokhoz 
idomítja. De ez a merev határok közé 
szorított én nem azonos az individu
ummal. A fentiek alapján nevezzük az 
énnek ezt a szintjét szocializált énnek, 
hiszen a személyiség szocializációjá
nak, kulturális értékek interiorizádó- 
jának az eredménye. Ilyen értelemben 
a szodalizált én tanulással, alkalmaz
kodással kialakított személyiségtu
dat. De ez nem a hiteles énünk. A 
szodalizált énünk úgy viszonyul va
lódi énünkhöz, mint a folyó partja az 
áradó vízhez. Énünk több mint az ér
tékek interiorizádója. Az, amiről szó
lok, velünk született és állandó 
változásban, hullámzásban van. Nem 
leírható, hiszen az individuum meg
határozhatatlan. Többek között azért 
sem ragadható meg tárgyszerűen, 
mert az Én: folyamat A mélyben ör
vénylik, történik. Erre az eredeti vagy 
hiteles óire utalok, amikor a nagybetűs 
Ént használom, amikor a lehetetlennel 
kacérkodom azzal, hogy általánosság
ban szólok arról, aminek lényegi jegye 
az egyediség.

Az Én nem szobor, nem statikus 
entitás. Ezért hasonlítom a folyóhoz: 
állandó mozgásban van, inkább irá
nya van és nem pontosan meghatá
rozható alakja. Nem kész, nem 
befejezett, és nem is lesz soha az. Foly
ton növekedik, gazdagszik. Irányult 
sodrát tapasztalatok, informádókszé- 
lesítik. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az Ént nem mi és nem a körülmények 
teremtik meg. Aforrása adott a velünk 
született hajlamokban, tulajdonsá
gokban. Az En folyton saját határait 
keresi, ismeretlen partokat hullámoz. 
Ilyenként önmagát beteljesító akarat.

Beteljesítő és nem megteremtő.
Amikor egy nagy művész életé

nek egy adott időszakáról azt írják a 
biográfusok, hogy megtalálta önma
gát, rálelt a saját hangjára, akkor tulaj
donképpen arra a folyamatra utalnak, 
amelynek során az egyéniség, túllép
ve a szodalizált egón, felfedezi az Én 
valamely lehetséges irányultságát és 
szabadon engedi áradni magát az ön
kiteljesítés felé. Mert az én többarcú, 
vagy legalábbis több arc lehetőségét 
hordozza magában. Olyan folyó, 
amely sodrásában különböző pillan
tásokat tükröz vissza a parton állók 
számára. A szerepköltészet, az altere- 
gó játékok alapját talán éppen ez a 
felismerés képezi. "Az én az valaki 
más" (Rimbaud) döbbeneté ez, de 
egyben az a fordulat (pontosabban ka
nyarulat), amelytől kezdve az én 
hömpölygése egyre erősebbé, széle
sebbé válik.

Az Én az eredetiség, a kreativitás 
forrása. Demiurgoszi állapot. Ezért 
esik egybe az alkotó ember esetében 
az Én megtalálása a kreativitás fellen
dülésével. A művészet- és iroda
lomtörténetben számos példa van 
arra, hogy nagy művészek epigon- 
ként kezdték pályájukat, vagy leg
alábbis az elsajátított vagy érvényben 
levő esztétikai normákat követték 
szolgai módon. Ez számomra csak 
annyit jelent, hogy műveikben a szo- 
dalízált egó jutott szóhoz és nem pe
dig az Én. De a nagy egyéniségek 
rendkívül fejlődőképesek. Viszonylag 
rövid idő alatt eljön az a fordulat éle
tükben, amikor egy másik, egy való
ban hiteles hang csendül fel mű
veikből. Olyan hang, amely jól meg
határozható nézőpont(ok)ból szól a 
vüág különböző dolgairól. Ez a pilla
nat az, amikor megváltozik az intéz
m ényesített eszményekhez való 
viszonyulás, amikor a hagyomány, az 
értékek átrendeződnek az egyén szá
mára. (A példa kedvéért gondoljunk 
csak Ady költői pályájára.) Ez a hang, 
ez a belső morajlás, ez az átrendező 
erő: az Én. A személyiség minél in
kább az Énre hallgat, és minél kevésbé 
a szocializált egóra, annál nagyobb 
erővel és lendülettel hoz létre új érté
keket. T.S. Eüotnak például sajátos vi
szonyulása alakult ki az angol szép- 
irodalmi hagyományhoz. Az ő egyéni 
értékrendjében más helyre kerültek 
különböző szerzők és művek, mint 
ahogy a kanonizált érték-hierarchiá
ban megkövesedtek. Esszéi az angol 
szépirodalmi hagyományt más meg
világításba helyezték. Többek között 
neki köszönhető, hogy az irodalmi 
köztudat figyelme a transzcendentális 
költők felé irányult, akiknek valódi 
nagyságát T.S. Eliot látta meg először.

Az En azért is lehet a kreativitás és 
az eredetiség éltetője, mert forrása a 
transzcendencia mélyéről fakad. In
nen származik a nagy személyiségek 
ereje, a valódi hit, amely nem a szocia
lizált én intézmények iránti engedel
messége, hanem olyan erőteljes belső 
meggyőződés, amely milliókat képes 
megmozgatni. Ha a nagy vallásalapí
tók (Buddha, Jézus, Mohamed) életét 
vizsgáljuk, akkor arra figyelhetünk 
fel, hogy a "megvilágosodás", az öntu
dat határozottságának erejét megelőz
te az Énkeresés, az Énbe merülés több 
éves időszaka. Persze náluk, de nem

csak náluk az Enkeresés egyben Isten
keresést is jelent. Mert az ember első
sorban az Énből eredő "csodák" által 
hasonmása az Istennek. De az Én nem 
tagadja szükségszerűen a már meglé
vő értékeket. Előfordulhat, hogy egy 
intézmény által vallott ideológia, egy 
világnézet nagyjából egybeesik az En 
nézőpontjaival. Ilyenkor az egyéniség 
és az intézmény kölcsönösen erősítik 
egymást, bár az Én változandósága 
folytán mindig marad valami távol
ság, eltérés a személyiség és intéz
mény között. Mert az ideológia 
ortodoxiájának merevsége mindig 
idegen a forrásban, alakulásban levő 
Én számára. (Gondoljunk csak Dávid 
Ferencre és a különböző keresztény 
egyházakhoz való viszonyára). Mert 
az Én csak állandó mozgásban, válto
zásban képzelhető el. Mindhalálig be- 
fejezetlenségben. Ezért képes egy-egy 
személyiség idős korában is felfedezni 
magában újabb áramlatokat, a kreati
vitás újabb forrásait.

Az Én a dolgokat általában köl
csönhatásukban látja. Érzékeny a 
megmagyarázhatatlan, a titok iránt. 
Ezzel szemben a szocializált én szá
mára minden pontosan meghatáro
zott, szabályozott és nagyjából ismert. 
Ez a problémamentesség egyáltalán 
nem jellemző az Énre. Sőt 0  villantja 
fel a kérdést, és Ó is oldja meg, ha 
adott erre az anyagi és szellemi kör
nyezet.

A szocializált én a múlt függvé
nye, mivel az elsajátított kultúra hatá
rozza meg lényegi vonásait. És a 
jelenlegi kultúra a megismerés szem
pontjából mindig inkább múlt mint 
jelen. Ezzel szemben az Én a jelenben 
a jövő képviselője, annak ellenére, 
hogy lényegében Ő is a jelenlegi kul
túrából növekedik. Föltárt ismeretek 
ömlenek bele, így szélesítve áradatát. 
(Nyitott formátlansága, befejezetlen- 
sége teszi ezt lehetővé). De a hang, ami 
az Énben morajlik, általában a jövő 
hangja. Minden prófécia az Énből 
származik. Mert az Én szemléletben 
képes a jelen fölé emelkedni, szemben 
a szocializált énnel, aki a múlt és a 
jelen szűklátókörűségében ítél a dol
gokról. De az Én nemcsak a jelen med
rén képes túláradni, hanem felül tud 
emelkedni az egyén szociális, bioló
giai, pszichikai mivoltján is. Ezáltal 
képes az ember arra, hogy felülről 
(vagy ha úgy tetszik, kívülről) szem
lélje önmagát. Ilyen értelemben az Én 
a kanti transzcendentális tudattal ro
kon fogalom. Csakhogy különbözik 
attól befejezetlenségében, történet mi
voltában. Nem választható el mere
ven a szocializált éntől csak az el
méleti megközelítés kedvéért, túszén 
egybefolynak. Másrészt az Énben 
mindig van valami egyéni, valami 
megragadhatatlan.

Ha így nézzük az Ént, akkor az 
szintézis eredménye. De ez a szintézis 
nem úgy jön létre, hogy a forrásban 
levő Én passzív módon belesodródik 
a szocializált énbe, hanem éppen hogy 
az utóbbi az előbbinek szolgál. A szo
cializált ego alárendelődik az Én örök 
önmegvalósításban levő folyamatá
nak. Nem a patakok szabták a folyó 
irányát.

Hogy ezt a szintézist árnyaltab
ban érzékeltessem, szólnom kell a 
pszichikai énről is. (Pszichikai énen a 
személyiség vérmérsékletét, lelki al

katát értem.) A földrajzi terep mint 
adottság meghatározza a folyó áram
lásának sebességét: síkságon lassab
ban hömpölyög, magas hegyi lejtőkön 
feltartóztathatatlanul zuhog alá. A 
pszichikai én az Én terepe. Meghatá
rozza az Én kibontakozásának sebes
ségét, lehetséges irányait, de nem 
azonosítható vele. Egy alkotó lehet 
melankolikus, flegmatikus, szangvi- 
nikus vagy ezek keveréke, de ezek a 
karakterjegyek csak befolyásolják, de 
nem határozzák meg az Ént.

Ugyancsak a pszichikai énhez kö
tődik egy másik probléma: a tudata
latti kérdése. Jóllehet a szürrealisták a 
tudatalattiból származtatták a megle
pően eredeti, néha bizarr képzettársí
tásaikat, én azt tartom, hogy ezek az 
Énből származnak, ezért egyéniek, 
eredetiek, megismételhetetlenek. 
Amit Freud nyomán tudatalattinak 
szokás nevezni, az számomra a pszi
chikai énnek egy állapota. Apszichikai 
ego állandó kölcsönhatásban, konflik
tusban van a szocializált énnel. Vá
gyaink szembesülnek a szerepe
inkkel, a társadalmi igényekkel. Ki
egyensúlyozott ember esetében ez a 
konfliktus mérsékelt. Nem vezet devi
áns cselekedetekhez. De ha a pszichi
kai én ebben a feszültséggel teli sze
mélyiségzavarban vezető szerephez 
jut, megsértheti azokat az erkölcsi im
peratívuszokat, amelyek a szocializált 
én számára szentségek. Ilyen értelem
ben a tudatalatti nem egy térbeli hely, 
ahogy azt a megnevezés metaforikus 
jellege sugallja, hanem a pszichikai én 
diszharmóniában szenvedő állapota. 
Ha összhang van a pszichikai és a 
szocializált én között, nincs értelme 
tudatalattiról beszélni, mivel mint ál
lapot nem létezik. A tudatalattiból 
származtatott tettek a fentebb vázolt 
diszharmonikus állapot lehetséges 
következményei. Ilyenként az Én fo
galma korántsem azonos a tudatalat
tival. A tudatalatti mint zavart lelki 
állapot elfogultsága, szűklátókörűsé
ge nem lehet identikus a z Én teljesség
re törekvő, globális kreativitást meg
mozgató szemléletmódjával. De ez 
nem jelenti azt, hogy az Én nincs kap
csolatban a pszichikai ego diszharmo
nikus állapotával. Elképzelhető, hogy 
a pszichikai én kiegyensúlyozatlan, 
zavart állapota elősegíti az Én meg
nyilvánulását. A személyiség kedve
zőtlen belső légköri viszonyai okai 
lehetnek az Én túláradásának.

Énünk folyam jellege (folyamisá- 
ga) egyben a nézőpontok váltakozását 
is jelenti. Az Én nyugtalan áramlása 
szükségessé teszi a határok, a partok 
újraértelmezését. Felnőtt korban a 
szocializált és pszichikai énünk vajmi 
keveset változik, ha változik. Ennek 
ellenére folyton-folyvást alakul a vi
lágról alkotott képünk. Ma másként 
értjük azt a könyvet, azt az élethelyze
tet, amivel tíz évvel ezelőtt ismerked
tünk meg, és tíz év múlva újra csak 
másként fogjuk értelmezni, vagy leg
alábbis az interpretációnkban lesz va
lami eltérő a mai meglátásunkhoz 
viszonyítva. Ennek legfőbb okát a fo
lyamatban levő Énben kell keresni. Az 
Én befejezetlensége a dolgokról alko
tott vélekedéseink befejezetlenségét is 
jelenti. A helyzetek megismételhetet- 
lenségének egyik garanciája. Hiszen 
kétszer nem lépünk ugyanabba a Fo
lyóba.

vérén*/ mima
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NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i k iskalauz felvételizőknek  —  7.
Legutóbb azt tisztáztuk, hogy a mondatbeli 

viszonyokat a hallgató kedvéért szoktuk vala
milyen módon jelölni, ebből tud ő rögtön rájön
ni, hogy a mondatban mi mivel és milyen 
módon tartozik össze. így biztosak lehetünk 
benne, hogy azt fogja érteni, amit mondani sze
retnénk neki. Láttuk, hogy erre a célra külön 
eszközeink vannak, ezeket viszonyjelölő ele
meknek neveztük. Ezeknek eddig három fajtá
jával ta lá lk o ztu n k : (1) kötőszókkal, (2) 
névutókkal és (3) ragokkal. Ha ezek valamelyi
kével van jelölve, akkor a mondatbeli viszonyt 
jelöltnek mondjuk, ha pedig nincs valamilyen 
hallható jele (hanem csak a szórendről lehet 
felismerni), akkor meg jelöletlennek.

Most pedig mutatok neked valamit, amit 
ugyan te nagyon jól ismersz, hiszen naponta 
használod, de nem biztos, hogy valaha is elgon
dolkoztál rajta.

Kezdjük ezt is az elején. Azt már többször 
megállapítottuk, hogy a nyelvnek olyannak 
kell lennie, hogy az ember könnyedén élhessen 
vele, de ugyanakkor az egész világról lehessen 
vele beszélni. Vagyis kompatibilis (illeszthető) 
kell hogy legyen az emberrel is meg a világgal 
is. Most ehhez azt tesszük hozzá, hogy még ez 
sem elég. A nyelv ugyanis a közlés követelmé
nyeinek is meg kell hogy feleljen, hiszen éppen 
erre való. Nyilván akkor a leghatékonyabb, ha 
röviden, és mégis egyértelműen tudunk vele 
beszélni. Minden nyelvben kell hogy legyenek 
hát olyan szabályok is, amelyekkel a félreértés 
veszélye nélkül rövidíthetünk.

Egy praktikus megoldás: a többes szám
Képzeld el, hogy el akarod mesélni, mit 

láttál az erdőben. Azt mondod: Láttam egy özet 
meg egy mókust. Ha jól megnézed, már ebben is 
van egy rövidítés: azt, hogy láttam, csak egyszer 
mondod, pedig te külön-külön láttad mind
egyiket, tehát kétszer is láttál valamit. Ha na
gyon akkurátus volnál, ezekről két egyszerű 
mondatban számolnál be: (1) Láttam egy özet. (2) 
Láttam egy mókust. De ha azt is jelezni szeretnéd, 
hogy ez a két állítás egyszerre igaz, és mindkét 
esemény hasonló körülmények között történt, 
akkor ezt a két mondatot egyetlen összetett 
mondattá összevonva így mondanád: Láttam 
egy őzet, és láttam egy mókust. De még ez is túl 
van beszélve, hiszen a láttam kétszer fordul ben
ne elő. Tovább rövidítesz tehát, így lesz az 
összetett mondatból egy egyszerű bővített: Lát
tam egy őzet é. láttam egy mókust. Ott elég csak 
egyszer mondanod, hogy láttam, mivel mind
kettőt láttad. Ha egyiket csak láttad, de a mási
kat meg is fogtad, akkor már nem rövidíthetsz, 
akkor úgy kell mondanod: Láttam egy őzet, és 
fogtam egy mókust.)

