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A z  em ber vá ltozik , a szó  marad; 
v isz ik , m in t ég a felhót, v í z  a csónakot, 
kifogják, aprítják: valaki m in d ig  vár.

A z  erdő szó tlan , a szokatlan p á zs it, 
a z  em ber más: elm osódik és didereg  
az elharapódzó fényben. M in d ig

a szó t fogadja.

K örvonalait e lve sz ti, á truházza  
ú j és szokatlan nemzedékekre: 
v is z i  a szó , m agával ragadja.

M in t vak em ber botja, m in t az igazság, 
ú g y  dörömböl m inden  zord  kapun. 
Fogják és fogadják: ellentm ondanak.

Zokognak, a vá lto zá s t okolják, 
a halandóság kurta szóvivő jét: 
a szó  pedig árad, a szó  marad.

G öm bölyű és partta lan , m in t a valóság, 
készü lődik a végnélkü li sorsra.

•  Felvételi-felkészítő 12.
•  Páskándi Géza versei

•  K. Jakab Antal: Meghaltál, megöregedtünk
• Bustya Endre: Szétszaggatott Biblia — 

darabokra szaggattatott ország
• Gaal György: A 110 éves EMKE
• Egyed Emese: Kedves Dé
• Sigmond István: Molekulák
• Sebestyén M ihály novellája
• Szöcs IstvámEllensellötan
•  SERÉNY M Ú M IA

KUSZÁLIK PÉTER /  /

AMILYEN MÉRTEKKEL...
Rengeteg tintát, írógépszalagot és 

ofszetlemezt elpusztítottunk az utol
s ó  öt esztendőben. Hála istennek: ír
hatunk, s a j t ó s z a b a d s á g  v a n .  Hogy mi 
marad fönn ebből a három köbméter
nyi hírlapból, folyóiratból, amit öt év 
alatt összeírtak (-tunk), arról majd a 
jólelkű utókor dönt...

A majdani szemléző jókat derü- 
lend botorságainkon és csetlő-botló 
írásainkon, irigylem őt ezért. Amiként 
magam is irigylem, hogy az 1940- 
1989-es sajtó bibliográfiájának anya
gát gyűjtögetve olyan csemegékre 
bukkanok, mint a Benedek Marcell 
szerkesztette Színház és Mozi című 
műsorfüzet, 1946/47-ből. A könyvek 
közmondásos sorsa szerint e kiad
ványt 47 év alatt senki sem vette kéz
be, én vágtam föl a könyvtári példányt. 
Benne a mazsola: Benedek Marcell bri
liáns elemzése Az ember tragédiájáról, 
másfél gépelt oldalnyi terjedelemben.

Mondom, irigylem magam azért a 
kétéves könyvtári piszmogásért, ami 
egyben szórakozás és szellemi épülés 
volt, de lassan lejár. Hasonló szép 
munkához nem hiszem, hogy még 
egyszer szerencsém lesz.

No, de nem erről akartam szólni.
Örömteli a s z ó  s z a b a d s á g a ,  de 

örömtelen, ha túlzásba viszik azt, és 
s z a b a d o s s á g g á  válik. Határt csak a 
jóízlés szab. A jóízlés pedig személy
hez kötődő dolog. Szomszéd úr cékla- 
vörösen lengeti az újságot és 
elfulladva mutatja: "hogy lehet ilyes
mit leírni? hogy nem szakad le az ég?", 
Malvin anyó csak legyint: "mindent 
megbír a papír". — Ugyanígy (vér- 
mérséklet, neveltetés, pártállás sze
rint) különböző lehet az alábbi esetek 
megítélése.

Néhány szemelvény a Nemecsek- 
dossziéból. Olvasóim jól emlékeznek 
> » > >  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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mint Duna, mint aki dudás akar lenni, mint 

dolog, diadal, szóval, kedves Tamás, kényelmetlen 
ember vagy te, mert nem hagyod nyugton közeleb
bi-távolabbi környezetedet, fordítási feladatokat 
adsz nekünk (nekem éppen románra), szervezteted 
az eleven találkozásokat írástudók és közönyösek, 
energikusak és tehetetlenek között, olvastatsz (a 
magad műveit is, persze, de tunyaságunk ellen jól 
teszed), sértegetsz, ha nem reagálunk, jössz, méssz, 
írsz közben-közben, dehogy közben: folyamatosan 
(folyamosán), nem lehet rád nem figyeliú. írsz, ha 
akarod ebben rejtettem el ír hazádat; a magyart ab
ban, hogy magyarázod a világot és ebben a világ
ban te éppúgy benne vagy, mint a fiatalságod for
rásánál kegyetlenkedő történelmi idő, meg európai 
emberségünk, gyarlóságunk és főnixmadársá- 
gunk.

Itt van most ez a regény is, mit akarsz vele, hogy 
képzeled, hogy mindent le lehet írni egy regény- 
triptichonban, egy háromágú Duna-folyamban, 
mindent, ami az érzékekbe és az azokon túliakba 
belefér? Honnan ennyi merészség, sőt ennyi írói 
önbizalom: ládd az Annales jókora team-je is bele
roppant a maga nem sokkal terebélyesebb vállalko
zásába!

Itt van ez az Árapály, mint az ifjúság, a persze 
műltat-jövőt is rejtő kezdet, a magyar értelmiségi 
lét mint ígéret és mint kudarc, itt van no az egész 
paradoxon egy sokszor jelképpé lett folyam meto- 
nímiájává lényegítve, neked bezzeg nem elég ma- 
gyar-ír-ságod (majd azt mondtam: magyar 
íróságod), folyton emlékeztetsz arra, mennyire le
hetetlen Európa egyéb jelentéseitől elszakítva meg
élnünk, sőt vizsgálnunk ezt a minőséget; persze 
hogy az idill vízparti pillanataival indítasz, naná, 
tudod te, hogy a folyóvíznek van iránya (majd azt 
mondtam: irálya!) sőt tartama, mert Kháron tudta 
már, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a vízbe, 
Dunába (majd azt mondtam: dumába), nem azért 
nem írtam hamarabb, mert nem tetszett a könyved, 
hanem azért, mert akkor is idegen volt és most is 
az; az első világháborút a nagyapáim háborús tör
téneteiből személyes dimenzióiban érzékeltem, és 
ha közvetve is, de gyermeki mivoltom méltóságá
ban éltem át; a második iskoláskorom óta, az első 
könyvriadalmak és filmiszonyatok óta tabu; értel
mezhető, de létemben megrendítő; az 56-os forra
dalom néhány életében szentté lett túlélője, 
meghurcoltja (már a politikai megtorlások meghur- 
coltja) csendben éli a védőnő, a nevelő, a nyugdíjas 
hétköznapjait, és olyan bennük a valamikori re
mény, döbbenet, szorongás, jogfosztottság néma 
története, mint az elsüllyedt Titanic: mélyre került, 
egyben már soha felszínre nem hozható...

Merthogy az Árapály időbeli origója, solstitiu- 
ma, vonatkoztatási pontja éppen 1956 ősze; nem
csak a Dé és Bűbáj gyermeke születendő, hanem 
valami visszavonhatatlan felismerés is, az igen so
kakat a gondolkodás szabadságára végleg ráéb

resztő tragédia: no, ki fizet érte életé
vel, ki függetlenségével? Nemcsak a 
szerelmi idülben Bűbájjá nevesült mo
dem Tünde lesz Búbájjá, párjavesztett 
leányanyává, majd (emlékszünk még 

Fehér Anna feláldozott éjszakájára) konok, eleven 
mártírrá; a regény egész világa átalakul, mondhat
nám, az értelmetlenség musili labirintusává, érted 
a módját, Titkos Krónikás, merthogy az volnál, bár 
néha saját neveden sétálsz az általad teremtett jó
kora színen: október huszonötödikén reggel a Pia
rista Közben zajló vitába keveredsz (az ország 
gazdasági kiszolgáltatottságával érvelő békeszó
noknak tromfolsz vissza). "Es az urán?" (a kérdés a 
második sorból pattant ki, kesehajú, oktondi fiatal
ember volt a kérdező, Dé felismerte benne sporttár
sát, a mellúszó Kabdebó Tamást. Befoghatná a száját, 
gondolta.)

Az időbeli bizonyosság tehát a forradalom, de 
kalandozásaid a képességeket, származástudatot, 
látásmódot jelentő családi múltba és az ennél még 
sokkal nagyobb szellemi mozgásteret jelentő szel
lemi előidőbe visznek minduntalan, a közös vonás 
nem is a magyarság, bár tagadhataüan, hogy erre 
mint privilégiumra emlékeztetsz, valahányszor 
utalásaid éppen a magyar genius lodt, a szittya 
nyelvemléket idézik az emlékezetbe, a legközösebb 
vonás persze, amire, no táltost azért nem mondok, 
de agyafúrt módon hivatkozol ezerféleképpen, Du- 
na-ember mivoltunk, ez ugye nem teljesen új rassz, 
csak érzéketlenek voltunk érdembeli meglátásá
hoz, értékeléséhez?

Mondhatnám, hangyaszorgalomra utal az a 
rengeteg Duna-vonatkozás (tulajdonképpen kul
túrtörténeti adat), amelyet összegyűjtöttél és amely 
mint a vízrajzi térkép ereinek szemmel is alig fel
fogható hajszál-hálója, átszövi a könyvet, az apa 
Dunatáj-naplójától kezdve, a nyugati tudákos Du- 
na-konferenciáig, ezt neveznék az okosok szervezi 
elv-nek, ezt a hol konkrét, hol elvont, hol cél, hol 
eszköz Dunát (az Árapály élethalált, örömbút, de- 
rűborút-teljességet jelent) — bevallásod szerint

mint a víztorkolat maga, ez a belátható; a követke
ző kötete a trilógiának már jegyzetekkel lesz igazán 
érthető, elárultad a címét is: Pezsdiilés.

Az írás persze lineáris, de ez konvenció szerin
ted is, előbb-utóbb a lényeges felidézendők mind 
kifejeztetnek; az emlékezésnek pedig nincs sor
rendje, csak esetlegessége; irigylem az ötletet, hogy 
fájdalmas születésekkel kezdted a folyamregényt, 
van szereplőd, akinek klasszikus fegyelemmel kö
veted bontakozó élete folyását, kedvenc folyamo
don azonban ár ellen haladsz, lassan, mint a 
kultúra idejében is, értve s így kultikusan keresve 
a kezdeteket. Mint egy misztériumba akarsz be
avatni majd az utolsó könyvben az eredet titkaiba, 
a tervezett köteteim is: Forrás.

A Mitteleuropa fogalomból mi itt a Szamosok, 
Küküllők, Olt, Maros Erdőn túli partján alighanem 
végleg kimaradtunk, de kitartón emlékeztetsz arra, 
ami van, volna: van Európának artériája, szent fo
lyója, művelődés- sőt hadtörténeti emblémája, 
földrajzi kuriózuma sőt monstruma, művészeti ih- 
letője és szublimálódott jegye, elve és ideálja. Azt 
írod egy helyütt: Pax Danubia.

Merthogy álmod a harmónia.
Műfordítás- és versköteteid, esszéid, kisprózá

id után küldöd, T. K. (Titkos Kabdebó, Tamás Kró
nikás), mozgó szempontodat, a Duna-bárkát, 
induljunk veled kényelmetlen és kockázatos szel
lemi kalandra.

"Az élet medre-é ez, avagy a halál árka?” — 
töpreng egyik alteregód morbid poézissel a kötet 
utolsó lapján. Nyugtalanító egy felvonásköz, mi
nek az elégiázás, ha Styx lesz a Dunából, mire a 
másba, a mába, a Pezsdülésbe (te mondád!) elérhe
tünk!

Tartozol a folytatással.

EGYED EMESE

K a b d e b ó  T a m á s :  Árapály, S t á d i u m  K .  B u d a 

p e s t  1 9 9 4 .  A  k ö n y v e t  B e a t t i e :  The Danube c  k ö t e 

t é n e k  B a r t l e t t  á l t a l  a z  1 8 3 0 - a s  é v e k b e n  m e t s z e t t  

t á j k é p e i  d í s z í t i k .

» > > >  folytatás az 1. oldalról 
a Pál utcai fiúkra, akik az "áruló" Ne- 
mecsek Ernő nevét, büntetésből, kis 
betűvel írták le. Majd, a regény vé
gén, amikor Nemecsek már halálán 
volt, elvitték neki a gittegylet arany
könyvét, benne csupa nagybetűvel: 
NEMECSEK, de már minden hiába... 
Mindig ez jut eszembe, amikor élő 
vagy holt személyek nevét kis kezdő
betűvel írják le.

Például Iuba Chisinevschi, aki 
könyvecskét írt a következő címmel: 
"A jugoszláv göbbelsek a háborús 
uszítok szolgálatában." (Mit olva
sunk? Az RMP kiadásában magyarul 
megjelent művek. Szabadság, Szé
kelyudvarhely, 1950. aug. 26.). A 
könyvet természetesen nem most ír
ta, hanem az előző demokrácia ha
sonló időszakában, amikor szintén 
divat volt személyneveket kis betű
vel írni. Goebbelsről annyit kell tud

ni: Hitler propagandaminisztere volt, 
a tömegtájékoztatást a nád ideológia 
és a háború szolgálatába állította; 
Berlin bevétele előtt öngyilkos lett. 
(Akadémiai Kislexikon.)

Kolozsvár választott polgármeste
rének nevét a legváltozatosabb mó
don írják a hazai magyar sajtóban. 
Ebből csak egyet idézek. Murvay 
Miklós (RMSz, 1991. aug. 4.) így em
legeti Gh. Funart: "Flugosgyuri a szo
bor alatt matatna...". Ha utcasarki 
beszélgetésen hangzik el mindez, 
semmi vész. Ha azonban egy orszá
gos napüapban olvasható 24.187 pél
dányban, már más a helyzet. Ezek 
után a Murvay Miklós-féle minősítés 
nemcsak önmagát, hanem országos 
napüapunkat is jellemzi.

Hertz Mikola, kolozsvári egyete
mi hallgató nem kisbetűvel írta fakul- 
tása titkárnőjének nevét, hanem 
'Tánti Hányingernek" nevezte, to

vábbá azt állította róla, hogy 1,39-es 
az intelligenda-hányadosa és "a télire 
eltett káposztát az agya helyett levő 
sötét üregben savanyítja". (Szabad- 
ság/Campus, 1994. nov. 4.) Kötve hi
szem, hogy e két állítását, 
alkalomadtán (szembesítés, sajtóper 
stb.) dokumentumokkal is bizo
nyítani tudná.

A m i l y e n  m é r t é k k e l  t e  m é r s z ,  
o l y a n  m é r t é k k e l  k a p o d  v i s s z a  —

tartja a népi bölcsesség.
Mit szólna hozzá a kedves olva

só, ha a fenti mérték szerint "andrei 
sütő"-ről olvasna, avagy a hivatalát 
hebehurgyán ellátó magyar tisztvise
lőről hasonló hangnemű cikket olvas
na valamely román lapban? Nem 
vagyok sem ügyész, sem bíró, bünte
tést nem kérhetek s nem mérhetek 
sem Chisinevschi, sem Murvay vagy 
Hertza fejére. Amit elmondtam, pél
dázat csupán. Okuljon belőle, aki ar

ra érdemes.
A példázat után következzék egy 

újabb idézet — és annak kommentár
ja. "Román körökben nagyon népsze
rű újabban az a megfogalmazás, 
hogy 'mindkét fél szélsőségesei', 
mintha a Funar, Gavra, Vadim & Co- 
nak lennének magyar megfelelői is.” 
(Márton Árpád: Villogó lólábak. Eu
rópai Id6,1994.16. sz.)

Közismert az ó-magyar mondás: 
messze van, mint Makó Jeruzsálem
től. Talán Abul-Kászem Manszúr Fir- 
dauszi említi először ennek a mon
dásnak ó-perzsa párját: messze van, 
mint Jeruzsálem Makótól. Azóta ekét 
város lakói ekképpen fumigálják egy
mást: "ők azok, akik olyan távol áll
nak tőlünk".

Holott — egymáshoz képest — 
egyenlő távolságra vannak.

Ez tisztán látszik egy harmadik, 
kívül álló pontból.
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A XX. SZÁZAD EMLÉKKÖNYVÉBE
MIKOR MÁR ŐSTERMELŐ
Mikor már mit sem ér Néha álmomban őstermelő vagyok. Valami tót-
ama hintó-szekér: ágast álló vásár. Nem ismerem föl a viszonteladót,
törött tengely, küllő rohad, Borzasztó emlékezés-zavarral küszködöm,
és nincs hozzá már nyolc lovad, —  Egy év, kettő, három, négy... öt... és 6 újra jön.
mikor már mit sem ér: Eladja drágán, mit olcsón kapott,
kocsisod, parádés személy, S 6 mondja már: őstermelő vagyok.
gyeplő, hám zabla, cifra bak------------ Hát szánnom kell vagy éppenhogy: csodálnom.
jó lesz két lábad is, Szerencsére csak addig tart az álmom,
meg az ökörfogat.

GRAND PRIX 
ÚRI VERS
Már nem csúszhat le torkomon 
olyan sokáig az a főtt szesz, 
hogy tósztra találjon egykoron, 
és én legyek a derbigyóztes.

Ó hány Grand Prix! Elúszott mind. 
Se futónak, se futtatónak 
nem lettem jó  —  ezek szerint. 
Vadlovasa a kihalt lónak?

Vadevezős tán vadvízen?
A Duna volt az? Ama tenger ? 
Nyomomba nyalint ómenem, 
s piszkos hullám játszott fejemmel?

Dehogy tudom. S mit érdekel: 
emlékművem fut fába, kőbe?
Egy kísérőm mindig kerül.
A vámszedő. A  temetőbe.

KIDOBOLÓS,
A KISBÍRÓ 
EMLÉKKÖNYVÉBE
Mindazon kányák,
kik orránál fogva vezetik istent —
nagyon megbánják!

VALAKI
EMLÉKKÖNYVÉBE — 
KÉRETLENÜL
Léphetsz-e egy fo lyó b a  kétszer?  
Sültgesztenyét egy nemzet kezével? 
Kiirthatod-e a véglegest: 
sose az arat, aki vetett...?

J'ACCUSE
Csak ordítanám én a J'accuse-öm... 
Hogy' pirítana lassú, vad tűzön.

VALAHOL
Egy hegyipatak zuhog magában.
S nem hallja senki.
Pisztráng villan, a Nap nem látja. 
Vak erre a kis csillanásra.
Csurran vagy ömlik —  köveken átal. 
Oly egyedid. Ki az, ki rávall?
Ki az, ki megtört habokra mutat:
—  O tt valahol zuhog egy patak... 
Mert nem lehet, hogy ne zuhogjon.

USUS FRUCTUS
Tiltakozásom tömb volt. Ergo: nem üres.
Mégis beköltözött tiltakozásomba
egér, patkány, kígyó, róka, sőt szegény rühes
macska is. Tücsök, bogár.
És mindenféle szemfüles.

Tiltakozásaimba a h aszon élvezet 
fészkelte be magát.
Tanyát vert düheimben 
Műugrás, Műlesiklás.
Tiltakozásom kaloda volt s gerebenes párnám, 
komforttal bélelték maguknak 
s önsanyargató szerszámaim kidobták.
Nékem szakadék széle —  nekik dobbantójuk, 
s már undorodom tiltakozásaimtól, düheimtől —  
nem ismerek saját gyermekemre.

Ó összekomfortos tiltakozások!
Ó nékem is jobb lett volna inkább 

m adám  Récamier-n tiltakoznom 
egyébért: Hogy fölzabái a kéje.

A JÖVENDŐ 
LÁBA NYOMÁN
A jövő az volt, ami elmúlt.
És lába nyomán őszi víz, sár.
A jövő az lesz, ami elmúlt?
Dehogy tudja ott a kisded 
jászolban, hogy jövőjét élem.
S így élte ősöm is jövőmet.
Sokat n a sso lt belőle mindig.
Tavasszal majd kinő egy fűszál —  
a lába nyomán átvert zöld szeg.

KETTŐT NEM TUDNI: 
ÚJHITEM
Csak kettőt nem tudok még...
Jár-e köztünk s valahol az Isten? 
pedig hogy’ szeretném!
S jár-e ember távol, csillagon?
Bizony nem ártana!
Nem a masinája kell 

A szava.
Szava.
Szava!

TANÁCS
A z árral úszva légy öngyilkos 
vagy árral szemben? —  Dehogy mindegy! 
Ne légy sehogy vagy légy akárhogy 
egy valahogy? —  Dehogy mindegy!
Ha születésed öngyilkosság 
részletekben... ápold nagyon 
Vigyázz. Élj túl még egy-két zsarnokot.

Meghaltál, 
megöregedtünk
Nem minden irodalmi értékű vers lírai. A lírát 

csak azok a költők szolgálják, akik ki is szolgáltat
ják: akikben testet ölt az alanyi költészet, hogy 
kisajátítván látásukat és hallásukat, láthatóvá és 
hallhatóvá tegye tulajdon létkérdéseit. Lírikus a 
szó legmagasabbrendú értelméban az csupán, aki 
leleplezi (leleplezi és nem valóra váltja) a líra 
összes lehetőségét, ideértve lehetetlenségét is. Rit
ka az ilyen költő. Irodalmunkban Páskándi Géza e 
kevesek közül való. Verseiben anyanyelvén szól 
hozzánk a líra.

A lírai szemlélet számára nincs testetlen szel
lem, és nincs test, amely ne volna egyben szellemi
ség is. Páskándi Géza költészetében mindennek 
közvetlen tényszerűsége van, és minden közvetle
nül lényegi. A  lány testben nem célját, okát, eszkö
zét, letéteményesét látja az élettani törvénynek, 
hanem magát a törvényt. Kezének leikével illeti a 
nő orcájának lelkét. Felszólítja a gyakorlatozó ka
tonákat, hogy kerüljék ki afüvön Vogeliveide dalát. 
Ujjai valami kézzelfogható metafizika után matat
nak, a szavakat buja érzékiséggel szereti, egy nagy 
ember erkölcsi példáját a nagy ember porhüvelye
ként kéri számon önmagától, fogalmai pedig mint
ha a zsigerekből táplálkoznának.

Izgatja az időszerűtlenség, alighanem azért, 
mert az idejétmúlt —  a halott hajához hasonlóan 
—  magába szívja, megörökli a letúntnek minden 
rejtett erőtartalékát, akárcsak a költészetben. A z  
időszerűtlen pőrén, a nyilvánvalóság fokán mutat
ja fel a maradandót. Hogy ennek a dölyfös poétá
nak, aki oly félelmetesen sokat tud a testi-lelki 
elnyomorodásról és oly mámoros önfeledtséggel 
ünnepli a puszta létezést is, hogy e, befelé, fátyolos 
sárga szemmel hunyorító világmegváltó számára 
az önmegtartóztatás és a magány: csaknem le
küzdhetetlen kísértés —  abban ott a költészetté 
válás nem is olyan tudattalan vágya. A magány a 
lírai egyszeriség emberi létmódozata Páskándinál.

Amikor a nyáját nem számláló, hanem megol
vasó juhász láttán felsóhajt: "így szerettem volna 
én is:lörökköntől-örökkétiglszámolván is csak ol- 
vasnijaranygyapjas perceimet" —  akkor itt 
ugyanaz történik, mint évezredek óta mindig, va
lahányszor igaz költő a futó pillanat megállásáért 
fohászkodott: a líra elrabolja a lírikust az élettől és 
a haláltól. Különbékéje vagy különháborúja a mú
landósággal a költőnek jó alkalom arra, hogy saját 
arcában gyönyörködjék és saját sebeiben vájkáljon. 
A líra nárcizmusa ez, a líra mazochizmusa ez.

Géza! Múlhatatlan békét kötöttél és múlhatat
lan háborút indítottál. M i most már nem imádjuk 
magunkat és sebeinket. Meghaltál, megöreged
tünk.

