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Gy. Szabó Béla: Falusi táj

E G Y E D  E M E S E

JÓSLAT
A félelem a reménység vüäga 
a titkok súlyos ajtaja kitárva 
a tavasz elmúlt soha többé nem lesz 
erőm erőd elűzött kezdetekhez 
A rettegés alkonya mezósége 
a rettenetes álomképek égó 
zsarátnoka a kevélységek vége 
és mire vége még valamit éró 
mesefoszlány sem lesz a fátum tervez 
a jövendő árnyéka születéskor 
sikolt mintha pusztulás közepén —

Van egy képlet, kéregbe vágták egyszer, 
érints forgácsot még szabad kezeddel, 
még szabad pillantásoddal, emeld fel 
még virgonc szálú szelek vak terébe, 
bomolj fénnyé, hővé a nincsbe érve: 
felismerheted, miért s ki valál.

Halál volna a rím sárkány beszéd 
szalasztja a csönd nyáját szerteszét 
kígyók lidércek küszöböm alól —  
éló fámon élet madara szól
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A z  EMKE egyik első betűszavunk. Tóth Béla 
Szájról szájra című kötete (1895) pontosan rögzí
ti, hogy először 1887. augusztus 29-én Élőpata
kon használta Sándor József az Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesület megnevezé
sére, s 1889. október 12-én az egyesület igazgató 
választmánya elfogadta e betűszót hivatalos 
névként. A századfordulóra már a jó hangzású 
új szó általános jelentést kapott, a "kultúr- 
egyesület" fogalomkörére használták. így Tóth 
szerint dunántúli, felvidéki, sőt "erdélyi" EM- 
KÉ-ről is beszéltek. Kolozsvárt a szó terjedését 
a z  EMKE-palota felhúzása, az EMKE-park és az 
EMKE-tér is elősegítette. A leghosszabb életű 
azonban a főtéri EMKE-drogéria1 volt, melyet 
még az egyesület megszűnte után is emlegettek. 
Hasonlóan az EMKE védjegyet viselő iparicik
kek egy-egy darabja, az EMKE-gyufa, -gyertya, 
-levélpapír m ég az 50-es években is fel-felbuk- 
kant. Aszót írták Emké-nek, E. M. K. E. alakban 
is, a mai helyesírás szerint az EMKE a helyes. Az 
EMKE a m agyarság legnagyobb  kultúr-

egyesülete volt. Száztíz évvel ezelőtt jött létre, 
működésének első, több mint hat évtizedes sza
kaszát tekintjük át az alábbiakban.

A  m egalakulás e lőzm én yei 
és körü lm én yei
A kiegyezést követően a magyar állam nem 

tudta elvállalni a művelődés terjesztésére és az 
oktatásra vonatkozó valamennyi feladatot. Eöt
vös József még az iskolák fenntartását főleg a 
hitfelekezetek, társulatok és községek hatáskö
rébe utalja, s csak utolsó lehetőségként említi az 
állami iskola létesítését. Ugyancsak ő mutat rá 
a népnevelés szükségességére. A magyarság 
helyzetét elemző vidéki szerkesztők, várme
gyei, városi vezetők rövidesen felmérték, hogy 
milyen sok feladatkört nem tud ellátni a köz- 
igazgatás, hány helyre nem jutnak el a közokta
tásügyi intézmények. Főleg a peremvidékeken 
volt tragikus a helyzet. Itt az alacsony művelő
dési szinthez a vegyeslakosság asszimilációs fo- 
> > > »  folytatás a 2., 3., 4. oldalon
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A 110  évesE M K E
folytatás az 1. oldalról

lyamata is társult. A nemzetiségek a felkapott új 
eszmék, a pánszlávizmus, germanizmus, dáko
románizmus hatására szervezkedni kezdtek, 
egyesületekbe tömörültek. Nemzeti jellegű ér
tekezleteket, ünnepségsorozatokat rendeztek. 
Különösen egyházi szervezeteik, papjaik a 
nemzeti eszméket terjesztették, elősegítve a ki
sebbségbe került magyarság beolvasztását. 
Szükség volt tehát a magyarságot is tudatában 
megerősíteniI. 2.

A kiegyezést követően sokan azt remélték, 
hogy a magyar állam majd méltányosan rende
zi a magyarság és a nemzetiségek viszonyát. 
Erre nem került sor. Aszórványmagyarság mű
velődési körülményeiben semmilyen javulás 
sem mutatkozott, asszimilációja egyre folyt. így 
a felelősen gondolkodó, a jövőt szem előtt tartó 
férfiak az 1880-as években rendre vidékenként 
a magyar nyelvet és művelődést pártoló, ter
jesztő egyesületeket alapítottak. Ezek többnyire 
egy-egy városra, megyére terjedtek ki. 1881-ben 
Sáros megyében és fem es megyében létesült 
magyar egyesület, 1882 januárjában megala
kult a már tíz megyét átfogó Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület, februárjában pedig 
a Szatmár megyei Széchenyi Társulat.

Az erdélyi magyarság művelődési és néhol 
szórvány helyzete kétségtelenül indokolttá tet
te egy nemzetépítő és megtartó egyesület létre
hozását. A  románság ASTRA3 néven ismert 
ilyen típusú egyesülete hatásos munkájával 
már évtizedek óta példát is mutatott. Az első 
szervezkedési kísérletek Hunyad megyéből in
dultak ki, itt volt a legkritikusabb a szórvány 
magyarság helyzete. Kun Kocsárd gróf és 
Szathmáry György ezek segítésére indította 
meg 1876 végén az ún. Hunyadi-mozgalmat. 
Sólyom Fekete Ferenc dévai törvényszéki elnök 
1882 tavaszán egy az ASTRA mintájára szerve
zett közművelődési egyesület létesítésére tesz 
javaslatot. 1882-től a kolozsvári sajtó is felkapja 
az ötletet, Ürmössy Lajos, Bartha Miklós, Sán
dor József, Hegyesy Vilmos akkori szerkesztők 
és politikusok cikkeznek róla. 1882 végén Bar
tha Miklós kísérletet is tesz egy Magyar Egylet 
létrehozására.

A  tényleges és eredményes kezdeményezés 
azonban Haller Károlynak, Kolozsvár legna
gyobb polgármesterének a nevéhez fűződik4.

E. M. K. E. 
ALAPSZABÁLYAI.

I. Á7. egyesülőt czime:

1. %. Ai  ogyeaülel dim®: „ErdMjiósri Magyar KMinifi- 
veltfdési Egyesülőt*, mely czim egyúttal az egyesület pecsétjé
nek körirata is.

A pecsét: a veit Erdély caimere Magyaromig exímeré- 
be foglalva. Az egyesület székhelye Kolozsvár, hivatalos nyelve 
a magyar, makfalé« köre kiteljed: Alsó-Fehér, Üeszter öze-Na
szód, Brassó, Csík, Fogara», Háromszék, Hunyad, Kis-Kükül ló, 
Kolozs, Maros-Torda, Nagy-Kűkülló, Szcben, Szilágy, Szolnok- 
Bökska, Tortía-Aranyos és Udvarhelymegyék, Kolozsvár és Ma
ros-Vásárhely szab. kir. ónálló törvényhatóságit városok terü
letére.

II. Az egyesület czélja.

2. §. Az egyesülőt czélja működési körében a hazafiság- 
nak fejlesztése nemzeti irányú művelődés által.

II I . Az egyesület eszközei.
A) Közművelődésiek:

3. §. Egyházak segélyezése, óvodák, nép- és polgári is
kolák segélyezése, esetleg létesítése.; népkönyvtárak és olvasó
körök alkotása ; hazafias iratoknak magyar, német és román

Sándor József alelnök-főtitkár

O, a széles látókörű jogászprofesszor és politi
kus, a város századfordulós arculatának kiala
kítója, számos egylet történetébe írta be nevét, 
de ezek közül kétségtelenül az EMKE a legje
lentősebb. Haller 1884 nyarán rokoni látogatást 
tett Szatmáron, s ott ismerkedett meg a Széche
nyi Társulat működésével, s nyomban ráéb
redt, hogy Kolozsvárt is szükség van egy ilyen 
művelődési egyesületre. Többekkel megbeszél
ve a dolgot a kolozsvári napilapok 1884. decem
ber 20-i számában egy "A hazafiakhoz" című 
felhívást tett közzé, melyben a "kolozsvári ma
gyar közművelődési egyesület létrehozásában 
közreműködni” óhajtókat december 27-re a vá
rosháza tanácstermébe értekezletre hívja. A  
megjelent több mint félszáz férfiúhoz (többsé
gük honorácior és tanárember) Haller lelkesítő 
beszédet intézett a "Nyelvében él a nemzet" 
szállóigéből kiindulva, s így fejezve be: "a cse
lekvés terére kell lépnünk egész eréllyel, haza
fias lelkesedéssel és kitartó munkássággal kell 
jóvá tennünk rövid időn azt, amit hosszú időn 
át mulasztottunk. Legalkalmasabb eszköznek 
mutatkozik erre, ha hazarészünkben is magyar 
közművelődési egyesületet alakítunk". Általá
nos lelkesedés mellett egy 27 tagú előkészítő 
bizottságot választanak, melynek elnöke Haller 
Károly lesz. A január 9-i első bizottsági ülésen 
Nagy Lajos unitárius tanár, Sándor József szer
kesztő s mások javaslatára elhatározzák, hogy 
a tervezett Kolozs megyei helyett Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesületet alapítsa
nak, továbbá egy ötös bizottságot küldenek ki 
Felméri Lajos elnöklete alatt az alapszabályok 
kidolgozására. Abizottsági titkár, Sándor József 
a február 12-i ülésre elkészíti a szabályterveze- 
tet, melynek megvitatására március elején kerül 
sor. Jóváhagyása után április 12-re tűzik ki az 
alakuló közgyűlés időpontját. Közben beiratko
zási íveket küldenek szét az erdélyi megyékhez, 
járásokhoz, városokhoz, s február végétől meg
kezdődnek a jelentkezések.

Az április 12-i a kolozsvári vigadó, a Redut 
nagytermében Haller Károly vezetésével lezaj
lott alakuló közgyűlés már országos érdeklő
dést keltett. Felméri Lajos az elmaradt erdélyi 
iskola- és óvóügyről tartott előadást, majd több 
felszólalás után jóváhagyták a már előző nap 
véglegesített szövegű Alapszabályt, s létrehoz
tak egy 27 tagú ideiglenes választmányt a folyó 
ügyek intézésére. Ennek elnöke Haller, titkára 
Sándor József, jegyzője Polcz Rezső, pénztárosa

Hory Béla lett. A legnagyobb feltűnést Kossuth 
Lajosnak a Turinból (Torinóból) küldött, a szer
vezkedést helyeslő távirata keltette, egyben 100 
forinttal alapító tagul jelentkezett. Az ideigle
nes választmány rövidesen gyűjtőbizottságot 
hozott létre az anyagi alapok megteremtésére, 
sajtóbizottságával a közvélemény helyes tájé
koztatását segítette elő. Május 14-i keltezéssel 
felküldték az Alapszabályt jóváhagyásra, s már 
május 21-én Tisza Kálmán kézjegyével látta el 
azt.

Az EMKE Alapszabályai rövidesen kis 8 la
pos füzeteben is megjelent. Tizenhárom sza
kaszban és húsz paragrafusban rögzíti a ke
reteket. Az egyesület címeként az Erdélyrészi 
Magyar Közművelődési Egyesületet állandó
sítja. Felsorolja azt a 16 erdélyi megyét és a két 
szabad királyi várost (Kolozsvár, Marosvásár
hely), amelyekre a működési kör kiterjed. Szék
h e lyü l K olozsvárt je lö li m eg, h ivata los  
nyelvként a magyart, de a kiadványok lehetnek 
német és román nyelvűek is. A célt így fogal
mazza meg: "Az egyesület célja működési köré
ben a hazafiságnak fejlesztése nemzeti irányú 
művelődés által". Ez a nagyon általános megfo
galmazás az "eszközök" felsorolásánál válik 
konkrétabbá: a közművelődésiek során az egy
házak, óvodák, iskolák segélyezését, esetleg lé- 
tesítését, népkönyvtárak és olvasókörök  
alapítását, kiadványok terjesztését, más egye
sületek kölcsönös támogatását említi. A  közva- 
gyonosodásiak között a központi és vidéki 
pénzintézetek, valamint a közgazdasági egyle
tek alakítása és gyámolítása szerepel. A  tagokat 
hat kategóriára osztja: tiszteleti, örökös (500 ft.), 
alapító (100 ft.), rendes (2 ft.), pártoló (1 ft.) és 
gyámolító (10 kr.). Az első négy csoportba tar
tozók a közgyűlésen választójoggal rendelkez
nek. Az első három csoport tagjai pedig az 
igazgató választmányban szavazati joggal bír
nak. Ebben a testületben a vezetőtisztviselőkön 
kívül még 32 választott tag szerepel. A közgyű
lés évente, a választmány havonta ülésezik. A  
tisztikar meghatározása nagyon általános: el
nök, akárhány alelnök, titkár (az egyesületi iro
da főnöke), szükség szerinti számú jegyző, 
pénztámok, ellenőr, jogtanácsos. A titkár és a 
pénztámok évi tiszteletdíjban részesül. Ez arra 
utal, hogy nem fizetéses alkalmazottakra, ha
nem csak másodállásban dolgozókra számítot
tak. Minden megyében vidéki választmányok 
alakulhatnak, olyan helységekben, ahol leg
alább 20 tag működik, vidéki kör létesülhet 
megfelelő tisztikarral. Feloszlás esetén az egye
sület vagyona Kolozsvár városára szállna, de 
azt 32 évig a város csak az egyesület céljának 
megfelelő irányban használhatná.

Az Alapszabályok szerkesztésekor több 
olyan tényezőre nem számítottak, amelyek ké
sőbb szükségessé tették a módosítást. Minde
nekelőtt az egyesü let tagságának és költ
ségvetésének felduzzadására. Az igazgató vá
lasztmány a sok alapító tag miatt kétezresre 
nőtt, s nagyon megnehezítette a vezetést. A vi
dékiek teljesen rendszertelenül vettek részt 
gyűlésein, s az előzmények ismerete nélkül sza
vaztak. Egy ekkora egyesületet csak fizetéses 
alkalmazottakkal lehetett adminisztrálni. A 
közhatalomváltozás előtt 1898-ban került sor 
alapszabály-módosításra, 1914-ben pedig új 
alapszabályok kidolgozására.

A szervezkedő közgyűlést augusztus 31-én 
a vigadóban tarották. Ekkorra már lényegében 
"kész az egyesület" — hogy Sándor József sza
vaival éljünk: 24 örökös, 719 alapító, 4670 ren
des és 890 pártoló (összesen 6303) tagjával a 
korabeli ország legnagyobb egyesülete; 47 fiók
választmánya létesült, vagyona 122.000 K. A 
közgyűlésen a számos egyesület mellett az 
Akadémia, a Kisfaludy és a Petőfi Társaságok
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is képviseltetik magukat. A vénedégek szín
pompás bevonulása az állomástól a kilobogó
zott utcákon az egész várost magával ragadta, 
Sárdi István festőművész rajzot is készített ró
la5. A közgyűlés inkább ünnepi aktusnak ígér
kezett, de a tisztikar megválasztásában csak az 
utolsó nap született valamelyes konszenzus. Itt 
a pártérdekek is latba estek. A kezdeményező 
Haller Károly elnökként nem jöhetett számítás
ba, akkoriban csak főúr adhatott kellő tekintélyt 
egy egyesületnek. Haller a nyugalmazott főis
pánt, a tudós Esterházy Kálmán grófot, 1848-as 
harcost szerette volna megválasztatni. A végén 
Bethlen Gábor gróf, Kis- és Nagyküküllő me
gyék főispánja került az elnöki székbe. Kun 
Kocsárdot tiszteletbeli, Haller Károlyt, Bánffy 
Ádámot, Teleki Domokost és Bartha Mikóst al- 
elnökké, Sándor Józsefet titkárrá választották. 
Rieger Imre és Ferenczi Zoltán jegyző, Haller 
Rezső jogtanácsos lett Sándor József a szerve
zés körüli érdemeiért díszserleget és drágakö
ves gyűrűt kap. Az előbbit úrvacsorái kehelyül 
ajándékozza, az utóbbi értékét alapító tagságdíj 
fedezésére. Annak következményeként, hogy 
az elnök nem kolozsvári, a közgyűlés létrehoz
za a választmányi ülések közt irányító és vég
rehajtó direktóriumot: vezetője a "működő” 
alelnök, tagja a titkár, a főpénztáros és három 
választott személy. A tulajdonképpeni gyűlést 
közebéd, színházi díszelőadás követi.

A továbbiakban minden hónap 12-én rend
szeresen megtartják a választmányi gyűléseket 
Ezekben számos alapvető dokumentum, dön
tés születik, amíg kialakulnak a működéshez 
szükséges keretek. Kidolgozzák az Ügyrendet, 
a Pénzkezelési szabályzatot, a Munkaprogra
m ot Szakosztályokat létesítenek: Közművelő
dési, Közgazdasági, Irodalmi, Gyűjtő, Elnöki, 
Székely, Pénzügyi. Ezek közül az első kettő Es
terházy Kálmán, illetve Jósika Samu vezetése 
alatt bizonyult eredményesebbnek. A Kuun Gé
za vezette Irodalmi szakosztály 1888-ban Erdé
lyi Irodalmi Társaságként önállósult.

A z e lső  év tized
Az EMKE történetének legdinamikusabb 

szakasza első évtizedére esik. Ez két okkal is 
magyarázható. Ebben az időszakban tölt be iga
zán történelmi hivatást, alapszabályai is az ek
kori helyzethez szabottak. Tettereje teljében 
levő titkára, Sándor József pedig életcéljának 
tekinti az egyesület fejlesztését, megerősítését

Az évenkénti közgyűléseket más és más 
vidéki városban tartják, lehetőleg valamilyen

helyi eseményhez is kapcsolják, s minden alka
lommal az illető megye ünnepévé emelik azt a 
két napot. Egyben megerősítik ama vidék EM- 
KE-szervezetét. A közgyűlésre évente Sándor 
József összeállítja 20-30 nyomtatott oldalnyi je
lentését, mely rendszerint összefoglaló jellegű, 
s felolvasásra kerül. Ennek gyakran száz oldalt 
is meghaladó függeléke az évi tevékenységet 
tükröző kimutatás- és dokumentum-gyűjte
mény. Rendszeresen közlik a megelőző gyűlés 
jegyzőkönyvét. Néha a helybéli szerkesztők, ta
nárok valamelyike emléklapot vagy -könyvet 
állít össze az eseményekről.

Az első rendes közgyűlésre 1886. augusztus 
6-án még Kolozsvárt kerül sor. Az erédélyi ipart 
ekkoriban a romániai vámháború sodorja ve
szélybe. Ezzel az elveszti a Kárpátokon túli kor
látlan piaclehetőségeket. Ennek ellensúlyozá
sára a közgyűléssel egyszerre megrendezik Ko
lozsvárt az Iparos-egylet főtéri palotájában a 
Határszéli kiállítást, melyen több mint száz 
egyén és cég állítja ki termékeit. Hogy a kiállítás 
kellő visszhangra találjon, meghívják a buda
pesti írók és művészek társaságát is, mely több 
újságíró taggal képviselteti magát E közgyűlé
sen az alelnökök sorába emelik Jósika Samu 
bárót. Egy év múlva Sepsiszentgyörgy reformá
tus temploma és az előpataki fürdő villái bizto
sítják a közgyűlés terét Még mindig a vám
háborúhoz kapcsolódva, ezúttal Székely ipari 
és mezőgazdasági kiállítást rendeznek vásárral 
összekötve a Székely Mikó Kollégium udvarán 
és termeiben. Ismét meghívott az írók és művé
szek társasága. A két közgyűlés között május 
közepén már Budapesten is Erdélyi kiállítást 
rendeztek. Az év eseménye lesz, hogy gróf Ká
rolyi Tibomé budapesti nőválasztmányi elnök
nő vezetésével 1888. február 10-én a fővárosi 
operaházban EMKE-bált rendeznek, s ezen 
megjelenik a trónörökös főherceg feleségével. 
Ez olyan országos szenzáció volt, amelyről 
minden lap beszámolt, egyben jelezte, hogy 
legmagasabb körökben is tudomásul vették, el
ismerték az EMKE létezését.

A harmadik, brassói közgyűlés 1888. au
gusztus 20-ra esik, országos Szent István napi 
ünnepséggel kötik össze. Ez alkalomra Szteré- 
nyi József helyi szerkesztő 34 lapos, arcképek
kel díszített Emléklapot jelentet meg rövid kis, 
az EMKÉ-t értékelő írásokat gyűjtve egybe. Ek
kor már 77 erdélyi községben működik EMKE- 
iskola, -óvoda, -gyermekmenhely, -népkönyv
tár. Béldi Ákos gróf kolozsvári főispánnal sza

D r .  H a l l e r  K á r o l y

porítják az alelnökök sorát. A következő köz
gyűlés eseményéül a zászlószentelés ígérkezik. 
A megelőző gyűjtés a nőket mozgósította, s a 
lobogóalapra az elkészítési költségeken kívül 
több mint 47 ezer koronás tőke jött össze. Ez az 
egyesü let történetének legeredm ényesebb  
gyűjtése. A Szamosújvárt szeptember 13-án 
megrendezett közgyűlésen a város piacán felál
lított sátor előtt valamennyi felekezet papja 
megáldja a szépen hímzett lobogót, beleértve az 
örmény katolikus apátplébánost és az izraelita 
rabbit is, csak a görögkeleti metropolita tiltja 
meg lelkészei közreműködését. Ezen a gyűlé
sen jelentik be az első két nagy adományt. Rökk 
Pál sajóládi birtokos 20000 forintot küld, Kun 
Kocsárd pedig algyógyi kastélyát és 1800 hol
das birtokát ajánlja fel az EMKE-nek földműves 
iskola létesítésére. A közgyűlés első ízben osz
togat tiszteletbeli tagságokat, Kossuth Lajos, 
Baross Gábor miniszter és Rökk Pál részesül e 
kitüntetésben, továbbá elfogadja Haller Károly 
lemondását az alelnöki tisztségről.

A lemondás az EMKÉ-n belüli hatalmi vál
sággal függ össze. Bethlen Gábor ismerve in
kább reprezentatív szerepét az elnöki székben 
a tényleges vezetést Haller Károly "működő" 
alelnökre hagyta. Az adminisztráció vezetője
ként viszont Sándor József kezében futottak 
össze a szálak. Sándor szerint ő  az alapszabá
lyok tökéletlensége folytán állandóan az elnök 
vezette igazgató választmány és az alelnök irá
nyította direktórium közötti konfliktusok áldo
zata volt. Miután 1888 őszén Sándor az elnökre 
hivatkozva megtagadja Haller egyes utasítása
inak a végrehajtását, ez az 1889. április 12-i 
választmányi ülésen lemond6. Béldi Ákos veszi 
át az ügyvezetői munkakört. Sándor győzelme 
annyira egyértelmű, hogy előléptetik főtitkárrá, 
s melléje egy titkári állást is rendszeresítenek, bár 
ezt utóbb nem töltik be.