A rövidítés következménye az lesz, hogy az 
óz meg a mókus egyazon mondatba kerül, mind
kettő tárgyként, mégpedig kapcsolatos mellé
rendelő  v iszonyba egym ással (hiszen az 
összetett mondat tagmondatai között éppen 
ilyen viszony volt): egy óttt meg egy mókust. Ez 
is érthető, hiszen ugyanazt akarod mondani 
egyikről is, másikról is.

De képzeld most el azt, hogy őzet nem láttál 
egyet sem, mókust viszont rengeteget. Ha erről 
mesélve az előbbi szabályt akarnád alkalmazni, 
abból elég furcsa mondat sülne ki: Láttam egy 
mókust meg egy mókust meg egy mókust... (tovább 
is van, mondjam még?) A hallgató feje már 
mókussal volna tele, de te még mindig nem 
hagyhatnád abba, annyit láttál. De szerencséd
re tudsz egy szabályt, amellyel ezt le lehet rövi
díteni: a mókus szót csak egyszer használod, azt 
pedig, hogy a többit elhagytad, úgy adod tud
tára a hallgatónak, hogy a mókus-hoz hozzákap

csolsz egy -k-1: Mókusokat is láttam. Ezt a -fc-t 
már ismered a nyelvtanból, többes szám jele a 
neve. Ez a jel tehát arra való, hogy a hallgatónak 
jelezze: több ilyen dologról van szó, de te csak 
egyszer mondtad a nevét, így rövidítettél.

Ez tehát jel, nem pedig rag. Nem is érvényes 
rá, amit a ragról mondtunk. A raghoz -  láttuk -  
mindig legalább két szóra van szükség, a rag 
maga éppen ezek mondatbeli viszonyát jelöli 
(pl.: iskotí-ba jár -  itt a -ba az iskola meg a jár 
közötti helyhatározói viszony jelölője). A jel so
hasem mondatbeli viszonyt jelöl, tehát nem vi
szonyjelölő elem. A jelnek másféle mondatbeli 
szerepei vannak: a többes szám jele például azt 
teszi világossá a hallgató számára (mint ebben 
az esetben is), hogy a mondat létrehozásakor a 
beszélő bizonyos szabályok betartásával rövi
dített.

Az ilyen rövidítés szabálya egyszerű: ha 
egy mondatban ugyanaz a főnév egynél több
ször fordul elő úgy, hogy (1) egymással kapcso
latos mellérendelő viszonyban vannak, és (2) a 
különböző előfordulásokhoz nem kapcsolód
nak különböző jelzők, akkor csak egyet hagysz 
meg belőlük, és a többes szám jelének hozzáil- 
lesztésével jelzed, hogy a többit elhagytad.

Az (1) feltételt már érted. A (2) is világos lesz 
rögtön, ha megfigyeled a következő példákat. 
Ahelyett, hogy az ember & az ember, termé
szetesen mondhatjuk, hogy: az emberek. Ez a 
legegyszerűbb eset, mert itt az ember szónak 
semmilyen jelzője sincs. Ha ugyanazt a jelzőt 
kapcsoljuk mindkettőhöz (az öreg ember és az 
öreg ember), akkor is jó így: az öreg emberek. 
Vedd észre, hogy itt nem is egy szót hagytunk 
el, hanem egy egész jelzős szerkezetet (ponto
sabban: két egyforma jelzős szerkezet közül az 
egyiket!), és a többesjel révén a rövidebb forma 
így is helyettesíteni tudja a hosszabbat.

Viszont ha a két jelzős szerkezet nem egy
forma, akkor ez a módszer nem válik be: az öreg 
ember és a fiatal ember helyett például már nem 
lehet azt mondani, hogy: az öreg és fiatal embe
rek, mert ez mást jelentene, ezt így értené min
denki: 'az öreg emberek és a fiatal emberek'. 
(Egy másik szabállyal ezt is rövidíthetjük, de 
nem a többes száméval: az öreg ember éí a fiatal 
ember, illetve: az öreg ember és a fiatal ember.)

E (2) feltétel alapján értheted meg az ilyen 
finomságokat is: (a) A biciklik közt különbség van. 
(b) Bicikli és bicikli közt különbség van. Mivel a (b) 
mondatban nem rövidítettünk, pedig lehetett 
volna, a hallgató először is ennek okát próbálja 
kitalálni. S mivel ő is tudja a szabályt, úgy fogja 
érteni, hogy azért nincs rövidítés, mert a bicikli 
két különböző előfordulásához két különböző 
jelzőt is hozzá kell értenie, még ha nincs is a 
mondatban. O tehát a (b) mondat értelmét 
ilyenformán fogja megfejteni: '(Jó] bicikli és 
[rossz] bicikli közt különbség van.' (Látod, mit 
tesz a szabályismeret: még azt is megérthetjük 
a mondatból, ami igazából nincs is benne!)

Szinte látlak, amint most azon gondolkozol: 
miért kell ezt vajon ilyen bonyolultan monda
ni? Hiszen egyszerűbben is lehetne: többes szá
mot akkor használunk, ha több dologról van 
szó, egyes számot meg akkor, ha egyről. Van 
neked némi igazad, mégsem tudok egészen 
egyetérteni veled, mert nem hagyja a magyar 
nyelv. A te változatodból ugyanis nem látszana 
azonnal, hogy a nyelvtani szám grammatikai 
kategória.

Rögtön megérted, mi az én bajom. Ha neked 
teljesen igazad volna, akkor az egyes és a többes 
szám használata kizárólag azon múlna, hogy 
egy vagy több dologról van-e szó. Próbáljuk hát 
ki, így van-e csakugyan. Ha csak ezeket hason
lítom össze: ember -  emberek, akkor a te változa

tod érvényesnek látszik. De nézd meg ezt: hat 
ember. Világos, hogy nem egyetlen emberről 
van szó, hiszen benne van, hogy hat. A z ember 
mégis egyes számban van! Most azt hozhatod 
fel a magad mentségére, hogy éppen ezért vol
na fölösleges még többes számba is tenni: hi
szen ha ott van, hogy hat, akkor világos, hogy 
több emberről van szó. Ebben is van valami, de 
jusson eszedbe, hogy például románul ezt így 
mondanád: ßase oameni -  vagyis többes számba 
tennéd az 'ember' jelentésű szót. Vajon mit je
lent ez? Azt-e, hogy a románok maguktól nem 
tudnák kitalálni, hogy hat ember több, mint 
egy? Vagy pedig azt, hogy a többes szám hasz
nálatának is megvannak a nyelvenként/gram- 
matikánként eltérő szabályai? Én inkább az 
utóbbit hiszem.

Vagy nézd meg ezt: Sokféle ember van a vilá
gon. Az ember egyes számban van, mégsem érti 
ezt úgy senki, hogy van a világon egy ember, 
aki sokféle. Ez tehát, ha úgy vesszük, egy telje
sen "logikátlan" mondat, hiszen egyes számú 
alakkal jelölünk meg benne több dolgot. Csak
hogy a nyelv nem arra való, hogy logikus le
gyen, hanem hogy beszélni lehessen vele, 
tudjanak vele szót érteni az emberek. Márpedig 
ezt mindenki jól érti, ha ismeri hozzá a gram
matikai szabályokat. Ha például azt mondom: 
a macskák farka, akkor a farka ugyan egyes szám
ban van, de te mégsem érted úgy, hogy a sok 
macskának egyetlen közös farka volna, hanem 
úgy érted éppen, ahogy kell: egy macska, egy 
farok. Ha viszont mindenáron "logikusan" 
akarnám mondani, figyelembe véve, hogy több 
macskához rendesen több farok tartozik, akkor 
ez jönne ki: a macskák farkai -  csakhogy te ebből 
nem érthetnél egyebet, mint azt, hogy egy-egy 
macskának több farka is van!

Ha pedig még ez sem volna neked elég, 
akkor most ezt figyeld meg: A mókusok fürgék. 
A z  alany és az állítmány is többes számban van. 
Az még csak hagyján, hogy a mókusok többes 
számú, hiszen nem egy mókusról van szó, ha
nem sokról. (Tehát lehet így érteni: a mókus meg 
a mókus mega mókus mega ...) De a fürgék? A  fürge 
melléknév, egy minőséget jelöl, az meg nem 
olyasmi, amit meg lehetne számolni. Mégis le
het neki többes száma. Mert itt a többes szám
nak egyértelműen és kizárólag grammatikai 
szerepe van: a fürgék nem mint melléknév, ha
nem mint állítmány van többes számban. Éspe
dig azért, mert van a magyarban egy olyan 
szabály, hogy az állítm ány számát m indig 
egyeztetni kell az alanyéval.

Jól figyeld meg, hogy ezt hogy mondtuk: az 
állítmány számát egyeztetjük az alanyéval. 
Nem az alany számát igazítjuk tehát az állítmá
nyéhoz, hiszen ez képtelenség is volna, hanem 
fordítva. Hogy az alany milyen számú, az nem 
függhet az állítmány számától. Ezt csakis az 
dönti el, hogy én miről akarok beszélni. Elsőd
legesen az alanynak van száma, az állítmány
nak p ed ig  nincs, csak az egyeztetés 
következményeként lesz majd.

Ha pedig most azt szeretnéd megérteni, mi 
is tulajdonképpen az egyeztetés, akkor megint 
úgy jársz jól, ha arról gondolkozol el, mire jó ez 
neked, beszélőnek, illetve nekem, hallgatónak. 
Neked, ha jól meggondoljuk, nem sokra: hiszen 
te úgyis tudod, mit akarsz mondani. Nekem 
viszont annál fontosabb: ha tudom a szabályt, 
akkor én éppen az egyeztetés megléte alapján 
veszem észre azonnal, hogy a mókusok meg a 
fürgék összetartozik, éspedig úgy, hogy köztük 
alany-állítmány viszony (azaz predikatív vi
szony) van. Látod már, mi az egyeztetés: a mon
datbeli viszonyok jelölésének egy sajátos 
módja. Egy mondatbeli viszonyt a viszonyjelö
lő elemeken kívül az egyeztetés által is jelöltté 
lehet tenni. Ez az egyeztetés tulajdonképpeni 
értelme.

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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HELIKON

NAGY GYÖRGY

Egy jeles filozófiatanár és egy kiváló filozófus 
a Ferenc József Tudományegyetemen
A m odem  társadalom -tudo

m ányi episztemológia megálla
pítását, mely szerint a történelmi 
értekezések dátumai csak az em
ber tem atizáló képessége és 
szimbólumalkotó hajlama révén 
em elkednek ki az egym ást köve
tő napok kozm ikus közömbössé
géből, m a m ár úgyszólván senki 
sem vitatja. Mi m agunk is úgy 
véljük, hogy számontartó tudat, 
tematizáló ész és szimbolizáló 
szu b jek tiv itás  né lkü l nincsen 
sem m iféle  tö rtén e lm i dá tu m , 
am inthogy nincs sok másegyéb 
sem. De egyszersm ind arról is 
m eg vagyunk győződve, hogy 
bármily nagy legyen is az emberi 
intendonalitás hatalm a a letűnt 
idő  fe le tt, h ite les kronológiai 
alapzatot a történelem alá sem
m ilyen re tro sp ek d ó  egym agá
ban nem  teremthet. A kolozsvári 
egyetem létrehozásával kapcso
latos dátum ok, amelyeket tanul
m á n y u n k  b e v e z e té se k é p p e n  
helyénvalónak tartunk az alábbi
akban fölemlíteni, önm agukban 
véve nyilván szinte semmit sem, 
vagy a toronyórák kongatásainál 
nem  sokkal többet m ondanak. 
Csak a kognitív alanyiság tudja 
fölszínre hozni őket a század üle
dékrétegei alól, történelmi jelen- 
té s ta r ta lo m ra  is  csak az em 
beri-társadalm i recepdó holdud
varában tehetnek szert. M ind- 
azáltal históriai ragyogást m ég
sem a szubjektivitás kölcsönöz 
nekik. A fényüket, amellyel m a
gukra vonják a m últat fürkésző 
tekintetet, elsősorban attól a — 
társadalmi-közösségi transzcen- 
dendába áthajló — szereptől és 
hivatástól kapják, amely egyko
ron egy messzemenően valósá
gos történelm i-kulturális kibon
takozásfolyamatban a frissen lét
rehozott kolozsvári egyetem re 
hárult, s m ég inkább attól, aho
gyan ezt a szerepet és hivatást az 
egyetem be tudta tölteni.

1872. szept. 17-én terjesztette 
Trefort Ágoston vallás- és közok
ta tásü g y i m in isz te r a, m agyar 
képviselőház elé azt a törvényja
vaslatot, amely Erdélynek, ahol 
az academicum collegium, illetve 
az universitas scientiarium gondo
lata átm enetileg m ár a XVI-XVII. 
szá zad b a n , B áthori István  és 
Bethlen Gábor idején otthonra ta
lált, önálló egyetemet adott.1 Az 
egyetem  fö lá llítását elrendelő  
tö rvénydkkeket a király 1872. 
okt. 12-én szentesítette, de az 
egyetem szervezése m ár jóval e- 
lőbb m egindult. Ez esetben is, 
m int nem egyszer a történelem 
folyamán, am ikor valamely tár
sadalm i közösség egy nagy neki- 
fe s z ü lé s s e l  ig y e k e z e tt  v a la 

m ilyen  lem arad ást bepótolni, 
egymásba torlódtak vagy éppen
séggel egymás elébe vágtak az 
események. Még az egyetem lét
rehozását kimondó parlamenti 
döntés meg sem született, ami
kor a Budapesti Közlöny mellékle
teként kiadott Hivatalos Értesítő 
1872. június 12-i számában a val
lás- és közoktatásügyi miniszté
rium a négy karral induló új e- 
gyetem negyvenkét tanári állásá
nak a betöltésére versenypályá
zatot hirdetett.2

"Az egyetemet nem néma fa
la, hanem  tanárainak szelleme 
alapítja" — m ondotta volt egykor 
az új felsőfokú oktatási intéz
mény első rektora, a neves termé
szetbúvár és közgazdász, a m a
gyar meteorológiai és klimatoló
giai ku ta tások  úttörője, Berde 
Áron.3 A vallás- és közoktatásü
gyi minisztérium júniusi fölhívá
sa nyomán a kolozsvári egyetem 
negyvenkét tanári stallum ának 
az elnyeréséért mintegy 120 pá
lyázó lépett sorompóba. Megle
h e tő se n  n a g y  szám  v o lt ez 
akkoriban.A bölcseleti tanszéket 
a pozsonyi líceum egyik, ez idő
ben 399 forint és 96 krajcár évi 
fizetésre taksált helyettes tanára, 
Böhm Károly is m egpályázta. 
1872. szep t. 29-én a pályázat 
eredm ényei alapján megtörtént 
az egyetem első negyven tanárá
nak a kinevezése, s a kinevezett 
tanárok 1872. okt. 19-én gróf Mi- 
kó Imre miniszteri biztos kezébe 
letették a hivatali esküt.4 Olyan 
kiváló szellemi emberek kezdték 
el m indjárt m ásnap az egyetem 
első 258 beiratkozott hallgatójá
val a munkát, m int például Bras- 
sai Sámuel, Felméri Lajos, Finály 
Henrik, Meltzl Hugó, Szabó Ká
roly és Szilassy Gergely. Böhm 
Károly nem  volt közöttük: "fiatal 
lelkének féktelenkedő vágya" — 
negyedszázaddal később ő maga 
jellemezte így az 1872-es pályá
zaton való részvétalét5 — nem 
vált valóra. A bölcselet első pro
fesszora a Ferenc József Tudo
m ányegyetemen nem ő, hanem 
Szemerjai Szász Béla lett.