K. JAKAB ANTAL
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HELIKON

SZŐ C S ISTVÁN

ELLENSELLŐTAN
azaz

antimisztérium
—  Ejnye, m anapság! ejnye m anapság  

ú gy látszik!— kiáltanak fel ütem esen azok a 
rétegek, akik m ég m indég rendszeresen ol
vasgatnak; például a nyugdíjasok; ú gy  lát
sz ik , m é lta tla n k o d n a k  (v a g y  titok b an  
lelkesednek?) világhóbort és közbolondéria 
a m iszticizm us; s fejcsóválva böngészik a 
napilapok rovatait, am elyek a töm egek szá
mára m egfelelő hígításban közlik az eredeti
leg  csak beavatottaknak szánt okkult ta
nításokat. A  titkos tudom ányok népszerűsí
tő magazinokban és tévéjátékokban látsza
nak közkinccsé laposodni, s úgy látszik, a 
legegzaktabb tudom ányok sem  m entesek a 
kétértelm űségek játékaitól; és titkos szertar
táskora turisztikai vállalkozások szerveznek  
tíz- és százezres tömegeket.

Á m de ugyanakkor! Á m de ugyanakkor 
m egint jelentkezik a hiperkritika, a m iszti- 
dsta-herm eneuta tarantellákat szélsősége
sen  ra c io n a lis ta  d e m itiz á lá s i roham ok  
követik (vagy egészítik ki?), s m íg egyrészről 
éppen a kritika válik az analógiák túlhajszo- 
lásával m ágikus hókusz-pókusszá (esszé), 
másrészről olyan új-újtárgyilagos és szélső
racionalista leleplező újraértékelések merül
nek fel éppen a legokkultabb és legtitkosabb 
szentségek összefüggésében, és nem kevés
bé merész, sőt elszabadult képzelőerőre tá
m aszkodnak, m int a neosátánista apokalip- 
szológják.

(S am i csak azt bizonyítja, hogy mindaz, 
amit ma NEW  AGE-nek nevezünk, új világ
kép és új életérzés és Új Csiklandósságok, 
végeredm ényben nem  más, mint a romantika 
m indent elsöprő visszatérése, a nagy Étemel 
Retúr! —  hiszen a romantikára jellemző az, 
hogy szív  és ész zűrzavaraira kaján ludferi 
ellenlöketekkel válaszol. Mindegyre. A hogy  
én ezt szépen egybeszedegettem  és leírtam, 
megjósoltam és bejósoltam jó huszonöt év
vel ezelőtt, Romantika és Hétköznapok című  
m űvem ben, amit annakidején a Kriterion 
v issza u ta síto tt, D om ok os G éza, Bretter 
György és a m ég oly ifjú Molnár Gusztáv 
közös platformján, hogy nem lehet vállalni 
egy ily  m odem ségellenes művet, m ely sze
rint a m odernség is egyszer véget ér, mint 
akármi más, és nem csakhogy nem  győzi le a 
Hétfejű Giccset, hanem méginkább rászaba
dítja a világra. És hogy különben is, ekkora 
fokú antimarxizm us és antiantimarxizmus 
kibírhatatlanul unalmas, és ettől kezdve kel
lett nekem  is besorolnom a posztm odem  
utánlövérek egyletébe... —  egyszóval nem 
csak az igaz, hogy a romantika a szélsőraci
onalisták álarcosbálja, mint azt egyszer oly 
igazán megállapították, hanem ellenkezőleg  
is, a szélsőradonalizm us is lehet a Túlzó Ro
mantika álöltözéke!)

A múltkoriban, bizonyos álteológiai álo
koskodásokkal kapcsolatban említettem a 
Jézus Krisztusról elburjánzott újdondász ér
telm ezések között azt a legbizarrabbat, hogy  
Jézus Krisztus csak —  egy gomba volt! S mi
után erre vonatkozólag szám os olvasó (egé
szen  pontosan három) bővebbet is  akart 
tudni, m egragadom  az alkalmat, hogy a szá
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z a d v é g  k é ts é g te le n ü l  
e g y ik  le g m e g d ö b b e n 
tőbb művéről értekezve, 
visszatérjek erre a kér
désre is; annál inkább, 
m ivel a szóbanforgó mű  
sz e r z ő je , K em én y  Fe
renc , ugyancsak e gom 
b a -te ó r ia  b írá la tá v a l  
kezdi. Az alábbiakban te

hát, hevenyészett rövidítésben egym ással 
szem be fogom  szegezni a két hiperkritikus 
mítoszrombolást.

John Allegro, kitűnő sem itológus, aki az 
árja és a sémita nyelvek közös ősének a szu- 
mér nyelvet tartja (ugyanúgy, ahogy Schle- 
g e lé k  n e m z e d é k e , m on d ja  K em ény, a 
szanszkritból, mint az indogermánság ős
nyelvéből akarta levezetni az összes árja 
nyelveket), csakhogy levezetéseit a történeti 
hangtan Chimérájának a segítségével akarja 
megejteni s ez eleve hiteltelenné teszi; hiszen  
az üyen m ódszerű etimologizálásra vonat
koztatható mindenek előtt Voltaire m égha tá
rozása: "Az etimológia az a tudomány, a- 
melyben a mássalhangzóknak kevés szerep  
jut, a magánhangzóknak m eg éppenséggel 
semmi". Viszont A llegro gom ba-elm élete 
megérdem li legalábbis a kritikát.

A z angol szerző m űvében— A szent gom
ba és a kereszt — azt állítja, hogy az őskeresz- 
té n y s é g  e r e d e t ile g  e g y  k e le ti m is z té 
rium-vallás volt, amelynek a beavatottjai a 
mérges légyölő galóca szűrletét (párlatát? —  
Dekoktes?) fogyasztva, önkívületbe estek, 
melynek során különös tudat-tágulás élmé
nyeiben részesülnek. Allegro szerint a Jézus 
Krisztus név csak "fedőnév", amely a beava- 
tatlanok elől a kábítószer —  varázsital — el
titkolására szolgál.

Kemény Ferenc szerint viszont az őske
reszténység a régi emberiség legfontosabb 
táplálékának, a kenyérnek a kultuszából 
ered, s e kultusz már az újkor földm ívelési- 
forradalma alatt kialakult, tehát mintegy ki- 
lenc-tízezer éve. Jézus Krisztus szerinte ezt 
jelenti: Ehető Gabona!

John Allegro tétele eszünkbe idézi, hogy  
már régebben is egyes tudósok az egyipto

miak istenábrázolásait (állatfejű ember-ala
kok) egy bizonyos gom bakivonat fogyasztá
sa által k iváltott hallucinációknak tulaj
donítják, s hogy a sámánhit kutatói is foglal
koznak a sám ánok ön k ívü letét elő id éző  
gombamérgekkel; viszont m ost azt várná az 
olvasó, hogy Kemény Ferenc, a keresztény  
áldozási, illetve úrvacsora szentség elem zé
sével kezdi; amikor Krisztus m egtörve a ke
nyeret, íg y  szól: Ez az én testem , am ely  
megtöretik tiértetek, vegyétek és egyétek... 
azonban Kemény Ferenc szigorúan elutasít 
magától m inden ezoterizm ust. János evan
géliumának a Teremtésről szóló  kinyilatkoz
tatását: Kezdetben vala az ige és istennél vala az 
ige, és isten vala az ige —  így fordítja a realitá
sok nyelvére: Kezdetben vala a gabona, és 
(egy) istennél vala a gabona, és (egy) isten 
vala a gabona.

H ogy mint véli felismerni az ige, majd az 
isten szóban is a gabona jelentést? Egyálta
lán, nyelvészeti koncepcióiról, m elyek sze
rint a tagolt beszéd, azaz az emberi nyelv  
egyszeri találm ány, a szexu ális  élm ényt 
visszaadni akaró ritmikus hangalakból ered, 
s a jelentésbővülések-fejlődések útja ez: kö
zösülés (nem zés)— élvezet — eledel, illetve: 
nem zés-létrehozás-cselekvés ("csinálás"), s 
hogy ez a nyelv, m int (magyar ősnyelv) az 
újkori m ezőgazdasági forradalom nyomán  
létrejött kontinentális méretű gabonakeres
kedelem ben nem zetközi n yelvvé vált, és 
döntő hatással volt a többi nyelvek keletke
zésére —  nos minderről, (ismertetőlegesen  
és bírálólagosan) külön alkalommal fogok  
írni... Ezúttal csak arra akarok kitérni, hogy  
ez a materialista-racionalista szem lélet Ke
m ény Ferencnél nemcsak a kereszténység és 
általában a vallások dem itizálásához vezet, 
hanem az emberiség mítoszainak és népköl
tési hagyományainak, az emberi viselkedés, 
szokások és jelképek rendszerének átértel
m ezéséhez is!

*

Hadd lássuk, m iként merülnek fel múlt
koriban m egénekelt sellőink m ost a habból, 
az új-kritidzmus folyamában, Keménynél?

A sellő — hableány, vízitündér, szirén, 
sőt nimfa is —  eredetileg vízrajzi fogalom: a
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folyóm eder sekélyebb részét jelöli, a gázlót, 
zúgót, örvényes partszakaszt, v íz  alatti zá
tonyt. (Kemény Ferenc m egjegyzi, hogy az 
angol Shallow ugyanezt jelenti, noha az an
golban nincs etimológiája; s ez névadója a 
"sekélyesség" fogalmának is nálunk.) Mint 
csábos, látom ásszerű nőalak, sőt, m int a csá
bításjelképe a sellő szó  nyilván ilyen tartalmi 
rövidítésből ered;« selló (súgó, zúgó, hullám
verés, vízhabzás) tündére.

A z európai költészet talán legnépszerűbb  
sellő-alakja a Lorelei, H eine verséből: csen
desen folyik a Rajna, s ím , odafenn, a sziklán, 
az alkonyi napfényben egy aranyhajú lány 
fésülködik, aranyfésűvel és hozzá m ég éne
kel is. A  hatalmasan szárnyaló dallam fájdal
m as ábrándokat olt a szívbe, de ha a hajós 
hozzá evezne, jaj neki! stb. (A név maga talán 
egy  lure alakú szóból ered, ami amolyan ha
vasi kürt félét jelöl).

H ogy látja azonban Kemény Ferenc a csá
bos hableányt: archetípusnak? tündérálom
nak? egy  galaktikus H ollyw ood paleo-aszt- 
ronauta toplista-vezetőjének? N em , egészen  
másképp!

A  csen d es, su ttogó  fo lyón  gabonával 
megrakott hajó úszik lefele; a part sziklái 
m ögé rejtőzve éber rabló-tekintetek követik  
nyom on. Egy kiugró sziklához a rablók egy  
m eztelen nőt kötöztek, hogy a hajós kereske
dőket odacsalogassák; ha majd kiszállnak s 
a nőhöz rohannak, akkor majd végeznek ve
lük.

Ez Kem énynél nem  játékos, krimi-írói öt
let. Óriási fogalomtár és jelképrendszer tá
masztja alá.

N em csak a hableányt értelmezi át, ha
nem  a boszorkányt is. Például: miért ábrázol
ják a boszorkányt m in d ég  m acskával és 
kígyóval? Mert az ősföldm ívelő a nő volt, s 
m int gabonaterm esztőnek s tárolónak, leg
vadabb ellensége az egér és általában a sok
fé le  rágcsáló; innét K em ény szerint mai 
napig a nőkben az atavisztikus félelem  az 
egértől! A  kőkori nő azért két háziállatot te
n yésztett ki, ú gy-ah ogy, félig-m eddig: a 
macskát és a kígyót, mert mindkettő egér- és 
pocokvadász!

Miért ábrázolják a boszorkányt seprűvel? 
N em  mániákus tisztaságszeretet miatt: a ho- 
szú  nyelű  seprű a gabonatermelő őshölgy
n ek  fo n to s  sz e r sz á m a  v o lt ,  m ert a 
kalászokból kitaposott gabonaszem et azzal 
seperte össze, hogy majd megszitálhassa!

A z angyalok — gabonakereskedőnők; —, 
enni hoznak az éhezőknek, azért szárnyasok, 
mert a gabonatermelés kiegészítő gazdasága  
a baromfiudvar; a gabonatermesztőnőt tyú
kok, libák veszik  körül s annak tollaival ékes
kedik.

Azonban az ördög is ebbe a körbe tartozik: 
az ördög a gabonakereskedő, aki m indég el 
akarja vinni a szegén yemeber lelkét, azaz 
gabonáját —  lásd a gabonára vonatkoztatott 
áldás és élet kifejezéseket —  és m indég igényt 
tart a szegényem ber valamijére, főleg a ter
m ése egyrészére. Anépköltészet szegényem 
bere és ördöge között folyó, soha véget nem  
érő viaskodás, amelyben döntő szerepe van 
a furfangnak — az ördögöt sokszor átverik 
— , a m ezőgazdasági őstermelő és viszonte
ladó örök harcát tükrözi. M int válik a bukott 
angyal ördöggé? Úgy, hogy a tönkrement 
gabonakereskedő kénytelen  elm enni egy  
másik gabonakereskedő ügynökének, vagy 
végrehajtójának. Az angol ügyvéd segédeit 
ma is devil-nek nevezik!

A  gabonakereskedők kedvenc fogadójá
nak gyakran egy ló a címere, fehér vagy  
vörös ló, mert a kereskedő lovon utazik, s a 
liszt fehér, a rozs vörös stb. Az ördögnek 
azért van patája, mert az utazó kereskedő 
hosszú  köpenye alól kilátszik a lóláb. Szarva 
m eg azért van az ördögnek, mert —  itt ném i
leg függetlenedem  Kemény magyarázataitól 
—  a szarv szó bizonyos változatai úgy hang
zanak, mint a gabona neve, lásd com- stb. A  
szarvas is ezért gabonakereskedők kedvenc 
állata: mert nevének hangalakja pl. latin cer- 
vus idézi a gabonaistennő, Ceres nevét. Ceres, 
avagy másképpen, Keres, a hitregében erdőn- 
m ezőn a lányát keresi, s azóta a magyar em
ber is keresi a kenyerét.

Kemény Ferenc szerint a csodaszarvas az 
őshajdani hatalmas Hunor&Magor gabona- 
kereskedő céhnek a cégtáblája, "firmája" volt; 
a Magor szó nyilvánvalóan utal a magkeres
kedelemre. E fejtegetések így  röviden kivo
natolva talán túl játékosnak vagy cinikusnak 
hatnak, Kemény Ferencnél azonban óriási 
nyelvészeti és társadalomtörténeti érvrend
szerekbe ágyazva valósággal sokkoló hatá
súak, azaz megdöbbentőek.

Amikor a nők kezéből egyre inkább a 
férfiakéba kerül a földm ívelés és a gabona
kereskedelem, a címereken feltűnik az orosz
lán; m ert a hata lm as.gab on arak tárak at  
szdídített oroszlánokkal őriztették; és a sas, 
mert a gabonaföldnek kártevői — nyulak s 
m ás rágcsálók ellen —  a földm ívelőnek ha
talmas szövetségese volt.

Nem csak a későbbi nem esi címerhaszná
lat, de az etikett is m integy a gabonakereske
delem  reklám fogásaiból, m ai hasonlattal 
élve, szappanoperáiból ered.

Miért hajolnak m eg a férfiak, és miért 
pukkedliznek a nők? A kereskedő lenyíratja 
a haját, hogy feje a tarlóra emlékeztessen, je
lezve, hogy learatott, s azért hajol m eg, hogy  
ez jobban látszodjék. S m ivel nyírott fővel 
fázik, kalapot visel; de miután egyszercsak 
m indenki kezd kalapot viselni, a vevőnők  
előtt leem eli kalapját, hogy felfedje gabona
árus kilétét; akkoriban m ég nem kézzel, ha
nem lábbal dagasztottak, ezért a nő a lábi- 
dagasztás mozdulatával, pukkedlizéssel jelzi, 
hogy vevő az ajánlatra.

Kemény Ferenc az eddigiekhez képest 
egy teljesen új történelemfelfogást dolgoz ki 
az osztálytársadalom eredetéről. A teokrácia 
és monarchia, azaz a papi uralom és királyi 
hatalom  keletkezésénél nem  homo sacer, 
avagy a fegyveres hódító lovag alakjából in
dul ld. Szerinte a m eggazdagodott gabona- 
kereskedők előbb kerültek hatalomra, mint a 
kard nemesei; utóbbiak csak a gabonanagyke
reskedők és földbirtokosok fegyveres csatló
sai, kísérői és "gorillái" voltak kezdetben, 
csak később tették rá mint osztály, a kezüket, 
a már összehordott vagyonokra.

A pénzarisztokrácia és a fegyverarisztok- 
ráda m indég is összeolvadásra törekedett. A 
magyar történelemből Kemény legjellegze
tesebb példaként a Hunyadi család törté
netét hozza fel, m ely szerinte eredetileg  
bankár — pénzkölcsönző — család volt. Leg
közelebb azzal folytatom, miként jutott Ke
m ény erre a felfedezésre— éppen a Hunyadi 
család címerének elem zése által.

Kemény Ferenc (Franz Kemény): Im Anfang 
war das K om  oder d ie grossen  M ythen der 
Menschheit Körösi Csorna Sándor történeti társulat 
kiadása München 1993

John Allegro: The Sacred Mushroom and the 
Cross, Hodder and Stoughton Ltd. 1970

HELIKON

SIGMOND ISTVÁN

MOLEKULÁK
Ö tm illiárd bevérzett szem ű  kuli 

menekülőben. Hová? Isten áldásáért ri- 
mánkodunk a csuhába öltözött, lapo
san  p is lo g ó  b é r e n c e k n e k . F ehér  
búzaszemek? Sötét vörös kenyér. Be
vérzett szem m el világosnak látod a 
vért. A z Igét is fekete könyvekből hir
detik. És az élet a halál része, Uram. S 
ebből csak az elm úlás emberi. A  többi 
vérbe fúlt álom, lidércfény, ceremónia. 

*
Cinóbervörös kutyákról meséltem  

nektek a minap. Senki sem figyelt oda. 
M ételybe öltözve ugatnak már. N em  
halljátok? Ott az az ember, nem  tudom, 
m i a neve. Talán Krisztus, vagy M oha
m ed, vagy csak egy ember formájú föl
di giliszta. Tátog szótlanul. N em  tudok  
rímben tátogni vele. Hexameterekben 
m eghalni tilos. így  a cenzúra. M oso
lyogj fel a napra, s ha belédzuhan az 
elem ek csendje, ne nyugodj bele. M ég 
m indig jobb, ha eltipornak. Mert ha a 
cinóbervörös kutyák rád emelik dül- 
ledt szem üket, önmagadban sem  ta
lá lsz  rejtekhelyét. K eresztre fe sz ít
hetnek, hogy aztán kétezer év ig  ke
nyérre kenve ízlelgessék szellem ed. És 
ha azt hinnéd, hogy nem csak a m on
dat, hanem a lét m aga is képzavar, nézz  
körül. Ném a sikoly vagy egy  földöntúli 
álomban. Ezt m ost karriernek hívják. 
N eked adom  az egyetlen igazságot, 
am ely kormányozza a világot: a bitófá
nak nincs árnyéka. A  keresztnek igen.

♦
Egyfolytában csak ugatni kellene. 

Beszélni is lehet, de minek? A  kim on
dott szót ízlelgeti a világ, hátadat vere
getik, vagy belédrúgnak. Egyre megy. 
A  feledés szem fedője előbb-utóbb beta
karja a szót. A z ugatást soha.

*
O m inózus délután. Lábatlan kol

dus imát kaszál. Hosszan célzol, hogy  
tenyérbe találj. Isten legyen veled. Be
szállunk. S jött az a fa. Terebélyes aka
dály. Kedvesem fara a negyedik ágról 
lóg alá. Én jobban jártam. Vérbe már
tott cukorfalat. Fejem a hónom  alatt, 
deréktői lefele csak emlékekben élek 
tovább. S a koldus tovább kaszál.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

JOHN LENNON EGY DROTVAGOT 
KÉR BOLDOG TAMÁSTÓL

Hová tűntek? Hol vannak? Elbúj
tak volna?

Hiszen még az előbb is körülötted 
kosiattak, szóltak, menj velük. Le ne 
maradj. Ne ragadj le az emlékeidnél. 
Kár lenne.

Te visszafordultál, mondjuk egy 
zsebkendőért, vagy lekaptad a gyu- 
fásdobozt az ablakpárkányról, úgy
sem dohányzik senki rajtad kívül a 
házban, épp csak lélegzetet vettél a 
lépcsőházban, és a mellkasodban az 
ismeretlen nyilallás telibe talált.

Mintha kiestél volna az időből. 
Vagy kivágtak volna egy kartonra raj
zolt vázlatból. Felkasíroztak a ma
gány deszkalapjára.

De hiszen Boldog Tamás látta, 
hogy a lépcsőház vitrályszegélyű üve
gei előtt gerlék korzóznak alpári bol
dogságban, az arc, melyet a salétrom 
szivárogtatott a falra, már nem téged 
néz, mintha elmozdult volna, élesebb, 
határozottan emlékeztet valakire.

Még sosem fordult elő, hogy itt 
hagytak volna?

Na látod, akkor mitől vagy úgy 
kétségbeesve?

E)e ezek olyanok, mintha mindig 
lettek volna, ahogy a szavak, ame
lyekről senki sem tudja, kitől is tanul
tuk, egyszerűen a nyelvedre siklanak, 
kipattannak a tollad alól, álmodban is 
reád találnak.

Rossz vicc.
Kétségbeesetten nézett szét a szo

bában, előrement az erkélyig, elhúzta a 
függönyt az ablak elől. A hó rézsútosan 
hullott, zuhogott április vállára-csípőjé- 
re. Távolabb a dombok felett napfény 
szivárgott hideg óvatossággal

Bosszantotta, hogy megszöktek, 
rá akart gyújtani, de valami ócska cso
mag akadt a kezébe. Ilyet sem szívott 
vagy huszonöt éve. És a gyufa olyan 
sárga volt, mint régen. A zene, a zene 
nem a földszintről, nem is a szom
szédból, tulajdonképpen meg nem 
határozható irányból és mindenün
nen egyszerre nagyon követelőző 
visszafojtottsággal áradt, azt énekelte 
John Lennon, hogy All you need is 
love, ami persze nem teljesen értel
metlen, ha nem fél az ember, hogy 
szemberöhögik. Azt mondják Boldog 
Tamásnak, ez, fiacskám, tömény giccs, 
amikor...

...amikor, képzeld, John Lennon 
kilépett a lépcsőházi arc mögül, az a 
salétromos arc, egyszerre nem is volt 
már a falon, a lépcsőház gyalázatos 
sivatagában, a kopott öreg sziklák 
között, hanem...

Leült az ágyad szélére, be sem 
nyomódott alatta a takaró citromsár
gája. Mindig sejtetted, hogy sovány és 
hajszolt, mint egy agyonfuttatott agár. 
Hangolt. Azt a közönséges hideg-gi
tárt cipelte magával, amellyel az App- 
le-Stúdióban gyakorolt, tudod, 
amikor még az Abbey Road felvételei 
folytak 68/69 fordulóján Londonban. 
Sehogy sem tetszett neki az É-húr. 
Pangott, koppant. Tompa puffanása a 
sírásók lapátolására emlékeztetett.

Kért egyet Boldog Tamástól.
Most honnan szerezzen neki egy 

É-húrt, vasárnap délután? Ez itt, ké
rem, sir John, a Balkán kapuja, nem 
valami excentrikus Londonország.

Korcsmák vannak itt is, sőt biliárdter
mek meg titkos örömtanyák, de...

Hagyd a fenébe, mondta Lennon, 
és szokj le erről a sir-ről, a haverom 
vagy, Tommy.

Egy ollód csak van? De ekkor már 
az erkélyen kinn állt Vagy drótvágó is 
megteszi. Mindegy, csak siess, mert 
piszokul éget ez a hideg huzal!

A mellvédről messze kihajolva be
nyúlt a hóesés szálai közé. Azonnal 
meglelte a keresett húrt az egyforma 
ezüst idegszálak között. Még meg 
sem kellett pendítenie. Hiába, abszo
lút hallás!