Az 1890 szeptemberi dévai közgyűlés fo
kozza Sándor József pozícióját: élethossziglani 
főtitkárrá választják. Tiszteleti taggá nyilvánít
ják Felméri Lajost, az alelnökök közé emelik 
gróf Kuun Gézát — aki az ülés résztvevőit a 
vajdahunyadi vár megtekintésekor kalauzolja. 
Dévára hívják az összes fiókválasztmány elnö
két, titkárát és pénztárosát, s ezek részvételével
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kidolgozzák a fiókok ügyrendjét. A közgyűlés
re Radnóti Dezső szerkesztésében Kolozsvárt 
kiadott EMKE Emlékkönyv jelenik meg. A szok
ványos cikkecskék, versek mellett Kuun Géza, 
Jakab Elek, Téglás Gábor tekintélyes tanul
mányai látnak itt nyomdafestéket. Jó minőségű 
fényképek, arcképek gazdagítják a kötetet. 
1890-ben sikerként könyvelheti el az EMKE, 
hogy közbenjárására a székelyföldi megyéket 
leválasztják a brassói iparkamarától, s önálló 
Székely kereskedelmi és iparkamarát létesíte
nek Marosvásárhelyen. Ennek folytatásaként 
1891 februárjában "A székelység közgazdasági 
helyzeté"-ről összeállított emléldratot juttatnak 
el a kormányhoz, ennek lényege: gyárak alapí
tásával, munkahelyek létesítésével akadályoz
zák meg az elvándorlást. 1891 januárjában az 
EMKE védnöksége alatt, leányegyesületként 
jön létre az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE). 
Ugyanakkor tesznek egy utóbb sokat bírált lé
pést is: az algyógyi alapítványi birtokot 40 évre 
bérbe adják az államnak, illetve a földművelés- 
ügyi minisztériumnak, hogy az létesítsen ott 
földművesiskolát, az egyesület csak felügyeleti 
jogát köti ki. Az 1891. év sikeres kiadványa a 
többek közreműködésével Sándor József szer
kesztette EMKE úti-kalauz Magyarország erdélyi 
részében, az első erdélyi bedekker.

A hatodik rendes közgyűlés színhelye Ma
rosvásárhely volt, s egybeesett az újonnan ala
kult EKE fürdőügyi kongresszusával (1891. 
október 4.). Ezen kapta Sándor József munkás
sága az egyesület részéről a legnagyobb elisme
rést. A le ln ök i hatáskörrel is felruházott 
tiszteleti alelnökké választották. A közgyűlés 
után, október 10-én költözik az EMKE iroda 
saját palotája földszintjén hivatali helyiségeibe. 
Eddig a Főtéren béreltek két szobát iroda célja
ira. Az új palotát tőkebefektetés céljából építtet
ték az akkori Trencsin tér saroktelkén. A MÁV 
vállalta, hogy 15 évre bérbe veszi üzletvezető
sége részére. Úgyhogy a terveket is a MÁV 
készíttette. Homlokzati timpanonjaiba az EM- 
KE-alapítás és az építkezés dátumait illesztet
ték , s az e lső  em eleti ablakok fölé az 
EMKE-fiókokkal rendelkező vármegyék és vá
rosok címereit faragtatták ki. Az épület annyira 
dominálta a teret, hogy rövidesen annak park
ját, majd az egész teret az EMKE-ről nevezték 
el.

A hetedik közgyűlést 1892. június 7-én a 
budapesti Vigadóban rendezték meg. A színhe
lyet és dátumot az magyarázza, hogy ekkor 
ünnepelték Ferenc József megkoronázásának 
negyedszázados évfordulóját. Az egyesületek 
nevében éppen az EMKE vezetősége üdvözli az 
uralkodót. A közgyűlésen több miniszter, ál
lamtitkár, előkelőség vesz részt. Többek között

Tisza Kálmán, Apponyi Albert, Berzeviczy Al
bert és az ünnepelt Jókai Mór. ANépszínházban 
rendezett díszelőadáson fellép Blaha Lujza is. 
Ezen a közgyűlésen jelentik be, hogy az egye
sület vagyona elérte az egymillió koronát. Eb
ben az évben indul a Deák Gerő szerkesztette 
EMKE Daloskönyvek sorozata.

A nyolcadik, dési közgyűlésre (1893. május 
28.) Veress Dezső ottani szerkesztő állít össze 
Dési emlék címmel 162 lapos kötetet, ebben is az 
alkalmi emléksorok mellett találunk nehány 
rangosabb tanulmányt Réthy László, Szongott 
Kristóf, Kádár József tollából. A gyűléshez kap
csolódik a besztercei EMKE-óvoda és az EKE 
radnaborbereki fürdője ünnepélyes megnyitá
sa. Elhatározzák 1894 januári kezdettel az EM
KE — A z egyesület hivatalos értesítője  
megjelentetését Sándor József szerkesztésében. 
Ennek célja az igazgató választmány és a direk
tórium munkálatairól tudósítani, köriratokat, 
híreket, pályázatokat közzé tenni. Lényegében 
a központ és a vidék kapcsolatát, a testvéregye
sületekkel való kölcsönös érintkezést szeretné 
szolgálni. Első évfolyamai 12 számot tartalmaz
nak, s háromszáz lapon felüliek. 1896-tól jelent
keznek az összevont számok, s az összter- 
jedelem 100 lapra csökken. 1910 körül már csak 
évi 4-5 összevont szám jelenik meg, s jóformán 
a választmányi gyűlések jegyzőkönyveire kor
látozódnak. 1913-tól ténylegesen is rátérnek az 
évi 1-4 számra, s 40 lap körül ingadozik a terje
delem. Az utolsó, XXV. évfolyam beli 3. szám 
1918 júliusi keltezéssel jelenik meg7.

A következő közgyűlést 1894. június 3-án 
Tordán tartják. Központi eseménye Jósika Mik
lós születési centenáriuma. A nagy regényíró 
hamvainak hazaszállíttatását már korábban ja
vasolta az EMKE, gyűjtést is rendezett volna az 
érdekében. Ám a család magára vállalta e ke
gyeletteljes gesztust. így most az egyesület a 
szülőházra helyezett emléktáblával rótta le ke
gyeletét. Az alkalomra megjelent Borbély 
György összeállította 235 lapos Tordai Emke-em- 
lékkönyv Jósika-emlékkönyvvé válhatott volna, 
ehelyett 77 apró közleményt, versikét tartal
maz.

1895. június 4-én Székely udvarhelyen ke
rült sor a tizedik közgyűlésre, melyen egyben 
az alapítás első kerek évfordulóját is megünne
pelték. Ünnepi szónokul Berzeviczy Albertet, 
Apponyi Albertet és Ugrón Gábort kérték fel. 
De eljött Ábrányi Emil, Alpár Ignác, Bartha 
Miklós, Bethlen Bálint, Rákosi Jenő is, A 119 
vendég elhelyezését alig tudják biztosítani, a 
gyűlés befogadására a református templom is 
szűknek bizonyul. Városnézés, díszhangver
seny, kirándulások színezik a műsort. Sándor 
József jelentése, a Visszapillantás az EMKE alaku
lása és fejlődése történetére (Kolozsvár, 1895) előre

nyomtatásban is megjelent Ebben büszkén ál
lapítja meg, hogy kétmillió koronán felüli va
gyonuk évi 125 koronás elkölthető jövedelmet 
biztosít. Erdélyen kívül még Budapesten, Deb
recenben, Aradon és Szentesen is fiókválaszt
mányok létesültek. "Egybefoglalva az elmon
dottakat megállapítható, hogy az EMKE tíz év 
előtt még semmi, ma már szervezetre, ügyveze
tésre és működésre az ország egyik első közmű
velődési intézete"8. Az ünnepségre megjelent 
Vajda Emil összeállította 32 oldalas Emléklap 
versei, idézetei, emléksorai egy értéktelen kiad
ványt eredményeznek. Az utólag Sándor József 
által sajtó alá rendezett Emléklap az EMKE 1895. 
június 4-én Székely-Udvarhelyt tartott tíz éves ün
nepi közgyűlésről (Kolozsvár, 1896) viszont hűen 
tükrözi az egész ünnepség lefolyását, sőt annak 
sajtóvisszhangját is. Utolsó fejezete a januárban 
elhunyt Kun Kocsárd gróf hamvainak szászvá- 
rosi exhumálását és a közgyűlést követő június 
9-i algyógyi kriptába való újratemetését írja le.

1 Az 1913-as közgyűlésről beszámoló Huszon- 
kilencedik jelentés szerint Littke Lőrincnek a ko
lozsvári Főtér keleti oldalán levő (32. sz.) drogériája 
kapta meg az EMKE név használatára a jogot.

2Az előzményekre, megalakulásra és az első 
negyedszázadra vonatkozó adatok nagy részét a 
következő két kiadványból vettük: Az EMKE meg
alapítása és negyedszázados működése 1885-1910. Az 
egyesület huszonöt éves örömünnepére írta Pákái 
Sándor József. Kolozsvárt, 1910. (a továbbiakban: 
Negyedszázados album); Megtámadtatdsom s egyszer
smind adatok az EMKE újjászervezése kérdéséhez. Irta 
és az EMKE közgyűlése rendelkezésére bocsátja 
Pákéi Sándor József. Kolozsvár 1913. (a továbbiak
ban: Megtámadtatásom).

3Az ASTRA betűszó, az Asodajiunea Transü- 
väneana pentru Literatura si Cultura Poporului 
Román (Á Román Nép Erdélyi Irodalmi és Műve
lődési Egyesülete) közhasználatú neve. George Ba- 
rijiu és Timotei Cipariu kezdeményezésére 
1861-ben alapították Nagyszebenben.

4Hilibi Haller Károly (1836-1911) 1884 júliusá
tól 1886. áprilisáig, s helyettesként 1902 tavaszán 
volt kolozsvári polgármester. Minden rá vonatko
zó adat megtalálható az Emlékkönyv Dr. Haller Ká
roly működéséről (Kolozsvár, 1906) c. kötetben. Az 
EMKE alapításáról a 131-137. lapokon van szó.

5A Negyedszázados album 93. lapján látható a 
Főtér kilobogózott keleti sorát, a menetet és a lelkes 
tömeget ábrázoló rajz.

6Megtámadtatásom 42-55.
7Teljes sorozata egyetlen könyvtárban sem ta

lálható. 1915-ig terjedően a Központi Egyetemi 
Könyvtár H 1073 jelzetű, a további évekre az Aka
démiai Könyvtár Pu 1505 jelzetű sorozata a legtel
jesebb. Az Állami Levéltárnak a főtitkári hivatalból 
származó díszesen köttetett sorozata (P542) is igen 
hiányos.

TL m. 54.
(Folytatjuk)

A  M agyar Irodalm i Folyóiratok  
Fórum ának nyilatkozata
Az Anyanyelvi Konferencia és a Berzsenyi Társaság által réndezett IX. 

Berzsenyi Helikon Napokon a Keszthelyi Kastélyban harminchárom magyar 
irodalmi folyóirat szerkesztői gyűltek össze, több mint hatvanam Kifejezik 
azt a meggyőződésüket, miszerint a magyar irodalmi és általában kulturális 
folyóiratok a nemzeti kultúra fontos és eredményes intézményei, fenntartá
suk és biztonságos működésük a nemzeti kultúra érdeke. Ezért támogatásu
kat szélesebb alapokra kell helyezni.

Az irodalmi lapok szerkesztőségei tanúsítsanak szolidaritást egymás 
iránt és folytassanak párbeszédet egymással. A szakmai szolidaritásnak 
különösen azokat a folyóiratokat kell segítenie, amelyek nehéz körülmények 
között dolgoznak, vagy éppen létükért küzdenek. Ezért az egybegyűltek 
különös szolidaritást tanúsítsanak a kisebbségi sorban tevékenykedő, mos
tanában a megszűnés rémével küszködő folyóiratok iránt.

A szakmai szolidaritás keretében a lapoknak ismerniük kell egymás 
munkáját, ezért fontos a példánycsere, a későbbiek során a közleménycsere 
megszervezése.

Fontos volna egy tallózó folyóirat létrehozása. A közszolgálati rádió és 
televízió adjon nagyobb teret a folyóiratok munkájához. Szükség van arra,

hogy a határon túli magyar lapok jelen legyenek a magyarországi sajtópia
con, és a magyarországi kiadványok is eljussanak a kisebbségi és a nyugati 
magyar olvasókhoz. Ez az állandó jelenlét egyrészt állami felelősségvállalás, 
másrészt a társadalom érdeklődését és gondoskodását követeli meg. A 
magyar államnak gondoskodnia kell a magyar folyóiratkutúra fenntartásá
ról, s ennek keretében létre kell hozni egy alapot a végveszélybe került 
kisebbségi magyar folyóiratok megsegítésére, hogy a magyar kisebbségek 
ne maradjanak kulturális sajtó nélkül.

A fórum résztvevői nyüatkoznak a kulturális intézményeket sújtó költ
ségvetési megszorítások ellen, elutasítják azt a szemléletet, amely a kulturá
lis alkotómunkát és a kulturális piacot a költségvetés érdekeinek szolgáltatja 
ki. Tütakoznak az ellen a terv ellen, amely társadalombiztosítási járulékkal 
kívánja megterhelni az írói, általában az alkotói honoráriumokat. Ennek a 
javaslatnak a megvalósítása tönkretenné a folyóiratok nagy részét, vagy 
lehetetlenné tenné az írói munka honorálását.

A magyar irodalmi folyóiratok jelenlévő szerkesztői a szakmai szolida
ritás teljesebb érvényesülése érdekében meg akarják alakítani a Magyar 
Irodalmi Folyóiratok Szövetségét.

Ebből a célból létrehoztunk egy előkészítő bizottságot és egy szándék- 
nyüatkozatot.

Keszthely, 1995. május 7.
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FÁJDALMAS BÚCSÚ 
PÁ SK Á N D I GÉZÁTÓL
A  HÍR, amelyre hónapok óta szorongva 

gondoltunk, amelynek cáfolatául oly mohó 
reménykedéssel vettük és adtuk tovább azt, 
ami Róla hozzánk érkezett — itt van már, 
visszavonhatatlanul. Elvégeztetett.

"Gézával VALAMI történt" — jött utánam 
a telefonüzenet — merthogy a kiadott műsor
tól eltérően újra sugározták tavaly őszi beszél
getését Csíki Lacival. így mondta a feleségem: 
VALAMI TÖRTÉNT. A kegyetlen valóságot 
még akkor is megpróbáltuk szavak mögé rej
teni. Hasztalan.

Az élet és az írói pálya lezárult. Amit ad
dig írtak, mondtak Róla, az a kritikáé volt. 
Ettől a pillanattól fogva birtokba veszi Ót az 
irodalom történet.

Én most különben sem tudnék ilyen fel
adatra vállalkozni. S igazából nem is vagyok 
rá illetékes.

Csak azzal próbálkozom, hogy a búcsú, a 
végleges elválás késleltetésére, felidézzem  
magamban Hozzá fűződő emlékeimet. Azt a 
sokat és mégis oly keveset, amit az idők mú
lásával együtt tompuló emlékezet őriz, leg
személyesebb kincs gyanánt.

Alig három hete, hogy utoljára együtt vol
tunk. Látogatásomat előre beárnyékolták a 
baljós hírek hirtelen rosszabbra fordult álla
potáról, s el is kellett halasztanom azt egy 
héttel. De az a nap a kegyelem ajándéka volt 
Azért írhatom most azt, hogy "együtt vol
tunk" és nem azt, hogy "meglátogattam" vagy 
azt, hogy "láttam".

Ötpercesre terveztük előzőleg — gyötrő
dő, kétségbeesés és reményen túli remény kö
zött vergődő feleségével, Anikóval — ezt a 
látogatást a Kútvölgyi úti kórházban. S majd
nem egy órásra sikerült. Odakint tavasz volt, 
az ablakon napfény és üdezöld áradt be, s a 
kórházi környezet ellenére annak a sok-sok 
együtt töltött órának a légkörében éreztem 
magam, amelyek Nagyszalonta-utcai dél- 
utánjainkat-estéinket jellemezték: amikoF ké
ső éjszakába nyúló beszélgetéseken idéztünk 
múltat, boncolgattunk jelent, fürkésztünk jö
vendőt. És most vége.

Csak aki itt maradt, mormolhatja mono
lógját arról, ami most már végérvényesen 
múlttá vált.

Régi együttlétek emlékképeivel int búcsút 
a messzi múltból.

1957 március, Kolozsvár. "Valahol itt van 
Páskándi is, voltam együtt vele” — mondta 
újdonsült cellatársam az Árpád úti alagsori 
cellában, miután a megismerkedés első fél
órájában már közös ismerőseink számbavéte
léhez is eljutottunk. "Együtt lesz a tárgya
lásotok" — jelezte egy jó hónappal később 
kihallgatótisztem, s hozzátette: "Aztán ne
hogy valami ostobaságot csináljatok!"

A tárgyaláson ismerkedtünk össze igazá
ból: ott, a lécekből eszkábált ketrecen belül, 
ahol együtt kellett felelnünk az "ellenforradal
mi lázító megnyilvánulások" vádjára. Ma is 
előttem van akkor még sudárvékony alakja, a 
pincei három hónaptól s a számára is szokat
lan helyzettől kissé sápadtabb arca. Ma is hal
lom, amint a katonai törvényszék elnökének 
kötekedő kérdéseire nyugodtan válaszol. 
Nem tagad, nem mentegetőzik. Magyaráz. 
Érvel. Amellett, amivel a diákszövetség "el
lenforradalmi" tervezetét kiegészítette: hogy 
miért kell a marxizmus mellett az egyetemes 
gondolkodás más értékeivel is megismerked
nünk; hogy miért szükséges más országok 
fiataljaival is találkozókat szerveznünk, ame
lyeken gondjaikat, terveiket, céljaikat közvet
lenül megismerhetjük; hogy mi a különbség a 
nacionalizmus/sovinizmus és a nemzeti ér
zés között.

Érveit — s később szintén börtönbe került 
ügyvédjének briliáns (a "huszadik kong
resszuson" kinyilatkoztatottakra hivatkozó) 
védőbeszédét — a katonai bíróság hat évi 
börtönnel honorálta.

1958, Szamosúj vár. Itt már három hónapot 
töltöttünk együtt egy szobában — százhu- 
szadmagunkkal. Olyan helyzetben, amikor 
nem csak a börtön külső nehézségeit kellett 
elviselnünk, hanem egymást is. Remek és 
népszerű előadó volt, ami az ebéd és vacsora 
előtti hosszú órák terméketlen várakozásá
ban igen nagy kincs. És volt benne valami 
olyan emberi tartás, amivel semlegesíteni 
tudta magában és maga körül a körülménye
ket.,

1959 nyárelején együtt kerültünk ki a Du
na-Deltába. Egész nyáron szomszéd soron ka
páltuk a kukoricát, lestük, mikor nő már 
akkorára, hogy árnyékot tartson a kegyetle
nül tűző nap ellen. Együtt szedtük össze min
den erőnket, hogy elérjünk a végeláthatatlan 
sor végére, ahol a déli ebédszünet (és melles

leg a híg lére eresztett ebéd) várt Aztán ősszel 
és télen együtt kubikoltunk a brailai Nagyszi
geten: nekem jutott a lapát, neki a talicska, s 
O ezt a beosztást azért szerette különöskép
pen, mert amíg egy tele talicska földdel a 
lassan növő gát tetejére, majd onnan vissza
ért, volt ideje gondolkodni, s a kubikgödör 
szélén állva — míg az újabb terűre várt— volt 
ideje gondolatait, verseit azon melegében va
lakinek továbbadni.

A rabsors nyomorúságait nem engedte 
közel magához. A Szellem embere tudott ma
radni ott is, ahol olykor már fél-állati létünk 
fenntartása is erőfeszítésbe került.

Két évvel korábban szabadult mint én, s 
nem sokkal az én hazakerülésem után már 
kötete is megjelent a letartóztatása miatt 
1957-ben bezúzott Piros madár helyett a Hold
bumeráng. Nem AZOK A VERSEK voltakben- 
ne, amelyeket odabentről — Szamosújvárról 
vagy a salciai kubikolás szüneteiből — ismer
tem. S Üvegek c. kötetének "abszurdoid" no
vellái és jelenetei sem közvetlenül ARRÓL 
szóltak. De mégis AZ A  VILÁG vo lt az em
bertelenségben megőrzött emberség diadal
maskodott bennük. Kritikusok leírták már, Ő 
maga is megírta/elmondta, mi mindent "kö
szönhet" íróként ANNAK AZ ÉLMÉNYNEK. 
Amit én hozzátehetnék, az lehet, hogy csak 
szószaporító adalék.

Voltak közöttünk, akiknek pályája egy 
ilyen próba után derékba tört, kisiklott, eltor
zult. O hazatérése után is képes volt a Szellem 
fölényével átszűrni magán a megaláztatást, 
amiben a "legemberibb" világrend hatalmas
ságai "a legértékesebb tőkét": az embert része
sítették.

Aztán a "Kriterion-évek" következtek, az 
az időszak, amelyet Kolozsváron, abban a "ki
tűnő légkörű szerkesztőségben" (Ó maga ne
vezte így) töltött. Bizonyára akkori belső 
nyugalma is rávetült erre az emlékére, hiszen 
azokban az években jutott révbe magánélete 
is: Anikó, majd kislányuk, Ágneske — tudom 
— sok mindenért kárpótolta. Újabb kötetei 
jelentek meg ekkor versek, novellák, regény, 
nagy visszhangot kiváltott színpadi művek. 
Ezekben tett hitet amellett, hogy az Embert 
meg lehet ölni, de megalázni soha.

A megalázkodásra való képtelensége volt 
az, ami végül is elvitte közülünk. Itt hagyott 
bennünket, hogy egy — ugyancsak szűkre 
szabott, de a mienknél mégis tágasabb — má
sik emelvényről mondhassa el azt, amire itt 
már egyre kevésbé volt lehetőség. Vállalta 
érte annak az írói rangnak a feladását, ame
lyet közöttünk már vitathatatlanul elért, vál
lalta az újrakezdés minden nehézségét.

Újabb könyvei közül jó ideig csak hírmon
dónak jutott el hozzánk egy-egy példány. 
Ezek mérlegét igazából még csak ezután fogja 
elkészíteni az irodalomtörténet. S még csak 
ezután fogja megismerni, birtokba venni a 
hazai magyar olvasó.