Hogy ki volt Szász Béla, s mi
lyen érdemei alapján ítélték neki 
egykoron a kolozsvári egyetem 
filozófia tanszékét, mit végzett és 
m iféle szellem iséget képviselt 
huszonhárom  éven át tanárként 
az egyetemen — m inderről majd 
a továbbiakban részletesen fo
gunk szólni.Előbb azonban egy 
ep isz te m o ló g ia i-m ó d sze rtan i 
megjegyzést kell itt közbeiktat
nunk, s Böhm 1872-es kudarcá
nak a szakmai hátterét is köze
lebbről m eg kell világítanunk.

R oppant nehéz helyzetben

van az ember — teljhatalmú ura 
és egyszersmind alázatos szolgá
ja a kognitív tevékenységnek —■, 
amikor a múlt dolgairól azok 
utóéletének az ismeretében, his
tóriai kibontakozásfolyam atok
ró l azok  le z á ru ltá t követően  
kénytelen véleményt mondani. 
Mert ilyenkor nemcsak a tárgyá
val, hanem "a kései bölcsesség" 
torzító perspektívájával is meg 
kell küzdenie. S aki e küzdelem 
elől kitér vagy alulm arad benne, 
az óhatatlanul az ahistorizm us 
vagy a haszontalan lam entádó 
útjára téved. Jelentős alkotók ese
tében — s Böhm Károly kétségkí
vül az vo lt — a kiteljesedett 
életmű varázsa könnyen megejti 
azokat, akik foglalkoznak vele. 
Az utókor általában hajlamos ar
ra, hogy a nagy szellemek életút
jának lapályos szakaszait is a 
zen it csillogása alapján ítélje 
meg. A "kései bölcsesség" elfo
gultsága föltehetőleg csak sajnál
kozni tud azon, hogy 1872-ben 
Böhm Károly helyett Szász Béla 
jutott Kolozsvárott egyetemi ka
tedrához. Böhm első életrajzírója, 
Kajlós (Keller) Imre — nyilván a 
'kései bölcsesség" sugallatára is 
hallgatva — még azt az alaptalan 
kijelentést is m egkockáztatta, 
hogy a pozsonyi versenytársa el
lenében Szász Bélának csakis az 
"erdélyi összeköttetései" szerez
hették m eg az egyetemi tanári 
stallumot.

Nagyon halkan ejtve a szót, 
mi is azt mondjuk, hogy bizonyá
ra m ind az egykori Ferenc József 
Tudományegyetem, m ind a szá
zadforduló  m agyar teoretikus 
kultúrája szám ára jelentős ha
szonnal járt volna, ha az egyetem 
bölcseleti tanszékére 1872-ben 
Böhm Károly kerül. De sietünk 
m indjárt hozzátenni, hogy az 
ilyen feltételes megfogalmazáso
kat a tudományos igényű törté
ne tku ta tás nem igen tűri meg. 
M inden historikus, aki kom o
lyan veszi m esterségét, legyen 
bár csak filozófiai eszmék vagy 
szellemi műveltség számtartója, 
igyekszik messzemenően figye
lembe venni a tárgyilagosság, il
letve a tényszerűség  követel
ményeit. A szóban forgó esetben 
is tárgyilagosaknak  kell len
nünk. Az új egyetemi tanszékek 
betöltése végett m egh irde te tt
1872-es minisztérium i verseny- 
pályázat egyebek között azt kérte 
a pályázóktól, hogy "okmányok
kal ellátott leírásban" számolja
nak be egész addigi tevékeny
ségükről, tanári vagy irodalmi
tudományos téren elért eredmé- 
nyeikről.Ha megvizsgáljuk, mit 
tudott e tekintetben Böhm Károly

1872-ben fö lm u ta tn i, k iderü l, 
h o g y  m eg leh e tő sen  so k a t és 
ugyanakkor fölöttébb keveset.

Sokat, m ert a huszonhat éves 
fiatalember m ögött — intellektu
sának m agakereső nyughatatlan- 
ságával m érve a távolságot — 
1872-ben m ár rendkívül hosszú 
ú t állott. A m agyar filozófia törté
netében aligha találunk m ég egy 
gondolkodót, aki oly eltökélten 
törekedett volna arra, hogy önál
ló világlátást alapozzon m eg és 
szemléleti szuverenitást küzdjön 
ki magának, s aki eközben oly 
sokszor élte volna át a szkepszis 
gyötrelmét, m int Böhm Károly. 
Még egészen fiatal, am ikor kiáb
rándulván a vallásból, a lehető 
leglaposabb m aterializmus, egy
fajta ateisztikus metafizika mellé 
szegődik7, hogy aztán a XVIII. 
századi ném et aufklerizm us je
les képviselőjének, Lessingnek 
az írásai keltsék föl a figyelmét. 
Lessing m űvei után Kant m unká
iban mélyed el, de rövid idő után 
azokat is félreteszi, m ert úgy ítéli 
meg, hogy J.P.Herbart pszicholó
giai alapvetésű és pozitivista kül
lem ű énfilozófiája jóval többet ér, 
m int a königsbergi bölcselő isme
retelm életi kritidzm usa. H er- 
bart u tán  újabb kusza kanya
rulatok és alkalmi kitérők követ
keznek az alum nus Böhm Károly 
szellemi fejlődésében. Az ariszto- 
telészi értelemben vett thauma és 
az önmagával szembeni igényes
ség Böhmöt folyvást új szellemi 
égtájak fölfedezésére ösztökéli. 
Egy időre Fichte és Schelling felé 
fordul az érdeklődése, m ajd He
gelt tanulm ányozza, de aztán rá
talál egy velük homlokegyenest 
ellentétes gondolkodóra, Feuer- 
bachra, s a Wesen des Cristenthums 
h a tása  alá kerü l. A pozsony i 
evangélikus teológia elvégzése 
után, 1868-69-ben Németország
ban kiegészítő  tanulm ányokat 
folytatván, itt is sokirányú érdek
lődésről tesz bizonyságot. Göt- 
t in g e n b e n  R u d o lf  H e rm an n  
Lotzetól, az ún. "induktív metafi
zika" szószólójától és az axioló- 
g ia i é r té k e s z m e  e g y ik  első  
m egfogalm azójától lélektant, a 
Schleiermacher nyom dokain járó 
s a bölcseletet nagyrész ancilla 
theologiae gyanánt értelmező He
inrich Rittertől újkori filozófia- 
történetet, G.H.A. Ewaldtól, a 
jeles orientalistától, a keleti nyel
vek és az ószövetségi exegézis ta
n á rá tó l  z so ltá rm a g y a rá z a to t 
hallgat.

Tübingenben a neokantiánus 
mozgalom elindítói közé tartozó 
Otto Liebmann természet-filozó
fiai és H ubert von Luschke antro
pológiai előadásait látogatja.9

A kielégíthetetlen tudásvágy, 
a szerteágazó intellektuális ér
dek lődés és a problem atizáló  
g o n d o lk o d ás  b izo n y o s fok ig  
m inden alkotó életnek fontos e-
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lőfeltétele, ám önm agában véve 
egyik sem értékteremtő. A m egis
m erő elme heurékás csatangolá- 
sán ak  k é tség k ív ü l m eg v an  a 
m aga szépsége és haszna, de ér
dem es m űvek nemigen m arad
nak utána. így hát a sok itt egy
s z e rs m in d  k e v e se t is  je len t. 
Böhm Károly 1872-ben nagyon 
tö m ö tt filozófia i poggyásszal 
rendelkezett, de az addigi irodal
m i-tudom ányos tevékenységét 
illetően a beszámolója nagyon 
szegényes lehetett. M agyar nyel
ven eladd ig  vo ltaképpen csak 
egyetlen írása jelent meg: a Ti- 
száninneni Református Egyház- 
kerü le t tudom ányos közlem é
nyeként kiadott S á r o s p a ta k i  F ü 
z e te k  1867-es évfolyamában látott 
nyom dafestéket A z  é n n e k  f e j t v é 
n y e  című tanulm ánya.10

D o lg o za tu n k  szerkezeti e- 
gyensúlyát és logikai rendjét ten- 
nők kockára, ha Böhm 1867-es 
tan u lm án y á t m egkísérelnők e 
helyütt részletesen ismertetni és 
kritikailag taglalni. Pedig igazán 
m egérdem elné, hogy behatóan

nezisének, illetve a "puszta én"- 
től, a "haladó én"-en át, a "kifejlett 
én"-hez vezető személyiségtörté
netnek az átvilágítása végett sze
retne m egalapozni. A fogalom 
dem iurgikus hatalm ának vagy a 
lét és a létezők lényegi egységé
nek hegeli koncepciója kapcsán 
kifejtett bíráló észrevételei épp
úgy méltók lehetnek a részlete
sebb  elem zésre , m in t "az én 
veleje"-ként jellem zett szabad
ságra vonatkozó megállapításai. 
Itt azonban a meglehetősen terje
delmes, mintegy 65 folyóiratol
dalra rúgó tanulm ányának csak a 
befejező részéből em elünk  ki 
egy-két jellegzetes gondolatot. 
Böhm, akinek csaknem valahány 
későbbi írása m ár-már paradig- 
m atikusan példázta a diszkurzív 
logika fegyelmét és a hagyomá
nyos filozófiák nyugalmas-medi- 
ta tív  h an g v é te lé t, az 1867-es 
bem utatkozó tanulm ányát szer
fö lö tt indu la tos m ondatokkal 
zárta. A m ásodévet végzett teoló
gus h a llg a tó  — tan u lm án y á t 
1867 július-augusztusában, a Vá-

szásabb s nevetségesebb törek
vés — szó szerint idézzük a párt
ütő teológusnövendéket —> mint 
ha a tudom ány az egyházi tan s 
általában tekintélyek által vezet
tetik." H ivatkozván azokra — 
nyüván m agam agát is közéjük 
sorolva —, akik "a lelkiismeret 
szabadságát alaki főelvüknek 
vallják", azt kérdezte Böhm, hogy 
ugyan m ár "hol van az emberi 
szabadságnak több helye s gyö
nyörűbb viadalmezeje, m int ép
p en  a tu d o m á n y b a n ? 13 Pál 
apostol leveleit idézve fejtette ki, 
hogy a szentírás szerint is le g in 
kább az okosság az, ami isteni". 
Bizonyára valamiféle személyes 
sérelem is ott haraglott a szavai
ban, m időn így zárta a fejtegeté
seit: "Ha a lelkiatya nem restelli 
nálunk az »okosság« ellen formá
lis keresztesháborút hirdetni, ha 
a lelkiatya a haladás ellen berzen
kedik, nem  nevetséges p r o te s tá n s  
tünemény-e ez mai időben: [...] 
Vagy nem hallik-e ki ilyen táma
dásból, melyet egyik legérdeme
sebb  d o g m a ta n á ru n k  e llen

A kolozsvári egyetem főépülete a századfordulón

fo g la lk o z zu n k  v e le .11 N o h a  
Böhm nagyrészt a friss olvasmá
nyait kivonatolja benne a fejtege
té s e i  h e lly e l-k ö z z e l e re d e ti  
fölismeréseket is tartalm aznak, s 
a vizsgált kérdések kapcsán itt- 
ott új összefüggéseket is fölvil
lan tan ak . Fölöttébb figyelem 
reméltó például az a mód, aho
gyan a sajátos emberi egziszten- 
c ia l i tá s  m e g n y ilv á n u lá s fo r 
m ájaként és ugyanakkor "a min- 
denség centrum aként" értelme
zett é n  fogalmát megpróbálja az 
általános ontikai realitásként el
gondolt lé t  fogalmából levezetni. 
Ugyancsak figyelmet érdemel az 
az elméleti-logikai séma is, am e
lyet — alkalmasint a "tiszta lét", a 
’levés" és a 'le tt lét” hegeli hárm a
sának mintájára — az én ontoge

gújhelyen töltött nyári nagyva- 
kádója alatt állította össze12— az 
én szubsztandális velejárójának 
tártott szabadság kapcsán az an
nak érvényre jutását akadályozó 
társadalm i gyakorlat bizonyos— 
általa ismert — vonatkozásait is 
szóba hozta. Keserű-komor mon
datokban  szám olt be arról az 
egyetemi tapasztalatáról, hogy a 
katedrára lépő tanároknak, egy
házi kötelmeik miatt, gyakran le 
kell m ondaniok a szabadságról. 
M a g y a rá z a ta ik b a n  so k szo r 
"mesterkélt exegézisekre kény
szerülnek", m ert miközben hűek 
akarnak m aradni a tudom ány
hoz, "a szimb.könyvek" szelle
m ét és a k in y ila tk o z ta tá so k  
betűjét is szüntelenül szem előtt 
kell tartaniok. "Pedig nincs visz-

nemrég intéztek, azon nem pro
testáns szó: r e j ic im u s  e t  d a m n a -  
m u s ,  vagy a keresztényiden és 
tudom ánytalan a n a th e m a  esto?" l i

Nem  lesz tán érdektden m eg
említenünk, hogy a S á r o sp a ta k i  
F ü z e te k  szerkesztője, H dszler Jó
zsef, aki föltehetőleg maga is sok
szor "végigjárta a lélek hosszát", 
mígnem a minorita tanítórend öl
tözékét fölcserélte a református 
papok palástjával, s aki a Bodrog 
parti város reform átus főiskolájá
nak tanáraként határozottan he- 
g e lián u s  n éz e tek e t h ird e te tt, 
Böhm tan u lm án y áh o z  lapalji 
észrevételként a következőket 
fűzte: "E becses értekezletre csak 
azt jegyezzük meg, hogy a merev 
antropocentrikus világnézet mel
lett tanácsosnak véljük a theo-

centrikus világnézetet is megfi
gyelni. Különben az ily értekezle
teket a tudom ány nevében szí
vesen látjuk."15

"Ily  é r te k e z le t"  a z o n b a n  
Böhm Károly tolla alól mintegy 
öt esztendeig több nem  került ki. 
1872-ig, am ikor Csem átony La
jos Tisza-párti politikai napilap
jában, a nem  túlságosan színvo
nalas, ám  annál harsányabb és 
igen-igen  n ép sze rű  E lle n ő r b e n  
feltűnést keltő kritikát jdentetett 
m eg Greguss Ágoston esztétikai 
tanulm ányairól, Böhm egyálta
lán semmit nem  közölt. így az
tán, am ikor a kolozsvári egyetem 
létrehozásakor m egpályázta an
nak filozófia tanszékét, az addigi 
irodalm i-tudom ányos tevékeny
séget illetően csak az 1867-es ér
tekezését tu d ta  felm utatn i. A 
pályázatot, m int fentebb jelez
tük , nem  ő, hanem  Szem erjai 
Szász Béla nyerte meg.

(folytatjuk)
Jegyzetek
JVÖ. Makkai László: A  K o lo zsv á 

r i  m . k i r .  F e r e n c  J ó z s e f  T u d o 
m á n y e g y e te m  tö r té n e te  1 8 7 2 -  1 9 1 9 ,  
in: E rd é ly  m a g y a r  eg ye tem e. A z  e g ye 
tem i g o n d o la t é s a M .  K ir. F erenc József  
T u d o m á n y eg y e te m  tö r tén e te , az Erdé
lyi Tudományos Intézet kiadása, 
Kolozsvár, 1941,153-187.