Na, mozdulj már.
Kimentéi a konyhába, a szer

számos fiók előtt vetettél horgonyt. 
Hiszen ott tartjátok az ollókat, nem? 
Szerettél volna Bali-szigeü varázsló 
lenni, aki minden érzéstelenítés nél
kül tökéletes biztonsággal benyúl a 
fiók nemes szervei közé és vértelenül 
emeli ki az ollót, tévedés nélkül. Oda 
sem kellett volna nézni.

John Lennon közben azt énekelte 
minden kíséret nélkül, vagy csak dú
dolta magának jól hallhatóan: I'm just 
a jealous guy... I didn't want to hurt 
you... és valahogy az volt az érzése az 
embernek, hogy ezek négyen soha 
sem váltak szét, egymásnak vannak 
kitalálva, akármit is tennénk, külön- 
külön elvesznek, ugyanolyan egyedül 
maradnak, mint ő ezen a rohadt va
sárnap délutánon.

Ne dramatizáld túl a helyzetet. El
végre ideje lenne megtanulni egyedül 
élni, negyvenéves vagy, Boldog Ta
más.

Lennon hangja éppen olyan volt, 
mint azon az emlékezetes koncerten, 
amit egy háztetőn rendeztek. A tömeg 
felbámult az utcákról, a forgalom 
összeroskadt, a rendőrök nyaka meg
merevedett. Ti is láttátok, disznóvá
gás volt, s míg ledaráltad a kolbász
húst, bámulhattad a tévét. Nagy cso
da, hogy közvetítették.

A nagy ollók pedig nincsenek. Az 
vág a legjobban, melyet még apa hasz
nált a műtéteknél. A görbe kardok 
egymásra simuló párja. Mintha a sze
relmeskedés után összebújva aludná
nak. A nő a férfi ölének hajlatában 
gömbölyödött össze.

Örökké itt ólálkodott a fiók mellső 
falának tövében. Akár egy félszeg és 
részeg csavargó.

John Lennon abbahagyja a dúdo- 
lást. Yokóhoz fordul, nem hallani pon
tosan, mit mond. Talán néhány szóval 
bemutatja Tamást az özvegynek.

Yoko napszemüvege a konyha- 
asztalon. Mikor állított be? Szőke pa
rókája az előszoba fogasán ernyedt, 
lenyúzott búzamező vagy inkább ké
ső őszi tarló.

Kaphatnék egy fekete teát, úgy ér
tem, baromi erőset, baby?

Hogyne, azonnal. Yoko már rá is 
gyújtott egy végeérhetetlen lila ciga
rettára. Rendelésre készült, szemé
lyes, akár egy Cadillac. Az illata 
különlegesen fűszeres. Mennyi fű le
het benne? Miért nem hagyja abba, 
hiszen John hányszor balhézott miat
ta, de hiába, ennél a japán némbemél 
makacsabbat nem hordott az Újvüág 
saját teknőc hátán.

A földre veri a hamut. A szőnyeg 
, bárhol kiéghet. Irma néni jelenetekkel 
fűszerezné a felfedezést, Károly bácsi 
pedig csak annyit mondana szomorú 
szemmel, ha szegény apád látná, mi
csoda méltatlan kezekbe került a Bol
dog vagyon.

Károly bácsi, tetszik tudni, nem 
érdekel az egész Boldog vagyon. 
Nincs egy rendes magnóm, CD-ről ál
modozni, mint holdutazást tervezni 
gyalogszerrel. Mert anyuka azt 
mondta anus domini, egy ilyen ántik 
lakásba nem illenek a zenebona gépek. 
Ma sincs.

Miféle házba hoztál? Yoko felhá
borodottan vonja felelősségre Len
nont. Mi ez a rémes viktoriánus 
szalon? És egyáltalán, hogy vagyunk? 
Kell ez nekünk?

A nő már le sem hallatja a hangját.
Ez, kedvesem, Boldog Tamás sza

lonja. Közép-Európa. Balkán-közeli 
otthon a 20. század utolsó nyolcadá
ban.

El sem tudod képzelni, mennyire 
örülök. A propos, ki az a Boldog Ta
más? És mióta kellnekünk őt szeretni?

Yokónak legszívesebben azt 
mondta volna, várj, előbb előkaparom 
a drótvágót, de végül is felnyúlt a 
konyhapolcra és levette a pléhdobozt. 
Ceylon-tea. Nem Sri Lanka? Hogy
hogy nem kapták még föl a teavizet a 
srilankák? Úgy látszik, nem tudnak 
hivatásszerűen tiltakozni. Legalább 
három zacskóval dobj majd a vízbe.

A hosszúnyelű fehér lábasba öm
lött a víz. Mindig ebben forralták. A 
kráter belső fala elsötétedett. Fehér 
vonalak futnak körbe a kürtő bélésén, 
mintha egy lemez barázdái lennének, 
vagy árvízszintek. A meghitt teázások 
évjáratai. Idáig értek a boldog békei
dők 1680-ban, 1736-ban, 1911-ben. 
Hosszabb szünet, majd 1947...1965... 
A nyolcvanas viszont nincs közöttük, 
természetesen.

Érzelegni végképp nincs idő. És 
valahogy nyolcvanban nem is volt 
ideje odafigyelni az eseményekre. Ak
kor készült a doktori disszertációja. 
Master of Arts. Nagy művészet. Fara
gott oszlopfők. Igazából kit érdekel? 
Legfennebb az oszlopfőket. Boldog 
Tamás, az oszlopfők törzsfőnöke. 
Rossz szóvicc.

Lennon maga alá húzza a lábát. 
Térdén-combján keresztülfekteti a 
hangszert, visszakézből a húrok közé

Molnos Zoltán festménye

csap. Felállítja, pörgeti, a gitár hátán 
dobol. Legalább olyan jól csinálja, ha 
n e m  j o b b a n ,  mint Ringó.

A, az a fiú az egészet heccnek te
kintette. Csak kell valamilyen bandá
hoz tartozni, nem? S akkor az ember 
miért ne csapódnék a legjobbhoz. Pü- 
föli a bőrt s rázza a csörgőket, mint a 
jó öreg Yorick.

Na, mi lesz azzal a kurva teával 
baby?

Tamás bátyó, hol az olló? Lefagy a 
kezem, és akkor lőttek a detroiti kon
certnek. Emlékszel, sáros maradtam 
nekik. Ezt mégsem lehet megtenni a 
közönséggel. Hatvanküenc óta nem 
játszottunk előttük. Tudod, India után 
ruccantunk át az Államokba. Mert az
után annyit kukacoskodtak az Immig
ration Office tintanyalói a lete
lepedésünkkel. Hogy kábszerezünk, 
meg Amerikának tulajdonképpen 
nincs is szüksége reánk. Hülyék. Elvis 
Presley után nem volt senki, aki felve
hette volna velünk a versenyt. Igaz?

Behoznád már végre?!!
Boldog Tamás két tasakot ejt az 

üvegkannába. Nem akadnak fenn a 
zacskók kartonlapjai a sárgásfekete, 
dongóhasú edény peremén. Két kézre 
fogja a teaforralót, úgy önti nyakon a 
zsákocskákat. Azonnal fölemelked
nek, püffedtek, mint a háromnapos 
vízihullák.

Yoko kijön a konyhába.
Nem győzlek bámulni. Hogy le

het valaki ennyire ügyetlen? Anyuka 
is mondhatta volna. A nők ebben alig 
különböznek egymástól.

Majd én töltök. A konyhapolcról 
két, nem három, csak két csészét vesz 
le. Az utolsó két rosenthálit.

Jaj, azokat ne, a nagymama kész
lete volt, vagy a dédié. Ez az utolsó 
bizonyíték, hogy a mi családunknak is 
van valamelyes múltja. A Boldog 
múlt.

A japán nő rámered. Sajnálod?
Tiltakozása vézna ágacska a távol

keleti orkánban.
Yoko csak úgy odaszúr, vaktában 

— szamuráj ügyességgel. Nekünk év
százados teakultúránk van, ezt remé
lem sejted, baby.

Nem hagyná abba azt az idétlen 
bébizést.

Ti még a mocsári tölgy ágán vi
gyorogtatok boldogtalanul, amikor 
mi már zöldteát ittunk köménnyel és 
cukor nélkül. Fel tudod fogni?

John Lennon, csak John kedvéért 
nem válaszol, bár nagyon odapörköl
hetne ennek a japcsi tyúknak. Elege 
van belőle. Biztos Johnnak is. Az a 
képmutatás, révézeteskedés, ahogyan 
Johnt meggyászolta. Kábszeresen dü
löngélt a temetésen, ketten tartották 
kétoldalról és a világsajtó kegyesen 
ráfogta, hogy "roskadozott a fájdalom 
és megtörő veszteség súlyos terhei 
alatt", holott akárki előtt nyilvánvaló 
volt, hogy annyi heroin volt benne, 
mint egy hatezer tonnás teherhajóban.

Ezüst tálcára helyezi az ollót. Még 
szalvétát is mellékel hozzá. Nevelési 
célzattal, ha már a japán némber csak 
úgy mucsai módra vitte a teát, a maga 
hatezer éves kultúrájával. Ráadásul a 
csészéket a peremüknél ragadta meg. 
Beleért a művésznő ujjacskája.

Azért nekik is van asztal- és olló
kultúrájuk, nem?

Mindig mondta, hogy ez a John 
Lennon a legkülönb. Ahogy kinyúl a 
hóesésbe és biztosan magához vonja a 
kiszemelt É-húrt. Érdekes, már csak 
az erkélyajtó négyszögében záporozik 
a hó. De hát ebben az őrült áprilisban



semmin sem kell csodálkoznunk. 
Minden lehetséges. Könnyedén el
nyisszan tja. Méretre vágott, azonnal 
göndörödő huzal. Nem is látta,ho
gyan tekerte fel, máris ott feszült a 
gitár gyöngyökkel kivert középtava 
fölött.

Yoko belesüllyed az egyik karos
székbe, Ági ittfelejtett divatlapjait né
zegeti. Tavalyelőtti. Észre sem veszi. 
Európai ócskaságok.

Johnny, mit szólnál ehhez a rongy
hoz?

Azt csinálsz, drágám, amihez 
kedved van. Remélem maradt valami 
abból a tenger pénzből, amit összeba- 
seltam? A múlt héten, úgy tudom, vet
tél egy rakattal Yves-nél, Párizsban.

Yoko megvetően tiltakozik. Ezek 
mások. Vagy-vagy, vedd csak fel a bi
ciklidet, darling.

Tényleg, hol van John szemü
vege?

Amikor 1980 januárjában kilépett 
a Dakota Hotel ajtaján és elindult a 
lemezfelvételre, még rajta volt. Moz
dulni sem tudott nélküle. Amikor az
tán az az őrült rálőtt és John a földre 
bukott, arccal előre, a szemüvegére rá
léptek a rendőrök, vagy a gorillák va
lamelyike.

Nem is voltak biztonsági emberek 
körötte. John elhajkurászta őket.

Nos, Tommy, mit játsszak neked?
Ingyen? Szabad ezt? Mit fog mon

dani a menedzsered? John, a szerző
désen kívül senkinek semmit! 
Megtiltom!

El kellene rekkentenie valakinek 
ezt a nőt, gondolod.

Például A  L i t t l e  H e l p  F r o m  M y  

F r i e n d s ,  mondod jóformán gondolko
dás nélkül.

Tényleg, már visszajöhetnének, 
hiszen ők is hogy szerették a Beatlest. 
Emlékszel, még Beatles-napokat is 
rendeztetek valamikor. Mindig május 
első szombat délutánján. Boldog Ta
más, az a te legnagyobb bajod, hogy 
képtelen vagy a felejtésre. Folyton 
csak a húsz év előtti dolgok jutnak az 
eszedbe. Igazán megérezhetnék, Lo- 
kodi újabban japánul tanul, lefoglal
hatná egy kis alapfokú társalgással a 
nőt.

Ugyan, az megvan neked szala
gon. Joe Cocker is énekli.

Nem adja rosszul elő, de azért te 
az eredetire vagy kíváncsi

Ha mi nem lennénk folyton divat
ban, Joe apó vüágelső is lehetne, böl- 
cselkedik Yoko anélkül, hogy  
felbukkanna a divatlap mellvédje mö
gül. Még mindig az estélyi cuccoknál 
élvezkedik. ennek a bánatos "özvegy
nek" a Middland Bank teljes arany- 
készlete nem lenne elég, bár az ízlése 
pocsék. Úgy hiszi, ezt súgja John túl- 
vüági bölcsessége.

John mintha kitalálná, mi jár Bol
dog Tamás eszében.

Nem mennél le, szivi, a piacra. 
Nézd meg, milyen egy balkáni vásár. 
Itt még minden természetes.

Menjek le, nyafog Yoko, most, 
amikor végre elfogadható rudkat lá
tok?

Ordát és túrót is lehet venni. Em
lékszel, Bombayben? És vegyél vala
mi képeslapokat is. Legyen rajta 
városháza, székesegyház, óváros, ten
gerpart. Küldünk egyet Juliannek.

Te csak az első gyermekedre gon
dolsz.

Jó, Seannak is, mondja megadó 
unalommal. Látszik, hogy elege van 
Yokóból.

A parókádat is vidd, hogy fel ne 
ismerjenek.

HELIKON
Ugyan, John, az teljesen kizárt. 

Ezen a piacon még a törzsvásárlókat 
sem ismerik fel. Ez nem a C o m m o n  

M a r k e t .

John Lennon boldog Tamás harmadik 
emeleti blokklakásában játszani kezd. Ab
ban a tömbházi lakásban, amelyet ti
zenöt esztendei részletre vettél. 
Ahová kéthetente följár Manyika, a 
jehovista takarítónő rendet tenni. So
ha nem nyúl az íróasztalodhoz. Apor- 
rétegekben már érdemes lenne egy
szer ásatásokat szervezni. De kinek 
akad erre ideje, idege, amikor John Lennon 
csak Boldog Tamásnak fog játszani.

Hangja élesebb, mint a Dolby- 
system felvételeken. Érdekes, nem za
varja, hogy a lélegzetvételt is hallja. 
Egy kevéssé liheg, mint a nagy kon
certek végén. Nem csoda, t i z e n ö t  é v 

v e l  a  m e r é n y l e t  u t á n .

Tényleg, John... mi történt akkor 
New Yorkban?

És nem bosszant, hogy a kézirata
idat Yoko eladta a Britishnek? A mú

felhajtást, a sajtót. Filmet csináltam 
volna, kiállításokat, aztán emlékszel, 
öt évig meg sem szólaltam jóformán. 
Ahogy a lexikonok írják, minden idő
met közös gyermekünk, Sean nevelé
sének szenteltem.

Neki legalább van. Boldog Tamás 
irigyelte John Lennont.

Az utolsó albumok, elismerem, 
harmatosán gyengék voltak. Elked
vetlenedtem. Kimerültem, a zenék 
egyre gyötrelmesebbek lettek. Tudod, 
soha többé nem lendültem olyan for
mába, mint az I m a g i n e  idején. Halla
nod kellett volna, hogy átkozódtak a 
nyüzsgők, amikor harmonizálni kel
lett azt a vacakot, ami végül is nyolc
vanban eszembe jutott. Azok az 
utolsó felvételek...

John az ablak felé fordult. Kibá
mult a piacra. Boldog Tamás mellé 
lépett. Yoko a zöldséges kofákkal al
kudozott. Nyárádmentiek, ezekben 
aztán emberére akadt.

És közben az impresszárióm haj

zeumba kerültél, John, te, aki úgy 
utáltad az álmúmiákat.

Lennon váratlanul leteszi a gitárt. 
Körbejárja a szobát. Megkérdi, hol a 
fürdőszoba. Hosszan kezet mos. A le- 
húzót meg kell igazítani utána is. Foly
ton beleakad a tartály felső vezetékébe.

Ezt ki festette? Egy bányai festő 
képe előtt álldogál.

Ti úgysem ismeritek. Helyi nagy
ság. Már vagy hatvan éve nincs az 
élők sorában.

Akkor is szép. Nagyon meleg. Lá
tod, bármit csináltam, happening, 
perfomance, akciók, ez hiányzott, ez a 
melegség. Jó nektek, közel-keletiek
nek, ti még hisztek valamiben.

Most csalódott vagy. Ennek a mo
dem bálványnak tetszik egy realista 
kép. Ennyire megváltozott? Vagy 
mindig üyen lehetett, de akkor kutyá
ba sem vették volna? Emlékezz, hány 
érzelmes dalt írt. Csak ti bele voltatok 
őrülve a "bitliszekbe” és észre sem vet
tétek, ezek a liverpooli tagok szenti
mentális kispolgárok.

Idefigyelj, Tommy, untam az egé
szet. Mindent. A turnékat, a koncerten 
a bomlást, a s h o w  m u s t  go on-t, a

tott, hogy nem lehet leülni, mert akkor 
az embert elfelejtik, meg elég már a 
Lennon-múzeumből. Jönnek a hié
nák, a hivatásos emlékírók. Kész te
metés, én mondom neked. Ahogyan 
Tom Jonest elsüllyesztették. És Geor
ge Hamson is feltűnt.

De hát akkor már régen szétment 
a nagycsapat. Hogy-hogy George?

Ezt te nem érted, Tommy. Ők még 
mindig belőlem éltek. Kellett nekik az 
én nevem, és én, hiú állat, belementem 
a játékba. Akkor neki is rosszul ment, 
a lemezcége, a Dark Horse majdnem 
a tönk szélén állott.

Emlékszel a jelenetre? — kérdezte 
egy hosszú teakortyolás után Lennon. 
Ékkor már a szőnyegen törökülésben, 
lehajtott fővel a rojtokat rakosgatta 
egymásra.

Rábólintottál. Nem voltál meg
győző, hiszen csak dirib-darab hírek 
futottak be hozzád, és a megdöbbe
nés, hogy végül is nincsen egyetlen 
Beatles-lemezed sem, ugyanis Ági a 
váláskor elvitte.

Nem igaz, te adtad neki nagylel
kűen. Pedig Ági nem is rajongott úgy 
értük, mint te.

Szerencsére John nem látta a bi
zonytalan bólintásodat.

Lennon arcán kínos szomorúság 
terült szét, úgy, ahogyan a vastag szö
vet átitatódik a kiömlött borral.

Minden szétrohadt körülöttem. 
Megbámult, mint a kettévágott alma, 
amdyet az asztalon felejtenek. Kiütöt
tek a foltok. És a tisztes famíliában is.

Epés mosoly az ajkán. A szemébe 
hullott haj mögül most csak ez lát
szott.

Minden éjszaka veszekedtünk, 
ónagyságára ekkor tört rá a tiziani 
ihlet. A tehetsége..., ítéld meg magad.

Boldog Tamás egyetlen Yoko-ké- 
pet sem látott soha. Mégsem árulhatja 
el Johnnak.

Ivott. Az utolsó hónapokban válo
gatás nélkül bourbont, gint, vodkát, ír 
wiskyt, töményét, lágyat, az üvegek 
folyton a lábunk alól perdültek a négy 
égtáj felé, a takaró ráncai közül vigyo
rogtak felénk foltosán, mint a vén rin- 
gyók szeméremteste...

És persze nem tudott leállni a fü
vekkel sem.

Boldog Tamás segíteni akart John
nak. Ezt ő  fűzte hozzá.

H onnan tudod? kérdezte John 
Lennon gyanakodva.

Megírták a lapok. Tamás, te nem 
is olvashattad azokat, ráéreztél. De ezt 
hogyan mondhatnád meg neki.

Szóltak az orvosok, ha akarunk 
még egy kölyköt, akkor radikális for
dulat! Úgy szerettem volna még 
egyet. Liverpoolban nem számított 
férfinak az, akinek nem volt legalább 
három-öt, legalábbis a mi köreinkben.

Még mindig havazott. Epevörö- 
set, almazöldet, zúzódáskéket. A kör
nyezet folyton romlik, bosszantásod
ra. Lennon mintha észre sem venné.

Hónapok óta nem volt józan. 
Napszemüveggel aludt, hogy ne lás
sam a szeme körül a krátereket.

És akkor reggel találkoztam azzal 
a fickóval.

Tamás sem emlékezett a nevére. 
Ennyit a hímévről, baby. Yoko mond
hatta lenn a piacon, de felhallatszott a 
harmadik emeletig. Vagy már vissza
jött volna? Kinéztél a szobából, a 
konyhába is átmentéi. Szerencsére se
hol.

Autogramot kért, és én odahajol
tam hozzá. Azt súgtam neki, délben 
térek vissza a Dakotába. Várjon rám. 
Szerezzen fegyvert. Igen, én adtam 
neki az ötletet. Még szóltam is Yokó- 
nak, hogy dugjon a fickónak valami 
pénzt. Yoko nem hallotta. Szerencsére 
az egyik gorillánál volt két százas. 
Foglalónak... az eltűnéshez...

A többit már te is tudod.
A csend sokkal súlyosabb volt, 

mint bármikor.
Nincs még egy korty teád? Várat

lan volt a hang.
A kanna alján megsötétülve lap

pangott éppen egy csészére való. Más 
poharat keresett, s közben a könyöké
vel lelökte az egyik rosenthálit. Á sep
rűért nyúlt és hallotta, hogy odabenn 
a szobában a gitár húrjai sorra elpat
tannak.

Nem mert belépni.
Az évek pattannak így el, melyek 

ma magára hagyták, eltűntek.
A szobában egyetlen kurta, ned

ves csík csillogott, akár egy elolvadt 
É-húr. És a nagy olló nyitott kereszt
ként feküdt valamivel távolabb.

Ki hiszi el, hogy John Lennon egy 
drótvágót kért Boldog Tamástól va
sárnap délután?

Elmés élhetetlen.
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GERGELY EDIT 
BALGA
NÉGYKETTEDES

aztgondoltam kedves 
bárfügyülgetsz fázol 
smindenszempi lládról 

leperegei mámor

aztgondoltam kedves 
bármégtéto vázol 
dereszkető szádról 

márlecsünga távol

aztgondoltam kedves 
beengedlek hátha 

közösmúltban járva 
megtalálsza mába 

n

NAMÉGEGY 
TRIO LETT
oly közel állok a halálhoz 
hogy már el is temetkeztem 
magamrahúztam a világot 
—  oly közel állok a halálhoz —  
tenyérbeölélt hamis gyémántok 
kong össze életünk, kedvesem, 
oly közel állok a halálhoz 
hogy már el is temetkeztem

REMINISZCENCIA
úgy tapogatom le 
az arcodat mint egy vak 
aki így akarná 
megjegyezni magának

mert

úgy akarlak megjegyezni 
mint a vakot aki 
letapogatta az arcomat 
hogy megjegyezzen magának —

- csakhogy
lerongyolódtam, kedves,

fogyasztandó zónák 
megpimpósodott nyelv 
bekorpázódott csimbókok

életem fordított 
találóskérdése vagyok

ki fejti meg
s ez az ősz is 
már-már szinte tavasz

kirügyezett szájkömyék 
fölmeredó bimbók 
az öl-el(l)és 
termékenységre készen

(rég jöttem)
lassacskán
húszasom
ötvenre
dagasztom

)rég jöttem(
s már nem tudom

hogy a karom e 
vagy nem a karom 
a kar

K A R Á C S O N Y I  Z S O L T

POTYAUTASKÉNT
UTAZOL
Beporosodtál öreg, 
megöregedtél por.
Botladozó lábnyomokban 
potyautasként utazol.

Felhők lógnak a szemhatárba, 
szemöldök-dárdák siklanak; 
sávos aszfalt a naplemente, 
csak botladozol: néma tag.

Örömeid régóta skótok.
A sarkon piros madarak, 
kacér testükön igazítják 
a kölcsönbe vett tollakat.

"Ezek a változatok vannak".
A z ablak felhős szemhatár, 
a naplemente sávos aszfalt, 
a kalitkában nincs madár.