Ma reggel a Kossuth-rádióban (egy né
hány hónappal ezelőtti interjúja egy részletét 
játszották be) új drámájáról beszélt, amelyben 
a TÚLÉLÉS alternatíváit boncolgatja: hitet té
ve benne a mindenáronvaló, gerincmeghajtó, 
animális túléléssel szemben ama másfajta túl
élés mellett, amely egyedül méltó az ember
hez, amelyben képes megőrizni önmagát, a 
Szellem méltóságát.

A Szellemét, amely a halál fölött is diadal
maskodik.

Kolozsvár, 1995. május 21.

DÁVID GYULA
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Portrévázlat a 75 éves Marosi Péterről
Marosi Péter, aki m ost tölti a 75-öt, öt és 

fél évvel ezelőtt állt fel szerkesztői asztalától: 
nyugdíjba küldte kopott bőrtáskáját, m ely
ben irodalm unk kataszterét cipelte (némely 
kitérőkkel) több m int négy  évtizeden át. 
H ogy valaki hetvenesztendős korában föláll 
egy szerkesztőségi asztaltól, annál mi sem  
term észetesebb (hisz ritkaság- sőt csoda
számba m egy, ha ama füstben pácolt, kávé
fo lto s  bútordarab m ellett a XX. század  
derekától kezdődően valaki ennyit is kibír) 
—> ez m ind rendben is volna, a nagyobb baj 
az volt akkor, hogy nem  ült le  senki a helyé
be... Mert az szinte hihetetlennek látszott, 
hogy az élet (lapszerkesztés?) azután is to
vábbdöcög majd, miután ő  már csak a Rá
kóczi ú ti lakásából követi, és lap- m eg  
folyóirathasábok közlekedőedény-hintájá
ból próbálja kikövetkeztetni, mi zajlik a He
likon, Látó, Szabadság, Korunk, A Hét stb. 
tördelő- (keverő?) -asztalán.

Valamikor divat volt elm élázni lelkek, 
szellem ek, vállalások és szerepek pótolható
sága, vagy  pótolhatatlansága fölött. Mára, 
mint annyi m ás nagym érvű szólam  az értel
m iségi létezés háza táján, ez is  levitézlett, 
mint a népszolgálat. Bár az továbbra is  érvé
nyesnek látszik: jóllehet egy szerepkör, kö
szöni szépen, tűrhetően elvan nélküled —  
ám furcsa m ód, helyettesíteni m égsem  tud
nak... M indez nem  véletlenül ötlík föl ben
nem  Péter Apa ünneplése kapcsán (hadd 
nevezzem  ez alkalommal is így, ahogyan  
több mint egy  emberöltőn keresztül szólítot
ta számtalan hajdani Utunk-munkatárs). N o  
és bizonyára az sem  véletlen, hogy az alka
lom  m indegyre k ivesző félben lévő erénye
ket, m ódszereket, sőt életvitelbeli furcsa
ságokat juttat az eszembe.

A z életéről, m elyet végtelen anekdotafü
zérré baggatott számunkra, végül már úgy  
rémlett, m indent tudunk, tán többet is mára, 
m int ő maga; hisz itt m indig "Kis lap állt a 
nagy dum a mentében" (Gy. Szabó Béla) —  
m iközben jöttek, m entek fölöttünk s válto
gatták egym ást "ahogy lehet"-korok. Keser
ves tapasztalat: m inél termékenyebb egy  
szellem , annál több adósságot hagy lerovat- 
lanul. Ha Péter Apának volt számunkra  
ajándéka, az m indenekelőtt élete közénk  
hintett anekdotaözöne, s ha van adóssága — , 
hogy ebből m indm áig maréknyit vetett pa
pírra csupán.

Mi is kerekedhetett volna ki mára egy  
ilyen "mesegyűjteményből"? Fél évszázad
nyi erdélyi m eg N yugatos irodalmi élet alul
nézetben? N os, ha Ő a javával adósunk  
maradt, sorolódjék itt elő (bár a bennünk 
rejlő értéklehetőség jelzéséül) néhány— hát
ha már csak a fölidézésük sutaságával is si
kerülne nyulat kiugratni a bokorból...

...A  történetek nagyobbik hányadának 
helyszíne a szülői ház a Köteles Sámuel ut
cában, Marosvásárhelyen, ahol Molter Ká
roly tanár úr, az apa, a provinciába szakadt 
európai kultúra szeniora; Nagym am a tanyá-
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ján N ém eth László lép elő a bokrok takará
sából, aki elől gyorsan eldugjuk a Bús-Fekete 
lektűrt (mert azt már tudjuk, a vendég sze
rint Szekfűt olvasnunk inkább illene, elvégre 
azt m indig tudtuk, m i az, ami tőlünk elvár
ható...); aztán m eg Kosztolányi a vendég, és 
sorra a többi Nyugatos; Móricz Zsigmondot 
a vasárnapi Kolozsvár istentiszteletein kísér
jük végig, aki nem szereti, ha Pál apostollal 
száll vitába az evangélikusok papja, s azt 
sem  igazán szíveli, ha m egcsókdosás végett 
a görög katolikusok püspöke pásztorgyűrűt 
sétáltat az orra alá (volt baj elég a vendégek
kel már akkor is...) Áron (nyilván Tamási), 
elegáns bőrszivarra gyújt (hogy irigyelte 
N agy István ezt a mozdulatot), s bedobja a 
Molterfiúk névváltoztatás ügyét (mert m i
nek nekik a Verbászról hozott sváb név, ha 
már az apjuk is rég a magyar kultúrába ho
nosodott regényeivel?); és Apát m egint ki
túrta a szobájából Jóska (feltehetően Nyíró), 
aki második napja alszik odabent részegen; 
Apa persze a marosvécsi Helikon-felvonu
lásra m enet m egint itthon felejtette a pizsa
máját, sebaj, a következő vonattal úgyis itt 
m ennek át a kolozsvári urak, beadjuk vala
m elyik bácsinak a fülke ablakán, ebből aztán 
bonyodalmak származnak később, s tán po
fonok, merthogy épp gróf Bánffy a pizsama
küldöncnek kiszem elt (micsoda malőr, hisz  
a bácsi egy igazi, már a Gothai Almanach 
által is törzskönyvezett ősnemes)...

...És Péter Apa korán fehéredett kefebaj
sza alól árad a sztori ama csábosra pödört 
másikról, a hajdaniról, aki sportolt és Kierke- 
gaard-szemináriumot hallgatott a kolozsvá
ri ev. ref. teológián (talán Tavaszi Sándortól), 
és zsúrokba járt, és Bálványosváralján falu
kutatott, és alighanem minden dívába sze
relmes volt halálosan. Na m eg Szárszón —  
véletlenül épp a népi balszám ynak — bibli
akört vezetett. Ha ennyivel beérte volna?! De 
bátorkodott fölszólalni is, méghozzá a "má
sik szárnyon", Ném eth László védelmében, 
aki, ugye, '43 nyarán m ég megpróbált elkép

zelni szovjet nélküli különutas magyar jö
vőt, na m eg Sztálinról is ejtett egy-két "bará
ti" sz ó t . N o s , az ifjú  te o ló g u s  va k m e
rőségéből olyan számla lett, amit aztán majd 
negyven éven át m indegyre be lehetett nyúj
tani neki. H ogy többé ne bátorságoskodjon. 
N em  is.

...Csak előbb bevonult, hogy  a vásárhelyi 
tüzérezred kötelékében végigtrappoljon né
hány "elszakadó hadműveletet" (m erthogy a 
földiek lóra ültették a tábori kispapjukat). A  
Debreceni Tankcsatának becézett három vár
m egyére szóló hadi kavalkád Sikálónál szál
lította le  a lóról, szegény párának akkorra 
véres cafat lett a háta a nyereg alatt. —  Le kell 
lőni! —  így szólt a parancs. —  A  lovat vagy  
a papot? (Ilyet csakis egy nagym agyar szol
gálatvezető őrmester kérdezhet, akit m ég a 
nagyorosz harapófogóban sem  hagy cserben 
a humora. Avagy a Péter Apa-anekdoták  
gyöngye...) — A lovat! (mármint kell lelőni). 
M erthogy Péter Apának egyelőre m ég dolga 
van, hisz az ezrednek is majd csak tova Fel- 
ső-Ausztriában (Stief-ZwefÜ?) fog sikerülni 
foglyul ejtetnie magát... N a m eg Péter Apá
nak Rjazány határában kaszálni valója lesz 
(ha nem éppen a Tolsztoj grófék hajdani bir
tokán). A  hadifogoly csapattal a kultúrszom
jas kalm ük őr ráadásul m inden  éjszaka 
végigénekelteti a Csárdáskirálynőt, majd a 
gyönyörűségtől géppisztollyal lövi a csilla
gos eget. És Péter Apának betonsilóba ká
p o sz tá t kell sarvaln ia , sózn ia  télire; és  
temetnie kell a fogságban elhalt társakat. És 
színjátszócsoportot szervezni a túlélőjelöl
tekből—  lehet, a szöveget is maga írta, amit 
előadjanak. (Azt nyilván nem  sejthette, hogy  
majd Kolozsváron "igazi" színházat fog igaz
gatni, m iután hazaszabadul.) Csak addig  
m ég vég ig  kell studíroznia kicsi- m eg nagy- 
szakállú "klasszikusokat", ném et nyelven  
"szerencsére" a lágerkönyvtárban megtalál
hatók (azt persze ugyancsak nem  sejtheti, 
hogy majd ennek is hasznát veszi lapszer
kesztőként a Zsdanov-éra éveiben...). N a de  
ne bosszantsam  tovább előéletének tőle vett 
epizódjaival, végtére is m ost Ő az ünnepelt... 

*
A nnyi bizonyos, pályáján az Utunk szer

kesztőségében való m egállapodás lehetett 
az egyetlen igazán érvényes cezúra. Innen, 
az ezután elkövetkezett évtizedek felől néz
ve, már-már valószínűtlennek tűnik annak a 
hajdani ifjúkori Marosi Péternek a száguldo
zása, aki kosárlabda m eccsen fújta a sípot, 
szénát kaszált vagy falukutatott. Mert m ost 
már nem hogy lóra, vonatra sem  volt hajlan
dó felülni egy  idő után. Ugyanaz a szürke 
öltöny és elkínzott. nyakkendő, ugyanaz a 
szürke kalap. Ugyanolyan gum italpú cipő
vel, ugyanaz a 2126 lépés szerkesztőség és 
Rákóczi 72 között. Ugyanaz a hatos hasáb
osztású  50x35-ös laptükör, ugyanazok  a 
nyolc pontos ólombetűk. (N ém ely nyom da
hibák életveszélyesek. Szerencsére m ég ide
jében észrevesszük, hogy a hazafias vers
ciklus címében —  Szárnyaló költészet — az 
á-ról az ékezet letörött, s tussal rajzoljuk be a 
tíz-valahány ezer Utunfc-példányon azt a frá
nya vonalkát, titokban, az éj leple alatt...) 
A m úgy nem hogy az írógépet, de m ég a go
lyóstollat sem  találták föl a Péter Apa számá
ra: ugyanaz a bordó színűkék  tentás töltőtoll
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(MADE IN CHINA) és ugyanaz a ceruza- 
csonk (FLARO, SIBIU). És ugyanaz a velú- 
rossá kopott barna bőrtáska, benne az éppen  
soros "kataszter", az a bizonyos. Év vége fele 
az Utunknál rendszerint m ozgalom  szerve
ződött, fölhasználván a szerkesztőség bel-, 
kül- és pártkapcsolatait a jövő évre megjele
nő legtestesebb naptárfüzet megszerzésének  
ügyében, m elynek m inim um  három, de le
hetőleg öt centi vastagnak kellett lennie. Eb
be aztán Péter Apa újesztendő napján szépen  
beirogatta 1700 írástudó és írástudatlan  
munkatárs és "munkatárs” nevét, pontos cí
m ét s a "parcella" titkos kódját is, m elyet az 
illető éppen  m egm ívelt. (Azt nem  kellett 
odarónia, m ely szántó holdja, hágy aranyko
ronát ér, ezt tudta fejből, pontosan, sőt azt is, 
hogy az onnan begyűjthető termés börzeár- 
folyam -trendje —  külön a céh s külön a 
kincstár m érlegén— mikor m it mutat.) Majd 
megírt nyolcvanhét kézirat-sürgető episto- 
lát; a befutott írást előbb m egszagolta, bele
b ö n g é s z e tt  a sorok b a , táskájába tette: 
"Mindent el fogunk olvasni (ezeregy szem 
pontból); m indent vissza fogunk utasítani; és 
végül m inden m eg fog jelenni". (Az m ás kér
dés, hogy m i, hol és mikor...)

*
Számára egyetlen szent tehene létezett a 

teremtésnek: a tehetséges író —  aki lehetőleg  
legyen fiatal. Arra is  ráfigyelünk persze, áld 
közben beigazolta magát, hellyel-közzel a 
véneknek is megadjuk, ami megilleti őket —  
de igazán érdekes m indig az lehet, amit a 
fiatal hoz, ígér.

N em  ismertem embert, aki csapatmunká
val (lapszerkesztés) oly mértékben tudott

Benczédi Sándor: Nagyapó

volna azonosulni, mint ő  —  olyan években  
is, amikor a java írástudó örvendett, ha né
m ely önfeledt pillanatában elhitethette ma
gával: a saját "elmemű" netán holnap is 
vállalható... Ebben a Péter Apára jellemző 
felfokozott hűség-attitűdben ott munkálha
tott persze — ha nevén nevezetlenül is —  az 
a kisebbségi lét hosszú évtizedei során be
lénk görcsösödött szorongás, s ennek "ered
m ényeképp"  az a m ár-m ár fá tu m szerű  
késztetés, m ely szerint: kultúrintézménye
ink (színházak, folyóiratok, iskolák stb.) 
megtartásáért mindent vállalni kell. Végül 
m egalázó ügyeket is. Ezek léte, megmaradá
sa ugyanis m indegyre m egkérdőjeleződhe
tett az elmúlt két és fél emberöltő alatt

Közben az irodalmi lapok szerkesztősé
ge i m égiscsak fedezéket jelenthettek (ha 
m égoly sérülékenyét is) néhány író, költő 
számára. Péter Apa viszont m indent elm ű
velt azért, hogy a virtuózabb "természetű" 
pályatárs, ha lehet, ne kényszerüljön m eg
fogni a kubikus m eg m unkaszolgálatos ásót, 
lapátot — megragadta helyettük ó ,  mert 
tudta, ha az a másik m ost sérül, később sem  
lesz képes majd szólásra bírhatni finomabb 
m ívű szerszámokat... Elásni hát a fedezék  
legvédettebb zugába az ilyeneket, és emelni, 
erősíteni a m ellvédet akár sokoldalúan fejlett 
muszáj-publidsztikával is, ha muszáj. Mind
ezt persze nem csak vele kapcsolatban kelle
ne fölem legetnünk —  ha egyelőre kényel
metlen is.

*
Nem rég kicsit rezignáltan emlegette: az 

utolsó (az öt évvel ezelőtti) névjegyzék-ka
taszterét örökségként hagyta egy olyan ifjú 
pályatársra, akiben utódát —  szűkebb régi
ónk irodalmának lehetséges, jövőbeli animá- 
torát —  sejtette, s aki aztán m égsem  vállalta 
föl ezt a szerepet. Azóta is azon töprengek: 
egyáltalán elképzelhető lesz-e az elkövetke
zőkben szellem i életünk háza táján ez a Péter 
Apa nyugdíjba-vitte szerep? Vagy ennek va
lamilyen modell-változata? Függetlenül at
tól, hogy ez "átörökíthető" volna-e, vagy  
sem; s hogy vállalkozna-e, vagy sem  egy  
ilyen szerepre valaki...

...1700 "potenciális" munkatárs... (N e vic
celjünk.) Kelet-Európábán manapság jó, ha 
egy irodalm i-m űvészeti folyóiratnak ennyi 
olvasója van.

...No és az a bizonyos mellvéd-história. 
H ogyne, hogyne: arra (vagy valam i ahhoz 
hasonlóra) ezután is igen nagy szükség vol
na, merthogy a fedezék sérülékenyebb, mint 
valaha — csakhogy azt a m ellvédet most 
nyomópapírból, lapkiadási költségből, csip- 
csup  alapítványi tám ogatásból kéne szá
m unkra összelapáto ln ia  valakinek vala
hogyan.

...Am üssük föl m égis azt a katasztert, s 
vizsgáljuk "érdemben" —  vagyis vágjunk le 
az 1700-ból egy nullát... Kiderülhet, mára 
már ez az egész így sem igaz. Hiszen azt, 
hogy manapság m ely szellem i birtok hány 
arany korona értékben volna ''betáblázható" 
—  ha egyáltalán m ég hajlandó volna esztéti
kai értékárfolyamokat jegyezni valaki —, azt 
bizonyára a legtudálékosabb szám ítógép  
sem  tudhatná m egm ondani. H ogy aztán 
m indez rendjén van-e így, vagy sem —  úgy  
látszik, ennek is el kellett következnie.

...Hanem azt a heti negyvenhét kézirat
sürgető levelet megírni, azt ma a Nagysza- 
m os utcában is fölvállalhatná helyettünk  
Péter Apa...

K R I S T Ó  T I B O R

EZREDVÉG
h uzatos  
a z  ezredvég  
K risztu s újból 

m egfeszül 
legbeszéltebb n yelv  

a z  EGYEDÜL 
l e l k e k  t e l k é n  
Jóság H áza  
romba dől

repedt kályhám on  
m acska n yávog  lengyelül

LILA MAGÁNY
h alván y lila  tem plom i csend  
lak ja  testem  gó tiku s üregeit 
k ih a lla tsz ik  a harangszó

PIROS MAGÁNY
még
em lékezik  egy szem  eper 
m últja  f ö lö t t  szé l seper

BERÖPÜLÉS
felém  húz 
fekete  fecskesereg  
k ö ze lít
korongnyi m ár  
fejedelm i pecsé t 
valam ennyi 
éghez csa p o tt  
m a d á r

SZÜRKE MAGáNY
szé tp a tta n ta k  a k icsi esték  
e N agy Törékenységben 
m arkom ban őrzöm  dara b ja it

TÖREDÉK

hátu l a z  udvarban egym ás hegyén 
hátán a gyerm ekek alul a lányok  
felü l a fiú k  pokróc takarja  ő k e t 
ostorra l a kezében érkezik a z  
öreg: a jó is te n it am i k ö lyö k  van  
ezen a világon  még m o st is ilyesm in  
já r  a z  eszetek  h á t nem elegen vagyunk  
h á t nem elegen...
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F I N C Z I S K I  A N D R E A  

A  SAROKBA HÚZÓDVA
hagyom, hogy elmenjenek mellettem, 
még tűnődésre sincs okuk —  nevetnem 
kellene a mese jól ismert menetére, 
hogy az elvarázsolt erdőben bíborvirág, 
hogy a gombában manó lakik s tán 
még téged is békakirályfi vár 
elég volt! —  hol a gyermek, aki a réten jár 
hol az első öntudatlan létsugár, 
hol az álom, a mesét mondó száj 
meguntam —  csak napok maradtak, 
órák, megszánt szívettépő harsona 
s nincs erőd kézbe venni, néma 
a hintaló, a kispárna, a hajasbaba 
s csak elsárgult szeretet fintorog 

az ágy aljában.

A TEGNAPRÓL
tudod-e kedves 
igazgyöngy amit találtunk 
tudod-e kedves 
szivárványmadarat fogtunk

hegyeken-völgyeken átad 
egy apró szerelem szárnyal.
***

te kiválasztva közösülsz mint 6 
hiszen életed születéshez kötött 
csak néha jó  helyen kopogtatsz 
csak néha jól törlőd meg a lábad

s a tócsák hol nőnek, hol fogynak, 
az arcok jönnek, mennek, változnak, 
a lépések eltűnnek, elseprik a kezek 
a mozdulatok átfolynak a semmibe 
a szó megreked a hangtalanságban 
s te megsimogatod az állatokat 
végül is minden csak értelmezés 
indulj el, valahová csak elérsz 
végül is minden csak értelmezés

FAZAKAS ATTILA-HUNOR 
képversei a 8. és a 10. oldalon

F E R E N C Z I  A T T IL A  

INTÉS
MEGCSALATÁSKOR
A barátom festő és fiatal —
Falun vagy nagy leszel 
vagy kinövöd, ha jön

májusban a zivatar.
És jönnek a városi múzsák, 
tanácsot kérsz, én pedig

intelek, hogy félni kell 
tőlük, tartózkodni muszáj, 
mert veszélyesek. A  tanácsom

kétes, idejében kipróbálom 
a múzsáiddal —  mert te 
fiatal és festő és barátom

vagy.

K Ö Z N A P I  ÜGY
Soha nincs pénzem 
mint a milliomos 
mindig úgy érzem 
kevés a sok —  
a hiányt be kell 
váltanom aprópénzre 
hogy osztogathassak annak is 
kinek nem szabad 
érzelmet kevernie 
üzleti ügyeibe

A TERMÉSZET 
MEGFIGYELÉSE
Egy élő vízcsepp esett le, 
de nem a mennyből jött; 
végigfolyt a lány bőrén, 
majd elnyelte a fold.

Ugyanilyen víz tört fel, 
nem jöhetett a pokolból; 
végigfolyt a lány bőrén, 
majd felszáradt a napon.

És megmaradt 6, a lány, 
események helye a bőrén. 
Éveim huzala is ott, 
hol engedte a törvény.

L Ö V É T E I  L Á Z Á R  L Á S Z L Ó  

UTÁN
Eladtatok. "Jó üzletnek bizonyulhat. 
Biznisz az biznisz." Pedig 
tudtátok: atyánk bosszúért 
liheg majd.

József persze nem így mondaná.
És Jézus sem így mondaná, pedig 
őket tényleg zaklatták 
a végrehajtók.

De az Úr már nem teremt, hanem 
a neveléssel piszmog. Különben 
most antibiotikumos szatyrok 
potyognának az égből.

A z Úr inkább fabulákat olvas, 
és szól a próféták szavával.
Majd szólítja a költőt, hogy aszongya: 
Változtasd meg élted!

ÉN IS DOLGOZOM
Bereczky Attilának, a világutazónak  
Reszketek az erőlködéstől: 
a pocsolyát próbálom feltölteni.
Sok a hajlandóság bennem.
Beöltözöm külön erre a célra.

Ilyenkor jó  lenni.
Máskor nem ennyire jó.
De például az is rossz, 
ha kiderül a feltöltendő

térfogat. Ahogy van, úgy marad 
akkor. M ert átlépek rajta.
Meg is átkozom. Sokszor van így.
De erről ennyit. Én is dolgozom.

Nem fog lefolyni minden csöppje: 
dugulás mindig akad. S hiába 
támadja majd frontálisan —  
bekövesedett az a csatornába.