2Mivel a minisztérium június 
11-én kibocsátott pályázati fölhívá
sa a H iv a ta lo s  É r te s ítő b e n  hibásan 
jelent meg, a B u d a p esti K ö z lö n y  júni
us 18-i száma azt ismételten lekö
zölte.

3Idézi Makkai László: i.m., 156
*A cta  R eg . S c ien t. U n iv e rs i ta tis  

C la u d io p o lita n a e a n n i M D C C C L X X I -  
II-TV., Fasciculus L, Kolozsvár, 
1873,7-8.

5B öhm  K á ro ly  szék fog la ló  beszéd e  a 
k o lo zsv á ri eg ye te m en  (1 8 9 6 . m árciu s  
3 -á n ), Szellem és Élet, IV. évf. (1941), 
4. sz. (június), 187.

6Kajlós (Keller) Imre szerk.: Dr. 
B öhm  K á ro ly  é le te  és m u n k á ssá g a , I. 
köt., a Madách Társaság kiadása, 
Besztercebánya, 1913,309.

7Bartók György: B öh m  K á ro ly  
(N a p ló jeg y ze te k ), Atheneaum, 1912, 
Első füzet, 3.; Kornis Gyula: M a g y a r  
filozófu sok . T an u lm á n yo k , Budapest, 
Franklin Társ., 1930, 48.

8Bartók György: B öhm  K á ro ly , 
Budapest, Franklin Társ., 1928, 36- 
37.

9U o ., 15.; Bartók György: B öhm  
K á ro ly  (N a p ló jeg y ze te k ), i.h., 23.

ltTBöhm Károly: A z  én n ek  fe jtv é 
n y e , Sárospataki Füzetek, XÍ. évf. 
(1867), 651-667.747-796.

11A tanulmány bölcseleti tartal
mát meglehetősen részletesen is
m erte tte  Bartók György: B öhm  
K á ro ly , Budapest, Franklin Társ., 
1928 44-49.

“ Bartók György: B öhm  K á ro ly  
(N a p ló je g y ze te k ), i. n., 17.

“ Böhm Károly: A z  én n ek  fe jtv é 
n ye , i. h., 794.

HUo„ 795-796. Kiemelés az ere
detiben.

15U o ., 796.
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Új könyv
az erd é ly i gótikáról
Minden egyes könyv megjelenése ünnep, 

kiváltképpen az, úgyszólván pirosbetűs, azoké 
a ritka tudományos munkáké, amelyekről már 
kiadásukkor tudni lehet, hogy hosszú ideig 
alapkönyvekként fognak szolgálni. A most ün- 
neplendő munkának van esélye arra, hogy jó 
humanista szokás szerint hamarosan az Entz- 
ként emlegessük, ami voltaképpen a szerző tár- 
gyiasulása, és így létének meghosszabbítása — 
aere pefentiius — köztudomásúlag csak az iga
zán sűrűn forgatott és idézett, mert közhasznú 
műveknek adatik meg.

Ünnep és a töretlen vitalitás, sok panaszunk 
közepette a példás tettrekészség jele, hogy az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület az 1994-es "Entz I." 
(Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. század
ban) után, két év elteltével az "Entz D.”-t is 
kiadta. Az, borítóján a gyulafehérvári székes- 
egyház belső részletével, vékonyabb, méretével 
kifejezve, viszonylag mily kevés az, amit a 11- 
13. századból még a művészettörténeti ismere
tek Noé-bárkájába menthetünk; ez, amelyen a 
kolozsvári Szent Mihály templom félig nyitott 
főkapuja hívogat belépésbe, súlyos és vaskos, 
mint annak a 14-16. századi kultúrának a jelen
léte, amelyet tárgyal. 684 oldalt számlál; ame
lyeken az a d a ttá ra t részletes tö rténeti 
tanulmány, sokoldalú tudományos apparátus, 
97 rajzi ábra román és német nyelvű összefog
lalás kíséri, s még nem kevesebb, mint 397 kép 
illusztrálja. Csak aki csinált már könyvet, tudja 
méltányolni a mellékelt 7 térképvázlat szinte 
luxusszolgáltatását.

Entz Géza kétkötetes műve a művészettör
ténet legbecsesebb, de nehézsége okán megle
hetősen ritka műfajába, a rendszeres dokumen
tumgyűjtemények sorába tartozik. A modem 
művészettörténet-írásban alighanem az első 
kötet az Itáliáért rajongó dán Thornwaldsen-ta- 
nítvány, Johannes Gaye 1839j f0-ben kiadott 3 
kötetes műve, a Carteggio inedito d'artisti dei se- 
cdi XIV, XV, XVI. Máig utolérhetetlen Friedrich 
Overbeck 1868-ban kiadott gyűjteménye a gö
rög művészettörténet antik forrásaiból, amint 
klasszikusnak számít Julius von Schlosser gyűj
teménye is a karoling művészet írott forrásairól. 
A középkorkutatásban példam utató Victor 
Mortet műve, a Recueil des textes relatifs á l'histo- 
ire de Varchitecture et a la condition des architectes 
en France au moyen age, amelynek maga csak a 
11-12. századi, első kötetét jelentethette meg 
1911-ben, míg a másik, a 12-13. századi, már 
Paul Deschamps gondozásában jelent meg 
1929-ben. Ebbe a műbe engem Entz Géza veze
tett be, tudom, mily sokra becsülte. Otto Leh- 
mann-Brockhaus két monumentális művet is tető 
alá hozhatott, az elsőt a Német-Római Biroda
lom 11-12 sszázadi művészettörténeti forrásai
ból, 1938-ban, a másodikat Nagy-Britannia 
901-1301 közötti latin nyelvű forrásaiból.

Entz Géza kétkötetes adattára ehhez a mű
velőjétől páratlan  szorgalmat, teljes törté
nettudományi fegyvertárat, filológiai műgon
dot és ugyanakkor biztos művészettörténeti íté
letet is követelő műfajhoz tartozik. Aki annyi 
időt tölt el forrásainak szövegével, jelentésük 
kihüvelyezésével, az általuk közölt híreknek, 
adatoknak a számunkra adott környezetre és 
emlékekre vonatkoztatásával, mint ő, szükség
képpen bensőséges ismerőjévé, tanújává vált a 
középkornak, tolmáccsá, közvetítővé a mi ko
runkhoz. Pedig mindez csak úgyszólván mellé
kes tevékenysége volt, más műemlékvédelmi, 
szakirodalmi, tanári munkássága mellett. Alig
ha tévedünk, ha e sokirányú s egyaránt kiváló, 
elismert aktivitásnak aranyfedezetét látjuk e ta-
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A földvári evangélikus templom (14. sz vége)

nulmányokban. Hasonló munkát csak Balogh 
Jolán végzett a kolozsvári reneszánsz művészet 
— eredeti terve szerint az egész erdélyi rene
szánsz — adattárával s A művészet Mátyás király 
udvarában minden jellegű forrást összefogó ha
talmas corpusával.

Entz Géza munkáját két sajátossága is meg
különbözteti a külföldi középkorkutatók for
rásgyűjteményeitől. Az első a feldolgozott 
források jellege: mind Mortet, mind Lehmann- 
Brockhaus csak elbeszélő forrásokból vette szö
vegeit, míg Entz forrásai szinte kizárólag 
oklevelek. Az ok kézenfekvő: hazai viszonyok 
között ezzel a gyérebben csörgedező, a jogügy
letek között a szubjektivitásnak csak kis teret 
adó forrással kell beérnünk. A másik: a külföldi 
munkák a 12. vagy a 13. századdal végződnek, 
mert ezen túl már átláthatatlanul nagy tömegű 
szöveganyag áll rendelkezésre, míg Entz Géza 
munkája a 16. századba is belenyúlik. Az ok 
hasonló; mutatja veszteségeinket, de bizonyára 
a magyarországi írásos kultúra eltérő állapotát, 
más fejlődési ütemét is.

Ezek már a munka használói által levonható 
következtetések közé tartoznak. Bízunk benne, 
hogy sokan lesznek a használók; s minél számo
sabbak a következtetések, annál nagyobb a mű 
haszna. Puszta megjelenése is nagy dolog: álta
la Erdély az első magyarországi régió, amely 
művészettörténete első öt évszázadának hason
ló, a tudományosság legmagasabb szintjéhez 
tartozó adattárral rendelkezik. Hasznát ponto
san tudja az a kutató és érdeklődő, akinek levél- 
tárakban, történeti forrásközlemények és 
oklevéltárak közötti vesszőfytás során kell e- 
lőteremtenie forrásanyagát.

Szerencsére ennek az írott forrásanyagnak 
első használója, értékesítője és magyarázója 
maga Entz Géza volt, az erdélyi gótikus építé
szetről írott, e kötet elé bocsátott tanulmányá
val. Hangneme fegyelmezett és tárgyilagos, 
ismertetése szigorúan rendszerezett. Tanítvá
nyai, munkatársai, ismerői azonban még kihall
ják a sorok közül eleven szavát, kedvelt for
dulatait, magyarázatainak a hamar felívelő lel
kesedéstől regisztert váltó hangnemét, követni 
vélik az előadás széles mozdulatokkal, csontos 
mutatóujjának iránymutatásával kísért panto- 
mimját. Ezek azonban csak a köztünk élt tüne
mény csalóka ködképei. A lélek adománya, a 
szellem hagyatéka ezekben a kötetekben van 
kinyomtatva.

Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. szá
zadban, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 
Kolozsvár 1996.

JÁNOSHÁZY GYÖRGY 
Apokrif sirató 
Enkidu sírja fölött
Boldog istennő gyúrta hős, megölt 
vén istenek gonosz rátartisága; 
melyből tétettél: a goromba föld 
takarja most tested nagyúri, drága

brokát helyett; örökre elpihent 
tigris-erőd., hőstetted mind csak emlék - 
de csenevész árnyak közt, éji csend 
békéjében nem szörnyek és leventék

képét: az ifjúkort idézed vissza, 
mikor szívedben voltál még hatalmas, 
mert nem jártad meg rongy rimák ölét:

medvével, őzzel hörpölteá a tiszta 
csermely vizét, úgy éltél, mint a szarvas, 
s szúz erdő tárta karjait föléd.

Elégia a Zöld Sziget 
tündéreiről
Szép tündérlányok, bölcs tündérkirályok, 
füves halmokból hova lettetek?
A z ír szemek vizére sűrű hályog 
szövődött, és a bámult-rettegett

kis lényeket, odúk, liliomos 
lankák lakóit, az ősrégi népet 
nem tükrözi már - vagy a vén, gonosz 
Idő mindent, mi szép, ízekre tépett?

Eltűnt a kelta mondái világ, 
emléke is csak korhadt őszi ág, 
mit sárba fricskáz egy mogorva orkán.

Törpék, varázslók, druidák után 
A Zöld Szigeten nem maradt, csupán 
pár kései, miniszoknyás boszorkány.

A stratfordi síremlék
M int sok száz éves klasszikushoz illik, 
komoly méltósággal néz rajtad át, 
nem hancúroznak homlokán a viliik, 
nem fűti máglya szeme csillagát.
De múltakon és sorsokon merengve, 
fülébe Puck és Ariel dalol, 
s mikor leszáll a templom esti csendje, 
szobor-kezében megmozdul a toll: 
az éjhomály, boltívektől a földig, 
életre kap,jajong, kacag, liheg, 
a néptelen hajót zsúfoltra töltik 
Calíbanek, Falstaffok, Henrikek, 

remekművé bűvölve a világ 
tükörképét, e torz komédiát.

Féloszlopfejezet a földvári ev. 
templom szentélyében
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SZELES KLARA

Feledtet és emlékeztet
"Jó n ap o t, kedves ösm erő- 

sök,...akiknek esze m indég gör
bén hordott"— m ondja M ikszáth 
közönségének, egyben közönsé
géről. Azokról, akik "hihetetlen
nek tartják, am i igaz, s valószí
nűnek, ami képtelenség". Szól, s 
ezzel vo ltaképpen  elismer, di
csér, hízeleg, vagy éppen ellenke
zőleg: dohog , m egró, dorgál? 
Elnéző intés, vagy szemérm es 
büszkélkedés ezzel a fajta fogé
konysággal? Az igazi értő, vagy 
inkáb fejcsóválással helytelení
tett érteden publikum  ez? Saját, 
jellemzőként elfogadott olvasói
ról szól? Saját olvasóinak egy ré
széről, elenyésző  hányadáró l, 
avagy éppen a javáról — a szó 
egyik avagy m indkét értelm é
ben.

M aga ez a fajta üdvözlés, ön
m aga elhatárolása ettől a fajta 
észjárástól, m entalitástól — vagy 
inkább azonosulás ezzel? Ironi
zál, vagy lelki rokonainak m ond 
jónapot? A Két választás Magyar- 
országon első fejezetében írja le az 
idézetteket. A bban, am elyiket 
eleve kiragad és kitagad a törté
netből ("Egy fejezet, mely nem 
tartozik  a történethez"). Egyes 
szám  első szem élyben beszél, 
m int M ikszáth, aki országgyűlési 
karcolatok szerzője, de aki a Ka- 
tánghy M enyhért neve alatt m eg
jelenő levelek m iatt bosszanko
d ik , fé lté k e n y e n  h á b o ro g , s 
ugyanakkor voltaképpen rava
szul reklám ozó legendákat sző 
ezek köré. Egyszerre m integy 
többféleképpen tárgyiasítja ön
magát, több szerepet alkot, ját
sz ik  — s a lk o to tt  sze rep lő it 
egymással összeugrasztja. Játék a 
játékban, szerepekben, a ’Tdvül" 
és "belüT-állásban. Csippent sze
mével a jól és m ég jobban értesül
teknek  is. H iszen  tu d h a tó  és 
kitudható, hogy valóságos hátte
re a leírtak egy részének: Mik
száth  saját képviselővé-válasz- 
tása Hlyefalván (a "borontói kerü
letben"); s a Katánghy M enyhért 
név saját m onogram jának m eg
fordításából koholódott. Folytat
hatnánk a furfangok felsorolását. 
Vajon m indez nem  holmi "gör
bén hordó" ész munkája? Egyál
talán: m iként értelmezhetjük ezt 
a kifejezést?— Továbblépve, kell, 
igényli a racionális lefordítást?

A feltorlódó és feltorlasztott 
kérdéseket talán kulcs-szerűek- 
nek is tekinthetjük az egész Mik- 
száth-életm ű szempontjából is? 
M indenesetre az ilyen és efféle 
szólásm ód tekinthető "mikszáth- 
iz m u s " -n a k , u tá n o z h a ta t la n  
nyelvi zamatnak. Egyszeri voltá- - 
nak sok titka van. Közülük a ke
vésbé szembe tűn őekhez tartozik 
az, hogy — úgy vélem — a m on

datformálás aligha választható el 
a kompozícióformálástól, az el
beszélésmód egyedi fortélyaitól, 
a lélekábrázolás áttételes, távla
tos módozataitól. Összefügghet 
m indez m ég a Mikszáth-recepd- 
ónak azzal az ismétlődő jellegze- 
te s sé g é v e l, h o g y  m o n d a ta i t  
megcsodálják ("a m ondat fő tu
lajdona, mestere" — Schöpflin), 
addig  m űvei felépítését, alakjai 
lélekrajzát többnyire megróják. 
Újabb Mikszáth-feladvány?