TOLLATLANUL
Házak között a zöldes árok 
alján, a fű közt a víz csorog; 
talán elmondom neked, 
a test beszél, a szó dadog.

"Hogy bűnös vagyok, nem vitás 
de mégis így vagyok: 
egyedi darab, senki más —; 
a tollruha csak visszafog.

Csupaszon, akár vadállat, 
pofon váglak és harapok.
Nincs háziúr és senki lázad 
akármit is kimondhatok.

Tollatlanul már nincs alázat, 
kiáltom, és a meztelen 
házak között a néma árok — ; 
már nem elégszik meg velem.

DEMÉNY PÉTER

SZERELEM
Lerobbant kültelki lakás szobája. A 

recsegő ágyon egy fiú és egy lány he
ver meztelenül, egymás kezét fogva, 
egymás arcába bámulva. Akazettofon 
az "Álmodj, királylány!" című Homo- 
nyik-számot harsogja. A fiú már unja, 
legalább három órája ez megy, kivéve 
azt a pár percet, amíg szeretkeztek. A 
lány is érzi a fiú dühét, ezért beszélge
tésbe kezd:

— Szeretlek. — Én is — mondja a 
fiú, s közben eszébe jutnak apja szavai:
— Soha ne foglalj állást, ne mondj fe
héret vagy feketét, ne éreztesd lelkese
désedet vagy kiábrándultságodat. Ha 
mégis kicsúszna a szádon valami 
ilyesmi, tedd a hangodat semlegessé, 
mintha oda se figyelnél, mintha nem 
is érdekelne. Akkor senki sem fog ko
molyan venni, és soha semmi bajod 
nem lesz az életben. — Aztán az, amit 
az anyja mondott: — A lányok után 
nem kell fosni. Minél inkább nem fosol 
a lányok után, annál inkább fosnak ők 
utánad. És nem kell ígérni nekik sem
mit. Megvannak ők anélkül is.

A lány megint megszólal: — Me
gint elpiszkáltad az ujjad. — Majd be
gyógyul. — Közben a szomszéd 
beindítja a rádiót. A szpíker hangja 
hallatszik: — A besztercei Glória csa
tára megszerzi a labdát, és máris a 
kapu felé tör. — A fiúnak eszébe jut, 
hogy ma van a bajnokság újabb fordu
lója; ő  a fodt szereti. — Szeretlek — 
mondja megint a lány. — Én is — 
mondja a fiú, és magában azt számítja, 
hogy ha a Beszterce véletlenül nyerne, 
akkor a marosvásárhelyi csapat kiesik 
az első osztályból. Csak ez a nyam
vadt Homonyik ne üvölteneL.

A lány kicsit meg van sértve, mert 
látja a fiú arcán az unalmat; ám végül 
is ő sincs olyan nagyon beleesve a 
srácba, hisz minden nőrokona figyel
meztette a férfiak aljasságára. És még
sem hagyhatja szó nélkül, hogy ez az 
őrült véresre kaparja az ujját: — Me
gint elpiszkáltad... — Begyógyul, na!
— Mikor hagy már békén? Na tessék, 
most rúgtak egy kapufát.

Homonyik és a szpíker egymás 
szavába vágnak, a fiúnak az az érzése, 
mintha arra törekednének, hogy egy
mást lefőzzék. Az "Álmodj, király
lány"-! már kívülről tudja, a meccs 
menetét viszont nem tudja követni. Ez 
a lány meg... kiszeretkezték magukat, 
talán még ki is elégült, mit akar még?! 
Beszélgetni!...

A rádió és a kazettofon változatla
nul üvölt, a fiú csodálkozik, hogy 
ilyen kötélidegei vannak. Egymás ke
zét fogják, mintha sült halat tartaná
nak, és egymás arcába bámulnak, 
mert nincs más látnivaló. És beszélget
nek. — Elpiszkáltad... — Én is. — Sze
retlek. — Majd begyógyul.
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SÁNDOR JÓZSEF

EGY PAPAGÁJ 
EMLÉKIRATAI

A jánlom  m inden papagáj-nem zetségnek, 
am ely m egtanult valam it az em berek nyelvéből.

Hom o Gáj
2230. jún iu s 1.
Szomorú álmom volt az éjjel: protonkalitkámba friss mo

lekulákat szórt be a robotetető. Enyhe kendermag ízűk volt. 
Ifjúságom magtalan korszakára emlékeztetett, amikor hiába 
fúrtam napszám Lolit, a nejemet, csak nem lettek csibéink. 
Szegény Lolim, belepusztult a nagy csibétlenségbe... Szomo
rúságomban emberi szavakat mondogattam, amiket régen a 
Terra-Terrán hallottam, és ahol volt még zsaru, pap, felszar
vazott férj és megcsalt szerető. Kalitkámban ekkor heves zo
kogásba kezdtem, fel kellett ébrednem

2230. jú n iu s  10.
Ma felavatták a sugárvárosban motorfőnökeim az ismeret

len ember szobrát, emlékezve a háborúra, mely minden em
bert elpusztított. A tisztességtevők csoportja eljött hozzám és 
arra kért, szóljak az emberek nyelvén. En szóltam: csirrrkefo- 
gó, liliomtiprrró, kurrrrva, majd mindent beköpök, ha nem 
fizetsz! Döbbenetes csend követte szavaimat és bú és bánat. A 
tisztességtevők a Terra-Terra irányába néztek és sóhajtottak és 
zörögtek:

Ó, emberi szó, 
ó emberi hang, 
ó, mennyei dal, 
mit már sose hallunk!

2230. jú liu s  1.
Új társam lett: egy gammagáj, aki az utolsó háború után

cú
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született, és aki csak gammagájul tud. Megkérdeztem tőle: 
Semmit sem tudsz az emberekről, méla? Hallni hallottam 
róluk, de beszélni őket soha. Mondd, tudtak papagájul? Nagy 
kérdés, Gammagáj; ha tudtak is, sosem értekeztek ezen a 
nyelven. Azt hiszem, jobb, hogy nem is tudtak... Úgy is önma
gukat ismételték volna... mert mit mondhat el egy papagáj?... 
Gammagáj váratlanul így szólt: Te vén homogáj, de buták 
vagyunk mi itt! Ha mi csak azt tudjuk mondani, amit ők 
tudtak mondani, akkor mi most mit mondunk, homo? Eltöp
rengtem kissé a váratlan kérdésen, aztán döbbenten mond
tam: Gammi, szót se többet erről, mert máris vészhelyzet állt 
elő. A robotetetőnek — aki szótlan ugyan, de komputerében 
minden kérdés hangos választ nyer— leesnek a tantuszai, és 
akkor mi mit érünk azután? Tömör csend feszült körénk, akár 
egy tojásban.

2230. augusztus 23.
Az őslexikon szerint a Földön ezen a napon valahol Euró

pában gyümölcsstandokat állítottak fel az emberek és hosszú, 
tömör sorokban rótták le kegyeletüket a Nagy Zöld Görög 
előtt. Akkoriban került nemzetségem oda, primitív drótkalit
kában lakott, kendermagot alig kapott, és úgy tűnt, minden 
elveszett. Carlo, az ornitológus-cipész emberséges bánás
módban részesítette őseimet: naponta friss vizet hozott és 
magot cserélt, de ez egyedi eset volt akkoriban és nemzedé
kem sok tagja halált megvető bátorsággal halt meg. Nincs is 
olyan protonkalitkás papi, mint én, aki európa-tojat.

2350 december 31.
Úgy érzem, utolsó számycsapásaimezek a proton sugará

ban. Gyötör a gondolat, hogy életem nanoszekundurnái értel
metlenül teltek el, mert az emberek nemes szavait nem 
örökíthettem Gamma Gájra és ez hűséges társam halála lesz, 
mert motorfőnökei és robotetetői nem róhatják le kegyeletü
ket az ember emlékének, mert már a protonsugár nem őriz 
egyebet, mint szótlan papagájt. És a kozmikus időben néma 
tér az elfelejtett szó.

A BROSS
Csontvázszerű erdő. Ám de mégsem: temető alulnézetből, 

ilyen volt.
Sötét van, még sötétebb.
Az alvadt madárdal vastagon ülte az ágakat, a bagoly benn 

ült a bölcsben.

A farkas meg az őz aludt.
A róka meg a nyúl aludt.
A medve meg a borz aludt.
A mókus meg a nyest aludt.
A szarvas meg a bogara aludt.
Aludt az erdő, aludt.
Szél borzol valahonnan.
De nini, ott, ottan... csend van.
Ekkor, úgy jó óra múlva, megcsörrent a patak vize. Sok víz 

csörgött le, s a patak már nem volt többé.
Ekkor valami mintha... minthaminthamintha.
De nem. Nem, nem
Mondottuk volt már az erdő aludt.
Csak csillag ragyog az égen. Leragyog. Beezüstözi a be- 

ezüstöznivalót. Lágy eszcájgfény.
Ekkor egyszercsak valami. De mi? Jaj, jaj! A tisztáson most, 

ó jaj! feltűnik a borzalom ravatal arcával, a félelem szürke 
hideglelésével, a rettenet rettenetével, a tragikum görögös 
szellemével a bross.

f E R í l t V  M IIM III
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9



HELIKON

MIHÁLY ISTVÁN 

ÁSSUNK KUTAT
Ássunk kutat feleim kell a víz 
a há kettő ó ti bugyuta bunkók 
sörhasú sintérei az alkonyainak 
hogy már ásótok sincs a fúrótorony 
összetrottyant kutássunk kutat 
építsünk tutajt a sivatag homokját 
eszkimósítsuk nektek hiába beszélek 
vízitündér haját a dér s a szél 
szagosítja szaporítja csibéit 
a fiastyúk a fejetek fölé létrát 
okádott ezer kerge jelleg 
janicsárkodjátokföl magatok 
a műholdak szembogaráig 
rajzoljunk kutat mindhalálig 
színes festékkel pingáljunk neki 
nyakkendőt hogy fölbuzoghasson 
a forró hamburgerek derekáig 
feleim fogytán a coca cola 
nincs pénz taxira faxra a tejutat 
foltozni kéne ez a vasbeton 
mennyország a trutymó angyalaival 
ahajt idelenn felettébb hányadék 
álmodjunk kutat feleim jólesik 
delirálni félliter szilvórium után 
kerüljük ki a huszonegyező lámpaoszlopokat 
a bamba pofájú félkarú rablók 
joghurtot reggeliznek a kóbor macskák 
koalícióra lépnek a kóbor kutyákkal 
feleim én már belenyugodtam 
hogy lelegeljük a szavakat a rétről 
a tehenek elől de könyörgöm legalább 
kérőddzük vissza legalább 
hazudjunk kutat az istenért feleim 
lehet hogy megisszuk a levét 
de legalább legalább ha csak nehézvizet is 
ha bugyuta-bunkó sintérmódra is 
nem veszíthetünk úgyse már semmit 
ha egymásnak nem legalább magunknak 
magatoknak egyenként a jobb agyféltekédnek 
avagy a balnak legalább egyszer ebben 
a büdös életben valahára 
hazudjunk kutat

ÉJFÉL
a szunnyadó erőterek lüktetése 
egyre gyengébb az óra tiktakja 
ki-kihagy sápadt számlapján 
a magányos mánus tétován 
célozza az éjfélt bárgyú 
bogarak lomhán mímelik 
az álmot a vízcsepp a 
reszkető levélen merengve 
kérődzi a holdfényt didergő 
körtáncot jár a lélek 
holdfényt kérődzik merengve 
levélen reszkető vízcsepp 
álmot mímelnek lomhán 
a bogarak bárgyú éjfélt 
céloz tétován a mánus 
magányos számlapján sápadtan 
ki-kihagy tiktakja az óra 
gyengébb egyre lüktetése 
erőterek a szunnyadó éj 
fél

ÁLOM
rendre minden homályba libben 
múlton túl és jövőn innen 
az idő ugat, láncát rázza 
feszíti pillanat-zárkája

fagyos az úr ott legbelül 
hiába lázad, hiába menekül 
az alvót másik álom várja 
s minden álma újabb zárka

a valónak nincs mércéje 
a mindenség derengése 
nem vigasztal, már nem ámít 
tükörképe rég nem kábít

hét határon úr az álom 
szétterül a valóságon 
lepelként ül a szemekre 
időt bomlaszt lázas teste

D Ó S A  B A R N A  

SÁRIG JULIÁNNÁ
Szántam  e z t  a verse t sárga tulipánnak  —  
a z  kinek a neve Sárig Juliánná.

P a ttan ásos sz ívű  kisfu tuckók álm a  —  
aranycszepszű  kurva, Sárig Juliánná.

Érett birs a dom bja, d ú lt bim baja m álna  —  
bozó tos legelő, Sárig Juliánná.

Hogyha nem kelle tté l földtúró gazdának  —  
j ö t t  a z  a k tiv is ta , Sárig Juliánná.

S a z  isten se g y ő z ö tt  csihánnyal s cigánnal —  
fókafarkúakkal, Sárig Juliánná.

O lyan  a sírod is, dzsungel bojtorjánya  —  
kivel kefélsz o t t  lenn, Sárig Juliánná?

A pám  m ikor részeg, sóh a jto z  utána  —  
"Ellöktél m agadtól, Sárig Juliánnal"

Volt egyszer egy leány, evvel bütü rája  —  
m o st a z  enyim  vo ltá l, Sárig Juliánná.

GOMBOS SZILÁRD

KEDVESE SZEMÉRE
leve volt 

véred
szeme hó 
szeme tél 
szeme csók 
fele dér 

mézed

szeme tánc 
szeme tűz 
szeme lánc 
belefűz 

éget

szeme éj 
szeme kút 
szeme ég 
vele sújt 

kéred

szeme hír 
szeme hold 
szeme sír

szeme rév 
szeme út 
szeme fény 
szele fújt 

véged

szeme vers 
szeme ró 
szeme nyers 
zeneszó 

géned

szeme szén 
szeme nyár 
szeme szép 
tele már 
messzire járó

MEMENTO
—  Sakk!
(sokk)

—  Matt?
—  Patt.

ARS EROTICA I
szeretem a melegséged 
ÍGY nem akarlak lehűteni

ARS EROTICA II
belőled építettem a házam 
és furcsa de nem akarok bemenni 
csak úgy szeretnék a padlásod lenni

UTOLSÓ VACSORA 
avagy
A PLATÁNBAN
ki szurony hegy éré tűzte az időt 
a vén Tinódi órája beámyékult mára 
s feléledtek az asztalok 
mint denevérek éjszakára 
és megteltek a poharak 
poharas múzsák kacagtak 
füstös sóhajok szálltak kéken 
s ottmaradt remekművem 
a söralátéten

RJ Erit i Ejt Sri» líWS'.rf’CttaSrílffi'ffJ

fE R É N V
MÚMIA
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FELVÉTELI-FELKÉSZÍTŐ 12.
A felvételi vizsga megszervezése

... egyelőre m egőrzésre javasoljuk a felvételi vizsga hagyom ányos szerkezetét (szó- 
beli/írásbeli). Változtatásra a vizsga tartalmában és funkciójában van szükség. A szóbeli 
vizsga funkciója: a szóbeli m egnyilatkozás kul túrái tságánakfelmérése; tartalma: "prima 
vista" szövegértelm ezés. A z írásbeli dolgozat funkciója: az elem zési kultúra, az olvasói 
horizont; az általános tájékozottság; a problémalátás felmérése; tartalma: műismeret, 
poétikai ismeretek, irodalom-, m űvészet- és eszmetörténeti ismeretek, világirodalmi 
tájékozottság m indezek alkalmazásának képessége: a műértés, a problém am egoldó  
gondolkodás, a közlőképesség kultúrája.

(R észlet a M agyar Irodalom tudom ányi Tanszék Felvételi Bizottságának  
a fe lvéte li vizsgarendszer m ódosításra vonatkozó javaslatából. A H ét 1994/19-20.)

Sorozatunk befejezéseképpen elsősorban 
néhány gyakorlati jellegű tudnivalóra sze
retnénk figyelm eztetni, a felkészülés szak
m a i v o n a tk o z á s a ir a  a zo n b a n  csak  
utalásszerűén térnénk ki.

Tegyük fel, hogy eldöntötted: magyar
angol szakra szeretnél felvételizni. A zt nyü- 
ván tudod, hogy ebben az esetben magyar 
nyelvtanból, irodalom ból és angol nyelvből 
kell vizsgáznod. (Hasonlóképpen: ha a né
m etet választod m ásodik szaknak, ú gy  ez a 
nyelv lesz a vizsgatárgy idegen nyelvből. 
Am ennyiben a m ásodik szakod valamely, a 
középiskolai oktatásban nem  szereplő tárgy, 
például néprajz vagy  a finn, n orvég  esetleg  
az olasz nyelv, akkor erre egy szabadon vá
laszod  világnyelvvel kell pályázni. A  néprajz 
esetében ez lehet a román nyelv- és irodalom  
is. A z idegen nyelv-m agyar szakra készülők
nek ugyanazokból a tantárgyakból, ugyan
azon program szerint kell készülniük.)

M elyek tehát a döntésből szárm azó teen
dők?

Először is a jelentkezés, a felvételire való 
beiratkozás: erre augusztus m ásodik felében 
kerül sor. Jóllehet a beiratkozás m ég nem  
szorosan vett része a felvételinek, az ott ta
núsítottak esetleg m égis jelezhetik szándé
kod kom olyságát vagy éppenséggel annak 
hiányát. Banális tanácsnak tűnik, a tapasz
talat azonban azt mutatja, hogy figyelm ez
tetni kell néhány dologra: gondosan szedd  
össze a szükséges iratokat, és szánj időt a 
jelentkezési lap figyelm es-pontos kitöltésére. 
Mert sok gondot, fejtörést okoz a szervezők
nek, amikor olyan jelentkezési lappal talál
koznak, am ely  szerint valaki lány létére 
katonakötelesnek nyilvánítja magát (vagy  
fordítva: szép szál legény, m akkegészséges, 
fr issen  érettség izett, fig y e lm etlen ség b ő l 
m égis azt nyilatkozza, hogy ő  nem  sorköte
les); esetleg szem élyi adatai nem  m indenben  
azonosak az érettségi oklevélen szereplők
kel, vagy —  ami m ég súlyosabb —  nem tud
ni, hogy  a magyar-finnre jelentkező jelölt 
angolból, németből, netán oroszból kíván-e 
pályázni. Ha pedig valaki elfelejtené feltün
tetni a jelentkezési lapon, hogy az idegen  
nyelvi vizsgán m agyarul kéri a fordítási szö
veget, akkor románból dolgozó csoportba 
osztják be, és utólag ezen már nem  lehet, 
vagy csak nagyon nehezen, változtatni.

H iányosságok természetesen a leggon
d o sa b b  e lő k é s z ít é s  m e lle t t  is  e lő fo r 
dulhatnak: ezért ajánlatos nem hagyni utolsó  
pillanatra a jelentkezést hogy legyen idő a 
hézagok pótlására, a hibák korrigálására. (A 
tavalyi felvételi egyik, számunkra, szerve
zők számára is kellemetlen em léke az, hogy  
valaki a jelentkezési idő lezárása után 24 órá
val bukkant fel, az emberi együttérzésen kí

vül azonban senki sem  tudott rajta segíteni. 
Ezért jobb óvatosnak lenni.)

Beiratkozáskor mindenkinek kiállítanak 
egy fényképes v izsgaigazolványt vizsgana
pokon csak ennek és a szem élyi igazolvány
nak az egyidejű bemutatása után lehet az 
egyetem  épületébe bemenni; azok pedig, 
akik nem nyertek felvételt, ezzel válthatják 
ki irataikat az eredményhirdetés után.

Magának a vizsgának első fordulója a 
kizáró jellegű szóbeli. Kizáró jellegű: vagyis 
ezen "csupán" át kell menni, nem  adunk rá 
jegyet, így  nem befolyásolja a végeredm ényt, 
és ezért úgy tűnhet, hogy kisebb a tétje, mint 
az írásbelinek. Részben jogosult ez a feltéte
lezés, csakhogy aki ezen a megmérettetésen 
elbukik, az már nem vehet részt a második  
fordulón, ezért nem  árt ezt a szakaszt is ko
m olyan venni.

A  szóbeli egyébként remek alkalom a 
vizsgahelyzetben való helytállás begyakor
lására, az izgalom  legyőzésére, egyben lehe
tőség a sikerélményre: tekintheted ú gy  is, 
mint m egnyilatkozási lehetőséget, tanulási 
és kom m unikációs szituációt. Tételhúzás 
után van 15-20 percnyi gondolkodási időd, 
amelyben felkészülhetsz a felelésre: igye
kezz összefüggően, magabiztosan — m eg
győzően — beszélni, hiszen a vizsgáztatók  
verbális adottságaidra is figyelnek, válasz
tott szakmádban pedig távlatilag is nagy  
szükséged lesz a szabad beszéd begyakorlá
sára. Figyeld m eg jól a feladatot, kerüld a

Pallos Jutta rajza

témához nem  tartozó részleteket, ha kérdés
sel megállítanak, nem kell megijednek: a kér
dést segítő szándékkal teszik föl neked.

A  verseny nagyobb nyom ot hagyó része  
term észetesn az írásbeli. Bizonyára fölös
leges újból hangsúlyozni, hogy m eg n e feled- 
k e z z  az  ig a z o lv á n y o k r ó l, ír ó sz e r r ő l, 
valamint a pontosságról, ezért inkább a lé 
nyegre térjünk ki. Talán tudod már, hogy a 
munkára fordítható idő három óra a tételek 
nyilvánosságra hozatalának pillanatától szá
mítva. Ez elég arra, hogy jól átgondolt pálya
m ű  szü le th essék , ám  ah h oz tú lságosan  
rövid, hogy ha félidőn túl valam ivel rájössz: 
elhibáztad az egészet, elölről kezdhesd a 
munkát. Jobb hát inkább több időt fordítani 
a tervezésre, a dolgozat gerincének fölvázo
lására (a szervezőktől annyi piszkozatpapírt 
kaphatsz, amennyire csak szükséged van), 
az első m ondat m egfogalmazására, a tárgy
hoz tartozó és oda nem tartozó dolgok elkü
lönítésére, és csak ezután kezdeni hozzá a 
szorosan vett dolgozatíráshoz. (Mit gon 
dolsz, vajon ez a dkk, am elyet m ost olvasol, 
nem  ugyanezen lépések szerint készül?)

N agyon figyelj oda a kapott feladatokra, 
a feladatok közötti arányokra. Azaz: tartsd 
szem  előtt azt, hogy  az úgynevezett nagyté
tel az időigényesebb, terjedelmesebb, itt az 
adott téma m inél teljesebb, alaposabb kifej
tésére kell törekednek. De vigyázat: a teljes
ség nem annyira m ennyiségi követelmény, 
azaz ne arra törekedj, hogy az égvilágon  
mindent elmondj, amit valaha is  olvastál- 
hallottál a téma kapcsán. A  teljesség ebben az 
esetben inkább azt jelenti, hogy  időt és fi
gyelm et szentelsz a kapott vagy általad föl
vetett probléma körüljárásának. (Ha például 
egy Csokonai-verset kell m egadott szem 
pont szerint elem ezned, fölösleges lenne, és 
a dolgozat egységét rontaná, ha felm onda
nád a költő életrajzát és költészetének általá
nos jellemzését.) E zárójeles tanács egyúttal 
azt is sejtened engedi, hogy ajánlatos szoro
san a kapott feladathoz tartanod magadat. 
Törekedj a szabatos-pontos m egfogalm azás
ra, szakszerűségre, nevezd  m eg szempontja
idat, és nem kell félned saját vélem ényed, 
m eglátásaid  közlésétől sem , am ennyiben  
azokat alátámasztod a szövegből vett érvek
kel.