Néhány csöpp azért túljut —  vissza 
a körforgásba. És visszahull néha. 
Abba, ami innen marad az akadályon. 
Ami biztosan elmocsarasodik.

Elviselhetővé langyosítja azt.
Fürdik majd benne a lélek.
De nem lesz tisztább ettől.
Egyszerűen csak tovább él.

J i A / c m  a. —-

/élnyok trörös ?

*  i n a s é i / o k
k-örú /■

kinJcnki hfyyoH y W * , « .  
k/en* /ííik .
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SEM-interjú
Ki vagy te, Simon Attila?
— Van, aki Csíkban Simike néven ismer, 

mások Szentgyörgyön Poétának neveznek, 
Nagyváradon valamivel hosszabb, Szájmon,az 
Őrült Költő címmel illetnek. írásaimat Simon 
Attila néven jegyzem, azt hiszem, ez a legjobb 
álnév, ami mindent felfed, s így mindent elta
kar.

— És mi van a "vásott és hetyke kamasz"szál, 
ahogy a köteted borítója reklámoz, aki a világgal 
ismerkedik és a világ dolgaival küszködik?

— Ezek olyan leírások, amelyeket a kívülál
lók gyártottak rólam, s amelyek mellé még 
többszáz jelzőt felsorjázhatnék, amelyek, azt hi
szem, éppolyan hamisak, mint az általad emlí
tett kettő-három. Ha "kamasz" lennék mégis, az 
csak pejoratív értelmű lehet. Hogy a világ nagy 
gondolataival küszködöm? Nem tudok róla. 
Egyszerűen az foglalkoztat, ami egy embert 
kell foglalkoztasson, bármilyen korszakban is 
éljen, szerintem.

— Nemrégiben A Hétben hirdették az újonnan 
megjelent könyvek között a tiedet is: S im on  A t ti la :  
elm o n d o m -e  e z t  vagy álm on dom ? így, nyomda
hibával, talán még a szerző eredetére, a kiadó hollé
tére is utal...

— Ezt most hallom, én nem láttam ezt a 
számot, de jópofa. Igen, csíki gyerek vagyok, 
Csíkmindszenten születtem, majd Csíkszere
dában nevelkedtem. Két évet tanítottam helyet
tes tanárként Csíkszentmártonban, illetve  
Csikk arcfalván, majd Sepsiszentgyörgyön ke
resztül Nagyváradon kötöttem ki. De ha verse
imről valaki megállapítaná, hogy én székely 
vagyok, azon nagyon csodálkoznék. Azt hi
szem, a nemzetiségi hovatartozásnak semmi 
jelentősége sincs számomra. Persze meghatáro
zó az, hogy milyen nyelvet kaptam a szüleim
től, de román vagy német anyanyelvvel is 
éppilyen költő lennék.

— Milyen?
— Azt mondják, hogy a költő a fellegekben 

jár. Én ilyen költő vagyok, amennyiben a felle
gek itt valahol legbelül vannak. A mennyorszá
got sem tudnám elképzelni másutt, mint egy 
karnyújtásnyi távolságra kívül vagy belül ma
gamtól.

— Verseskönyoed, az induló költőé a Csíkszere
dái Pallos-Akadémia Kiadó Készülődés című soroza
tában jelent meg a múlt év decemberében. Hogyan 
készült ez a kötet, a válogatásban milyen szempont
jaid voltak, és az "eredménnyel" mennyire vagy 
megelégedve?

— Körülbelül már tizennyolc éves koromtól 
készültem egy verseskötet kiadására, és beszél
tem is fűnek-fának erről a tervemről. Bizonyára 
nagyon szerencsés voltam, hogy amikor való
ban egy megért kötet-anyagot éreztem a ke
zem ben , akkor lege lő szö r  a Pallas-A ka- 
démiához kopogtam be. Érdemesnek tartom 
elmondani — az esetleges rosszindulatú plety
kák kiirtása végett — hogy nem ismertem sen
kit a Pallasnál, a könyv szerkesztőjével, Kozma 
Máriával is csak egyszer-kétszer találkoztam 
évekkel azelőtt. Egy sokkal vékonyabb anyagot 
vittem be, amit először visszautasítottak azzal, 
hogy a kiadó fiatal, még nem bírja meg egy 
ismeretlen könyvének a kiadását. Aztán két hét
re rá visszahívtak, mert szponzort találtak a 
kiadásra. Kozma Mária az összes versemet kér
te, abból válogatott be szinte mindent (kb. tíz 
vers maradt ki). Tehát a kötetet nem én állítot
tam össze, viszont azt gondolom, hogy a szer
kesztő nagyon jó munkát végzett.

— A könyv címét is 6 adta?
— Mint ahogyan minden verset, a kötet 

címét is együtt beszéltük meg. A cím különben

egy  idézet az egyik versemből. Az átlagember 
számára nem riasztó ez a cím, mint egyes "mo
dem" köteteké, ami szintén szükséges ahhoz, 
hogy a könyv minél több ember kezébe eljut
hasson.

— Az "egyes modern kötetekről" kissé pejorativ 
árnyalattal, elmarasztalóan szólsz (legalábbis én ezt 
érzem a hangsúlyodból). A te könyvedet hova sorol
nád be?

— Ami ma modem, holnap elavult. Az ol
vasóim visszajelzése, és az is, hogy a Csíkszere
dái bemutató után két napra már nem volt 
kapható a könyv, azt látszik megerősíteni, hogy 
ráéreztem a fiatalok életérzésére.

— A fiatalok körében "népszerű aköteted", "rá- 
éreztél az életérzésükre". Ezt hogyan érted el, vagyis 
milyenek ezek a versek, milyen költészetet művelsz, 
a tradicionálisabb avagy a kísérletezőbb, szélsősége
sebb lírához vonzódsz?

— Nem pusztán a fiatalok igényeit akarom 
kielégíteni. Egyébként úgy hallottam, hogy a 
kötetem tetszett Kányádinak, Gál Éva Emesé
nek, Domokos Gézának. Például. Na, ilyen az 
én lírám.

— Milyen?
— Azt mondják, hogy vannak személyes 

versek és személyteleneké Hogy melyik a jó 
vers? Verseim annyira személyesek, hogy már 
személytelenekké válnak. Jómagam annyira 
személytelen vagyok, hogy a2  már személyes. 
Te eldöntheted, hogy jó vers vagyok-e? Én el- 
dönthetem, hogy jó vers vagyok-e? Ha valaki 
dönthet, az mondjuk egy kutya, egy rigó vagy 
csecsemő. Hej, rigó! Hej, kutya! Hallod-e, cse
csemő? Én jó vers vagyok-e?

— Kozma Márián kívül kik voltak "mentora
id"? Hol jelentkeztél még verseiddel, és hogyan fo
gadtak?

— Kozma Mária nem a mentorom, hanem 
a kötetem szerkesztője. Nem tudok még eddig 
senkiről, aki a szakmából támogatott volna. 
1990-től jelentek meg itt-ott verseim, de nem 
voltam szerkesztőség-bombázó. Például neked 
küldtem a Serény Múmiához verseket, amelye
ket közöltél is. Talán Molnár Vilmost kellene 
mégis megemlítenem, aki az If Fagyöngy mel
lékletében mutatott be egyszerre hat verssel.

— A nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium új
ságírószakos hallgatója vagy, újságíróskodsz az Er
délyi Naplónál, az If szerkesztője is vagy.

— Igen. A szépírás egy felfokozott ideg- és

S I M O N  A T T IL A  

V E L E M !
Szürke nyúllábak az égen. 
Pacsirtatemető a szívem.

Akár a béka bőrén a hideg, 
átüt rajtam a félelem —
Semmi vacka, egyetlen Minden, 
oldozz fel: szeress vagy reszkess 
velem, velem, velem!

U2
P. S. ZS.-nek 

s az éj mi kék
csillagként benne széjjelszórva 
röpködő csikorgó nyitnikék 
már fáj m i még 
lenyelem akár a csendet 
WITH OR WITHOUT YOU  
sárga én és sárga te 
madárcsördítés a testem 
csuklómmal vörösre festem 
takaróm bolyhos zöld-nyers rét 
rohanok ingem meleg vér 
rádfelelek benned lohol 
a boldog világ-ugató 
lelkem a bulldog 
hát mondd mi éj 
hát mondd mi nyár 
mikor még fáj m i m ár

I N V O K Á C I Ó
Macskákkal kövezem ki előtted az utcát, 
talpad alá tarkóm-tenyerem tartom. 
Éjszakahossznyi a várakozásom,

hogy gyere,
taposs a vinnyogó levegőbe kiizzadt

csillagokra,
érintsd meg feldomboruló gerincem 
s üdvözölj a régi jó szokás szerint, 
te átkozott, fekély es gyönyörűség!

érzelmi állapotot igényel, egy állandó készenlé
tet a "múzsa csókjára". Az újságírás egyféle la
zítás számomra, de ez nem azt jelenti, hogy 
alacsonyabbrendűnek tartanám, mint a versí
rást. Az embernek vannak olyan prózai, nem 
szépprózában kifejezhető gondolatai, gyötrő
dései, amelyek kifejezésére alkalmasabbnak 
látszanak a publicisztika műfajai, a glossza 
vagy a riport.

— Szépprózát is írsz?
— Igyekszem, igyekszem. De csak nagyrit

kán jön össze. Rövidprózát írok, a könyvembe 
is bekerült valamiféle líra és próza közti műfaj, 
csábít a makáma is. Egyelőre az irodalmi riport
ra akarok összpontosítani.

— Van már valamilyen elképzelésed?
Nem képzelgek, a problémák hozzák a 

kényszert, hogy írjak.
— Verseskönyvet, novelláskötetet, regényt, ri

portkötetet, mit várhatnak közelebbről tőled az olva
sók?

— Újabb verseskötet kiadására készülök, 
remélem, találok hozzá kiadót. ígéretei szerint 
a Pallas-Akadémia a következő köteteimet is 
várja.

— Végezetül egy múmiás befejezést!
— Kedves Vince! Ha mézzel-mázzal kene- 

geted majd hideg talpamat, mint múmia füled
be hörgőm: éljen a haza, a nő, s a(z) (s)erény 
múmia!

Kérdezett FEKETE VINCE
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HÉTKÖZNAPOK, HALÁLVARIÁCIÓK
Körösi Zoltán bem utatkozó rövidpróza

kötetében nem  sokat teketóriázik: három  
szociofotóval tagolt, joviális szösszenettel 
induló könyvében, mint egy félreeső utcába, 
besétáltatja olvasóját.

"Jó, hogy nem  történik éppen semmi" —  
jegyezzük m eg a mottót! Vésztjósló derű, 
vagy mi, ami dekam eronosdit játszó város
széli kisembereiből árad: a hentes, a cipőá
rus, a fogorvos, a presszósnő, a takarítónő 
egym ás mulattatója és közönsége. Kezdet
ben m ég csak elm ondói egy-egy rövidre zárt 
kriminek. "Hej, gyönyörű, fájdalmasan, ne- 
vettetően vidám  történetek voltak a maiak 
is" —  foglalja össze az abszurd délutánt az 
egyik; a történetek kötőanyaga a karikírozott 
hétköznapi életbölcselet, sőt a közelm últ 
népm űvelés-eszm ényének néhány közhelye 
("hát igen, Irodalom és Élet, így kergeti e 
kettő szüntelen körforgásban egymást"...). A  
későbbiekben ennek a Boccacdo-travesztiá- 
nak nem  egy szereplője maga is alannyá, 
tárggyá lesz —  valam iképpen a halál köze
lébe kerül.

C inikus próza. Már akár m eg is kérdez
hetnék az elején: ha m inden degradálódik, 
le-, majd elpusztul, van-e egyáltalán jelen
tése a folyam atosságnak? Az illúziót, m isze
rint létezik abszolútum , dróttal nyuvasztják 
m eg, mint a m acskát (A vidám történetek Fesz
tiválja); talán azért a m etam orfózis, mint 
olyan, m égis létezik, elvégre ha az illúziónk  
nem  is (erkölcsi világrendről, harmóniáról, 
egyebekről), de a macska visszatér a Délutáni 
képek ciklus emblémafotóján, m eg a Hazafelé 
betéttörténetében. H ány m eg hány változat
ban ism erős a legutóbbi magyar forradalom  
kitörése! A  vonatbéli M efisztó a sötét m ozi
ban szertem ászó macskakölykökre fogja a 
pánikot, a pesti utcára kiterjedő szent ribilli- 
ót; Körösi számára a dolgok visszájában m ég  
fölism erhető ném i igazság, a jelenség m egfo
galmazása már m anipuládó.

Vigyázat, kelepce! Mert arra készít fel a 
kezdőtörténetben a szerző, hogy az iroda
lom  a fölösleges dolgok közt sem  első, m ég  
jó,ha a szem lélődés valam ilyen változata
ként, anakronisztikus magatartásformaként 
velünk m arad valam eddig. A z irodalom is 
az általános nagy közöny, századvégi, ezred
végi szenvtelenség csöppet sem  artisztikus 
része.

Mégis: mintha Körösi Zoltán szenvedne  
a tét nélküli m űvészet, a cél —  értelem? —  
nélküli lét axiómájától. Kitanulja a közöny
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mesterségét, rafinált művészetét; akár szét is 
robbanthatná, d e unja, nem  teszi: vár.

Majd talán az olvasó. M erthogy polgár- 
pukkasztás-olvasóbosszantás van, az ag
ressziv itás m értéke a m egform áltság fi
nom ságaival többször a pszichodrám áéhoz 
hasonló hatást vált ki, nemcsak a helyzetek  
(Az idővel, Kimérő) rokonok azokkal, am elye
ket Bodor Ádám Sinistra körzetéből ism e
rünk, hanem ism erős a kajánság is, amely 
tanújává tesz a bűnnek, és annak, hogy nincs, 
soha nem  lesz igazságszolgáltatás, bűnös 
bűnhődése, jók fellélegzése!

A púpos kertész elvágott gégefőjébe ked
venc virágját dugják; a rátarti utcalány képé
be tükörcserepek repülnek; a félresikerült 
világm egváltó  beragasztózza, térképeivel 
beragasztja testét s belerohad a perzsasző
nyegbe, tulajdonképpen magányába, mire 
rátörik az ajtót...

A társadalom nem arra való, hogy felfi
gyeljen az eltérésekre: a szabályos m űködés 
lényege a cinkosság a felszín alatt zajló rém
ségekkel: a feledés képessége e szerint a filo
zófia szerint az élet sine qua non-ja.
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Itt találkozik m égis a kezdetben tragiko
m ikusán egybefogott élet és irodalom: az idő  
szem élyes átélésének mozzanatában, az idő
élm ény felelősségtartalmaiban. "Ne mesélj 
nekem történeteket" mondja ez az újabb (Es
ti) Kornél A z elutazásban, "semmit nem hal
lok, semmit nem  olvasok". És sejtjük már, 
hogy m aga a dolgokban való részvétel eluta
sítása szolgáltat ki leginkább a XX. századi 
félelem m egannyi tárgyának.

játékba vetettség- variálja a létbevettséget 
Körösi Zoltán egy kortársa hermetikus köl
tészetét elem ezve, és ez a kifejezés az idő  
életkori és társas és morális és metafizikus 
jelentését egyaránt mozgósítja. A  csoport át
menetiségét mutatják (hol van a gyermekkori 
labdatér félelm etes kohéziója?: Ritmus; mifé
le bűnök, szenvedések lappanganak az idill 
látszata mögött?: Lágytojás), a z  időlabirintus 
— és hadd mondjuk végre ki: a szöveg-, a 
nyelvlabirintus kérlelhetetlen kétirányúságát 
bizonyítják ezek a lazán összekapcsolt rö
vidtörténetek.

A  felfedő nyelv, a felfedő (emlékező-emlé- 
keztető, riasztó, ítélkezésre késztető) idő le
hetne az egyik irány: a történet olvasója
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esem ények és nem  ritkán szadista gaztettek  
tanúja: felismeri a bűnügy részleteit, azono
sítja a bűnöst.

De ezzel együtt jár nyelv és idő elfedő 
képessége; a felejtés az idő rejtőmódszere, az 
irodalomtitulus a krimi védekezése a m oz
gósított olvasó naiv lendületével szemben; 
az egzisztencializm ust m egálm odó Sartre 
vergődhetik a sírjában! Jerzy Kosinski mi
zantrópiába hajló távolságteremtésére em lé
keztet ez a szándék, a társai martalékává 
váló festett madár m egrázó érdekességére, 
mert érdekes ez a próza, m i tagadás, a gyö
nyörosztó hentes, a gyilkosság utáni harma
tos reggelek már követni fognak, ha nem  
akarjuk is: de beleszólni a történet (az irodal- 
miasított létm ese) menetébe? Lehetetlen, ar
ra nincs játékszabály.

A könyv hatásának ez is tényezője, ez a 
tehetetlenség-érzet, ama fölriasztott és tehe
tetlenségére ébresztett fölöttes én észlelése. 
Végső soron az én fölöslegességének tudato
sítása. "Mert szíve van a pocegém ek, a nyúl
nak és a kutyának, a tehénnek és a lónak is, 
szíve van a kisgyereknek, az asszonynak és 
a férfiembernek is" —  de, akárcsak egy  kö
zépkori haláltánc-énekben, a teremtmények 
m ind a semmibe, a feledésbe hullnak, akár
mire vágytak, akármit tettek, akár Krisztus 
volt a nevük, akár Barabás.

"Az idő  kom oly dolog, hiába ne vegyük  
a szánkra a nevét" —  figyelm eztet az első  
Bureck-történet (A mozdulat) végén a virágá
rus szellem eskedésével Körösi. Mert talán ez 
az egy, ami elfedhetetlen, az idő létezése, ha 
nem is történésünk Oevésünk) közegeként, 
hanem csak velünk, szim ultán és öntörvé
nyűén létező lényként (az idegen város, az 
utazás, a halálból leveleket küldöző lány  
m ind ennek az idő-lénynek emblémája).

Kísértetek és kisemberek világát halál és 
idő, szikár novellaszabályok révén teremtet
te m eg Körösi Zoltán. Köteteimének megfej
tését nem  is  tőle, az elfoglalt kritikustól, 
szerkesztőtől kérdezem, hanem m agától An- 
tiszthenésztől, aki nem hitt a dolgok m egha
tározhatóságában, de nem  restellte m inő
ségüket és kapcsolataikat m egfigyelni: —  
Antiszthenész, m elyik a legfontosabb tanul- 
nivaló?

("A felejtés elkerülése", felelte.)

EGYED EMESE

*A testtől való szabadulás útja. Pesti Szalon 
Kiadó. Budapest ,1994.
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FELVÉTELI-FELKÉSZÍTŐ 10.
SZÓBELI TÉTELEK

A  szóbeli vizsga képességfelm érő jellegű, a pályázó "irodalmi érzékét" teszi próbára. 
Legtipikusabb formája a "prima vista" szövegértelm ezés: a pályázónak arról kell számot 
adnia, hogy mit tud kezdeni egy olyan szöveggel vagy szövegrészlettel, am ellyel 
először találkozik.

A z optim ális vizsgafeltételek m egterem tése érdekében a nagyívű, túl nagy ismeret- 
anyagot m ozgósító, túl hosszú  válaszokat igénylő feladatok megfogalm azása kerülen
d ő. A  szö v eg rész le t értelm ezését k iegész ítő  kérdések is  segítik . A z értékelési 
szem pontok közé tartozik a helyesejtés, a hanghordozás, a hangképzés, a szóbeli érvelés 
technikája és a m eggyőző erő is.

Feladattípusok a szóbeli szövegm agyarázathoz: 1. stilisztikai, műfaji besorolás és 
indoklása: pl. M ilyen stílusirányzat formai sajátosságait hordozza az alábbi részlet? 
(vers, próza vagy  dráma; célszerű a szöveget cím  és szerző megjelölése nélkül adni meg) 
2. esztétikai minőségek felismerése: pl. A  m egadott három részlet közül m elyik hordoz
za a groteszk esztétikai minőséget? (a szövegek kiválaszthatók ú gy  is, hogy m ind a 
háromban legyen groteszk elem, vagy  úgy is, hogy egyikben se legyen, esetleg úgy, hogy  
csak egyik hordozza a groteszk m inőségét, a m ásik kettő pedig valam ilyen ahhoz 
közelálló m inőséget hordozzon, pl. abszurd, komikum.) 3. képszerkezet-elemzés: pl. 
H ogyan függ össze Pilinszky János Omega cím ű versében a "vánkos" és a „szemét
domb" két, a m indennapi szem léletben egym ástól távoli valóságmozzanata? (a szöveg  
term észetesen adott) 4. kompozíció-elemzés: pl. A  m egadott öt kétsoros szakasz egy  
költem ény sorrendjükben fölcserélt strófái. M elyik lenne az általad legelfogadha tóbb- 
nak ítélt sorrend és miért? 5. verstani és egyéb hatáselemek azonosítása: M ilyen érdekes 
hangzásalakzatokat, illetve hangzásm inőségeket fedezel fel az alábbi szövegben?

(R észlet a Magyar Irodalom tudom ányi Tanszék Á llandó  
F elvételi Bizottságának a felvételi vizsgarendszer  
m ódosítására vonatkozó javaslataidból, A Hét 1994/19-20)

A  vizsgatétel sajátos műfaj, am ely nem  
alapulhat kizárólag egy  tanagyag repertoár 
szelekcióján: a vizsgáztatónak nem annyira 
kiválasztania, inkább kitalálnia kell a vizsga- 
feladatot. A  tétellel szem beni legjogosabb pá
lyázói elvárás az, h ogy  érdekes legyen; nem  
csak hivatalból teremtsen ”felelés"-szituád- 
ót, hanem  term észetszerűen provokáljon a 
válaszadásra. M indez fokozottan érvényes a 
képességfelm érő szóbeli tételekre. A z érvelő 
m agyarázat és vitakészség olyan eleven dia
lógu st feltételez, am elynek esélye ezúttal 
m indenekelőtt a kiinduló kérdezés nyitottsá
gától, (s am i legalább ilyen fontos:) irányér
telm étől függ. Mert a jó kérdés végén  a 
kérdőjel olyan, mint a lőfegyver végén a cél
gömb. Egy hosszú  egyenes kezdőszakaszát 
határolja el, azt a puskacsőnyi egységet, 
am ely az egész egyenes térbeli koordinátáit 
meghatározza. A  szóbeli vizsga tehát volta
képpen gondolati céllövölde m egadott m ű
vek  szövegteréb en . Ha a tétel nem csak  
beszél a célról, hanem ki is jelöli azt, akkor a 
’lövés" sikere kizárólag a válaszon múlik: 
vagy talál vagy elsül. Vonuljunk ki tehát egy
két gyakorló-szövegtérre, aztán: célozz! és 
tűz!

H ogyan függ össze Pilinszky János Om e
ga cím ű versében a "vánkos" és a "szemét
dom b" k ét, a m in d en n ap i szem léletb en  
egym ástól távoli valóságm ozzanata?

