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tatgat bennünket a közhiedelem. Félfüllel 
oda is figyel az ember erre a patinás baboná
ra, csak azt nem tudja, hogy csupán a ma
gunkfajta kétlábú, kétfülű, földi halandókra 
érvényes-e vagy kiterjeszthető-e például a 
Duna Televízióra is?

Mert ha kiterjeszthető, akkor semmi baj, 
hisz a fejünk körül zümmögő rémhírek szár
nyán a vigasztalás hímpora is lejut hozzánk: 
a talpon maradásé és a hosszú életé.

De ha nem érvényes, akkor baj van. Ak
kor a Duna Televíziónak vége. Vége, mint 
Zrínyi Miklósnak, a költőnek és a hadvezér
nek, akit a kárunkra megkötött 1664-es vas
vári béke után — sorsdöntő, történelmi 
pillanatban! — vadkan sebzett halálra.

Tudom, hogy meghökkentő és fülsértő is 
a hasonlat, mint késcsikkanás porcelán tá
nyéron, de a gond és a rosszkedv, amelyet 
közvetíteni akar, veszedelmesen igaz.

Már hetek óta alig múlik napom, hogy 
Erdélyből, Svédországból, itthonról, Ameri
kából meg ne kérdezné tőlem valaki: mi lesz 
a Dunával? Beolvasztják a közszolgálati Ma
gyar Televízióba, amely m ítosztalan Lao- 
koonként saját kígyóival harcol, vagy a 
költségvetés finom megvonásával szépen el
sorvasztják? S ha igen — kik? A választáson 
győztes pártok főemberei? Netán a tömegtá
jékoztatás duhajabb Csák Mátéi, akiknek a 
földi sugárzás mellé az égi sugárzás is kell? 
Akik a közakarat és a közszolgálat álarcát 
öltve magukra, "mágikus érveket" sugdos
nak a politika irányítóinak, akaratlanul is azt 
a látszatot keltve, mintha sámánjai nemcsak 
az úgynevezett "nemzetieknek" volnának 
csak, hanem a szellem magasabb tájain lép
kedő "urbánusoknak" is?

Mit válaszolhat az ember ilyen érdes fag
gatózásokra? Többnyire a remény közhelye
it, hogy a döntésben illetékes politikusok 
talán mégse követnek el ekkora vétséget; 
máskor viszont összeszedi magát és végig
mond egy lázas, elkeseredett, szövevényes 
monológot, amely ha éppenséggel nem Ti
borc panasza, de a sérelemben, a dacban, az 
igazságkeresés szenvedélyében rokon vele. 

***
Mi az én igazi panaszom azok ellen, akik 

most a műtőasztalra fölfektetett Duna Tele

vízió fölé hajolnak? Mindenekelőtt az, hogy 
nem ismerik a sebészi beavatkozásra előké
szített alanyt. Nem ismerik különleges he
lyét, szerepét, élettörténetét, de ami még 
ennél is kétségbeejtőbb, hogy téves a diagnó
zisuk róla. Legalább annyira az, mintha egy 
nehéz légzésű, tüdőtágulásos ember nyava
lyáját szívátültetéssel akarnák gyógyítani.

Ugyanis, aki a Duna Televízió sorsát akár 
jóhiszeműen, akár valamilyen hírközlési ér
dekből egyszerűen csak televíziós ügynek te
kinti, nem tudja, hol él, milyen világban, 
micsoda gyalulatlan egek alatt. Nem tudja, 
hogy a térségben már időtlen idők óta olyan 
nyüt vagy lappangó szükségállapotok ural
kodnak, amelyekben nemcsak a képesbé- 
szédnek, nemcsak a fejünk fölött kóválygó 
politikai és történelmi metaforáknak van el
igazító és életbevágó szerepük, hanem a me
taforikus cselekedeteknek is. Bizonyos 
értelemben a Duna Televíziót is ez a szoron
gató szükségállapot hozta létre. Hiszen ha 
három és félmillió magyar nem élne — aka
rata és kedve ellenére — a haza határain 
kívül, legalább hét országban nyomás alatt, 
s több százezer pedig nyugati szétszóratás- 
ban, semmi szükségünk se volna külön egy 
nagy körben sugárzó, magyar nyelvű mű
holdas televízóra.

Nemrég Németországban jártam: Bonn
ban, Münchenben, Koblenzben, Hamburg
ban, s a kint élő m agyarok, egym ástól 
függetlenül, mégis egybehangzóan azt bi
zonygatták nekem, hogy évtizedeken át nem 
volt közvetlen és termékeny kapcsolatuk 
Magyarországgal és a kisebbségben élő ma
gyarokkal, de amióta egyre többen láthatják 
a kék sirályokkal jelentkező Dunát, napi 
kapcsolatuk teremtődött vele. S ennek a kap
csolatnak még akkor is örülnek, ha a nehéz 
körülmények között cseperedő televízió ar
culata, mozgása még csak sejteti érettebb ko
rát. S ugyanezt üzenik Londonból, Rómából, 
Párizsból, az Eiffel-torony szomszédságá
ból, ezt Brüsszelből, Zürichből, Hollandiából 
s Izraelből is. S ha ezt üzenik a nyugati ma
gyarok, akik a nap huszonnégy órájában 
száz tévécsatorna kínálatából válogathat
nak, elképzelhető, hogy mit üzennek napon
ta a szék e ly fö ld iek , a m ezőség iek , a 
» » >  folytatás a 2., 3., 4. oldalon
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SZERELEM-TELEVÍZIÓ
» » >  folytatás az 1. oldalról

Kolozsvárott vagy Brassó környékén élők. 
Nekik a Duna képernyője annyi, mint ami
kor egy vakoskodó ember szeméről 'lefejtik" 
a szürkehályogot. Eddig csak recsegő rádió
adásokat, rádiósbeszélgetéseket hallottak az 
anyaország és a nagyvilág égtájai felől, most 
azonban látnak is. Látják a legendás Gellért
hegyet, az államalapítás napján magasba kú
szó országzászlót, amely az emlékezés 
sérthetetlen, emberi jogán az övék is. Látják 
József Attila mellől a Dunában úszó dinnye
héjat, Árpád és Zalán árnyék-drámáját az 
Időben, Werbőczyt, Dózsát; a tornyokban 
himbálózó harangokat, melyek az ő Don-ka- 
nyari halottaikért is szólnak. De ugyanígy 
láthatják önmagukat is Csíksomlyón a ke
reszt- és a Napimádás összebékült órájában; 
láthatják tüntetés közben Temesváron s fönt, 
fönt a téli Hargitán, ahonnét a Nagy Romlás 
fehér veszedelméből csak az anyanyelv se
gítségével juthat ki a lélek, ha egyáltalán 
még kijuthat. Én, aki az agyam leg- titkosabb 
zugában televízió-ellenes vagyok, a Duna 
Televízió esetében még egy — protestáns 
kort idéző — szóbeli "vallásháborútól" se 
riadnék vissza. Mert a kisebbségnek nem
csak a teljesebb látáshoz való jogot adta meg, 
hanem a teljesebb élethez való jogot is. A 
nemzethez tartozás megkérdőjelezhetetlen 
élményét, amelyet, különösen a második há
ború után, törvényekkel és fondorlatos in
tézkedésekkel megtagadtak tőle.

Tudom, hogy ez a most formálódó televí
zió nem lehet pót-óvoda a nélkülözhetetlen 
anyanyelvű óvodák helyett, de némi kárpót
lást jelenthet. Ugyanígy a hiányzó Bolyai 
Egyetem helyett se lehet eleven, nyüzsgő 
egyetem, tantermekkel, ablakzugokkal, ahol 
magukra találó fiatalok törik majd fejüket 
anyanyelvükön a még ismeretlen természeti 
világ titkain, de óhaj- és akarat-csiholó mű
hely lehet. A természetes becsvágy kísérlete
ző lab o ra tó riu m a . H egy te tő , ahonnét 
messzebbre látni. Egy nyilvánosnak tekint
hető bírósági terem, ahol sértett, kijátszott és 
elfogulatlan tanúkkal egyaránt újra le lehet 
folytatni olyan hazugul lezárt porokét, me
lyekben Márton Áronok, Kurkó Gyárfások, 
Szabédi Lászlók voltak az áldozatok. Hősök, 
vértanúk, szétroncsolt idegzetű férfiak, nők, 
akiknek egyetlen velük született bűnük az 
volt, hogy magyarok voltak.

Ha valaki úgy gondolja, hogy háborús 
dobogót akarok ácsolni az űrben, ahonnét 
négy égtáj felé fordulva lehet uszítani és szó
nokolni — téved. Ha magaslatot akarok, 
csakis olyat, ahonnét nagyobb távolságtar
tással lehet tisztázni, ami évtizedek óta tisz
tázatlan. A görögök szerint — idézi Camus 
— a büntetlenül hagyott bűntény beszeny- 
nyezi a városállamot. És természetesen az 
elítélt ártatlanság vagy az aránytalanul bün
tetett bűn ugyanúgy beszennyezi.

Ki ne érezné, hogy ezek a szavak nem a 
gyakorlati igazságszolgáltatás szavai, hi
szen a mi esetünkben azok gyengék volná
nak, hanem  az erkölcsi igazságszolgálta
táséi. Amely ugyancsak erőtlen, de épp ezért 
kell erősíteni.

A Duna Televízió már puszta létével, s az 
első adások első percétől kezdve ezt szolgál
ja. Különösen az erdélyiek s a köreiken belül

is a nyolcszázezer székelyföldi magyar úgy 
élte át megszületését, mintha Kisded szüle
tett volna számukra. Szegényen szegény 
helyre, de feje körül leronthatatlan dics
fénnyel. Csak nekem hányán vallották be 
közülük, hogy mióta ott él velük ez a Jöve
vény és magyarul beszél hozzájuk, kevésbé

Nagy Vilmos: Serleg
félnek. És a gyerekeik jövőjét se látják any- 
nyira kietlennek, ködösnek, meglábolhatat- 
lannak, mint eddig, mert a gyerekeik azt 
érezhetik, hogy nyelvük nem csupán egy 
család, egy-egy falu nyelve, nem holmi sze- 
dett-vedett, füvet kaszáló és cserepet feste- 
gető társaságé, hanem egy nemzeté! Azt 
érezhetik, hogy középkori nagy királyaik, 
szentjeik, tudósaik, Bethlen Gáboraik, Mikó 
Imréik, Adyaik nem a temetők melléksze
replői, s nem történelmi lábjegyzetbe szorít
ható senkik. Továbbá: hogy megváltoztatott 
nevű városaikat sem egy szórakozott Isten 
építette föl kényszermunkára kirendelt an
gyalcsapatokkal, vagy fejükön zsákcsuklyá
ban dolgozó kis kőművesekkel, hanem az 
őseik építették. [...]

Hogyan kapcsolódik mindez a Duna Te
levízióhoz?

Úgy, hogy a képernyőjéről szétsugárzó 
képek, gondolatok, szavak eredete millió 
szállal odakötődik ahhoz a közeghez, ame
lyet egy pillanatra föntebb megbolydítot

tam. Odakötődik a bezárt vagy a kisajátított 
iskolák révén, az elnéptelenedett református 
és római katolikus templomok hulló vakola
tával, a beköltözött iszappá^ egerekkel, a 
kilakoltatott sírokkal, Tamási Áron Farkasla
ka fölött sétálgató mosolyával, a kövekkel, a 
forrásokkal, a lassan lombosodó, névtelen 
várakozással, melynek fénye a gyergyói ács
mesterek szekercéjén is megvillan. Ugyanis 
a televízió ezen a tájon nemcsak a tanulás, a 
hírközlés, a szórakoztatás eszköze, hanem a 
reményé is. A szolidaritásé! A nyugalomé, 
hogy egy-egy markánsabb igazság, egy-egy 
átmelegítő érzés mára már útlevél nélkül is 
közlekedhet. Nem lehet többé olyan arcpirí
tó könnyedséggel levetkőztetni s megvára
koztatni a határon. S márpedig aki nyu- 
godtabb és magabiztosabb — az marad a 
helyén. Ismét meg lehet faggatni a statiszti
kákat, s kiderül, hogy amióta egy szeletnyi 
"magyar világ" naponta megjelenik az erdé
lyiek otthonában, kevesebben hagyják el 
szülőföldjüket. A hegyi útjaikon, az erdeik- 
ben magabiztosabban járnak, mert megfé
lem líte tt tá ja ik ra  v isszak ö ltö zn ek  az 
emlékek, a hagyományok, mint a gólyák. 
Visszaköltözködik szegényes eszköztárával 
az elüldözött történelem is. Egy magyar ta
nár évekkel ezelőtt puszta Idváncsiságból 
azt kérdezte diákjaitól: ki tudja, hol temették 
el a lefejezett Hunyadi Lászlót utoljára, s a 
törökverő Hunyadi Jánost? Ötven diák kö
zül egyetlenegy se tudta. De a Duna Televí
zió most lassan fő1 fedezi nekik a gyula- 
fehérvári Székesegyházat a vörösmárvány 
sírlapokkal, az összetartozás néma, de sem
mi mással nem helyettesíthető élményével, 
amit már soha többé nem felejthetnek el. 
Vagyis megtanulnak emlékezni és nagyra 
nőni az emlékeikkel, hisz nyilvánvaló: nem 
elég az, hogy csak szülőföldje legyen az em
bernek, de kell hogy legyen szellemi s erköl
csi légkör is körülötte. Legyenek példaképei 
és életének mélyebb értelmét igazoló ünne
pei. Hányán és hányán panaszolták már csak 
nekem is, hogy alig van elviselhetetlenebb 
kényszer annál, mint amikor a kisebbségben 
élőknek a fojtogatóik, a megalázóik ünnepét 
kellett vagy kell megülniük. A műholdas 
adás ezt a helyzetet is megváltoztatta. A vi
lág legtermészetesebb módján teremtette 
meg az egymástól elszakított magyarok 
együtt-ünneplésének a lehetőségét a Kárpát- 
medencében s a Nyugat országaiban.

***
Bárhonnan induljak is el, mindig ugyan

oda érkezem: a Duna Televízió életéről vagy 
haláláról elsősorban nem a pénztárkönyvé, 
nem az anyaországi tévé-szerkesztőségek 
zárt körén belül szabad gondolkodnunk, ha
nem egyedül abban a forró, sistergő etnikai 
sávban, amelyben például a boszniai ügyek 
zajlanak. Ott háborús elvadulások közepet
te, itt folyamatosan feszült, de viszonylagos 
békében.

A könnyen átélhető és fölfogható érvek
nél természetesen nagyobb távlatúak is 
akadnak. Olyanok, amelyek a mindennapi 
érzelmek, szükségletek és nyomorúságok 
köréből átemelkednek a történelemébe.

Nézzük, mi történt velünk, s mi történt a 
körülöttünk élő népekkel, nemzetekkel? 
Csak annyi, hogy összeomlott a Szovjet Bi
rodalom, és befejeződött egy roppant hatású 
illúzió pályafutása: a kommunizmusé? De 
vajon első helyen a tömeggyilkosság szere
pelt, az élet és az anyagi erők hihetetlen mé-
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retű pocsékolása? Vagy attól, hogy hazugsá
gaival magamagát vezette félre? Ez is bele
játszott föltétlenül, de ahogy a fasizmust is 
csak háborúban lehetett legyőzni, a kommu
nizmussal is ez történt. Csak ez a "harmadik 
világháború" sokkal absztraktabb módon 
zajlott le, mint a két előbbi, naturalistának 
nevezhető háború. Kimerítő fegyverkezési 
verseny, hidegháborús zsarolások, jól irányí
tott atomhisztériák, itt-ott ledobott félelem
bombák, amelyek a politikai, a lélektani s az 
anyagi viszonyokat változtatták meg — leg
alább annyira, mint a látványos rombolások.

Hogy lezajlott ez a bizonyos "harmadik 
világháború", semmi se bizonyítja jobban, 
mint a következményei. Közép-Európában, 
Kelet-Európábán, a Balkánon s Ázsia né
hány országában ugyanolyan hatású átren
deződések kezdődtek el s részben be is 
fejeződtek, mint amilyenek az első és a má
sodik világháborút lezárták. Egyesült példá
ul a kettévágott Németország. Széthullott 
Jugoszlávia, szétvált Csehország és Szlová
kia, s ami pedig a Szovjet Birodalommal tör
tént Ukrajna, a Baltikum s más tagországok 
kiválásával, mindmáig látomás-szerű.

S mindez béketárgyalások és békeszerző
dések nélkül! Nem vagyok történész, főként 
egyetemes történész nem, de üyen irányítás 
és hatalmi erők nélküli változásról nem tu
dok a történelemben. Magyartól: az átrende
ződésben a belső erőknek: népek, nemzetek, 
nem zet-töredékek akaratának még soha 
nem volt ekkora szerepük, mint most. Cseh
szlovákia hetvenesztendős masaryki és be- 
nesi bábjából oly könnyedén pillangózott elő 
Szlovákia, mintha nem is politikai, hanem 
természeti erők segítették volna elő kiröppe- 
nését. Autonómiák, autonóm iák egymás 
mellett és egymás nyomában! Új zászlók, új 
címerek, parlamentek, elkülönülések és új 
igazodások! A hosszú időn át tönkre vert 
múlt új stílusú restaurációja. És kikövetelt 
méltóság és kritika. Mégpedig nem is akár
milyen kritikája a század két elszerencsétle- 
nült békeszerződésének: a Trianoninak és a 
Párizs környékinek, amelyet most kéne vég
re nyugalommal és zsenialitással helyrehoz
nunk.

Ha körü lnézünk  szőkébb és tágabb 
szomszédságunkban, szinte minden társ
nemzetet és kisebbséget följebb emelt a kor
szak, vérrel vagy vér nélkül, egyedül csak a 
három és félmillió, határainkon túli magyar 
maradt ki ebből az emelkedésből. Hiszen, ha 
— miként utaltam rá — önálló lett Horvátor
szág, Szlovénia, Ukrajna, Szlovákia, Észtor
szág, Lettország, Litvánia, M akedónia: 
önállósulásukkal párhuzamosan az lett vol

na egyenrangú változás, ha az erdélyi, a fel
vidéki, a vajdasági és a kárpátaljai magyarok 
is fölléphetnek az autonómia valamelyik 
lépcsőfokára. De nem léphetnek föl. Magu
kat ugyan szervezhetik, beszélni is szabadon 
beszélhetnek az újságokban, a gyűléseiken, 
még akár tüntethetnek is, de a szabadság 
látszatformái mögött azért mindig ott van 
Sütő András kivert szeme, ott van az erköl
csileg összevissza kaszabolt Tőkés László, 
ott vannak az ártatlanul bebörtönzött orosz
hegyi és zetelaki magyarok, akik közül a 
szabadulásuk után már ketten öngyilkosok 
lettek. És természetesen ott varrnak a régi 
titkosszolgálat ezerszemű csapatai, besúgói, 
akik a Ceau^escu-korszak óta csak annyi 
"változást" éltek át, hogy az egyik megyéből 
a másikba helyezték őket, nehogy rájuk is
merhessen valaki.

A szabadság meghasonlásos helyzetében 
egyetlen autonómiára utaló, autonómiát jel
képező esemény történt csak a határon túli 
magyarsággal: a Duna Televízió megszüle
tése. Ez az övék! Vagy ha teljesen még nem 
is, előbb-utóbb annak kell lennie! Ugyan mi
kor kapna a kétmilliós erdélyi magyarság, a 
hatszázezres felvidéki, a négyszázezer körü

Fuhrmann Károly ötvöstálai

li vajdasági, horvátországi, szlovéniai, kár
pátaljai magyar napi nyolc-tízórás adást a 
többségi nemzettől? Soha! [...]

Nem erkölcsi és történelm i köteles- 
ségünk-e nekünk, anyaországi magyarok
nak, hogy autonómia-törekvésüket — ha 
máshonnan nem — hát az "égből" segítsük?

Alighogy leírtam, most eszmélek rá: mi
csoda álszent mondat ez! Micsoda kegyeske
dő nagyképűség! Aki egy összetartozó 
közösségen belül a másiknak segít, az önma
gának is segít. Bolyai János, Körösi Csorna 
Sándor, Bánffy Miklós, Teller Ede, Tamási 
Áron pusztán azért, mert Erdélyben, illetve 
a Bánságban született, csak az erdélyieké és 
a bánságiaké-e? Nem mindannyiunké-e, be
leértve az egész emberiséget is? De hogyan 
szülessenek új Bolyaiak és Tamási Áronok, 
ha az utódaikat a tájékozatlanság és a érdek
telenség völgyszorosaiba szorítják bele. Úgy 
gondolja az ember, ha nemzetközi szerződé
sekből és a készülődő államszerződésekből 
egyelőre hiányoznak is a kollektív jogok, a 
művelődés és a tájékozódás természetes igé
nyéből nem hiányozhatnak.

Nem olyan régen a Balladur-terv Közép- 
Európában és a Balkánon új jövő ígéretével 
jelentkezett. Azt kívánta elérni, hogy a mes
terségesen egymás alá és fölé rendelt nemze
tek  a m ár-m ár rem ény te len  zű rzavar

állapotából a politika és a diplomácia eszkö
zeivel vágják magukat ki és kössenek egy
m ással o lyan  b a rá ti és jó szom széd i 
szerződéseket, amelyekben egyszerre bizto
sítják a határok sérthetetlenségét és az orszá
gaikban élő kisebbségek jogait.

Ma már világosan látszik, hogy a két 
szándék összekapcsolását csakis ártatlan és 
tapasztalatlan nyugati agyak tudták elkép
zelni. Eddig minden üyen összekapcsolás
ból szigorúan csak a határkérdésekre vonat
kozó törvények maradtak érvényben, maga 
a nagyhatalmú status quo, de a mérleg másik 
serpenyőjében didergő közösségi jogokból 
soha nem lett semmi. Hacsak nem romlás, 
fojtogatás, veszteség. Hogyan is lett volna, 
amikor nem azonos fajsúlyúak. A határkér
dések mögött mindig ott állnak az ágyúk, a 
tankok, a halál kiképzett osztagai — a ki
sebbségi kérdések mögött pedig csupán az 
erkölcs áll, a becsület, a sóhajtozások, a sírá
sok, a fűzfára fölfüggesztett, szakadt-húrú 
hegedűk. Kiderült ez az első és a második 
vilgáháború utáni kisebbségi statútumok
ból, chartákból, mégpedig nagyon csúfosan. 
Attól tartok, hogy a nagy reményekre alapo
zott államszerződéseknek is hasonló lesz a 
vége.

Tárgyalni, persze, kell. Folyamatosan, 
hosszan, alaposan és többször megrágva 
mindent. A múltat, a jövőt, a mitologizált 
történelmek halálos feszültségű részleteit.

De vajon hogyan tárgyalhat eredménye
sen és okosan egy olyan kisebbség, amely 
belül, önmagában erőtlen, gyönge? Amely 
testileg és lelldleg is kivérzett.

Vitathatatlan, hogy a második éve sugár
zó Duna Televízió egyre nagyobb hitet és 
tartást növesztett föl a magyar kisebbségben. 
Izmosodó önbecsülést. És ezzel egyidejűleg 
részvételi igényt, nemcsak a politikai élet
ben, hanem a gazdasági élet lassan zöldülő, 
új területein is.

Egy magyarországi televízióba beolvasz
tott Duna hamarosan elveszítené megkülön
böztetett szerepét és föladatát. Autonóm 
gondolatot ugyanis csak autonóm — függet
len! — intézmény képviselhet!

Ha elfogadjuk, hogy a győztesek joga 
mindenkor más, mint a veszteseké, és hogy 
a lehetőségeik is mások, akkor el kell fogad
nunk azt is, hogy a hetven esztendeje külön 
pályára kényszerült erdélyieknek, felvidéki
eknek, vajdaságiaknak és kárpátaljiaknak 
más a viszonyuk a fölkeléshez, a lefekvés
hez, a cégtáblákhoz, a könyvekhez, a törté
nelemhez, a színházhoz, a nyelvhez, az 
utazáshoz, a temetőkhöz, mint nekünk. Más

» » » » » »
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az időhöz, az idő ritmusához és a várakozás
hoz. Minden túlzás nélkül állítom, hogy ami 
a nemzet számára belőlük megújítható len
ne, bennünk már alig. Még akkor is ezt mon
dom, ha gyakran arra kapom föl szégyen
kezve a fejemet, hogy a kisebbségben élők 
nemcsak a románokkal, szerbekkd, szlová
kokkal szemben érzik kisebbséginek magu
kat, hanem velünk, anyaországiakkal szem
ben is. És most, ahelyett, hogy két irányban 
erősítenénk bennük az autonómia tudatát, 
még azt a kevéske magabiztosságot is el 
akarjuk venni tőlük, amelyhez hozzájutot
tak.

Elő kell vennem Sütő András egyik ré
gebbi levelét, amelyben erről a jogos tulajdo
nosi tudatról beszél: "Olvassuk, halljuk a 
Duna-tévé állítólagos törvénytelen mivoltá
ról szóló politikai és fiskális dörgedelmeket, 
s azt kérdezzük: kik ezek a dühös emberek? 
Kik lehetnek azok, akiknek ennyit ér, ennyit 
jelent a kisebbségi létbe szakadt magyar 
nemzeti közösség ügye? Tudjuk, nem tud
juk: más lapra tartozik. Most legyen annyi 
eszünk, hogy ne értsük, miről van szó... Azt 
azonban ki kell jelentenem, és kérlek, Sán
dor, a Duna-tévé itteni magyar nézőinek tö
m eges v é lem én y ek én t is m o n d d  el 
mindenütt, ahol csak lehet: ha ez a műholdas 
adás törvénytelen, akkor mi is, apjastul-fias- 
tul, törvénytelenek vagyunk.

Ha nemzeti kultúránk sugárzása, egy fél
évszázados szellemi nagyböjt félbehagyatá- 
sa tö rv é n y sz eg é s : ak k o r m agunk  is 
törvényszegőkké lettünk! Adjon Isten mind 
csak efféléket! Azt ugyanis mi tudjuk a leg
jobban: mitől kell félteni bennünket. Mert 
voltunk mi már, vagyunk is néha magyar 
eredetű románok, román eredetű székelyek 
és semmilyen eredetű nullifikáltak, mégis 
vagyunk és leszünk minden népekkel békes
ségre vágyó, európai kultúmemzet, mégpe
dig valóságosan és nem bokrétaként csárdás 
kiska lapon."

Ki tud ez ellen a hang ellen televíziós-tan
kokat fölvonultatni? Agyút vagy győztes 
mosolyt? Politikai érvet senki! Gazdaságit is 
csak addig, amíg kiskorúak körében beszél. 
AM agyar Televízióba való beolvasztás nem
hogy költségcsökkentést jelentene az or
szágnak, hanem  komoly ráfizetést. Hisz 
amíg a Duna Televízióban 973 ezer forintba 
kerül egy órányi adás, ugyanez a Magyar 
Televízióban 2 millió 282 ezer forint. Ami 
érthető is, mivelhogy a Duna Televízióban 
250 ember dolgozik, a Magyar Televízióban 
pedig 3600. Az összehasonlítás egyedüli 
szépséghibája, pontosabban: akadálya a

pénzszerzés közti különbség. A Duna Tele
víziónak egyelőre semmi bevétele nincs, rek
lámot csak csepegtetve sugároz, egyrészt 
ügyetlenségből, másrészt bizonyos megfon
tolásból, ezzel szemben a hazai televíziók 
reklámbevétele figyelemre méltó, akár egy 
jóforgalmú áruházé. Az persze más kérdés, 
hogy a négy égtáj felől, s netán a föld alól 
befolyó összegek az állam gondját enyhítik- 
e, vagy az ügyesen mozgó közvetítőkét? De 
a hazai televíziók mostani bevételével szem
ben lassan-lassan földereng a Duna-tévé jö
vőbeli haszna is.

Mire gondolok?
Arra a közeledő reményre, hogy a balká

ni háború hamarosan befejeződik. Továbbá 
arra, hogy a közép-európai demokráciák va
lamelyest megerősödnek, s új gazdasági 
mozgások indulnak el a sok szükséget látott 
térségben. A befektethető pénzen kívül leg
nagyobb értéke a tájékozottságnak lesz. Mai 
szóval élve: az információknak. S a magyar
ságon kívül él-e itt más nép, aki annyi infor
máció befogadására alkalmas és kész, mint 
mi? Végül is sokkal több magyar beszéli a 
szomszédos országok nyelvét, mint megfor
dítva. De ugyanezt elmondhatjuk a franciák
ról, az angolokról, az am erikaiakról, a 
spanyolokról, másokról. Természetesen a 
nyelvtudás minden másfajta tudással is ki
egészül. Hány román ismeri úgy a magyar 
történelmet, földrajzot, jogszokásokat, az el- 
h a llg a táso k , a szem villanások  term é
szetrajzát, mint ahogy egy ott élő magyar a 
románokét? A határon túl és a nyugaton élő 
magyarság tudása, tapasztalata azonnal a 
nemzeti vagyon részévé válhatna, ha nem
csak ábrándoznánk erről. A Duna Televízió 
ennek a tudásnak a mindenapi egyeteme 
lehetne. Távoktatással, adatcserékkel a svéd
országi magyar és a felvidéki magyar között. 
A Tengízben dolgozó magyarok ugyanúgy 
azt a televíziót nézik, mint akár a Hamburg
ban, Oslóban, Münchenben és a Sepsiszent- 
györgyön élők. A lírai nemzetfogalom után 
itt van kezünkben a gazdaságilag is megte
remthető új nemzetfogalom. A Duna-tévét, 
magunk között, Széchenyi István gondolatá
nak és megelevenedő örökségének is tekint
hetnénk.

***
Jó, jó, mindez rendben van, mondják so

kan, illetékesek és illetéktelenek: a Duna Te
lev íz ió ra  szükség  van , h isz  a nehéz 
gazdasági és politikai körülmények vadoná
bán is kitűnően teljesítette küldetését. Csak- 
hát a fogantatása nem volt éppen szeplőtlen! 
Sőt: olyan volt, mint egy törvénytelen szere
lemgyereké! Költségvetésből kezdett mű

ködni, parlam enti jóváhagyás nélkül, és 
székhelyéül is egy író huszonhat négyzet- 
m éteres dolgozószobáját jelölték meg. 
Szentigaz. De hát az élet néha még a döcö
gő demokráciák törvényeinél is erősebb le
het. Ha eddig  nem  m ondtam  el, m ost 
elmondom: a Duna Televízió létrehozásának 
a gondolatáról már három-négy év óta be
széltünk néhányan: Kőhalmi Ferenc, Zelnik 
József, Timkó Iván, s egy Amerikában élő 
dél-koreai üzletember, Thongsun Park. A 
tervek és az ábrándok a remény nagy gólya
lábain topogtak körül minket, de eljött a 
nagy alkalom: a Magyarok III. Világtalálko
zója 1992 augusztusában. Úgy gondoltuk: a 
világ minden országából összesereglett ma
gyar segít nekünk a gondolat elfogadtatásá
ban . Segítenek  a szám űzetésben  és a 
kisebbségben élők egyaránt. így a záróbe
szédemben nyugodtan bejelenthettem, hogy 
a "mozaik-nemzet" összefogását, összehan
golását egy nagy körben sugárzó, műholdas 
televízió megteremtésével szolgálhatnánk a 
leghatékonyabban. A bejelentés után kitörő, 
törvényerejű taps még engem is meglepett.

És ha már személyes vallomásba keve
redtem, a törvénytelenség orvén még azt is 
el kell mondanom, hogy az égi csatorna be
jelentését én sem a miniszterelnökkel, sem az 
ellenzék vezetőivel nem egyeztettem. És 
egyetlen televíziós kiskirállyal sem. Tudtam, 
ha bárkinek szólok, elkezdődik az aggályos
kodás, a kócrágás, a jogászkodás, az irigy
ség, az ellenerők mozgósítása, és az egész 
gondolat szétfoszlú. Mi tagadás: puccsot 
követtem el, illetve követtünk el néhányan. 
Egy hasznosnak és barátságosnak nevezhető 
"államcsínyt". Vigaszt utólag is József Attila 
egyik keveset idézett versétől kaptam. Ezzel 
kezdi A bún dm ű versét:

Zord bűnös vagyok, azt hiszem, 
de jól érzem magam.

Csak az zavar e semmiben, 
mért nincs bűnöm, ha van.

Hogy bűnös vagyok, nem vitás.
De bármit gondolok,

az én bűnöm valami más.
Tán együgyű dolog.

Jól tudom, hogy a Duna Televízió sorsá
ról történő politikai s pénzügyi döntés nem 
maradhat az "alkotmányozó líra" jogkörén s 
világán belül. De azt is tudom, hogy az igen 
vagy a nem a Himnuszban is megfogalma
zott balsors törvényerejű jelentéséhez iga
zodhat

Részletek egy hosszabb tanulmányból

Varga András ötvöstálai
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EGYED EMESE

M E SÉ K
A tükör
A tükö r Veliában készült, 

p e rsz e  b ro n zb ó l, és c sa lád i 
e re k ly é n e k  s z á m íto t t .  H a 
bosszús volt az ember, fénye
síthette órákig — le is csillapo
dott közben, hiszen valóságos 
m űvészet volt a bekarcolt fi
nom  vonalakat felszabadítani, 
újra összefüggővé tenni. Kést 
éleztek és koszorút fontak a ké
pen egym áshoz valószerűtle
nül közel álló alakok. N égy
lovas harci szekerén m ár köze
ledett — szemből, hogy eltipor
jon — a szigorú hom lokú Nap; 
a bokák, sarkak között m ár sar
jadt az olajfa, a szőlő; trónusok 
és zsám olyok között tétovázott
— derű  és révület között — az 
életre kelt em berek csoportja, 
de őrállók is, leselkedők is, ta
nú  nélkül sem  halál sem  szüle
tés ; h á t  m ég  az  e g y m á s ra  
szomjazók találkozása! Itt a sa
rokban a béljóslás titkaira tanít
ja birka májából Tarchont egy 
beavatott:

— De hiszen ez az én arcom!
— ereszti el az átm elegedett 
tükröt Tages.

De Bégoé nem  válaszolhat: 
nincs ott, nincs sehol.

Azért is kell hozzád fordulnom 
állandóan, mert magam csak a vál
tozásaimat észlelem, és megbolon
dulnék, ha nem hihetnék valami 
állandóban. Például egy színben, 
amelynek nem árt az idő vagy a 
levegő; egy szívben, amely nem 
szűnik meg figyelemmel kísérni a 
szenvtelen világot. A zt mondom: 
hallgasd meg könyörgésemet, és 
megnyugszom. Eszembe sem jut, 
hogy a szavak avíttak vagy gyön
gék, hogy úgy zuhan az ismeret
lenbe a szó, mint metszett kő a vár 
kútjába.

Miért május?
M iért május az áldozat hó

napja, m iért tér vissza az iszo
nyat ideje m indegyre, mire jó a 
tudás , m ire jók a m esék, ha 
nem  lehet a pusztu lást meg
előzni, de legalább elodázni?

A leányfaló  tó  tö rténeté t 
szinte gyermekfejjel olvastam, 
és ki tudja, hányszor. Szép volt 
és ijesztő, de nem  kellett igazán 
kom olyan  venn i, e lvégre  az 
utakon, m ég a hegyi ösvénye
ken is hihetetlen a hintó; a he
g y i tav o n  éd esk és  tú lz á s  a 
hattyú; m it keresne a Székely

fö ldön  egy tucat vadhattyú? 
Mégis érdem es volt tudn ia  ten
gerszem  csodálatos történetét.

H á ro m  e sz te n d e je  v ív ta  
m eg harcát az anyasággal m in
den  félelemnek kiszolgáltatot
tan Annácska. Ikrei születtek, 
két kislány. Ót negyednapra te
m ették — virágzott a jácint, bo
londu l felerősödött a tavaszi 
m adárszó.

A ztán idén szintén m ájus
ban ez a lepkeszavú lány, ez a 
tizenkét évét m eghazudtolóan 
csöndes pillantású — ő is oda
lett, pedig  a tónak, a mesebeli 
szörnynek hírét sem  hallotta, 
odalett jövőstől-koszorústól, és 
g o n d o lk o z h a tu n k , gy ilkosa  
volt-e, vagy végzete.

Ő is Anna volt; kagyelem. 
Gyerekpillantása, akár az őzsu
táé; ki adta neki, nekik ezt a 
nevet? Milyen vizekben fürde- 
nek?

Betű a vásznon
A nő ládáját alaposan á t

vizsgálták, az aranylem ezké
ket félretették, de a hat vég 
vásznat kár lett volna fel nem  
használni valam i éretelmes cél
ra. Kibontották az első teker
cse t, és ig azán  nem  z a v a rt 
senkit, hogy tele van írva.

— Üzenje m eg a kisebbik 
flotta kapitányának, hogy szá
m ítson két ládányi rakom ány
ra — hallatszott az udvarból. 
— H olnapra m eg is leszünk, 
készítheti a szállítólevelet.

Az eresz alól eltűnt a szur
kos hordó. Bégoé ládája három

vég vászonnal lett üresebb.
A jósok tudják, hogy m in

den nép m ásképpen indul a 
nagy utazásra. Itt m a valakit 
végleg elválasztottak m egfog
ható világától, m egfosztották 
m indentől, amitől egy m agate
hetetlent csak lehet és — az 
írással befelé — vászonba te
kerték.

De jól megvagyunk azokkal, 
akik nincsenek itt. Nem kémek en
ni, nem tesznek szemrehányást, 
nem híznak és nem öregszenek, 
bölcsek vagy hallgatagok, derűsek, 
mélabúsak — kedvünk szerint.

Nem fáj, nem fáraszt az ölelé
sük, úgy vannak, hogy pillanaton
ként terem the tjük  meg — 
szüntethetjük meg őket. félelmetes 
képességgel ruháztál fel, messzi Is
tenünk: tudásodba avattál, s ját
szunk a legfélelmetesebb titkokkal. 
Mire mindent megtudnánk, min
dent elfelejtünk.

Rekviem 
egy seregélyért
A zt m ond tad , m ind ig  itt 

lennél. Pedig furcsa egy kert ez: 
a gerendák közt dongó fészkel, 
a háznak nincs kéménye, és az 
ablaka kifele nyílik; két cseme
te közül az egyik kiszárad; a 
dió él, a szőlő terem, a liliom 
seny ved, a rózsa virágzik — de 
ha nem  ad az Ú r esőt, egy korty 
vizet sem  látsz: nincs kút, sem  
forrás fél m érföldnyi körzet
ben.

H árom  vasajtót kell kinyit
nod, míg ideérsz.

Az első u tán  m eglátod a 
szomjan veszett szam ár tisztá
sát, és jobbra valam ikori kőpaj
táját. (Gyom, pókljáló, lakat.)

Átlépsz a m ásodik vaskü
szöbön, és m eg kell kerülnöd a 
százesztendős vadcseresznye
fát. Ne nyúlj a feldöntött asztal
hoz — másé; nem  akar többé 
melléje telepedni.

A szom széd szőlőben sere
gélytetem et lóbál a szél: ná- 
lunkfelé ilyen a madárijesztő.

... Azt m ondod, mindig. Mit 
jelent?

Mert ha belépsz a harm adik 
kapun is, benn vagy a békesség
ben, de benn vagy a börtönben 
is, m ert beljebb nincs tovább. 
Hova vágyakoznánk, ha m indig 
itt élnénk?

Dobszó
A város keleti kútja mellett 

esett össze, azt h itték az asszo
nyok, napszúrása van; ebben 
az utcában nem  ism erte senki.

— Kinek állhat a szolgálatá
ban ez a serdületlen fiú? — ha
jolt az arcába a bölcs. — Rosz- 
szul nyírták a haját, de  a term e
te figyelemre méltó; és a voná
sa ib an  v a n  v a lam i e lőkelő , 
nem: valam i elárvultság.

— Mi a neved? — fogta meg 
az idegen kezet.— H ova tartot
tál? Ism ersz valakit Caerében?

Tiro ködön keresztül hallott 
igen távolról érkező hangokat. 
Dobolást, szinte harci ütem e
ket. Tudta, hogy m a m ég el kell 
érnie a kikötőbe, valam i alkal
mas hazugsággal el kell fogad
tatnia m agát a kapitánnyal: mi 
lesz m ásképp a m egálm odott 
győzelemmel?

Evezőkre, vitorlákra gondolt. 
Iszonyatos szomjúság gyötörte.

— N edűn— nyögte ki végül, 
vagy csak hitte, hogy mondja. 
Elvesztette az eszméletét.

A bölcs vizet töltött a vegyí
tőedénybe, aztán bort. — Kár 
ezért a fiúért — gondolta. De 
hagyta pihenni a szellős tornácon, 
időnként elűzte arcáról a szemte
len legyeket. Egy levél értelmezé- 
sével b íbelődö tt, úgy  érezte 
magát, mint a ketrecben vergődő 
mókus: a monoton ritmus fogva 
tartotta, m int a rács, a képzeletét: 

"Egyszer, am int egy kis ku
tya küly köt vertek az ú ton

ott járván — m ondják — 
m egkönyörült s odaszólt:

hagyd már abba, ne üsd! 
hisz ez itt egy férfibarátom

lelke — felismertem nyom
ban a hangjairól."

Eszébe jutott a hecc, a bekö
tött fejű harcos, a nekivadult ál
la t. — Felköltöm  a fiú t — 
döntötte el.
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SIMON BALÁZS

ITT LEGALÁBB 
BÖLCSEN SÖTÉTEDIK...
Itt legalább bölcsen sötétedik —
A falakat lassan, nyaldosva 
Futja be a homály,
Mint kívül a repkény,
És úgy játszika bútorok 
Sötét lakkozásán, mint 
Máshol a fény; hiába 
Nyikorog az ajtó és 
Sötét a hall, hiába 
Őrzi magányát a szék örökre 
Hihetetlenül,
S az írógép hiába szórja szét,
Üti egymásra a betűket 
Önhatalmúlag, sok éve már:
Mégsem ez a döntő,
Ami itt van, meg nem ítélhető,
Még van, de már elévült,
Mint egy alá nem írt tértiveoény,
Mint sok nekem írt levél,
Amit én sose láttam,
S az Égi Múzeumba így került —
De bölcsen sötétedik, tűnik 
Méltósággal, ellentmond némán,
És mosolyog: aki a széket 
Csinálta, már nem él,
Talán a székében üldögél,
S neki jólesik, pipázik,
S a füst egy árnyalattal sötétebbre 
Vonja a diófa pác színét...
A falra akasHott gyékény 
Nem élte túl a nádvágókést,
De magába vette,
Terhes lett tóle, és 
Megszüli majd, addig 
A zöld és piros minták alatt 
Egyre feszesebbre húzza szálait,
Miközben kívül szárad és törik...
Itt semmi nem működik.
Hiába dühöngök, megőrzi fölényét:
Nem szolgál Iá, nem kezes,
Titka nincs, a bútoroknak sincs 
Megállapítható stílusa, de 
A gázkonvektor is beilleszkedik;
Nem mesélnek, történetük sem igen 
Lehet, de bennük bölcsen sötäedik,
Ami nem kifürkészhető, 
Megközelíthetetlenek, szűziesek,
Noha — talán — már öregek,
Végül megtörnek, tudják, hogy 
Feladom, hozzáidomulok a priccshez,
Ami nyom, a takaróhoz, bár nem 
Melegít, képtelenül elvékonyult,
(Pedig használva alig volt) — 
Belenyugszom úgyis, mert tudom,
Hiába faggatom:
Tárgyaknak álcázott bálványok,
Buddhák, kővé vált istenkirályok, 
Múmiák,
Az üresség arcát hordozzák 
Szóra bírhatatlanul.

ORBÁN JÁNOS DÉNES 
MÍG NEM LÁTSZIK 
A CSÖNGETÉS
Egy szoba sarkában állok, velem szemben te, 
egy másik sarokban. Mintha szénbe lennénk 
ágyazva, olyan iszonyúan tömör a sötétség, 
ha leomlanának a falak, akkor is megőrizné 
a szoba alakját. Néhány perc ez a találkozás, 
csak ennyi adatott, és nem engedik, hogy 
még egyszer, utoljára megöleljelek, azt 
sem, hogy lássalak. Idánként vaku villan, 
ellenőriznek, én pedig láthatlak néhány 
tizedmásodpercig. Hát hallgasd a hangom, 
mert csak ezt adhatom most neked; egészen 
a tiéd, érted válik darabosból zöngéssé, 
durvából meleggé, dallamossá. Érzed, hogy 
ebben az ősi, elemi sötétben már minden 
irányból én szólok hozzád, nem kell, hogy 
láss, hiszen hallod végtelen erőmet, amely 
meglágyítja ezt a gyilkos töménységet. Két 
idő küzd egymással, az egyik hideg, 
pontosan kimért másodpercek hátán 
hozza a halált, a másik mérhetetlen és 
körülhatárolhatatlan, s fölénye addig tart, 
míg a találkozásunk végét jelentő csöngetés 
nem siet az első idő segítségére. Beszélek.
A vaku fénye már csak lassan tűnik el, és 
láthatlak, ahogy megkövültén, arcodra fagyott 
könnyekkel támaszkodsz a falnak. S a hangom 
most kéz, combjaid simogatja, körülöleli 
dohányvirág derekadat, becsúszik az ing alá, a 
rémülettől megdermedt mellbimbót melengetni, 
most száj, a sovány nyakat csókolja, 
zsebkendőként szárítja föl a könnyeket, most 
ismét kéz, az ingedet gombolja, és még nem 
látszik a csöngetés...............
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KELEMEN HUNOR

FÉLELEM
a tánc után sután helyére megy 
egy félmosoly egy szürke lepkeszámy 
a félelem hogy holnapra nem lesz 
tovább tovább itt most ne álljál meg

parázs vadkenderparázs villogó 
kakukkrepülés az őrületen 
felfutott egy szál félő holnapra 
nem lesz repülj hát fél és meg ne állj

legyél csavar iszonyú forgatás 
erő legyél mely engem felcsavar 
sugár legyél ki mélyen belém vág 
kímélet nélkül összerázz égesd

bőrömet hamvassz el zárjál magad
ba temess el a tánc után a tánc 
után egy újabb tánc után sután 
egy félmosoly és félelem újra

reszketés szorító rettegés hogy 
semmi sem marad hogy ott marad a 
semmi légüres szoba illata 
vadkender illata egy szürke lepkeszámy

CÁPAEZREDES
mint óceánban u halak 
bezárva s mégis szabadon 
sötét jégfolyosón hallak 
délben is az éjt bámulom

oh, gondolj ma még rám 
üvöltsön benned a vonat 
hajnalban margarétám 
kérlek vigyázz ma még rám

nem viszlek táncba többé 
te kedves primadonna 
még mindig azt hiszem élek 
vágy őrület és manna

takar be szívemből ázott 
atomok zuhognak agyamba 
cápa ezredes leszek, kedves 
örökre bezárva önmagamba

A DÉMON OSTORAI
az éjszakákban rémület van pupillámon 
át macskák járnak szívemben pokolgép ketyeg 
fülemből hangok dallamok halkan suttogva

ki-be szállnak félálomban ostorba fon egy 
láthatatlan démon szorosan kezében tart 
feje fölött bolygóként forgók hajszálvékony

madzagon ijesztő mezők fölött lógok jól 
elszédít röptét egyre csak forgat: lehunyom 
szemem ne lássam kinek a hátára sújtok

lehunyom szemem ne lássam milyen ostorral 
vernek kövek robbannak légnyomás szédület 
s a mezőn minden macskatalpra néma esés

süket zuhanás a csuromvizes hajnalra



GYÖRGY ATTILA

ANGYALI
PARÓKA
Eleinte csak panaszkodott, mint 

mindenki, ha rosszul érzi magát. Fartáji, 
és gerincfájdalmakról beszélt, amit ter
mészetesen senki sem vett komolyan. 
Elvégre, ki hallott már ilyent? Aztán 
harmadnapra kimúlt — ha szabad e ki
fejezést használni —, meghalt a menny
ország rangban nyolcadik angyala, 
Kromách. Ott feküdt, lecsüngő szár
nyakkal, kifakult glóriával a fügefa 
alatt; a többi, gyanútlan angyalt annyira 
megrendítette az eset, eszükbe sem ju
tott felravatalozni, kellő külsőségeket 
biztosítani a tragikus eseménynek.

Kromách főangyal halála mélysége
sen feldúlta a mennyországi kedélye
ket. Napokon át csak erről folyt a 
beszéd, a legfőbb, szent trónteremtől 
egészen a közangyalok szállásáig. 
Olyan téma volt ez, amelyre Lucifer bu
kása óta nem volt példa. "Példátlan" — 
suttogták a sarkon összefutó angyalok. 
"Hihetetlen" — csóválták némelyek a 
fejüket, bár a halál ténye már hivatalo
san is beismertetett, mihelyt az Úr némi 
hümmögés és fejvakarás után kimondta 
a szomorú szentenciát.

Kromách főangyal váratlan halála 
igen sokrétű, és fölöttébb bonyolult 
problémákat támasztott a mennyben. 
Az arra hivatott angyalok és jogtudós 
kerubinok már neki is láttak az angyali 
halálesetből támadó kényes és végeér
hetetlen kérdések megválaszolásának: 
Hogyan lehetséges egy angyali lény ha
lála? Ki tölti be a hiányával keletkező 
űrt? Hogyan alakul ezek után a szellem 
halhatatlanságának tézise? Melyek lesz
nek az eset következményei a pokol, a 
tisztítótűz, valamint a földiek számára? 
Csupa megválaszolhatatlan, fogas kér
dés, melyek pusztán fölmerülésük té
nyével alapjában rázkódtatták meg a 
fennálló, egyetemes Rendet. Nem csoda 
hát, ha egy idő után a mennyországi 
hangulat egyre ingerültebbé vált. A hár- 
fások már csak ímmel-ámmal és egyre 
siralmasabb dallamokat pengettek 
hangszerükön, az idvezült lelkek két
ségbe vonták az örök életet (úgy érez
ték, átverték  őket), a főangyalok 
egyik-másika pedig a tanathofóbia kel
lemetlen tüneteit érszlelte magán. A 
helyzet tarthatatlanná vált. Ami a leg
rosszabb: az Úrral sem lehetett konzul
tálni, hiszen közvetlenül a haláleset 
után ismeretlen helyre távozott. Vala
honnan elterjedt a hír, miszerint új vilá
got készül teremteni; ez azonban 
annyira komolytalan hipotézisnek bi
zonyult, amit valamire való angyal még 
csak meghallgatásra sem érdemesít. 
Még akkor sem, ha az őstörténeti fügefa 
alatt, halhatatlanságával dacolva, halott 
főangyal hever. Mert azért mindig, min
dennek van egy határa, még a lehetet
lenségnek is.

A nagy felfordulás közben meg is 
feledkeztek szegény Kromách, néhai fő
angyal teteméről. O maga erről, persze, 
állapota miatt már nem vehetett tudo
mást, tehát továbbra is békésen és ab
szolút nyugalomban feküdt a para
dicsomi földön. Hosszú, hajdanában

sokat irigyelt szőke angyalhaja rende
zetlen tincsekben borult a megereszke
dett vállakra.

Eltelt egy kis idő, míg végre, vala
melyik angyalnak eszébe jutott a vég
tisztesség kérdése. Csak úgy, ebek 
harmincadjára azért mégsem hagyhat
ják. Még akkor sem, ha a mennyország
ban nincsenek ebek.

A végtisztesség körül azonban 
újabb problémák merültek föl. Temetés
ről természetesen szó sem lehetett. A 
hamvasz tás variánsát leszavazták az el
lenzéki angyalok. A balzsamozást 
ugyan mindenki elfogadta, ez azonban 
teljesen fölöslegesnek bizonyult, hiszen 
az angyali étertest amúgy sem romlan
dó. Végül, jobb híján, úgy döntöttek, a 
mennyei mauzóleumba helyezik, a 
frigyláda, a Salamon-pecsét és Illés sze
kere mellé. El is indultak a kijelölt an
gyalok, átszállítani a testet a kijelölt 
helyre.

Ekkor azonban drámai fordulat kö
vetkezett be. Ki tudja, enélkül talán az 
idők végezetéig töprengtek volna a fé
nyes angyali elmék a haláleset okán. 
Disszertációkat, tudós értekezéseket ír
tak volna az esetről, népszerű talány
ként maradt volna fönn örök időkig a 
képtelen haláleset. Azonban nem így 
adatott meg.

Történt ugyanis, hogy cipekedés 
közben az egyik teherhordó angyal ké
zelőgombja, hogy, hogyan nem, de be
leakadt néhai Kromách főangyal 
holtában is parádésan csillogó hajzuha- 
tagába. Beleakadt, és mindenki legna
gyobb ámulatára, bámulatára, döb
benetére, sőt megbotránkozására a né
hai főangyal ékes hajzata ELVÁLT, le
csúszott fejéről. Csupasz, fényes, 
tisztességben megkopaszodott kobak 
tárult a meglepett angyalsereg szemei 
elé; a szóban forgó kézelőről pedig 
megadóan, alázatosan csüngött alá a 
szőke, angyali paróka.

Mondanom sem kell, azonnal teljes 
lett a zűrzavar. Kézről kézre járt az érté
kes trófea, különféle vélemények hang
zottak el, állásfoglalások, miegymás. 
Abban azonban a kezdeti felfordulás 
után mindannyian megegyeztek, hogy 
ezáltal jóval leegyszerűsödött az ügy, 
mert napnál világosabb, hogy egy ilyen 
különc, elvetemült, hamis toliakkal, il
letve parókával ékeskedő angyaltól 
már minden más kitelhetik. Még az is, 
hogy eléggé el nem ítélhető módon, 
fittyet hányva az ég törvényeinek, csak 
úgy elhalálozzon.

Ezzel a váratlan fordulattal aztán 
nemsokára le is csitult az ügy visszatért 
minden a régi kerékvágásba, s lassacs
kán már el is felejtették az öreg Kro
mách főangyalt. A csodák ugyanis még 
a mennyországban is csak három napig 
tartanak.

*
Nem tudni, honnan ered a pletyka, 

de manapság mennyországszerte azt 
rebesgetik, Ráfáel arkangyalnak műlá
ba van. Az Úr szóvivője szerint mindez 
persze aljas rágalom, régi ellenfelének, 
Lucifernek újabb provokációja.
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M INDEN M INDEGY
avagy
közös nevezőre hozás, m isztikus mese orvén
És egyszeresük folyton eszembe jut a rémkirály. Nem igaz, 
hogy a rémkirály félelmetes; legalábbis nem csak félelmetes, 

éppen úgy lehet nevetséges is, példának okáért ha a tündérki
rályhoz akar hasonlítani, mint múltkoriban, mikor az őt meg 
nem illető tündéri pompába öltözött, —

s fölemelt egy csörrenó ékszert, amelyet Anuazó kedvéért 
pottyantott le valahonnan a hetedik mennyország tájékáról, 

diadémként körítetté dudoros homlokára, s máris tündéri fen
ségnek érezve magát nyílt szólásra szája. Na így — mondta 
mosolyogva,

de mivel senki nem nevetett, folytatta: — Egyszóval, egy 
ideig most én leszek — én vagyok! — a tündérkirály, amint 

ezt bárki megállapíthatja mihelyt rámnéz; hiszen tulajdonkép
pen nincs is olyan nagy különbség rém és tündér között, főként, 
ha valaki olyan képességekkel van megáldva mint én, hogy

"hason fekszem, s hanyatt látszom"
ami természetesen csak egy hasonlat, mely az ellentétek 

elválaszthatatlan egymásbafonódását, sőt azonosságát jelenti, 
aminthogy... De ekkor már képtelenek voltunk tovább hallgatni, 
hiszen rémként, sőt királyként is elviselhető volt, na de így, 
tündérként! hát elhatároztuk

hogy nem, igazából soha tefobé rá sem fogunk nézni.
Elküldjük, és nem lesz többé rém, nem lesz király, de még 

tündér sem, hiszen két lábbal rúgta fel démoni létezésünk alap
vető szabályait, és megrendült bennünk az iránta érzett hit, de 
még a félelem is. Szomorúan, bizalmaskodó nosztalgiával bú
csúztunk tőle, a végső formulával: — míg

igaz voltál, igaz voltam benned —
de most már ennek vége, nem igaz többé rémséged, tündér- 

séged is hamis volt, s ezen már semmi nem változtathat, leg
alábbis itt és most nem. Talán majd egyszer, ha elérkeznek az 
igazán nehéz idők, a gyönyörrel és kínnal teljes

fizikai megtestesülések. Tulajdon megtestesüléseink itt 
olvadnak össze, itt olvadhatnak össze csak, megízlelni, meg

tapasztalni a másik oldal örökre tilos ízét. Az anyag, a szellem 
által magára hagyatott anyag misztériuma kell ahhoz, hogy 
egyidőben lehessünk tündér és rém, szép és szörnyeteg, Én és 
Te. S hogy onnan majd a boldogok, vagy a szenvedők közé

kerülik miattad — s kerülsz te miattam — az már 
csak árnyalatnyi különbséget jelent, az okok és okozatok 

nem mindig logikus függvényében. Minden mindegy, és min
den Egy lesz majd, s ha szükség lesz rá sem kérdem, hogy:

Ki lesz erósb? Megmentlek ellenedre
mert magamat mentem meg Veled. Egyetlen helyes cseleke

dettel leszünk egyszerre Rém, Tündér, Király, Világ, Isten, sőt 
maga a megmentést kiváltó veszedelem is, és igazából akkor 
higgyük el csak, hogy a

"természeti törvények" képzeletünk szüleményei, 
mint ahogyan saját létezésünk, tehát gondolataink is — és 

boldogan zuhanunk majd a nemlétező képzeletünk által terem
tett nemlétező, tehát abszolút semmibe. De addig is, gyakran 
eszembe jut az igaz rémkirály, és mindig, az idők végezetéig 
marad az emlékezésre

egy kis idó, igaz hogy már nagyon kevés, de mindig...
Megjegyzés: A szövegben dőlt betűkkel jelölt mondatok a 

soron következő művek mindegyikének a százharmincadik oldalán, 
a huszadik sorban találhatók meg:

1. Szőcs Géza: A vendégszerető
2. Gilgames
3. Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
4. Szilágyi Domokos: Élnem adjatok
5. Josepn Heller: Valami történt
6. Ferenczes István: megőszülsz mint a fenyvesek"
7. Rudolf Steiner Teosofie
8. P. Antonio de Alarcon: A háromszögletű kalap
9. Madách Imre: Az ember tragédiája

10. Robert M. Pirsig: A zen és a motorkerékpárápolás művészete
11. Molnár Vilmos: Levél Szingapúrból.
("kivétel Ferenczes István verssora)
Nem használtam föl szövegrészeket:
Longosz: Daphnisz és Chloé; Stanislaw Lem: Kiberiáda; J. K. 

Toole Tökfilkók szövetsége, illetve John Updike Nyúlketrec c. 
műveibőL Másokból sem.

----------------HELIKON------------------------
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HELIKON

1848/49 TISZTJEI
Amikor 1848 májusában több 

száz aktív császári-királyi tiszt 
áthelyezését kérte az alakuló ma
gyar csapatokhoz, ennek igen 
erős egzisztenciális okai voltak.

Természetesen a jelentkezők 
többségét magyar, vagy magyar- 
országi tisztek tették ki, akik — 
nem egészen alap nélkül — úgy 
érezték, hogy a császári-királyi 
hadseregben hátrányban vannak 
a német anyanyelvűekkel szem
ben. S akik arra szám ítottak, 
hogy az önálló magyar hadügy
minisztérium égisze alatt szerve
ződő sereg végre lehetőséget 
nyújt képességeik kibontakozta
tására.

Mert miről is volt szó? Arról, 
hogy a magyar kormány fennha
tósága alatt, az uralkodó bele
egyezésével olyan új csapatok 
alakultak, melyekbe — eggyel 
magasabb rendfokozatban és jó
val magasabb fizetésért — a csá
szári-királyi hadsereg tisztjei a 
bécsi hadügyminiszter engedé
lyével léphettek át. Ez az új had
erő kimondottan magyar jellegű 
lesz ugyan, és az új magyar alkot
mányra esküszik fel — de ugyan
akkor az uralkodóra is, vagyis 
végső soron a birodalom hadse
regének részeként fogható fel.

A példa különben sem volt 
egyedülálló, hiszen éppen ekkor 
Bécsben és Ausztria-szerte szin
tén a honvédséghez hasonló jel
leg ű  ö n k én te s  c sap a to k  — 
vadász zászlóaljak — alakultak, 
melyekhez a tiszteket szintén a 
császári-királyi hadsereg adta. A 
különbség — gondolhatták a 
honvédcsapatokhoz átlépők — 
csak az ellenfélben lesz: míg az 
előbbiek számára az itáliai had
színtér nyújt lehetőséget, hogy 
kitüntessék magukat — és elő
lépjenek —> ők majd az udvar 
által is lázadásnak minősített ma
gyarországi szerb felkelést fogják 
leverni.

A politikai helyzet 1848 szep
tem berére  azonban alaposan 
megváltozott. Radetzky leverte 
az itáliai felkelést, Windisch-Gra- 
etz a prágai forradalmat. S az el
lenforradalom felülkerekedését a 
bécsi udvar Magyarország ápri
lisban szerzett jogainak megnyir
bálására kívánta felhasználni. Az 
ugyan számára is világos volt, 
hogy a feudális rend felszámolá
sát többé nem lehet meg nem tör
téntté tenni. Magyarország széles 
körű függetlenségén és a polgári 
szabadságjogokon azonban je
lentős mértékben szűkíteni kí
vánt. S hogy ez minél m ara
déktalanabbik, a saját elképzelé
sek szerint történjék meg, kato
nai lépésre szánta el magát. A 
tényleges hatalmat gyakorló ka-

marillától — amely a Habsburg- 
ház főhercegeiből, vezető állami 
hivatalnokokból és tábornokok
ból állt — Jelladc, Horvátország 
bánja felhatalm azást kapott, 
hogy verje le a "forradalmi párt" 
uralmát Magyarországon.

Az udvar hasonló célból a 
magyarországi szerb, szlovák és 
román nemzeti mozgalom veze
tőivel is szövetséget kötött, akik
nek ennek fejében különféle 
nemzeti jellegű jogokat helyezett 
kilátásba. Am mindez egyelőre 
még teljes titokban történt. Hi
szen számolni kellett a dolgok er
kölcsi oldalával — az uralkodó 
magyar alkotmányra tett esküjét 
egyik pillantról a másikra nem 
lehetett csak úgy felrúgni — és 
Jelladc esetleges vereségével, 
mely lehetetlen helyzetet terem
tene.

Jelladc szeptember közepén 
mintegy 40 ezer ember — a csá
szári-királyi haderő Horvátor
szág b an  á llom ásozó  része, 
valamint nagy számú népfelkelő 
— élén betört Magyarországra. 
Támadását a magyar kormány
hoz hű soralakulatok, két hon
v éd zász ló a lj és nem zető ri 
csapatok fogadták.

így az a furcsa helyzet állt lé
nyegében  elő, hogy egy és 
ugyanazon birodalom hadsere
gének két része került szembe 
egymással. (...)

A függetlenségi nyilatkozatot 
ellenző tiszteknek rá kellett éb
redniük, visszaút nincs többé. 
Akarva, vagy akaratlanul 1848 
októberében olyan kényszerpá
lyára kerültek, amelyről nem le
h e te tt  m ár le té rn i. E rezték , 
tudták, hogy a jogi alap — a ma

gyar alkotmányra tett eskü —, 
amellyel szolgálatukat a honvéd
seregben addig megindokolhat
ták, a függetlenségi nyilatko
zattal semmivé foszlott. A végle
tekig  k ié leze tt he lyzetben  a 
visszalépésre azonban már nem 
volt lehetőség. Sőt, most már csak 
a megtorlástól való félelem oká
ból is győzni kellett, tovább har
colni.

Egy klasszikus megállapítás 
szerint 1849 tavaszán a magyar- 
országi hadszíntéren az öreg 
Ausztria a fiatal Ausztriától szen
vedett vereséget. E tétel igaz is, 
nem is. Helytálló, amennyiben a 
császári seregeket idős, 60-70 
éves, a magyart pedig cs. k. tisz
tekből lett 30-40, sőt huszonéves 
tábornokok vezették. Ám azt 
sem szabad  figyelm en kívül 
hagynunk, hogy ez utóbbiak ál
talában ekkor már elég messze 
kerültek attól a felfogástól, azok
tól a politikai nézetektől, melye
ket a birodalmi hadsereg tiszt
jeként vallottak.

A m agyar szabadságharcot 
kutatásaink szerint végül is 992 
olyan személy harcolta végig, aki 
aktív császári-királyi tisztként 
került a honvédseregbe. Ez a 
honvédsereg egész tisztikarának 
— amely mintegy 10 ezer főt 
számlált — ugyan csupán 10%- 
át, a honvédsereg felső vezetésén 
belül azonban jóval magasabb 
számot tett ki.

Az említett 992 fő közül 2 tá
bornokként, 1 ezredesként, 6 
alezredesként, 12 őrnagyként, 
177 századosként, 238 főhad
nagyként, 556 pedig hadnagy-, il
letve alhadnagyként szolgált 
1848-ig a császári-királyi hadse
regben. Közülük tábornoki ran
got 22, ezredesit 56, alezredesit 
76, őrnagyit 230, századosit 441. 
főhadnagyit 62, hadnagyit pedig

5 fő ért el a honvédseregben.
A honvédseregben a táborno

kok száma 34, az ezredeseké 105, 
az alezredeseké 190, az őrnagyo
ké 525, a századosoké 2 270, a 
hadnagyoké és főhadnagyoké 
mintegy 7 ezer volt. Ez azt jelenti, 
hogy a honvédsereg tábornoki 
karának  64,7%-a, ezredesi és 
álezredeseinek 44,7%-a, őrna
gyainak 43,9%-a, századosainak 
pedig 19,6%-a az aktív császári
királyi tisztek közül került ki. (A 
kép teljessé tételéhez megemlít
jük, hogy a honvédsereg tisztika
rában szolgálatot vállalt mintegy 
150 olyan tiszt is, aki még 1848 
előtt hagyta el a császári-királyi 
hadsereget — nyugalm azott, 
vagy kilépett tisztek —, továbbá 
az 1830/31. évi lengyel felkelő 
hadsereg kb. 30 tisztje.)

A honvédsereghez csatlako
zott aktív császári-királyi tisztek 
nemzetiség szerinti összetétele a
következő képet mutatja:

Nemzetiség Fő %
magyar 645 65,1
német és osztrák 179 18,0
szerb és horvát 38 3,8
lengyel 18 1,8
olasz 13 U
egyéb 42 4,2
katorv dinasztia 33 3,3
ismeretlen 24 2,4
Összesen 992 100,0

A fenti megoszlás szemlélte-
tésére, konkrét példaként vá
lasszuk ki a honvédtábornokká 
lett aktív császári-királyi tisztek 
csoportját. Ebben az esetben a 
nemzetiségi megoszlás így ala
kul:

magyar 3 fő 59,0%
német és osztrák 6 fő 27,2% 
szerb és horvát 2 fő 9,0% 
katona dinasztia 1 fő 4,8%
Összesen 22 fő 100,0%
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Az általunk választott kate

gória arányszámai némileg eltér
nek ugyan  az átlag tó l — az 
előbbi táblázat adataitól —, a mé
lyebb elemzés érdekében azon
ban tekintsünk el ettől.

Vizsgáljuk meg először is a 
magyarokat. Itt mindjárt a nemze
tiség tekintetében is finomításra 
van alkalmunk: a magát magyar
nak valló 13 tábornok közül kettő
— Czetz János és Kiss Ernő — 
etnikailag örmény, egy — Kiss 
Pál — macedon-román, egy — 
Kmety György — szlovák, egy 
pedig — Pikéty (Piquetti) Ágos
ton — francia származású volt.

Szárm azásukat tekintve ti
zenegyen nemesek voltak, a ma
g y a r k ö zb irto k o s  nem esség  
tagjai, köztük egy nagybirtokos
— Kiss Ernő — és egy középsze
rű vagyonnal rendelkező főne
mes: hajnácskeői gróf Vécsey 
Károly. Ebből háromnak az apja 
maga is császári-királyi tiszt volt
— gróf Vécseyé altábornagy, a 
Mária Terézia rend lovagja és az 
udvari magyar nemesi testőrség 
kapitánya —, a többié gazdálko
dó és vármegyei hivatalnok.

A két nem nemesi születésű 
táb o rn o k  G áspár A ndrás és 
Kmety György volt, az előbbi 
egy csizmadia, az utóbbi evangé
likus lelkész fiaként látta meg a 
napvilágot. (Érdekes, hogy a 
Habsburg-ház trónfosztását kö
vetően egyedül éppen az a Gás
pár A ndrás vonult vissza az 
aktív szolgálattól, aki az egész 
honvéd tábornoki kar egyetlen 
népi származású tagja volt.) (...)

A német anyanyelvűeknél 
még a magyarokénál is tarkább a 
kép. Köztük a hat tábornoknál 
maradva — hárman a magyaror
szági németségből származtak. 
Aulich Lajos, aki egy vendégfo
gadós fiaként 1793-ban Pozsony
ban lá tta  m eg a napv ilágo t, 
katonai szolgálatát még a napó
leoni háborúk alatt, 1812-ben 
kezdte, és 1848 őszén mint a csá
szári-királyi 2. gyalogezred alez
redese csatlakozott alakulatával 
a honvédsereghez. A szabad
ságharcban előbb hadosztály-, 
m ajd  had testparancsnokkén t 
harcolt, végül hadügyminiszter 
lett. Ugyancsak magyarországi 
német polgárcsaládból született 
1795-ben Léhner György, 1848 
őszéig császári-királyi gyalogsá
gi őrnagy, majd honvédezredes, 
végül tábornok, ő a honvédsereg 
felfegyverzésénél és felszerelésé
nél szerzett kiváló érdemeket. 
Végül Schweidel József (sz. 1796) 
császári-királyi huszár őrnagy
ként, illetve tábornokként a ma
gyar kormány mindenkori szék
helyének helyőrségparancsno
ka.

E három tábornoki rendfoko
zatot elért tiszt egyben jelképezi 
azt az állásfoglalást, ami a ma
gyarországi németség döntő há

nyadát 1848/49-ben jellemezte. 
Ők — az erdélyi szászok kivéte
lével — a magyar szabadságharc 
lelkes támogatóinak és tevőleges 
résztvevőinek bizonyultak. Ez 
főként abból adódott, hogy a ma
gyarországi németek az ország 
polgárosodásában élen járó és 
abban érdekelt népcsoportját al
kották. Másfelől pedig abban a 
bizonyos "ja, ja, wir sind deuts
che, aber un g arn -d eu tsch e"  
szemléletmódban gyökerezett, 
amelynek alapját az a felismerés 
képezte, hogy Magyaroszág — 
kivívott, vagy megvédendő — 
jogai az ő jogaik is, és fordítva: a 
M a g y aro rszág o t fenyegető  
H absbu rg  abszo lu tizm us — 
mindenfajta állampatriotizmus 
ellenére — fejlődésük szempont
jából számukra is visszalépést je
lentene.

A honvédseregben szolgála
tot vállaló több tucat osztrák csá

FELHÍVÁS
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete kötelességének tartja az 

1848-49-es szabadságharc vértanúi kolozsvári emlékművének a res
taurálását és megőrzését.

Az emlékművet — amelyet, amint az köztudott, évtizedek óta 
először, szervezetünk 1994. március 15-én megkoszorúzott — mind 
az idő ún. "vasfoga", mind pedig illetéktelenek megrongálták.

Helyrehozatala olyan tetemes összegbe kerül, amellyel jelenleg a 
Kolozs megyei szervezet nem rendelkezik. Ezért azzal a kéréssel 
fordulunk városunk, Kolozs megye és az ország magyarságához, 
hogy támogassanak nemes célkitűzésünk megvalósításában.

A restaurálást 1994. október 6-ig kell(ene) befejezni, amikor ün
nepélyes megkoszorúzására is sor kerül.

Várjuk tehát intézmények, egyesületek, vállalkozók, magánsze
mélyek támogatását. Pénzbeli céladományaikat — "szoborjavításra" 
— megjelöléssel személyesen is le adhatják szervezetünk pénztárá
nál, postán is elküldhetik az RMDSZ — UDMR 3400 Cluj, Strada 
Pavlov nr. 21. címre, avagy letehetik bankszámlánkra: BCR — 
45.10.4.260 — Filiala Cluj.

Megértésüket és támogatásukat előre is köszöni:
Az RMDSZ Kolozs megyei Szervezete

szári-királyi tiszt közül egy fő, a 
bécsi születésű Ernst Poelt Ritter 
von Poeltenberg ért el tábornoki 
rendfokozatot. Kimutathatóan a 
magyar alkotmány védelmére le
tett esküje — melyet 1848 nyará
tól kezdve a bécsi hadügymi
nisztérium utasítására minden 
Magyarországon szolgálatot tel
jesítő tisztnek le kellett tennie — 
alapján állt a m agyar szabad
ságharc oldalára.

Friedrich Eder császári-kirá
lyi vezérőrnagy 1782-ben Mor
vaországban született vagyonta
lan ném et polgári családból. 
1800-ban m egkezdett katonai 
pályája során fokozatosan küz
dötte fel magát tábornokká, és 
kapott von Eichenhain előnéwel 
nemesi rangot. 1848-ban már hu
zamosabb ideje Magyarorszá
gon szolgált és a szegedi dandár 
parancsnoka volt. K ezdettől 
részt vett a szerb felkelők elleni 
harcokban, és az októberi fordu
lat, sőt az 1848/49 fordulóján ki
alakult válság után is kitartott a 
magyar oldalon: Mészáros Lázár 
mellett az egyetlen császári tá
bornokként.

A magyarság, illetve a ma
gyar függetlenségi harc iránti 
szimpátia alapján különben szá
mos birodalmi születésű német 
tiszt lépett át a császári-királyi 
hadseregből a honvédseregbe. 
Ilyen volt például Karl Graf Le- 
iningen-Westerburg von Alt-Le- 
iningen százados, egy ősi hesseni 
család sarja, ő t  egyrészt felesége 
és itteni birtokai kötötték a ma
gyar ügyhöz, másrészt politikai 
jellegű okok: a német egység hí
veként vallott Habsburg-ellen es
ség. (...)

(Részletek Bona Gábor ta
nulmányából)

Honvédemlék Kolozsváron
A világosi fegyverletételt súlyos megtorlás követte. Csaknem 500 

honvéd törzstiszt és tábornok került a császáriak kezére. Közülük 22 főt 
halálra ítéltek és kivégeztek; 12 fő fogságban halt meg, 266 fő kettőtől 
kilenc évig terjedő várfogságot szenvedett, 132 fő egy éven belül am
nesztiában részesült, 23 főt közlegényként besoroztak a császári sereg
be, 27 főt felmentettek, 5 főt pedig kiutasítottak a birodalom területéről.

*
Állítólag több tisztet végeztek ki Aradon kívül más erdélyi városok

ban is. A kolozsvári vértanúavatás Urban császári hadvezér műve volt 
Legismertebb áldozata Tamás András (Csíkmadéfalva, 1784. okt 26.- 
Kolozsvár, 1849. XI. 9.) nemzetőr alezredes. A csíksomlyói gimnázium
ban végzett, 1800 és 1839 között hivatásos katona volt, őrnagyi rangban 
vonult nyugdíjba. 1849. januárjától Csíkszereda térparancsnoka, márci
usban már alezredes s a csíkszéki nemzetőrség parancsnoka; résztvett 
az erdélyi csatákban. Az összeomlás őszén rögtönítélő bíróság ítélte 
halálra és társaival együtt a szamosfalvi határban ma is álló emlékmű 
helyén végezték ki. Tamás András lassan porladó házsongárdi sírkövé
nek teljes felirata valaha ez vo lt "EMLÉKÉRE VOLT CS. K. HUSZÁ- 
RÖRNYAGY KÉSŐBB HONVÉDALEZREDES CSÍKMADÉFALVI 
TAMÁS ANDRÁSNAK KI SZÜ. OCT. 25.1784: HAZA IRÁNTI SZERE- 
TETÉÉRT MINT VÉRTANÚ KISZENVEDETT KOLOSVÁRT NOV. 9. 
1849. Emelve Cs. széki honvéd egylet által több lelkes kolosvári polgá
rok hozzájárultával 1869."
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OKTÓBERI ÉVFORDULÓK
1 - 9 0  éve született Folke Fridell svéd író
2 - 125 éve született Mohandasz Karamcsand Gándhi

indiai filozófus
90 éve született Graham Greene angol író

3 - 440 éve született Fülke Greville angol író
75 éve született Eduardas Miezelaitis litván költő

4 - 100 éve született Frans Gunnar Bengtsson svéd költő
5 - 130 éve halt meg Madách Imre magyar író 
6 -1 7 0  éve született Dobsa Lajos magyar író

80 éve született Thor Heyerdahl norvég író 
2080 éve született Caius Sallustius Crispus 
római történetíró

7 - 130 éve született Josef Stefan Kubin cseh író
8 - 240 éve halt meg Henry Fielding angol író

130 éve született Branislav Nusic szerb író
9 - 440 éve született Balassi Bálint magyar költő

100 éve halt meg Justh Zsigmond magyar író 
1 0 -1 6 0  éve született Aleksis Kivi finn író
11 - 75 éve halt meg Kari Adolf Gjellerup dán író

100 éve született Borisz Andrejevics Pilnyák orosz író
12 - 60 éve született Fábián Ernő romániai magyar filozófus

90 éve halt meg Stefan Peticä román költő
13 - 150 éve született Mihail D. Comea román költő 

125 éve halt meg Charles-Augustin de Saint-Beuve 
francia kritikus

1 4 - 6 0  éve született Hervay Gizella romániai magyar 
költőnő

425 éve született Giambattista Marino olasz író 
190 éve született Grigol Orbeliani grúz költő

15 - 320 éve halt meg Robert Herrick angol költő
180 éve született Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő 
150 éve született Friedrich Nietzsche német filozófus

16 - 140 éve született Kari Kautsky német politikus 
300 éve halt meg Samuel Pufendorf német jogász

17 - 130 éve született Elinor Glyn angol írónő
18 - 30 éve halt meg Barta Lajos magyar író 

100 éve született Déry Tibor magyar író
100 született Jurij Nyikolajevics Tinyanov orosz író

19 - 360 éve született Vang Sih-csen kínai költő
20 - 470 éve halt meg Thomas Linacre angol humanista 

140 éve született Arthur Rimbaud francia költő
21 - 190 éve született Jósé Antonio Maitín venezuelai költő
22 - 140 éve halt meg Jeremias Gotthelf svájci író

60 éve született Pomogáts Béla magyar 
irodalomtörténész

23 - 70 éve született Sergiu Farcá^an román író 
260 éve született Nicolas-Edme Restif

de la Bretonne francia író
24 - 125 éve született Gudmundur Fridjónsson izlandi író
25 - 150 éve született Joseph Étienne Marmette kanadai író
26 - 110 éve halt meg Ion Codru-Drágu^anu román író
27 - 320 éve halt meg Hallgrímur Pétursson izlandi költő

80 éve született Dylan Thomas walesi költő
28 - 240 éve halt meg Friedrich von Hagedorn német költő 

150 éve halt meg Kisfaludy Sándor magyar költő
125 éve született Johannes Linnankoski finn író 
290 éve halt meg John William Locke angol filozófus 
40 éve halt meg Nagy Lajos magyar író

29 - 70 éve halt meg Frances Eliza Bumett amerikai írónő
30 - 360 éve halt meg Káldi György magyar műfordító

10 éve halt meg Korda István romániai magyar író
31 - 30 éve halt meg Bóka László magyar író, kritikus 

480 éve született Wolfgang Lazius osztrák humanista
? - 510 éve halt meg Luigi P ú d  olasz költő

GELLERT SÁNDOR VERS- 
ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

szervezőbizottságának felhívása
A szatmárnémeti RMDSZ, az Anyanyelvi Konferenda, a szat

márnémeti MADISZ, a Kapcsolatok Művelődési Alapítvány, a 
szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság, az EMKE Szat- 
már megyei szervezete 1994. december 10-11-én ötödik alkalom
mal rendezi meg a Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyt.

Az első négy kiadás művészi színvonala, szatmárnémeti kö
zönségének versszeretete, versmondáshoz való ragaszkodása azt 
igazolja, hogy ez a művészi vetélkedő részévé vált a város műve
lődési életének.

Örömmel tapasztaltuk, hogy nem csak erdélyi, székelyföldi, 
partiumi szavalok érzik magukénak ezt a versenyt, hanem a 
vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi műkedvelő 
előadók is.

Az előző évek tapasztalatait leszűrve, boldogan teszünk ele
get kedves kötelességünknek és a VILÁGON BÁRHOL élő mű
kedvelők szám ára ötödik alkalom m al is m eghirdetjük a 
GELLÉRT SÁNDOR VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT.

A rendezvény célja a kisebbségi magyar irodalom, a népköl
tészet és az egyetemes magyar irodalom népszerűsítése, a pódi
u m m ű v észe t ism ert és k ik ísé rle tezen d ő  eszközeivel 
anyanyelvűnk ápolása a tiszta szép magyar beszéd iránti igény 
fejlesztése és ébrentartása.

Részvételi tudnivalók:
1. A Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyen a világon 

bárhol élő műkedvelők részt vehetnek, akik nem végeztek szín- 
művészeti főiskolát vagy akadémiát, illetve nem működnek hi
vatalos előadóként.

2. Betöltötték 16. életévüket.
3. A versenyző elküldi a szatmárnémeti MADISZ címére 

(3900. Satu Maré, Mihail Viteazul 10.) azt a jelentkezési lapot, 
amelyen vezeték- és keresztneve, születési adatai, pontos lakcí
me, foglalkozása, telefonszáma szerepel. Mellékeli a bemutatásra 
szánt irodalmi művek teljes szövegét.

A verseny irodalmi anyaga:
- egy szabadon választott vers vagy próza a kisebbségi 

magyar irodalomból.
- egy szabadon választott vers vagy próza az egyetemes 

magyar irodalomból, amelybe természetesen beletartozik mind 
a kisebbségi irodalom, mind a népköltészet minden műfaja.

Egy-egy előadás időtartama nem haladhatja meg a 12 percet, 
de nem lehet kevesebb 2 percnél.

A különböző területeket a következőképpen képviselhetik a 
versenyzők: 3 szavaiét várunk Bihar, Hargita, Kovászna, Maros 
és Szatmár megyékből. 2 szavaiét indíthat Kolozs, Máramaros, 
Szilágy és Temes megye, valamint Bukarest. A többi romániai 
megyéből egy-egy szavaiét várunk.

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell a helyi RMDSZ vagy 
EMKE ajánlásával, amelyből kitűnik, hogy a jelentkező méltó
képpen tudja megyéjét képviselni. Számukra teljes ellátást bizto
sítunk a verseny két napjára.

2-2 szavaiét várunk Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Borsod- 
Abaúj-Zemplén, Heves és más magyarországi megyékből, vala
m int a Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Horvát
országból, Szlovéniából. Elküldtük meghívónkat a legnagyobb 
nyugati magyar közösségeknek, ahonnan országonként 2-2 sza
vaiét várunk.

Azok a vers- vagy prózamondók, akik valamilyen ok miatt 
nem vehettek részt a helyi vagy megyei selejtezőkön, így nem 
rendelkezhetnek a fenti ajánlással, csak akkor vehetnek részt a 
Szatmárnémetiben sorra kerülő döntőn ha, befizetnek 10 000 lej 
részvételi díjat a MADISZ címére. Ezzel elnyerik mindazokat a 
részvételi jogokat, amiket a többi résztvevő.

Díjazás: I. díj 80 000 lej
II. díj 60 000 lej
III. díj 50 000 lej
közönségdíj 50 000 lej

Jelentkezési határidő: 1994. november 20.
M inden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
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szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

HOMÉROSZ I.
Homérosz (? Kr. e. 8. sz. — ? Kr. e. 8. sz.) 

görög költő; az ókori görög irodalom első két 
fennmaradt eposzának szerzőjeként emlegeti 
a hagyomány. Személyét sűrű homály borítja. 
Némely források vak énekesnek mondják, 
egy epigramma szerint hét város versengett, 
melyik mondhatja szülöttének. Már a helle
nizmus (Kr. e. 3. sz. — Kr. u. 3. sz.) korában is 
kétely támadt, hogy a két hősköltemény, az 
ílidsz és az Odüsszeia költője létezett-e és azo
nos személy volt-e, legtöbben mégis egyazon 
szerző alkotásának tartják mindkettőt. A "ho
méroszi kérdés" mindmáig lezáratlan. A ha
talmas mondái anyag azonban a két eposzban 
erősen megrostálva és gondosan elrendezve 
tárul elénk, és egy vezérgondolat köré csopor
tosul, ami kizárni látszik, hogy a homéroszi 
művek korábbi eposzok laza egybefűzései 
volnának. Mindazonáltal továbbra is vitatják, 
hogy az Odüsszeia meg az ílidsz ugyanattól a 
szerzőtől származik-e, mivel lényegbevágó 
különbség mutatkozik a két eposz világképe 
és megformálása között. Az Iliász cselekmé
nyének történelmi alapja az, hogy a Kr. e. 
14-12 századokban a görögországi néptör
zsek egyike, az akhájok portyázó támadáso
kat intéztek a Kisázsia égéi partján virágzó 
városok ellen. Az eposz minden valószínűség 
szerint három-négyszáz évvel később keletke
zett, és Kr. e. a 6. században rögzítették írás
ban. A tíz esztendeig tartó trójai háború 
végének 52 napját fogja át a 15700 hexameter
ből álló és a hellenizmus tudósai által 24 ének

re tagolt Iliász. Az Agamemnón és Meneláosz 
vezette akhájok azért keltek hadra Trója (más 
névéi ílion) ellen, hogy megtoroljanak egy nő
rablást: Meneláosz feleségét, Helénát elrabol
ta (vagy megszöktette) Priámosz trójai király 
fia, Párisz. A költő a trójai mondakör egyetlen 
mozzanatát ragadja ki, Akhilleusz haragját,

amely a görögök és a trójaiak támogatásában 
megoszló istenek vetélkedését is fordulópont
ra juttatja. Akhilleusz haragra gerjed, mert 
Agamemnón — visszaélve fővezért hatalmá
val — elvette tőle rabszolgalányát, Briszéiszt; 
nem hajlandó tovább harcolni, visszavonul 
sátrába, s távollétében a trójaiak súlyos csapá
sokat mérnek az ostromlókra. A cselekmény 
következő csomópontja: Hektór, a trójai vezér, 
a király másik fia megöli Patrokloszt, Akhille
usz legjobb barátját, és a fájdalom ismét harcra 
tüzeli a félisteni hőst. Párviadalban legyőzi 
Hektóit, holttestét hard kocsihoz kötözve há
rom napig vonszolja maga után. Vonakodik 
kiadni a tetemet a trójaiaknak, de aztán meg
indítják Priámosz sirámai, így Hektór temeté
si szertartásával zárul a hősköltemény. Atrójai 
háborúhoz kapcsolódik Odüsszeusz (Ulys
ses) mítosza is, a hadjáratot követő tízéves 
bolyongásának és hazatérésének témáját az 
utolsó 40 nap történetébe sűrítve énekli meg a 
12100 hexametert kitevő (ugyancsak 24 ének
re tagolt) Odüsszeia. Bár az istenek világa itt is 
fontos szerepet tölt be, az emberi cselekvés 
lehetőségei szélesebbre tágulnak. Odüssze
usz bolyongásai közben feleségének, Pénelo
pénak a kérői — akik szüntelenül dőzsölnek, 
arra várva, hogy az asszony valamelyiküket 
férjéül választja — szétdúlják a házaspár ott
honát. Pénelopé azonban reméli, hogy férje 
előbb-utóbb visszatér, ezért furfangosan halo
gatja a döntést A "leleményes" Odüsszeusz 
csak sok-sok kaland és viszontagság után vető
dik haza Ithakába. Előbb a fia előtt fedi fel kilétét 
az álruhás vándor, majd miután közös erővel 
megölték a kérőket s a hűtlen rabszolgákat, Pé
nelopé előtt is színt vall. Végül kimegy birtokára, 
hogy apjával, Laertésszel találkozzék.

ÍLIÁSZ
HUSZONKETTEDIK ÉNEK 
HEKTÓR HALÁLA
Félve szaladtak a várban szerte, akárcsak az őzek; 
ittak, a szomjukat oltották, testük verítékét 
hűtve, a szép párkánynak dőltek; míg az akhájok 
vállrafeszült pajzzsal közelebb törtettek a falhoz.
Ám Hektárt maradásra kötözte a vészteli végzet 
trójai bástya előtt a mezőn, Szkaiai kapujánál.
Ekkor a Péleidészhez ekép szólt Phoibosz Apollón: 

"Fürge, futó lábbal, Péleuszfia, mondd, minek űzöl? 
Földilakó létedre miért kergetsz örök istent?
Nem látod, ki vagyok, csak dúlsz-fúlsz nagy haragodban. 
Lám, nincs gondod a trójaiak riadott seregére, 
mely teelőled a várba szökött, te meg erre kitértél: 
engem ugyan le nem ölsz, hisz rajtam nem fog a végzet." 

Neki nagyot sóhajtva felelte a fürge Akhilleusz: 
"Rászedtél, Nyilazó, leg-ölőbb isten, te: a faltól 

erre lecsaltál; bár sok trósz mart volna fogával 
földbe előbb, semmint Trójába kerül menekülve.
Nagy hírtől fosztottál meg, s kiemelted a bajból 
könnyen a trósz sereget, nem féltél nagy haragomtól: 
megbosszulnám ezt rajtad, csak volna erőm rá!"

Szólt, és Trója felé tovaszökkent büszke haraggal, 
gyorsan, akárcsak a díjszerző ló száll szekerével, 
könnyeden, úgy, ahogy az rohan át kifeszülve a síkon, 
lábát és térdét Akhileusz oly gyorsan emelte.

ó t  legelőbb az öreg Priámosz szeme látta meg ekkor, 
hogy robogott a mezőn s ragyogott, mint csillag az égen, 
mely koraősszel kél: s tündöklő szép sugarakkal 
süt le a sok csillag seregéből éji fejéikor.

s Órión ebe néven hívják őt a halandók:
legragyogóbb csillag, de nagyon rossz jel, mivel oly nagy
forrólázzal emészti a gyarló földilakókat:
így ragyogott Akhileusz mellén futtában a vértje.
Följajdult az öreg, s verdeste fejét a kezével;
majd a magasba emelte kezét, keseregve kiáltott,
úgy kérlelte szerette fiát: de az állt a kapuknál
és dühösen vágyott Akhileusszal megverekedni.
Szólt az öreg hozzá, könnyek közt tárta ki karját:

"Drága fiam, Hektór, egyedül be ne várd ama férfit, 
távol a társaktól, hogy a végzetedet be ne töltsed 
nyomban, mert Akhileusz leterít: hisz sokkal erősebb, 
jaj, a gonosz, csak óként kedvelnék isteneink is, 
mint én: akkor azonnal ebek s keselyűk lakomáznák 
holttetemét: s ez a gyötrő kín tovaszállna szivemből.
Sok daliás fiú sarjamtól fosztott meg Akhilleusz, 
ezt átdöfte, amazt távol szigetekre eladta.
S most is két fiamat, Polüdóroszt s véle Lükáónt 
nem fedezem föl a trójai várba szorult daliák közt, 
kit szép Láothoé, a királynő, szült nekem egykor.
Ám ha a táborban még él két gyermekem, akkor 
érccel, arannyal megváltom: van bőven a házban, 
mert sok kincset adott lányával a nagynevű Altész. 
Hogyha pedig holtak s Hádész házába hatoltak, 
telkemet és az anyát, a szülőket fájdalom éri.
Mégis, a nép számára a fájdalom úgy rövidebb lesz, 
hogyha te meg nem halsz ugyanúgy Akhileusz keze által, 
jer be a várba, fiam, hogy megmentsd hévül a bástyán 
Trója fiát s lányát; nagy hírt ne szerezz Akhileusznak, 
és kedves szép életedet te magad ne veszítsd el.
Engem, a szánandót is szánj, aki még nyomorultan 
bírom eszem, s akit aggságom küszöbén siralomnak 
sorsával sorvaszt Kronidész atya, látom előre, 
hogy megölik fiaim s eltépik lányaim innen,
» > »  folytatás a 12., 13., 14. oldalon
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HELIKON

folytatás a 12. oldalról
s hálótermeimet dúlják, s a kicsiny csecsemőket 
földhöz csapkodják a dühöngő harci zsivajban, 
s hurcolják menyeim gyilkos kezeikkel a dűlők.
S végül nyers húsomon marakodnak tán a kapuknál 
kinn a kutyák, miután testemből kard hegyes érce, 
vagy kiröpített dárda ragadta magával a lelkem: 
s melyeket asztalnál házunk-őrizni neveltem 
én magam, itt isznak véremből, s tébolyodottan 
nyúlnak el ajtómnál. Hiszen illik az ifjúhoz ez mind, 
harcban elesve heverni kemény érc vágta sebekkel, 
mert még holttetemén is minden szép, ami látszik: 
ámde ha már ősz fürtjeit és ószfürtü szakállát 
és a szemérmét mocskolják a kutyák a legyilkolt 
vénnek— földilakót ennél keserűbb sosem érhet."

Szólt azGreg, s ősz hajfürtjét szaggatta fejéről, 
tépve vadul, de fiának meg nem győzte a lelkét.
Másrészről pedig anyja nyögött, sürü könnyeket ontva, 
fölfedvén kebelét, s emlőjét tartva kezével, 
könnyeket ontva beszélt hozzá, szárnyas szavakat szólt: 

"Hektár, drága fiam, tiszteld ezt s szánd meg anyádat, 
hogyha e gond-csititó emlőt adtam neked egykor, 
jusson eszedbe, fiam; s bentről tartsd távol a szörnyű 
férfit, jöjj be közénk, ki ne állj tusakodni elébe; 
jaj, nyomorult: hisz hogyha megöl, kiterítve az ágyon 
én se sirathatlak, te virágom, drága szülöttem, 
sem sokajándékú feleséged: messze mitőlünk,

\  fürge kutyák falnak föl majd az akháji hajóknál."
Nagy zokogás közt ók így szóltak drága fiukhoz, 

így könyörögtek; azonban Hektár lelke szilárd volt: 
állt és várt roppant Akhileuszra, ki egyre közelgett.
Mint ahogyan hegyi sárkány vár a közelbejövőre, 
ártalmas füveken jakomázott, s mérge elönti, 
rettentően néz, tekeregve a sziklaüregnél: 
úgy Hektár sose-csillapodó, heve indulatában 
nem hátrált, ragyogó paizsát támasztva a falnak; 
s felsóhajtva éképen szólt nagylelkű szivéhez:

"Jaj nekem, íme, ha visszamegyek várunkba kapunkon, 
Púlüdamász fog először szídni-gyalázni, ki kért rá, 
hogy seregünket a várba vezessem még ama vészes 
éjjel, amelyen a hős Akhileusz fölkelt a csatára.
Nem hallgattam rá, noha jobb lett volna valóban!
Most hogy olyan sokakat veszítettem el őrületemben, 
tartok a trószoktól s rtagyuszdlyú trójai nőktől, 
még valamely nálam hitványabb ily szavakat szól:
»Hektár, bízva magában, a népét elveszítette!«
Ezt mondják; de hiszen sokkal jobb lesz nekem akkor 
megverekednem Akhilleusszal s haza győztesen érnem, 
vagy pedig ottvesznem, ha dicsőén küzdők a várért.
S hátha letenném itt köldökkel-domboru pajzsom 
és az erős sisakot, s falhoz támasztva a dárdám, 
úgy mennék a dicsőnevü hős Akhileusznak elébe, 
és oadígémém Helenét s vele mindama kincset, 
mit csak Alexandrosz hordott el a görbe hajókon 
Trója felé, hisz a cívódásnak kezdete ez volt;
Átreidáknák adom, hordják el, s minden akhájnak 
más-más kincset adok, valamit csak rejt ez a város: 
és meg is esketnék rá minden trójai vént, hogy 
nem rejt el semmit, de elosztunk kétfelé minden 
kincset, amit csak e hőnszeretett város fala őriz.
Csakhogy az én kedves lelkem mért szól velem erről?
Úgy ne legyen, hogy elébe megyek, s 6 nem könyörül meg, 
nem becsül, ámde megöl, ha mezítelen állok elébe, 
könnyen, akárcsak egy asszonyt, mert levetettem a fegyvert. 
Véle bizony lehetetlen a szikláról vagy a tölgyről 
szólni csevegve, miként a leány meg az ifjú szokása, 
mint ahogyan hajadonlány szól csevegőn a legénnyel. 
Sokkal jobb mennél hamarabb nekivágni a harcnak: 
lássuk: olümposzi Zeusz melyikünknek nyújt diadalmat." 
így töprengett s várt; Akhileusz meg jött közelébe, 

mint maga Arész jő, a sisakrázó, a csatázó;
Pélion ormán nőtt iszonyú kőris-kelevézét 
rázta a válla fölött, s körülötte az érc ragyogott, mint 
fennlobogó túzláng, vagy mint hajnalba kelő nap. 
Megremegett Hektár, amikor meglátta, bevárni 
már nem merte, a várkapu mellől félve futott el.

És Akhileusz, gyors lábában bizakodva, rohant rá.
M int hegyek ölyve, a legsebesebb valamennyi madár közt, 
félénkszívü galambra vadászik, könnyű rohammal: 
s ez ki-kitör remegőn, hanem az vijjogva közelget, 
sűrűn csapva le rá, mivel űzi utána a lelke: 
így támadt Akhileusz egyenest neki: Trója falánál 
félve futott Hektár és térdét gyorsan emelte.
Ekkor az őrhely előtt, meg a szellős vadfügefánál 
végig a fal mellett, a szekérúton száguldtak: 
és odaértek a kettős szépvizü kúthoz, ahonnan 
mélyöroényü Szkamandrosz két forrása előtör.
Egy forrás langyos vízzel bugyog és körülötte 
száll a magasba a gőz, mint füst, ha lobognak a lángok; 
másiknak vize nyáron hűvös, akárcsak a jégnek 
zápora, vagy mint hó, vagy mint kristályba fagyott víz. 
Ott vannak közelükben a szépkövezésü medencék, 
jó széles gödrök, melyekben a drága ruhákat 
trójaiak feleségei és szép lányai mosták 
régen, békében, mielőtt az akháj sereg eljött.
Erre rohantak el ők, menekülve ez, űzve a másik; 
nem hitvány a futó, de az űző még derekabb volt 
és gyors; mert nem is áldozat-állatot és nem ökörbőrt 
kívántak, mely a gyors versenyző férfiú díja, 
ám a lovas Hektár leikéért futva szaladtak.
Mint ha patás versenyparipák vágtatnak a jelző 
cél-oszlop körül: és nagy díj vár ott a nyerőre, 
drága triposz, vagy nő, ha halottat tisztel a verseny: 
éppígy örvénylettek ezek sebesen Priamosznak 
vára körül háromszor: az isten mind odanézett.
5 köztük az emberek, istenek apja beszélt legelőször:

"Jaj, be nagyon szeretett férfit látok szemeimmel,
mint űzik bástyák körül ót: sír bennem a lélek 
Hektárért, ki ökörcombot sokat égete nékem, 
sokoölgyú ídé tetején, máskor meg a várnaa. 
legmagasán: és most ott űzi a fényes Akhilleusz 
ßrge futó lábbal, Priamosz városfala mentén.
Istenek, ezt fontoljátok meg, döntsetek ebben, 
mentsük-e ót ki a végromlásból, vagy pedig immár 
hagyjuk, hogy, noha hős, végleg letiporja Akhilleusz? " 

így szólt erre az istennő, a bagólyszemü Paliasz:
"Mit mondtál, te sötétfelhős, ragyogó-villámú 

édesapánk? a halandót, régen sorsnak-adottat 
újra föloldoznád a riasztóhangu haláltól?
Tedd; de mi többiek ezt mindnyájan nem helyeseljük." 
Válaszul erre ekép szólt fellegtorlaszoló Zeusz:
"Bátran, Trítogeneia, derék lányom: hisz e szókat 

nem mondtam komolyan, s teneked kedvezni kívánok: 
tedd csak, amit jónak tart elméd, és ne habozzál."

Szólt, buzdítva a már rég elszánt Pállasz Athénét. 
Útnakeredt ez, olümposzi csúcsról alászökkenve.
Hektárt gyors Akhileusz ezalatt folyton nyomon űzte. 
Mint amikor szarvasborjat ver az eb föl az erdőn 
fektéből, s azután völgyön-szakadékokon űzi; 
és ha az elrejtőzik a sűrűbe búvá riadtan, 
addig inai szimatolva, amíg föl nem leli újra: 
így Hektár se tudott elbújni a gyors Akhileusztól, 
mert valahányszor a dardanidák kapujának iramlott, 
hogy nekifutm a jólépült tornyokhoz elérjen, 
honnan a társak tán föntről óvnák nyilaikkal — 
mindig elébe csapott Akhileusz s nekiűzte a síknak 
újra: pedig sebesen surrant a torony fele folyton.
Mint aki álmában kerget valakit, de hiába:
mert nem tud menekülni amaz, de nem éri be ez sem:
így nem tudta elérni az ót, só  sem tovaszökni.
Mégis, a végzettől Hektár most hogy szabadul meg, 
hogyha nem áll oda mégegyszer, legutolszor Apollón, 
oldala mellé, hogy térdét, erejét tüzesítse?
Népe felé tiltón intett Akhileusz a fejével, 
hogy keserű nyilait Hektárra ne lőjje ki senki: 
el ne rabolja a hírt és második 6 ne maradjon.
Végül amint negyedízben kerültek már a kutakhoz,
Zeusz az arany mérleghez nyúlt s a magasba emelte; 
s hosszuranyujtó vég két sorsát tette be abba:
Hektórét meg Akhilleuszét, s tartotta középen
6 maga: és Hektár végzet-teli napja lesüllyedt 
Hádész háza felé; elhagyta azonnal Apollón.
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S most Akhileuszhoz ment a bagolyszemü Paliasz Athéné, 
oldala mellé állt s hozzá szárnyas szavakat szólt:
"Most bízzunk, Zeusznak kedves, ragyogó nagy Akhilleusz, 
abban, hogy nagy hírt hordunk az akháji hajókhoz,
Hektárt elpusztítva, akármíly éhes a harcra.
Ó most már többé mielólünk nem menekülhet, 
bárhogyan is kínlódik a messzeható nagy Apollón, 
pajzsos Zeusz atya lába előtt fetrengve a földön.
Állj meg most és fújd ki magad: hanem én odalépek 
Hektárhoz, s majd ráveszem őt, hogy a harcra kiálljon."

Mondta Athéné; s 6 így tett, lelkien örömmel: 
érchegyü dárdájának dőlt, egyhelybe megállott.
Pállasz meg tovaszállt s utolérte az isteni Hektárt, 
s Déiphoboszhoz volt érc-hangra s alakra hasonló.
Oldala mellé állt s hozzá szárnyas szavakat szólt: 
"Testvérem, be nagyon rég üldöz a fényes Akhilleusz, 
fürge futó lábbal, Priamosz városfala mentén; 
most már álljunk meg s kergessük vissza mi ketten."
Néki sisakrázó deli Hektór válaszul így szólt:

"Déiphobosz, téged szeretett legjobban a szívem 
mind közt, kit Priamosz s Hekabé testvéremül adtak: 
most azután érzem: mégjobban tisztel a lelkem, 
mert amikor megláttál, mertél messze kijönni 
értem a bástya mögül; míg, lám, odabent ül a többi."
Másodszor szólt most a bagolyszemü Paliasz Athéné: 

"Testvérem, hisz apánk meg anyánk kérlelve karolta 
hosszan a térdemet és körben könyörögtek a társak, 
hogy ki ne jöjjek (mert mind ennyire félnék a várban): 
csakhogy az én lelkem gyötrő gyász marta belülről.
Hát csak harcoljunk hevesen, csöppet se kíméljük 
dárdáinkat; hadd lássuk: tud-e minket Akhilleusz 
elpusztítani és véres zsákmánnyal eredni 
görbe hajóikhoz, vagy dárdád dönti halálba."

így szólt és ravaszul vezetett a bagolyszemü Paliasz.
Majd mikor útjuk után egymás közelébe kerültek, 
szólt a sisakrázó Hektór Akhileuszhoz először:

"Nem futok én, Péleusz fia, már, ahogy eddig, előled: 
háromszor menekültem a vár körül és rohamodra 
féltem várni, de most már lelkem küld, hogy elébed 
álljak a harcban, akár leigázlak, akár lehanyatlok.
Rajta, az isteneket hívjuk tanukul, kik a legjobb 
őrzők és tanuk is lesznek, ha kimondjuk az esküt: 
nem csonkítlak meg csúnyán, ha a harc diadalmát 
Zeusz nekem adja, s a lelkedet én veszem el viadalban: 
ám miután leveszem rólad szép fegyveredet mind, 
holttetemed kiadom: te is így tégy vélem, Akhilleusz."

Görbén fölfele nézve felelte a fürge Akhilleusz:
"Gyűlöletes Hektór, ne beszélj nekem eskükötésról.
Mert nincs szerződés az oroszlán s emberi faj közt, 
és sosem ért egyet lelkében a farkas, a bárány, 
mert egymás ellen gonoszát terveznek örökké: 
így köztünk se lehet se barátság, sem pedig eskü, 
szerződés, míg egy közülünk nem hull el a harcban, 
vérrel elégítvén ki Arészt, a szilárd csatavívót.
Minden erődet idézd hát föl: most kell a csatában 
bátornak lenned s derekasnak a dárdavetésben.
Nem menekülhetsz már, gyorsan fog Pállasz Athéné 
dárdámmal leigázni: bizony, most lesz lakolásod 
mindama társaimért, akiket dárdád dühe ölt meg."

Szólt, s hosszúámyú gerelyét csóválva vetette: 
ám ragyogó Hektór, jól látva, hamar kikerülte: 
mert lebukott, és fönt röppent el az érchegyü dárda, 
s földbe csapott, de kihúzta Athéné és Akhüeusznak 
adta megint; Hektór, nép pásztora, észre se vette.
Hektór ekkor a tisztanevú Akhileuszhoz ekép szólt:

"Elvétetted, Akhilleusz, isteni hős, ki a sorsom 
Zeusztól meg nem tudhattad, pedig így dicsekedtél; 
hát csak ügyes fecsegő voltál, szavak elcsavarója, 
hogy megijedve feledjem a harcot s harcierőmet.
Csakhogy nem szaladok, nem ütöd hátamba a dárdát, 
rádrohanok csatavággyal s döfd mellembe, ha isten 
részedül adta; de most te kerüld ki az én kelevézem 
ércét; bár befogadnád azt testedbe egészen: 
könnyebb lenne a háború rögtön a trójaiaknak, 
hogyha te pusztulnál: te vagy itt legfőbb veszedelmünk."

Szólt, s hosszúámyú gerelyét csóválva vetette,

s Péleidész pajzsát nem vétve találta középen: 
messze lepattant onnan az érc: Hektór dühre lobbant, 
gyors lövedéke amért a kezéből hasztalanul szállt: 
állt lesütött szemmel, kifogyott kőris-kelevéze: 
hát a fehérpajzsos deli Déiphoboszra kiáltott, 
hogy kelevézt adjon: hanem ez nem volt közelében.
Ekkor a szívében sorsát meglátva kiáltott:

"faj, hát isteneink elhívtak már a halálba.
Azt hittem, hogy az oldalamon van Déiphobosz hős; 
csakhogy a bástya mögött áll 6; így csalt meg Athéné, 
íme, a csúnya hálál közelít, nincs messze valóban; 
nem menekülhetek el: mert már rég kedves a vesztem 
Zeusznak s messzelövő sarjának, akik segítettek, 
szívből védtek előbb; de a sorsom mégis elér most.
Csak legalább gyáván s hír nélkül hullni ne kelljen: 
végső nagy tettem tudják meg a megszületendők!" 
így szólt, és rántotta ki nyomban a jóhegyü kardot, 

széles erős kardját, mely csüngött oldala mellett; 
meggörbülve csapott le, miként magasanrepülő sas, 
mely a viharterhes felhőkből surran a síkra 
s gyönge kicsiny bárányt, lapuló nyulat elragad onnan: 
így támadt Hektór, forgatta a jóhegyü kardot.
Rárontott Akhileusz is: erővel telt meg a lelke: 
mesterien remekelt gyönyörű pajzsát feszitette 
melle elé; lengett ragyogó, négyormu sisakja, 
lóforgós dísszel: sok szép rojt szállt körülötte, 
mit köribé sűrűn remekelt Héphaisztosz aranyból.
Mint ha a többi közül kiemelkedik éjifejéskor 
Esthajnal szép csillaga, mely legszebb a nagy égen: 
így ragyogott a sugár nagy Akhilleusz dárdahegyéről; 
jobbjával csóválta, a hős Hektárra dühödve, 
s nézte a szép testet, hol sérthetné a leginkább.
Annak a testét meg végig betakarta a szép vért, 
mit Patroklosz hőserejét leteperve, elorzott.
Csak hol a vállperec elkülöníti a vállat a nyaktól, 
torka maradt szabadon, hol a leghamarabb vesz a lélek: 
ebbe ütötte a lándzsáját a heves nagy Akhilleusz; 
gyönge nyakán másoldalt jött ki a dárdahegy újra: 
gégéjét a nehéz érc mégsem vágta keresztül, 
hogy nagy Akhilleuszhoz tudjon még szólni szavával. 
Porbarogyott; s dicsekedve beszélt mellette Akhilleusz: 

"Hektór, azt hitted, míg Patrokloszt kiraboltad, 
hogy te magad menekülsz, és engem semmibevettél, 
mert távol voltam: te bolond, hisz sokkal erősebb 
bosszúlóul a görbe hajóknál hátramaradtam, 
s térdedet, íme, megoldtám; ebek s keselyűk hada tép szét 
téged rútul, s őt elhamvasztják az akhájok."
Néki sisakrázó Hektór bágyadva ekép szólt:

"Kérlek a telkedre, s térdedre is és szüléidre, 
rajtam akháj ebeket lakomázni ne hagyj a hajóknál: 
vedd inkább az aranykincset meg a sok rezet értem, 
mit neked édesapám és úrnő édesanyám ad: 
s add ki nekik tetemem, hogy a trójai férfiak és nők 
nékem, a holtnak, a máglya tüzét adják, ahogy illik." 

Görbén fölfele nézve felelte a fürge Akhilleusz:
"Sem térdemre ne kérj engem, kutya, sem szüléimre.
Bár engem magamat késztetne erőm meg a lelkem 
nyers húsodat falnom darabokban: olyat cselekedtél.
Most a kutyákat már nem akad, ki elűzze fejedtől, 
még ha akár tízszer, hússzor mérnék ki a díjad 
és idehordoznák elibém, mégtöbbet ígérve: 
még ha saját tested súlyát hozná el aranyban 
Dardanidész Priamosz, még úgy sem tesz kerevetre 
édesanyád, aki szült, hogy majd keseregve sirasson, 
mert a kutyák s keselyűje fognak fölfalni egészen."
Erre sisakrázó Hektór szólt néki halódva:
"Jól ismertelek én; nem hittem, hogy szavaimmal 
meghatlak: hisz vasból van kebeledben a szíved.
Gondold meg: ne legyek néked majd isteni átok 
aznap, hogy Parisz és vele együtt Phoibosz Apollón, 
bármi vitéz vagy is, elpusztít Szkaiai kapujánál."

És amidőn így szólt, a halálnak vége borult rá: 
lelke a tagjaiból kiröpült s Hádészba lesurrant, 
sorsán sírva, s az ifjiíságot, erőt odahagyva.
S még a halotthoz is így szólt ekkor a bajnok Akhilleusz:

» » » » » »
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» » » » » »
"Halj meg: séna halált akkor fogadom, mikor énrám 

Zeusz atya küldi el azt, meg a többi haláltalan isten." 
Mondta, s az érckelevézt kiragadta a holt teteméből; 

arrébb tette le, majd válláról húzta le véres 
fegyvereit. Köríbé tódultak a többi akhájok, 
bámulták, hogy mily szép termete és az alakja 
Hektárnak: s nem akadt, aki rá nem ütött sebet ekkor.
S volt, aki így szólt köztük, a szomszédjára tekintve:

"jaj, bizony, így sokkal könnyebb elbánni a hőssel, 
mint amikor lobogó tüzeket hajigáit a hajókra."

Volt, aki így szólt, míg a halott testen sebet ejtett. 
Megfosztotta a vértjétől őt fürge Akhilleusz, 
majd az akhájok elé állt és szárnyas szavakat szólt: 

"Kedvesek, argoszi nép fejedelmei és vezetői, 
most, hogy az istenek ezt a vitézt leigázni megadták, 
őt, ki nekünk több bajt okozott, mint együtt a többi: 
rajta, tegyünk próbát fegyverrel a városuk alján, 
hadd tudjuk meg, most mi a tervük a trójaiaknak; 
elhagyják-e magas váruk, miután elesett 6, 
vagy, noha nincs már Hektár, benne maradni akarnak. 
Csakhogy az én kedves lelkem mért szól velem erről? 
Fekszik a gályáknál siratatlan s eltemetetlen 
Patroklosz: pedig őt el nem feledem soha, mígcsak 
élek az élők közt s jó térdem emelni tudom még; 
s Hádész házában ha felejtés hull is a holtra, 
én ott is fogok emlékezni a drága barátra.
Rajta, akháj ifjak, paiéónt zengve siessünk 
vissza a görbe hajókhoz s ezt vigyük arra magunkkal: 
nagy diadalt vívtunk ki: megöltük az isteni Hektárt, 
őt, akihez mint istenhez könyörögtek a trószok."
Szólt, és csúfságot terveit Hektár tetemével: 

mert inait mindkét lábán átfúrta egészen, 
sarkától a bokáig, ökörbőrt vont azon által, 
s fejjel a porban hogy hurcolja, szekérre kötözte: 
fölhágott maga is, fölrakta a nagyszerű fegyvert, 
ostora indított, a lovak nemkésve röpültek: 
por gomolyult a továbbhurcolt tetem útja nyomában, 
éjszinü fürtje elomlott, egykor szép feje mélyen 
porbamerült: mert Zeusz odaadta a rosszakaróknak 
immár, hogy megcsúfolják őt otthona földjén, 
így azután feje porral lett tele: most pedig anyja 
tépte haját, ragyogó fátylát pedig elhajította 
messzire és szörnyen följajdult, látva szülöttét.
Apja, a kedves is így zokogott, körülötte a népet 
rázta a nagy sírás, fölverte nyögésük a várost: 
éppenolyan volt ez, minthogyha a trójai büszke 
fellegvár hamuvá lett volna egészen a túztől.
Csak nehezen tudták fékezni az agg fejedelmet, 
hogy haragos nagy gyászában ki ne rontson a várból: 
esdekelőn szólt mindjükhöz, fetrengve a trágyán, 
néven szólongatva külön-külön is valamennyit: 

"Hagyjatok, édeseim, bármit aggódtok is értem, 
hadd megyek én el a városból az ákháji hajókhoz: 
hogy kérleljem a rémületeskezü szörnyeteg embert, 
agg koromat tán még 6 is tisztelve tekinti 
és könyörül: hiszen őneki éppen ilyenkoru apja 
van, Péleusz, ki a trójaiak vesztére nevelte 
sarját, ámde a legtöbb kínt rám mérte közöttünk: 
mert oly sok viruló fiamat sújtotta halállal.
Annyira mindet sem siratom, noha búsulok értük, 
mint emez egy Hektárt, akiért Hádészba taszít majd 
engem az éles kín; halt volna meg itt a karomban: 
eltelhettünk volna a sírással, zokogással, 
anyja, a balsorsú nyomorult, aki szülte, meg én is." 

így szólt jajszóval; körülötte nyögött az egész nép; 
s trósz nők közt Hekabé kezdett panaszos zokogásba: 

"Gyermekem! én nyomorult, minek éljek, túrni keservet, 
hogyha te meghaltál? te, ki éjjel s nappal a várban 
büszke dicsőségem voltál, mert védted a nőket, 
védted a férfiakat Trójában, s mintha csak isten 
volnál, tiszteltek: hisz nékik drága dicsőség 
voltál, míg éltél, de elért a halál meg a végzet."

Sírva eképen szólt. Hektár felesége pedig még 
mitse tudott: mert még nem vitte igazszavu hírnök 
néki a hírt, hogy férje kapun kívül maradott lent:

most szövetet szőtt épp, zugolyában a nagy palotának, 
csillámló kétrétű ruhát, sok tarka virággal: 
széphaju szolgaleányainak pedig adta parancsát, 
hogy nagy edényt tegyenek föl a tűzre: az isteni Hektárt 
várja meleg fürdő, amikor hazatér a csatából; 
balga, ki nem sejtette, hogy ót Akhileusz keze által, 
távol a fürdőtől, leigázta a fényes Athéné.
Csakhogy a bástya felől meghallva a jajt meg a sírást, 
megremegett, és földre esett le a cséve kezéből: 
széphaju szolgaleányaihoz pedig ily szavakat szólt:

"Kettőtök jöjjön, lássam, mi esett a kapuknál: 
mert hallottam anyósom hangját: s íme, a szívem 
már torkom fele ver kebelemben, lent meg a térdem 
megdermed: Priamosz fiait közel éri a baj tán.
Bárcsak a hír sose érne fülembe; de rettegek attól, 
hogy bátor Hektárt elvágta a fényes Akhilleusz 
várunktól, egyedül s most üldözi messze a síkon; 
s vészokozó bátorságát megszűnteti immár, 
mely őt űzte, hiszen sohasem maradott a sereg közt, 
messze előrerohant, sose hátrált senki elől sem."

Szólt, s a teremből mainászként kirohant a szabadba, 
míg szive vert hevesen; vele mentek a szolgaleányok.
És miután odaért a tömegbe, a bástya fokához, 
állva maradt a falon s szétnézett: s látta, amint őt 
vonszolják a mezőn: a sebes paripák kegyeletien 
hurcolják az akháj öblös gályák közelébe.
Andromakhé szemeit sűrű éj lepte be nyomban: 
hátrahanyatlott bágyadtan, s elhagyta a lélek.
És ragyogó ékét mind messzire szórta fejéről: 
csattokat és homlok-szalagot meg a haj szárítóját, 
és fátylát, mely ajándék volt arany Aphroditétól 
aznap, hogy ragyogósisakú Hektár hazavitte 
Éetión házából őt nagy nászadományért.
Sógornők, ángyok sűrű sora állt körülötte, 
és fölfogták őt, aki vágyakozott a halálra.
S hogy föllélegzett s megtért kebelébe a lélek, 
tört hangon zokogott, s ezt mondta a trójai nők közt:

"Hektár! én nyomorult! így hát egy sorsra születtünk 
mindketten: Priamosz házában, Trója ölén te, 
én meg Thébában, sürüerdós nagy Piakosz alján,
Éetiónnál: 6 táplált, amikor kicsi voltam, 
sorsvertet balsorsu; minek nemzett a világra?
Most te leszállsz Hádész házába, a földnek ölébe, 
és itthagysz engem, keserű bánatba merülten 
házad ölén, özvegységben; s a fiunk csecsemő még, 
kit szültünk, nyomorultak: mert nem lesz neki, Hektár, 
gyámolitója, hisz elvesztél; sem néked e gyermek.
S könnyes akháj viadalmakból ha meg is menekül majd, 
mégis csak robot és siralom lesz része ezentúl 
néki, mivel mezejét mások szántják el erővel.
Mert hisz a sors megfosztja barátaitól is az árvát: 
mindig földresütött szemmel jár, könnyes az arca.
Apja barátaihoz jár el nyomorában a gyermek, 
és ennek köpenyét, meghúzza amannak az ingét: 
és aki megkönyörül, poharát kissé odanyujtja, 
s éri a nedv a fiú ajakát, de nem éri az ínyét.
S tán kinek apja is él, elkergeti őt az ebédtől, 
megveri öklével, támadja goromba beszéddel:
»Eltakarodj, az apád miközöttünk nem lakomázik!«
S majd könnyes szemmel fut a gyermek az özvegy anyához, 
Asztüanax, ki előbb apjának térdein ülve 
mást nem evett, csak birkavelőt s a juhok java húsát: 
és ha elálmosodott s odahagyta a gyermeki játszást: 
akkor az ágyában szunnyadt, vagy a dajka ölében, 
jó puha párnákon s szive eltelt édes örömmel.
Most majd csak szenved, megfosztva a drága apától 
Asztüanax, kit a trójaiak tiszteltek e névvel: 
mert egyedül védted váruk kapuját meg a bástyát.
Téged a görbe hajók mellett, távol szüléidtől 
majd nyüzsgő férgek falnak, miután a kutyák már 
meztelenül téptek: pedig itthon fekszenek ékes 
könnyű ruháid, szép hímzései női kezeknek.
Én ezeket most mind lobogó lángokba hajítom, 
nincs rájuk szükség, hiszbennük már sose fekszel, 
ámde dicsőségedre a trószok, a trójai nők közt."

Szólt és felzokogott; vele sírtak a trójai nők is.
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SZŐCS ISTVÁN

SZÓVILÁGVÉGE
Mondogatják: milyen is a mai 

ember! Milyen magától értetődő 
természetességgel használja a tech
nika csodáit s közben fogalma sincs 
működési elveiről. Például a villa
mosság; világít, vasal, melegít; dol
gozik vele bárki s közben fogalma 
sincs, hogy az egész hogyan műkö
dik; a modem embert, ha megfosz
tanák komfortjától, közüzemeitől, 
könyvtáraitól és kivetnék a puszta
ságba, nyomorultabban élne az 
utolsó sáskánál. Hiába voltak hatal
mában egykor a csodás erők, csak 
kevesen, nagyon kevesen tudná
nak valamit is újrakezdeni.

Nemcsak a villamosság ilyen. 
Már régóta sokkal ilyenebb az em
beri nyelv. A legtöbben, akik hasz
nálják, éppenúgy vannak vele, 
mint valami elektromos játékkal; 
ha megnyomom ezt a gombot, ha 
kimondom ezt a szót — akkor ez 
meg az lesz, de — hogy honnét jön 
ez az egész? Miért éppen úgy hang
zanak a szavak, ahogyan? Ezt szin
te senki sem tudja: a nyelvészek is 
úgy vannak vele, mint csak a vil
lanyszerelők: a kapcsolatok, veze
tékek helyét, irányát tudják, az 
elektronok elméletéhez már semmi 
közük.

Horvát István már a múlt század 
elején azt írta: A magyar nyelvet még 
beszéljük, de már nem értjük.

A tudományos-fantasztikus 
irodalom régi témája: hogy valaki 
játszik velünk, vagyis az emberi
séggel; kísérletezik: piszkál, meg
megpiszkál minket és figyel, hogy 
akkor mit teszünk! (Magyarul elő
ször talán Babits Elza pilótá]a szól 
erről.)

Ha anyelvekkel, szavakkal ját
szadozunk, előbb-utóbb kínosan 
kell rádöbbennünk, hogy valaki 
megelőzött; valaki már össze-vissza 
kavarta s méghozzá igen erős játék- 
szenvedéllyel a szavakat, a nyelve
ket, a gondolatokat s magát a va
lóságot is. Ami magyarul kár, az 
törökül haszon, nyereség; a caritas 
pedig latinul eredeti jelentésében 
drágaság, magas ár; a török az idő
sebb nővért, a tántit fcari-nak nevezi 
— [emlékezzünk, a szumír nyelv 
egy bizonyos fejlődési szakaszában 
a tekintélyes férfit, vagyis bácsit ne
vezte "néni"-nek. (En=úr)] — az 
apát, a szülőt pedig baba-nak. Akit 
ma Novák Baba névvel emlege
tünk, az tulajdonképpen Novák pa
pa. Hangtani okok, mondja a 
nyelvész. Viccek! mondhatjuk mi.

Amilyen összefüggést vettünk 
észre a magyar szöveg és szövet 
(vagyis a sző és a szó) között, lám, 
megtaláltuk a latinban is a textus 
szövést is jelent Gást textile-szö- 
vet) és szöveget is, bibliai idézetet, 
amit a lelkész felolvas.

Vajon feltalálni ezt az összetar
tozást— együttjárást — a törökben 
is? A törökben az, hogy szó, úgy 
hangzik, hogy söz (szöz); söylemek:

mondani, beszélni; sözcü: szóvivő; 
sözlük: szótár. Vajon van-e ennek 
textil, szövet értelme? Böngészem, 
forgatom a szótárat, s úgy látszik: 
nincs. S vajon milyen más szavuk 
van még a szóra? S íme: kelime, ke- 
lám — azt jelenti, hogy szó. Nincs 
ugyan "textil" jelentése, de a ma
gyarban itt van a kelme szó, ami 
ruhaanyagot jelent; az Etimológiai 
szótár szerint a kelme ismeretlen 
eredetű, eredetileg székely tájszó. 
Ezek után ki merné azt állítani, 
hogy a kelime, kelme véletlenül je
lent szót törökül, és textilt magya
rul? Ki? Csakis egy nyelvszerelő, és 
nem nyelvszerető. Nyelvész, aki 
nem nyelv-ész, hanem nyelv-vész. 
Törökül a szójáték: kelime oyunu. 
Kell íme olyan nekünk?

Előző jegyzetemben (SZÓ-já- 
ték... Helikon 19. szám) tréfásan a 
török etmek szónak "eddmeg, meg
enni" jelentést adtam. Nehogy vala
ki félreértse: etmek az annyi, mint 
tenni, nem enni. Ekmek viszont — 
kenyér; az ét viszont — hús; az äek 
azonban valaminek az alja, szegélye.

Tiszta dili, üvölthet fel az olvasó; 
az egész egy diliház! Deli, ez ugyan
is törökül őrültet, őrjöngőt jelent, 
furibundust; a deli levente pedig 
csak egy Orlando Furioso! A deli, 
mondom, mert a dil az törökül csak 
nyelv, a dilli viszont fecsegő, száj- 
menős... Az pedig, hogy halk dili, 
nem "csendes örült", hanem - nép
nyelv! "Halk" ugyanis nép; ez vi
szont nincs összefüggésben a 
csendességgel; legfennebb a Volk, 
avagy falka szavakkal. Az viszont a 
dilivel igen, hogy, amint a múltkor 
érintettem, a fura hangzású özgür- 
lük szó demokráciát jelent, amit 
nemcsak önállóságnak, hanem ön
szólónak, vagyis önricsajnak lehet
ne értelm ezni, (öz=ön) annál 
csiklandósabb hogy a demokrácia 
másik török neve halk-csilik!

Ezek után teljesen jogos lehet az 
olvasó felkiáltása: azonnal békét 
hagyni a török nyelvnek!

Meg is kell fogadnunk ezt a ta
nácsot, azonban pusztán esztétikai 
okokból az áthajláshoz is ragaszko
dunk...

Sosem tetszett nekem, hogy sa
ját nevem, a sz6cs, olyan közönsé
ges dolgot jelent, mint szűcs; sőt 
egyes vidékeken éppenséggel sün
disznót, (lásd: disznószőcs és ku- 
tyaszőcs;) amiből következően 
"szúrós, szurkálós" lenne az eredeti 
jelentése. Nagyon kapóra jött, ami
kor hallottam, hogy törökül a sözcü, 
azaz szőcsü szóvivőt jelent! Ez már 
sokkal előkelőbb foglalkozás, mint 
a bundakészítő, és csak fájlalni tu
dom, hogy manapság e szőcs, azaz 
söszü helyett Magyarországon po
litikusi körökben az ombucman jött 
divatba. Ez rendkívül hülyén hang
zik magyarul, mivel tájszóként a 
vele egybecsengő bambucz csak 
negatív jelentéseket hordoz; amo

lyan ostoba mumust meg fajankót 
jelent; sokkal helyesebb volna te
hát, ha a különböző bizottságokba 
ezen rút ombuczmányok helyett deli 
szőcsöket választanának!

Mint ahogy a Pista név sem 
csak úgy közönségesen az István 
becézése! Olvasom a mágia kis szó
tárában, hogy az ISTA PISTA SISTA 
egy nagyon híres varázsige (a sista 
semmiképpen sem románul értel
mezendő, vagyis nem sista, nem 
abbahagyásra való felszólítás!); 
szerepel a középkori grimoárokban, 
vagyis varázsnyelvtanokban.

Végezetül azzal kellene szem
benéznünk, hogy mit jelent maga a 
varázs szó? Nyelvészeink szerint 
ószláv, vagyis óbolgár borzongás. 
Viszont mindenki tudja, hogy a va
rázslás legelemibb módszere a 
szemmel verés. Amiből kikövetkez
tethető, hogy a verés és a varázs szó 
egymásnak hangrendi párjai. 
Mindössze annyit kell feltételez
nünk, hogy a verés sem pusztán 
magát az ütlegelést jelentette, ha
nem inkább az ütlegelés nyomán 
bekövetkezett állapotot, mondjuk, 
színviszonyokat. S régebbi, még jó
zanabb nyelvészeink fel is tételez
ték, hogy ez a két tő, pír és ver, 
különben hangtanilag is egymás 
változatai, egyaránt a tüzet, illetve 
később a tűz színét jelentette. A ve- 
rófény ugyanis tűző, sütő fényt je
lent, ahogy a verómalac sütnivaló 
malacot. Aki szemmel ver, annak 
szeméből süt a gonoszság; a szé
gyentelen nem süti le a tekintetét! 
Akit megvernek, az bizony többé- 
kevésbé megpirosodik, megverese- 
dik; tüzes lesz a verés helye, ahogy 
a Czuczor-Fogarasi idézi: Szabtak 
neki jajpiros nadrágot, vagyis megru
házták, elpirosnadrágolták.

A nap sütése is nyilván egyfajta 
ütés... a szumír a napot Utw-nak hív
ta; ütőnek? üdőnek?; s talán ebből lett 
az idő, (üdő) szó is. A nap, a tűző nap 
sütésére jellemző, hogy napszúrást 
okoz, nemhiába az indiai Napisten 
pusztító alakja Surya!

Szó sincs róla, hogy oda szeret
nék eljutni, miszerint a búvölés is 
püfölés lenne eredetileg; arról már 
többször értekeztem másutt, hogy 
a búbáj az óegyiptomi transzcen- 
dentumból szivárgott hozzánk (tö
rökül is a "varázslatos", "varázsos" 
büyülü és büyücü, de pardon! ...csak 
még annyit, a verés törökül is vurus, 
többek közt!), és nem akarom ku
tatni, hogy a latinban a verbum (szó, 
ige) a verber vessző, korbács, csapás 
jelentésű szóval van-e összefüggés
ben, s hogy a tűző napsugarak a 
verőfény miatt lettek-e verbera ra- 
diorum, avagy a veruina, veru szó 
azért "nyárs", mert rajta sütütték a 
verőmalacot; a verum meg azért je
lent igazságot, mert kiverték a de
likvensből?

Hogy azonban a varázs szónak 
a ver-es jelentésű tőhöz más nyel
vekben is köze van, annak szemlél
tetésére elég legyen idéznem 
mágiaszótáramból: a német Zaube
rei vagyis "varázslat" egy olyan szó- 
ból jön, ami eredetileg vörös

festéket jelentett (míniumot), ezt rá
kenték a varázsjelekre, rúnákra, 
amitől azok "megelevenedtek".

Az szintén messzire vezetne, s 
ezért most lemondunk a benne rejlő 
gondolatmenet felgöngyölítéséről, 
hogy a bűvölés, varázslás által elő
idézett lelkiállapot, a fascináció, va
gyis elragadtatás nem magyar, sőt 
antik szerzők szerint egy bizonyos 
fascinum-nak hangzó latin szóból 
jön, mely egyaránt jelent védesz- 
közt (szótáram szerint óvószert) 
bűbáj, szemmelverés ellen és férfi 
szeméremtestet... igazán fascináns 
elképzelések lappanghatnak emö- 
gött!

Azt viszont érdemes volna ta
nulmányozni, hogy a varázsigéktől 
való félelem mennyire él ma is, 
egyesekben és sokakban. Nemcsak 
a könyvtári altisztnőre gondolok, 
aki alkonyodás után nem mer be
menni abba a könyvraktárba, ahol 
sok vallásos könyv van, hanem 
azokra az indulatokra, amelyeket a 
hatalom birtokosaiból sokszor 
egyes könyvek, szövegek, szavak 
kiváltottak; különösen veszélyes
nek tartották, ha egy ellenségesnek 
számító könyv tóromkötetes volt (a 
három mágikus szám), vagy na
gyon vastag, sokszor azt kell hin
nem, hogy bizonyos más nyelvű 
szövegektől, vagy hangos beszéd
től keltett ellenszenv atavisztikus 
szorongásokra megy vissza. Lát
tam például olyan múzeumi kiállí
tást, amely be tudta úgy mutatni 
Erdély történetének ezer évét, hogy 
egyetlenegyszer sem írt le egy 
olyan szót, amely úgy kezdődik 
mint a MAGIA.

Utóiratot nem szerzek ehhez a 
jegyzethez, mert az törökül: "ha
mis"! Ellenben befejezésül mágikus 
zsebszótáramból idézem Rogerius 
Bacont:

"A világ kezdetén minden cso
da a szó által történt. A szó pedig, 
amelyben örömét lelte a lélek, az 
értelmes lélek valódi teljesítménye. 
A szavaknak nagy a hatásuk akkor, 
ha koncentrációval és erős vágya
kozással, ha igaz szándékkal és hí
vő bizalommal mondjuk őket. Ha 
ez a négy dolog a rendelkezésünkre 
áll, akkor az értelmes lélek egyket
tőre eléri, hogy értéke és lényege 
szerint hasson, éspedig nemcsak 
önmagára, hanem a külvilágra is."... 
Ám akkor mi van, amikor az értelem 
abban leli örömét, ha fejre áll?

Vagy a nyelv mutatja a maga 
látszólagos szeszélyeivel az ere
dendő, igazi helyzeteket, s a világ 
maga áll tótágast? Vajon az a bizo
nyos bábeli összezavarás nem egy 
ugyanolyan civilizációs katasztrófa 
volt, mint a mai technikai civilizá
ció elpusztulása lenne? És az embe
riség úgy babrál az értelmüket 
vesztett szavakkal, egy varázslatos 
ősi kultúrából a pusztába űzve, 
mint ahogy babrálnánk az áram 
nélkül maradt telefondrótokkal? 
Csak hurkokat készítenénk belő
lük, nem tudva már, hogyan lehet 
rajtuk keresztül a szédületes 
messzeségekkel értekezni?
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MOLNÁR JÓZSEF
FEJEZETEK EGY MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS MONOGRÁFIÁBÓL

EKLEZSIA-MEGKÖVETÉS
Befejező rész
Ellenségei nagy hibát követtek el azzal, 

hogy a felette aratott győzelmük diadalmá
morában nem elégedtek meg egy kézzel írt 
nyilatkozattal, hanem  arra is kötelezték, 
hogy sok példányban nyomtatásban is köz
readja, remélve, hogy ezzel szélesebb körben 
is ellenséges hangulatot tudnak ellene kelte
ni. Számításukban azonban csalódniok kel
lett. A távollevő barátok, sőt a kívülállók is 
kiolvashatták ebből, hogy a nyomdász Nagy- 
enyeden gonosz machináció áldozata lett. 
Talán éppen ennek hatására valami mentési 
akció is megindult érdekében, amin felbáto
rodva 1698 őszén már olyan beadványt nyúj
tott be Erdély főuraihoz és a szent Ge
nerálishoz, amelynek határozott hangja a 
Mentség írójára emlékeztet. Stílusában már 
semmi sincs a retractatio önvádló szorongat- 
tatásából. Fogalmazója végre biztos lehetett, 
hogy most meghallgatásra talál:

"Tótfalusi Miklós postulatumi sok meg- 
keseríttetési után. Melyekre végső választ 
várna mind az uraktól őnagyságoktúl, mint 
a szent semigeneralistúl, ne kellessék annyi
szor őnagyságokat s őkegyelmeket búsítani.

1. Hogy az mely diplomát őnagyságok 
ígirtenek, hogy hozatnak a császár túl őfelsé
gétől, kérem őnagyságokat, ha megvan, ad
ják kezemben, ha peniglen ugyan meg is 
nincsen (holott őnagyságok azt ígérték, hogy 
Száva uram őnagysága által lehozatják), ké
rem az Istenre, hogy tovább való halasztás 
nélkül hozassák meg, mivel az nélkül, kivánt 
az idegen nemzettűi, szüntelen való infesta- 
tióim vadnak. Azomban itt lévén most a ko
lozsvári hadnagy, hagyják meg őnagyságok, 
hogy az én telekem se egy, se más terhekkel 
ne onertütassék, és hogy házas legényim, kik
nek personalis exemptio ígirtett, az ígiret 
szerint az onustól szabadíttassanak fel; Idk is 
most erejek felett valókkal gravaltatván, csak 
azt várják, micsoda válasszal mégyek haza. 
Bizonnyal ők is az szerint dolgokat intézik, 
vagy végképpen odahagynak és így felfor
dul az egész tipográfia, vagy peniglen úgy 
maradnak.

2. Sok mortificahóimat, melyeket régtűi 
fogván keservesen szenvedek Kolozsvárat, 
már valaha ugyan valójában orvosolják, és 
az ott való consistoriumnak is ellenem való 
helytelen conclusióit absolválják. Nevezete
sen, hogy Némethi Sámuel uramék legyenek 
az én censorim, és hittel kényszeríttessem az 
őkegyelmek kezekbe adni az kolozsvári eklé
zsia tipográfiájának nagy ártalmára lehetne.

3. Hogy én nem az kolozsvári consistori- 
um túl függjek, hanem az szent generálistól 
és üszteletes püspök uramtól, és hogy conse- 
quenter az szent generalist respectáljam az 
n y o m ta tan d ó  könyvekben, m elyekben 
mindazáltal (az mint minden controversia 
nélkül megengedtetett) libertásom lehessen 
az gramma ücus és typograph ies errorok- 
nak corrigalására, hogy így nagy gyaláza
tu n k ra  az könyvek  olyan vétkesen és 
mocskosán ne menjenek ki. Ha periig in es- 
sentialibus correcüóra való dolog fordulna 
elő, mely iránt az religio periclitaltathatnék, 
effélét vagy az authorral, vagy üszteletes 
püspök urammal közöljem.
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4. Vagy szerezzenek valahonnat, vagy az 
én inasim közül designáljanak olyan alkal
matos ifjat, az ki az eldézsiának régi és sok
szori kívánsága szerint az én mesterségemet 
tüllem megtanulja, mivel én is halandó em
ber lévén, maholnap meghalhatok, és félek, 
hogy mesterségem velem együtt meghal. 
Azért hazám nak s vallásomnak akarván 
szolgálni holtam után is, kész vagyok idonea 
personát ingyen tanítani, és jóllehet más ha
zámból kínálnak pénzzel az tanításért, mind
azonáltal azt is inkább posthabeálom.

5. Minthogy az közönséges jóért sok cse
lédet tartván, igen nagy gondom nékem az 
kenyérkeresés, kivált ez drága időben. Én 
odaengedem méltóságos gubernátor uram
nak őnagyságának mind az malmot, mind 
minden ahhoz való praetensiómat, bár csak 
azhelyett életemig (mely már az sok rajtam 
esett nyomorgatás miatt kevés ideig tart) 50, 
azaz ötven kis köböl búzát adasson nékem 
esztendőnként őnagysága; melyet erre az 
esztendőre is őnagyságátúl várnék.

6. Hogy az mely punctumokat őnagysá- 
goknak eleibe adtam vala, az őnagyságok 
kérésére, az elmúlt nyáron, arra is már 
őnagysága kegyelmesen resolválna.

7. Mivel az kolozsvári eklézsiának typu- 
sát, a generalis ecclesiaétól különszakaszt- 
ván, fogad tam  hogy kiadom  őkegyel- 
meknek, így az generális ecclesiájé, az mely 
kezünknél marad, nem lészen perfecta, ha 
nagyságtok és kegyelmetek matériát nem 
szerez.

(Lapszéli jegyzetek)
Ezt az oblaüóját igen kedvesen vesszük 

és nagyra becsüljük, az mint szóval bőveb
ben izentünk Kaposi és Enyedi uramék által.

Az úr arra nem ígirheti magát, de más
ként azt ígiri, hogy ha maga semmi gondját 
nem viseli is az váraljai malomnak, de az úr 
maga tiszteitől való szoros számvétel szerint 
odaadja a jövedelemnek felét valahol fog lak
ni.

A kolozsvári Bethlen bástya

Az úr a maga hatalmába álló dolgokat 
eligazítja véle.

De reliquis szóval izentünk."
A kézzel írott eredeti példányon feltűnő 

módon hiányzik a dátum és az aláírás, ami a 
hivatalos beadványok elengedhetetlen tarto
zéka. Az első lap jobb sarkára valaki ugyan 
felírta az 1698. nov. 25-ét, ez azonban egyezik 
a válasz keltezésével. Mint látni fogjuk, an
nak sok minden ellentmond (de egyébként 
is elképzelhetetlen), hogy azonnal írásban 
választ kapott volna olyan kérésekre, ame
lyekre évekig hiába várt. Ez a beadvány, mint 
a bevezető mondatból is kitűnik, csak egy
szerű felsorolása kívánságainak, "postulatu- 
mi"-nak, melyekre "sok megkeseríttetési 
után végső választ várna". Ha figyelmesen 
elolvassuk kézírásban ezt a posztulátumot, 
két dolog ötlik mindjárt a szemünkbe. Az 
első maga a kézírás. Valóban, ha összehason
lítom Misztótfalusi korábbi kezeírásával, 
nagy különbség mutatkozik: a kettőt egymás 
mellé téve, egészen más összképet kapunk. 
Sok kis- és nagybetű írása is más kézre vall. 
Már Gyalui Farkas is észrevette, hogy ez 
nem Misztótfalusi írása. Szerinte csak máso
lata Tótfalusi panaszlevelének. Abban, hogy 
ezt a beadványt ebben a formájában nem 
M isztótfalusi vetette papírra, egyetértek 
Gyalui Farkassal. Jóllehet a harmadik sze
mélyben írt négy bevezető sor után egyes 
szám első személyben íródott, de két olyan 
kitétele is van, mely arra vall, hogy Gyulafe- 
hérvárott készült a zsinat idején, ahol ő nem 
volt jelen. Telkének adómentességével k a p  
csolatban kérte, hogy adják ki végre a nyom
dász-kiváltságlevelet házára és telkére, s 
mivel "itt lévén most a kolozsvári hadnagy (sic) 
— a polgármester helyett a város adminiszt
rációjának vezetője— mindjárt hagyják meg 
neki, hogy telkét ne terhelje adóval és házas 
legényeinek is adják meg a személyre szóló 
adómentességet, akik "tsak azt várják micso
da válasszal mégyek haza". Mindez úgy hang
zik, mintha személyesen vett volna részt a 
zsinaton. Ennek azonban ellentmondanak a 
jobboldali, széles margóra írt megjegyzések. 
Ha jelen lett volna, miért kellett neki meg
üzenni, hogy tanítvány tanítására tett ajánla
tá t "igen kadvesen  vesszük és nagyra 
becsüljük, az mint szóval bővebben üzen
tünk Kaposi és Enyedi uramék által". Ha már 
korábban üzentek, feljegyzésének is koráb
ban kellett készülnie. Feltételezhető az is, 
hogy a közben már megbetegedett Misztót
falusi Kolozsvárott mondta tollba valame
lyik jóakarójának, talán az éppen említett 
Kaposinak vagy Enyedinek, amit később a 
helyszínen az ideírott mondatokkal kiegé
szítettek és az egész beadványt újrafogal
mazták.

Hihető, hogy Misztótfalusi ígéretének 
örültek, hiszen láttuk már korábban, hogy 
Misztótfalusi először azért nem tanított meg 
senkit a betűvetésre, mert nem talált megfe
lelő fiatalt, később pedig úgy vélte, bolond 
lenne valakit kitanítani, ha akadna is erre 
megfelelő ember, mert a papok csak arra 
várnak, hogy azonnal kitegyék a nyomdá
ból, mihelyt valaki mindenben helyettesíteni 
tudná. Most tehát azt kérte, hogy a zsinaton 
jelenlévő urak és egyházi emberek maguk 
jelöljenek ki inasai közül egy alkalmas sze
mélyt, aki mesterségét tőle megtanulja, hogy 
mestersége ne haljon ki vele. Aztán a régi 
öntudattal az orruk alá dörzsöli, hogy "jólle
het más hazámból kínálnak pénzzel az taní
tásért", mégis hazájának és egyházának
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a nagyenyedi zsinaton történt megállapodás 
értelmében már elkülönítette, de ha kiadja, a 
kezénél maradt betűanyag kevés lenne egy 
üzemképes nyomdához, ezért utoljára még 
azt kéri, hogy szerezzenek helyette ólmot a 
nyomdának.

Ez már nem az eklézsiát megkövető, ön
magát vádló, megtört ember hangja. Már 
nem védekezik, hanem a régtől fogva elszen
vedett "megkeserittetésire és meggyötörteté- 
sire" hivatkozik, és az ellenségei befolyása 
alatt álló kolozsvári egyházközségi tanács 
"helytelen conclusióinak" feloldását kéri. Ez 
a beadvány korábbi sérelmeinek újbóli felso
rolása: házának adómentességét, legényei
nek az adózás alóli felmentését, a nyakába 
ültetett cenzoroktól és a kolozsvári egyház- 
községtől való függetlenítését, vagyis szinte 
majdnem teljes rehabilitációját kéri. Mindezt 
a zsinat után... Most már Bánffitól sem kér,

1. Assecuratiót kell szerzeni írásban a vá
rostól, hogy az házára eshető és a mi tekinte
tünkért néki elengedett contribu tiókat 
jövendőben az maradékán meg nem veszik.

2. A Generáltól protectiót az házára.
3. A cancellariáról privilégiumot hozatni, 

amineműt tipográfusoknak szoktak adni.
4. A kolozsvári eklézsia tipográfiáját adja 

ki bona consdentia, de assecuraltassék, hogy 
amíg ő él, nem nyomtattatnak véle. Ezt az 
assecuratiót is procuralják Macskási Boldi
zsár és Rozgoni János uramék.

Ratione tertii ipsius punch:
A kolozsvári consistoriummal, mint an

nak az eklézsiának egyik tagja, tartson atyafi 
szeretettel való correspondenüát, depen- 
denüája penig légyen az püspök és generá
listó l. Q uod  ad co rrec tiones e rro rum  
ortho-vel typographicorum plenam habeat 
libertatém. De szókba vagy az dologba nem
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E X E M P L A R ,  m
Viri in emolumcntum boni Publici nati atquc animati.

Quod, vifenditm cxbibet, vei in ipfa mortis Imagine, 
PRTXLARISSIM US AC INDUSTRIO LABORE CULTISSIMUS

D.ISlCOLAUSISIS M.
M a g i s t e r  a r t i s  L i t e r a r i j e  i n T r a n s i l v a n i a , Sc u l p t o r s  

videlicet, Fuforia:, &c. nec-non iplius Typographie Prafes,
dum vi veret, accuratifsimus ac ftrenuifsimus.

OTFALUSI, I

%Z)em (:P arentibus licet tenuioris f o r tu n e  N a t  ales fu o s  debucrit:) m elioribus a u ß ie tis ,  p ro v id a  benigni N u m in is  curd, p re ß  ant tor a  
j  Ipfi refervante, mox indi a cunis tarn ardens ardna mohénál inceffit fpirituy, quo fuperatis omnibus iflo in conatu difficultatibus,  nihil eorum omitteret, quibus pium 
\ ac hone fl um, quo intus agebatur propofltum, profequi viriliter, tandem feliciter exequi poflet. Excuflis enim mox fordibus Patriis, pulverem domefticum cum pulvere 

Scbolaftico commutare incipit: prima hier arum Jundamenta ponens, in Scbola apud R i  v u l o s  D o m i n a r u m ,  iflo tempore celebri Mox, recumbens in finum Alma fua 
Matris, Hl. CoÜegii N  Enyedienfis, uberibus ejus tamdiu laßatur ac nutritur in dies, quoad Hamanioribus Uteris, cafltgatioribusque moribus, pra concivibus fiús 

eoufque hnbueretur;  ut ein um ipfam, ut ajunt, Mat rem (uam, jam cum altioribus luQari, atque major a meditari änderet. Nihil dubitans de firliei juccejfu, modi Jujceptum 
Jemel ac Je Eltern propofltum, inftanter ärgeret Hoc dum ageret, nl debit um vir tuti negaretur pramium, munere primum S c n i o r i s  in eodem Coüegio, tnox R e é t o r i s  S e h o l *  F a g a -  

r a s i n  se äuget ur. Verum nandum Etc fibi fibftften dum rat us, pravidens, nihil magis gloria ac faliéit ati Patna, Gent is, ac fidei fua  Cbrißiana derogare, quam era flam
rerum neceflariarum ignorantiam, ob defeElum rei Liter aria: ut bvic malo falubriori aliquo remedio occurreret, fludio promovenda ac exornanda ejusdem extimulatus, nullám fibi 
quitt em indnlgen paflus efl\ donee ext er as, easque Cult ijjimas aliarum Gentium Officina s inviferet, ac tandem Amflelodami in Batavia, federn fibi, Artique fua fat/icius excoleuda 
optatiflimum otium, acquirer et. Quod ubi naftus efl, Jub peritijfimis Artificum Literariorum manibus (qui licet artemjuam fludiosi celare norivt)  eoufque cum ftupore omnium
profiéit, ut non tarn difiért, quam Magiflris fiús A rtem Sculptor iám. Eufóriám, tfiyc. fuffurari viderctur: Perque decemalem ilium commorationis Sua cnrfium, inter fordes ac 
cineres Officina fuHeinoJd, tarn acriter infiit it open, ut non ilium fames, non fitis, non turpis egeftas rei pecuniar ia, a propofito fiopo deterrent ac dhnoveret-, quin aliis etiam Na- 
tiombus integrant [upellcŰdein rei Typograpbica, Gentique jua dilccHjfima ampUJfitnam Sacrarum in Lingvo vemacula Liter arum Bibliotbecam adarnaret, atque aperiret. Quo 
commeatu apud ex teros falicit er ad eb mfiruCius, Patriaque r eddi tus, ut toti Reipublica Cbriftiana, it a praprimis Rei Lit er ári a tantó emolument ó ac or nament ó vixit, ut fant 
conntus Ejus admirari aatum fi t  omnibus, eloqui paucis ;  donee lucerna inflar, aliis infirviendo prorfus confumeretur. Flagranttffimum enim tűnd defiderium ac zdus, quo in bonum 
Publicum ferebatur, cum nullám ti permitterent animi remiffionem, nequidem earn, qua ad vitám, voletudmisque curam, femper &  ab omnibus neceflaria fű it judicata-, fadum  

I efl, ut fuum corpusculum, cceteroquin etiam debile, &  Melancbo/ici temperamenti H y p o c h o n d r i a c i s pajfiombus magis atque magis redderet obnoxium;  quas labentibus temporibus 
; Jen fim ficuta efl membrorum omnium atque artuum univerjalis Refoiutio feu  P a r a l y í i s :  Superflitibus tarnen animi vigore flr fenfuum integritate, fed tmpedita nm ibil vocum ar- 
I  ticulata pronunciatione In quo flatu etiam conftitutus, earn Família ac boni Publici curam geffit, ut ex bac infirmitate fia  (  quítcum totis tribus amis f r  quodexcedit caüuElatus 

efl )  neque I l l a  Jolicitudinem nimiam, neque H o c  defeElum uűum paterentur. Ufque dum vi morbi injuperabilis, tandem fiaElus ac viclus, wvifltmum Juum, quem Sol aliis aperuit, 
Ipje fibi clauderet diem, in ip/ó fért ALqu’moElio, C/audiopoli, Anno Ura vulgaris \qo%. die io. Menfis Mártii, bora 7.  mat. JE/atis verd Sua  52-dó. Quó, LeEIiJJjma ac ad extre

mum ufque halitum Sibi fidjfima Cmjugi, Nobili acGeneroJa D  M a r i *  S z é k e l y ,  tentlhsque Filiabus J u d i t h *  g í r  A  m i x ,  dignam commijeratione orbit atem ;
Dulci verd Patria, Ecclefia, Amicis, bonis denique omnibus, nonnifi anxittm Sut defiderium reliquit.

R E P R / E S E N T A T U M
Abüluf t ri  C o l l e g i o  R e f o r m .  C l a u d i o p o l i t a n o , n e c - n o n  A d m i r a t o r i b u s , A s s E C L i s q u e  S u i s .

Az 1702. évi halotti kárta preambuluma

—

akarva szolgálni, kész ingyen vállalni a taní
tást és ezzel áldozatot hozni.

A margóra írt másik két feljegyzés Bánffi 
állásfoglalása. A váraljai malommal kapcso
latos 5-ik ponthoz a kormányzó azt üzeni: 
"Az úr arra nem ígirheü magát, de másként 
az ígiri, hogy ha maga semmi gondját nem 
viseli is a váraljai malomnak, de az úr a maga 
tiszteitől való szoros számvétel szerint oda
adja a jövedelemnek felét valahol fog lakni." 
Úgy látszik, valakinek sikerült Bánffit is rá
venni, hogy a gubernátor számára igazán 
nem jelentős anyagi előny miatt ne keserítse 
el végképp Misztótfalusit. Neki a malom jö
vedelme felének átengedése nagy elégtétel 
lehetett, hiszen az év elején Mentségében ar
ról panaszkodott, hogy csak 25 véka búzát 
ígért neki, és még azt se kapta meg. A 6-ik 
pontba foglalt kívánságai az "elmúlt nyá
ron", tehát 1697 vagy 98 nyarán "őnagyságok 
kérésére" a kormányzó elé terjesztett kére
lemnek megismétlése. Mivel eddig nem ka
pott választ, most megismételte. Ezúttal 
kapott is egy üzenetet: "Az úr a maga hatal
mába álló dolgokat eligazítja véle. De reli- 
quis (egyebekről) szólva izentünk". Ez az 
üzenet is, mint a másik kettő, arra vall, hogy 
ezt a beadványt, mely tartalmában kétségte
lenül tőle származik, a zsinaton írta le valaki. 
Volt-e sajátkezűleg fogalmazott ereded be
advány? Ma már kideríthetetlen. Ha volt, 
hova lett, miért csak ezt őrizte meg? Ha volt, 
miért kellett újra leírni, vagy mint Gyalui 
Farkas vélte, lemásolni? Valamelyik barátja 
— Kaposi vagy Enyedi? — Kolozsvárott je
gyezte fel a beteg kérelmét, és ennek alapján 
készült a beadvány? Ha a kézírás azonos a 
válasz kézírásával (amit csak egy jó grafoló
gus tudna megállapítani), akkor csak Gyula- 
fehérvárott, a helyszínen készülhetett, erre 
vall a széles jobboldali margó is, hogy az 
esetleges választ a kérelem pontjai mellé ír
hassák.

Vegyük sorra az egyes pontokat. A máso
dikban és harmadikban a kolozsvári eklézsia 
személyes jogait csorbító intézkedéseinek és 
a nagyenyedi zsinat megalázó határozata 
ötödik pontjának helyesbítését kérte. Vagyis 
azt, hogy két főellensége, Szatmárnémeti Sá
muel és Csepregi Turkovits Mihály ne lehes
sen cenzora, és ne kényszerítsék arra, hogy 
ezek kezébe kelljen adnia az eklézsia betűit, 
mert abból nagy kára lehet a megmaradt 
nyomdának. Szinte teljes rehabilitációjára 
törekedett azzal a kérésével, hogy ne függjön 
a kolozsvári konzisztóriumtól, hanem a ge
nerális zsinattól és a püspöktől, ami a nyom
da dolgában majdnem teljes függetlenségét 
jelentené, és ezzel megszabadulna ellensége
inek örökös kicsinyes beavatkozásaitól, me
lyekkel csak akadályozták munkájában. 
Ezért hangsúlyozottan kéri még, hogy teljes 
szabadsága legyen a nyomdai korrektúrá
ban, hogy "az könyvek olyan vétkesen és 
motskosan" ne menjenek ki műhelyéből. Ha 
a vallást érintő lényegbevágó javításokat kel
lene tennie, azt a szerzővel vagy a püspökkel 
kelljen közölnie, mielőtt javítana a szövegen. 
Ez a kérés szelíd formában megismétlése a 
Mentségben már régen kimondott elhatáro
zásának: "soha ollyan vilis anima nem lehe
tek, hogy ollyan Arb(tereket toleráljak... Sem 
pedig másként hogy hozzám ollyan idulatú 
embereknek szamárok legyek”, mint Szat
márnémeti és Csepregi Turkovits. Még ek
kor is legnagyobb gondja volt a nyomda 
jövője. Beadványa utolsó pontjában is erre 
tér vissza. A kolozsvári eklézsia betűanyagát

hanem megegyezést ajánl: adasson neki a 
malomért 50 kis köböl búzát, amíg ő él, és 
"Én odaengedem méltóságos gubernátor 
uramnak őnagyságának mind az malmot, 
mind minden ahhoz való praetensiomat", 
vagyis ha legalább ezt megkapja, lemond 
minden jogigényéről a kormányzóval szem
ben. Ebben a megfogalmazásban Bánffival 
szemben sincs megalázkodó kitétel. A Ment
ségben még csak kért, most ő "engedi oda" a 
malmot, s ezen a gubernátor fel se háboro
dik, hanem felajánlja a malom fele jövedel
mét. Ha m indezeket végiggondoljuk és 
figyelmesen elolvassuk a beadványra adott 
választ, arra kell következtetnünk, hogy a 
nagyenyedi és a gyulafehérvári zsinat közti 
öt hónapban valakiknek határozott közbelé
pésükkel a felsőbb egyházi és világi körök
ben sikerült a jeget megtömiök, az ellenségei 
által támasztott ellenséges hangulatot javára 
m egváltoztatok. Bethlen Miklóssal kapcso
latban már idéztem a beadványra adott ha
tározat szövegéből, most azonban érdemes a 
szöveget teljes egészében elolvasni:

'Tótfalusi uram dolgáról. Anno 1698, 25 
Novembris. Macskási Boldizsár uram és Ré- 
dei Pál uram által:

lehet hogy corrigáljon insdo vei invito offe- 
rente ad impressionem authore. Sőt új köny
vek nyomtatását sine revisione vei licentia a 
generali synodo et collegiorum curatoribus, 
sőt in maioribus absque permissione totius 
Consistorii Reformatorum ipsi dán da ne kö
vessen.

Javaljuk, hogy az mely oblatiókat té- 
szünk, higgye el, hogy maga nyugodalmára 
igaz keresztényi szeretetünkből cselekesz- 
szük. És mind mesterségének ritka és szük
séges voltát, m ind m agának abba való 
perfectióját, és azáltal nemzetünknek is ne- 
vekedett becsületit, mind ezekből penig ha
zájához, nemzetéhez, de kivált vallásához 
kilátszó buzgóságát azzal remunaráljuk, 
hogy becsületire ezután jobban igyekezünk 
és úgy disponálunk, hogy öt esztendőktől 
fogva lejött academicusok tartozzanak neki 
cedálni in omnibus conversationibus; annál 
inkább az kik ezután lejőnek, excepto ha ki 
professorságra vagy esperestségre promo- 
veálódik.

Actum [in] Alba Julia, in consistorio pro- 
cerum et episcopi ac professorum et minist-

» > »  folytatás a 18. oldalon
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romín reformatorum 25 Novembris, anno 
1698 per comitem Nicolaum Bethlen pro 
nvrnc consistorii notarium."

Erre kétfajta választ kapott: szóbeli üze
netet az uraktól és egy írásbeli határozatot a 
református főurak, püspök és professzorok 
tanácsától. Misztótfalusi ügye rendezését el
ső helyen az "uraktól őnagyságoktúl" kérte 
és csak azután a részleges zsinattól. A választ 
is két helyről kapta. Az uraktól üzenet for
májában, melynek átadását legközelebbi 
amszterdami munkatársára, Kaposi Sámu
elre és Enyedi István enyedi professzorra 
bízták. (A feljegyzés nem említi Enyedi ke
resztnevét, ezért szóba jöhetne még Enyedi 
Gáspár orvos is, akinek Misztótfalusi haza
jövetele előtt Hollandiában 74 tallért adott 
kölcsön hazautazására, de sokkal valószí
nűbbnek látszik, hogy Enyedi professzort 
küldték hozzá, áld jelen volt a tanácsülésen.) 
A két izenetvivő kiválasztása sem lehetett 
egészen véletlen. Miért éppen két barátját 
bízták meg, miért nem egy pártaÜan hivatal
nokot, vagy lelkészt, ha találhattak volna 
üyet? Bizonyára azért választották őket, 
mert Kaposi és Enyedi sürgethették Pápai 
Párizzal és talán még egy-két jóakaróval, ők 
vehették rá a megbántott, megalázott Misz- 
tótfalusit a fellebbezésre és ők kardoskod
hattak mellette a tanácsülésen is. Mint láttuk, 
az üzenet lényege az volt, hogy az urak és 
nyilván a püspök is örömmel vették, hogy 
annyi huzavona után hajlandó valakit meg
tanítani betűmetszésre. Beadványában most 
azt kérte, hogy az urak jelöljenek ki egy al
kalmas fiatalembert erre a célra. Az üzenet 
pár szavas rögzítésében nincs szó róla, hogy 
ajánlottak-e valakit. Talán fiatal segédjét, Te- 
legdi Pap Sámuelt, későbbi utódját szemel
ték ki, de róla tudjuk, hogy a mesterséget 
nem tanulta meg, talán nemcsak tehetség 
hiányában, hanem mert mesterének hama
rosan bekövetkezett betegsége miatt erre 
már nemigen kerülhetett sor.

A másik két üzenet Misztótfalusinak fe
lesége örökségével kapcsolatos. Mintha 
most Bánffi is megengesztelődött volna: a 
kért 50 kis köböl búza helyett átengedte a 
malom fele jövedelmét és más kívánságai
nak teljesítésében is engedékenynek mutat
kozott.

Az írásbeli választ nem a részleges zsi
nattól, hanem sokkal magasabb helyről, a 
református főurak, a püspök, a professzorok 
és a papok tanácsától, vagyis a suprem con- 
sistoriumtól, a többségében vüági főurakból 
álló vezető testülettől kapta, mely nemcsak 
az egyházi ügyek legfőbb intézője volt, ha
nem ellátta a református rendek érdekvédel
mét is. A beadvány margójára írt üzenetek 
rögzítése arra vall, hogy a tanács gyorsan 
akart intézkedni. Talán már ekkor jelentkez
tek Misztótfalusi halált okozó betegségének 
első jelei. Mint látni fogjuk, az első agyvérzés 
feltehetőleg már a nagyenyedi zsinat határo
zata után, 1698 őszén érhette. (Talán ezzel 
függ össze az is, hogy a tanács elé nem saját
k e z ű ig  írt beadványa került.) Magából a 
beadvány szövegéből úgy tűnik, hogy ekkor 
még aktív volt, hiszen a régi elszántságával 
biztosítani akarta a kolozsvári papoktól való 
függetlenségét, vállalkozott egy betűmetsző 
tanítvány nevelésére, és továbbra is ragasz
kodott helyesírási élveinek gyakorlati ke
resz tü lv ite léhez . A kolozsvári eklézsia 
betűinek kiadását a korábbi megállapodá
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sok értelmében tudomásul kellett vennie, de 
most a tanács is előírta, hogy amíg ő él, az 
eklézsia nem nyomtathat a betűkkel, mint 
Szatmárnémeti tervezte. Feltűnő, hogy a ki
adott betűk pótlására kért ólomról nincs szó. 
Pedig ezt már korábban is kérte. (Mint lát
tuk, már Bethlen Gergely temetésére azért 
ment el 1697 februárjában, hogy ólmot sze
rezzen az eklézsiának kiadandó betűk helyé
be.) Ez a kísérlete most is megbukott, mert 
pénz kellett volna hozzá, hiába hangoztatta 
most is, hogy elegendő ólom nélkül a nyom
da nem lesz munkaképes, a tanács nyilván 
úgy gondolta, elboldogul majd kevesebb 
ólommal is, és talán fukarságból nem osztot
ták aggodalmát s szépen átsiklottak kérése 
fölött. A maga személyes sorsát illetőleg ettől 
függetlenül megnyugodhatott. Többé nem 
fenyegette a veszély, hogy a papok kitehetik 
a nyomdából, vagy más nyomda üzembehe
lyezésével lehetetlen helyzetbe hozzák. Vi
szont bele kellett nyugodnia, hogy ezentúl 
megcsonkított nyomdával kell dolgoznia, és 
el kellett temetnie régi álmát a "perfecta" 
nyomdáról. Az eklézsia betűinek kiadásával 
ennyit ellenfeleinek sikerült elémiök, ami
nek kárát végül is az ország látta. Nem ka
p o tt  v á la sz t segéde i adóm en tessége  
dolgában sem, pedig sorsukat kezdettől fog
va szívügyének tekintette,tudván, hogy a 
nyomda sikeres működését és biztos jövőjét 
csak jól képzett és megelégedett munkások
kal alapozhatja meg.

Minden egyéb kérdésben a válasz hatá
rozottan pozitív volt. Annyi sikertelen kísér
let u tán  hivatalos helyről most kapott 
először ígéretet a város által házára kivetett 
adójának elengedéséről is. Az adómentesség 
kérdése azért húzódhatott évekig, mert a 
Székely András hagyatékából való ház adó 
alá esett, ugyanis II. Rákóczi György 1664- 
ben kiadott rendelete értelmében a Kolozs
v á rra  b e te lep e d e tt nem eseket váro si 
polgárnak kellett tekinteni, s házuk után 
adót kellett fizetniük. A ház tehát, melyben a 
nyomda működött, eredetileg is adóköteles 
volt. Érdekessége ennek a tisztázatlan háza
dóügynek, hogy ugyanekkor két háza a ko
lo zsv á ri szám adáskönyvek  1698. évi 
kimutatásában az adómentesek között volt 
feltüntetve, a nyomdaépülettől (melyben 
családjával együtt lakott) a város vezetői 
megtagadták a mentességet, noha azonnal 
kérte, mikor a nyomdát ott berendezte. Hiá
ba hivatkozott Misztótfalusi arra, hogy a 
nyomdaépület mindig adómentes volt. A vá
ros azzal érvelhetett, hogy a korábbi nyom
daépületek az egyház tulajdonát képezték, 
ez a ház viszont az ő magántulajdona, nem
csak nyomdaépület, hanem lakása is. Ezért 
csak nehezen tudta elérni, hogy a város "as- 
securatiot" adjon a házára, de halála után 
újra adó alá vehették volna. Mai szemmel 
nehéz ítéletet mondani a városi bürokraták 
eljárása felett, mert jó tisztviselőkként csak a 
város érdekeit nézték, és fogalmuk sem volt 
Misztótfalusi munkásságának kultúrtörté
neti jelentőségéről. Most végre biztosító le
velet szereznek, hogy a református főurak és 
a püspök tekintetéért a házára eshető és néki 
elengedett adót a város a maradékain se ve
hesse meg.

A maga személyes dolgában nemcsak 
kedvező választ, hanem nagyenyedi "meg- 
keserittetési" után — amennyire csak lehe
tett — elégtételt is kapott ellenfeleivel 
szem ben. Végre elism erték betűm etsző 
"mesterségének ritka és értékes" voltát, "ab

ban való perfectióját és azáltal nemzetünk
nek is nevekedett betsületit" és "hazájához, 
nemzetéhez, de kivált vallásához való buz- 
góságát." Megszabadították ellenfelei fel
ügyeletétől. M int a kolozsvári eklézsia 
tagjának tanácsolták ugyan, hogy ellenfelei
vel tartson "atyafiszeretettel" kapcsolatot, de 
kimondták, hogy mint nyomdász a jövőben, 
csak magától a püspöktől és az egyetemes 
zsinattól függ. A helyesírás dolgában, ame
lyért ellenfelei annyit kárhoztatták, teljesen 
szabad kezet kapott. Ellenfeleinek csak 
annyi engedményt tettek, hogy kimondták, 
a kéziratokba a szerző tudta nélkül nem ja
víthat bele. Teljes kiadói szabadságot sem 
biztosítottak neki, a belgiumi állapotoktól 
Erdély a tizennyolcadik század hajnalán is 
igen messzire esett. Új könyveket a közzsinat 
és a kollégiumok gondnokainak jóváhagyá
sa nélkül, sőt fontosabb esetekben a reformá
tus főtanács felülbírálása és engedélye 
nélkül nem nyomtathatott ezután sem. Ki
adói tevékenysége tehát korlátozott maradt, 
de a kollégiumok gondnokaitól (nem a taná
raitól) és a közzsinattól már sokkal kevésbé 
kellett tartania, mint a kolozsvári ellenfelei
nek befolyása alatt álló egyházközségi ta
nácstól. Ellenfeleinek tudom ásul kellett 
venniök, különösen a határozat utolsó mon
dataiból, melyeket a határozat majdnem üre
sen maradt második lapjára az előző lap 
nagy margójával ellentétben, teljes lapszé
lességben írtak a lapra, hogy a Nagyenyeden 
közreműködésükkel porig alázott nyom
dásznak még mindig vannak barátai és párt
fogói. Ha elfogadható az a feltételezésünk, 
hogy az egész határozatot, de különösen az 
utolsó bekezdést Bethlen Miklós, a tanács 
jegyzője mondta tollba egy írnoknak, szó 
nélkül tudomásul kellett venniök, hogy a 
kancellár és a főurak tanácsa a "vasmíves
nek" csúfolt nyomdászt a külföldön végzett 
fiatal teológusokkal egyenrangúnak tekinti, 
s az öt esztendő óta végzettek kötelesek neki 
elsőbbséget adni, kivéve ha professzorrá 
vagy esperessé nevezik ki őket. E szerint 
tehát ellenfelei megtarthatták vele szembeni 
elsőbbségüket, de tudjuk a Mentségből, hogy 
ezt a megkülönböztetést a békesség kedvé
ért eddig is megadta nekik, noha Hollandiá
ban örülhettek, ha a köztiszteletben álló, 
jómódú Mester mögött mehettek.

Hogy ez a valóban "nemes szellemű és 
méltányos határozat" — ahogy Dézsi Lajos 
nevezte — lelke "fájó sebeire balzsamul ha- 
tott-e", nem tudhatjuk. A zsinat utáni lelkiál
lap o tá ró l n incs fö ljegyzés. A m úgy is 
"gyenge egésségű lévén", mint Bőd Péter 
mondja róla, az eklézsia-megkövetésben ki
állott izgalmak miatt, hamarosan megérin
tette a halál szele. "Egyébként is mélabúra 
(Melencholid) hajló vérmérsékletű teste — 
olvassuk halotti kártyáján — a búskomorság 
(Hypochondriacis) gyötrelmeinek esett ál
dozatul. Ezeket — idő teltével — lassanként 
követte összes tagjainak és ízületeinek el
erőtlenedése és megbénulása, fennmarad
ván  m ég is é rte lm én ek  frissesége  és 
érzékszerveinek épsége, bár betegsége a sza
vak szabályos kiejtésében jócskán akadá
lyozta." Betegsége kezdetének időpontjáról 
Csepregi Turkovits Mihály és Szatmárnéme
ti Mihály gyászbeszédéből ennél többet tud
hatunk meg. Szatmárnémeti Mihály szerint 
"negyed-fél esztendővel ezelőtt terhes gon
doktól nyomattatván elméje, 's  azoknak vi-
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selésében lassan folydogálván testének ere
je". Nagyjából ugyanezt mondta a gyászoló 
gyülekezet előtt az egykori főellenség, Csep- 
regi Turkovits Mihály is: "el-vevén Isten ke
zeit, lábait és testének erejét tőle, ágyba 
szegezé az Isten; elméjét és tiszta Ítéletit 
mindazáltal ö Felsége meghagyván és meg
tartván: a'melyben már negyedik esztendő
től fogva sajtoltatván, el-kezdett jó munkát 
félbe kellett Istene akarattyából szakítani", és 
"egynéhány esztendő alatt" felesége ápolásá
ra szorult. E két szemtanú elbeszélésében 
emlegetett "negyed-fél" és "negyedik eszten
dő" óta tartó betegség kezdetét a nagyenyedi 
eklézsia-megkövetés utáni hónapokra, 1698 
őszére tehetjük. Ilyen állapotban lelke fájó 
sebének" keserűségét aligha feledhette. Vi
szont csodálatos ldkierőre vall, hogy bénult 
kézzel, lábbal, többnyire ágyban fekve, egyre 
csökkenő testi erővel, megmaradt ép elméjé
vel, de beszédhibával továbbra is irányította 
a nyomda munkáját. Noha "néhány eszten
dő alatt", mint Csepregi Turkovits Mihály 
gyászbeszédéből tudjuk, felesége állandó 
ápolására szorult, mégis szinte utolsó lehele
téig munkálkodott. A nagy megpróbáltatás 
évében, 1698-ben 17 m ű hagyta el a nyomdá
ját (köztük a Mentség és az egyoldalas Retrac- 
tátid). Betegsége első évében csak 9, de 
1703-ban 11 és élete utolsó három hónapjá
ban is minden hónapban egy m ű hagyta el a 
nyomdát.

Ötvenkettedik esztendejében, 1702. ápri
lis 20-án reggeli hét óra tájban "tsak mintegy 
álomba vivé el" Isten a "mennyei örökség 
elfoglalására maga előtt bocsátott" két fia 
után, itt hagyott "szerelmes-Házas-Társá- 
nak, Nemzetes Székely Mária Asszonynak 's 
két neveletlen Árváinak méltó siralmokra".
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HELIKON

GUND A BÉLA
1911 — 1994

Életének 83. évében 1994. július 30-án 
elhunyt Gunda Béla akadémikus, nép
rajzkutató. Hirtelen halálával a magyar 
néprajztudom ány európai, nemzetközi 
rangú művelője, tanárok és kutatók szám
talan nemzedékének tisztelt pedagógusa 
távozott el körünkből.

Gunda Béla 1911. december 25-én szü
letett Temesfüzesen. Egyetemi tanul
m ányait Budapesten végezte Györffy 
István, Teleki Pál, Melich János tanítvá
nyaként. Hazai stúdiumait svéd állami 
ösztöndíjjal a stockholmi egyetemen foly
tatta a világhírű Sigurd Erixon professzor 
irán y ítá sa  m elle tt. H azatérése  u tán  
Györffy tanársegéde lett és 1939-től a 
Néprajzi M úzeumban tevékenykedett. 
1941-ben magántanári képesítést nyert a 
szegedi egyetemen Összehasonlító néprajz, 
különös tekintettel a balkáni népekre tárgy
körben.

1943-ban kinevezték a kolozsvári 
egyetem néprajzi tanszékére. A zaklatott 
háborús körülmények között 1948-ig dol
gozott Kolozsváron mint egyetemi tanár. 
Óráit a korabeli európai tudományos élet 
színvonalán, igényességgel tartotta meg. 
Számtalan terepgyakorlatot szervezett Er
dély néprajzi tájegységének felkutatására, 
megismeréséra Akkori tanítványai (Dr. 
Kós Károly, Faragó József, Nagy Olga és 
mások) a romániai magyar néprajzkutatás 
élvonalát alkották a második világhábo
rút követő évtizedekben. Sok esetben pél
dát m utattak a magyarországi népraj
zosoknak is. A Kolozsváron megkezdett 
termékeny nevelői és kutatói tevékenysé
gét nem tudta itt folytatni, mivel 1948-ban 
el kellett hagynia Romániát.

1949-ben Debrecenbe költözött és ott 
megalapította a Néprajzi Intézetet. Debre
ceni tanári munkájával külön "iskolát" te
rem tett. Tanítványait, m unkatársait a 
terepkutatásokra, külföldi tanulmány- 
utakra, alapos filológusi felkészülésre biz
tatta. A keze alól kikerült kutatók napja
inkban is a m agyar néprajztudom ány 
élvonalához tartoznak. Legtöbben vidéki 
múzeumokban, kutatóintézetekben, tan
székeken tevékenykednek.

Nagyon jól ismerte a magyar nyelvte
rület néprajzi tájegységeit. Kutatómunkát 
végzett a Kárpátokban, a Balkánon, Skan
dináviában és Észak-Amerika indián tör
zseinél.

Érdeklődése elsősorban a tárgyi kultú
rára irányult. Széles körű összehasonlító 
anyaggal jelentette meg tanulmányait né

pünk halászatáról, vadászatáról, méhé
szetéről, a gyűjtögető gazdálkodásáról. 
Az európai tudományos műhelyekben 
megbecsüléssel beszéltek a tradicionális 
szállításról, közlekedésről, pásztorkodás
ról, földművelő gazdálkodásról, építke
zésről íro tt tanulm ányairól. Kiválóan 
ismerte a románság népi kultúráját is. 
Számtalan kutató utat szervezett és tett 
román faluközösségekben. Legjelentő
sebb kötetei (Ethnographica Carpatihica Bp. 
1966., Ethnographica Carpato-Balcanica Bp. 
1979. és A rostaforgató asszony Bp. 1989) az 
európai néprajz, etnológia, művelődés- 
történet sokat emlegetett és idézett forrás
munkái.

Elméleti tájékozódását a nyitottság jel
lemezte. Még idős korában is fogékony 
volt a módszertani újdonságokra. Foglal
kozott a hagyományos paraszti kultúrát 
hordozó társadalmi struktúrákkal, az ak- 
kulturádóval, az innovációval, kulturális 
integrációval, areákkal és a szemiotika, 
funkcionalizmus számtalan kérdésével is. 
Debreceni tanszékén gazdag könyvtárat, 
rendszeres archívumot alapított. O is kez
deményezte a Magyar Néprajzi Atlasz és a 
Magyar Néprajzi Lexikon megírását. Ebből 
a célból számtalan előtanulmányt készí
tett.

Sokat tett a magyar néprajztudomány 
eredményeinek nemzetközi megismerte
téséért. Tanítványait idegen nyelvek meg
tanulására biztatta. Omaga is folya
matosan publikált szlovák, román, len
gyel, horvát, finn, orosz, olasz, német, an
gol és am erikai szakkiadványokban. 
Főszerkesztője volt a Budapesten idegen 
nyelven megjelenő Acta Ethnographicának, 
szerkesztő bizottsági tagja a Studia Slávi- 
cának, az Ethnologia Európáénak, a Demos- 
nak és az Etudes Finno-Ougriennenek.

Munkásságának nemzetközi elismert
ségét jelzik külföldi kitüntetései. 1978-ban 
elnyerte a Herder-díjat. Tiszteletbeli tagja 
volt a Gustav Adolf Királyi akadémiának 
(Uppsala). Tulajdonosa volt a Finn Orosz
lán Lovagrend I. fokozatának. 1989-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia előbb le
velező, majd 1991-ben rendes tagjainak 
sorába választotta.

Gunda Bélának, a nemzetközi rangú 
és hírű néprajztudósnak emlékét erdélyi 
tanítványai és barátai kegyelettel megőr
zik.

POZSONY FERENC
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- HELIKON

A TÖRD AI CSATA
A TÖRTÉNETÍRÁS MADÁRTÁVLATA
Heinrich Himmlemek, az SS 

birodalmi vezetőjének Otto Win
kelmann SS tábornokhoz, a ma- 
gyaroszárgi SS és rendőri erők 
parancsnokához intézett, 1944. 
augusztus 25-én kelt táviratából 
tudjuk, hogy — furcsa módon — 
maguk a németek tiltottak meg 
bármiféle magyar katonai akciót 
Románia ellen a frontváltás után. 
Az említett táviratban Himmler 
m ég arra  is u tasítja  Winkel- 
m annt, hogy a Dél-Erdélyben 
ta r tó zk o d ó  SS alaku latokkal 
azonnal vegye birtokába a Déli- 
Kárpátok szorosait, minthogy a 
R om ániához tartozó  Erdélyt 
m indenképpen tartaniuk kell. 
Hitler még augusztus utolsó nap
jaiban is abban bízott, hogy egy 
általa tám ogato tt vasgárdista 
kormánnyal sikerül úrrá lenni a 
romániai helyzeten. Ha azonban 
beleegyezik  a m agyar-rom án 
fegyveres összetűzésbe, azzal 
maga ellen fordítja még a román 
nem zetiszocialistákat is. Ilyen 
form án a m agyar honvédség 
nem mozdult, de augusztus 30- 
án az addigi IX. hadtest parancs
nokságából megalakult az új 2. 
magyar hadsereg parancsnoksá
ga, az élén Veress Lajos vezérez
re d e sse l. A z új h ad se re g  
hadrendjébe került június óta 
mozgósított 7. és 9. tábori pót
hadosztály, valamint az 1. hadse
regbő l a u g u sz tu sb an  Észak- 
E rdélybe visszavezényelt 27. 
könnyű, 25. gyalog- és 2. páncé
loshadosztály. (...) A román kirá
ly i h ad se re g  p e d ig  e lkezd te  
felvonulását az észak-erdélyi 2. 
m agyar hadsereg ellen. Erre tör
téneti bizonyíték egyebek között 
Gheorghe Mihail hadseregtábor
noknak, a román királyi hadse
reg vezérkara új főnökének és a 
h a d se re g  fő p aran csn o k án ak  
hadműveleti utasítása is.
(...)

Augusztus 30-án a né
metek hadműveleti terü
letté nyilvánították egész 
K elet: M ag y aro rszág o t, 
beleértve Eszak-Erdélyt is. 
Miközben a német 8. és 6. 
hadsereg elenyésző ma
radványa i m ielőbb m a
gyar te rü letre  szerettek 
volna átkerülni, Veress ve
zérezredes felkészült a ro
m ánok á lta l bejelentett 
támadás megelőzésére. A 
szerzőhöz írott egyik leve
lében azt mondja erről: "A 
mi hadműveleteinket nem 
a határ menti csetepaték 
váltották ki, hanem az a 
tény, hogy a kormány és a 
legfelsőbb katonai vezetés 
tudomással bírt a román

szovjet fegyverszüneti feltételek
ről, amelyek többek között nulli- 
fikálták a második bécsi döntést, 
és kötelezték Romániát a néme
tek és a szövetségeseik megtáma
dására.

A 2. hadsereg zöme szeptem
ber 5-én hajnalban Kolozsvár tér
ségéből m egindította a tám a
dását. Veress Lajos a csapataival 
Tordán át először a Maroshoz 
akart előretörni. Az offenzívát a 
2. páncéloshadosztály támadása 
vezette be. A szeptember elsején 
A ranyosgyéres, Kolozsvár és 
Apahida körzetében gyülekezte- 
tett 25. gyaloghadosztály csak 
valamivel később került a Maros
vonalra.

Szeptember 6-án a honvédek 
elértek az Aranyos folyóhoz, és 
átkelve rajta több hídfőt alkottak. 
Ugyanakkor a Gruppe Siebenbür
gen M arosludasnál m ajdnem  
hadosztálynyi erővel partot vál
tott. Másnap a páncélosok is elér
tek a Maroshoz, és több helyütt 
hídfőt alkottak a túlparton.

A következő hetekben súlyos 
elhárító harcokat vívtak Torda 
térségében. Ezekről az október 8- 
ig elhúzódó harcokról a hadse
regparancsnok bőven ír visz- 
szaemlékezéseiben. Megírja pél
dául, hogy csupán a szeptember 
22-i ütközetben két magyar had
osztály ezerkészáz halottat és se
b e sü lte t v e sz te tt. A ném et 
támogatás igazában csak szep
tember 23-ától kezdte éreztetni 
hatását, amikor a nyugati front
ról Erdélybe érkezett német pán
céloshadosztály mintegy hetven 
harckocsival Torda előtt, leg
alábbis egy időre, visszaverte az 
ellenség támadását. Október ele
jén azonban a román-szovjet erők 
több helyütt átléptek az Aranyos 
folyón, és Torda október 6-án reg

gel, súlyos utcai harcok után ele
sett.

A német déli hadseregcsoport 
p a ran csn o k án ak  nem csak  a 
szovjet csapatokkal volt gondja. 
A magyar fegyvertásak is problé
mát okoztak, több okból is. A há
ború  u tán  m egjelent v issza
emlékezésében Friessner felpa
naszolja a magyar egységek "cse
kély állóképeségét". "Elég volt, 
ha páncélosok tűntek fel, vagy ha 
néhány orosz aknavető tüzelt, 
máris teljes magyar szakaszok 
hagyták el állásaikat, állandóan 
veszélyeztetve így a védelmün
ket" — írja. Persze arról nem tesz 
említést, hogy a jól felszerelt 
szovjet hadosztályokkal szem
ben a magyaroknak jórészt tarta
lék és pó ttarta lék  seregtestei 
voltak, ahogyan a honvédek — 
fegyverzet és kiképzés dolgában 
— nem vehették fel a versenyt az 
1944-ben már ötödik éve harcoló 
és így harcedzett német csapa
tokkal sem.

F riessnert te rm észe tesen  
mindez nem érdekelte, ő  katona 
volt, aki Hitler parancsára tartóz
kodott Magyarországon. A né
met érdekeket tartotta szem előtt, 
és arra törekedett, hogy a Vörös 
Hadsereg előrenyomulását mi
nél eredményesebben és a német 
birodalom határától minél távo
labb állítsa meg.

Arra, hogy a magyarok ké
szülnek valamire, és hogy az nem 
a német birodalom javát szolgál
ja, már szeptember első felében 
több jelenség  figyelm eztette  
Friessnert. A ugusztus 23. óta 
amúgy is kifinomult a hallása, 
hiszen Romániában, a bukaresti 
politikai pálfordulás következ
tében, hadseregcsoportja nagy 
részét elvesztette. S most Ma
gyaro rszágon  következik  be 
összeomlás?

(GOSZTONYI PÉTER: A MA
GYAR HONVÉDSÉG A MÁSO
DIK VILÁGHÁBORÚBAN. — 
RÉSZLETEK)

EGY NÉMET 
EMLÉKIRAT
Szeptember 7-én estétől a ki

adott parancsnak megfelelően, az 
arcvonal szétszakadását elkerül
ve, tervszerűen végbem egy a 
Székelyföld kiürítése. Figyelem
re méltó teljesítmény ez a hiányos 
parancskiadási apparátussal ren
delkező és nem ilyen manőverek
re felkészült csapatok részéről, és 
annál inkább elismerést érdemel, 
mivel rendkívül megnehezítették 
az állandó ellenséges támadások 
és a rossz őszi, időjárási viszonyok.

A Maros-szakaszon, Maros- 
vásárhelytől délnyugatra és a vá
ro stó l d é lk e le tre , a N y árád  
mentén ismét védelemre rendez
kedik be a 6. hadsereg, ami még 
m indig csak W inkler harccso
portjából (a 15. hadosztályból) 
áll. Hamarosan ennek alárendelt
ségébe kerül az "Erdély'-csoport, 
amely a Maros északi partján — 
nagyjából Marosvásárhely és a 
Tordától keletre eső terület között
— létesít érintkezést a magyar 2. 
hadsereggel. Az utóbbi — mint 
utalás történt rá — nemrégiben 
Kolozsvár térségéből egy jól in
duló, déli irányú támadás kereté
ben, Tordán át előnyomult román 
területen, de aztán a nagy erőkkel 
végrehajtott orosz-román ellentá
madás visszavetette Torda körze
tébe. Itt súlyos harcokat vívott és 
mikor kritikus helyzetbe került, a 
német főparancsnokság odave
zényelte és alárendeltségébe he
lyezte a III. páncélos hadtestet 
(Breith tábornok) és a 23. harcko
csihadosztályt (Radowitz altá
bornagy). Ezzel egyidejűleg a 
magyar 2. hadsereg a német 6. 
hadsereg főparancsnokságának 
alárenddtségébe került.

Ezekkel a sietve odavezényelt 
német erőkkel és a később hozzá
juk csatlakozó, félig-meddig fel
frissített 76. gyalogos hadosz
tállyal (Abraham altábornagy), 
továbbá a 13. harckocsihadosz
tály Grade-csoportjával, vala
mint egyéb töredék egységekkd
— változatos küzdelmek árán — 
lényegében sikerült megtartani 
Torda körzetét és megakadályoz
ni azt a tervezett ellenséges előre
törést, am dyet Désen keresztül 
észak felé akartak végrehajtani a 
hadseregcsoport szárnyán, illet
ve hátában. A szovjetek végül is 
beszüntették támadásaikat. Az 
aktív harcvezetés révén hosszabb 
időre sikerült helyileg lekötnünk 
és magunkra vonnunk olyan na
gyobb orosz erőket, amelyeket 
különben egy nyugati irányú, 
nagyszabású, átkaroló hadműve
letre szántak.

(HANS FRIESSNER: ÁRULÁ
SOK, VESZTETT CSATÁK. A 
WEHRMACHT HARCAI MA
GYARORSZÁGON 1944-45-BEN
— RÉSZLET)A 25. gyaloghadosztály törzse vasúti szállításban Erdélybe
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HELIKON

A HADSZÍNTÉR p a r a n c s n o k a
A hadosztály-parancsnokság a 

vasúti szállítások ideje alatt Erdély
ben először Bonchidán, a Bánffy- 
kastélyban települt. A hadosztály 
csapatai fokozatosan Kolozsvár, 
Apahida, Aranyosgyéres körzet
ben raktak ki.

Szeptember hó 5-én indult meg 
a 7. és 9. magyar póthadosztályok 
és a Z magyar páncéloshadosztály 
támadása Kolozsvár területéből. A 
feleki határtól általában déli irány
ban, a Déli-Kárpátok átjáróinak bir
tokbavételére. Sikeres harcok után 
elfoglalták Tordát, lejutottak a Ma
rosig. Az erdélyi 2. hadsereg-pa
rancsnokság  e siker további 
kiaknázására a 25. gyaloghadosz
tályt mielőbb be akarta vetni. Ezért 
a guruló hadosztály szállítmányai 
mind délebbre raktak ki. A parancs
nokság is hamarosan Kolozsvárra, 
majd még délebbre települt. A had
osztály már beérkezett erőiből 4 
zászlóalj és az egész tüzérség ha
marosan a póthadosztályokat tá
mogatta és erősítette. A többi része 
a hadosztályomnak vagy még gu
rult vagy kirakásban volt. A had
osztályom tehát alaposan szét volt 
már tépve és meg volt osztva. Több
ször kértem felettes parancsnoksá
gaimtól, hogy a hadosztályt fo
kozatos beérkezése miatt ne osszák 
meg, hanem ha később is, egyszerre 
vessék be, de nem használt. Ezeket 
a napokat arra használtam, hogy a 
póthadosztályoknál harcoló egysé
geimet megtekintsem. Már szep
tember hó 7-én hírek érkeztek arról, 
hogy az oroszok igen nagy erővel a 
Déli-Kárpátok szorosait átlépték. 
Hamarosan közeledtek a Maros vo
nalhoz. így világossá vált, hogy az 
e lőretörő  gyenge csapata inkat 
vissza kell vonni először a Maros 
vonalára, majd a tordai magaslatok 
által alkotott természet adta védő
állásba. (...) Az oroszok ugyanis a 
Déli-Kárpátokon minden harc nél
kül jutottak át. (...)

Szeptember hó 12-én kapta a 
25. gyaloghadosztály —> amikor a 
póthadosztályokat az orosz rész
ben már visszavetette — a paran
csot, a hátrább fekvő tordai vé
dőállás megszállására, 25 km-es ki
terjedésben, Torda nyugat és Ge- 
rendkeresztúr között. Súly Tor- 
dánál és Egerbegynél, amely helye
ken az Aranyos folyó déli partján 
egy-egy hídfőt kellett képezni és 
tartani. E védőállásnak egy hóna
pon át való hősi tartása, a Kolozs
v ár ellen i o rosz  tám adások  
felfogása, a Kárpátok keleti részén 
harcoló magyar haderő jobb szár
nyának biztosítása, ily kiterjedés
ben, meg-megújuló igen erős orosz 
és román támadásokkal szemben, 
hol segítséggel, hol anélkül és a pa
rancsra történő visszavonulás ké
pezik az úgynevezett tordai csatát, 
amely az észak-erdélyi 25. gyalog
hadosztály hőstette, a magyar hon
védségnek pedig az egyik legszebb 
második világháborús fegyverténye.

A kijelölt állás igen kedvező a

védelemre. Előtte folyt az Aranyos 
folyó, amelynek északi partján igen 
magas part vagy oldal (rideau) fe
küdt. Ezen volt az első főellenállási 
vonalunk. Tordánál és Egerbegynél 
kiugró hídfőket kellett tartani, ké
sőbbi esetleges támadások érdeké
ben. Ezek a helyek és a Szt. János 
patak mente voltak a védőállásban 
egyedül nem harckocsi biztosak. 
Máshol nem lehetett harckocsival a 
védelmi övezetünkbe betömi. A 
hadosztály kiterjedése azonban túl 
nagy volt. 2 1/2-szerese az előírt
nak. Igen előnyösnek bizonyult, 
hogy a védővonal homorú volt. A 
tüzérség zömének tüzét a legin
kább veszélyeztetett helyekre, a 
legrövidebb időn belül összponto
sítani lehetett.

Szeptember 14-én a védőállás--
\ ..mr

nak már erős orosz támadásokat 
kellett kivédenie. Az orosz először 
Tordától nyugatra próbálkozott, de 
tám adása m eghiúsu lt. Délben 
harckocsi támogatással Torda híd
főt akarta lerohanni, gondolta, 
hogy így olcsó sikerhez juthat. E 
támadása a 2 5 /ÜL és az utászzász
lóalj hősies ellenállása következté
ben , B öszörm ényi ezredes 
parancsnoklása alatt, szintén ösz- 
szeomlott. Itt több orosz harckocsit 
lőttek ki. A délutáni órákban az 
orosz a Szt. János pataki horhos 
mentén a sósfürdő irányában a gyé
ren megszállt közepet (1/1. zászló
alj) támadta meg. Védelmünket itt 
megtörte és Torda ellen kanyaro
dott. Az utlsó percekben beérkezett 
25. gyalogezred I.zászlóaljának el
lentámadása mentette meg a veszé
lyes helyzetet. Torda megkerülését. 
E harcoknál hősi halált halt a védő 
zászlóaljparancsnok is. Az orosz 
azonban középen, a meredek par
ton befészkelte magát. Onnét többé 
őt kipiszkálni nem lehetett,

Szeptem ber hó 15-én az orosz 
már az első nagytámadást hajtotta 
végre. Igen erős tüzérségi- és akna
vető tűzelőkészítés után, a gyenge 
középen, Sósfürdőn át Torda irá
nyában, ahol tegnap eredményeket 
ért el és az egerbegyi hídfőnk ellen 
támadott. A középen végrehajtott 
támadás Torda ellen irányult. Az 
orosz hősiesen védekező csapatain

kat Torda keleti szegélyére vetette 
vissza. De az ott szívósan kitartott, 
sőt később az oroszokat vissza is 
vetette. Végül azonban a beérkezett 
saját 2. páncéloshadosztály része
inek támadása, amelyet kértem és 
sürgettem, tisztázta és enyhítette a 
helyzetet. E támadás, amely el
akadt az oroszok szívós ellenállá
sán, a fennsíkot nem tud ta  az 
orosztól teljesen megtisztítani. Az 
egerbegyi hídfőt az erős orosz tá
madás miatt fel kellett adni. E na
pon a hadosztály-parancsnokság 
álláspontot változtatott Tordatúr- 
ról Mezőcsánra, arcvonala közepe 
mögé. (...)

Szeptember 19. Egy bekerített 
kb. 300 fős csoport felszámolásakor 
200 megszámlált orosz hősi halott 
maradt a helyszínen. E támadá
sunk is igen nagy orosz erőt emész
tett fel. E napon esett el a hős

Böszörményi Géza ezredes, a 25. 
gyalogezred parancsnoka. Egy 
Sztálin-orgona sorozata vitte el. 
Rögtön táviratoztam feleségének. 
Holttestét pedig sebesültszállító 
gépkocsin, koszorú és levél, vala
mint tiszti küldöncének kíséreté
ben o tth o n áb a , V árpalo tára 
irányítottam. Jellemző az akkori vi
szonyokra, hogy a gépkocsi előbb 
érkezett meg, mint a távirat. Bö
szörményi a tordai temető közelé
ben esett el, ahol már édesapja is 
nyugszik. Egyszerűen nem volt 
már erőnk. Pedig, hogy a harcosál
lományt fokozzam, nem voltam vá
logatós. Beolvasztottam, pótlás 
hiányában, a hasonló származású 
pótezredeket.

Szeptember 20 és 21. A súlytá
madás először észak felé irányult és 
a 2. páncéloshadosztály csapatait 
érte, majd Torda felé balra Sósfürdő 
és a Szalonnás irányába, a 25. gya
logezred  ellen kanyarodo tt. 
Ugyanekkor az orosz közvetlenül a 
tordai hídfő ellen és Tordától nyu
gatra Peterd irányokban is táma
dott.

E napon a 25. gyaloghadosztály 
a tordai helyzetet másodszor men
tette meg, bár igen nagy véres vesz
teségekkel. Azonban nyilvánva
lóvá vált, hogy a helyzetet Tordánál 
teljesen tisztázni sem a hadosztá
lyom, sem a magyar páncélos-had
o sz tá ly  nem képes. F eltétlen

támogatás, új csapatok bevetése 
szükséges. A két hadosztály e na
pon kb. 1000 főt fesztett.

Szeptember hó 23-án éjjel a 23. 
német páncéloshadosztály két grá
nátos ezreddel és kb. 65 Tigris harc
kocsival a Sősfar, V askapu 
területére, tényleg beérkezett. Ez 
erő másnap hajnalban, déli általá
nos irányban támadásba lendült. 
Feladatunk ennél a támadásnál 
csupán az volt, hogy az előretörő 
német csapatok után a ridót, a par
tot, a régi főellenállási vonalat is
mét elfoglaljuk és ott védelemre 
rendezkedjünk be. A németek tá
madása azonban nem érte el az ere
deti főellenállási vonalunkat. Csak 
a nagy orosz támadás előtti helyze
tet állította vissza. [...] Az itteni 
harcszünet alatt a hadsereg a nyu
gatabbra is nagyon veszélyessé vált 
helyzetet (Komjátszeget és Torda- 
túrt az orosz elérte) tisztázhatta.

Még a délután felhívott távbe
szélőn a hadtestparancsnokom és 
bejelentette, hogy úgy a német 
erők, mint a magyar páncélps had
osztály hamarosan elkerülnek Tor- 
dáró l és m áshol k e rü ln ek  a l
kalmazásra. Távbeszélő visszahí
vások és ellenvetések után, ame
lyeknek célja legalább a magyar 
páncéloshadosztály visszahagyá
sának elérése volt, jelentettem, 
hogy: keresztet vetek és várom az 
eseményeket.

Szeptember hó 24-én a két had
osztályt tényleg kivonták. A lehar
colt 25. gyaloghadosztály ismét 
egyedül maradt, most már 21 km- 
es főellenállási vonallal. Megerősí
tésül nálam  csupán  a m agyar 
páncéloshadosztálytól 1 zászlóalj 
és tüzérosztály, valamint egy napig 
egy német zászlóalj maradt. A ki
vont erőket nyugatabbra alkalmaz
ták.

A szeptember hó 25-e nyugod- 
tabban telt el. Csak az esti órákban, 
a Szt. János patak és a vasút közötti 
területen az orosz több zászlóalj 
erejű támadást intézett, amelyet 
visszavertünk.

Szeptember 26. E napokban 
vettük észre és kaptunk arról hírt, 
hogy nagyobb orosz erők nyugatra 
tolódnak el. így vártuk a hadosz
tály tehermentesítését. Ez be is kö
vetkezett. Megoldottnak véltem azt 
a ránk háruló feladatot, hogy Ko
lozsvárt és az egész hadseregünk 
jobb, déli szárnyát lerohanás ellen 
biztosítsuk. Értesültünk továbbá, 
hogy általában Arad irányából na
gyobb saját tám adást terveznek 
Dél-Erdély felszabadítására. Vár
tuk a szerbiai német erők beavatko
zását. Sajnos e várt támadásunk 
Arad felől nem indult meg.

Szeptern hó 30-án nagy orosz 
támadás indult meg a tordai hídfő 
ellen. Az orosz a hídfőt elfoglalta és 
csapatainkat az Aranyos folyó 
északi partjára szorította vissza.

(H O LL Ó SY-K U TH Y  LÁSZ
LÓ: D O N , TO RDA, KÁRPÁTOK. 
—  RÉSZLETEK.)
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HADITUDÓSÍTÁS 
A KATONÁRÓL
A m. kir. 25. gyaloghadosz

tály kimagasló fegyvertényét, a 
TORDAI CSATÁT megörökítő 
harctudósításában olvashatjuk: 

"1944. szeptember 22-én, ed
dig nem tapasztalt hatalmas tü
zérségi tűzelőkészítés után, az 
ellenség Sósfürdő irányába újból 
megindítja nagy támadását. Szűk 
kiterjedésben 50 db. T-34-es harc
kocsival, két szovjet lövészhad
osztály, ettől keletre Egerbegynél 
a 4. szovjet gárdahadosztály, bal- 
szárnyon egy román hadosztály 
részei támadtak. A helyzet a déli 
órákban ismét válságossá válik. 
A hadosztály lényegében ketté
szakadt és a hézagban csak a 2. 
páncélos hadosztályunk lehar
colt részei fejtenek ki szívós ellen
állást. A 25. gyaloghadosztály 
csapatainak véres közelharcok
ban sikerült megakadályozniok 
Torda város elfoglalását. Ezen a 
napon Tordát és így az általános 
erdély i helyzetet harm adszor 
menü meg a hadosztály. Aharcok 
elkeseredett voltára jellemző, 
hogy a két magyar hadosztály ezen 
az egy napon kb. 1000 főt kitevő 
véres veszteséget szenvedett — 

Ehhez az eredményhez és így 
a hadosztálynak október 8-ig va
ló kitartásához nagyban hozzájá
rultak a hős 10-es rohamtüzérek, 
a hősök élén BOZSOKI JÁNOS 
psz. zászlóssal."

BOZSOKI JÁNOS psz.zász- 
lós haditettét a Honvédségi Köz
löny a következőképp méltatta 
(1944. nov 1-i szám):

"Magyarország kormányzó
ja, Budapesten, 1944. okt 12-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával a 
szovjet elleni hadműveletek al
kalmából a Tiszti Arany Vitézségi 
Érmet adományozta: Bozsoki Já
nos psz. zászlósnak, mint a hon
védség  7. tagjának, az 1944. 
szeptember hó 22-én Tordánál 
páncélosokkal támogatott túlere
jű  ellenséggel szemben vívott 
harcokban tanúsított kimagasló
an vitéz önfeláldozó magatartása 
elismeréséül, amikor is mint ro
hamtüzér szakaszparancsnok lö- 
vegeinek merész előretörésével 
az ellenség további előrejutását 
megállította és ezzel másnapi el
lentámadásunk végrehajtásához 
kedvező előfeltételeket teremtett. 
A harc során két rohamlövegének 
a j  ellenség kezére jutását igen erős 
gyalogsági tűzben teljesen egye
dül megakadályozta, három má
sik lövegnek kimentését pedig 
eredményesen biztosította azáltal, 
hogy roham tüzéreivel gyalogosan 
az ellenség közé tört, miközben 
őket bekeríteni akaró erősebb el
lenséges egységet megsemmisí
tette, illetve visszaűzte."

(...) Aztán egy napon becsapódtak az első 
tüzérségi lövedékek is. Elért tehát, és rajtunk 
feküdt, átdübörgőit felettünk a vüágháború. 
Egészen más volt, mint ahogy hetekkel előtte 
már jelenetként láttam magam előtt, akár le is 
tudtam volna rajzolni. A föld alá húzódó embe
rek között mégis állandóan közlekedtek a hírek, 
a közvetlen közeli borzalmak újságja. Ismerősök, 
a rokonok szerencsétlensége. Hoffmann bácsi, 
aki nem akart lemenni a pincébe. Kiállt az esti 
kék hidegben egy szál ingben a tornácra, nagy 
akaratosan, és szívta a cigarettáját arra felé for
dulva, amerről lőttek. Derékban vágta ketté egy 
srapnelszilánk. Derékban— láttam magam előtt, 
ahogy éppen derékban, ferdén kettévágta a grá
nát, és dideregtem. A Jancsiék pincéje, melyre 
egy légiakna rádobta a kis földszintes huruba 
minden törmelékét. A m i pincénk boltíves. Min
den belövéskor finoman szitál a téglák közül a 
por. Anyám lepe
d ő t k ö tö tt ki a 
négy  szark án á l 
fogva a láda fölé, 
melyben mi Ilivel 
alszunk. Fekszem az éjjel-nappal egyformán pi
rosló gyertyafényben, és a lepedőre szegzett te
kintettel hallgatok. Ili babázik, Pali olvas. 
Máskor egy fél percet ha ültünk a pincében, ke
zünkben gyertyával, mikor valamiért leküldték; 
egy fél óra elképzelhetetlen lett volna. Várom, 
mikor telik meg a lelógó lepedő tégladarbokkal, 
bombaszüánkkal, hogy ránk szakadjon. A pince 
boltíves — ez az egyetlen új fogalom, ami gon
dolatot ébreszt, és elvonja kicsit a figyelmem. A 
fogalom, hogy "boltíves", s a felnőttek hozzáfű
zött fejtegetése, még az első napokból, hogy mi
ért erős az ilyen pince. Aztán, ahogy hullogat a 
malter, s ahogy anyánk hangosan felolvas ne
künk régi, leányoknak való jutalomkönyveiből.

A belövések szüneteiben nagyobb a csend, 
mint valaha. Akkora a csend, hogy a pincébe 
lehallszik. Ilyenkor felrohannak anyámék, és 
gyorsan főznek valamit. Lehetőleg két napra. 
Lehetőleg sokat. Lehetőleg semmiből. Mire 
eszünk, már megint bőgnek az egek. De mi itt 
benn vagyunk, a ház, a föld, a világ gyomrában, 
valahogy biztonságban, legalább amíg eszünk, 
nem történhet semmi váratlan. A háború olyan 
mint az iskola: szünetek vannak tanítás közben. 
Majdnem szabályos időközökben. De van úgy, 
hogy jól fő a tökfőzelék, mikor elkezdődik me
gint. (...) Stepper, vashíd, vigadó. A vendéglő 
odavan, azt mondják, csupa tányércserép a föld 
a főtér sarkán. A vashíd oda. A temető mellett 
szegények laknak. A házak alatt nincs is pince. 
Négy egymás mellett fekvő testvér s az apa. 
Jancsiéknál egy reggeli belövés. Már ismerünk 
reggeli, délutáni és esti adagokat, megkülönböz- 
tetőleg beszélnek róla. Jancsi és az anyja, aki 
éppen nem volt otthon, megmaradtak. Az apja 
és három apróság odalett a ház romjai alatt. Ott 
aludtak mind a négyen az ágyon. Jancsi a véres 
halottak mellett ébredt fel épen. Én mégis úgy 
látom magam előtt, hogy sebesülten nyöszörög, 
sír. Én egész nap Jancsira gondolok, a testvérha
lál sikoltó borzalmára. Én is zokogásban török ki, 
és felpofoznak, vizet itatnak. Azt mondják: síró
görcs. Avíz:kútvíz. Keserűnek érzem. Anyomós 
kút működik csak, Gidófalviék udvarán. A víz
vezeték már hetek óta rozsdás. Azt mondják: egy 
sifonban temették el őket, a kertben. Egész nap... 
— milyen az egész nap, mikor itt lenn két hete 
egyformán éjszaka van? Hallom, hogy sírnak a 
felettünk elhúzó lövedékek. Fütyülve sírnak. 
Jancsi az anyjával a kertben, a frissen behantolt 
sír előtt, és bemenekülnek a romok közé, a leom
lott padlás deszkahalmaza alá. Tíz évvel, tíz hét

tel, tíz nappal ezelőtt a legborzalmasabb csapá
sok áldozatai se tudták még, hogy éppen ők 
lesznek azok. Mi sem. A sírást hallom. De most 
már hallom. De most már meg tudom jósolni az 
összes jajongást. Minden ezután bekövetkező 
hirtelen halálra a jajongást szinte szó szerint meg 
lehet jósolni, ki lehet hallani a készülő időből; 
megdöbbentő, hogy most nyugodt szemmel 
néznek rád azok is, akik majd szívszaggatóan 
jajgatni fognak. Sosem alszom el egészen, egész
ségesen, mélyen. Almomban behallatszik min
den, a beszéd, a távoli és közeli dörgés. A 
felnőttek halkan és szüntelenül beszélgetnek. 
Megbeszélnek. Egymást nyugtatják, biztatják, 
felvilágosítják, sóhajtoznak, emlékeznek és elbe
szélnek egymásnak. Az első éjszaka után, mikor 
még az első, ma már jelentéktelennek tűnő károk 
keletkeztek, az elején, Gidófalvi úr körülnézett a 
szétlőtt istálló, a vaszáporesővel megvert gyü

m ölcsös környé
kén, és higgadtan 
k ije len te tte : Ezt 
nyilván meg fogják 
fizetni. És minden

ki ugyanígy gondolta körülötte. A belövések el
maradnak. Mint a zivatarok után, még morog 
egyet-kettőt messziről, amerre elvonult. Ki kelle
ne merészkedni, de nem nagyon lehet még a 
sarkon túl mászkálni. Aknák is lehetnek, fel nem 
robbant lövedékek hevernek a romok alatt. Ezt 
ki fogja megfizetni, Gidófalvi úr? Apám vízért 
megy. Hallani se akar róla, hogy gyermekkel 
induljon neki, de anyámék sírva könyörögnek, 
hogy vigyen csak engem is magával, ki tudja, mi 
nem történhet, még elfogják, de ha látják, hogy 
gyermekkel van... Áz utcasarkokon viszontlátá
sok. Az emberek gépiesen darálják az élményei
ket. Mindenkivel ugyanaz történt. Apámmal 
ketten, Babáékig. Csörömpöl az üres vedrek füle. 
Nem is vízért jártunk, csak mintha a kútra men
nénk. Vizet hozunk majd azután. Katonaautók, 
tankok robognak el mellettünk. Csörömp-csö- 
römp a lánctalp. Csőrömp-csörömp, a vedrek 
füle. Játszanék valamit most is, ha mernék, de 
érzem, hogy — azt érezerm meg, hogy apám fél. 
Csak magamban játszom, azt, hogy én nem félek, 
én vigyázok most rá is. Ha velem vagy, el kell hogy 
engedjenek — mondom ki hangosan a legváratla
nabb pillanatban. (...)

Ahogy tartalmazza első fogalmaim színében 
azt, hogy: klematisz, vincellér, tornác Mi va
gyunk a cselekménye. Ugye, te látod, milyen 
kínlódva, erőlködve futkosunk ebben a szülővá- 
rosnyi, világnyi, egyemeletes, kétablakos könyv
ben? Valami álom volt. Értem én: az úgy volt 
teljes, azzal a házzal, azzal az életkorral, abba 
nem nyithat be, nem költözhet be utólag senki. 
De el se szökhet, el se hívhatják, szólíthatják 
fogolynak, halottnak, öregnek, katonának. Aki 
anya, anya marad, aki gyermek — gyermek. Ezt 
tessék kifaragni, legalább a fájdalom álljon ott 
hátra tett kézzel, bennünket is megnyugtató, biz
tató nyugalommal a m últunk helyett. Fürdeni a 
kolóniában lehetett legjobban, az égetőkemen
cék mögötti kanyarban, ahol a két, emberderék
nál vastagabb cső van, az egyiken melegvíz 
ömlik a folyóba, a másikon hideget szívnak; ki
rándulni a Nagyfenyvesbe és a Kisfenyvesbe 
kell. Az ágyúzás elrontotta egy időre ez egészet, 
alig maradt hét szál fenyő: hétfő, kedd, szerda, 
jövő kedd, azutáni szombat, vasárnap, elrontotta 
a fenyvest, elrontotta a beszélőviszonyunkat, a 
távolodók kiáltozásává alakította. (...)

(RÉSZLETEK LÁSZLÓFFY A L A D Á R  AZ  
Ó LOM K ATONA H A D IFO G SÁ G A  cím ű  regé
nyéből.)
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M inden népnek megvan a maga sajátságos, különös saj
tója, amelyben egyénisége nemcsak tükröződik, hanem for
málódik is. A francia sajtó nyugtalan és fordulatos, hasábjain 
mégis a nyárspolgárias rend tűnik szembe a legjobban. Az 
angol sajtó olyan, mint a tengernek vize, amelynek legkisebb 
cseppje is sós és keserű: valamennyi angol lapnak minden 
egyes példányában benne van az angolszász öntudat és a 
világbirodalom minden gondja. A német sajtó semmi egyéb, 
csak sajtó: hírszolgálat és pontos tájékoztatás mindenről, ami 
olvasókörét érdekelhetné. Az amerikai sajtó ezzel szemben 
viszont minden, amit papíroson és újság formájában nyújtani 
lehet.

Budapesten az utolsó emberöltő alatt olyan sajtó született 
meg, amely félig hírszolgálat, félig irodalom, világvárosias 
eszközökkel, otthonias közvetlenséget termel és sok színnel, 
fénnyel, zajjal szórakoztatja a magyarokat, mert a betűk kes
keny ösvényén el lehet jutni problémákhoz is, ezek között 
pedig sok olyan van, amelyik az idegen, a kicsiny, a tehetsé
gekkel terhelt magyarság számára jobbadán megoldhatatlan. 
Ez a sajtó él tovább és virágzik ma Erdélyben, mert életerős 
dugványokat talált itt ez az új és szokatlan korszak, amely az 
erdélyi magyarság számára a világháború végeztével kezdő
dött.

N em  egyszer ismerték fel ellenfeleink is, hogy az erdélyi 
magyar sajtó jó: friss, ötletes, mozgékony és nehéz helyzetek
ben is helyt tud állni anélkül, hogy önmagát megtagadná... A 
sajtó nagyhatalom az emberek egymás elleni harcában. Az 
erdélyi magyarságnak azonban nem egymás ellen való harcra 
van szüksége, bármilyen természetes és elkerülhetetlen is a 
harc az emberek között. Itt egységre és közös munkára van 
szükség, mert az erő kevés, az elvégzendő munka pedig így 
is több, mint amennyire ez az erő telik. Bizonyos, hogy az 
erdélyi sajtónak éppen ez a legnagyobb problémája: a küzde
lem ldélezése nélkül, az ellentétek túlságos megfeszítése nél
kül kell az embereket versenyre és vetélkedésre indítani... 
Nyilvánvaló, hogy a végnélküli tervkovácsolás, az elméleti 
vita túltengése aligha férne össze a mai újságüzem gazdasági 
követelményeivel, mert nem tudna versenyezni az üzletesen 
csinált lapokkal.

A  kisebbségi helyzet, vagyis a hatalom kényszere nélkül 
való társadalmi együttműködés alapvető kérdése kétségen 
kívül az a népi szervezettség, amely öntudatosan és önfegye
lemmel tud a kitűzött célok felé fáradságos munkával is előbb
rejutni. M unkálkodhatik  a sajtó ennek a szellemnek a 
nevelésén közvetlenül a nyomtatott szó mérhetetlen hatalmá
val: a nyüvánosság szószékéről hirdetve szüntelenül ennek 
szükségességét, megvalósításának gyakorlati módozatait s 
ostorozva a hibákat, amelyek e szellem rovására történnek. 
Ezt meg is teszi az erdélyi magyar sajtó becsületesen és követ
kezetesen.

Annak a szervezettségnek azonban, amelyről most szólot- 
tunk, legfőbb feltétele az, hogy a népek töretlen tömege, a 
közkatonák egyenletesen sűrű lánca részese legyen annak a 
gondolatvilágnak, mely a testi szükségleteken túl szellemi 
szükségleteket is érez; ...a legegyszerűbb iskolája ennek a 
gondolatvilágnak a sajtó, ha eljut napról napra mindazoknak 
az asztalára, akiknek kezükben van a szellemi élet e várainak 
kulcsa, az olvasni tudás.

Részletek dr. Sulyok István sajtóval kapcsolatos gondola
taiból (Népek és sajtójuk, Újságíró Almanach 1927). A Magyar 
Újságírók Romániai Egyesülete kezdeményezésére a nagyvá
radi Sulyok István Református Főiskola keretében 1994 őszén 
beindul az egyéves Tomegkomunikádó szakképesítő tanfo
lyam.

—  I O & E X

------------------------ HELIKON

PARAMUZIKOLÓGIA 8.

A zöld alagút
Miért nem fejezi be egy zene

szerző a már megkezdett művét?
Ezer oka lehet.
Mikor megkérdezte Beetho

vent famulusa: a mester miért 
nem fejezi be utolsó szonátáját (a 
mű két tételes, és ez a famulusra 
nagyon szokatlanul hatott)? Beet
hoven ezt válaszolta: "Nincs 
időm".

Ha Schubertét megkérdezik h- 
moll szimfóniájával kapcsolatban 
(két tétel maradt ránk és néhány 
ütem a m egkezdett harm adik
ból), nyilván még tréfásan sem 
válaszolta volna azt, amit Beetho
ven. Schubert tudta: nem tudja 
folytatni a művet és ezért kényte
len-kelletlen abba kell hagynia 
egy időre — vagy, mint ahogyan 
már kiderült — örökre a tovább- 
dolgozás munkáját.

A hogy m anapság  m onda
nánk: nem kapott zöld utat. Azaz: a 
sugárúton nem egymás után, fo
lyamatosan váltottak zöldre (sza
bad utat jelezve) a stoplám pák. 
Tehát: nem jött létre a zöld alagút 
vagy folyosó, ha úgy tetszik.

M inden alkotó tudja, érzi 
munkája során, hogy mikor nyí
lik meg ez a zöld alagút és hogy 
hol vált pirosra a jelzőlámpa, re
mélhetőleg iddglenesen.

A zöld alagútban lenni alkotás 
közben csodálatos dolog. Minden 
mintha magától menne. Határo
zottan úgy tűnik hogy "felülről" 
diktálják, hogy mit is kell ten
nünk. Milyen szót kell leírnunk, 
milyen hangjegy kívánkozik a 
már meglévőkhöz, milyen színt 
kell hozzáadnunk a képhez, hogy 
éppen az a várvavárt felvillanás 
megszülethessen.

A zeneszerzők között bőven 
vannak, akik egész életüket a 
zöld alagút áldásos világában él
ték le. Vivaldi, Mozart neve ma- 
gátólértetődően kívánkozik ide. 
Még Schuberté is, dacára annak a 
h-moll szimfónia-kalandnak.

Beethoven már nem élvezte a 
zöld út csodálatos élményét. Nem 
csak testi mivoltában szenvedte el 
az állandó piros lámpák akadá
lyoztatását, de m inden egyes 
hangjegyért külön meg kellett, 
hogy küzdjön. KARMA — mon
danánk a bűvös szót. És nem té
vednénk.

Beethoven a piros lámpák út

vesztőjében minden pillanatban 
tilalomtáblába ütközött. A zene 
kem ény m árványkőtömbjeiből 
faragta ki zeneszobrait. Valószí
nűleg ő az első szobrász a muzsi
ka világában. Véső és kalapács a 
ké t főeszköze. És a türelem , 
amellyel mindig bevárta a sugal- 
latos pillanatokat.

Rendkívül nehezen hangoló
dott rá arra a másik, felsőbb vilá
gokba vezető elektromágneses 
csatornákra. Nagyon kellett fi
gyelnie a jelekre. Teljes életét rá
tette, hogy méltó legyen a jelek 
közvetítésére.

A jelek sem voltak a megszo
kottak. Újak, soha nem sejtettek 
voltak. És áldozni is kellett érte. 
Áldozni vért, velőt. Sámán hallás 
kellett hozzá. Sámánátváltozás; a 
jelek megértésére való átlényegü- 
lés pillanatai, órái, napjai kellet
tek ahhoz, hogy közve títen i 
tudjon. Egy rövid melódiához tíz
húsz, sőt gyakran még ennél sok
kal több változatot komponált. 
Furcsa, nagyon különös, hogy 
ilyen fantasztikus munkára volt 
szüksége a jelek vételére, dekodi- 
fikálására. Hiszen tehetsége min
den más muzsikusét felülmúlta. 
Mesterségbeli tudásának gyara
pításán még felnőtt fejjel is állan
dóan do lgozo tt, nem  reste llt 
órákat venni kora legelismertebb 
mestereitől. És mégis, mindezek 
dacára nem nyűt meg előtte úgy 
az a bizonyos zöld alagút, mint 
például Mozart előtt. Bár ez a két 
alkotó nagyonis egyívású, mint
ha csak ugyanannak a jelenség
nek két megszemélyesítése lenne. 
Az igazi Mozart-portré egy pre- 
beethoveni figurát rajzol elénk 
Mozart személyében.

Beethoven alkotó módszere 
éppen művészetének rendkívüli
sége m iatt felm agasztosult az 
utókor szemében. Az igazi zene
szerző hozzá hasonlóan kell hogy 
megküzdjön műve minden egyes 
jeléért. Egy idő után valóságos 
kultusza alakult ki ennek a kom- 
ponálási metódusnak. Sőt, visz- 
szájára is fordult a dolog: kia
lakult az a tévhit, hogy, ami "fel
ülről", az ihlet útján érkezik az 
már eleve nem is lehet jó, felül
vizsgálatra szorul. Higyjünk a 
zöld alagút mindenhatóságában! 

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
M egje lent a Látó 8—as száma, amelyben 

verset olvashatunk Bogdán Lászlótól, De- 
mény Pétertől, Farkas Wellmann Endrétől, 
Főcze Kornéliától és Benő Attilától. Prózai 
írást közöl Pusztai János (Önéletrajz), Szakáts 
István Péter (Szertartások), Lakatos Mihály 
(Menekülés) és Lászlóffy Csaba (A bajkeverő — 
kisregény, n., befejező rész). "Megúsztam lelki 
épségben r' cím alatt Láng Zsolt beszélget Lász- 
lófry C sabával. A Fórumban Jánosházy 
György Arany fordítói fortélyai című tanul
mánya, a Dokumentumban Tóth István Maros
vásárhelyi humanista költők, a Műteremben 
Muhi Sándor Leltár dm ű írása. Az Irodalom és 
iskolában A ndrás Réka Zsuzsanna elemzi 
Illyés Gyula Esti dal című költeményét; a Kis 
lírai antológiában Egyed Emese ír bevezetőt 
Vörösmarty Mihály Hevilóhoz, A magyar költő 
és Az emberek dm u költeményei elé. A szám 
grafikusa Muhi Sándor. Haduákötő: Vida Gá
bor.

A Hitel szeptemberi száma közli Lászlóffy 
Aladár Imamalom a Szunda—szigeteken című 
versét, Faragó József A Bolyai Egyetem és a 
Bolyai Társaság című tanulmányát, Kenéz Fe

renc Arcképek című krokiit, valamint Páskándi 
Géza nyílt levelét Sára Sándorhoz.

Szeptember 23—án a kolozsvári Helikon 
és a budapesti Székely Kör rendezésében, a 
budavári Lítea Könyvszalonban díjazták K. Ja
kab Antal esszéírót A díjat Tamás Menyhért 
adta át a kitüntetettnek, bevezetőt Király Lász
ló mondott.

A Forrás szeptemberi száma Ilia Mihály 
irodalomtörténész—professzort ünnepli 60. 
születésnapja alkalmából. A számban verset 
közöl egyebek mellett Kányádi Sándor, Lász
lóffy Aladár, Szász János és Kovács András 
Ferenc. Cikket, tanulmányt olvashatunk töb
bek között Gáli Ernőtől (Az Ilia—effektus — 
Erdély felől nézve), Kántor Lajostól (Beiratkoz
tam Iha/érték/egységpártjába) és Cs. Gyímesi 
Évától (Képeslap két kihallgatás között).

A z Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü
let, az EMKE Maros megyei szervezete és a 
dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési 
Egyesület rendezésében, a költő 85. szüle
tésnapja alkalmából Dicsőszentmártonban és 
Magyarózdon szeptember 24—25—én került 
sor a Horváth István Néprajzi Kör névadó ün
nepségére. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Ka- 
kassy Sándor, azRMDSZ helyi szervezetének 
elnöke és Szakács György, az SDME elnöke. A 
tudományos ülésszak előadói: Adorjáni Ká
roly, Barabás László, Benczédi Ferenc, Ke- 
szegh Vilmos és Péntek János; bevezette Nagy 
Pál. Az istentiszteletet követően a dicsőszent

mártoni református templomban Csoóri Sán
dor mondott beszédet, Boér Ferenc szavalt 
verset. 25—én a magyarózdi temetőben, a köl
tő sírjának megkoszorúzása alkalmából Ta
más Menyhért es Cseke Péter, a Horváth István 
Emlékháznál pedig dr. Czine Mihály, Lászlóffy 
Aladár és David Gyula mondott beszédet, ezt 
követően Erdős Irma színművésznő szavalt a 
költő verseiből.

A  Jelenkor szeptemberi számában verset 
olvashatunk egyebek mellett Kovács András 
Ferenctől — Tompa Gábortól és Bállá Zsófiá
tól, valamint Sütő Istvántól, akire Martos Gá
bor emlékezik születésének 45. évfordulója 
alkalmából (Volt egyszer egy vadkelet).

A z Alföld 9. számában verset olvashatunk 
Kovács András Ferenctől (Példabeszéd, Volt 
vers, Klasszikus álom ez!. Minisztérium, Széphal
mi rögtönzés, Walódi Epigramm: Goethe gonosz
kodik, Gyors kerameikoszi sors) és Cselényi 
Bélától (Csodálni rés mögül, Óvóhelyem).

A Magyarok Világlapja szeptemberi számá
ban Nagy Attila Kristóf Határ Győző lélekben 
itthon marad gyűjtőcím alatt cikkekkel, villám- 
interjúval köszönti a nyolcvan esztendős írót

A Tiszatáj 8. száma Bogdán László és Pa- 
locsay Zsigmond verseit, valamint Sigmond 
István Megtisztulás című elbeszélését közli.

-MI

KÉT AFORIZMA
Horváth Imre két aforizmáját rejti a visszintes 

1. és függőleges 1. számú sor.

VÍSSZINTES: 1. Az egyik aforizma (zárt 
betűk; T, E, Ö, F, V). 17. Délelőtti előadás. 18. 
...-bontom: haragos korholás, zsörtölődés 
színlelésére. 19. Kártyajáték. 20. Arab ország 
lakója. 21. Barnás színű. 22. Azonos mással
hangzók. 23. Adidas egynemű hangzói. 24. 
Szomorú véget ért színésznő (Sharon). 25. 
Gondoltam. 26. Híres francia válogatott lab
darúgó volt. 28. Amerikai mesefilm. 29. Győri 
labdarúgócsapat. 30. Meglevő tárgyak jegy
zéke. 31. Kastély az Adria partján. 33. Folya
dék. 34. Héroszt. 35. Megfelelően. 36. 
Nagyapáink súlyegysége. 37. Magánszektor.
39. Homok, cement és víz keverékével dolgo
zik. 41. Vonat elején van! 42. A tetőnek a 
falhoz csatlakozó pereme. 44. Névjegyzék.
46. Folyamodik. 47. Kenyérből vág. 48. Erős 
szagú kristályos elem. 49. Szirti madár. 50. 
Francia író, humorista (Alphonse, 1808-90). 
51. Kicsapongó férfi. 52 Avar, vagy a lábán 
megszáradt fű. 54. Iratok tartására való. 55. 
Helyeslés. 56. Tik-...: órahang. 57. Vízi állat 
58. Iránytű, olasz eredetű szóval. 59. Por és 
víz keveréke. 60. Magyar zeneszerző, a Husz- 
ti kaland' című opera komponálója. 63. Ré
m ült, ijedt. 64. Milliliter. 65. Olyan 
személyautó, amelynek zárt csomagtere az 
utastérnél alacsonyabb kiképzésű. 66. Profi 
ökölvívó, d a y  ellenfele volt. 68. Liviu Rebre- 
anu-regény. 69. Spanyol folyó. 71. A nemes
gázok közé tartozó elem. 72. Növény. 73. 
Nem engednek mozdulni. 76. Például a sár
gásfehér szőrű. 78. Távbeszélő rövidítése. 79. 
Angol férfinév. 80. Cink, németül. 81. "Mi 
vitte őt háború zajába?/... neki nincsen gaz
dagsága" - Petőfi: A vén zászlótartó. 82. Ver- 
di-opera. 83. Elírás egynemű hangzói. 85.

Kétjegyű mássalhangzó. Vasúti pályaőr. 87. 
Jó modor. 88. Tantalosz lánya. 90.... fivérek: 
francia festők. 91. Alant levő.

FÜGGŐLEGES: 1. A második aforizma 
(zárt betűk: K, É, I, A, G). 2  Küzdősport. 3. 
Kút melletti vályú. 4. Angol férfinév. 5. Spa
nyol, norvég és olasz gépjárművek betűjelzé
se. 6. Fonetikus mássalhangzó. 7. Tébolyult.
8. Sódert osztályoz. 9. Müánói labdarúgócsa
pat. 10. "A" libát hizlal. 11. Cosinus. 12. Sza- 
márium vegyjele. 13. Reggeltől estig dolgozó 
személy. 14. Deciliter. 15. Könyörög. 16. Fér
finév. 21. Veszélyt érezve szorongó érzésük 
volt. 22. Apró szilárd szemcsék tömege. 25. 
Vásárol. 26. Embert csempész. 27. Az a bizo
nyos távolabbi 30. Hadianyag. 31. Halk ne
szekkel mozog. 32 Asztádum vegyjele. 34. 
Nyereség. 35. Megkülönböztető jegy. 37. Mű
vezető. 38. Vízisportot űz. 39. Faragatlan, ro
mánul. 40. Turnus m ásodik fele! 41. 
Emelvény amelyen a halálraítéltet kivégez
ték. 43. Érzékelt benyomásra visszahatást 
mutat. 45. Nagy eszem-iszom. 46. Heréit ka
kas. 50. Tehergépkocsi. 52. A haderő legfőbb 
parancsnokai 53. Tisztességtelen kereset. 54. 
Arthur Leslie ...: angol történész. 56. Kettőz
ve: afrikai dob. 60. Hatalmas távol-keleti or
szág lakosai. 61. A Balaton levezető 
csatornája. 62. Édesipari termék. 65. Magyar 
festőművész (Károly, 1833-1904). 67. Van, lé
tezik - németül. 68. Jegyez. 70. Kedves, vonzó 
- románul. 72. Aminek van teteje. 74. Olasz 
város a róla elnevezett tenger partjának köze
lében. 75. Kettőzött kétjegyű mássalhangzó. 
76. Ilyen gomba is van. 77. Fekete gyémántja. 
78. Tilalmat tartalmazó. 81. Erdélyi ötvös
mester (Sebestyén, 1644-1713). 82. Forma. 84. 
Fűszerez. 86. Női név. 87. Bácska. 89. Kettőz
ve: csecsemő. 90. Hangtalan líra! 91. ... ovo: 
eleve.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 19. számában közölt, És... dm ű  rejt
vény megfejtése: És szerelmeink dühbe/fulladtak szünte
len,/túl sokat szemlélődtünk/akár egy dísztelen,//illatukat 
beszívtuk/s ízükből valamit,/szomorú tévedés, hogy/nem tép
tük szirmaik.
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