Rövidebb idő alatt m egoldható és m egol
dandó, ám nem kisebb jelentőségű a feladat
lap (hiszen az írásbeli végeredm ényének  
felét teszi ki). Ez inkább a tájékozódó képes
séget, sem m int az eredetiséget vagy az írás
k é s z s é g e t  te sz te li:  e z é r t n e  it t  akarj 
fogalmazási módban remekelni. A  teszt ese
tében a tömörség, a pontosság, a m inél több 
információt tartalmazó válasz az erény; a 
terjengős, túlrészletező felelettel csak az időt 
vesz íted , a pontszám ot azonban csupán  
annyiban gyarapítód, amennyiben válaszod  
a kérdéshez tartozik. Ha a feladatlap egyik  
kérdése például a Szigeti veszedelem eposzi 
kellékeire vonatkozik, esetleg egyikükre- 
másikukra példát is kér, fölösleges kitérned 
a cselekményre, az előzm ényekre, a történel
mi háttérre vagy a szerző irodalomtörténeti 
jelentőségének méltatására.

Mit is kívánhatnánk befejezésül? Nektek, 
akik a vizsgára készültök, jó munká t, tanulás 
közben pedig m inél több szellem i örömöt; 
m agunknak sok jó v izsgad o lgoza to t, az 
eredményhirdetés nyom án pedig  irodalmat 
szerető és értő hallgatókat.

G Á B O R  C S I L L A
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BUSTYA ENDRE

SZÉTSZAGGATOTT BIBLIA — 
DARABOKRA SZAGGATTATOTT ORSZÁG
ANTIGONÉ:

De Polüneikészt, mert bukott ügyért veszett, 
sem eltemetni, sem siratni nem szabad — 
így hirdettette város-szerte mindenütt, 
egy könny, egy rög nélkül heverjen ott a test, 
hogy lakmározzon rajta minden dögmadár! 
(SZOPHOKLÉSZ: A ntigoné  [26-30. sor] /  

M észöly Dezső fordítása.)

Idő nem  halványította-torzí- 
totta, a frissen benne élő élm ény  
h it e le s s é g é v e l  v e t i  p ap írra  
Schöpflin Aladár 1920 januárjá
ban a m ég élő A dyval való, 1918. 
októberi m egrázó utolsó találko
zását:

"Az októberi forradalom előtt 
két-három nappal, zaklatott szív
v e l, eg é sz  lényem ben lesújtva  
m eglátogattam  A dyt, mint any- 
nyiszor, mikor válságos órákban 
m egnyugvást kerestem, ó  akkor 
már nagybeteg volt. Fázósan, kö
penyegébe burkolózva ült lakása 
hali-szerű előszobájában, az arca 
dúlt volt, finom  vágású szája kö
rül az a fájdalmas vonás, m elyet 
jól ismertünk, elm élyült, uralko
dóvá lett egész fiziognómiáján. 
Előtte kis asztalkán kancsó bor. 
Sokáig nem  szóltunk semmit, az
tán egyszerre megfogta kezemet, 
és halkan így  szólt:

—  Ú gy érzem magamat, mint 
Vörösmarty, mikor a Vén cigányt 
írta... H allgattunk , aztán újra 
m egszólalt:

—  Erdély... fáj nagyon...
Ez volt vele utolsó beszélgeté

sem . Nem sokára rá a betegség  
erőt vett rajta. Élete együtt borult 
el a fajtájáéval." (Nyugat, 1920, 
február. —  XIII. évf., 3-4., kettős 
szám. — 126-127. p.)

Erdély nagyon korán kezdett 
fájni A dy Endrének. Erdély tragi
kus sorsát jó előre látta. De az 
örök Erdélyt is  látta. Magyarság- 
szeretete, Erdély-szerelme, ma
g yarság-fé ltése , E rdély-féltése  
egyazon érzésként élt benne. Sőt! 
Erdélyben vélte m egtalálni a leg
régebbről megőrzött, legigazabb 
m agyarságot. Erről vall 1915. jú
liu s  22-én  Brassóból keltezett 
glosszájában (Lenn, Erdély föld
jén) is:

"Erdélyben régi rajongója, én, 
kapcsolt részeiből támadott hű  
fia, so h se  jártam K olozsváron  
m ég túl. S m ost lázzal, betegen 
m eg kellett indulnom , rejtelmes 
parancsból levezekelni e bűnö
met. Szép és drága föld, Magyar- 
országnak éber rejtegetője, ha
talm as b irodalm aknak egykor  
keresett frigyese, be szégyenlem , 
h o g y  csak m ost ism erkedünk. 
Óh, jaj, h iszen a népek is m ost 
ism erkednek egy végeláthatat
lan, piros és szörnyű majális-ün
nepen. »Támada pedig a Sátán az
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Izrael ellen, és fel
indítaná Dávidot, 
hogy m egszám lál
ja az Izraelt.« Az 
Úrnak persze nem  
tetszett ez, s az Úr 
A ngyala  a Biblia 
szerint ellenségek  
f e g y v e r é v e l  és  

döghalállal állott bosszút. Fur
csa, hogy ez a bibliás Erdély mint 
rohamítja bennem a Biblia nagy  
igéit és sejtetéseit. S le  kell gyűr
nöm minden porokkal lázamat és 
magamat, hogy lássam: gyönyö
rűek és örökök a hegyek, vö l
gyek, folyók, erdők, voltak s le
endők és a nők és m inden, ami 
történik. A  Halál is, ki a legural- 
kodóbb, mióta él, s ki m ellé most 
már ne is merjünk sorolni mást. 
Halleluja, Halál, kinek szépségét 
csak a fél-Halálok, betegségek és 
bénaságok kísérő serege rontja. 
Erdélyt kedvelted, sokat üdültél 
benne, s mert újra és újra vágytál 
visszatérni, hagytál magad után 
m indig élet-csírát. M agyarság és 
emberség zamatja, hite, lelke, Er
dély, nem uraid szerint büntet té
ged  az Úr. Mert a hatalmasabb, a 
H alál, szeret téged , s m indig  
hagy benned annyit, hogy fölsé- 
gesen kinőhesd m agad a Halál 
minden új látogatására. Erdély, te 
M agyarország vagy, s ha M a
gyarországra van m ég szüksége 
a Földnek, te m egm aradsz ne
künk." (Távol a csatatértől, 1. —  
Világ, 1915. július 25.)

Mintha csak az 1915-ben író
dott brassói sorokat kiegészítő  
kommentárját előlegezte volna  
m eg abban a tíz évvel korábban 
megjelent színikritikájában, ame
lyet Rákosi Viktor Elnémult ha
rangok cím ű regén ye színpad i 
változatának bemutató előadásá
ról vetett papírra: "Erdély a m a
gyar fajtának több, m int egy  
fenyegetett terület. Erdélyt a ma
gyar géniusznak bástyájává avat
ta volt a mi szomorú sorsunk. 
Európaiasan ott kezd vibrálni a 
m agyar lélek. »Magyarország« 
— miként az ős-erdélyi ma is ne
vezi —  Erdély felé tekintett fáj
dalmas rem énykedéssel valami
kor, és talán m ég ma is ott kell 
keresnünk a nyomokat, a pózná
kat, ha a magyar kultúrát nem a 
h ip e r m o d e r n  M arcon i-ren d -  
szerrel akarjuk megcsinálni." (El
n ém u lt harangok. A N em ze ti 
Színház bemutató előadása. —  Bu
dapesti Napló, 1905. január 21.)

*
A dy Lajos hagyatékából ke

rült a Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtára birtokába A dy  
Endre bibliájának letépett fedele, 
belső lapján "Eli, Eli, Lama Sa-

baktáni" szavakkal, alatta a dá
tummal: ”1918. okt. 23.”

A dy és Csinszka 1918 nyarát 
(június 22-től) Csúcsán töltötte, 
és csak október 23-án utaznak fel 
Pestre, Veres Pálné utcai lakásuk
ba, (Az "őszirózsás forradalom" 
október 31-re virradó éjjel zajlott 
le, tehát a Schöpflin leírta utolsó  
találkozásuk időpontja is ponto
san behatárolható.) A  nyarat Ér
s z e n tk ir á ly  és É rm in d szen t  
között m egosztva töltő A dy Lajo- 
sék november 19. után érkeznek 
fel Pestre, s A dy Lajos csak a szü
letésnapját, novem ber 22-ét kö
vető  napon keresi fel bátyját. 
Látogatását így  írja le: "[...] a 41. 
sz ü le té s i évfordu lóját k ö v ető  
reggel láttam először viszont au
gusztusi találkozásunk óta. A gy
ban fekve, betegen és dúltan ta
láltam. Amikor egyedül marad
tunk, suttogva mondotta, hogy: 
»Borzasztó éjszakám volt. Elkép
zelheted: a b ibliám at széttép 
tem...« —  s idenyújtotta a biblia 
letépett fedőlapját, m elyen ceru
zával, reszkető betűkkel ezt írta 
fel: »Eli, Eli, Lama Sabaktani 1918. 
okt. 23.« »Én istenem, én istenem, 
miért is hagytál el engem?« —  
Krisztus Urunk jajdult fel utoljá
ra e szavakkal a Koponyák-he- 
gyén: a keresztfán, m ielőtt ki
szenvedett volna.

M élyen megrendített a dolog, 
mert tudtam, hogy a biblia (velin- 
papírra nyomott, 16° alakú, feke
te vászon k ötésű  Károli-biblia) 
mennyire a szívéhez nőtt mint
egy 10-12 év alatt. Az első lapjára 
ezt jegyezte be: »Ady Endre vén 
diák kedves bibliája«. M icsoda  
szörnyű belső m eghasonlás és 
kétségbeesés gyötrődése foghat
ta el, ha ezt a leikéhez nőtt köny
vet 41. születésnapjának éjjelén 
m eg kellett sem m isítenie5. A  bib
lia borítékát kegyelettel őrizem."

A datálás kérdésén A dy Lajos 
"nagyvonalú" — m integy kérie- 
gyintés-szerű — magyarázattal 
siklik át, m indössze egy rövid  
lapalji jegyzetre méltatva: "5A  
bejegyzés dátuma: okt. 23 nyil
vánvalóan tévedés nov. helyett. 
Októberben Bandi m ég Csúcsán  
tartózkodott." (A dy Lajos: Ady 
Endre. Bp., 1923. — 230. p. —  
Kiemelések a szerzőtől.)

A  filológiai megbízhatatlan
ságáért oly sokszor elmarasztalt, 
és —  valljuk be — jogosan elma
rasztalt Révész Béla azonban ez
úttal nem  éri be a h ivatásos  
filológus — önmagát a "filológiai 
akríbia" [a legapróbb részletekre 
is kiterjedő pontosság] hívének  
valló —  szakember, A dy Lajos 
gordiuszian  nagyvonalú , fölé
nyes m egoldásával, hanem di

cséretet érdem lő "nyomozói szi
mattal" próbál utánajárni a tör
ténteknek, s fén yt deríteni az 
októberi datálás igazi okára:

"Ady Endre ajkán, az élete 
hajlatán, m egm ozdultak az evan
gélium  szavai:

—  Éli, Éli, Lama Sabaktani...
A  golgotái tragédiának záró-

mondata ez, am ivel A d y  Endre is 
elsóhajtotta a maga consumma- 
tum est-jét [beteljesedett, elvé
geztetett]:

—  Én Istenem, Én Istenem, 
miért is hagytál el engem?...

Ez a megrendítő mozzanat na
gyon is arra való, hogy körülmé
nyeit, amennyire csak lehet, minél 
tüzetesebben megállapítsuk.

A d y  Lajos azt írja a vallom ás 
körül, hogy 1918. novem ber 23- 
án fölkereste testvérbátyját [...]. 
A dy Endre ágybanfekvő volt, na
gyon panaszkodott, és földúltan  
közölte az öccsével, hogy  izgal
mában széttépte a bibliáját. A dy  
Lajos a biblia letépett fedőlapját 
magához vette, amelyre A dy End
re a pusztítás után reszkető betűk
k e l ráírta a fen t id é z e tt  
evangélium os szavakat, és melléje 
jegyezte a dátumot: 1918. okt. 23.

[...]
A  lényeg tehát az evangélium  

szavaiból fö lgyu llad ó  v ilágos
ság, m ely rávilágít a hatalmas lé
lek összeom lásának egy pillana
tára, d e épp a nevezetességért, 
adatot akarok m ondani én is, 
hogy az én tudom ásom  szerint 
másként, m áshol történt az ese
mény, amiről A dy Lajos ír.

Én ú gy  tudom , A dy Endre a 
bibliáját Csúcsán semmisítette meg.

Élő tanú van reá, aki a jelene
tet látta. Beszéltem is vele.

A dy Endre feleségénél ma is 
szolgálatban van egy Vonyi nevű  
román leány, aki Adyékat már 
Csúcsán szolgálta, a házasság óta 
m indig velük volt, és tudta azt is, 
hogy A dy Endre fekete födelű  
könyve, amit sokszor o lvasott a 
biblia.

ő s z i  este volt Csúcsán.
A dyné kinn járt a gazdaság

ban, ahol a betakarítás munkáját 
végezték, A dy Endre m agányo
san volt odahaza, és a szobalány 
éppen akkor lépett a szobába, 
amikor A dy Endre a kályha előtt 
állott, izgatott kezekkel a fekete 
könyvnek, a bibliának lapjait tép
te, és belévetette azokat a lobogó  
tűzbe.

így  m ondotta el Vonyi, a ro
mán leány a jelenetet, és kérdése
imre határozottan felelt, ponto
san em lékszik arra az estére.

[...] .
A dy Lajos a dátumról azt ál

lítja, hogy az téves, A dy Endre 
nov. 23-át akart írni, szü letése  
napjának évfordulóját [a helyes 
dátum: novem ber 22.!], m ely éj
szakán sodorta volna el őt a lelki 
krízis.
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[...] alig hihető, hogy bármi

ly en  h a jszo lt id eg á lla p o tb a n , 
akár g é p ie s  m eg ta n u ltsá g g a l  
A dy Endre ne tudta volna leírni 
a születése napját, ha ezt a dátu
m ot akarta feltüntetni a biblia fe
delén.

A d y  Lajost va lószínűleg az 
zavarta m eg a keltezés meghatá
rozásában, h ogy  A d y  Endre a 
sz ü le té se  évfordulóját k övető  
reggelen közölte vele, hogy m eg
sem m isítette szeretett könyvét, a 
bibliát, amit ú g y  is lehet érteni, 
hogy A dy Endre rég nem  látott 
testvérének frissiben el akarta 
m ondani az esem ényt, ami már 
hetekkel előbb történt vele, de az 
élm ény nyugton nem hagyta, és 
izgatottan beszélt róla m ég akkor 
is, amikor az öccse a betegágya 
elé lépett. [...]" (Révész Béla: Ady 
Endre tragédiája, II. k ö t. B p ., 
[1924]. —  87-89.p. —  Kiemelések 
a szerzőtől.)

R é v é s z  B é lá n a k  a zo n b a n  
nem csak a biblia födelére írott 
dátum hitelességét sikerült bebi
zonyítania, hanem  sikerült pon
tosan rávilágítania az A dy lelki 
összeroppanását, v ég ső  össze
omlását előidéző okokra is:

”A  dátum zavart korrigálni 
akarnám, mert A dy Endre jelle
m ét rajzolja m eg klasszikusan, ha 
helyes a keltezés, am it ő m aga írt 
a kérdéses biblia fedelére.

Október 23...
Október 23-ra Bulgária már 

kilépett a központi hatalmak szö
v etség éb ő l, és ez az esem ény  
annyira h a to tt A d y  Endrére, 
hogy idegzetét e napokban való
sággal rohamok bántják, alig le
fé k e z h e tő  n y u g ta la n sá g  van  
rajta, a kezei jéghidegek, szerte
len indulatosság és roskadó apá
tia, am ivel a híreket fogadja. A  
»véres bor a koponya-pohárban« 
színültig tele, és am i kicsordult a 
magyar parcellára: gyász és sira
lom . Október 23-ra már itt a híre, 
h ogy  a horvátok elfoglalták Fiú
mét, az olaszok elindultak mara
dék-m agyarok ellen az utolsó  
offenzívára. Csehországról újsá
golják, hogy proklamálja önma
gát, és Felső-M agyarország sorsa 
elvégeztetett, de olvasható a pes
ti lapokból, hogy Erdély, Bánát is 
elveszett... [...]” (íis., 89-90. p. —  
Kiemelés a szerzőtől.)

1918. október 22-én közük az 
újságok W ilson elnöknek Auszt- 
ria-M agyarországhoz intézett —  
október 18-án kelt —  m ásodik le
velét, am elyben visszavonja az 
előző  levelében kifejtett —  re
m énykeltő —  álláspontját. Wil
son  le v e lé b ő l v ilá g o sa n  k io l
vasható, hogy az Egyesült Álla
m ok kormánya elismeri Románi
ának az európai antanthatal
m akkal 1916-ban kötött titkos 
szerződését —  Erdély sorsa tehát 
m egpecsételődött.

Ekkor tépi széjjel A dy a bibU-

áját, s e pillanattól veszi kezdetét 
a számára még hátralevő három 
hónap, amely nem egyéb, mint 
egyetlen folyamatos haldoklás. 
Egyértelműen igazolják ezt azok 
a halványan fel-fel villanó "élet
megnyilvánulások", amelyek e 
három hónap Ady-kronológiájá- 
ból elénk tárulnak:

1918. október 23-31.: Schöpf- 
lin Aladár utolsó látogatása, 
amelyről már beszámoltunk.

1918. október 31.: Az "ősziró
zsás forradalom".

"Ady Endre Veres Pálné utcai 
lakása — írja Révész Béla — 
szemben volt a katonai térpa
rancsnoksággal.

Ady Endre az ablakaiból lát
hatta — nézte is — a nyüzsgést a 
térparancsnokság körül.

Ady Endre megjegyzése volt, 
hogy mind kevesebb generáÜst 
látott bemenni-kimenni a kínai 
kapun, amelynek feltárt szárnyai

kozott a Forradalommal. Akkor 
tudta m eg, hogy m i történt.

A  szó szoros értelmében föl
frissült, sietve rendbehozta ma
gát, é s  átm en t a h áztu la jd o-  
nos-szom szédék, Pfeiffer doktor 
lakására, akinek erkélyéről nézte 
A dy Endre a töm egek hullám zá
sát.

A  térparancsnokság tájéka volt 
ez, errefelé n yü zsögtek  leg in 
kább a forradalmi katonák, elve- 
gyü lten  testvérk ed ve az utca  
népével.

ősziv irág  mindenkinek a ka
lapján, gomblyukában, kezében; 
éppen gyűlést rögtönöztek, az 
utca közep én  ágált a szónok , 
szemben A dy Endre erkélyével, 
Csáktornyái Zoltán, a tragikusan 
elhunyt fiatal festő beszélt, aki 
rendre, fegyelem re intette a tüzes 
töm eget. Csáktornyái az erké
lyen megpillantotta A dy Endrét, 
a szavát megfordította, és lelke

Csinszkával, Bölöniékkel le
mennek az Astoriába [itt székelt 
ugyanis a Károlyi Mihály elnök
lete alatt 1918. október 23-án 
megalakult Nemzeti Tanács, 
amely azonban a forradalom ki
törésekor átköltözött a városhá
zára], a centrális szálloda előtt 
rengeteg az ember, Ady meghök- 
ken, rossz idegzetét veri a höm- 
pölygés, már elhúzódnék, de 
fölismerik őt; szemtől-szemben, 
testi közelében rázúg az ünnep
lés.

A büszke öröm: a sorsa Ady 
Endrének, óráról-órára; ugyan
ilyen forróság köszönti őt a vá
rosházán, ahol a Nemzeti Tanács 
intézi a frissen született forrada
lom dolgait. Ady kívánta, hogy 
ezt a munkát is lássa: mindent tud
ni, próbálni, ízlelni...

Önfeledten diadalm enet volt 
az egész város, A dy Endre átha
ladt rajta, késő délután tértek ha
za.

Ady Endre
Mo#t nagyon beteg. A PUtzkommindóval izemben lakik 

első emelet I. «lett, mint egy előkelő privát. Hetek óta ágy« 
ban fekatik. Van ogy áldott, zxép kla feieaégc, úgy aiólit]a: 
Bertuakám lelkem.

Ott voltunk nála. A költő az ágyban feküdt, mérgeden 
da dridkctlenüí; azt mondja: csak ndzl az uJságok»t, de nem 
olvaaaa cl. Olyan, mint egy beteg gyerek. Igen kedvesen 
mondta: „Ftlem egy darab levest, két darab húst da egy 
darab bort."

ügyetlen szórakozása, hogy a* orvosait ugratja, kdrdd« 
aeikre szándékosan rossz adatokat mond, da a vdgdn a gyön< 
gdhb Idegzetüekel klndzl, a szlvósabbakat kikergeti. Van egy 
nevezetes cselédje, akit megtanított arra, hogy minden napi« 
ds hetilapot minden nap vegyen meg neki. Ez az angyali 
paraszt, pontosan tudja, mikor jelenik meg az UJ nem«

azonban kitárták az utat a sereg
lő, fiatalabb és kisebb rangú kato
nák előtt.

N a p o k o n  át f ig y e lte  A d y  
Endre ezt a jelenséget, hallatlanul 
érdekelte, következtetett a jelek
ből, a nappali izgalmak kimerí
tették , estére  g y ö n g ü lte n  el- 
fáradott, az éjszakái váratlanul 
nyugalmasabbak voltak, és így  
szen d ergett október 31-én is, 
anélkül, hogy tudta volna, hogy  
közvetlen közelében, a napok óta 
szem m el tartott térparancsnok
ságot a forradalmár katonák az 
éjszaka elfoglalták.

Majdnem békés, kegyelm es 
éjszaka után, reggelre A dy talál

sen köszöntötte az új idők dalno
kát.

A töm eg fe lfigye lt, parázs  
kedve m ég szilajabban m eglobo
gott, és üdvözlő fegyverek, ujjon
gó  v irá g o k  em elk ed tek  Á d y  
Endre felé, akit hosszan, boldo
gan ünnepelt a nép.

A dy Endrét könnyekig m egha
totta az újszavú tüntetés.

Izgalmas napok után: a legiz
galm asabb, m egm ozdítja A dy  
Endrét, aki vággyal, látható aka
rattal összeszedi magát.

A z előző napokban ahg m oz
dult ki a szobából, a Forradalom 
napján kívánta az utcát, elvegyü- 
lést a népek sereglésében.

A  fe lgyú jto tt esem én yek et  
aüg tudta viselni A dy Endre, na
gyon értette, m i történt, de szóta- 
lan v o lt, csak  a n agy  szem ei 
világoltak, am elyek e napokban 
m ég hatalmasabbra kikereked
tek. Ü szkösebb volt a fényük, 
m int máskor. Ez m indenkinek  
feltűnt, aki látta." (/. m., 116. és 
118. p. —  Kiemelések a szerző
től.)

A  nap további esem ényeiről 
Bölöni György szám ol be:

"Adyéktól elválva, felsiettem  
a »Világ«-hoz poÜtikát írni [...]. A  
redakcióbán ért a Tisza-gyilkos- 
ság híre. Este én vittem  m eg a 
tragikus újságot Adynak, aki az 
a sszo n y o k  gon d ozása  m ellett 
otthon üldögélt, és leste a forra
dalm i híreket. [...] A  gyilkosság  
kétségbeejtően hatott Ádyra is, 
mint mindannyiunkra:

—  Rettenetes, m eglásd, vé
günk van!" (Az igazi Ady. Bp., 
1 9 4 7 .- 3 6 7 .  p.)

1918. novem ber 13-14.: Jászi 
Oszkár nem zetiségügyi m inisz
ter Aradon a kormány képvisele
tében a Központi Román N em 
zeti Tanács vezető ivel tárgyal. 
"[...] e viaskodásban Jászi volt 
hátrányos helyzete miatt a gyön
gébb fél. N em  egyenlő fegyve
rekkel harcoltak.

Jászi m indenekelőtt szocioló
gus volt, azaz a poütikában az »a 
priori« felálütott tételek alapján 
n yu gvó  elm életek impraktikus 
erőltetője [...].