Összeomlásunk mindent befalaz 
egy pillanatra és örökre.
A vánkos keményebb lesz, mint a szikla 
és testünk szemétdombnál súlyosabb.

Ezért élünk. Valamiképpen 
ezért születünk a világra.

Poétikai értelemben képről akkor beszé
lünk, amikor a műben m egnyilatkozó szava
it nem , vagy nem  csak szószerint érthetjük. 
A  nyelvi jelöltek konkrét fogalmai helyett

ilyenkor belső "érzéki" látványok születnek  
az olvasóban, és az őket hordozó szavak 
grammatikai szervezettségén túl a látványe
lem ek kölcsönviszonyának poétikai rend
szere is hozzátartozik a szövegegészhez. A  
látványelemeknek ezt a rendszerét nevezzük  
képszerkezetnek. Minden képelem  világta
pasztalatunk képzeteit mozgósítja úgy, hogy  
ezeknek az elemeknek a látványában történő 
egymásra vonatkoztatottsága újabb tapasz
talatot jelent.

A  Pilinszky-vers képszerkezetének alap
elem ei az első strófában ezek: összeomlásunk, 
befalaz, vánkos, szikla, testünk, szemétdomb. A  
köztük levő összefüggések részben azoknak 
a viszonyoknak a függvényei, amelyket a 
többi versbeli szó fejez ki, részben pedig an
nak a kontextusnak, am elyet közvetlenül 
egym ással alkotnak ezek a képelemek. A  
"vánkos" és a "szemétdomb" összefüggését 
explicit versbeli szó nem fejezi ki, hanem két 
párhuzamos viszonym egállapítás viszonyí
tottjainak egym ással páronként alkotott kon
textusa hordozza. A z első viszony hason- 
lítottja (vánkos) a vele párhuzamos m ásodik  
viszony hasonlójával (szemétdomb) explici
te jelöletlen kontextuális kapcsolatban áll: a 
vánkos úgy  aránylik a testhez, mint a szikla
kem ény a szem étd om b sú lyosh oz. A  ke
m énység és a súlyosság versbeli m inősé
geinek ezek az egymásra vonatkoztatott lát
ványelem ei azonban más-m ás dimenzióban 
fejtik ki hatásukat: a szik la  u g y a n is  k öz
v e tlen  érzék i tapaszta lhatóságában  k e
m é n y , a s z e m é t d o m b  v i s z o n t  e lv i  
se lh etetlen ségéb en , elbírhatatlanságában  
sú lyos.

A  címben szimbolizált vég a test megrok
kanásával alkalmilag (betegség) vagy végze
tesen (öregedés) m egszűnő, "befalazódó" 
lehetőségek lezárulását jelenti; a kérdéses 
képelem ek vázolt összefüggése ennek lát
ványszerűvé formálásában funkcionális.

HELIKON
M ilyen esztétikai m inőséget hordoz az 

alábbi strófa?

Hűvös és öreg az este. 
Remeg a venyige teste. 
Elhull a szüreti ének, 
Kuckóba bújnak a vének.

A z esztétikai m inőség a m űnek az olva
sóra tett legbonyolultabb hatása. M indaz, 
am it érzékelünk és m egértünk a m űből, 
egyetlen végső benyomásban összegeződik  
mint a műre adott befogadói válasz. Fontos, 
hogy befogadói. A z elem ző —  m ég akkor is, 
ha saját korábbi befogadás-élm ényére figyel 
—  aktuálisan már nem tapasztal(hat)ja az 
esztétikai m inőséget. A z esztétikai magatar
tás ugyanis kizárja az önreflexiót, m inthogy  
teljes m ű felé fordulást feltételez. Saját, akár 
a szóbanforgó m ű által előidézett szubjektív 
állapotomnak egészen m ás a hatása, mint 
magának a m űnek. Ú gyhogy a tételbeli kér
désre —  szigorúan véve —  csakis egy köz
vetlen és végsősoron megindokol(hat)atlan  
vallom ással lehet válaszolni. Ez a vallom ás 
azonban lehet hiteles és hiteltelen. S a v izs
gáztató tanárt a szóbelin  legjobban ez ér
dekli.

Valami csendes bánat lesz úrrá rajtam, 
amikor ezeket a sorokat olvasom . Csendes, 
m ondom , mert a hanyatlás természetes esti, 
őszi, illetve öregkori képei m integy kárpó
tolnak önmagukért: az örök rend m egidézé- 
s é v e l  e lle n s ú ly o z z á k  a b e lő lü k  árad ó  
rezignált szom orúságot. A  ritmus tompított 
lüktetése az idő parttalan höm pölygését va
lami megfoghatatlan vággyal párosítja. Ú gy
h ogy  a tragikum nak ez  a sze líd  beletö
rődéssel oldott, nosztalgiába hajló átalakítá
sa legvégül a melankolikus és az elégikus kö
zötti sajátos esztétikai m inőséget ébreszti 
bennem.

M indez persze az írott nyelv modorában 
"hangzik". A  szóbeli vizsga természetének  
sokkal inkább m egfelelt volna a sorozat eheti 
számának egy rádiós változata.

BERSZÁN ISTVÁN
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HELIKON

AZ OLIMPIA RÉSZTVEVŐINEK ÍRÁSAIBÓL
Te
Maréknyi homok ha lennél, 
építnék belőled várat, 
ha kőcsipkés várfal lennél, 
én lennék, ki várat támad, 
támadó vihar lennél —  én 
egy pihe, ki benned szállhat, 
ha a hópehelyben élnél, 
hóemberré formálnálak, 
szénszemedbe túz a hideg? —  
kötnék neked gyapjúsálat, 
gyapjúsálam is te lennél, 
körébem csavarhatnálak, 
átváltoznál tűzmeleggé? 
gyertyafénybe bújtatnálak, 
karácsonyfám is te lennél, 
bevilágítrtád szobámat, 
s ágad tükörgömbjében 
helyettem téged láthatnálak.

Metamorfózis
Ólomkarddá 
lett a karom, 
acéltúvé 
a fájdalom, 
ezüstté
a fény előttem —
te is szeretsz? mért nem érzem?
Gyulladt tüdőm,
gyulladt szívem,
szilánkokra robbant fejem
nem őrzi meg,
nem is lehet
cseréppéhullt emlékedet —
összeraklak
minden éjjel,
roncsokat találok reggel,
rájuk nézek,
s mégse tudom,
magam vagy magad bámulom.

M I K L Ó S  Á G N E S -K A T A

REGGELTŐL REGGEUG
Kezdet
Mikor reggel az utcára kilépek, 
macskakő fénylik, 
szellemek néznek.
Ködbe takarnak
—  köröttem léptek — ,
kajánul várják, hogy árnyuktól féljek. 
Nehéz a lépés, lassul a lélek;
—  Hogy vagy ma reggel?
—  Köszönöm, élek.
Csontba hasít be fölöttem a lét.
Pattog a perc, hallom a neszét.

Sodrás
Csillagháton fel az égbe, 
le a kocsma küszöbére, 
virágének értelmébe 
beférkőzni éjjel kéne,

M ély az éj, 
ring a domb, 
veselkedik a falomb 

felhintázni földről égre, 
selyemerdő közepébe, 
földi létünk peremére 
vet minket a lámpa fénye, 

fáj a csend, 
s fáj a már
tudatvesztett valóság 

átszaladni létből létbe, 
ami kéne —  s mégse kéne 

áll a lég, 
száll a táj,
fity iszt mutat a világ 
annak, aki félreáll 

lábujjhegyen pallószélre, 
hazárdjáték örömére,
Tejút csorbás bögréjére —  
mennyi tea beleférne!—  

szép halál, 
rút halál,
vár reánk a móka már 

fel a földre, le az égbe 
kergetőzni nekünk kéne, 
ha életünk tovább érne, 
ha szerelmünk tovább élne 

fojt a csend —  
az óra jár.
Hidd el: ez még nem halál. 

Átszaladunk az érzésen, 
mint a nyuszi át a réten, —  
fáj a semmi, kedvesem?
M ézzel édesíthetem. —

Nem tudom: 
vége már?
Nem vagy igen —  mindig kár. 

kávéfolt az abroszon, 
harapás a váltadon 

VÉG
és holnap ismét kilépek 

a fénybe vacogó utcába s határozott 
léptekkel indulok 
sehová

L A J O S I  K R I S Z T I N A  

Őszi alkony
Beborul kiderül 
Fény szilánk kirepül 
Cikázik esti dal 
Fenyők közt szélvihar.

Megbújik előjön 
Nap nyugszik legelőn 
Csermelyben pisztrángok 
Járják az éj-táncot.

Szívembe burkolom 
ökömyál húrokon 
A z ég alján muzsikál 
Búcsúdalt húz a nyár.

Helyzetjelentés 
a xx. századból
Orgona hangját szórja a szél. 
Dörgések akkordján szólal az éj. 
Millió árva lábnyom a sárban, 
a veronika-kendő gazdátlan.

A tücsök és én
Vajon lehetek-e szentjánosbogár 
a végtelennek túnő éjszakában?
Lehetek-e májusi eső, téli paplan, 
árvák ágyában puha mosolygás, 
rejtett forrás a sivatagban?

Szél van. A nyár elillant a madarakkal.
Tarka levelekből már szövi szőnyegét az ó sz . 
A hangyák rég telerakták a kamrát.
Egyedül a tücsök muzsikál a réten.
Én állok s nézem. M i lesz velünk? 

Megfagyunk a télen!?

A
Árpád népe
Itthon megszárad, morzsolódik.
A világban, mint kenyér a tejben, elomlik.

M I K Ó  A N D R Á S

"Egy bizonyos Van Gogh"
emlékére
Előbb a vallás, 
majd az emberek, 

a világ

sötét és világos 
hosszú vonások

"De mit tegyünk?"
Huszonhetedikén is 
az igazságot kereste 

az a bizonyos.

Két nap múlva meghalt.

Ez "az a pont".
megj: a d m  idézőjele a Van Gogh halálhírét 

bejelentő újságákk egy részletét foglalja magába, 
m íg a vers kiemelt sorai részletek a festő testvéré
hez írt utolsó leveléből.

Félelem-utálat
Akasszák fel az

utcai villany lámpákat!
Összevissza fényük miatt

kerülgetve fojtogatnak 
lila árnyékaim...

Arányok
Sötétben az 

esthajnalcsillag 
is

vsak
Cenk teteji 

jelzőlámpának 
látszik.

M a g á n y
A z Ég homokját a Hold fele 

fújja a szél
S a földén csak egy szem 

csoszog: Én.
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GÁL SÁNDOR

AKINEK ABLAKÁBA 
BESÜTÖTT A POKOL
Nagy Lászlóra emlékezve születésének 70-ik évfordulóján
Akinek "ablakába besütött a pokol", 

azt Nagy Lászlónak hívták, s ha nem 
ragadta volt volna el közülünk a korai 
halál, mostanában lenne hetven éves. 
Áprilisi szelekben ezüstös isten-koro
nás fejjel kortársunkként járhatna ma is 
közöttünk, s folytathatná a befejezhe- 
tetlent "dér-inges" ragyogásban.

Amiként valahányan tudjuk, ez a 
Nagy László magyar költő volt. Még
pedig olyan időkben, amikor a magya
rul írott literatürának egyik része csak 
nyelvében magyar, szellemében alig. 
És az irodalomnak ez az "alig-része" 
azóta oly mértékben erősödött meg- és 
fel, hogy agresszív áramlata a világ- 
semlegesség tengerébe szeretné be- 
kényszeríteni a nemzeti irodalmat, s 
vele együtt a nemzetet is.

Ezt a fogyaszthatatlan világsemle
gességet akaróik nevezhetik bárminek, 
szólíthatják bármilyen néven, tulajdo
níthatnak neki bármilyen vezérszóla
mot, a magyar jövő szempontjából 
hosszú távon használhatatlan. Mert ez 
az egész látszatmodemség — vagy ha 
úgy tetszik: látszatellenzékiség— a va
lóságban nem egyéb folyamatos meg
alkuvásnál, ami lényegét tekintve 
elhanyagolható ballaszt, vagy átmeneti 
halandzsa. Mégpedig azért, mert ere
deténél fogva kívül esik a nemzeti ér
tékhatárán. Ennélfogva nem nevezhető 
másnak, mint a nemzeti irodalom ellen 
szerveződő ötödik, vagy X-ik hadosz
lopnak; a valós magyar értékeket be
zúzni igyekvő szellemi kasztrált- 
ságnak.

Ma már világosan láthatók ennek a 
szándéknak és törekvésnek a körvona
lai a televízió elbutító meseszömyeitől 
kezdve az irodalom egy részének meg
alkuvásáig. A magyar irodalom ilyetén

való kirekesztése az egyik oldalon és 
sterilizációja a másikon, lényegében a 
nemzeti értékek feladásával egyenlő.

Zajlik itt, a tágabban ismert magyar 
tereken, s immár több évtizede, egy  tu 
datos m agyarságleépítési folyam at. És nem 
csupán a politikában, de a történelem
ben, a közéletben, a kultúrában — így 
az irodalomban is, méghozzá erőteljes 
intenzitással. S ennek egyenes követ
kezménye lehet, ha ellene nem fogunk 
össze, hogy az ezredfrodulót követő 
évtizedekben magyarságtudatunk 
olyan időzónába kerül, amelyben 
mindaz, amit nemzeti sajátosságként a 
történelem során képesek voltunk 
megőrizni, betemetődik, ki vész, vagy 
beborítja a közöny narkotikuma.

Mindez pedig nem holmi utópia, 
hanem reális veszedelem. Elég, ha a 
magyarság határokon túli millióinak 
magyarságtudatára, magyarságválla
lására utalok. De talán ma már helye
sebb volna mindennek a hiányáról 
beszélni. S azt hiszem, a határokon hé
vül is érzékelhető az ilyenirányú tudat
kilúgozás. Aki ilyen-olyan követke
zetességgel figyeli a Kárpát-medence 
társadalmi mozgását, e tényt előbb- 
utóbb kénytelen felismerni, mert az élet 
mindezt lépten-nyomon a felszínre ve
ti. Hasonlóan riasztó jelenséggel találja 
magát szemben az az olvasó is, aki a 
jelenkori magyar irodalomra figyel. És 
ezt a fogyaszthatatlan, látszatérték-hal- 
mazt művelőik kikiáltották modem, 
korszerű művészetnek, s maholnap az 
lesz a vers, aminek nincs értelme, s lesz 
a dadogás, a szózúzalék "költészetté." 
Aki pedig nem ezt műveli, aki nem 
hajlandó ezt az utat járni, az maradi, 
avítt és korszerűtlen.

De, kérem tisztelettel, miként értel

mezhető az, aminek nincs értelme?! Le
het-e egy kasztrált nyelven bármilyen 
üzenetet is továbbadni erről a jelenről a 
következő évezrednek? Mit hámozhat
nak ki dédunokáink abból az apokalip
tikus dadogásból, amit ma neo-, poszt
vagy akármilyen avantgárd versnek tu- 
tulálnak?! Lehet-é bármilyen használ
ható üzenet hordozója ez a "radikális 
gyökértelenség" (Rühmkorf), amely 
"az üres papírlap felé tart"? Én azt gon
dolom, hogy ez az út járhatatlan. A tör
ténelem a bizonyság rá, hogy az ilyen 
törekvéseket az idő porrá őrú. Mert — 
tapasztalhatta bárki — mindig az ma
radt és marad meg, ami a nemzet szá
mára fontos, használható és tovább
adható. Ami megtart, ami erősít, és ami 
fölemel. Mondjuk, Zrínyi és Balassi, 
Berzsenyi és Csokonai, Petőfi és Ady. 
És igen: Nagy László! Az a Nagy Lász
ló, aki tudta, hogy "a vers pelikán, va
lakihez pirosa áttör időn, s ködön." De 
azt is tudta, hogy "Pokolé a tábor, hol 
vitéznél több a ringyó."

Hát ezért fontos nekem Nagy Lász
ló, s Nagy László költészete. Azért, 
hogy a nemzeti irodalom folytonossá
ga megmaradjon, hogy legyen holnap
ra való üzenet benne, mégpedig olyan 
üzenet, ami úgy érték, hogy használha
tó és továbbadható.

Akinek "ablakába besütött a pokol", 
azt tudta, s vele együtt és általa mi is 
tudhatjuk ma már, hogy "aki áldva: két
szeresen verve." A mi sorsunk, jelenünk 
és tegnapunk szól Nagy László költé
szetében és magyarságának vállalásá
ban.

Régóta tudom: a világ mi vagyunk. 
Együtt és külön-külön valahányan. De 
azt is tudom, hogy a befogadás kegyel
me mindenkor erősebb a kirekesztő 
erőszaknál. Ne engedjük, hogy költé
szetünkben az előbbit az utóbbi váltsa 
fel!

C n  Am —
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SZILASI LÁSZLÓ

NYAKVERS
(Irodalmilag releváns kontextus-e

az angol jog?)
Fád hang a telefonban:
— Maga kért hét órára telefonébresztőt?
— Igen.
— Húzzon bele: fél tíz van.

Két bika bámulja a hegyről a teheneket.
A zt mondja a fiatalabb:
— Rohanjunk le és «öncenzúra» egy tehenet!
Mire az öreg:
— Nem, fiam: lassan leballagunk és az összest
«öncenzúra».

Hölgyeim és Uraim,
(illetve mert barátaink szerintem sem 

azok, akikkel mindenben egyetértünk, hi
szen saját maglónkkal sem értünk mindig 
egyet, hanem azok, akikkel akkor sem va
gyunk egyedül, ha millió árnyalat választ d 
bennünket egymástól, s ezt olykor megbe
széljük, nos, mindezért:)

Kedves Barátaim!
*

I. Felvezetés: "Útálom a profizmust, mint 
a havi tisztuláskor beszennyezett ruhát."

Immár nem titkolhatom tovább, hogy 
DEkonFERENCLÁnk tulajdonképpeni tár
gyának (ha egyáltalán van ilyen), az iroda
lom tudom ányban újabban m eghonosodott 
apokaliptikus hangnemnek a jelenlétét a leg
csekélyebb mértékben sem érzékelem.

Határozottan érzékelem, sőt kifejezetten 
a bőrömön érzem viszont azt, hogy mások 
határozottan érzékelnek, sőt: kifejezetten a 
bőrünkön éreznek egy bizonyos hangnemet, 
amely számunkra mint új és apokaliptikus 
jelenik meg. Számomra ez — egy más érte
lemben — új és apokaliptikus.

Ezt mondhatnám, de nem mondom. 
Mert szerintem ezt az egészet ki az apokalip
tikus, mi az apokaliptikus, ki a de és ki a kon, 
ki modem, ki poszt, ki az új, ki a régi, ki az 
utolsó mohikán és ki új rablója a nyárnak 
pitét, (nem tudom kinek szép szavával, de) 
valóban ki kéne már végre baszni a hóra, abba 
kellene hagyni a szarakodást, ezt az egész 
szekértáboros, generádós, modernista, sztil- 
novista baromságot és rá kellene bukni a 
feladatra, és rá kellene kapcsolni mert már 
fél tíz van és annyi a tehén.

Vagyishogy reaktív morcosság helyett a 
kezdeményezés művészete ajánlható, ha 
másért nem, azért, mert az apokalipszis va
lóban esti mulatság, a délelőtt (meg a dél
után) pedig a munkáé és ha már az igazság 
úgy sincsen senkinél, vagy ha esetleg igen, 
akkor sem tudhat róla sem ő, sem senki más, 
se igent, se nemet, nos, akkor talán el lehetne 
kezdeni, mert olvasni, azt aztán van mit.

II. M unka

Itt van például egyik kedvencem, Balassi 
Bálint.

(Most lassítok egy kissé, hogy be tudják 
hozni a megrökönyödéssel elvesztegetett 
időt. Talán nem mondtam elég hangsúlyo
san, de alapjában véve régi magyar irdalom- 
mal foglalkozom. Balassi például igen régi, 
de igyekszem felturbózni.)

Tehát (az irodalomtörténet által elfoga
dott, közismert tényeket sorolok): 1596-ban,

Vizsolyban megjelenik Balassi Bálint tanít
ványának, Rimay Jánosnak A z Nagyságos 
Gyarmathi Balassa Balintnac Ezlergam ala való 
keszuleti d m ű  m agasztaló költemény-ciklu
sa. A tanítvány természetesen a mestert ma
g a sz ta lja . Ez a le g r é g e b b i k ia d v á n y , 
amelyből megismerhetjük Balassi egyik fon
tos, állítólag utolsó versét, a Végtelen irgalmú 
kezdetűt. A  szöveg  a héber és az azt követő  
katolikus szám ozás szerint az 50., a protes
táns szám ozás szerint az 51., Ah Deus immen- 
sum clemens miserere pericantis k e z d e tű  
zsoltár fordítása, Béza parafrázisát veszi ala
pul. A fordítás Rimay kiadásában az első 
kinyomtatott Balassi-vers lett. A szöveg ez
után megtalálható a mester és a tanítvány 
istenes énekeit összegyűjtő összes későbbi 
kiadásban, többnyire az eredeti, 1598-as Ri
ma y-széljegyzettel, miszerint "EztaPsalmust 
az Béza verseiből (Balassi Bálint) 6 maga fordí
totta ki, tsak halála előtt való betegsegeben."

A szöveg  második legrégibb változata 
Pázmány Péter 1606-os Imadsagos keonyvé- 
ben található, a hét bűnbánati zsoltár cso
portjában, és azóta is jelen van az im akönyv 
összes elkészült kiadásában. A  m ű d m e (L  
Soltar) m ellé Pázmány odaírt egy nevet (Ba
lassa Ba), am ivel bizonyára nem  csak azt kí
vánta jelezni, h o g y  a többi zsoltár nem  
Balassi fordítása, amit több más forrás is 
megerősít, hanem hogy az 50. bizony igen. 
A z ugyan érdekes, hogy a Rimay-kiadvány- 
nak egy, a debreceni református kollégium 
ban őrzött példányában egy régi, ismeretlen 
kéz m égis azt írta Rimay idézett széljegyzete 
alá, hogy Bizony nem slzerzette], (ti. Balassi 
Bálint) mert [Nyéki] Vörös Mlátyás] Nagi Gióri 
kalnonok] szerzetté, Ba[lassa] soha nem la[tta]., 
de ezzel a vélekedéssel nem szokás egyetér
teni, mert a többi forrással nem haromonizál.

A  szöveg tehát, aminek egy lehetséges 
(va6y  lehetetlen, hiszen épp ezt kérdezem) 
értelmezését kívánom  felvetni, valósznűleg  
Balassi Bálint, az első magyar költő utolsó, 
(egyben első kinyomtatott) verse, végső iro
dalm i hagyatéka: m indenképpen kitüntetett 
megszólalás.