Az-e?
A kiszemelt nyelvi fordulat 

ingerlőén kínálkozik afféle, alap
vetőnek látszó kérdések felveté
sére is, m int amilyen az: mitől, 
miért, hogyan lesz egy-egy író 
beszéd-, írásmódjának egyedi za- 
mata? Olyan íze, amely összeha- 
s o n l í th a ta t la n u l  m e g k ü lö n 
bözteti többi, bármely író-társá-

maga háztartási gyakorlatiságá- 
ban nem árulkodik-e a jellemzést 
adó főjegyzőről; arról a közös 
légkörről, amelyben élnek ők, a 
polgármesterrel együtt. Netalán 
a várható, képzelt olvasóról, ol
vasókról is.

Mi is a határ a "jellemzés" és 
ama bizonyos "rajz" között, ame
lyet Mikszáth kapcsán oly sokat 
szokás emlegetni. Például egy 
em b ert je llem ző  a ttitű d jé rő l, 
vagy egy egész alkalmi közösség 
viselkedésm ódjáról, annak ki
szám íth a tó ság á ró l v an -e  szó; 
avagy egy időszak jellegzetes po
litikai kölcsönhatásrendszeréről, 
akkor, amikor Körtvélyesen Ko- 
zsehuba képviselőjelölti beszéde 
során nem hagyja m agát megza
vartatni. "A hatalmas folyamba be
ledobhatsz egy mázsás követ vagy 
egy eltépett szunyogszámyat, egy
formán föl nem veszi, hömplyög a 
medrében, tovább-tovább." Az a 
Kozsehuba ez, aki elébb dísszó- 
noként úgy kanyarodik őseihez

Mikszáth Kálmán a horpácsi ámbituson (kb. 1906)

tói? S m iért az, hogy m ár a kérdés 
megfogalmazása is eleve - köz- 
megegyezésnek tekinthetőén — 
metaforikus. Hogy "íz"-ről, "za
m at "-ról beszélünk, mintegy étel- 
hez-italhoz mérjük? Talán pél
dául azért is, m ert átélésmódja, 
m int a vérré váló ételé-italé, ele
m i élvezetet szerez, s gyorsan fel
szívódó életerővé alakul.

Pár "falat", pár "korty" ebből a 
Mikszáth-féle táplálékból! Akár 
Körtvélyesen maradva. Rá akar
ják venni a lem ondani szándéko
zó polgármestert, hogy m arad
jon tisztében. "— Nem fog sike
rülni" — inti a bizakodókat a fő
jegyző. — "...Ösmerem az öreget, 
amit egyszer a fejébe vesz, azt ben
zinnel se lehet onnan kivenni." — 
Vajon ez egyetlen, általános, em 
beri tulajdonság; csökönyösség, 
hajthatalanság metaforikus kife
jezése ez? Vagy talán egyetlen ka
rak te rv o n ás olyan p illanatnyi 
kiemelése, amely mögé egy jólis
m ert é le tú t m egrögzö tté  vá lt 
konzekvenciája rakódik le? Ma
ga az alkalm azott metafora, a

(illetve a mieinkhez), "turkálván 
a történelemben", oly otthono
san, "m intha saját W ertheim - 
s z e k ré n y e  le n n e ”. P e rsz e  a 
történelmi alakok, fordulatok ef
féle önkényes, im pertinens keze
lése  — a d em ag ó g ia  k e llék 
tárának tekintése — nemcsak és 
nem főként Kozsehubát jellemzi, 
hanem pályatársai általános gya
ko rla tához tartozik . T ípus és 
egyes összefonódik. A szónoklás 
ellenállást nem ismerő, feltartóz
tathatatlan lendületének megje
lenítésénél ezt apró, alig ész
revehető m ozzanatokkal bővíti, 
színesíti az elbeszélő. A höm 
pölygő folyam sodrásának erejét 
így festi: "beledobhatsz egy má
zsás követ vagy egy eltépett szu- 
nyogszámyat...íöl n em  vesz i" . 
Csaknem láthatatlan m ódon ru
gaszkodik el a hasonlat realitásá
tól. (Miért venné föl egy hatalmas 
folyam egy szunyogszárny — 
sőt: egy eltépett szunyogszárny! 
beledobásának "erejét"?) A hang
súlyozott könnyűséggel súlyos
bítja az iróniát, fokozza nevet

ségesebbé a Kozsehuba-beszéd- 
folyam ál-hatalmát, pátoszának 
komikumát. Két szó, egy jelző ré
vén becsempésződik az írói ka- 

■ jánság, az árnyalattal szatírává 
élezett csufondárosság. Lehet ezt 
is egy különösen "görbén hordó 
ész" m űködésének tekinteni?

"Azt hiszi kegyelmed, hogy én 
harapófogó vagyok? Tudok ám én ka
lapács is lenni, hallja kend. Beszél
jen egymás után." — Ezt m ár a 
rendőrkapitány mondja a rejté
lyesen hallgató, mondanivalóját 
titkoló M unczy szabónak, hogy 
emberségesen, furfangosan szó
ra bírja. Itt ismét kérdezhetjük: a 
vallatót, vagy a vallatottat látjuk- 
e m agunk előtt? Netalán m ind
kettőt, s főként kettejük közös 
hátterét, közös légkörét, az egy
m ás nyelvén beszélni tudókét, 
beszélni akarókét.

Metaforák, beszédmódok, ár- 
n y a la to k . M ik sz á th -sű r ítm é - 
nyek. A kár szólások, közm on
d áso k  is lehe tnének , sokszor 
azok is, avagy azok módosításai. 
M indenképpen eredendő közük 
van a népi szólásokhoz. Talajuk 
az éles megfigyelések sorozata; 
keletkezésük, képződésük módja 
a történelm ileg edzett vitalitás 
észjárása. A Mikszáth-féle válto
zatoknak m integy nyersanyaga 
és támasztéka; forrása és közön
ségének megcélzása ez a fajta, sa
já tságosán  k ezére  álló  nyelv i 
e sz k ö z tá r . S z ó lá sm o n d á s  — 
hangsúlyozottan M ikszáth-mód-
ra.

"...az emberek ösztönszerűleg 
érezték a nagy eseményeket. Ott 
lebegtek azok a levegőben; a lábuk 
lelógott, csak nem lehetett megfog
ni." Idem per idem . Az éppen 
csak jelzett "mikszáthizmusok" 
olyan atm oszférikus, lélektani, 
egyénként vagy  közösségként 
megélt jelenségeket, helyzeteket
— figurákat és tömegpszichikai
— élm ényeket ragadnak  meg, 
amelyek átható jelenlétük jelleg
zetességeiben nehezen megérzé- 
k íthe tőek . "M egragadják", de 
úgy, hogy teljes m egragadhatat- 
lanságukat is felidézik. A leg
utóbbi példa efféle önm agáért 
beszélő összegezésnek is tekint
hető. A Mikszáth-féle fordulatok
nak is m indig Telóg a lába” — 
csak "nem lehet megfogni".

B en n ü n k e t v isz o n t joggal 
foghat meg, egyszerre emel ma
gával s figyelmeztet a földre. N e
vettet és elgondolkoztat, feledtet 
és em lékeztet. Akár A ranyt is 
idézheti, azt, am it a cilinderéről 
m ond: "Ha fölteszem : m agas
ság ,/ Ha leveszem: mélység."

'Mikszáth Kálmán szóláskincsé
vel, a szólások és közmondások fel- 
használásának egyéni vonásaival 
eddig Raisz Rózsa foglalkozom kö
vetkezetesen, egy eddig kiadatlan ér
tekezésben, Részleteket publikált az 
E gri Tanárképző Főiskola Tudom ányos 
K özlem ényeiben . 1961., 1966., 1971.
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Gróf Buttler János házassága
Az olvasó bizonyára élénken 

emlékszik még Mikszáth Kálmán
nak «Különös házasság» czimű re
gényére s arra a nagyobb terje
delmű közleményre, melyet e re
gény megjelenése alkalmából a tár
gyául szolgáló történetről s a benne 
szereplő személyekről a «Vasárna
pi Újság» 1901-iki évfolyamában 
közöltünk. Ez utóbbi közlemény 
Írója, Bemáth Dezső főleg szájha
gyományokra támaszkodva mond
ja el gróf Buttler János gróf Dórt/
Katalinnal kötött szerencsétlen há
zasságának történetét, lényegileg 
megegyezően Mikszáth regényé
vel. E közlés, mely a hitelesség min
den igényével birt, azóta több Ízben 
forrásúi szolgált másoknak is, kü
lönösen mikor 1903 májusában a 
Ludovika Akadémiában leleplez
ték gróf Buttler János szobrát, hálás 
emlékezetére annak, hogy a gróf az 
Akadémia javára 126,000 forintnyi 
nagy alapítványt tett.

Ez előadások szerint gróf Butt
ler János házassága így történt vol
na:

1810 őszén az akkor huszonegy 
éves gróf a sárospataki kollégium
ból tanulótársával, Bemáth Zsig- 
monddal szüretre ment a Hegy
aljára. Bodrog-Olasziban (a regény 
szerint Olaszröszkén) m egállté  lo
vakat váltani s ekkor meghívta őket 
kastélyába gróf Dőry János, egy 
nem épen jóhirű úr, garázda czim- 
bora, kit a jó társaság került s ezért 
alantasabb emberek társaságában 
mulatozott, míg német származású 
neje s épen nem szép, 25 éves, kissé 
púpos leánya az udvari káplán tár
saságában töltötték idejük java ré
szét, a mi sok mendemondának 
volt az okozója s gyanússá tette a 
nők jó hírnevét. Gróf Dőry és le
ánya túlzott szeretetre-méltósággal 
fogadták a két hozzájuk vetődött 
diákot, különösen Buttlert s mikor 
eltávoztak, szavukat vették, hogy 
visszajövet ismét meglátogatják 
őket. Visszamenet aztán erőszako
san bevezették mindkettőjüket a 
kastélyba, Bemáthot csakhamar el
eresztették, Buttlert azonban ott 
fogták, nagy lakomával traktálták. 
A vacsora után az öreg Dőry puská
val kényszerítette fiatal vendégét, 
hogy esküdjék meg leányával. A 
készen álló udvari káplán meg is 
eskette őket, mire Dőry a kénytelen 
házaspárt bevezette a kastély to
ronyszobájába s rájuk zárta az ajtót. 
Buttler még az éjjel kiugrott az ab
lakon s elmenekült. Gyámja, Fáy 
Ferencz debreczeni kir. táblai elnök 
(a regény szerint Fáy István sáros
pataki földesúr) segélyével azonnal 
megindította a válópert, de haszta
lan mozgatott meg minden követ, 
bár 1837-ben reformátussá is lett, 
czélját elérni nem tudta. Elkesere
désében kedélye rideggé vált, az 
emberektől elidegenedett s szeszé
lyességével kínzója lett környezeté
nek. Elborúlt kedélylyel halt meg 
1847-ben E)obó-Ruszkán. A regény 
Dőry hallatlan erőszakos eljárását 
azzal indokolja, hogy leánya, Má

ria," szerelmi viszonyban volt az 
udvari káplánnal s e viszony szé
gyenletes következményeinek el- 
palásto lása végett kellett neki 
mindenáron férjet keríteni. Az es
küvő után hat hónapra, mikor a vá- 
lópör már folyt, a grófné váratlanúl 
betolakodott Buttler bozosi kasté
lyába s ott leánygyermeknek adott 
életet. E leányt Buttler sohasem is
merte el a maga gyermekének.

Ez a történet, melyet Mikszáth 
nagy Írói erővel, a környezet s az 
akkori társadalmi viszonyok pom
pás elevenségű rajzával irt meg, — 
azóta mondhatni átment a köztu
datba. Pedig újabban gróf Buttler 
Jánosné hozzátartozói révén ez 
ügyre vonatkozó nagy csomó ok
irat és magánlevél került napvilág
ra, m elyek gróf B uttler János 
házasságát egész más színben tün
tetik fel. Ezek alapján az erőszakkal 
kötött házasság olyan mende-mon- 
dának bizonyúl, mely alkalmas ar
ra, hogy regényességével érdekes 
tárgyát szolgáltassa egy regénynek, 
de arra nem, hogy hiteles történetül 
fogadtassák el. A következőkben el 
fogjuk mondani gróf Buttler János 
házasságának hiteles történetét 
úgy, a mint az a szereplők leveleiből 
s egyéb hiteles formában fennma
radt okiratokból kiderül.

*
Gróf Buttler János tizenkilencz 

éves volt, mikor atyja, gróf Buttler 
Gábor 1792-ben meghalt. Gyámság 
alatt nem állott, csak atyjától örö
költ nagy vagyonára neveztek ki 
gondnokot Fáy Bertalan, Hevesme
gye alispánjának személyében, a 
fiatal gróf saját kérelmére, miután 
örökségével szemben négy férjes 
nővére tetemes igényekkel lépett 
fel. Bemáth Zsigmondnak iskola
társa nem lehetett már csak azért 
sem, mert közte s az 1788-ban szü
letett Bernáth között tizenöt évi 
korkülönbség volt.

A fiatal gróf még atyja életében

báró Eötvös Ignácz belső titkos ta
nácsos (Eötvös József, a nagy költő 
és államférfiú nagyatyja) házánál a 
borsodmegyei Sályban megismer
kedett gr. Dőry Katalinnal, jobbahá- 
zi gróf Dőry Gábor leányával. A 
grófkisasszonyt, kinek anyja báró 
Eötvös Katalin, b. Eötvös Ignácz nő
vére volt, szülei hosszabb időre 
hagyták báró Eötvös Ignáczék 
gondviselése alatt. Velük ment el 
Egerbe is telelni s mind ez idő alatt 
gróf Buttler szorgalmasan járt a 
házhoz. Eötvösök előtt nem titkolta 
érzelmeit, hogy a leányt szereti s el 
akarja venni. Felkérte báró Eötvöst, 
kisérje el Kassára, a hol Dőry Gábo- 
rék laktak, hogy megismerhesse 
szerelmese szüleit s megkérje tőlük 
leányuk kezét. Szándékát, mint egy 
későbbi leveléből kiderül, közölte 
még akkor életben volt atyjával is; 
az öreg gróf ellenezte a házasságot, 
de a szerelmes ifjút elhatározásától 
eltéríteni nem tudta. Ellenkezése 
élete utolsó napjaiban enyhült s ha
lálos ágyán «helyben látszott hagy
ni» fia házassági tervét.

A szerelmes gróf azonban türel
metlen volt. Nemcsak hogy meg
kérte a leányt, hanem megtartotta 
vele az eljegyzést is s 1792 május 
31-én házassági szerződést kötött. 
E szerződést, melyet báró Splényi 
János, Péchy Gábor szeptemvir és 
Bemáth József táblai bíró, — tehát 
csupa előkelő, a közéletben kiváló 
szerepet játszó férfiú — előtteme- 
zett, Pesten Írták alá. Hiteles máso
latban ma is megvan Zemplén vár
megye levéltárában. A szerződés 
maga is megdönti azt a mesét, hogy 
a házasságra erőszakkal kény
szerítették Buttlert, hiszen Pesten 
nem volt Dőryék hatalma alatt s az 
előttemező előkelő férfiak bizonyá
ra nem adták volna oda magukat 
ily példátlanúl vakmerő erőszakos
ság eszközéül. Az ügy fejleményei
ből ellenkezőleg az derűi ki, hogy 
maga Buttler sürgette, szinte erő

szakolta a házasság mielőbbi meg
kötését s erélyesen küzdött azok el
len az akadályok ellen, melyeket 
terve elébe mások gördítettek.

A leány atyja, jobbaházi gróf 
Dőry Gábor, sohasem lakott Bod
rog-Olasziban, ott birtoka sem volt. 
Télen Kassán, nyáron a zemplén- 
megyei Girincsen szokott lakni. 
Megyei hivatalt sohasem viselt, az 
országgyűlésekre azonban eljárt. 
Társadalmi összeköttetéseit a főúri 
családokkal fentartotta, rokonai
val, az Andrássy és Majláth grófok
kal, a Sennyey és Eötvös bárókkal 
tehát a környék legelőkelőbb csalá- 
daival jó egyetértésben élt. Mind az 
öt leánya előkelő emberhez ment 
nőül: Katalin, a legidősebbik, gróf 
Buttlerhez, Erzsébet, a második, 
nagyszelessényi Kádas István kará
csonymezei földbirtokoshoz, Mária 
sörényházi Neuhold Sándor győr- 
megyei sövényházi földbirtokos
hoz, Teréz, ki a maga korában 
ünnepelt szépség volt, cserneki 
Markovics Antalhoz, a legfiatalabb 
leány, Emesztina férje pedig gróf 
Pálffy Fidél kanczellár volt. Gróf 
Dőry Gábor 1804-ben vagy 1805- 
ben halt meg. Rossz gazda volt: 
nagyapai örökségéből halálakor 
csak a különben még mindig je
lentékeny nagyságú girincsi és ká- 
rádi uradalom maradt örököseire; 
nagyanyai örökségéből (a gazdag 
báró Sennyey Klára volt az anyja) 
nem maradt meg a kezén semmi. 
Nem áll tehát róla az említett leírá
sok egyikének az az állítása, hogy 
m int szolgabiró  a nép zsírján 
szedte meg magát.

A vőlegény Erdőtelekről (itt la
kott s nem Bozoson; az utóbbi bir
tokot csak jóval később szerezte) 
1792 julius második felében meglá- 
togattta Girincsen menyasszonyát 
s egyúttal gróf Esterházy Károly 
egri püspökhöz fordúlt, hogy en
gedje el a háromszori kihirdetést. A 
püspök e kérelmet megtagadta s 
azt a tanácsot adta a grófnak, hogy 
tekintve ifjú korát, atyja-anyja nem 
lévén, éljen gondnokának tanácsá
val. Buttlert e levél nem győzte 
meg; ezt jegyezte fel rá: «Ezen levél 
végett bízvást lehet engem kihir
detni». Gróf Dőry is közbenjárt ez 
ügyben a püspöknél s ő is azt a 
választ kapta tőle 1792 augusztus 
13-ikán kelt levélben, hogy a fiatal 
grófot nem lehet ugyan gyámság 
alatt levőnek tekinteni, csak jószá
gának van kurátora, személyének 
nem, mégis illik, hogy ilyen dolog
ban gondnoka tanácsával éljen. 
Ezért a püspök elvárja, hogy házas
sági szándékát közölje kurátorával 
s hozzon tőle írást, tanácsosnak s 
lehetségesnek itéli-e mostanában e 
házasságot. A püspök még tovább 
is m ent midőn az erdőtelki plébá
nos a házasulandókat először kihir
dette, megtiltotta neki a további 
kihirdetést. Mi oka volt arra, hogy 
ily akadályokat támaszszon, azt 
nem tudni; lehet, hogy csak a gróf 
ifjú kora s az ellene nővérei által 
indított örökösödési pörök keltet
tek benne aggodalmat.

A gróf ekkor — mit tehetett 
egyebet, — gondnokához, Fáy Ber
talanhoz fordult a következő levél-
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lel, a mely elég erős czáfolata a 
kényszerhelyzetéről terjesztett me
séknek:

« Valam int G e sz td y b en  m ár je len te t
tem , ú g y  m ost is k íván tam  Consiliarius 
u m a k  tudtára adni, hogy o ly  eltökélted  
szándékom  G róf D ő ry  K ata lin t elvenni, 
h ogy a ttó l se tanács, se eró sem adom ány, 
se  gazdagság, se  szépség  el nem vonhat. 
C onsiliarius uram , ez nem hirtelen dolog, 
m ajdnem  esztendeje, hogy fontolom , s Id -  
kem üdvösségére találom. — H a tehát sze 
g é n y  a tyám  d  nem tu d o tt tóle hú zn i, só t 
halálos óráján helybe lá tsza to tt hagyn i, 
nincs a z  a z  ember, a k i a z t m eggátolhassa. 
Végsóképen jd en te m  tehát m agam at C on
siliarius úrnak, m éltó zta sso n ó E x cd len c-  
ziá ján ál m agát in terponáln i, h o g y  o ly  
erőszakosan a dolgot ne hátráltassák, ha
nem  m entól d éb b  összeadassunk, m iv d  
add ig  én G irincsról eg y  lépést sem  teszek, 
m íg  v a g y  egy  v a g y  m ás m ódon össze nem  
szövetkezte tü nk . Édes Consiliarius uram , 
ez olyan dolog, a m d yb e n  kár csak bele 
szólan i, dlenkezóképen, m ert csakugyan  
m eglesz és m en tü l nagyobb a z  d len kezés, 
annál nagyobban von zik  a sz ivem  a m át
kám hoz, Iá értem  a  rósz n yd vek tó l ártat- 
la n ú l  s z e n v e d .  E g y é b ir á n t  s z i v e s  
barátságába és jó  sz ivéb e  a ján lo tt vagyok  
és maradok G ró fB u ttle r  János s.k.»

E levél augusztus 16-áról van 
keltezve s nyilván még ugyanaz a 
futár, a ki Egerbe vitte, elhozta ma
gával az érsek beleegyezését, mert 
augusztus 18-ikán már Erdőtelken 
volt az érsek engedélye, hogy a plé
bános hirdetheti tovább a mátka
párt.

Most már megtarthatták a lako
dalmat 1792 augusztus 20-ikán a 
nagy mise alkalmával Girincsen. 
Az erdőtelki plébános — mint egy 
későbbi leveléből kiderül — szin
tén jelen volt még az este Girincsen, 
midőn — mint Írja — az anyaszent- 
egyház szent szokása szerint a me
nyasszonyi ágy beszenteltetett. A 
fiatal házasok másnap elutaztak 
Girincsről. Sályba mentek báró Eöt- 
vösékhez s onnan a báróné kérel
mükre elkísérte őket Erdőtelekre.

Buttler három hónappal eküvő- 
je után folyamodott Hevesmegyé
hez (1792 november 28.), hogy Fáy 
Bertalant m ozdítsa el vagyona 
gondnoki tisztétől, mert házassága 
elé annak idején nehézségeket gör
dített.

Az esküvő után az új házaspár 
boldog egyetértésben élt két évig. 
Két év múlva azonban, 1794-ben 
egyetértésük felbomlott, hogy soha 
többé bensőségét vissza ne nyerje. 
Ez év nyarának egy részét a ránki 
fürdőben töltötték s úgy látszik, itt 
történt a végzetes összeícoczczanás. 
Mi adott rá okot, nem tudni bizo
nyosan. Bizonyára belejátszott a 
féltékenység, mert mint a grófné 
néhány leveléből kiderül, a gróf fö
lötte féltékeny természetű volt, de 
viszont maga is adott okot a félté
kenységre nejének. Hogy oka s joga 
lett volna félteni nejét, annak sem
mi nyoma nincs, a grófné maga vál
tig hangoztatja fenmaradt leve
leiben ártatlanságát. Hozzájárult 
talán az elhidegüléshez az is, hogy 
a grófné a pénzzel bánni, takaré
koskodni nem tudott, míg a gróf 
nagyon is takarékos volt s ez az 
ellentét nyilván nem egyszer szol
gáltatott okot a véleménykülönbsé
gekre.

A grófné különvált urától s hol 
Eperjesen lakott rokonainál, hol pe
dig Girincsen szüleinél. Férje ellen 
porokét ind íto tt tartásdíj iránt 
(1794., 1803 és 18l8-ik években) s a 
szentszék meg is ítélt neki évi 1800 
forintot, később 2500 s végűi 5000 
forintot. Időközben a gróf töbször 
tett kísérletet a kibékülésre. 1796 
augusztus 22-én így irt nejének:

«Ha házasságunk elsó éveire emléke
zem , véres könnyek omlanak arczom ra, 
m d y  téged tiszte ln i és becsülni, m inden  
talán akaratod dlenére tan ú síto tt bántal- 
m ad daczára m in d ig k é sz ,m e rta sze rd e m , 
m d y e t neked esküdtem , m ég nem vá lt ha
m uvá, ám bár te  talán a z t h iszed , hogy nem  
szeretlek már. O h  nó, m ennyire elszom orít 
e za  gondolat! H am is esküt Istenem re nem  
tettem  s  d  fog  m ég jönn i a z  idó, midón  
egykor a te sz ived  is, az enyém  is a m eg
elégedettségkarjaiban fog pihenni. Kérlek, 
ne tekints dlenségednek, m ert bizonyára  
nem  vagyok  az. M ost pedig, kedves nőm, 
be k d l fejeznem  soraim at, ajánlom magam  
kegyeidbe. Légy te  is ú gy  az én fdeségem , 
m in t a hogy én a te urad vagyok. Talán 
elvesztettelek , de bizonyosan szeretlek s 
vagyok férjed B uttler János.»

Ez eredetileg németül irt s itt 
fordításban közölt levél 
fellengős sülje az akkori 
idők ízlésének tulajdoní
tandó, de annyi minde
nesetre kilátszik belőle, 
h o g y  a grófot egykor 
gyöngédebb érzelm i 
kapcsok is fűzték nejéhez 
s ezek a különválással ta
lán meglazultak, de nem 
szakadtak el. Sőt ezután 
is a gróf sürgette nejét, 
hogy térjen vissza hozzá 
s hét évi külön-élés után 
a grófné hajlott is szavá
ra.

1801-ben újra egye
sültek s harmadfél évig 
éltek együtt Párdányban.
Az egykori bensőség 
aligha tért vissza viszo
nyukba, de hogy egyetér
tés volt közöttük, azt 
bizonyítja gróf Klobu- 
sitzky Józsefné báró Eöt
vös Teréznek B uttler 
grófhoz 1801 augusztu
sában Eperjesről irt leve
le, a m elyben öröm ét 
fejezi ki a gróf előtt, hogy mint leve
léből értesült, boldogan él nejével. 
E boldogság azonban mégsem le
hetett teljes, mert a grófné ismétel
ten elhagyta férjét. Egy ily újabb 
különválás után a gróf levéllel kér
lelte nejét.

A grófné e levélre visszasietett 
férjéhez. Egy darabig megint hely
reállt köztük a hitvestársi jó vi
szony. Erre vallanak azok a gyön
géd hangú levelek, melyeket a gróf 
1803-ban irt nejének, mikor az má
jusban és októberben Girincsen, 
szüleinél tartózkodott. Az utóbbit, 
mely tartalmánál fogva különösen 
érdekes s a köztük levő egyetértést 
jellemző, itt közöljük, szintén fordí
tásban, mert a gróf mindig németül 
levelezett a grófnéval:

«Kedves Fdeségem! Szüleid elhal
moznak jóságukkal, mdyet én nem fogok 
elmulasztani illó hálával viszonozni. Ha 
áldott állapotban vagy, annak végtdenül 
örülök. Azt írod, hogy deczember 1-jén

Pestre akarsz utazni; én pedig ismétdten 
kérlek, november 20-ikára légy Párdány
ban. Nem tudom, mit csináljak itt egye
dül. Pesti utadat megteheted a nyáron. A 
ház valahára tdjesen kész. Szüleidnek ke
zeit csókolom, Ajánlom magamat kegyeik
be. Neked pedig maradok szerető ferjed: 
Gróf Buttler. Testvéreidnek üdvözlete
met.»

Alig két hét múlva azonban no
vember 2-án már egész más han
gon irt:

«Kedves Fdeségem ! Bár a z t Írtam, 
h o g y  20-ára  lé g y  P árdán yban , szó va l  
m egizentem , hogy ne igazodjál td jesen  
leveleim hez, hanem igyekezzél m ennél e- 
löbb haza. H a egészen magadban akarsz 
élni, okosabb, ha sohasem jö sz  többé Pár- 
dányba. A  küldöncz izenetét, ugy-e , hal
la tlanná tetted ; 20-ikán m ajd közbejön 
valam i rosszú llé t, s  akkor aztán  ism ét 
m eglesz a kifogás. A  m in t levdem et m eg
kapod, légy utrakészen. H a ez nem tetszik , 
szabadságodban áll csdekedni. Szivem ről 
és házamról azonban m ondj le örökre. Le
hetetlennek tartom , hogy szüleidnek f d  ne 
tűn jék , hogy oly sokáig va g y  terhűkre. D e  
d é g  a szavakból. M aradok férjed  Buttler.»

E rideg, parancsoló hangú levél 
írójának nagyfokú ingerültségére

Gróf Buttler Jánosné szül. Dőry Katalin

vall. A grófné nov. 19-ikén vissza
tért urához Párdányba, de már 
nyolcz nap múlva ismét különvál
tak, még pedig, most véglegesen. 
Ezután már soha többé ki nem bé- 
kültek. Az elhidegüléshez talán 
hozzájárúlt az is, hogy a grófné 
nem ajándékozhatta meg férjét 
gyermekkel. Egy alkalommal már 
előbb holt gyermeket szült; 1803- 
ban — mint a fentebbi levélből ki
tűnik — ismét családi örömnek 
nézett elébe, de a negyedik hónap
ban elvesztette magzatát. Soha nem 
is volt gyermeke; 1809-ben maga 
Buttler írja anyósának, az öreg gróf 
Dőrynének, hogy neje élő gyerme
ket szülni képtelen.

A végleges különválás után 
már úgyszólván csak peres akták 
útján érintkeztek egymással. Csak 
néha váltottak egy-egy levelet; a 
gróf még 1821-ben is kísérletet tett 
a kibékülésre, de a grófné erre oly 
feltételeket szabott, melyeket ő

nem akart elfogadni. A grófné tar- 
tásdijért perelte urát. A szentszék 
2500 forintot Ítélt meg neki; ez az 
összeg a közbejött devalváczíó mi
att nagyon leolvadt s ezért az 
anyós, gróf Dőryné 1809-ben vejé- 
hez fordult, hogy pótolja ez össze
get, a grófné ennyiből megélni nem 
tud, annyival inkább, mert adóssá
gai is vannak. A gróf erre azt vála
szolta, nem adhat semmit, mert 
birtokot készül venni s ezért min
dig készletben kell tartania 100,000 
frtot. Ez is arra vall, hogy pénz dol
gában nagyon nem egyeztek, a túl
ságosan  takarékos g ró f s az 
adósság-csináló grófné.

Hosszú ideig éltek így, egymás
tól elidegenedve, mindegyik kü
lön, egymással csak a legszüksé
gesebbekben érintkezve, de tör
vényesen el nem válva. Buttler gróf 
csak 1827-ben, vagyis házasságuk 
harm inczötödik évében indított 
port házassága érvénytelenítésére. 
E pör támasztotta és hizlalta nagyra 
azokat a regényes színezetű mon
dákat, melyek e szerencsétlen há
zassághoz fűződnek.

A port ugyanis azon az alapon 
indította meg Buttler, hogy ő nejét 
nem szerette, házasságára apósa, 
gróf Dőry kényszerítette; ezenkívül 
a házasságkötéskor a kellő alakisá
gokat nem tartották meg, mert ő 
saját lelkésze által sem elbocsátva, 
sem kihirdetve nem volt. A gróf 
ügyvédje nem kímélte a grófnét s 
megtett mindent, a mi ügyvédi fur- 
fangot ki lehetett eszelni. így, mint 
Barkóczy későbbi székesfehérvári és 
báró  Bémer későbbi nagyváradi 
püspökök leveleikben többször 
említik, tíztől egész száz forintig 
menő összegekért hamis tanukat 
szerzett a grófné ellen. Hogy buz
galmában túlment a kellő határon, 
mutatja Szidon György erdőtelki 
plébánosnak a tartásdíjért indított 
harmadik pör folyama alatt a gróf
néhoz írt levele, melyben határo
zottan a gróf meghagyására hivat
kozva azt írja, hogy ha a prókátor 
az allegatiókban valamely illetlen 
vagy sértő kifejezésekkel élt, az a 
grófnak tudta s akarata nélkül tör
tént s a gróf az efféléket a perből ki 
fogja töröltetni.

A grófné természetesen tőle tel- 
hetőleg védekezett és sikerűit is a 
maga érdekében igen nyomós bizo
nyítékokat szereznie, melyek telje
sen m egdöntik azt az eddigiek 
alapján különben is megczáfolt vá
d a t hogy a házasságra gróf Dőry 
erőszakkal kényszerítette Buttlert. 
Ilyen közvetlen tanútól származó 
bizonyíték báró Eötvös Ignáczné 
következő levele:

«Alább irt ezen levdem rendiben igaz 
lélek esmérettd vallom, sót akár mikor 
hitemmd is pecsétdni kész vagyok, hogy 
gróf Buttler János a házamnál megismer
kedvén fdeségévd, grófDóry Katalinnal, 
abba bdé szeretett és igen gyakran házam
nál Sályban megjelenvén, nem sokára 
mind nekem, mind báró Eötvös Ignácz 
férjemnek kijelentette, hogy említett gróf 
Dóry Katalint fdeségül el akarja venni, 
erre következvén a tél, és mi Egerben az 
akkori Schwarz nevű a Generális kastély
nak majd dlenében fekvő házához tddni

folytatás a 18. oldalon
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fo lyta tás a 17. oldalról

bém envén , o tt a farsang által, nemcsak 
igen szorgalm atoson já rt légyen házunk
hoz, és em líte tt g ró f D óry  K atalinhoz, a 
k it a szü lő i egynéhány hónapokig nálunk, 
a z én és férjem nek gondviselése a lá adtak, 
m indenkor szeretettel teljes indu lattal v i
se lte te tt, d e  m ég farsang vége felé a leg
rosszabb ú tba és legalkalmatlanabb időbe 
a z  férjem et arra ösztön özte, m ivel a z  a tyát 
és a z an yát nem ism eri, Kassára m enne el 
vele , és o tt szü lő itő l leányokat g ró f D őry  
K ata lin t nekie házas Társul kérni ki, a 
m in t el is m entek és m eg is kérték:— erre 
nem sokára  m egh a lá lozván  néhai g ró f  
D őry  F erenczné szü le te tt báró Sennyey  
Klára, g ró f D ő ry  Gábornak a z  id es anyja, 
m inek utána ennekholt tetem eit G irincsre  
hozták, és annak eltem etésére m i is meg- 
h iva ta ttu n k  volna, ahhoz em líte tt gróf  
D őry K a ta lin t, a m eghalt grófnénak uno
káját m agunkkal G irin csrev ivén , a z t  s zü 
lő i akara tja  s z e r in t  o t t  h a g y tu k . M i  
tö rtén t azon tú l egészen au gu sztu sig , ar
ról sokat nem  tudhatok, m ert g ró f D őry  
K atalin  a D iétára szü lő ive l felm enőén, én 
p ed ig  fe lséges urunknak koronázására  
P estre érkezvén, csak érkezésemmel hal
lo ttam , hogy g ró f B u ttler több érdemes és 
nagy tek in te tű  ú ri szem élyek előtt jegyet 
v á lto tt, és házasságbeli contraktust kötött 
légyen. H o g y  m en t végbe a z  esketés és 
kinek jelenlétében történ t legyen , a z t  csak 
onnan tu dom , hogy m ivel Kis-Csécsnek, 
a m ely  G irincsnek, ß ia lis a ,  kétharmad 
részének földesasszonya vagyok, köztudo
m ású a z  egész G irincsi, kis-csécsi és körö
m i n ép  e lő t t ,  h o g y  Is tv á n  n apján  a 
nagym ise a la tt történ t légyen a copulátió.

M elyrő l is, ezen vallom ásom ra akár 
m ikor is h item et letenni kívánván, addig  
kezem  Írásával és pecsétem m el megerősí
te t t  b izonyság-levelem et kiadtam , kelve 
Súlyban ju n iu s  holnapnak 4-ik  napján  
1827. báró Szepesi M ária

báró E ötvös Ignáczné s.k.
H asonló  ta rta lm ú  bizo

nyítványt állított ki deákul báró 
E ö tvö s  Ignácz és a házasság előz
m ényeire vonatkozólag nemes 
S z a tm á r y  Józsefné.

Báró B a rk ó c zy  László későbbi 
székesfejérvári püspöktől is fen- 
m aradt egy bizonyítvány, mely 
szerint F isc h e r  egri érsek, mikor 
Buttler elválási szándékáról érte
sült, így nyilatkozott:

«N e a z t mondja Buttler, hogy őt va 
laki erőlte tte  a házasságra, hanem inkább, 
hogy 6 Istenben boldogult g ró f Esterházy  
püspököm  tanácsa ellenére maga erőltette  
a házasságot, és em lékeztetheted őt, hogy  
m időn t is z te lt  püspököm  engem  Erdőte
lekre h o zzá  kü ldö tt a végre, hogy ő t a

házasságnak meghalasztására rá  b im ám , 
6 sem  engem, sem  pedig tanácsom at sem 
mibe sem  vette; hanem sietve G irincsre  
szaladt azért is, és szorgalm azta it t  meg- 
esketését.»

A pör az akkori törvénykezési 
állapotoknak megfelelően évekig 
folyt s csak 1833-ban fejeződött be, 
még pedig a grófné javára.

Buttler 1835-ben áttért a refor
mátus hitre. Többnyire Erdőtelken 
lakott m ost is, elvonulva a világtól, 
komor egyedüllétben töltve öreg
kora napjait. 1840 körül vette meg 
a bozosi birtokot, m elynek nagyon  
örült. Sokáig azonban nem élvez
hette, mert 1845 május 3-ikán m eg
halt Dobó-Ruszkán. A  grófné férje 
halálakor Pesten lakott, a Papnö
velde- és a Zöldfa-utcza sarkán s 
így nem is lehetett jelen férje teme
tésén, már csak az akkori közleke
dési viszonyok miatt sem, melyek  
lehetetlenné tették, hogy a halálhír 
kellő időben hozzájusson s ő még a 
temetésre Dobó-Ruszkán lehessen. 
Aligha is tehette volna ki magát a 
71 éves öreg asszony ily nagy és 
sürgős utazás fáradalmainak, hi
szen m ég fiatalabb korában is éjjel 
egyáltalán nem, nappal pedig a 
rósz utak miatt csak úgy utazott, ha 
két inas állott rendelkezésére, a kik 
a kocsit tartották. Férjét hét évvel 
élte túl, 1852 november 8-ikán halt 
m eg Pesten s Budán temették el az 
Erzsébet-zárda sírboltjába, anyja 
mellé.

íme gróf Buttler János és gróf 
Dőry Katalin szerencsétlen házas
ságának története. A régi, elfakult 
okiratok, melyekből ez adatok me- 
ríttettek, két megrontott életnek 
száz év múlva is fenmaradt tanúsá
gai, két bizonyára jobbra hivatott 
lélekről beszélnek, melyek ifjúi fel- 
lobbanásban szenvedélyes hévvel 
közeledtek egymáshoz, hogy ké
sőbb helyrehozhatatlanúl elidege
nedjenek. A szomorú történetet 
egy század alatt kiszínezte, regé
nyes részletekkel kiczifrázta a száj- 
hagyomány, pedig a nélkül is elég 
anyagot nyújt a lélekbúvárnak s a 
múlt század társadalmi életét ta
nulmányozó történetkutatónak az 
érdeklődésre.

Egy történetbuvár.
Vasárnapi újság 1905

1 — 125 éve született Paul Fort francia író
90 éve született Hajnal Anna m agyar költőnő

2 — 175 éve született Barna Ignác m agyar m űfordító
75 éve született Faragó József romániai m agyar etnográfus 
40 éve halt meg Valéry Larbaud francia költő

3 — 120 éve született Antalffy Endre romániai m agyar költő 
110 éve született Georg Trakl osztrák költő

4 — 75 éve született Teodor Bosca rom án m űfordító 
560 éve halt m eg Niccolo Niccoli olasz hum anista

5 — 50 éve halt m eg Hans Fallada ném et író 
120 éve született Nagy Endre m agyar író

6 — 75 éve halt meg Giovanni M arradi olasz költő
7 — 220 éve született Dinicu Golescu rom án író
8 — 125 éve született Theodor Lessing ném et filozófus
9 — 150 éve született Béksics Gusztáv m agyar író

10 éve halt meg Gazdag Erzsi m agyar költőnő
10 — 75 éve született Göncz Á rpád

130 éve halt m eg Pákh Albert m agyar író 
160 éve halt m eg Alekszandr Szergejevics Puskin 
orosz költő

11 — 430 éve született Honoré D 'Urfé francia író 
340 éve született Bemard de Fontenelle francia író

12 — 160 éve halt meg Ludwig Bőmé német író 
430 éve született Thomas Campion angol költő

13 — 210 éve halt m eg Rudjer Boskovic horvát költő 
120 éve halt m eg Costache Caragiale román író 
40 éve halt m eg Jászi Oszkár m agyar filozófus

14 — 90 éve született Axel Kielland norvég író 
70 éve született Vinüla O m aru rom án író

15 — 190 éve született Em est Legouvé francia író
16 — 90 éve halt m eg Giosué Carducci olasz költő

500 éve született Philipp M elanchton ném et hum anista
17 — 80 éve halt m eg Octave M irabeau francia író 

140 éve halt meg Johann Heinrich Pestalozzi
svájd pedagógus

50 éve halt meg Elena Vacarescu román költőnő
18 — 130 éve született Hedwig Courths-M ahler ném et írónő 

650 éve született Giovanni Sercambi olasz író
19 — 70 éve halt meg Georg Brandes dán irodalom történész 

160 éve halt meg Georg Büchner ném et író
280 éve született David Garrick angol drámaíró

20 — 70 éve halt meg Constantin Mille román író
21 — 320 éve halt meg Baruch de Spinoza holland filozófus
22 — 170 éve született Ludmilla Assing ném et költőnő
23 — 90 éve született Debreczy Sándor romániai

m agyar pedagógus
75 éve született Gera György m agyar író
80 éve halt meg Thewrewk Emü magyar filológus

24 — 200 éve született Samuel Lover ír író
25 — 80 éve született Anthony Burgess angol író 

450 éve halt m eg Vittoria Colonna olasz költőnő 
290 éve született Carlo Goldoni olasz drám aíró 
90 éve született Szabáhattin Ali török író

26 — 140 éve született Bárd Miklós m agyar költő
27 — 80 éve született Devecseri Gábor m agyar költő 

130 éve született George Diamandy román költő 
190 éve született Henry W odsworth Longfellow 
amerikai költő

28 — 300 éve halt meg Haller János m agyar író
390 éve született Gian Francesco Loredano olasz költő 
125 éve született Rexa Dezső m agyar történész

29 — 25 éve halt meg Eugenio de Ochoa spanyol író
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Xfr&EX—
Milyen világméretű kihívásokkal kell szembenéznünk?
Abból a szomorú tapasztalatból kell kiindulni, hogy az ember minden

re hajlamos. Hajlandó arra, hogy elpusztítsa a másikat, és hajlamos arra, 
hogy minden emberi kapcsolatát felégesse maga körül, hajlandó arra, hogy 
az Istennel való kapcsolatát tönkretegye, akárcsak arra, hogy a környezetét 
tönkretegye, amitől élete még silányabb, még minőséget nélkülözőbb és 
szerencsétlenebb lesz. A Nyugat nagy veszély számunkra. Ettől óvnék 
mindenkit egyházban és egyházon kívül, m ert— mint mondani szokás — 
önként és dalolva fogjuk odaadni mindenünket. Ez a fajta konzumszem- 
lélet tesz bennünket a modem kor legszomorúbb, legsivárabb rabszolgá
jává. Erre sajnos az elmúlt évtizedek kiéheztették az embereket. Nem 
bízom a felvilágosodott liberalizmusban, mert a felvilágosodás utópiszti
kus terméke. Azt gondolom, hogy az emberi személyiséget mint egészet 
kell tekintetbe vennünk, és nem csupán rációval, ésszel győzködnünk. 
Hisz látjuk, hogy egy ésszel kitervelt, mesterséges társadalomban hogyan 
öltek meg, tettek lehetetlenné milliókat. Én keresem az emberiségünkből, 
az emberségünkből jövő, isten-igényből adódó azon lehetőségeket, azokat 
a mozaikkockákat, amelyekkel újjá lehet teremteni az embert, a közössé
get. Az én értelmem és az én hitem, ha lehet lázadó hitet mondani, itt lázad; 
itt tudna Keresztelő Jánosként üvölteni, hogy ne beszéljetek őrültségeket 
és hazugságokat, mert tönkreteszitek az embert! Hisz' ebben a teremtett 
világban minden értünk van.

— Hogyan ítéled meg a magyar nemzeti jelleg érvényesülését a keresz
ténységen belül vagy a kereszténység mellett? Vagy legyünk akár élesek: lehet-e 
attól félni, hogy a kereszténység ellenére érvényesül vagy születikújjá eza nemzeti 
jelleg?

— Engedtessék meg Serédi Jusztinián esztergomi hercegprímás, ma
gyar bencés végrendeletét idéznem: "soha nem kellett visszavonnom sem
mit sem, mert mindig az igazságnak megfelelően jártam el, és bár 
próbálták szembeállítani, egyszerre voltam keresztény katolikus és ma
gyar". Ha sorrendet kell felállítani, akkor a keresztény eszme azt sugallja, 
hogy először Isten gyermekei, emberek vagyunk, azután gyűjt bennünket 
az Úr nemzetekbe, közösségbe. Ha mi ebben a történeti régióban valaha 
békét akarunk, akkor ennek az igazságsorrendnek kell érvényesülnie. E 
téren az egyházaknak nagyon nagy szerepük van, hogy az újraformálódó 
társadalomban a helyes szemléletet gyökereztessék meg; hogy az egyete
mes a partikulárisnál, tehát a részlegesnél előbb van.

Egy mezőn sokféle virág nyílik. Mindegyik a maga különlegességében, 
más voltában képvisel értéket, a maga másságával járul hozzá ahhoz az 
összhanghoz, ami egy mezőt virágaival széppé tesz. Úgy gondolom, hogy 
magyarnak lenni, szlováknak lenni, románnak lenni ebben a térségben azt 
is jelenti, hogy meg kell tanulnunk a helyes és igaz önértékelést, önisme
retet, és ennek az igaz, a másikra is tekintettel lévő kifejezésmódját és 
megélésmódját. Ez számomra, magyar bencés számára azt jelenti, hogy 
igent kell mondani Európára, de igent kell mondani a Keletre, annak 
minden értékére, közvetíteni és párbeszédet kell folytatni. Igent kell mon
dani az ortodoxiára keleten, igent kell mondani a nyugati katodlizmusra. 
A kereszténység küldetése az, hogy az evangélium frissességével beleépül
jön a mindenkor újba, és képviselje azokat az értékeket, amelyek nélkül az 
emberi élet nagyon színtelen, jelentéktelen. Ennek jegyében egyfajta felvi- 
lágosodottságot szeretnénk Pannonhalmán megőrizni, készséget, nyitott
ságot, félelemmentességet. Ha az ember ilyen biztos bástyák között él, 
mint ahogy itt vagyok, akkor a lelkében is nagyobb a biztonság, és kevésbé 
fél a bennünket körülvevő zűrzavartól.

—  V élem én yed  s z e r in t  m ily en  tá vo lsá g o t ke ll ta rta n ia  a z  egyh á zn a k  a z  á lla m 
tó l a h h oz, h o g y  m eg m a ra d jo n  an n ak , am i?