Ellenfelei nem voltak szocio
lógusok. [...] Ellenkezően, furfan
g os v id ék i prókátorok voltak, 
akik zsebükben kész ítélettel ül
tek le a vitatkozóasztalhoz, és 
csak azért vitatkoztak, hogy e vi
tatkozás fényéből m agából és a 
vitatkozás során Jászi által tett 
nyila tk ozatok b ól m en tő i több 
u tó lagos ürügyet és igazolást

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

szedjenek össze a kész ítélet vég
rehajtása alkalmával követendő  
maguktartását illetően. Mikor a 
vitatkozóasztalhoz ültek, akkor 
már régen zsebükben volt annak 
a szerződésnek másolata, ame
lyet Bratianu 1916 augusztusá
ban kötött az entente-hatalmak- 
kal, és annak az üzenetnek, ame
lyet W ilson elnök november 7-én 
in tézett Rom ánia w ash ington i 
megbízottjához, s am ely Amerika 
részéről biztosította a románokat, 
hogy az 1916-os szerződés Romá
nia javára a maga egész teljessé
gében végre fog hajtatni, ő k  azzal 
is tisztában voltak, hogy akár át
adja nekik az általok kért impéri- 
um ot a Károlyi-kormány, akár 
nem, azt tényleg úgyis Ferdinand 
király már indulásra kész hadai 
fogják átvenni, ő k  tulajdonkép
pen nem  kom olyan vitatkoztak 
Jászival, hanem  csak m eglehető
sen ízetlen színjátékot rendeztek, 
am elyen Jászi részvétele a való
ságban sem m i egyéb sem  volt, 
m int az általa képviselt magyar 
állam tekintélyének szánalmas és 
káros következm ényű kompro- 
mittálása." (Jancsó Benedek: A ro
mán ir re d e n tis ta  m ozgalm ak  
története. Bp., 1920. —  465-466. p.)

A z aradi vesszőfutásból alig 
v issza érk ezett Jászit sürgősen  
m agához kéreti Ady. "Apátiás, 
m eghasonlottan elhúzódó A dy  
Endre, de [...] m indent tudni akar 
Jászi Oszkár aradi tárgyalásairól. 
[...] A  román tárgyalás —  az erdé
lyi kérdés volt, A dy legsajátosabb 
nyugtalansága [...].

Földarabolt Magyarország —  
befejezettség volt, nyom ban az 
összeom lás után, távol m ég a bé
ketárgyalásoktól.

[...]
A kendőzetlen valóság, ha 

nem  is érte készületlenül, m eg
döbbentette A dy Endrét.

[-.]
A rom án tárgyalások  alatt 

nagy lázak gyötrik A dy Endrét, 
»ideglázak«, amelyek fölhágnak  
olykor a 40 fokig is.

Senyvedten, igen betegen ta
lálja A dy Endrét Jászi Oszkár, aki 
az aradi kudarc után sietett Ady- 
hoz, mert tudta róla, mennyire 
ügye volt a román-magyar tár
gyalás. Jászi információkat akart 
nyújtani, de A dy elvágta a szavát, 
m e g ö le lte  a barátját, és csak  
annyit mondott:

—  Késő... késő... Késón történt...
És a szó szoros értelmében vé

ve  sírvafakadt, mint akkor, 1914. 
júliusán, a váradi teraszon, ami
kor az a terasz: föld: m ég magyar 
volt..." (Révész Béla: 1. m., 130- 
134. p .— Kiemelések a szerzőtől.)

"Ebben a bénuló-dacoló hely
zetben keresi m eg A dy Endrét Ig
notus, hogy im a alkalmi verset a 
Nyugatnak.

írni? Verset mondani? Am i

kor málik a gondolat, az érzés pe
d ig  lomha, m int a lidérces go
nosz...

A dy vállalta a feladatot. Két
szeresen készülődött, hogy m eg
írja a verset.

[•••]
M eg id ézték , és tántorodni 

nem lehetett, nem szabadott.
Ivet, boltozatot, »nagy verset« 

akart írni, és lett belőle négy stró
fa [.,.]

A gyból kelt föl A dy Endre, 
reszkető kézzel írta m eg az Üd
vözletét.

Rajzos göm bölyű betűi cset- 
lettek-botlottak a papiroson. A dy  
nem  akarta kiadni a kezéből ezt a 
kéziratot, és megkérte Csinszkát, 
másolja le a verset. Megtörtént.

M óricz Z sigm ond m egláto
gatta A dy Endrét, és kérte őt, adja 
neki emlékül az új kéziratát.

A dy ránézett könnyező barát
jára, elkínlódott arcán m egvillant 
az értó, szom orú mosoly, a verset 
maga elé emelte, összetépte és a 
tűzbe dobta...

Utolsó leveleit a Bibliának, életé
nek..." (Révész Béla: I. m„ 127-129. 
p. —  Kiemelések a szerzőtől.)

A N yugat 1918. november 16-i 
számában megjelent A dy Endre 
utolsó verse:

Ü d v ö z le t  a g y ő ző n e k  
Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény, szép szívünkön, 
Ki, íme, száguldani akar.

Bal-jóslatú, bús nép a magyar, 
Forradalomban élt, s ránk-hozták 
Gyógyítónak a Háborút, a Rémet 
Sírjukban is megátkozott gazok.

Tompán zúgnak a kaszárnyáink,
Óh , mennyi vérrel emlékezik, 
óh  , szörnyű, gyászoló kripták. 
Ravatal előttetek, ravatal.

Mi voltunk a földnek bolondja, 
Elhasznált, szegény magyarok.
És most jöjjetek, győztesek:
Üdvözlet a győzőnek.
A "győző"-t szükségtelen ne

vén neveznünk.

(folytatjuk)

Kusztos Endre grafikája

CSÁVOSSY GYÖRGY 70 ÉVES
A z t k e lle n e  e m le g e tn i, 

hogy amikor indultunk hej, de  
vidám  legények voltunk, ho
lott hej, de nem voltunk vidám  
legények, csak tele életkedvvel 
és jogos-jogtalan becsvággyal. 
Egy fél futballcsapatnyi volt az 
40 éve, akiket együtt kezdtek  
közölni, kezelni, emlegetni. S 
így is maradtunk, bár tablónk 
egyik fele már átér a szivárvá- 
nyos m ásvilág üvegdim enzió
iba azóta. H ogy ennyi költő 
közt ki a legérzékenyebb (és 
formaérzékenyebb), azt nehéz 
feszegetni, kutatni utólag is, 
de Te voltál az érzelmileg lege
lőrelátóbb, mert Te írtad le, 
hogy "ne maradjak örökzöld  
fenyőnek, m íg lombját veszti 
meílette a nyárfa". Emlékezet
b ő l id é z le k , e z e r  k ilo m é 
ternyire a hazai pályától, egy  
hajnali órán, amikor a könyv
tárak zárva, csak a szőlővirág  
illata nyílik ezen az idegen tá
jon is otthonosan; de ez a távoli 
idézetvisszhang is  bizonyítja 
lelki és lelkes maradandóságát 
verseidnek! Ez a gyönyörű  
m etafora  e g y ik  le h e tsé g e s  
szimbó- lum unk ma is, kiter
jesztette rendre érvényét, ha
ta lm á t m ú zsá in k ra  és  
szülőföldünkre, életkorunkra 
és korunkra egy- aránt. N em  
maradtunk örökzöldek, talán 
a fenyő kiállásából megmaradt 
valam i m égis bennünk, m ég  
azokban is, akiket időközben  
kivágtak közülünk; és az is 
igaz, hogy lomb- jait valóság
gal berzsenyisen hullatja körü- 
lö ttü n k  n a g y  é s  im á d o tt  
ligetünk, Erdély, de szó sincs 
itt őszről, pusztulásról, m ég  
sz im b o lik u sa n  sem . M ég  
annyira sem, mint akkoriban, 
amikor mi, igazán indokolat
lan, csak a fiatalság opü- miz- 
m usából fakadó izgalom ban  
lírizálni és versifikálni kezd
tünk, inter armas. Köztünk Te, 
akit most a hihetetlen hetvene
diken kell köszönteni, egyedül 
Te viselsz a poétái borostyán 
mellett egy másik, bacchusi le
velet, egyáltalán nem m egve
te n d ő  n im b u szt: k ü lö n ö s  
szo n d a so ro k n a k  m eg fe le lő  
szőlőkarókkal beültetett olda
lak magad m egszerezte rangú 
és jogú bárója vagy, ami leg
alábbis egyenlő a föld bármi
lyen olajmágnásságával. N em  
tudható, lelkedben melyik bú
vópatak csörgedezése kezdő
dött el először, a földalatti édes 
n ed vek é, m elyek  a szakm a  
költői szintje nélkül épp úgy  
nem segíthetek a felszínre, az 
abroszra, a poharakba, mint 
ama másik a lapokra, a köny
vespolcokra. Körülöttünk, fel

ettünk az ötvenes évek köze
pének szürke fellegei és a sze- 
re lem  m é g is  m in d e n h o l  
g y ö n g y v ir á g illa tú  m ájusai. 
Dehát nem  ezek alapján kellett 
eligazodnunk. N em  is beszél
tek se rá, se le, sem  a sötét fel
legek, sem a mátkák. Külön
ben is ad hoc hol összetereltek 
mint legeslegújabb, jól induló  
költőnem zedéket, hol egyéni
leg  kaptunk ki, ignoráltak a 
legkülönfélébb m ódokon. Mi 
aligha szövetkeztünk, esküd
tünk össze másként, m int an
nak ö s sz e c se n g é sé v e l, am i 
etikumként és esztétikum ként 
lassan már k iv eh ető v é  vált 
rendre megjelenő m űveink ar
cán, aztán az első Forrás-soro
za to t in d ító  k ö te te in k b en . 
Köz- ben m ég annyi m eg annyi 
bomba csapódott be körülöt
tünk s a lelkűnkben is folyta
tódtak ötvenhat időzített föld
alatti robbanásai. Te úgy lettél 
Erdély egyik költője, hogy az 
erdélyi földből egy m ásik kin
cset is segítettél feltörni Tőled, 
általad is lett fogalommá a For
rás-nem zedék is, Csombord is. 
T iszta  k ö lté s z e te d  m ö g ö tt  
m ost és m indig ott van valami 
fagyosszent-elhárító kék egé
ből, fehér fellegeiből ennek a 
tájnak. Ott gom olyognak a fel- 
m elegedő, lehulló dom bok fe
le t t  Isten  v á ra i, m e ly e k  
szilárdak, mint a pára, és beve- 
hetetlenek, mint a m i örökké 
ostromolt kitartásunk. A  törté
nelm et is hol palackozzák, hol 
ottfelejtik, possadni hagyják, 
egérízűvé válik a hordószóno
kok a la tti h ord ó so ro k b a n . 
Amit mi betakarítottunk, azért 
talán jár majd egy jó pohárral. 
Am it Te betakarítasz, azért jár 
az ünnepi ölelés ezen az ünne
pen, m ely a neveddel is erősö
d ő  m a g y a r  k ö lté s z e té  is , 
Csávossy György.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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HELIKON

GAAL GYÖRGY

A 110 éves EMKE
3 .rész
Létküzdelmek 
a világháború után
Az 1918 végi közhatalomváltozás tragiku

san érinti az EMKÉ-t. Vagyona nagy része ve
szélybe kerül, léte is kérdésessé válik. Már az 
alapításkor, az évfprdulókkor meg-megszólalt 
a román sajtó az EMKE ellen, az erőszakos 
magyarosítás vádját hangoztatták a leggyak
rabban. Ehhez járult még a Ellenzék 1920 októ
beri sajtóhadjárata az EMKE "megerősítése" 
érdekében, ami nagyrészt ráirányította a figyel
met az egyesületre, s támadások sorát váltotta 
ki. Valamelyes szerencsének mondható, hogy 
az EMKÉ-t kezében tartó, hetvenedik életévé
hez közeledő Sándor József24 emigráns szülők 
gyermekeként Bukarestben születve igen jól is
merte a román mentalitást, jól beszélte a nyel
vet, tehát a hivatalokban jól tudta képviselni az 
egyesület érdekeit. Ekkoriban nem állott mel
lette egyetlen működő alelnök sem, az elnök 
pedig Budapesten maradt magyar állampol
gárságért optálva.

A csapások már 1918 novemberében elkez
dődtek. Feldúlták az algyógyi földművesisko
lát, megszentségtelenítették Kun Kocsárd sírját, 
ez januárban újra megismétlődött a katonaság 
részéről. 1919márciusábana Kormányzótanács 
az egész iskolát lefoglalja, román miniszteri biz
tost állítanak az élére, a magyar személyzet 
elmenekül. 1919 novemberében megkezdik az 
iskola földjeinek kisajátítását. Az ismételt tilta
kozásokra végül 1920. augusztus 29-én Goga 
közoktatásügyi miniszter annyit válaszol, hogy 
tanulmányozza az ügyet, s keresi a méltányos 
megoldást. 1919-1920-ban sorra érkeznek az ag
gasztó hírek a kolozsvári központba a kissebesi, 
ernyei, m agyarzsom bori, magyarókereki, 
aranykuti, vámosudvarhelyi, balázsfalvi, besz
tercei, vajdahunyadi iskolák, óvodák lefoglalá
sáról, épületének elrekvirálásáról. Összesen 19 
EMKE támogatta népiskola és 7 felekezeti isko
la jut román kézre. A földbirtokok az agrárre
form  során eg y e lő re  kényszerbérletbe  
kerülnek, tanyai épületeiket széthordják. A 257 
népkönyvtár többsége szétszóródik, a 157 da
loskor vezető nélkül maradva feloszlik. Végül 
még a főtitkári hivatal is veszélybe kerül. 1919. 
december 29-én négy helyiségéből hármat el 
akarnak rekvirálni, 1920. szeptember 17-én tel
jesen ki akarják lakoltatni őket, azt ajánlva, 
hogy költözzék az EMKE-központ Háromszék
re .

Az EMKE ez alatt az idő alatt az ostromál
lapot tilalma folytán nem szervezkedhetik, s 
fellépni sem tud a törvénytelenségek ellen.

1920 szeptemberének elején végre megszű
nik az ostromállapot és a katonai cenzúra. Meg
kezd őd h etik  a polgári szervezkedés. Az 
Ellenzék című nagymúltú kolozsvári napilap26, 
minden bizonnyal Grois László felelős szer
kesztő ötletéből sajtókampányba kezd. Október 
12-én majdnem kétoldalas szerkesztőségi cik
ket közöl a következő címmel: A magyarság tár
sadalmi szervezését meg kell kezdeni. Az EMKÉ-re 
váró feladatok. A z egyesületbe minden magyarnak 
be kell lépnie. Mint kiderül, a magyarság közel 
kétéves passzivitását akarja megtörni a szer
kesztőség. Szorgalmazza az EMKE-közgyűlés 
mielőbbi összehívását. "A kulturális, szellemi, 
gazdasági és társadalmi szervezkedés tehát 
égetően sürgős dolog. Szerencsére a szervezke
dést nem kell élűiről kezdeni, mert hiszen az

erdélyi magyarságnak megvannak a maga tár
sadalmi szervezetei. [...] Az erdélyi magyarság 
leghatalmasabb társadalmi és kultúrszerveze
tére, az EMKÉ-re vár ez a feladat, mert a kitű
zött célok kizárólag kulturális, társadalmi és 
szellemi célok, s az EMKE egész Erdélyt átfogó 
kulturális szervezet. Az EMKÉ-nek megvannak 
a maga fiókjai, vidéki exponensei, amelyek út
ján minden magyart társadalmi osztály, foglal
kozás és felekezeti különbségre való tekintet 
nélkül minden embert, akinek anyanyelve ma
gyar, aki magyarul érez és a magyar kultúra 
jövőjét szívén viseli, sorompóba tud állítani. 
"Majd tekintélyes magyar közéleti személyisé
gek nyilatkozatait közli az EMKE feladataira 
vonatkozóan. Grandpierre Emil, Költő Gábor 
helyesli az ötletet. Ravasz László szerint "ha 
nem volna EMKE, fel kellene találni". Egyedül 
Haller Gábor figyelmeztet, hogy az EMKÉ-nek 
"távol kell tartania magát az országos és napi 
politikától". Ezután november végéig szinte na

ponta terjedelmes cikk, vezércikk biztat az EM
KE körüli tömörülésre, püspökök, egyetemi ta
nárok, jogászok, politikusok nyilatkoznak. íme 
néhány cím: Szervezni kell a magyar társadalmat. 
Az EMKE szerepe (okt. 13.), Megmozdul Erdély 
magyarsága (okt. 13.), Egy szervezetbe tömörül Er
dély magyarsága (okt. 14.), Az EMKE újjászerve
zése (okt. 17.), Erdély magyarsága az EMKÉ-ben 
(okt. 19.), Levél az EMKÉ-hez (okt. 29.), Marosvá
sárhelyiek az EMKÉ-ról (nov. 4.), Az EMKE és a 
magyar tanítók (nov. ÍZ), Az EMKE zászlaja alatt 
(nov. 13.), az EMKE feladata (nov. 23.). Közben 
december végéig a Hírek rovata élén kiemelt 
betűs felszólítás olvasható: "Minden magyar 
ember iratkozzék be az EMKÉ-be!"

A  szerkesztőség elképzelése: egyszer a ma
gyarságot társadalmilag kell megszervezni, en
nek kerete legyen  az EMKE, majd "ez a 
társadalmi szervezet — ha szükséges lesz — 
úgyszólván máról holnapra átalakítható politi
kai szervezetté" (okt. 14.). Sándor József, majd 
november 4-én a marosvásárhelyi Sebess Jenő 
ügyvéd is figyelmeztet, hogy az EMKE alapsza
bályai szerint csak kulturális célokra szervez
het, a politikai m egszervezés innen nem 
indulhat ki, "sőt ettől távol kell tartsa magát, 
mert ellenkezőleg nemcsak nagy feladatának 
megoldásában lesz akadályozva, de létét is ve
szélynek teszi ki”27. November 14-én végre egy

román hivatalosság véleményét is kikérik az 
EMKÉ-ről. Josif Boca elnöki államtitkár az AST- 
RÁ-hoz hasonlítja, s úgy véli: "a törvény kere
tein belül a magyar kultúra terjesztése és 
megvédése érdekében kell tevékenységét kifej
teni". Akkorra azonban már a román sajtó is 
felfigyelt az EMKÉ-re, s megkezdték ellene a 
hadjáratot.

A Bratianu vezette Nemzeti Liberális Párt 
napilapja, a bukaresti Viitorul (Jövő) szólalt 
meg először november 11-én. Azzal vádolja az 
EMKÉ-t, hogy színleg kulturális célt hirdet, de 
titkon összeköttetésben van Budapesttel, s 
anarchikus akciókat készül szervezni. Ezeket 
november 14-én méltán minősíti sületlenségek
nek az Ellenzék. A következő, december 2-i 
tizenegy hasábos tárcacikk már alaposabb 
munka, magyarul is jól tudó erdélyi ember ír
hatta. Mint az Ellenzék december 12-i cáfolatá
ból28 kivehető, a cikkíró az 1911-es jubileumi 
kötetből kölcsönözte adatait. Azt állítja, hogy az 
ASTRA ellensúlyozására alakult az EMKE, cél
ja az erőszakos magyarosítás volt, támadta a 
román bankokat, a magyar állam anyagi támo
gatását élvezte. Most egy készülő magyar poli
tikai szervezkedés, az irredentizmus központja. 
Ezen tételeket meg lehetett cáfolni, de a román

közlemény gyanakvását az EMKÉ-vel szemben 
már sokkal nehezebb volt eloszlatni.

Pont a bukaresti cikk megjelenésének nap
ján, december 5-én vasárnap este a refomátus 
teológia dísztermében kerül sor a háború utáni 
első EMKE rendezvényre. Hivatalos megneve
zése szerint hangverseny: fellép a Református 
Kollégium Tárcza Bertalan vezette zenekara, 
néhány szólószám és szavalat is elhangzik. A fő 
esemény azonban Sándor József előadása az 
EMKE múltjáról, jelenéről és feladatairól. "Elő
adását azzal végezte be, hogy az EMKE prog
ramja ma is az marad, ami volt, támogatni az 
egyházakat, szervezni és fejleszteni az erdélyi 
magyar kultúrát" — tudósít az Ellenzék decem
ber 7-i száma. A december 28-i híradás szerint 
a főtitkár engedélyt kért és kapott a katonai 
parancsnokságtól, hogy január 6-ra összehívja 
a választmányi gyűlést. A szerkesztő vélemé
nye szerint új, tetterős vezetőséget kell válasz
tani. Főleg a vidék bevonása fontos. Azt 
javasolja, hogy a Budapesten maradt elnök he
lyett egy politikailag nem kompromittált ideig
lenes elnököt válasszanak.

A január 6-i ülésen több évi kényszerszünet 
után ténylegesen újjá kellett szervezni az egye
sületet. Az ülést Sándor József vezeti, elparen-

» > > >  folytatás a 16., 17. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

tálja a halottakat, bejelenti az új alapító tagokat, 
majd a direktóriumot egészítik ki. Az eddigi 
még működő tagok, Márki Sándor és Nagy 
Károly mellé beválasztják Ferencz József püs
pököt, Hirschler József és Kirchknopf Gusztáv 
lelkészeket, hogy így valamennyi felekezet kép
viselve legyen, továbbá Haller Gábor volt jog
tanácsost, az utolsó magyar polgármestert. Újra 
szervezik a szervezési, közművelődési és köz- 
gazdasági szakosztályokat. Majd az alapsza
bály-módosítás kerül napirendre. Ezt végül egy 
külön bizottságra bízzák, melynek a direktóri
umon kívül Ravasz László, Óvári Elemér és 
Jeney Aladár is a tagja. Fekete Nagy Béla java
solja, hogy Béldi Ákos helyett válasszák Márki 
Sándort elnökké, de a főtitkár alaki okokból 
ellenzi a lépést. Vitát vált ki, hogy a főtitkár a 
december 10-i, minden szervezkedést betiltó 
hadtestparancsnoksági rendelet hatására jogo
san szüntette-e meg a tagfelvételt. Utasítják a 
főtitkárt, hogy járjon utána a rendelet értelme
zésének.

Közben december 27-én a Bécsi Magyar Új
ság, majd január 13-án a Bukaresti Hírlap közli 
Jászi Oszkár támadó cikkét, mely szerint az 
EMKE "a grófok s egyéb deklamáló naplopók 
bankettező, hurrázó, a faji gyűlölséget szító, 
dús szinekúrákat nyújtó tápintézete"29. 1921. 
január 25-én és 26-án is a Biztonsági Hivatal 
ügynökei tesznek látogatást a főtitkári irodá
ban, kikérdezik a főtitkárt, s elkérik az alapsza
bályt. Február 9-én aztán minden indoklás 
nélkül betiltják az EMKE további működését. 
Március 3-6. között a "Viitorul kolozsvári fiók
lapja", az Infratirea (Testvériség) intéz három 
folytatásos cikkben támadást az EMKE ellen 
(Ce intentiona "EMKE"? — Mi volt az EMKE 
célja?). Már az első mondat megadja a hangvé
telt: "Kihívóan, a gyűlöletes múlt nevéhez fűző
d ő  m inden em lékével ma is létezik ez a 
»kulturális« egyesület, amelynek segítségével a 
magyar állam és a szervezők a román elem 
kulturális, gazdasági és szociális szétroncsolá- 
sát készítették elő”. Aztán valósággal "elemez
ve" az EMKE tevékenységét, mindenben a 
"román faj felsőbbrendűsége" elleni támadást 
lát. Március 14-én a magyar Bukaresti Újság 
államellenes összeesküvéssel vádolja az EM- 
KÉ-t.

1921. április 14-én Kolozsvár kikerül a hadi
zónából, s így a rendőrség feladatköre lesz a 
gyűlések engedélyezése. A  főtitkár ki is járja a 
rendőrprefektusnál egy választmányi gyűlés 
összehívásának a jóváhagyását. Erre április 27- 
én kerül sor Ferencz József unitárius püspök 
elnökletével. Ezen jelentik be a háború utáni 
első nagy alapítványtételt. Csíktaplócai Lázár 
László Hunyad megyei földbirtokos 331000 K 
névértékű hadikölcsönt, 37000 K készpénzt, va
lamint 32000 K kölcsönkötvényt tett le egy Er
délyi Magyar Anyákat Segélyező Alapítvány 
létrehozására. A  választmány rendezte a főtit
kár és a hét irodai alkalmazott fizetését, lejben 
határozva meg az összeget. Végül köszönetét 
fejezte ki "azért a hű, becsületes és odaadó mun
káért és fáradságért, amellyel t. alelnök-főtitkár 
Alapszabály szerint biztosított alelnöki jogkö
rénél fogva is a lezajlott másfél évi interregnum 
alatt nehéz időkben az Igazgató tanáccsal és 
kivált dr. Márki Sándor legidősebb igazgató 
tanácsi taggal és dr. Jelen Gyula ügyésszel 
egyetértőén az egyesület ügyeit, vagyonát és 
intézményeit, általán az egyesület létét minden 
erővel, körültekintéssel és bátor, nyílt, egyenes 
eljárással megvédeni iparkodott .

A közhatalomváltozás utáni első közgyű
lést július 3-ra hirdették meg, a református egy
házkerületi közgyűlés idejére, hogy a vidéki

-----------------------HELIKON -
tagok egy részét így megkíméljék a többszöri 
utazástól. Ettől fogva a közgyűlések színhelyé
vé a református teológia díszterme válik. A köz
gyűlés körül újra sajtóvita bontakozik ki, 
melynek középpontjában ismét Sándor József 
állt. Június 11-én nyilatkozik az Ellenzéknek a 
főtitkár a közgyűlés tárgysorozatáról. Előtte 
nyolc nappal választmányi ülés véglegesíti a 
beterjesztendő javaslatokat. A jelentések meg
vitatásán kívül választásokra és az alapszabá
lyok legszükségesebb módosítására is sor 
kerül. Remélik, hogy Béldi elnök is leutazik a 
közgyűlésre. Pont a 26-i választmányi gyűlés 
napjának reggelén az Ellenzék Az EMKE nem 
politizál című dkkel kelt feltűnést. Ebben— úgy 
tűnik, az alapszabályt módosító bizottság vala
melyik tagja — arról elmélkedik, hogy az EM- 
KÉ-t eddig soha sem kulturális ákcióiért, 
hanem politizálásáért támadták. Maga az egye
sület ugyan nem politizált, de elnökei és kivált
képpen főtitkára pártállása mindig támadási 
felületet nyújtott. Áz új alapszabály-tervezet e- 
lőírja, hogy az EMKE tisztségviselői ne vehes
senek részt pártvezetőségekben, s a fizetett 
alkalmazottakat pedig egyenesen eltiltja a poli
tizálástól. Arról volt itt szó, hogy ekkoriban 
szerveződött a Magyar Szövetség, s már június 
1-én hírt adtak a lapok, hogy a szervezeti sza
bályzat kidolgozásával "az öreg-ifjú" Sándor Jó
zsefet bízták meg. Ezek után várható volt, hogy 
Sándor belekerül a pártvezetőségbe is. A 26-án 
délután megtartott választmányi ülésen felol
vasták Márki Sándor lemondó búcsúlevelét, ér
dem eit jegyzőkönyvben örökítették meg; 
további lemondásokat vesznek tudomásul. Fe
kete Nagy Béla és négy támogatója elő is áll a 
politizálástól való eltiltásra vonatkozó javaslat
tal. Hosszú és éles vita bontakozik ki. Végül 
megállapítják: az EMKE eddig sem politizált, s 
ezután sem fog, de a magyar poltikai szervez
kedésben egyénileg résztvenni minden magyar 
embernek kötelessége. így a javaslat lekerült 
napirendről31.

A főtitkár azonban nem hagyja ennyiben az 
ügyet. A  Keleti Újság július 1-i számában Az 
EMKE és a politika. Ki keverte a politizálás gyanú
jába a kultúregyesületet címmel terjedelmes ve
zércikket közöl. Ebben rámutat, hogy az előző 
év októberétől milyen sajtókampányt folytatott 
az Ellenzék az EMKE társadalmi-politikai szer
vezetté tétele érdekében. S a cikkezést még az
után is folytatták, hogy ő felkereste a szer
kesztőséget, s kérte, ne szorgalmazzák tovább 
az EMKE ilyen irányú átalakítását. Sőt, e cikkek 
nyomán indult meg a románság támadása az 
egyesület ellen. Július 3-án közöl válaszcikket 
az Ellenzék: Ne politizáljon az EMKE! Sándor 
József mosakodik. Az igen személyeskedő írás 
megállapítja: megszoktuk, hogy Sándor "csűr
csavar, ferdít, gyanúsít, szóval zavarossá teszi 
maga körül a vizet, hogy a zavarosban kibúj
hasson". így tesz most is. Ezzel leplezi azt a 
tényt, hogy az EMKE egy évtizede nem tesz 
semmit. Az Ellenzék a tétlenséget kárhoztatja, s 
arra figyelmeztet: az új idők új, arravaló embe
reket kívánnak. "Sándor József titkár úr azon
ban azzal a tú ltengő nagyrabecsüléssel, 
amellyel annakidején az Emke Jóska nevet vív
ta ki, személyileg érzi érintve magát a múltra 
utalásunkkal, és azt akarja elhitetni a jóhiszemű 
távolállókkal, hogy az Ellenzék ellene rágalma
zó hadjáratot indított." A vitának a közgyűlésen 
nem lett folytatása.

A közgyűlésre, ha nem is a világháború 
előtti sorozatba illően, nyolc oldalon kinyomat
ta Sándor József beszámolóját: Összefoglalt rövid 
jelentés az EMKE életéről. Ezt az érdekelteknek 
előre megküldték. Adatai megdöbbentőek. Fel
sorolja mindazokat az atrocitásokat, csapáso
kat, veszteségeket, amelyek 1918 novemberétől

az EMKÉ-t és intézményeit, birtokait érték, to
vábbá az első újjászervezési kísérleteket. Bemu
tatja az egyesület 1921. május 30-i vagyoni 
helyzetét: átszámítva összesen 1863069 lejre be
csüli a megmaradtakat. Ebbe nincs belevéve a 
több milliót érő, már lefoglalt algyógyi birtok, s 
nehány, még bizonytalan hagyaték, ügylet. De 
a feltüntetett takarékbetétek, értékpapírok is 
utóbb értéküket vesztették. Bemutatja az elmúlt 
három év költségvetését. 1918-ra még a bevéte
lek fedezték a kiadásokat, 1919-re már 114000, 
1920-ra 86000 K volt a költségvetési hiány. Még 
az előrelátható 1921-es hiányt is kibírja az egye
sület, de a lehető legnagyobb takarékosságra 
lesz szükség. 1920 augusztusától megindultak 
az új tagjelentkezések: 5, fejenként 1000 lejt be
fizető örökös, 157 legalább 500 lejt letevő alapító 
és 2632 húsz lejes tagdíjú rendes tag lépett be. 
Külön kiemeli Lázár László fejedelmi alapítvá
nyát. A jelentés függelékében közli az alapsza
bály m ódosítási javaslatokat. A z 1914-es 
Alapszabály 29 paragrafusában terveznek átfo
galmazást. Megváltoztatják az eddigi címeres 
pecsétet: "egy nyitott könyv, beleírva az egyesü
let rövidített neve és az alapítás évszáma: EM
KE 1885". Az egyesület célját így határozzák 
meg: "A magyarság közművelődési és közgaz
dasági megerősítése". Az eszközöket még min
dig három csoportra osztják (közművelődési, 
közgazdasági, társadalmi). Tag lehet az ország 
területén létező minden testület és minden ma
gyar ajkú román állampolgár. A többi változá
sok is nagyrészt az államhatalmi helyzethez 
igazodnak, s részben ügyrendiek. Fontos még 
az utolsó, a feloszlásra vonatkozó módosítás: 
eszerint az egyesület vagyonát nem Kolozsvár 
városa, hanem a négy magyar nyelvű egyház 
— híveik arányszáma szerint — örökölné.

A  főurakkal, főpapokkal, közéleti előkelő
ségekkel zsúfolásig telt teológiai díszteremben 
Ferencz József püspök, az alapításban is részt 
vett direktóriumi tag mint korelnök nyitotta 
meg és vezette a közgyűlést, mert Béldi elnök 
nem jött el. Felolvasták az üdvözlő táviratokat, 
átiratokat, jelölőbizottságot alakítottak. Sándor 
József főtitkári jelentésének a felolvasásától el
tekintettek, mert azt nyomtatásban is kézhez 
kapták, részleteit a napilapok közölték. Csík
taplócai Lázár Lászlót nagy alapítványa mél
tán y lásak ép p en  örökös t isz te le ti taggá  
választották. Ä legnagyobb érdeklődés a vá
lasztásokat előzte meg. Érthetetlen módon a 
külföldön élő Béldi Ákos grófot meghagyták az 
elnöki székben. Új alelnökök: báró Kemény 
Ákos, Sárkány Lajos, báró Jósika Gábor, Sza- 
bolcska Mihály, báró Szentkereszthy Béla, Be
nedek Elek. Főpénztáros: Bocsánczy László. 
Ellenőr: Ferenczy Gyula. A főtitkári állás örökö
sen be lévén töltve, nem került választásra. Új, 
ötven tagú választmányt hoztak létre. A továb
biakban Kemény báró vette át az elnöklést, az 
alapszabály-változásokat egyetlen lényegesebb 
módosítással fogadták el. Ez arra vonatkozott, 
hogy "magyarnak tekintenek mindenkit, aki 
magát magyar anyanyelvűnek vallja”.

Legközelebb a december 11-i, Sárkány Lajos 
elnöklete alatt megtartott választmányi ülésről 
ad hírt a sajtó. Bejelentették, hogy a módosított 
alapszabályt eljuttatták az illetékes szervekhez 
jóváhagyás végett. Ugyanakkor összeállítottak 
egy terjedelmes memorandumot, melyet mind 
a miniszterelnöknek, mind az érintett tárcák
nak eljuttatnak. Ebben felsorolják az elvett, le
foglalt ingatlanokat, s kimutatják, hogy a 
román állam nem teljesíti a magyar állammal 
kötött szerződésekből jogutódként rá háruló 
kötelezettségeket. Felvetik a 257 népkönyvtár 
ügyét, melyek többségét szekrénnyel együtt le
foglalták. Az ingatlanok és ingóságok vissza
adását követelik, az adótól való mentesítést.



Továbbá az ASTRÁ-éhoz hasonló anyagi és er
kölcsi támogatást igényelnek. A választmány 
jóváhagyja az emlékiratot, s megbízza a főtit
kárt, hogy személyesen vigye el azt a miniszter- 
elnöknek és egyes minisztereknek.

A következő évben alig hallat magáról az 
EMKE. Bizonyára az alapszabályok jóváhagyá
sát várják. Egy 1922. január 7-i erzsébetvárosi 
farsangnyitó EMKE hangversenyről ad hírt a 
Magyar Nép, s ugyancsak e hetilap január 27-i 
számában terjedelmes cikket olvashatunk Mi az 
EMKE? címmel, mely áttekinti az egyesület tör
ténetét, megvalósításait, s rámutat a jelenlegi 
helyzetre. Amint az vártra tó volt, Sándor József, 
aki a magyar országgyűlésben 1896-tól 1905-ig 
két cikluson át képviselősködött, a romániai 
magyarság politikai életében is előtérbe került. 
Mondhatni nélkülözhetetlennek számított, hi
szen éveken át az egyedüli volt, aki tökéletes 
román tudásával kiállhatott a parlament elé 
megvédeni a magyarság érdekeit. A magyarság 
a háború utáni első két választáson nem vett 
részt. 1922-ben végre képviselőjelölteket állí
tott, de a március 6-10. közötti választások tör
vénytelenségei folytán m indössze egyetlen  
jelölt, Bemády György jutott mandátumhoz. A  
május 28-i pótválasztásokon aztán még Sepsi-

szentgyörgyön Sándor József, Aradon Zima Ti
bor jutott be a parlamentbe, s lett az alkot- 
mányozó országgyűlés tagja32. Ekkor még Sán
dor a Magyar Szövetség képviselője. Egyike az 
1922 végi pártegyesítés szorgalmazóinak, az 
Országos Magyar Párt egyik alapítója és alelnö- 
ke. 1926-tól Háromszék szenátorává választják, 
s az 1939-es választásokig tagja marad a felső
háznak. Ez részben tekintélyt adott az általa 
képviselt EMKE-nek is. De az állandó bukaresti 
utak, a nagyhatású felszólalások előkészítése 
idejét annyira lefoglalta, hogy nem tudott elég 
energiát fordítani az EMKE "feltámasztására". 
A már hetvenedik évét taposó politikus át kel
lett volna hogy adja helyét az egyesületi ügyve
zetésben egy fiatalabb, rátermett személynek. 
Ehelyett még cselhez is folyamodott. A világhá
ború utáni életrajzaiban 1853 helyett mindenütt 
1858-at tüntette fel születési évéül.

A tényleges újjászervezéstől
az alapszabályok elfogadásáig
A háború utáni első közgyűléskor még nem 

lehetett pontosan tudni, milyen sors vár az EM
KE vagyonára, hogyan alakulnak az államközi 
viszonyok, milyen elvárásokat támaszt az új

hatalom az egyesülettel szemben. 1923 nyarára 
már kitűnt, hogy az EMKE vagyonának nagy 
része elveszett, csak egészen korlátozott műkö
dési teret engedélyeznek neki.

A tényekkel szembenéző 1923. július 15-i 
közgyűlést a lehangoltság jellemezte. Miután 
hosszas eljárással az Averescu kormány idején 
1921-ben egyszer már jóváhagyták a módosí
tott alapszabályokat, az új kormány belügymi
n isztere  k ifogásokat em elt, s újabb 
módosításokat követelt. Ennek megtárgyalásá
ra sikerült a főtitkárnak engedélyeztetni a had
testparancsnokságnál az újabb választmányi, 
majd a másnapi közgyűlést. Egyben az is nyil
vánvalóvá vált, hogy a Budapesten élő Béldi 
Ákos33 elrök nem maradhat még névlegesen 
sem az egyesület élén, mert távollétével megbé
nítja a vezetést. Az alapszabálymódosítás legvi
tatottabb pontjai a következők voltak: töröljék 
a célok közül a közgazdasági vonatkozásiakat, 
az egyesület tevékenysége csak a történelmi 
Erdélyre terjedjen ki, s vidéken ne létesíthessen 
fiókválasztmányokat, s megszűnés esetén va
gyonát Kolozsvár város vagy a magyar egyhá
zak örököljék-e. A választmány — úgy tűnik — 
engedett a követelményeknek. Az új elnök sze
mélyében annál könnyebben született konszen

zus, hogy megint családban maradhatott a 
tisztség. Á tiszteletbeli elnökségre javasolt Béldi 
Ákos unokaöccsét, az 1882.ianuár 11-én szüle
tett ifj. gróf Béldi Kálmán34 zsibói nagybirto
kost, a Magyar Párt Szilágy megyei elnökét, 
jónevű mintagazdát ajánlották a közgyűlés fi
gyelmébe.

A közgyűlést Sárkány Lajos alelnök nyitotta 
meg a teológiai díszteremben. Az egyesület 
olyan oszlopos tagjait kellett elparentálnia, 
mint Jósika Sámuel és Kemény Ákos alelnökök, 
Haller Gusztáv jogtanácsos, Szekula Ákos, Pal
lós Albert, Apáthy István egykori vezető tiszt
ségviselők . Sándor József alelnök-főtitkár 
ismertette az elmúlt időszak eseményeit, min
denekelőtt azt a "sziszifuszi küzdelemt", ame
lyet az alapszabályok jóváhagyásáért foly
tattak. A taglétszám lassú növekedéssel elérte a 
3600 főt, s a tagdíjakból 73500 lej jövedelem jött 
be. Kiemeli, hogy Szászváros, Székelyudvar
hely, Vajdahunyad, Déva, Temesvár, Arad és a 
teljes Szolnok-Doboka vármegye EMKE vá
lasztmányai fejtettek ki figyelemre méltó tevé
kenységet az elmúlt évben. Felsorolja az anyagi 
veszteségeket. Szép példaként említi, hogy. a 
Mohay Károlyné féle 600 holdas, kisajátításra

ítélt magyarkályáni birtokot a falu lakosai for
galmi áron vették meg az egyesülettől. Ugyan
akkor megdöbbentést kelt, hogy a budapesti 
EMKE-kollégiumot az állam lefoglalta. Bírósá
gi eljárást kezdeményeznek. A főtitkár, utalva 
az újságokban megjelent támadásokra, ismétel
ten leszögezi, hogy az egyesület soha sem szol
gált sovén célokat. Az alapszabály módosítások 
elfogadása után a kandidáló bizottság javaslata 
alapján három új választmányi tagot, tisztelet
beli és rendes elnököt választanak. Az utóbbi, 
Béldi Kálmán mond programbeszédet. Elsődle
ges feladatnak tartja az egyesület jogi helyzeté
nek rendezését, ezt követően -kezdődhet a 
kultúrmunka. "Mi nem kérünk többet és mást a 
román társadalomtól és közhatalomtól, mint 
amennyit adott és ahogyan viselkedett annak 
idején a magyar társadalom és magyar állam a 
román irodalmi és művelődési egyesülettel, az 
ASTRÁ-val szemben" — állapította meg35.

Az ASTRÁ-val már a világháború előtt is 
többször összevetették az EMKÉ-t. Minthogy 
1923 nyarán az ASTRA is megtartotta tisztújító 
közgyűlését, Jakabífy Elemér ismét időszerű
nek találta terjedelmes dolgozatban mérlegelni 
a két egyesület helyzetét36. Az egyik közgyűlés 
lelkesedését, a másik lehangoltságát. A sok ki
sajátítás, lefoglalás után jóformán csak Kun Ko- 
csárd szászvárosi háza maradt ténylegesen az 
EMKE tulajdonában. Az algyógyi földművesis
kola 1800 holdas birtokát 1922 júliusában kisa
játították, de a főtitkárnak sikerült kijárni a 
megyei bizottságnál, hogy 370 holdat és az épü
leteket meghagyják az egyesület tulajdonában, 
használati joguk azonban a magyar állammal 
egykor megkötött szerződés értelmében 1930 
végéig a román államot illeti. Az egyesület mű
ködését a kivetett adó is nagymértékben terheli. 
A tagdíjbevétel közel felét, a rendezvények jö
vedelmének 30%-át veszi el az állam adó gya
nánt. "Ilyen körülmények között két út áll a 
jövőben az EMKE vezetői előtt. Vagy állandóan 
felpanaszolni a sérelmeket, urbi et orbi, vagy 
megfogadni Saguna püspök tanácsát, mit 1865. 
jún. 20-án írt levelében az ASTRA tervezőjének, 
Puscariu Jánosnak adott: »Az egész tanomat és 
nézetemet visszavezetem a román nép egy régi 
közmondására: cselekedj és hallgass (fa si ta- 
ci)«"

Jakabífy Elemér szellemes tanácsát nem fo
gadhatta meg az EMKE vezetősége, mert a ko
rabeli román hatóságok igen éberen őrködtek 
az egyesület körül. Az 1923-as módosított alap
szabályt sem hagyta jóvá az állam. Erre újabb 
közgyűlést kellett összehívni, hogy megszavaz
zák a legújabb módosításokat. Az Ellenzék 
1924. június 8-i száma így kommentálja a hely
zetet: "Eddig ugyanis a váltakozó kormányok 
háromszor dobták vissza a folyton módosított 
szabályokat. Az egyik visszatette, a másik kihú
zatta, hogy a cél »hazafiság fejlesztése« is. Az 
egyesület már most nem tudja, mit csináljon. A 
törvény közgyűlési határozat melléklését köve
teli a beadványhoz: de a közgyűlés engedélye 
folyton késik azon címen, hogy az EMKÉ-nek 
nincsenek jóváhagyott alapszabályai. Hát hogy 
legyenek, ha a váltakozó kormányok folyton 
újabb átdolgozásra utasították az egyesületet. 
[...] Az EMKE nincs megszüntetve, nincs felfüg
gesztve, alapszabályai benyújtása folyamatban 
van, tehát a közgyűlés tartása neki kijár, és ezt 
reméli is Románia egyetlen magyar közműve
lődési egyesülete".

A főtitkárnak m inden összeköttetését 
igénybe kellett vennie, míg végül Tatarescu mi
niszter közbenjárására Papp Danila hadtestpa
rancsnok engedélyezte a választmányi és a 
közgyűlés összehívását, azzal a szigorú megkö
téssel, hogy csak két ügyrendi pontot tárgyal-

» > > >  folytatás a!8. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

hatnak: az új alapszabály jóváhagyását és az 
egyesület anyagi helyzetét. A pünkösd harmad
napjára, 1924. június 10-én délelőttre összehí
vott választmányi gyűlés után délután 4-től 
tartották a közgyűlést. Aránylag kevesen jelen
tek meg, a sajtó is már csak nagyvonalúan tudó
sít az eseményről. így nem derül ki, hogy mit is 
kellett módosítani az alapszabályok szövegé
ben. Az egyesület vagyona 2 millió 175 ezer lejre 
rúgott. A megengedett ügyrend mellé egyetlen 
személycserét is beloptak: a lemondott ügyész, 
Dániel Elemér dr. helyébe Klumák János dr.-t 
választották. Ez arra utal, hogy az alapszabály 
jóváhagyatását az új ügyésztől várták. S nem is 
hiába. Szeptember 20. táján a lapok beszámol
tak róla, hogy 19-én 3508/1925 szám alatt a 
kolozsvári törvényszék "elismerte az EMKE jo
gi személyiségét, alapszabályait, s a jogi szemé
lyek jegyzékébe való bejegyzését elrendelte"37. 
Klumák János érdemeit is méltatják.

Ezek után méltán a kulturális munka meg
kezdéséről kellene hogy szóljanak a híradások. 
Ehelyett november 4-én a kolozsvári törvény
szék újabb kifogásokat emel az alapszabályok 
ellen. Ezek természetéről nincsenek adataink. 
Feltételezhetően újra kezdődött a jogi szélma
lomharc Az egyezkedést addig kellett folytatni, 
amíg egy olyan szövegben tudtak megállapod
ni, ami nem veszélyeztette az egyesület alapcél- 
kitűzéseit, jellegét, s amit az állami hatóságok is 
elfogadjanak. Mikor létrejött egy ilyenszerű 
konszenzus, akkor lehetett összehívni az újabb 
közgyűlést. Ez az éveken át tartó huzavona alig
hanem tudatos számítással társult az állam ré
széről. Az egyesület kifárasztását, elsorvadá
sának kivárását is célozta.

A helyzet 1927 őszére érett oda, hogy újra 
közgyűlést hívjanak össze az alapszabályt vál
toztatni. Ezúttal maga Dúca belügyminiszter 
utasította a helyi hatóságokat az engedély meg
adására. Újra feltételül szabják a táigysorozat 
korlátozását. Október 15-ére, szombatra hívták 
össze a választmányi, 16-ára a teológia díszter
mébe a közgyűlést. Ez utóbbiról így kezdi októ
ber 18-i beszámolóját az Ellenzék: "Hosszú és 
meddő évek óta jóformán most először adhatott 
életjelt magáról a magyarság kulturális egyesü
lete. [..] Évekig tartó hatósági kilincselés után 
végre néhány hónappal ezelőtt Kolozsvár tör
vényszéke elismerte az EMKE jogi személyisé
gét, de az in tézet m űködési szabadságát 
véglegesen csak akkor fogja megadni, midőn a 
módosított alapszabályokat az EMKE be fogja 
mutatni". A tagok száma érezhetően megritkult: 
sokan meghaltak, még többen távoztak az or
szágból. Sándor József "hosszú beszéd kíséreté
ben ismertette azt a munkát, amelyet az EMKE 
kényszerű szünetelése alatt kifejtett, és amely 
munka jóformán abban merült ki, hogy az EM
KE működési engedélyét megkapja". A javasolt 
alapszabály-módosításokat most is egyhangú
an elfogadják. A  vagyoni jelentésből kiderül, 
hogy az agrárreform során összesen 3000 hold 
földjét sajátították ki az egyesületek, a jelenlegi 
vagyon 2 millió 934 ezer lej. Hosszú évek után 
1926-ban zárták először némi nyereséggel az 
évet: 530000 lej bevétel mellett csak 358000 lej 
volt a kiadás. Jóváhagyták az alkalmazottak fi
zetésemelését, s némi vita alakult ki a kulturális 
célra előirányozható pénzösszeg körül38.

A további fejleményekről már csak az Erdé
lyi Magyar Évkönyv 1918-1929 néhány adata áll 
rendelkezésünkre. A sajtóban hiába kerestük 
tükröződésüket. 1928 februárjában az alapsza
bály jóváhagyásának feltételéül azt szabják, 
hogy románok is beléphessenek az egyesületbe. 
Ez nyilvánvalóan megszüntette volna az EMKE 
magyar jellegét, bizonyára névváltoztatást is 
maga után vont volna. Ez olyan sarkallatos
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pontnak számított, amit nem vihettek közgyű
lés elé. 1928. október 28-ról az a feljegyzés ol
vasható: "Az EMKE alapszabályainak ügye a 
Semmitőszék elé kerül" — vagyis a jogi eljárás
nak megfelelően az egyesület sérelmével a helyi 
törvényszék után végigjárta a törvénykezés va
lamennyi fokozatát, míg eljutott a korabeli Ro
mánia legfelsőbb jogi fórumához, a Sem- 
mitőszékhez. Nincs hírünk arról, hogy milyen 
ítélet született. Sót: valószínűleg nem is hoztak 
döntést, mert arról bizonyára beszámolt volna 
a Magyar Kisebbség című folyóirat.

Talán csak az EMKE levéltárából lehet majd 
fényt deríteni arra, hogy még milyen jogi kifo
gások merültek fel az EMKE ellen, még miként 
halogatták az alapszabályok jóváhagyását. A 
főtitkár utal rá, hogy kormánymegbízás alapján 
Iosif Popovici nyelvészprofesszor két évig ku
tatta az EMKE levéltárát, múltját, míg jelentést 
írt, melyben kifejtette: nem találja az egyesüle
tet agresszív jellegűnek. 1935 elején, amikor 
már az egész egyesület elaludt, megszűntek 
vidéki szervezetei, a magyarság már napirend
re tért elvesztése felett, a belügyiminisztérium 
— mondhatni váratlanul — elfogadta az ismé
telten módosított alapszabályokat. Pontosan 
nem tudjuk, hogy 1927 után még hány választ
mányi és hány közgyűlésre került sor. Jellemző, 
hogy a még működő EMKE vezetőség hónapo
kig várt, míg összehívta az újjászervező köz
gyűlést. Talán meg akart győződni a döntés 
végleges voltáról. 24 25 26 * 28 * 30 31 32 * * 35 36 37

24Pákéi Sándor József édesapja, Dénes (1821- 
1857) az 1948-49-es forradalmat követő megtorlás 
elől menekült Bukarestbe. Fia ott 1853. nov. ló.án 
született (Szinnyei József életrajzgyűjteményében 
ugyan nov. 27. szerepel, de 16. tűnik hitelesebbnek), 
s elemi tanulmányait is a helybéli református ma
gyar, valamint a Szt. Száva román iskolában végez
te. 1866-tól 1874-ig a nagyenyedi Bethlen 
Kollégium diákja, majd Budapesten, Bukarestben 
és Kolozsváron orvosi tanulmányokat folytat. 
1883. aug. 1-től helyezkedik el a Kolozsvári Köz
löny napilapnál segédszerkesztőként.

25összefoglalt rövid jelentés az EMKE életéről. Az 
1921. évi júl. hó 3-án Kolozsvárt tartandó 37-ik 
rendes közgyűlés elé terjesztőleg írta és összeállí
totta Sándor József t. alelnök-főtitkár. (I-VIII. 
nyomtatott oldal.) A továbbiakban: összefoglalt je
lentés 1921.

26Mivel az EMKE levéltári anyagához nem jut
hattunk hozzá, a közhatalomváltozás utáni törté
netére vonatkozó adatok többségét az Ellenzék 
(188-1944) tudósításaiból, híranyagából vettük.

^Ellenzék 1920. nov. 4.
28A kolozsvári könyvtárakban nem található 

mega Vütorul 1920-as évfolyama.
^összefoglalt jelentés 1921. V. 1.
30Összefoglalt jelentés 1921. VIH. 1.
31Ellenzék 1921. jún. 28. és Keleti Újság 1921. 

jún. 28.
32Sándor József politikai szereplésére nézve az 

Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929. (Kolozsvár, 
1930.) és Mücó Imre: Huszonkä év (Bp. 1941.) c. 
kötete, továbbá a Magyar Kisebbség c. folyóirat 
szolgáltat adatokat.

“ Az 1846-ban Kolozsvárt született Béldi Ákos 
1888 és 1905 között volt Kolozs vármegye és Ko
lozsvár főispánja, egy ideig a Nemzeti Színház in- 
tendánsi és a Római Katolikus Státus elnöki 
tisztségét is betöltötte. A főrendi ház tagjaként köl
tözött Budapestre, ahol 1931-ben hunyt eL

^Életrajzi adatait közli a Magyar Nép 1923. 
aug. 4-i és a Magyar Kisebbség 1940. dec. 16-i szá
ma. Béldi Ákos 1851-ben született Kálmán becsé
nek és br. Huszár Erszébetnek volt a negyedik 
gyermeke.

35Ellenzék 1923. júl. 17.
36Az ASTRA és EMKE. Magyar Kisebbség 1923. 

okt. 1.
37Ellenzék 1925. szept. 22.
■^Ellenzék 1927. okt. 18. és okt. 19.

(folytatjuk)

TŰNŐDÉSEK (5)
— Mit csinálsz?
—  Tűnődöm egy nyelvhelyességi 

elbeszélésen.
—  Beszéld el nekem  is.
—  A z apa újságíró, az anya Jókait 

faló tanár. Béla gyerekük m ég harma
dik szem élyben beszél magáról, bár 
szellem ileg igen virgonc. Két napra 
látogatóba jön a szintén Béla nevű, 
már kam asz unokaöccse. A  szülők  
bevásárlásról érkeznek haza, és a ki
csi Bélát a ház előtt pityeregve talál
ják. Miért sírsz? —  kérdi az anya. 
Mert Béla kizárt —  feleli a gyerek. 
"Lám-lám —  szól büszkén az apa —, 
a csöppség máris kerüli a ki van zárva 
típusú germ anizm ust.” A mama ösz
tönösen m egérzi, hogy m ás a helyzet. 
M eg is fogalm azza: "A gyerkőc vála
sza így  értendő: M ert Béla kizárt e n- 
g e m." Rövidesen kiderül a mama 
igaza. Aki ehhez kommentárt is fűz: 
"Papa, a gyerekünknek sokkal jobb a 
nyelvérzéke, sem h ogy ném etesnek  
tartsa a ki van zárva szerkezetet."

§
Két aforizma: "Az ész nem  ismeri 

a szív  érdekeit" (Vauvenargues); "Le 
coeur a ses raisons que la raison ne 
connaitpas" (Pascal). Frappánsabb az 
utóbbi, noha korábbi és eg y  picit 
hosszabb.

§
Ezüstköpés: "Bizonyos argumen

tum ok argentumot érnek, d e egyet
len aranyér sem  ér aranyat."

§
A z aforizmák a filozófusok arany

köpései —  m ondotta Vauvenargues. 
Eszerint kétszeresen nem aforizma az 
a m ondás, hogy kevés olyan dolog  
van, am elyet jól tudunk.

§
A  próza poétizálásának algorit

m u s a i  a ritmus? És algoríme a kín
rím? Ezeket kérdé egy  balga alga, 
majd fájdalm om csillapítóul bevett 
egy belga algokalmüköt.

§
Állítólag a lángészt nem lehet utá

nozni. Erre— tagadólag— azt m ond
hatjuk: igen is lehet, de az utánzó  
többnyire szalm alángeszű.

§
— Miért fordítod ki a szavaim?
—  Mert m ég a sokat forgatott kö

penyednél is kopottabbak.
§
Ha a tolvaj hazudik, m esterségét 

űzi: ellopja az igazságot.
§
Féligazságot tartalmazó közm on

dást kiegészítő párjával idézni nem  
rangon aluli összeházasítás.

SAJÓ H. PÁL
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A MAGYAROK VÉRE
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a 

magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy 
eltiprásra ítélt felkelésbe — a nyugati világ szeme lát
tára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem 
keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné há
zipapucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupa- 
mérkőzés után.

Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak 
saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy 
értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell 
minden cseppjét

Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmaz
kodni kell, átmenetileg is, bele kell töró'dni a rémura
lomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, 
nem több jogon, mint ahogyan az inkvizíció hóhérai 
keresztényeknek mondták magukat.

A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, 
hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, 
erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink vissz
hangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú 
bojkottját az elnyomókkal szemben.

És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önzó' 
ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú nép
nek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, 
hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillana
tig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt 
összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya 
alatt

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett 
a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a 
történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét elta
karó nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett 
elhullnia — s ez a vérfolyam most már alvad az emlé
kezetben.

A magára maradt Európában, csak úgy maradha
tunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és 
soha, sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyilko
sokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. 
De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva 
tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szo
lidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, 
hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az 
ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosít
ják a történelmet — bontakozik az élet és meggyőzés 
ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, me
lyet kultúrának nevezünk, s amely a szabad alkotás és 
szabad munka terméke.

A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett 
annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s 
ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk 
megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoz
tunk — miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik 
és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak 
ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, ame
lyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaad
tak nekünk!

(1956)
—  I 9 & L X

PARAM UZIKOLÓGIA15.
M I ... AKIKET MEGCSALT
AZ IDŐ

AMz... a harmincas nem zedé
ket je lö li, azt a n em zed ék et, 
amely a század nagy megújulási 
folyamatában leginkább ki volt 
téve a m odernizm us szélvihará
nak. Nekünk nemcsak nyelveze
tet, d e k o n cep c ió t is  k e lle tt  
újítanunk. És ez nem is  volt elég: 
m űvészetünk anyagát is  újra kel
lett h o g y  terem tsük. BELÉP
T Ü N K  A Z  ELEK TRO NIK A  
KORÁBA!

És MI hittünk is az idő pa
rancsszavának, mert bíztunk az 
időben. Ú gy éreztük, hogy a szá
munkra kijelölt IDŐ nekünk dol
gozik. Századunk harcsa fintorai 
közé tartozik, hogy ez nem így  
történt.

M odernségünk nem futotta 
(futhatta!) ki magát. Mire eljutot
tunk volna a csúcsra, az IDŐ  
megálljt parancsolt, sőt vissza
kozásra kényszerített bennün
ket. Jött a nosztalgia-hullám . 
Sebaj —  gondoltuk —, m egte
remtjük a régiből az újat, vagy... 
és ez m ég érdekesebbnek ígérke
zett, felfedezzük a m odem et rég- 
m ú lt k o ro k  m ű v é sz e té b e n .  
Aztán m ég azzal is vigasztalód
hattunk, hogy m indezt a jövő 
fe lé  haladva tesszük , tehetjük. 
Aztán megint becsapott az IDŐ. 
M egm utatta, h ogy  ez tévedés 
volt, m odem nek kell lennünk új
ra. Azaz: merüljünk el ismét a 
jelenben, és ami m ég fontosabb, 
keressük újra a soha-nem-hallot- 
tat.

Ej!, ez az IDŐ!
MI igyekeztünk m indig m eg

hallgatni és értelmezni az IDŐ 
szavát, de akkor mi történik eb
ben a mi furcsa századunkban?

Első felfedezésként az a gon
dolat született meg, hogy a törté
nelem (hadd pontosítsam szak
mám felé is: a ZENETÖRTÉNE
LEM) folyam án m indaz, am i 
megjelent egyszer, az soha nem  
tűnt el végleg, m indig maradt 
belőle annyi, ami éppen ahhoz 
elegendő volt, hogy újra m eg új
ra feltörhessen a mélyből. Búvó
patak-élet volt ez a sok idea, 
irány, stílus, maniéra, ötlet és 
m inden egyéb számára. Párhu
zamosan haladtak a dolgok, és 
ahol lazábbnak bizonyult a fel
színi rétegek ellenállása, ott fel
törtek a m élyből az ott szün
telenül áramló ÉLETENERGI
ÁK. Ha észrevették jelentkezé
süket — vagyis nagyon a felszí
nen jelentek meg! —, akkor m eg
kapták a NEO elnevezést. Kez
detben óvatosabban fogalm az
tak: Firenzében feltámad a régi A t
hén, mondogatták a XVI-ik szá
zadban az opera bölcsőjénél

bábáskodók. Később tudatosan 
fordultak vissza a zenében, mint 
például Beethoven a régi zene 
m odális hangzásához: "Egy fel
gyógyult beteg hálaimája az Is
tenséghez, líd  hangnemben" —  
A-moll Vonósnégyes, op. 132, har
m adik tétel. D ebussy már tuda
tosan fordul a pentatónia vüága 
felé. A folklorizm us leszállása a 
népdal ősi rétegeibe sem kapja 
m eg a neo jelzőt, bár a láthatáron 
már ott kísért a címke: NEOAR- 
CHAIZMUS.

M indez a m űvészetek IDEJÉ
BEN való nagy utazások korsza
kához tartozik , mára m intha  
elapadt volna ez a nagy utazási 
láz. Elapadt, mert valam i külö
nöset fedeztünk fel az utóbbi 
években: miközben a mélyréte
gekben kutattunk és m űvészeti 
artézi kutakat fúrtunk, időnként 
mellettünk és velünk egyidőben  
ott éltek ezek a réginek tudott és 
hitt zenei vüágok a m aguk teljes 
—  mondhatnám  —  fizikai m i
voltukban.

M ily sokszor kimondtuk, le
írtuk, hogy a jazz lényegében a 
barokk zene összes jellegzetessé
gét magán viseli, csak m indez új 
formában jelenik m eg. N em  ne
héz felismerni a barokk im provi
zációs technika és a jazz-impro- 
vizáció közötti —  nem  hasonló
ságot! — AZONOSSÁGOT. A  
zen e anyagával szem beni ba
rokk nagyvonalúság is ott talál
ható a jazzben —  m inden zenei 
anyag alapul szolgálhat szám á
ra, akárcsak a barokk zenében. 
A z azonosságokat sorolhatnánk, 
d e en n y i is  e lég  annak b izo 
nyítására, hgy  a két vüág azonos: 
a BAROKK VÁLTOZATLANUL 
TOVÁBB ÉL A XX. SZÁ ZA D  
JAZZ-ZENÉJÉBEN. Tehát: a ne
obarokk tényleg nosztalgia, a jazz 
valóban a m odem  barokk; a BA
ROKK REINKARNÁCIÓJA.

Át kell formálnunk a jelensé
gek "párhuzamosságáról" alko
tott képünket, sokkal inkább az 
egym ást fedés, az egymásba ha
tolás "rajzával" helyettesítve azt. 
N em  egym ásfeletti szintek ha
ladnak, hanem egyetlen erővo
nal ezernyi összefonódó szálból 
sodorva. Századunk  m égsem  
csapott be bennünket?

TÉRÉ NYI EDE
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HELIKON

AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK
1 - 9 0  éve született Gáspár Margit magyar írónő
- 70 éve született Ernst Jandl osztrák költő

2 - 130 éve született Irving Babbitt amerikai író
- 375 éve halt meg Piotr Kochanowski lengyel költő
- 80 éve született Gellu Naum román költő 

3 - 1 9 0  éve halt meg Christopher Anstey angol költő 
4 - 120 éve halt meg Hans Christian Andersen dán író

- 80 éve született Badea Radulescu-Niscov román műfordító 
5 - 8 0  éve született Bodor András romániai magyar történész

- 100 éve halt meg Friedrich Engels német filozófus
- 275 éve halt meg Anne Finch angol költőnő

6 — 10 éve halt meg Constantin Miu-Lerca román költő
- 20 éve halt meg Ravasz László magyar hitszónok
- 280 éve született Luc de Clapiers Vauveneigue francia gondolkozó
- 80 éve született Alexandru Voitin román drámaíró

7 - 260 éve halt meg Friedrich von Spee német költő
8 - 370 éve született Pierre Corneille francia drámaíró

- 60 éve halt meg Vojtech Rakous cseh író
9 - 110 éve született Biró Vencel romániai magyar történész

- 200 éve született Dukai Takách Judit magyar költőnő
10 - 120 éve született Constantin Giurescu román történész

- 190 éve született Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész
11 - 180 éve született Gottfried Kinkel német költő
12 - 300 éve halt meg Huang Cung-hszi kínai filozófus

- 40 éve halt meg Thomas Mann német író
- 160 éve született Nicolae Skelitti román műfordító

13 — 120 éve született Karl August Hindrey észt író
14 - 420 éve halt meg Diego de Hurtado de Mendoza spanyol költő

- 130 éve született Dmitrij Szergejevics Merezskovszkij orosz író
- 90 éve született Stefan Tita román író

15 - 170 éve született Bernardo Guimares brazil író
- 150 éve született Victor Tissot svájci író

16 - 350 éve született Jean de La Bruyére francia író
17 - 275 éve halt meg Anne Dacier francia műfordító

- 140 éve halt meg Obemyik Károly magyar író
- 70 éve halt meg Ion Slavici román író

18 - 125 éve halt meg John Pendleton Kennedy amerikai író
19 - 60 éve halt meg Kner Izidor magyar kiadó
20 - 75 éve született Zoe Dumitrescu-Busulenga román kritikusnő

- 50 éve halt meg Alexander Roda Roda osztrák író
21 - 360 éve halt meg Felix Carpio Lope de Vega spanyol drámaíró
22 - 120 éve született Bányai Elemér magyar író
24 - 175 éve halt meg Ion Budai-Deleanu román költő
25 - 225 éve halt meg Thomas Charterten angol költő

- 20 éve halt meg Romulus Dianu román író
26 - 110 éve született Jules Romains francia író

- 50 évé halt meg Franz Werfel osztrák író
27 - 30 éve halt meg Eusebiu Camilar román író

- 75 éve született Dezséry András ausztráliai magyar író
- 225 éve született Friedrich Hegel német filozófus

28 - 370 éve halt meg John Fletcher angol író
- 350 éve halt meg Hugo Grotius holland jogtudós
-1210 éve halt meg Otomo no Jakamocsi japán költő
- 70 éve született Jurij Valentyinovics Trifonov orosz író

29 - 370 éve született Juan Bautista Diamante spanyol költő
- 170 éve született Salamon Ferenc magyar történész

30 - 60 éve halt meg Henri Barbusse francia író
31 - 350 éve halt meg Francesco Bracciolini olasz költő

- 125 éve született Victor Vlad Delamarina román költő 
-1140 éve halt meg Ibn Hanbal arab jogtudós
- 125 éve született Maria Montessori olasz pedagógusnő
- 175 éve halt meg Ungvárnémeti Tóth László magyar költő

HOGY JÚLIÁRA 
TALÁLA...
Balassi Bálint verséből idézünk a vízszin

tes 1., 7., függőleges 42. és 28. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sorának 

kezdő része (zárt betű: A). 7. A z időiét első 
sorának befejező része (zárt betűk: Ó, I, Ó). 
15. Működni kezdő. 16. Felkapar. 17. Ez
zel. 18. Lombos növény hajtása. 20. Fagga
tó. 21. Olvasni, angolul. 22. Leszárma
zottja. 24. Japán színház. 25. SLS. 26. Sötét 
csendben! 27. Zamatoké, illatoké. 29. Mé
lyedést kaparással létrehoz. 31. Védő egy
nemű hangzói. 32. Tanonc. 33. St. ..., 
észak-franciaországi kikötőváros. 35. 
Lötty. 36. A Csodamalom neve a Kalevalá
ban. 38. ...-berek, nádak, erek (hirtelen el
tűnésre mondják). 40. Erőteljesen mozgat. 
42. Irinyi János találmánya. 44. Régi űr
mérték. 45. A  Kolozsvári Állami Magyar 
Színház színm űvésze (Árpád). 46. Rés 
szélei! 47. Folyadékot tölt. 48. Lapokra vá
ló sötétszürke kőzet. 50. Vízen helyet meg
je lö lő  leh o rg o n y zo tt ú szó  test. 51. 
Utánozni kezd! 52. Nikkel vegyjele. 53. 
Olaszországi tó. 54. Nagy számú. 55. Ado
mányozom. 56. VÖK. 58.... Grosso, brazí
liai fennsík. 60. Vastag, nehéz függöny. 64. 
Város az ókori Mezopotámiában. 66. A 
harmadik személynél. 68.... herceg, Boro- 
gyin-opera. 69. Téli csapadék. 70. Vissza: 
molnár, románul. 73. Hevít, fűt. 75. Tánc- 
mulatság. 76. Ősállat egyik fele! 77. Asso
ciated Press. 79. Wales, kiejtve. 80. Vissza: 
Nansen hajójának a neve. 81. Száznak bizo
nyos része (ék. h.). 84. Színesfém. 85. Felje

gyez. 86. Bizsuk. 88. Érdemeit felsorolta.
FÜGGŐLEGES: 1. Fokozott figyelem. 

2. A ... ember, Victor Hugo regénye. 3. 
Módi. 4. Rend kevert betűi. 5. kezdet és 
vég nélkül vádló! 6. Fél gumó! 7. ... van 
hozzá, engem is közvetlenül érint az ügy. 
8. Edmond Dantés várbörtöne. 9. Az idő
sebb Tolsztoj személyneve. 10.0-val a vé
gén: dél-am erikai füves síkság . 11. 
Juhistállók. 12 Taszít. 13. Az utasok helye 
repülőgépen, hajón. 14. Kiegészítő. 19. 
Adtam vala. 22. Megszólítás. 23. Japán 
kazettás magnó védjegye. 27. Román női 
név. 28. Az idézet második sorának befejező 
része (zárt betű: P). 30. Bodrilak. 32. Mára- 
marosi folyó. 34. Növényi zsiradék. 36. 
Finn és thaiföldi gépjárművek betűjele. 37. 
Folyó Szibériában. 39. Alma-..., főváros. 
41. Kárt okozó. 42. Az idézet második sorá
nak kezdő része (zárt betűk: E, P, Á, M). 43. 
Egyesülés, szövetség. 48. Gyümölcsfa, ro
mánul 49. Román festőművész volt (The
odor). 50. Kedveskedő szó. 51. Tud kevert 
betűi. 55. ...-Mail, légiposta. 57. ... mama, 
Brecht-színmű. 59. Vissza: ...cipéd, a kerék
pár őse. 61. Kevert gríz! 62. Adalék, kiegészí
tő. 63. A74. rendszámú elem. 65. Görög betű.
67. Századunk híres holland esztétikusa (Je
an Mathieu-Marie). 69. Kivédte vala. 71. Az 
elmesport. 72 Magyar Légiközlekedési Vál
lalat (ék. h.). 74. Menetirányomba. 75. Észak
európai tenger. 78. Mikszáth írt e lányok 
szép hajáról. 80. Étkezés, angolul. 82. For
dítva kezd szaladni! 83. KEO. 85. Zavartan 
fut! 87. Kiló egynemű hangzói. 89. Alja 
közepe!

SALLÓ LÁSZLÓ

A HELIKON 13. számában közölt, A lm afák k ö z t  
című rejtvény megfejtése: Nem ciprusok zengnek kertem
ben,/hanem almafák és a boldog szerelem./Ha késó éj van és 
kinyitom ablakom,/a mély csendben felzendül dalom.
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