Talán nem bizonyul felesleges túlkapás
nak, ha megpróbálom megkonstruálni a vers 
sz ü le té sé n e k  (a források b ól egyéb k én t  
egyértelműen kibontható), felettébb poéti- 
kus szituációját.

Balassi Bálint poétikus és felettébb viha
ros élete végén, miután 1593. november 21- 
én —  halálának prelúdium aként —  visz- 
szafoglalja a család ősi birtokát, Divény vá
rát a töröktől, 1594 késő tavaszán újra, im 
már utoljára ostromra indul: Esztergom falai 
alá, a halálba. A z ostrom gróf Ferdinand 
Hardegg vezetésével tudós m ódon, a kor 
hadi-, és pirotechnikai tudásának teljes ar- 
zenláját felvonultatva (tüzérségi előkészítés
sel, rejtett aknák ásásával, figyelemelterelő 
álrohamokkal) május 5-én indul. A török 
azonban kem ényen ellenáll, a 35.000 fős tá
m adó had vezetésében fejetlenség mutatko
zik (a vezérek részegeskednek, németek és 
magyarok egym ást ölik): az ostrom elhúzó
dik. 1594. május 19-én, egy türelmetlen és 
becsvágyó ném et katona, bizonyos Kurtz ka
pitány vezetésével egy 800 fős sereg teljes
ség g e l anakronisztikus roham ot indít a 
vízivárosi bástyákon támadt rés ellen.

'M ely törekvés közben egy lelkes ifjúnak, 
Balassi Bálintnak, aki Marsot és Pallast egya
ránt művelte, mindkét combját ólom golyó  
járta át, m ely sebtől, bár a golyó a csontot

nem érte, néhány nap m úlva meghalt." Jobb 
alkalmat a m indent m egoldó hősi halálra a 
nagy magyar vitéz és költő nem  is választha
tott volna.

De a halála előbb m egkínozta, mielőtt 
elvitte volna: M átyás főherceg borbélyának 
kezei közé került, m egkezdődött a tortúra, a 
hosszú kínos haláltusa és az utolsó (latin 
nyelvű) beszélgetés az utolsó órák tanújával, 
egy Dobokay Sándor nevű  fiatal jezsuitával. 
A gyóntatóatya szerint

'Mikor a felcser vasával sebéhez nyúlt, 
Vergiliusból idézte ezt: (Sibylla híres szavai 
az alvilág kapujában) "Most van szükség bá
torságra, Aeneas, most erős szívre!"... amikor az 
atya látta, hogy a fájdalom súlyosbodik és 
többek között ugyanúgy bátorította, ezt fe
lelte: "Hiszen azt akartuk, Atyám, hogy így le
gyen. " ebben a beteg állapotában kérvényt írt 
Mátyás herceg ő felségéhez,... azt kérte ben
ne, hogy fiát a Társaság iskolájába küldje, 
hogy ott a nyolc éves gyerm ek a katholikus 
vallással és tudom ánnyal elteljék. —  Végül 
is  az esti órában, m ely halálát m egelőzte, 
mikor a láz a szokottnál hevesebben támadta 
meg: intetvén, hogy magát Isten akaratának 
engedje át és hogy reményét Istenbe helyez
ze, így  válaszolt: "Krisztus megholt érettem, 
hát én hogy kételkedjem? Te katonád voltam 
Uram és a Te seregedben jártam." M egholt vég
re ez az igen katholikus férfiú és nem eslelkű  
katona, akinek ahogy eltöltött életét egész  
Magyarország bámulta, ú g y  m indenki ma
gasztalta halálában Isten kegyelm éért, aki a 
tizenkettedik órában is az elsők közé tudja 
em elni az ő válaszotottait."

M indezenközben, halálos sebbel, halálos 
ágyán (hogy pontosan mikor, azt elképzelni 
sem  tudom ) jajdult fel utoljára Balassi egy  
m egrendítő zsoltárban, s tett vallom ást Isten 
és a halál közelségéről. Istennek könyörög a 
testi fájdalom csillapításáért és a h ívő ember 
utolsó lelki gyötrelm einek enyhítéséért:

Mosd le rólam immár, 
kit lelkem alig vár, 
mosd el bűnöm rútságát,
S együtt az rút hírrel, 
mint rút bűnt enyészd el 
förtelmes büdös szagát,
Esmérem vétkemet, 
kiért Nap engemet 
rettent, mutatván magát

(...)

Az kövér áldozat 
jó kedvet nem hozhat 
jól tudom, Uram, néked 
M ert ha az kellene, 
örömest tisztelne 
bús fejem avval téged 
Töredelmességgel, 
buzgó könyörgéssel 
beszéltem azért néked:

lmé kioldoztam 
s Te elődben hoztam 
fene ötté sebemei,
Kit csak te gyógyíthatsz, 
életre fordíthatsz, 
szánd keserves fejemet,
Bűneim kínjával, 
testem fájdalmával 
ne gyötörd életemet

Balassi Bálint 1594. május 30-án este halt 
m eg. Gabelman, a ném et jegyző így  kezdte 
m ásnap a halottak felsorolását: "Perierunt: 
Valentinus Balassi, Hungarus séd  im pius.”
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Meghaltak: Balassi Bálint. Magyar, de isten
telen.

G ondolom , világos, hogy ez a történet 
nem csak a m űalkotás születési kürölménye- 
inek története, hanem maga is műalkotás. 
Szép és értelmezésre váró. M ost m égis kitar
tanék m agának a versnek az értelm ezése 
mellett (ha lehet ilyet m ondani), s ha ez első
re nem  is  lesz világos, épp azért kezdek most 
bele egy m ásik történetbe. Egy nagyon m á
sik történetbe.

Tehát: amint azt egy nyugodtnak ígérke
ző, spontán esti olvasgatás alkalmával m eg
tudtam  (a történ ettu d om án y által e lfo 
gadott, közism ert tényeket sorolok): 1154 ok
tóberében II. Henrik néven Anjou huszon
egy  év es hercege, N orm andia, Anjou és 
Aquitania ura lépett A nglia trónjára. Felesé
ge, a lovagi költészet ihletője, a keresztény  
világ leghíresebb szépsége, az akkor már 
harmincadik évén is  túl járó Eleanor határo
zott, nyugtalan vérű, energikus és fékezhe- 
tetlen férfit kapott társul, egy igazi nagy  
királyt. A  nagy király erős kézzel állította 
helyre az elődök által elvesztegetett királyi 
tekintély fényét.

Olyannyira, hogy a katolikus hatalmas
ságok kezdték ú g y  érezni, Henrik a kelleté

nél messzebbre m egy el uralmának közpon
tosítása és az egyházi kiváltságok m egnyir
bálásának terén. ül. Sándor pápa is  osztozott 
m egalapozott aggodalm ukban, s  ezért őr
jöngve utasította vissza Henrik, uralkodói 
életm űvét m ajdhogynem  betetőző, 1164-es 
hírhedett clarendoni határozatait így  történ
hetett m eg, hogy Angliában évszázadokra 
m egm aradt az a (kontinensen sem  ismeret
len) kánonjogi eredetű egyházi kiváltság, 
am ely szerint a klérus bármely, akár legala
csonyabb rangú tisztségviselője fölött is  csak 
egyházi bíróság ítélkezhetik, s a legelm a- 
rasztalóbb ítélet sem  lehet súlyosabb, mint 
az anyaszentegyházból történő kizáratás. A  
klérusból kirekesztett és így  laikussá vált 
visszaeső fölött már ítélkezhetett világi bíró
ság, de így  is állandó m enedékük volt a be
nefit of clergy, am elynek  ép p en  Thom as 
Beckett volt Henrikkel szem ben előrelátó, de

m égis tragikus sorsú védelm ezője, s am ely
nek révén a volt papok, úgym ond, két bűn
beesést is elkövethettek, m égis csak egyszer  
bűnhődtek.

Később ezt a kiváltásgot (a kiugrott sze
m élyek utólagos védelm e céljából, a fölszen
telés eltörölhetetlen jellegére hivatkozva, a 
székesegyházban elkövetett gyilkosságot 
követő felzúdulást kihasználva) az írástu
dókra is kiterjesztették: ennek értelmében 
hazaárulás és felségsértés bűntette kivételé
vel írástudót nem  lehetett kivégezni.

A z eljárás a következő volt: ha a bűnös 
bírái előtt kijelentette, hogy tud olvasni, eléje 
tették a Szentírást, és ha ki tudott betűzni egy  
teljes versszakot, elkerülte a bitót. M ivel a 
gyakori ism étléstő l előbb-utóbb m inden  
gyakorlat m egm erevedik, az írástudó bűnö
zőkkel egy idő után m indig ugyanazt a szö 
vegrészt olvastatták fel a Bibliából. Ezt a 
szövegrészt nevezték el "nyakversnek" (neck- 
werse). A  szövegrészt 1706-ig, a gyarmato
k on  p e d ig  eg é sz e n  a XIX. szá za d ig , a 
rendelet eltörléséig —  biztos ami biztos —  
természetesen kora ifjúságától fogva betéve 
tudta m inden analfabéta, ám hivatásos an
gol bűnöző.

M ondanom  sem  kell, hogy a nyakvers
nek nevezett szentírási textus angolul a kö
v etk ezők ép p en  kezdőd ik : "Have m ercy  
upon me", vagyis m egegyezik azzal a psal- 
mussal, ami a Vulgátában Ah Deus immen- 
sum clemens miserere precantis indpitű, amit a 
zsidók és a katolikusok ötvenediknek, a pro- 
testánosk, tehát az anglikánok is, ötvenegye- 
diknek neveznek, vagyis azzal, amit Balassi 
Bálint közvetlenül a halála előtt utolsó fo- 
hásznként lefordított.

Tovább is van. Mondjam még?
A  helyzet tehát az, hogy ha az angol jog 

irodalmilag releváns kontextus, akkor a ha
gyom ány szerint a haldokló első magyar 
költő utolsó m egszólalásával azt a psalm ust 
fordítja, azt a szöveget olvassa, am ely szö
veg  olvasásával egy bűnös megmeri ekedhe- 
tik az egyébként elkerülhetetlen haláltól. 
Balassi halála eszerint tehát nem Vergjlius- 
allúzióra, vagy a keresett halál poétikájára, 
nem  is az athleta christi toposzára van hang
szerelve, hanem a tortúra: hóhérra és ember
hangra, v a g y is  a n y ilv á n o s k ínhalá lla l 
bűnhődő bűnös történetét írja újra. Ponto
sabban a végső történéseket a kínhalál ritu
áléja és ünnepe foglalja keretbe: a poétikus 
haldokló az "elrettentő színpadon" m ozog. 
N em  lehet nem észrevenni Balassi halottas 
sententiáiban az utolsó szó jogának hagyo
mányát, bűnei beismerését, végrendeletében  
az uralkodótól kért bocsánatot, lábainak am
putálásában a kínhalál nagyon is valós imi- 
tádóját

Tudjuk, a nyilvános megkínzatással egy
bekötött kivégzésnek hatalmi logikája van. A  
büntetés bizonyosságának és az elborzasztó 
színháznak el kell térítenie a bűntől. A  rituá
lisan m egnyilvánuló  hatalom nak nagy a 
szertartásigénye, a színrevitt dráma isteníté- 
let-jellegű, mert a bűnös bűnével az uralko
dót s rajta keresztül Istent és annak rendjét 
sérti meg. Az emberi bosszú pedig mértékte
len műfaj: a bűnös testbe, melytől jeleket vár, 
beleégeti a bosszú bélyegét. A halába kínzott 
bűnöző viszont m indvégig az örökkévaló
ságra játszik és kivívhatja a m agasztaló em
lékezésben rejlő öröklét mellett a megígért 
igazit is.

Balassi a nyakvers olvasás-aktusának in-

terpretatív terében híres utolsó szavainak so
rával, bűnvallásával és kínhalálával, a rituá
lé  te lje s , m a ra d ék ta la n  b e tö lté s é v e l  
egyszerre mutatja fel a büntetés elkerülhe
tetlen bizonyosságát és a rettentő színházat. 
Ezzel elismeri és m egerősíti a büntetés jogos
ságé t, ugyanakkor saját példájával és saját 
m egkínzott testével térít le a bűntől és rettent 
el a büntetéssel. Am elytől önmaga (Krisztus, 
a király, a haza, Mars és Pallas katonája, az 
Anyaszentegyház fiatal gyermeke) épp az 
eddigiek által Istennel, királlyal, alvilággal 
és hazával, a katolicizm ussal és a jezsuiták
kal m egbékélve m agához veszi á haldokló 
szentségeit, az oltári szentséget, bűnbánatot 
tart és megkapja az utolsó kenetet: földi és 
m ennyei értelemben egyaránt m egm enekül, 
mert "magasztalta halálában Istent kegyel
méért, aki a tizenkettedik órában is az elsők  
közé tudja em elni az ő  választottait".

A  nyakvers olvasása betöltötte archaikus 
funkdóját: a bűnös írástudót az írás olvasni- 
tudása kimenti a halálnak tőréből.

Szép verset írt nekünk Balassi Bálint. 
Vagy m i neki.

Tovább is van.

III. Levezetés

Mármost feleségem , akit első rohamom
ban elsőként értesítettem friss olvasatomról, 
azon a vélem ényen volt és van azóta is, hogy  
vázolt egybeesés ugyan szerencsésen feltár 
egy eddig rejtett koinddendát, s ezzel talán 
felhívja a figyelm et a teremtés rejtett szépsé
geire, de mint interpretádó védhetetlen.

A zt ugyan nem  tudom , hogy mit tehet 
egy interpretádó azon kívül, hogy felhívja a 
figyelm et a teremtés szépségeire, és azt sem, 
hogy egyáltalán van-e olyan tényező, am ivel 
szem ben egy  interpretádót m eg kell védeni, 
létezik-e olyan erő, gondolat vagy m egfon
tolás, am ely m egsem m isíthet egy  interpretá- 
dót, ha az már egyszer létrejött, magyarul 
nem  tudom  (s ez m aga az apokalipszis), 
hogy létezik-e irreleváns kontextus.

De azért azt el kell m ondanom , hogy az 
interpretádó, m inden irodalom tudom ányos 
m űvelet alfája és ómegája, egy olyan egyedi, 
semmire se való dolog, ami vagy nem  is 
létezik a fennálló rendszerek számára, vagy  
rögtön, léténél fogva megbillenti azokat. Es 
ezért az interpretádó a létrejöttét követő első  
pillanattól fogva végtelenül m agányos. Nem  
kell igazán sem  az irodalom elm életnek, sem  
az irodalomtörténetnek, sem  régieknek, sem  
újaknak, sőt immár talán m ég nekem  sem. 
Ha valamit ma igazán akarok, akkor az az, 
hogy ez ne így  legyen.

Bár, ha jól m eggondolom , talán éppen az 
interpretádó m agányosságának behavazott 
terében lehetne fellelni azt a kissé talán hű
vös, de m indenképp tágas h d yet, ahol (mint 
bevezetőm ben említettem volt) ki lehetne vég
re baszni a hóra és egym ásnak lehetne eresz
teni m illión y i egym ástól elválasztó elfő- - 
gultságunkat, hogy sokasodjanak és dolgoz
zanak végre. H iszen már fél tíz van és m ég  
annyi a tehén.

De ezt m ég megbeszélhetjük.
*

H ölgyeim  és Uraim, Kedves Barátaim!
Irodalomdmélészek és irodalomtörténészek, 

dekonstruktorok és hermeneuták, antikok és mo
demek, modemek és posztmodenmek, besúgók 
és provokátorok!

Én olyan nagyon egyedül vagyok.

-  HELIKON------------------------
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---------------------- HELIKON — ----------------------------------------
CSEKE PÉTER

A TELJESSÉG SÓVÁRGÁSA
H orvá th  István  utolsó pályaszakaszáról (1965-1977)
(B e fe je z ő  rész)
Teremtő korszakaiban — utal

tunk rá többször is — Horváth Ist
ván ugyanazokhoz az élm ény- 
rétegekhez nyúl vissza versben és 
prózában egyaránt. Ami koránt
sem jelenti azt, hogy ugyanolyan 
esztétikai minőségek kerültek ki 
tolla alól pályája elején, mint annak 
vége felé. Öregkori, érett lírájának 
színképelem zése, értékszimbólu
mainak korszak-specifikus vizsgá
lata során derül ki, hogy a szinté
zisteremtő szakaszban ráismerhe
tünk az egész Horváth István-i köl
tészet filogenezisére. A hátraha
gyott versektől haladva az indulás
koriakig, úgy találtuk, hogy Hor
váth István  sz in téz isterem tő  
korszakának alapmotívumai — a 
mennyiségi arányok rendjében— a 
következők: madár, csillag, csend, 
mindenség, út, idő, fény, végtelen, 
semmi, titok, köd, seb, torony. A  
p á ly a k ezd ő  versekben  p ed ig  
ugyancsak a madár, csend, min
denség, út, idő, fény, végtelen, sem
mi, titok, köd, seb, torony, verem, 
tél, fagy, halál stb. motívum bukkan 
fel a leggyakrabban.18 Költészeté
nek világképelemzése után izgal
mas feladatot ígér annak a — 
tanulmányok egész sorát igénylő 
— kimutatása, hogy a különböző 
értékszimbólumok kiürülése (ér- 
tékveszítése), majd újratöltődése 
(értéktelítődése) mozzanatról moz
zanatra hogyan zajlott le. A motí
v u m v iz sg á la t m ik rofilo lóg ia i 
aprómunkája árnyalhatja s ugyan
akkor hitelesíti a világképelemzés 
szintjén megragadható átrendező
déseket.

Erre a feladatra itt most nem 
vállalkozhatunk, csupán arra, hogy 
szúrópróbaszerűen jelezzük, mi
lyen eredményekhez vezethet az 
ilyen jellegű beható vizsgálat.

A mennyiségi arányok rendjé
ben a madár motívum áll az első 
helyen. A pályakezdő szakasz ver
seiben leggyakrabban hollóként, 
varjúként, dögmadárként (ritkáb
ban fecskeként) jelenik meg. A  szü
lőföldtől való elszakítottság miatti 
bánatát, a második világháború 
szorongásos légkörének, a pusztu
lásnak "az égig nőtt sóhaját" fejezi 
ki. "Varjú károg valahol./Lehull 
szárnyából egy toll./Feliegekbe  
mártom én /S  írom az őszt feketén." 
(Varjútollal, 1943); "Holló repült át a 
falun/setéten. Bárcsak ne károgott 
v o ln a /r e p té b e n ! /.../K á r o g á sa  
rosszat jelent,/döghalált./ Kerges
sétek a károgó /vészmadárt! /Ű z 
zétek  el, ne h agyjátok /leszá ll-  
ni!/A hol leszáll, a halál fog/ka- 
szálni.” (Hollómadár, 1944) A  sema
tizm us idején az o sztá lyellen 
ségnek kikiáltott jobb módú gazdá
kat jeleníti meg varjúk képében a 
költő: "Kinn a hársak ágán/károg

nak a varjak./Kérdik némely gaz
dák: Vajon mit akarnak? [...] Ok mit 
akarnak,/mi is azt akarjuk!/Zúgja
tok, kulákokl/Károgjatok, varjúk!" 
(Telefont szerelnek, 1948) Ám arra is 
van példa ebben a periódusban, 
hogy a költő a maga rossz közér
zetét próbálja érzékeltetni a madár
m otívum m al: "Fecskemadár a 
dal./Fagyos ősz a bánat./Fagyos 
őszben nehezen bont/fecskemadár 
szárnyat." (Nem engedem lelkem..., 
1952) Békás fölött című versében 
1957-ben még így ír: "s fennen, hol 
most varjú húz át,/hajó repül majd, 
nem madár." O lvassu k  hozzá  
nyomban egyik 1973-as költemé
nyének zárószakaszát, s máris le
mérhetjük, hogy milyen minőségi 
változások zajlottak le ebben a köl
tészetben 1957 és 1973 között: "Ha 
az emberből kihal a madár,/s a rin
gó búzák szívverése,/a város is el
kezd kihullni magából,/s marad 
fekete, föld alatti templom." (Fiúk, 
kiknek a mezó suttogott) így válik ez 
a motívum is Horváth István érett 
költészetében a teljesség sóvárgá
sának, a modem világ értékvesz- 
tettségét személyes fájdalomként 
átélt költő érzésének hiteles kifeje
zőjévé: "Forgok magamban. A nyár 
itthagyott/Bennem forog a múl
tam. Századok/havával áílok, vál- 
lig-havazott./ Elszálltak mind a 
m adarak./H iányuk, ami ittma
radt,/ üvölt az őszi szélben." (Száza
dok havával, 1974-1976)

A teljességet leginkább a min
denség, az idő, a végtelen motívuma 
hordozza. Későbbi korok olvasói, 
akik ezután ism erkednek majd 
meg Horváth István költészetével, 
bizonyára meglepődnek, hogy köl
tőnk m ilyen közvetlen, termé
szetes, mondhatni bizalmas vi
szonyt alakított ki már indulása 
idején a mindenséggel. Ez aligha 
magyarázható csupán filozófiai 
művek búvárlásával, sokkal in

kább a természettel együttélő em
ber panteisztikus világszemlé- lété
vel, amit az. ősi hagyomány világ 
mély átélése alakított ki szülőfalu
jában benne: "Átöleltem a bús hol
dat, s a Tejúton csengett lép- 
tem./Ott tanultam: nem a mértant, 
de a csodás mérhetetlent,/egybeö
lelni az eget s a parányi férgeket 
lent./Harmatcseppben tengert lát
tam, vad örvénylést egy kalá
szon,/ s csillag fényét halványodni 
szentgyörgybogár-villogáson." 
(Nekem kincs volt a szent gyümölcs, 
1944) Már akkor foglalkoztatták 
olyan kérdések, amelyek megvála
szolása érettkori költészetének is 
becsületére vált volna: "Mi lesz, ha 
majd nem lesz illat? Sem madárdal, 
semmi szépség,/A  nap elé felleg 
csúszik, s téged elnyel a sötét
ség?!/Kezem remegett a nyélén, 
dübörgött bennem valam i,/És a 
nagy időtlenségből szózatot véltem 
hallani./S láttam magát az Életet, 
az emberit, az igazit,/Melyet az Úr
isten ökle a mindenségbe beha
jít,/Célozva vele örök célt, túl időn 
és mindenen.../És láttam az Élet 
körül, hogy m ennyi kaján ide- 
gen/Mutatna neki száz irányt, ve
zetné száz téves út felé./És az Élet 
— fáradt lepke — felfelé tör, s hull 
lefelé..." (Új rend előtt, 1943) "Hol a 
fenn— kérdezi 1972-ben —, hogyha 
célunk végén/m indig csak hullunk 
más bolygón is?!" (Ércfúvel héfutott 
utak, 1972) A mindenség részének 
érzi magát a költő még 1946-ban is: 
"Kormos markával szorít a sö
té te d é  a csillagok alám szálla
n ák ,/s kitárulok a világba,/hol 
napok születnek s csillagporrá mái
nak." (Ez vagyok én, 1946) Később 
azonban jó tíz éven át feltűnően hi
ányzik költészetéből ez a motívum, 
1957-től pedig, a világűrkutatás el- 
kezdődése után a kozmosz veszi át 
a helyét. A korszak uralkodó szte
reotípiáinak megfelelően ekkor "a

boldog megismerés részesének" te
kinti magát a költő (Békás fölött, 
1957), majd arról tudósít, hogy a 
m indenség "ünnepi vigyázzban" 
áll (Kék zubbonnyal jött, 1959). A fel
hőtlen harmónia, a boldog megis
merés azonban hamarosan átadja 
helyét a diszharmóniának. Amikor 
újból a szülőfalu mikrokozmoszá
ból tekint a "nagy egészre", sivár 
pusztaság néz szembe vele. Nem
csak az ózdi mikrovilág, a minden
ség is "már cseréppé törött" (Öreg 
paraszt emberi sóhaj, 1967), nem  
olyan beszédes, mint indulása ide
jén tapasztalta, hanem éppenséggel 
néma (Halott barátok, 1968), ennek 
ellenére a költő megérzi, hogy "a 
nagy mindenség egésze sajog,/s 
könnyet sírnak az árva csillagok..." 
(Ki ma időnkkel farkasszemet néz, 
1971-1972) "Ahol a mesék már ki
halnak — figyelmeztet 1972-ben —  
,/n e  örvendd, ember, diadalmad,/ 
birkózásod a mindenséggel,/mert 
mi legdrágább: lelked ég el.” (Jönnek 
új ízű mesék velem, 1972) A "teljes 
mindenség" felfedezése ekkor már 
riasztó látomással tölti el: 'S amikor 
mindent, mindent felfedeztünk,/a 
minden többé nem volt minden. El- 
tűnt/Szerelem se volt. Nem volt se 
tél, se nyár./M agunk se leltük. 
Mert mi sem voltunk már.” (Csak 
álltunk, 1973-1974)

Az egész az egész, a mindenség 
az mindenség, a teljesség az teljes
ség — egyik fogalom sem igényel 
megkülönböztető jelzőt. Horváth 
István azonban nemcsak a minden- 
séget, hanem a végtelent és az időt 
is kiszakítja az általánosból, mint
egy a "háztáji" elemek körébe vonja 
ezeket a fogalmakat — ahogy Csíki 
László fogalmazta —, hogy "birto
kosként" az egészet a magáénak  
érezhesse, vagy pedig szembesze
gülhessen vele.