— A távolságtartás a felveendő magatartás. Ez nem ellenségeskedést, 
hanem korrekt kapcsolatrendszert jelent. Szeretettel és nosztalgiával hivat
kozunk Szent Istvánra, az egyház és egyúttal az állam szervezőjére is. 
Nekünk ettől az egyházmodelltől el kell távolodnunk. Az összefonódás ott 
kezdődött, és nagyon nehéz szétválasztani. A magyar katolicizmus a 
harmadik évezred küszöbén nem tekintheti modellnek azt a Szent István-i 
egységet, amely a trón és az oltár egységét olyan zavartalannak látta. 
Korfordulón élünk. Teljes mértékben nem tudjuk az államot és az egyházat 
szétválasztani, de az egyháznak mindenképpen önállósítania kell magát, 
gazdasági, szellemi és lelki vonatkozásban. Különben megint besétáltunk 
az összefonódás, az állami ideológia zsákutcájába. Az egyházat nem sza
bad az állami ideológia oltárán feláldozni, mert ez az áldozat sokkal 
értékesebb annál, mintsem hogy napi politikai pillanatnyi előnyök vagy 
konstellációváltozás szerint alakítsuk. Ehhez az egész magyar egyháznak 
az egyházról, az egyház lényegéről, küldetéséről való gondolkodásmódját 
kell megváltoztatni, méghozzá a II. vatikáni zsinat szellemében, melyet az 
Evangélium friss gondolkodásmódja hat át.

Ezredvégi beszélgetés Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapáttal 
(2000,1992. november)

ZENEI CSEVEGÉSEK 1.
Csevegések, csapongások

"Cseveg az olló..." - írja Jó
zsef Attila.

Beszélünk, hogy éppen be
széljünk, szépen, kellemesen, 
meghitten, feloldódottan, fe
gyelmektől távol, hadd ömölje
nek ki a lelkűnkből, tu d a 
tunkból a kikívánkozó gondola
tok, érzések. A csevegés egyben 
csapongás is; hadd csapongjanak 
a gondolataink ide-oda verőd
ve, egyik zenei témáról a hom
lokegyenest ellenkező, más 
témára, témákra ugrálva. Beve
zetés, kifejtés, bezárás helyett 
inkább színes ablakok mintájára 
legyenek új sorozatom cikkei 
mozaik-kockákból kirakottak. 
Ennyit előlegezésül.

A minap nálam volt a TV. Új 
sorozat indításáról beszéltünk, 
előszökkent a dm  is: HÉTKÖZ
NAPI EZOTÉRIA. Zseniális rá- 
érzésből született. Én magam 
m ásképpen  foglam aztam : 
MINDENNAPI EZOTÉRIA. 
Azt hiszem, a szerkesztőnek is 
igaza volt, meg nekem is. Az 
ezotéria mindenütt ott van. Azt 
írhattam volna: MINDENÜTT 
ITT VAN. Körülvesz bennün
ket. De mi csak a legkülönösebb 
dolgokra figyelünk fel. Csak a 
CSODÁKRA, a mindennapitól, 
a hétköznapitól gyökeresen el
térőre. A többi mellett elme
gyünk. Ezért aztán sokak tuda
tában nem is létezik ilyen foga
lom: hétköznapi ezotéria. Hiszen, 
ha EZOTÉRIA, akkor legyen 
rendkívüli.

Erről beszélgettünk a villás
reggelihez terített asztal mellett. 
És még egy sor egyéb dologról 
is. Maga a zene is ezoterikus je
lenség. A földi dolgok közül 
semmihez sem lehet hasonlíta
ni. Nem beszél a fogalmak nyel
vén, nem magyarázza önmagát 
tárgyak formájával. Nem lehet 
fogyasztani a "szokásos" módo
kon. Néha kicsi is megárt belőle, 
néha a sok sem elég. Megfogha
tatlan, milliárd arca van a zené
nek. Mindenkinek más arcát 
m utatja , és ugyanaz a mű, 
ugyanaz az előadás, ugyanan
nak a személynek sem mutatja 
meg kétszer ugyanazt az arcé
lét. Egyszerűen felfoghatatlan a 
ZENE. Ahhoz, hogy közelebb 
kerüljünk hozzá, különleges, 
beavatási szertartásokon kell

keresztülvergődnie az ember
nek. És amikor mindezen át
esett, teljesen magára marad a 
zenével: minden új műért neki, 
a hallgatónak kell megharcol
nia, vagy meg kell várnia, amíg 
a mű eljön érte, mint Don Jüa
nért a Kőszobor.

Közben elkészült a gépek 
beállítása és elhangzott az első 
kérdés, kérés: "Beszélj a zene 
mágiájáról. "Hirtelen az asztalra 
néztem: kettévágott tojás — 
akárcsak a bájos kozmogóniák- 
ban —, előttem volt a világegye- 
tem keletkezése, a szalám i
szeletek galaxisokként úszkál
tak a SEMMIBEN, és akkor 
megláttam azt a fényes, kemény 
tapintású fehér lapot, amivel a 
fény erejét mérték be előbb, és 
észrevettem a fekete cipőma
dzagot is, amivel az egyik sar
kát "befonták", hogy a sok holmi 
között el ne vesszen és mindig 
kihúzható legyen, ha szükség 
van rá. Itt volt előttem a ZENE 
MÁGIÁJA. Lázba jöttem. Lát
tam megelevenedni a fekete 
madzag, fekete krampusz alak
ját (van piros krampusz is!). Lát
tam, ahogyan kitárja szárnyait, 
ahogyan berepüli a kozmosz 
térségeit, elegáns kis fonott tes
tével, két, hosszú nyúlványlá
bával... Arra kértek, zongoráz
zak valamit. De én már nagyon 
távol voltam. Ezt az ezoterikus 
élményt nem lehet azonnal át
fordítani zenére, még ha egylé- 
nyegűek, akkor sem. Szinte le
vegő után kapkodtam, és hogy 
elüssem zavaromat, bemutat
tam elektromágneses papír-kí
sérletemet. Az Eugenia keksz 
borítópapírja alkalmas arra, 
hogy kis dörzsölés után mágne
ses erővel feltapadjon a tenyér
re, mégpedig úgy, hogy a papír 
van alul. Az ezoterikus élmé
nyem után nem tapadt mágne
ses erővel a tenyeremhez. Szinte 
k io ldódo tt belőlem  m inden 
energia. Hosszú percek után 
tudtam csak bemutatni kísérle
temet és csak akkor tudtam zon
gorához ülni és rögtönzésbe 
kezdeni. Akkor sem az élmé
nyemet vittem át hangokba, ha
nem a reggelizőasztal hangu
latát igyekeztem zenévé vará
zsolni. Finom, illatos harmóni
ák jelentek meg, egy kis csé- 
szezörgés-zaj a darab elején és 
végén, és egy kis humor az e- 
züst feketekávés kanalak billen
tyűkre helyezett játékos ötle
tével. Az igazi ezoterikus él
mény majd csak később fog fel
bukkanni zenémben, amikor ta
lán én magam sem várom, és ta
lán nem is emlékszem már rá. 
Éppen ez a TÖRLŐDÉS az igazi 
mágia, persze amolyan hétköz
napi, megszokott, de azért MÁ
GIA.— lO^pEX

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  kolozsvári Studium Könyvkiadó gon

dozásában nemrégiben jelent m eg a Ma
gyar irodalom Ady Endrétől Nagy Lászlóig 
cím ű m unka. A kötetet összeállította, is
m ertetésekkel és jegyzetekkel ellátta K. Ja
kab Antal.

V elünk éló kultúrák sorozatában kiállí
tást nyitott a Budapesti M agyarok Házá
ban a fővárosi Ö rm ény Kisebbségi Ön- 
korm ányzat a m últ év novemberében, ahol 
m indennapi tárgyi emlékek csakúgy szere
peltek a tárlókban, a falakon, m int a m a
gyar kultúra és irodalom  számos, főleg 
erdélyi örm ény szárm azású nagyságának, 
pédáu l Csíki Gergelynek könyvei, iratai.

B udapesten  1993 óta jelenik meg Közös 
út - Kethano Drom címmel egy roma maga
zin; a lap szépirodalmat, interjúkat és hír
an y a g o t közöl, ö sszh an g b an  azzal az 
etnikum -védő és ápoló m unkával, mely 
M agyarországon a kisebbségi önkorm ány
zatok létrejöttével újabb lendületet kapott. 
A lap  a fontosabb közlemények angol kivo
natát vagy teljesen angolra fordított szöve

gét is közli, és olyan problémákat is felvet, 
m int am elyekről Dr. Voigt Vilmos p ro 
fesszor, az ÉLTE folklór tanszékének veze
tője így nyilatkozik: 'M agától értetődő, 
hogy mielőbb meg kellene nyitni egy jól 
m űködő m agyarországi cigány m úzeu
mot".

A  Dialog lnteretnic legutóbbi számának 
egyik cikke a m agyarországi Kétegyháza, 
rom ánul Chitighaz, románok lakta község 
m últ századi és jelenkori példájára, tartásá
ra hivatkozik, mint amiből érdemes tanul
n i, és ko rabeli ú jságokból idéz tu d ó 
sításokat román kulturális rendezvények
ről, m elyeket m agyarok is tám ogattak. 
Ugyanebben a lapszám ban em lékeznek 
Stefan Ludwig Roth születésének bicente- 
nárium ára, cikkeznek a cigányságról és az 
erdélyi zsidóság múltjáról.

A  Látó 1996/12-es, KönyvLátó című szá
m ának tartalma: *** Egy gerinces lény; Bog
dán László A z álomban (?) látott könyv; 
Sebestyén M ihály Manuale confessorum; 
Lászlóffy A ladár Szürke, lehetetlen estén; Vi
da Gábor Vidéki olvasónapló; Fekete Vince 
Könyvek története; Lázáry René Sándor 
Quintus Horatius Flaccus műveire, Lázáry Fe- 
renczhez, Ten tat ion; Szilágyi Júlia Várakozás
olvasatok; Fodor Sándor A z én könyvem; 
Egyed Emese A z utálatos könyv és a fattyú;

Lászlóffy Csaba Könyv — könyvebb; János- 
házy György Könyv vagy tévé?; M artos Gá
bor Könyv/látó/más; László Noémi ha könyv, 
legyen; Kuszálik Péter Téma és parafrázis; 
Nagy Attila Napi robotos vagy organikus ér
telmiségi?; a lapszám  Somlyó György fordí
tásában hozza Jorge Luis Borges verseit.

A  Kortárs idei első számából kiemelke
dő Kolozsvári Papp László A  kripta egyen
súlya  c ím ű  esszéje. Sziveri János kö l
tészetéről Fekete Vince közöl tanulm ányt; 
Lázáry René Sándor újabb verseit Kovács 
A ndrás Ferenc "teszi közzé”.

A  békéscsabai Bárka 3-4-es számában 
Elek Tibor beszélget Király Lászlóval, Bállá 
D. Károllyal, Juhász Erzsébettel, Józsa T. 
Istvánnal és A ndrás Sándorral. A lap  hozza 
egyebek mellett Király László verseit és 
kisesszéjét.

A  Jelenkor decemberi szám ában Lázáry 
René Sándor versei.

A  Hitel 1996/decemberi számában ol
vasható egyebek mellett Cseke Péter Keresz
tyén erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két 
világháború közötti Erdélyben, valamint Lász
lóffy Aladár A  haza margójára című írása.

~ m t ~

Téli tanács magamnak
Áprily Lajos négysoros versét idézzük a 

vízszintes 8., függőleges 1., vízszintes 65., 29. 
és 2. számú sorban.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet utolsó sora 
(zárt betűk: Á, H, B, SZ, Z, V). 8. Az idézet 
első sora (zárt betűk: Á, M, S, D). 15. Belga 
atléta. 16. Színlelés, képmutatás. 17. Erős 
ütés okozta kemény daganat. 19. Bikák 
közepe! 20. Vidéki bácsi. 21. India szövet
ségi területe. 22. Vonatkozó névmás. 24. 
Argumentum. 26. Addig üsd a ..., míg 
meleg. 28. A budapesti Operaház építőjé
nek a betűjele. 29. A vízszintes 65. sor foly
tatása. 33. Ennek a papnak van fapipája. 
34. Feminin. 35. Vissza: szófaj. 36. OE. 37. 
Gléda. 38. A Kikládok egyike. 41. Félálom
ban van! 42. Katonatiszti rangrövidítés. 
43. Gépkocsi. 44. Együttműködő. 48. Or
szágos Tervhivatal. 49. Valakit ártó szán
dékkal vesztére kiagyalt helyzetbe juttat. 
50. Előzmény. 52. Önbírálat. 53. Sportesz
köz. 54. Helyez. 55. Attika egynemű hang
zói. 56. TÓÖ. 57. Csak félig szeret! 58. Kén 
és foszfor vegyjele. 59. SHÉ. 60. "...örülök 
/  Örülök mindhalálig" — Ady: A legjobb 
ember. 62 Izmai feszültségét csökkenteni 
igyekszik. 64. Szél teszi, régiesen. 65. Az 
idézet harmadik sora. 69. Diplomáciai testü
let. 70. Angol férfinév (... Lewis). 71. "A 
szusz az ... — s tílinkód vele" — Aighezi: 
A babonás tilinkó. 72. Textíliát készít. 73. 
Bégetést utánzó szó. 74. Fonetikus betű. 
76. A munka és az energia egysége. 78. 
Szilárd testet folyadékba merít. 79. Rákku
tatók. 84. Paradicsom, románul.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második so

ra (zárt betűk: A, Y, A). 2. Vasúti pálya előtt 
a közút átmeneti elzárására használt szer
kezetek. 3. Nincs szándékában. 4. Vissza: 
egy, angolul. 5. British Standard — brit 
szabvány. 6. Indulatszó. 7. Ötszázötven
egy, római számmal. 8. Mindegy, hogy 
melyik tárgy. 9. Állóvíz. 10. Értelmi képes
ség. 11. Lakatlan! 12. Helység Ukrajna dél
keleti részén. 13. A 66. számú sor alatti, 
fordítva. 14. Gyógyuló beteg. 18. Régi űr
mérték. 22. Szerkezetszakadás, követke
zetlen mondatfűzés. 23. Lekvár. 25. Rag, a 
-ve párja. 26. Kóborló középkori versíró.
27. Kétjegyű mássalhangzó. 30. Monte 
Christo börtöne. 31. Izomrögzítő szalag.
32. Kapcsolat. 39. Egységes, körülhatárolt 
terület. 40. Európa legnagyobb és legma
gasabb hegységrendszere. 41. Testben-lé- 
lekben kifejlett. 44. Mauna ...: 4205 m 
magas csúcs a Hawaii-szigeten. 45. Fél 
barack! 46. A Maluku-szigetek egyike. 47. 
Szíriái légiforgalmi társaság. 51. Házfelü
gyelő éjszakai "jövedelme". 53. Vaspát. 57. 
Ruhagyári szakember. 59. Város Oroszor
szágban Vologdától északra. 60. Osztrák 
idegorvos, elmegyógyász, a pszichoanalí
zis megalkotója; az első négyzetben sze
mélyneve kezdőbetűjével (1856—1939). 
61. Ézüst vegyjele. 63. Mesterkélt sóhaj. 65. 
Asztádum vegyjele. 66. Német te. 67. YS. 
68. A magyarországi kohászat egyik szék
helye. 75. Furkós. 77. Régi germán nép. 78. 
Ruhát tisztít. 80. Fordított feszítőeszköz. 
81. Irány a mélybe. 82. Orosz festő, a Ván
dorkiállítási Társaság egyik alapítója (Ny. 
Ny. 1831—94). 83. Kicsinyítő képző. 84. 
Rádium vegyjele.
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