"Nála az idő konkrét— írja Csí
ki a Kiáltás halál ellen című kötet 
elemzésében —, érzékelhető, akár
csak a versben kerülő elemek ere
detijei: kor, életidő. Elmúlás. Az 
ember időmérő lesz egy általános 
és mérhetetlen időben. Ez az első 
fájdalmas ellentmondás ezekben a 
versekben; a dolgok személyünk
höz kötöttsége és a mi kötöttségünk 
a világ dolgaihoz. Mely által s a 
megismeréssel kiszakadnak az ál
talánosból, az egészből. Velünk 
múlnak el, s ezért birtokunknak 
érezhetjük, de felelősséget is ró 
ránk ez a birtokviszony. Az ellent
mondás Horváth Istvánnál fájdal
mat jelent. Nem is lehet ez másként 
annál, aki az egészre vágyik, s a 
teljességet nem feltétlenül önmagá
ban, hanem önmaga és a birtokai 
viszonyaiban látja, éli, keresi. Aki
nek életszükséglete a környező vi
lág elérhető — látható érzékelhető, 
megismerhető — dolgai. [...]

A szakadás a történelmi idő és 
az egyén életideje között is fennáll. 
Horváth István, mert nem tudja a 
maga ritmusát rákényszeríteni az 
időre — költők évezredes vágya ez 
—, kiszakad belőle, ellenzékbe vo
nul. Még a kötet címe is erre utal.
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Az időnek ezeket a lépcsőfokait 
nem járja be; a történelem ideje, az 
altalános, örök idő és az egyén ideje 
között nincs összhang. A nagy 
igény, a teljesség mindegyre szem
besül az egyszeri lét kérdéseivel, és 
beteljesületlen marad. Ha a köny
vet egyetlen tiltakozásnak fogjuk 
fel, akkor ennek a tiltakozásnak 
legjellemzőbb formája az, amit élet
igenlésnek szoktak nevezni. [...] 
Horváth István versei — a halál, az 
elm úlás hangjai ellenére — tele 
vannak életerővel. Az egészben él
ni nem lehet halálvággyal, ami ki- 
sz ig e te lő d é s t , b ezárkózást, a 
folytonosság, tehát az összhang  
megszakítását jelentené."19

Csíki László elemzéséhez érde
mes hozzáfűznünk: Horváth István

tékteremtő erőként működik: "Na
pok: gyöngyök, méregcseppek,/ 
Szürke kis időgöröngyök,/H on
nan jösztök, hová lesztek?//M it 
hoztok és mit visztek e l,/ Titok- 
völgyből enyészetbe?.../ Csend 
van. Rá senki sem felel." (Napok, 
1942); "De nyomomban a vad./Fai
ja napjaimat,/ s szorít mind köze
le b b /a  nagy s ö t é t s é g h e z ./ /  
Minden félbem arad/s visszafelé 
szalad,/Csak én megyek elébb — 
/közelebb a véghez." (Üldözötten, 
1942) Öregkori lírájában is "falánk 
jégmadárként", "mohó szömyként" 
jelenik meg az idő, de bármennyire 
is retteg tőle a költő, nem adja meg 
magát neki, igyekszik kifogni rajta. 
(Az idó ellen, 1971-1972; Ki tudja?, 
1976)

Értékszimbólumokat feltáró kí
sérletünk során abból a felismerés
ből indultunk ki, hogy pályája 
utolsó szakaszában ugyanazokhoz 
a motívumokhoz nyúl vissza a köl
tő, amelyek induláskori költészetét 
is jellemezték. Ez azonban koránt

sem jelenti azt, hogy az említett két 
pályaszakaszban azonos fokú vol
na a motívumokértéktelítettsége. A  
pályakezdő szakaszban az figyel
hető meg, hogy egy-egy vers szel
lem i erőterét jobbára egyetlen  
m otívum  alakítja ki, arra bízza 
mondanivalójának sugallását a köl
tő, a szintézisteremtő korszakban 
nem csak hogy m ás d im enziót 
nyernek ezek (nem utolsósorban a 
költői világkép átrendeződése ré
vén), hanem egymást erősítve fejtik 
ki hatásukat egyazon költeményen 
belül is.

A versszerkezet alakulását ille
tően is hasonló felismerésekhez jut- 
hatunk. A z a versszerk ezet, 
amelyben a tárgyias elbeszélő részt 
a gondolati-lírai reflexió követi,

adekvát kifejezője volt az induló 
költő világképének, heiyzettudatá- 
nak, megfelelt költői alkatának. A 
vershelyzet kifejtett lineantásával 
és objektív időkeretbe kényszerített 
konkrétságával felvillantott lát
vány vagy látomás mellé tapad a 
reflexió. (Nem meglepő tehát, hogy 
később, a művészi önfegyelem la
zulásával, ez az eljárás Horváth Ist
ván költészetének a "túlírtságá
hoz"20 vezetett.) Az epikus részlete
zés öregkori lírájában is alkotás
technikai tényezőnek bizonyul, ám 
a látvány és a gondolat nem mellé
rendelten, hanem szerves szemléle
ti eg ységb en  jelentkezik. A 
szinkrón és diakrón szemléletben 
felmutatott tárgy vagy valóságda
rab megjelenítése a szintézisterem
tő pályaszakaszban eleve magában 
hordozza többjelentését, többértel
műségét. Többnyire valamilyen — 
hangulatának, érzelmeinek és fő
ként művészi céljának megfelelő — 
természeti képpel indít, de azt úgy 
választja meg, hogy a vers tartópil
lérét építhesse tovább belőle. Más

kor a vallomásos helyzet meg- te
remtésével indít, de nem ritka a ter
mészeti képpel együtt jelentkező 
vallomásos kezdet sem. A vershely
zet exponálását az említett epikus 
részletezés követi (képek kibontá
sa, gondolatok kifejtése), s végül a 
jelkép vagy az allegória felmutatá
sa.21

Tipikus példája az első csoport
ba sorolt verseknek a Szennyes ára
dat csak (1973): "Villámok, 
v illá m o k ,/fe lleg ek , fek eték ./A  
m egvadult v izek /foga  kövekbe 
tép.” A következő három szakasz a 
"megőrült" patak látványát bontja 
ki, hogy aztán a záró rész filozófiai 
magasságba emelje a népi élet- 
szemléletből kinövő képet: ”S mint 
minden önmagán/túldagadt hata

lom,/saját gyermekeit/fojtja, veri 
agyon." Számvetés-versei általában 
vallomással kezdődnek: "Ne lás
son, ami vagyok, senki,/lüktető, 
nyitott seb n ek ./K iseb b ed n ek / 
úgyis a csillagok m ár,/m elyek  
homlokom körülzsongják." E vallo
másos helyzetben felvillanó képre 
épül a továbbiakban a Ne fagyjon vér 
az oltókésre, melynek záróakkordjá
ban a seb motívum költői magatar
tást sugalló értékszimbólummá 
minősül át: "s akik poromon átro
bognak,/ismerjék meg a harma- 
toknak/hatalm át, a csillogásuk  
m élyén/ott lássák tiszta fénnyé 
válva/a nyitott sebként égő köl
tőt,/ki sajgott parázs izzásával,/de 
farkasokkal nem üvöltött." (1971- 
1972)

5. Élete és munkássága utolsó 
évtizedében az foglalkoztatta a leg
inkább Horváth Istvánt: honnan in
dult és — főként — meddig jutott? 
Nemcsak költészetében, hanem  
prózájában is kereste a választ 
ezekre a kérdésekre.

Minthogy számvetés-verseinek 
leggyakoribb motívuma az út, ér
demesnek látszik felfejtenünk an
nak jelentéskörét. Az erdélyi nehéz 
szántások embere, a népi líra ván
dorlegénye hetyke magabiztosság
gal írja le 1942-ben: "Jöttem 
v a la h o n n a n ./M eg y ek  valaho- 
va./A z én vándorlásom/nem szű
nik meg soha." (Az én vándorlá
som...) Falusi emlékképeiben "sötét 
sár” az út (Törd a jármot!, 1944), más
kor meg, amikor a jövőbe vezető 
utat keresi, "régi bűnök átkos 
szennyé"-vel tele, ködbe vesző  
"nagy végtelerí’-ként érzékeli. S 
mert az 1944-es korforduló táján te
le van bizonytalansággal, már nem 
az utat, hanem önmagát keresi az 
utak vándorában: "Mint a vándor, 
kinek hátul ködbe vész emléke út
ja,/és hogy az út hol szakad meg, 
csak rója, de sose tudja,/úgy nem 
tudom, ki vagyok én, honnan jö
vök,hova m egyek,/ki tervezte léte
zésem , s mért akarta, hogy én 
legyek./Nem  tudom, és nem vet
hetem terűmnek súlyát sem fél
re,/mert a teher is én vagyok, s 
tartom, őrizgetem félve." (Valahon
nan valahova, 1945) Amúltba vezető 
utat sötétnek, a jövőbe vezetőt köd
be veszőnek érzékeli 1946-ban is, és 
önmaga megőrzésének egyetlen le
hetőségét abban látja, hogy olyan 
szellemi magaslatra küzdje fel ma
gát, ahol semmi nem zavarhatja a 
kilátást múltra, jelenre és jövendő
re. (Szakadj ki a ködök alól, 1946) S 
minthogy nem ez történt, bár vál
lalni akarta érte a kínt is, 1955-ben 
már magát a járást is kínkeserves
nek érzi: "Tragikus csúszások, nagy 
ágaskodások/ sikamain lépek, gö
röngyein hágok." (A Fersuccán) 

"Honnan jössz, s magad mi vég
re viszed?" — kérdezi újból önma
gától 1963-ban (Mi végre?), majd 
1971-1972 táján, szintézisteremtő 
korszakában. Sokáig úgy érzi, hogy 
bár "szürke feledés homokja" takar
ja be a lábnyomát, mennie kell to
vább. "Nincs már út, csak irány 
m aradt/m eg a kényszer, h o g y / 
menni kell!” (...S hogy célom d  ne 
vesszen, 1970) "Szomorú, víg, dühös 
vagyok?/Csak menni, míg halad
hatok!/S holtomban is tovább me
gyek,/ha az ifjak között csak egy/a  
nyomomból méri magát,/onnan  
tekint a jövőbe,/hogy miként és 
merre tovább." (Csak menni, 1973- 
1974) Mert nem a rohanás számít, 
hanem a kiküzdött szellemi magas
lat. (Megválasztások, 1967) Hogy ne 
kelljen senkinek ilyen felismerések
re jutnia: "Fölfelé mentemben/lefe- 
lé haladtam." (Számvetés, 1975) így 
hát utolsó lépéséig — "Az jelzi azt, 
hogy meddig s hova/jutottál; mit 
ért — és megérte/az út? És mi a 
végső érték?” (Mindennap elindulok, 
1974-1976) — azt vigyázza, "hogy a 
jövendőt megőrizni/tudjuk; és vele 
mindörökre/az élő-létet— önmagá
nak!" (A jövendőkre emlékezzek) 

Nemcsak az öregedés, a beteg
ség, az idő eróziójának kitett földjé-

folytatás a 18. oldalon

M agyarózd  (Szabó Tamás felvételei)

"időfaggatása" már induláskor ér
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» » >  folytatás a 17. oldalról

nek története (melyet nem meg
változtatni akar: megérteni csu
pán) növelték akkoriban Horváth 
István gondjait, hanem a maga, il
letve szűkebb és tágabb közösségé
nek b e te lje sü le tlen  álm ai, a 
felgyorsult időben az emberiség 
történelmének válaszra váró kér
dései is. És bár líráját alapvetően 
tragikus életérzés táplálja, költé
szete mégsem nevezhető pesszi
mistának. "Nem a reménytelen, 
hanem a mindennel szembenéző, a 
halálnak is ellentmondó ember lí
rája ez — összegezi Czine Mihály a 
költő utolsó alkotói periódusát. — 
Aki mindig a szíve jelölte csillagok 
után ment."18 19 * 21 22

Az egységét veszített világban 
a teljességigény állandó ébrentartá
sa avatja ezt a költészetet eljövendő 
korok számára is mindig jelenide
jűvé. Egyik hátrahagyott versében 
(egyébként a fentebb idézett A jö
vendőkre emlékezzek is az) leválthatat- 
lan őrszemnek nevezi magát. Aki a 
mindenségben, a történelemben és 
belső világában széttekintve azt vi
gyázza, hogy a felgyorsult időben 
az ember megőrizhesse önmagát, a 
lélek egyensúlyát. "Mit tehetek a 
lézerszemű/farkasok tekintete el
len ,/a m e ly  áthatol a zárt fala- 
k o n ? //M ég is  itt állok, »bolond 
őr«, mégis itt,/ leválthatatlan őrhe
lyemen." (Leválthatatlan őrszem)

A  líra provincializmusának a 
meghaladását Bretter György a 
hetvenes évek elején a filozófiai lá
tás kialakításával, megszerzésével 
vélte elérhetőnek. Mivelhogy "a 
költészet lényegénél fogva a felnőtt 
gondolat önkifejezése". Majd hoz
zátette: "mindent elmondhat ez a 
költészet, de amit mond, arról min
dig tudnia kell: a varázsban felelős
ség vibrál, nincs olyan mágia, 
amely csak szertartás, mert a szer
tartás egy közösség önkifejezése, és 
amilyen a szertartás, olyan a közös
ség is."23 Bretter nem filozófiai köl
tészetet várt, hanem — látást. 
Amely mögött felelősség és erkölcs 
vibrál. A filozófiai érdeklődésével 
már indulásakor feltűnést keltő 
Horváth István kései költészete, 
úgy véljük, a felnőtt gondolat önki
fejezésével szembesít bennünket 
mindenkori legjobb önmagunkkal, 
elmulasztott lehetőségeinkkel és il
lúziómentes reményeinkkel. Mert 
tragikus halála ellenére Horváth 
István még idejekorán felismerte: 
olyan korban kell felelősen "őrt ál
lania" népéért, nemzetéért, a világ
ért, amikor az elveszített teljesség 
visszaszerzése és újjáteremtése rót
ta a költőkre a legnehezebbet.

6. Számtalan kétely gyötörte, 
ám azzal tisztában volt végig, hogy 
irodalmunk rendkívüli jelensége. 
Talán ezért várta élete utolsó évei
ben an n yira , h ogy  az iroda
lo m tö rtén észek  m ég életéb en  
feltárják és nagyobb összefüggések 
között értelm ezzék rendhagyó  
életpályájának törvényszerűségeit. 
Eredetileg ugyanis nem állt szán

dékában önéletrajzot, visszaemlé
kezést írni. Miután a Magyarózdi to
ronyalja Amerikáig visszhangzó  
sikere újból meghozta íráskedvét, 
attól kezdve mindennél fontosabb
nak tartotta, hogy a költészetét 
m egújító-kiteljesítő term ékeny  
korszakának éljen. Közben egyre 
türelmetlenebbül panaszolta: nem 
érti, hogy nem akad valaki, aki ki
faggatná őt íróvá válásának izgal
mas történetéről, illetve az írói 
működését meghatározó törvény- 
szerűségekről. Nem a halhatatlan
ságra kacsingatva igényelte ezt: 
önmagát szerette volna jobban ér
teni az irodalomtörténeti távlatból 
feltett kérdések fényében.

így történt, hogy eredeti szán
déka ellenére 1975-ben mégis hoz
zálátott önéletrajzi regénye meg
írásához. Bár 1963-as Önéletrajza 
óta több életrajzi részlettel is jelent
kezett (kolozsvári és bukaresti 
szolgasága, a Falvak Népe szerkesz
tőségében Asztalos Istvánnal és 
Kós Balázzsal töltött idő felelevení
tése) — prózaíróként Horváth Ist
ván lényegében korai elbeszélése
inek újraközlésével van jelen a hat
vanas-hetvenes évek romániai ma
gyar irodalmában. Igaz, nagysza
bású vállalkozása, a Magyarózdi to
ronyalja jó évtizeden át minden ide
jét lekötötte, de ez a munka azt is 
tudatosíthatta benne: az írói falu
rajz alkalmi megnyilatkozásoknál 
jóval többre kötelezi prózaíróként 
is. Ráadásul az ötvenes évek ku
darcait, művészi félsikereit is feled
tetnie kellett.

A Mint a magból kikelt fácska el
készült kéziratlapjai meglepően  
friss szemléletű, filozofikus látás
módú, korszerű elbeszélés-techni
kát uraló prózaírót revelálnak. 
Világra eszmélésének színhelyeit 
úgy jeleníti meg, hogy mindvégig 
magunk előtt látjuk az első világhá
ború előtti elszigetelt erdélyi ma
gyar falu és a magyar főváros 
"eszméltető", költői érzékenységét
— az ősöktől örökölt gének mellett
— döntő módon meghatározó vilá
gát.

Csak sajnálhatjuk, hogy a költő 
maradandó prózáját 1981-ben köz
readó kötetben Horváth István a 
próza költőjeként már csupán töre
dékben maradt önéletrajzi regé
nyében tudott bemutatkozni.

18Vö.: Cseke Péter: "Én csak növök 
az idő fogytán". Utunk, 1984. 41.

19Csiki László: És egy cseppet tán 
boldog is vagyok. A Hét, 1973.38.

2BMarosi Péter: Aköltő szolgálatvál
tozásai. Utunk, 1973.41.

21Vö.: Csiki László: I. m. I. H.; Né
meth Sándor: Horváth István verses
könyve. (A Visító csendről.) Népszava, 
1976. március 3. ’

22Czine Mihály: Horváth István 
őszikéi. Népszava, 1978. március 18. 
Ua. in: Cz. M.: Nép és irodalom. II. Szép
irodalmi Könyvkiadó. Bp., 1981. 384- 
387.

23Bretter György: Ideglenes mani- 
fesztum a líra provincializmusa ellen. In: 
B. Gy.: Párbeszéd a jelennel. Kritérion 
Könyvkiadó. Bük., 1973. 318.

JÚLIUSI ÉVFORDULÓK
1 -  70 éve született Ion Maxim román író
2 -  100 éve halt m eg Mihail Petrovics Dragomanov ukrán író

- 240 éve született Simons Arend Fokke holland költő
3 -  10 éve halt m eg Granasztói Pál magyar író 
4 - 280 éve született Christian Gellert ném et író

- 80 éve született Christine Lavant osztrák költőnő
- 125 éve született Barbra Ring norvég írónő 

5 - 5 0  éve halt m eg Georg Kaiser német író
-  75 éve született Iulia Soare román írónő

6 - 580 éve halt m eg Jan Hus cseh reformátor
- 460 éve halt m eg Thomas Morus angol humanista
- 75 éve született Dragos Vicol román költő

7 - 140 éve született Artur A zevedo brazil író
- 90 éve született Barsi Dénes magyar író
- 20 éve halt m eg Simon István magyar költő

8 -1 1 0  éve született Veikko Antero Koskennieri finn költő  
9 - 220 éve született M atthew Gregory Lewis angol író

1 0 -  30 éve halt m eg Jacques Audiberti francia költő
- 80 éve született Saul Bellow amerikai író
- 90 éve született Lev Abramovics kasszü orosz író

1 1 -  90 éve halt m eg M uham m ed A bdu arab író
12 -150  éve halt m eg Henrik Arnold Wergeland norvég költő
13 - 70 éve halt m eg Csengey Gusztáv magyar író

- 20 éve halt m eg Gál László délvidéki magyar költő
- 350 éve halt m eg Marie le Jars de G oum ay francia írónő
- 80 éve született Gálffy M ózes romániai m agyar nyelvész  
-130  éve született Alexandria Obedenaru román költő

14 - 20 éve halt m eg Lengyel József magyar költő
15 - 270 éve született Manuel d e Figueiredo portugál író

-1 8 0  éve született Enrique Gil y Carrasco spanyol költő
- 200 éve halt m eg Anton Linhart szlovén író 

1 6 -1 4 0  éve született Georges Rodenbach belga író
17 - 490 éve halt m eg Filippo Beroaldó olasz filológus

- 20 éve halt m eg Konsztantin Gamszahurdia grúz író
- 70 éve született N agy László magyar költő

18 -1 5 0  éve született Tristan Corbiére francia költő
- 430 éve halt m eg Lazius W olfgang osztrák történész
- 90 éve született Sós Endre m agyar író

1 9 - 9 0  éve született N icolae Carandino román kritikus 
-1 4 0  éve halt m eg Tornász Zan lengyel költő

20 - 240 éve született Martinovics Ignác magyar író
- 80 éve halt m eg Renato Serra olasz kritikus

21 -1 4 0  éve halt m eg Per Dániel Am adeus Atterbom  
svéd költő

- 75 éve született M oham m ed Dib algériai költő 
2 2 -1 0 0  éve született Léon de Greift kolumbiai költő
23 - 75 éve halt m eg T. V. Stefanelli román író
24 - 70 éve született Antal Árpád romániai magyar

irodalom történész
- 75 éve halt m eg Ludw ig Ganghofer ném et író
- 340 éve halt m eg Friedrich von Logau ném et költő

25 -110  éve született Benito Lynch argentin író
26 -1 2 0  éve született Antonio M achado y Ruiz spanyol költő 

-110  éve született André Maurois francia író
2 7 -1 2 5  éve született Hilaire Belloc angol író

- 90 éve született Elias Canetti osztrák író
28 - 340 éve halt m eg Savinien de Cyrano de Bergerac

francia költő
29 - 390 éve született Simon Dach ném et költő

- 90 éve született Dag Hammarskjöld svéd  író 
3 0 -4 1 0  éve halt m eg Christian Schesäus szász humanista

- 280 éve halt m eg Nahum  Tate ír költő
- 125 éve halt m eg Aasm und Olafson-Finje norvég költő 

31 - 10 éve halt m eg Kálnoky László m agyar költő
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Ezekben a hetekben, hónapokban kerek fél évszázada telik 
be a m ásodik világháború befejeződésének. M ind a túlélők, 
m ind az azóta született nem zedékek számára a kép árnyalásá
hoz járul hozzá az olyan részletek információ-tartalma, sem m i
képpen a szellem iség —  m int am ilyen Hans Friessuer ném et 
vezérezredes memoárjának egyik részlete. (Árulások, vesztett 
csaták. A  Wehrmacht harcai 1944-45-ben.)

A  romániai és a magyarországi hadszíntéren bekövekezett 
katasztrófának, m iként a harcok leírásából is kiderült, politikai 
oka volt. M eggyőződésem , hogy az esem ények nem alakultak 
volna ilyen végzetesen , ha a románok a csata kellős közepén  
nem  fordítanak hátat a szövetségnek, és nem állnak át a közös 
ellenség oldalára. A  román kormányzat árulásának az lett a 
következm énye,

—  hogy sok ezer ném et, román és magyar katona áldozta 
életét az igaznak hitt ügyért, vagy hazájától távol, m ég évekig  
kellett fogságban szenvednie;

—  hogy nemcsak katonák, hanem a Wehrmacht számtalan 
női beosztottja és ápolónője is ugyanerre a sorsra jutott;

—  hogy a részt v evő  országok d v ü  lakosságának mérhetet
len szenvedéseket kellett elviselniük, és végül

— hogy a Kelet óriási hadseregei előtt föltárultak Közép-Eu- 
rópa kapui.

A  tragédiáért, m int láttuk, felelősség terheli a ném et kor
m ányzatot is, mert bár tudnia kellett a kulisszák m ögött folyta
tott üzelm ekről, szabadjára engedte az eseményeket. Hitler 
tévedett, amikor azt hitte, A ntonescu marsall szem élye garan
tálja, hogy a Ném etországgal szem benálló erőknek ne legyen  
döntő befolyásuk. A m  ha a marsall végül olyan politikusok és 
tábornokok áruló klikkjének áldozata lett, akik nem  látták át az 
esem ények elkerülhetetlenségét és kényszerpájályát, nem utol
sósorban ez is  annak a politikának a tragikus következm énye, 
am ely túl sokat követelt a szövetségestől, és ezzel sok szem 
pontból m egnehezítette számára a közösen vívott harcot.

Sem Románia, sem  M agyarország nem kerülhette el a sor
sát: nem zeti léte folytonosságának megszakadását amiatt, hogy  
elárulta szövetségesét, és kapitulált a Vörös Hadsereg előtt. A  
Szovjetunió ellen vívott közös harcban, koalíciós partnerként 
nem  lehetett egyszerre a "jó" és a "rossz” oldalon állni. Románi
ának és M agyarországnak a nyugati hatalmakba vetett remé
nyei nem  bizonyultak reálisnak.

A  német-román koalíció alapja abban az új orientációban 
rejlett, am elyet a román külpolitika akkor alakított ki, amikor 
Hitler szétzúzta a versailles-i diktátummal, valamint a trianoni 
és neuilly-i szerződésekkel megteremtett európai politikai stá
tust. Jóllehet Romániát m indez közvetlenül érintette, és a bécsi 
döntés következtében elveszítette az első világháború eredm é
nyeként m egszerzett területeinek egy részét, m égis közeledni 
próbált Ném etországhoz. Egyetlen korábbi szövetségese sem  
ígérte neki a bécsi döntés korrekcióját, és hogy visszakapja a 
Szovjetunió által 1940 nyarán elrabolt területeket, Észak-Buko- 
vinát és Besszarábiát. Károly király közeledését olyan opportu
nista és taktikai m egfonto lások  is m otiválhatták, h ogy  a 
Szovjetunió ellen vívott háborúban teljesül a román politika 
jogos reménye: a ném etek oldalán visszaszerezhetik Besszará
biát és Eszak-Bukovinát, és hozzájárulásuk a háborúhoz a bécsi 
döntés revíziójának szükségességéről is  m eggyőzheti N ém et
országot.

Következésképpen nem  helyes azt állítani, hogy Románia 
"nyomásra" cselekedett volna, amikor a Szovjetunió elleni há
borúba való belépés mellett döntött. Antonescu marsall —  de a 
román nép is —  a "nemzet szent háborújaként" igenelte a 
belépést. Románia —  ellentétben Hillgruber állításával (Hitler, 
König Carol U nd Marschall Antonescu; Wiesbaden, 1954) —  
soha nem  volt csatlós viszonyban Ném etországgal.

A  német-román koalíció kprlátai azonban hamarosan m eg
mutatkoztak: a román nép attól kezdve nem szívesen azonosult 
Hitler háborús koncepciójával, hogy Besszarábia és Eszak-Bu- 
kovina visszaszerzésével beteljesültnek látta háborús erőfeszí
téseit. .

—  1 ‘̂ p E X

HELIKON

REFLEXIÓK 11. _
TISZTÁBBAN LÁTÁS?!
A  minap a stopp-lámpa előtt 

ácsorogtam az autómmal. Ilyen
kor elfelejtve gyalogos életem, 
m indent autós szem m el nézek a 
vüágban. És ez m ás szem , mint a 
gyalogosé. Ez olyan HARMA
DIK SZEM: többet, mást látok a 
vüágból. Most is  azon kaptam  
m agam , h ogy  figyelem  azt a 
nyúlánk fiatalembert, aki körü
löttünk serénykedik egy nagy, 
zöld, nájlon üveggel a kezében, 
amiből tisztító folyadékot fröcs
köl az autók szévédőjére. Valami 
erősen oldó, m inden piszkot el
tüntető szer lehet, mert ím e, az 
én autóm szélvédő üvege is egy  
szempillantás alatt hihetetlenül 
tiszta lett. M ilyen m ás— gondol
tam —> mint mikor én m osom  
m eg odahaza...

Tisztábban látom a világot —  
nyilait belém a felismerés. Es et
től szárnyra kaptam, mármint a 
fantáziám. Miért nem négyszö
gű, gondoltam, az a piros stopp- 
lámpa. Kinek jutott eszébe, hogy  
kerekre alakítsa a formájukat? 
Az ablakok is négyszögnek, m eg  
az autóm szélvédő üvege is. De! 
Álljunk csak m eg egy pillanatra: 
mért nem  kerek az autók üve
gablaka, ha már kerek a stopp- 
lám pa? N evetséges kérdések?  
Buta kis elmejáték? —  Vergőd
tem az agy-önkontroll fricskái 
között.

És m égsem  öncélú a kérdés- 
feltevés! A  stopp-lámpa kereksé
ge, a KÖR figyelm eztető hatású, 
a négyszög keretbe foglal, v iszo
nyítási alapot nyújt, éppen általa 
tudjuk, hogy m i helyezkedik el 
balra vagy jobbra, m i van fent, 
m i van lent.

F u tó  ö t le te im  k ö z e p e tte  
m ajdnem  m egfeledkeztem  se
rénykedő fiatalemberem figurá
járól. Pedig időközben éppen az 
ő jóvoltából már kényelm es au- 
tóü lés-páholyom ból figyelhet
tem a körülöttem zajló színhá
zat. ím e, felm ent a függöny, kez
dődhetik az előadás tisztára m o
sott szélvédő üvegem  színház
n ég y szö g éb en . Valóban sz ín i 
előadás volt, amit így  láthattam. 
N agyszerű rendezés volt, kitűnő  
dramaturgia.

Afiatalember közeledett egy- 
egy autóhoz. Bal kezével felm u
tatta  az "üveget". M ár-m ár  
m egem elte volna a baloldali ab
lakmosó gumiját. Finom m ozdu

lattal, mintha akarná is m eg nem  
is. A z autók belsejéből néha csak 
valam i m orgásféle hallatszott, 
vagy ideges, elhárító m ozdulat 
villant fel. Sorba véve az autókat 
végre velem  egyvonalba érke
zett tisztogató barátunk. Kérdő 
mozdulatára fiatal férfi válaszolt 
beleegyezéssel, m iután a mellet
te ülő kis fiatal lányt is megkér
dezte. Láthatólag jólesett nekik, 
hogy ím e, ők is beletartoznak a 
"felnőttek világába". Ebben a pil
lanatban elindult a pantomim. 
H ihetetlen  gyors m ozdulattal 
kaparta le  a szétfröccsenő folya
dékot a bal ablaküveg részről, 
majd gyors m ozdulattal a jobbat 
is  tisztította. M ozdulatait balett
tán cosok  is  m eg ir ig y e lh ették  
volna. M inden kiszám ított volt 
és m égis magától értetődő ter- 
m észetességű. M inden kis ideg
szálával figyelte, mérte az idő  
m úlását és a rövidre szabott idő
keret m inden egyes m ásodper
cét k ih a sz n á lta . És m é g  azt 
mondjuk, hogy a zene az, am ely  
időhöz kötött m űvészet.

Napokkal később egy  köny
vesbolt kirakata előtt ácsorog
tam . A z  ü v e g fa l  m ö g ö tt  
gyönyörű kivitelezésű festészeti 
könyvek, albumok, m appák so
rakoztak. M ég sohasem  láttam  
együtt ennyi könyv-nagyszerű
séget. A  legnagyobb könyvki
a d ó k  lá ts z o t ta k  e g y m á s s a l  
versenyre kelni. E gyszer csak 
egy ablaktisztogató jelent meg. 
H osszú rúdú keféjével és valami 
fecskendővel, egy-kettő, tisztára 
m osta előttem  az ablak(vitrin) 
üvegét. M inden szín egyszerre 
felragyogott. A  formák legelrej- 
tettebb kis m ozzanatai is  nagy  
erővel törtek a felszínre. Színház 
volt ez is, a kirakat négyszögű  
színpadkeretében. Már aligha  
lett volna érdemes a kérdés: m i
ért nem  kerek, vagy ovális alakú 
a kirakat üvege.

A  zene (kirakata) előtt állva is 
várjuk a tisztító m ozdulatát, a 
tisztára m osott üveg felragyogá
sát. Erre utalva mondjuk, a zenét 
m egszeretni csak így  lehet, ha 
egyszer csak úgy kiáltunk fel: 
"milyen gyönyörű". És m iköz
ben ezt magyaráztam absztrakt 
festm ények jutottak az eszem be 
—  azok a gyönyörű albumok ab
ból a könyvesbolt kirakatból! —  
és elgondolkoztam: ezeket is  csak 
azzal a tisztánlátó pülanattal, 
hogy "milyen gyönyörű", lehet 
m egközelíteni. A z éíet kirakatá
ra is csak tisztára m osott szem 
mel érdemes rápillantani.

TERÉNYI EDE
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HOL-
62 év e s  korában, sú ly o s szen ved és  

után, 1995. m ájus 19-én Budapesten el
hunyt Páskándi G éza K ossuth-díjas köl
tő, próza- és drámaíró. Kora ifjúságától 
m unkatársa a rom ániai irodalm i lapok
nak, 1957 és 63 között 56-os politikai el
ítéltk én t vég igszen ved i Rom ánia szám os 
börtönét és fegyenctelepét. K iszabadulá
sa után Bukarestben, majd K olozsváron  
te le p e d ik  le , az U tu n k  á lland ó k ü lső  
m unkatársa, majd a Kriterion K önyvki
adó szerkesztője. 1974-ben M agyarorszá
gon  te le p e d ik  le , e lő b b  a Kortárs fő 
m unkatársa, majd élete végéig  a N em zeti 
Színház irodalm i tanácsadója.

M ájus 4-én a budapesti Irodalmi Könyves
házban került sor a kolozsvári Helikon szer
kesztőségének bemutatkozására. Az irodalmi 
esten részt vett Szilágyi István, Király László, 
Sigmond István, Lászlóffy Aladár, Mózes At
tila, Fekete Vince és László Noémi. A Helikon
ban megjelent művekből erdélyi származású 
veszprémi művészek — Czikéli László, Ka- 
kuts Ágnes, Keresztes Sándor, Incze Ildikó — 
adtak elő.

G S O Ö Í Í Ű * t r ö i 7 a  ■ t f - g ö ü f f i f e

M ejelent a Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények 2-es száma. Tanulmányok: Orbán 
Gyöngyi Az irodalmi műalkotás létmódjának her- 
meneutíkai felfogásához; Hajós József Kellgren és 
Körmöczi; Jenei Teréz Szecessziós díszítő motívu
mok Babits Mihály novelláiban. Kisebb közlemé
nyek: Ferenczi Géza A vargyasi székely 
rovásírásos emlék; Ráduly János A vargyasi ro
vásemlék olvasata; Kosa Ferenc Kísérlet a vargya
si rovásfelirat megfejtéséhez; Domokos Johanna 
A török nyelvek felosztása; Turóczy Gergely Sze
cessziós stílusjegyek Lövik Károly Amyektánc cí
mű novellájában; Murádin László A z -ért 
határozórag hangalakja az erdélyi nyelvjárások
ban. Adattár: Köllő Károly Újabb adalék a Szé
kelyudvarhelyi Kódex viszontagságos sorsához; 
Gazda Ferenc Haraly helynevei; Székely Pál 
Hadad helynevei. A  Szemlében Rostás István, 
Jenei Teréz, Elena Drago§ és Szabó Zoltán re
cenziói.

A Korunk 3. számának tartalmából: Kán
tor Lajos Játsszunk!; Régis Durand írásmód és 
színházszerúség (Kereskenyi Sándor fordítása); 
Palocsay Zsigmond Irgalom (drámai költe
mény); Miruna Runcan A színházi gondolkodás
ról; Tompa Gábor A színház nem kerülheti ki a 
jelenidejuséget (Vajda Zsuzsa fordítása); A szí
nész valasza (körinterjú Senkálszky Endrével, 
Orosz Lujzával, Csíky Andrással, Nagy De
zsővel, Jancsó Miklóssal, Salat Lehellel, Bács 
Miklóssal és Bogdán Zsolttal); Sütő András 
Kovács Györgyről, akinek szerzője lehettem; Lász
lóffy Csaba Képességek (vers); Zudor János Po
éma, (Mellék, avagy: a minden lehetőség (dala) 
(versek); Tánczos Vilmos Búcsú Csíksomlyón 
— egy rituális dráma katarzisa; Szilágyi Mihály

Habermas és Rawls; Kelemen Attila A kilépés 
körülményeiről; Selyem Zsuzsa Madár a röpte 
nélkül. A  Toliban Szőcs István és Ábrahám Já
nos, a Világablakban Lengyel László és Bertha 
Csilla, a Mű és világában Kereskényi Sándor, a 
Szorítóban Dáné Tibor, a Tékában pedig Kul
csár Edit írása.

M ájus 6-án a Bolyai Egyetem létesítésének 
50. évfordulójára a kolozsvári Bolyai Társaság 
emlékülést rendezett, amelyen beszédet mon
dott Balogh Edgár, Bodor Ándrás, Dóczy Pál, 
Gábos Zoltán, Gáli Ernő, Imreh István és Ke
rekes Jenő.

A  Tiszatáj 5-ös számában olvasható egye
bek mellett Beke György Felégetett eszéki hidak, 
valamint Pomogáts Béla Határszerződés és ki
sebbségi önrendelkezés (A magyar-román vita 
margójára) című írása.

A Hitel májusi számában olvasható a 
nemrégiben elhunyt Páskándi Géza A némák 
című hangjáték című "ismeretelméleti kabaré
ja, valamint Fodor Sándor Egy hagyomány foly
tatása című írása.

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata május 19-én Bérezés László 
rendezésében mutatta be Harold Pinter Bartos 
Tibor fordította A gondnok című kétrészes ko
médiáját. Díszlet- és jelmeztervező: Sárkány 
Sándor. Előadták: Czintos József, Kalmár Ta
más, Rappert Gábor, Szabados Mihály.

A ZIVATAR
Vörösmarty Mihály verséből idézünk a függő

leges 20., vízszintes 46., 1. és függőleges 81. szá
mú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: F, H, T, D, Ü). 17. Skálahang. 18. 
Kolduló. 19. Italt hígító. 20. Határozórag, a-ra 
párja. 22. Mesebeli szereplő. 23. Régi űrmér- 
ték. 25. Csavar. 26. Felfelé mozgató. 29. Is
mérv, mérték. 31. ETK. 33. Lábízület. 34. 
Elmulasztotta a jegyzetelést (két szó). 36. Fél 
ipar! 38. Lányomnak a férje 40. Dicsfényű. 42. 
Művészi igénnyel mondom a verset. 45. Tal
mi. 46. Az idézet második sora (zárt betűk: E, E). 
49. Nógató szócska. 51. Vissza: kellemes és 
hasznos az üyen ház. 52. Váltópénz az ókori 
Rómában. 53. Jellegzetes arcrész. 54. Talajmű
velő eszköz. 56. Bumótok. 59. Európai hírű 
humanista történész (1491-1568), elöl sze
mélyneve kezdőbetűjével. 60. László..., ko
lozsvári színművész. 62. A 75. számú sor 
második fele. 63. RAM. 65. Törvény, románul.
66. Oda..., megérkezünk. 68. Harapások az 
ételből. 71. Francia király. 72 A fog belsejének 
csontszerű anyaga. 74. Üdvözlő szócska. 75. 
A zacskó. 77. A nagy palóc monogramja. 81. 
Vízvezeték. 82. Mezei játékot játszott. 83. Ar
ra a helyre leste érkezésed. 86. Fogoly. 87. 
Liter és tonna. 89. Francia író és költő (Louis). 
90. A Balkán keleti részén élt, indoeurópai 
nép. 93. Szemét. 95 ... Kosevoj, Az ifjú gárda 
hőse. 98. Vajon oktat? 99. Növényt tömegesen 
levág. 101. Az Amerikai Egyesült Államok 
román betűjele. 103. Finomműszerész. 105. 
Sóhajtás. 106. Mindenre kiterjedő, nagyon 
gondos, pontos. 108. Learatott gabonából ki
verem a szemeket. 111. Érte vala.

FÜGGŐLEGES: 2. Jogtalanul eltulajdo
nít. 3.... Valetta, Málta fővárosa. 4. ó , ő és ő. 
5. Vissza: szorgalmas rovar. 6. Megszólítás. 7.

Muzsikál. 8. Ugar, románul. 9. Viszont. 10. 
Egy bizonyos időponttól. 11. Névelővel: 
Marx főmunkája. 12. Derékpánt. 13. A végén 
másít! 14. Teniszjátszma (TT=T). 15. Darócból 
készült egyszerű szabásűférfikabátok. 16. M- 
mel jelölték a régi Rómában. 20. Az idézet első 
sora (zárt betűk: A  E). 21. Téves jegyzetelés. 
24. Főleg a fejen jelentkező bőrbetegség. 27. E 
spanyolországi arab. 28. Felügyelet, ideigle
nes fogva tartás. 30. A Fekete-tengerben élő 
vérteshal. 32 Verset írj. 35. Zenei ütem (ék. f.) 
37. Kisebb folyóvíz. 39. Vissza: az emberhez 
leginkább hasonlító emlős. 41. Rendre. 42. 
Kén, vanádium és kálium (kétszer) vegyjele.
43.... Gereben (1823-68), magyar író. 44. Szó 
szerint átír. 45.... magam a könyvön, nehezen 
elolvasom. 47. A múlt század ismert magyar 
reformpolitikusa volt (Ferenc). 48. ...ikus, he
ves vérmérsékletű. 50. A családfenntartó. 55. 
Véredényünk. 57. Időmérő. 58. Simító esz
köz. 61. Loccsantom. 63. Régi családnév. 64. 
Ruhatisztító vállalkozás. 67. Kibújhat a résen. 
68. Dideregsz. 69...., but not least — utoljára, 
de nem utolsósorban (Shakespeare Lear ki- 
rály-ából eredő szállóige). 70. Ló szőrzetének 
tisztítására való eszköz. 73. Város Brazília 
keleti részén. 74. La..., Bolívia fővárosa. 76. 
Régi tűzszerszám. 78. Főzőedény. 79. Gertru
dis öccse a Bánk bánban.80. Vissza: jármok. 
81. Az idézet utolsó sora (zárt betűk: Á, N, U, 
A, I). 84. Gép forgó része. 85. Erődítmények. 
88. Földbe ásott, tárolásra használt gödör. 91. 
Rádium és lítium vegyjele. 92 Furfangos fic
kó. 94. Sok, angolul. 96. Borászati eszköz. 97. 
A Korunk főszerkesztője volt (Ernő). 100. ... 
Angeles, város Amerikában. 102. Néhéz, 
mint ..., súlyos. 104. Svéd, spanyol és olasz 
gépjárművek nemzetközi betűjelzése. 107. 
Kétjegyű mássalhangzó. 109. Lángol. 110. 
Móka egynemű hangzói. 111. Ötvenkét hét.

SALLÓ LÁSZLÓ

A  HELIKON 11. számában közölt, S ö té t achátok  
d m ű  rejtvény megfejtése: Mintha emléket kavama/Egy- 
egy félig nyílt kebel,/Melyet álmatag emel/Irisz-zsengeségú 
karja:/Almok illata lep el.

J ,_______________

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN , Főmunjtatárs: Szerkesztőség: , MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztóhetyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR; világkultúra NAGY MARIA olvasószerkeszrő
Felélős titkár: SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN IC JAKAB ANTAL; vers, irodalomtörténet RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGYMÁRIA; nyomtatja a Mlsztótialusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető; TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 Quj-Napoca, str. lasöor 14. Postafiók (casuja postalá) 245. Telefon: 132309,132096

A HSUKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE




