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K övetkező szám unktól újra el
kezdjük a szöveggyűjtem ény  
közlését.

Az 1994-95-ös tanévtói a világ- 
irodalom oktatását kívánjuk segíte
ni. Ezért összeállításainkat az 
elméleti líceumok humán osztálya
inak (ebben a tanévben a XI. osz
tálynak) ajánljuk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
• • /

A TÖRTÉNELEM  
APPELLPLATZA
"Dávid király gyönyörű költői 

igazsága, hogy a szerelem erősebb 
a halálnál, kétszeresen diadalmas
kodik az Erős házaspár törté
netében. Először, amikor kimenti 
őket a halálból, s másodszor... ami
kor a síron túl sem engedhetik el 
egymás kezét"... Ez a szöveg a Ká- 
nyádi Sándoré. M ondhatnám, 
hogy egy fecsegő kor legrövidebb 
könyvkritikája, példamutatóan tö
mör; de csupán egy fülszöveg ez a 
pár mondat két arckép között egy 
tenyérnyi zöld könyvecske hátsó 
borítóján.* így tulajdonképpen 
nem is beajánlja, hanem zárja a kö
tetet, valami olyan gesztussal, mint 
ama nagy tragédia végén Shakes
peare, azaz Escalus herceg két sor
nyi'konklúziója: "...mesékben 
sincsen arra szó, mit szenvedett Jú
lia s Rómeó". De bármilyen szép 
volna ezen a húron folytatni to
vább, szakadjunk el az Énekek éne
kének még a hangulatától is. 
Ezúttal többet, tágabbat kell bebo
torkálnia a léleknek, aki velünk tart 
az olvasásban. Ezekben a hetek
ben, amikor ez a könyvecske meg

jelent, ezen a nyáron, amikor a tévé 
újravetíti a Holocaust című filmso
rozatot, ebben az egész évben, 
mely félévszázados kerek évfordu
lója a borzalmaknak, nem szárnyal 
se a lélek, se a szó, csak botorkál
hat, mint valami még sokáig lerak- 
hatatlan teher alatt. De azért sem, 
mert az említett új emlékezőkönyv 
szerzői és főszereplői, júliái és ró- 
meói se szárnyalhatnak már: Blan
ka örök álm át alussza, ám 
borzalmas menyasszonykora után 
szerencsésen megérte az unokákat 
is; László, az egykori vívóbajnok 
ugyan szálegyenes még, de nyolc 
évtizedet cipel a vállán. S a többi
ek?... "Voltunk 986-an, maradtunk 
92-en”. A gyergyószentmiklósi 
gyülekezet házának falára illesz
tett márványtáblákon ott van a tel
jes névsor, melyet ez a könyv közöl 
először. Ahogy benne írva vagyon: 
"Azok nevével együtt, akiknek 
nincs sírhantjuk". Es mégis... Még 
ez a névsor sem teljes. A történelem 
soha tisztára nem mosható lelki 
Appellplatzán ilyen tételeknél za-
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***Korunk kultúrája jellegzetesen 
szójáték-kultúra— erről esik sok szó 
Szentkuthy Miklós regényében, a 
PRAE-ben. (1934) Mondhatnunk 
úgy is, hogy erről ír, ezt írja; vagy 
tárgyalj, taglalja; ez a témája, a 
mondanivalója, a vezéreszméje; 
ez az alapellentmondása; ám ezt 
bárki, akárki megkontrázhatná, 
azzal tudniillik, hogy Szentkuthy 
nemcsak ezt írja, tulajdonképpen 
nem is erről ír, még kevésbé vall, 
hanem arról, hogy a kultúra hi 
ányérzete fejeződik ki a szójáték
nak m ind a keresésében, mind az 
elutasításában; és hogy egy mo
dem  regény 'égen túl van nem
csak azon, iOgy témája legyen, 
de azon is, hogy egyáltalán re
gény legyen, mivelhogy a regény 
funkciója éppen az, hogy a kultii 
ra erogény zónáit kitapintsa... (a la 
Szlóffy) illetve ez lehetne a funk
ciója, ha szó lehetne arról, hogy 
legyenek funkciói; de eleve kor
látoltság volna funkcionalitást 
feltételezni ott, ahol úgyis az 
van, vagy az nincs, ahogy tet
szik, stb.

Azóta eltelt hatvan év és hatá
rozottan hozzátehetjük, korunk 
szubkultúrája is szójáték—szub
kultúra, és kultúra-ellenessége is 
szójátékosság.

Kezdetben volt az ige, mégis 
csak később keletkezett az ige
képzés — és ifjú költők, gondol
kodók, filoszodológusok ezért, 
mondhatnánk úgy, ezért is hajto
gatják oly kajánul: könnyebb az 
igét hirdetni, mint ragozni, ami
kor A Nép Fiai-nak viaskodását 
jellemzik a Szóval. A kintről, kí
vülről jött ember főijedelme a 
SZÓ.

Mert a SZÓ, az valami rötte- 
netösség... a Szó minden pillanat
ban hajlam osnak m utatkozik  
arra, hogy átokszó, vagy leg
alábbis elveszejtő varázsszó le
gyen belőle... bűvszó, bűvige... és 
a bátorság látszatát, a fölény illú
zióját tudja valaki biztosítani ma
gának, ha játszani mer a szóval, 
azzal a szóval, amely viszont 
legfertelm esebb m ódon képes 
nevetségessé tenni az embert ha 
nem embere a szónak.

Vagy csak arról van szó, hogy 
a szót — tekintélyétől kellene 
megfosztani? Ahhoz, hogy oko
sak, szépek  és bo ldogak  le
gyünk?

A nyelv maga eleinte még 
hangjelzésekből, később aztán 
szavakból és egyre inkább szójá
tékokból áll; helyesebben: él. 
Hogy azonban a szavak nemcsak 
puszta réteg- vagy csoport-kon
venciókon alapulnak, az kitet
szik azokból az esetekből, amikor 
egyazon szójáték több nyelvre is 
kiterjedhet.

Szól a pacsirta, mondjuk, pa- 
csirtaszb-ról beszélünk, s ezért 
meg sem lep, ha az orosz a pacsir
ta <ak azt mondja, hogy szo/ovej. 
Az az orosz, aki szlávosan szólva, 
a "szót" szlovának ejti.

Szó és szó — csak hangtani 
véletlen? Hiszen azt is mondjuk, 
hogy— szöveg és szövet. Az előbbi 
csupán szd, a második csupa szál. 
Am latinul is a textus szöveget és 
szövést is jelent. (Vesd össze: tex
til).

A szó ugyanis egymáshoz 
sző, összesző képzetet és hang
zást, de — különböző dolgokat 
is. Nem csoda, ha régebb annál 
szentebb — bűvösebb, varázsla
tosabb volt egy szó, minél több 
dolognak volt a neve. Az sem 
csoda, hogy annál szentebb volt 
egy dolog, minél több neve volt...

(Egy — ég; ég — hegy; egy: 
egész, igaz, így, egyenes... igen... 
ígyen...)

Ami összesző, az sző vissza
felé is: ősz, azaz ossz... minta- 
hogy  a szó v isszafe lé  nem  
egybekapcsol, hanem oszt... szét
szórhatja azt is, ami szorosan egy
máshoz tapadt, szorult.

Különösen tombol a szójáték 
a többnyelvűség viszonyai kö
zött. Amikor a múlt század elején 
M agyarország német és jiddis 
nyelvű városi lakossága magya
rosodra kezdett, valósággal gyil
kos, sőt tömeggyilkos divattá 
vált magyar szavak és kifejezé
sek megfejtése németből; például 
Zebegény helynevet úgy értel
mezték, hogy "See begint", azaz 
"tó kezdődik", mert ott kiszélese
dik a Duna, a Gellérthegy eredeti 
nevét, a Kelen-hegyet pedig, 
hogy ott nyög, zúg a Duna (gel
len), mintha máshol nem sivíta- 
na ; Szent G ellért is tu la j
donképpen e hegyen csak "gel
lert" kapott, vagyis — gurulatot. 
Ezekből a buksian  lábszagú 
okoskodásokból jónehányat még

ma is viszontlátni a Kiss Lajos- 
féle Földrajzi Nevek Szótárában. 
Például egy Korgovány nevű 
hegyoldalas helyet azért hívnak 
úgy, szerinte, mert az a bor, ami 
ott terem, egyáltalán nem is bor 
(gar kein Wein), olyan rossz... 
Hogy ebben az összefüggésben 
miként magyarázhatók az Orgo- 
vány, vagy Korhány helynevek, 
az már egy akadémikus számára 
nem érdekes... mert egy akadé
m ikust legfennebb egy másik 
akadém ikus vizsgáztathatna... 
az pedig, ugyebár, nem fogja ezt 
tenni; mert egy akadémikustól 
mi sem áll távolabb, mint az aka
démikusok vizsgáztathatásának 
az eszméje...

így esik meg aztán, hogy ezen 
a kétnyelvűségen köszörült — 
egymáshoz fent — nyelvű szem
lélet, amikor jobban belejött a 
m agyar nyelvbe, elkezdte az 
egész világot magyar -áztatni a 
híg szellemeskedéseibe, így talál
ja ki, hogy Nabukodonozor, az 
annyi mint: Ne bolondozzon az 
úr, vagy Stockholm — Istókhal- 
ma, Tiglatpilezar-Téglátpazarol, 
és így tovább, de itt nem áll meg 
ez a di-verzió, hanem az egész 
rakás hülyeséget ellenfelei nya
kába varrja, így lesznek a magyar 
történetkutató  filológusok — 
mindenekelőtt Horvát István — 
azóta is a közvélemény szemé
ben e gyenge szójátékok megal
kotói, holott... holott... Schur- 
m o-outsiderek  koholm ányai, 
csak — rájuk kenve. Ma már ez 
annyira beivódott akadémikus 
fejekbe, hogy csakis a kettős-koc- 
kakő-effektus útján távolítható 
onnét el. (Az egyik ko-ckakőre 
kell helyezni az akadémikusi ko
ponyát, és a másikkal ko-pogtat- 
n i . )

***
Néha valóban úgy érzi az em-

Benczédi Sándor kisszobra
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bér, hogy igaza van még azoknak 
is, akik szerint az ihászban ma
gyar szójátékok vannak ehejtve. 
Például a görögül mondott trójai 
faló magyarul gondolandó és ak
kor kiderül, hogy a görög fallosz 
hódította meg fliont.

Pokoli lehetőségek vannak az 
olyan kettős játékokban, hogy 
Két szék közt a pad alatt; egyesek 
szerint ez csakis szláv lakta vidé
ken keletkezhetett, mivel szlávul 
a pad annyit tesz, mint alatt. Min
denütt, nemcsak két szék közt.

Egyébként: a pad szó nem ab
ból jön, hogy szlávul alá-ül az em
ber. E szóban a verés, ütés, vágás 
szónak a töve van (bat, balt, pali), 
ami hetvenhat nyelvből kimutat
ható... és az út, híd, palló szavak
kal m ind kapcsolatba hozható, 
hiszen az út képzetéhez hozzá
tartozik, hogy törik (Brücke!), 
ütik, akárcsak a hidat is verik, és 
lám, a szélhűdés annyi mint a 
szélütés... (napszúrásról majd 
legközelebb).

U gyancsak zavarba jön a 
nyelvész, vagy tanítványa, ami
kor nyelveken és fogalomkörö
kön kérész  tül-ka sü l koslató, 
játékos szavakba ütközik.

Olvasom például valahol a 
minap, hogy a Hort az egy szláv 
személynév és például a Horto
bágy az nyilván ennek a szlávnak 
— valamije.

Már pedig a valóság sokkal 
bonyolultabb. Az etimológiai 
szótár szerint a "hort" szláv nyel
veken agarat jelent, vagyis fürge, 
nyakigláb vadászkutyát, s erről 
neveztek volna el személyeket, il
letve helységeket is. Például az 
Agárd helynév eszerint olyasmi 
lenne, mint Kuvaszd, Komon- 
dord, Kopód. Sajnos, a helység- 
névtáramban nincs Kutyád, csak 
Kutyavár, és Vizslád sincs, csak 
Vizslás, Hortod sincs, csak csak 
vagy két Hort nevű község, s 
Hortobágyi csárda... Egy Agará- 
szon kívül azonban találok öt 
Agárdra, és ezek közül hármat 
személyesen ismerek és tudom, 
hogy vizenyős helyen fekszenek, 
s a negyedik is Rétság közelé
ben...

Üssünk csak fel egy régebbi 
szótárat is. A Szamota-féle okle
vélszótárban ilyeneket találni 
már a XII. századból: In agar iuxta 
ferteu... vagyis a Fertő melletti 
Agárban... majd terra Agar cum 
piscaturis... Agár föld a halász
hellyel... Piscinam verő Agarthoww 
vocatam... vagyis Agártónak ne
vezett halastó stb., majd ezek az 
adatok még egyszer felbukkan
nak az Agár és Agáros címszavak 
alatt, ám az embernek még korai 
volna arra gondolni, hogy lele
ményes őseink agárkutyával fo
g a ttá k  a h a la t, m ive l ezen 
agáros-ok mellett ott olvasanda- 
ni, hogy "mit Weidengebüschen

» » » >
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bevachsene Sandbank" — vagyis 
fűzfabozóttal benőtt homokpad, 
s az olyan igenis jó halászó hely 
agarak nélkül is. Hogy aztán en
nek az "ágámak, ami összeolvadt 
az agárral"— az ugar szóhoz van- 
e köze, esetleg a szumír agárhoz, 
ami Ófolyamközben "művelt föl
det" jelentett, mivel csakis a víz
ből kiem elkedhető hátságokat 
művelhették? az nem ide tartozik
— most.

Nem is ez a baj. Hanemhogy 
a szlávul ugyancsak agarat jelen
tő hort szóval olyan összefüggés
ben kell találkoznunk, hogy az 
megint csak terepidomot jelent 
ott — amelyről igenis nevezhet
tek el helységeket, legalábbis 
annyira, m int kutyafajtáról, s 
amelynek a töve a hort, hor ige, e 
jelentésekben, hogy "váj, hor
nyol, horzsol, horhos", ugyan
csak terepidomok elnevezésére 
alkalmas. Különben a görögben s 
latinban, mint a régi Nagyszótár
ban is látni, a hortosz, hortus ker
tet, füves helyet jelent, s amelyből 
k ite tszik , hogy agárkutyából 
nemcsak szalonna nem lesz, ha
nem halásztanya sem. Különben 
Hordád vagy Haurtat az óiráni
aknál egy olyan víz-szellem volt, 
amely a füveket-fákat táplálta.

Tehát elfogadhatjuk, hogy a 
H ortobágy folyónevekben — 
ugyanis Erdélyben is létezik e fo
lyónév, Fogarastól északra — in
kább valam ilyen  terepjelleg
zetesség jelölésével találkozunk, 
mint szláv, tisztázatlan eredetű 
vadászkutyával.

A folyónév második feléről, a 
bágyról pedig az új Tájszótár ezt 
írja: "széles felszíni mélyedés, 
melyben a víz csapadékos idő
ben összegyűlik... A polgári ha
tárban lévő hajlást, félkör alakú 
fossilis morotvát szintén bágy- 
nak nevezik," stb.

Egyszóval, ha magyar föld
rajzi névvel találkozunk, nem 
szükséges azonnal sem német 
szójátékokhoz, sem szláv, de tisz
tázatlan eredetű személynevek
hez folyamodnunk.

Ha már mindenáron játszani 
akar valaki, játszódjék a saját — 
nyelvével. Mondhatnánk.

Azonban — ne mondjuk; mi
vel, ha valaki akár csak belelapoz 
a most divatba jött turisztikai tö
rök szószedetekbe, nemcsak azt 
tudja meg, hogy a demokráciát 
ők özgürZwk-nek hívják, ami sze
rintem negyon találó és kapcso
latban van az emancipáció török 
fogalmával (azatetmek—azt meg
ettük!), hanem a fokozatosság is 
náluk kerteli, azaz kertelés, a ki
egyensúlyozottság pedig dengeli, 
azaz: ami jól le van döngölve. Am 
majd legközelebb fogjunk törö
köt is... és akkor m egtudjuk, 
hogy a mágia, vagyis a varázs, az
— verés. (Lásd szemmel verés).

LA K A TO S M IHÁLY

Száz sör magány
valahol útközben
egy fához férceit múmia
és a hőzöngő hangyahad között
fontos szemeként egy jelentéktelen
láncnak — összekötő
figurájaként egy jól koreografált
táncnak ki tudja
a reggel rám mereszti
barna kávészemeit
és a feleségem megérti
hogy csak egy paradicsom jut
kettőnknek míg a pokolból
viheti ki-ki a magáét
megtanultuk: nemcsak a vonatok
a menstruációk és az ösztöndíjak
is késnek és korgó gyomrunk
újabb kört rendel — lefelé
és hogy már az sem ér sokat
hogy esőisten siratja mexikói
és márquez úr
a déli féltekén mac-
ondoval ijesztgeti a szűz lányokat
hisz képzettebbek ők
mint uram bocsá' ez a
lelkes rékamié pilar temera
s az esti mese utáni sötétben
már régóta semmi sem új
maciját félredobva a kislány
kéjelgőn magához nyúl
és émile bácsira gondol
(akárcsak túlfelől a mama)
ki a múltkor rajtacsípte
de csak annyit mondott: nana
valahol útközben
már nem is tudom mi és mi között
mindenesetre átmeneti időszakban
és csak átmenetileg vagyok
egy olyan korban
mely nem tart lépést a korral
s mivel nem lép egyszerre
nem kap rétest estére
megölhettek volna és nem öltek meg
e gondolatra ma is kinyílik a késem
életfogytiglan ember légy fiam — mondták
s ölbe tett kézzel nézték születésem
a vízből kiszállván sodródtam az árral
s vígan daloltam én a pionír
gyanútlanul gyanús származással
s nyelven melyen csak a spion ír
tűzoltó nem lettem csak katona
ó attila jó hogy nem érted meg
a távolságot még oly sokan kérték
s megkapták mint golyót mely nem üveg
tudom: a hócipőt nem kell sutba vágni

Dienes Attila: Bölcsek

májusban fehér a rettenet
és sokan már kezdik számigálni
ha megérik — ki kit temet
ne félj nem hosszú az élet
egy lépés cipőd s az akna közt
s a has mától már nem hasad tovább
hisz kezed sincs többé hogy bekötözd
jó nem panaszkodom
hogy az utóbbi száz évben
álnokul magamra hagytatok
élnetek kell fáradhatatlanul
kötelékem sem kell meglazítnotok
esőben magától meglazul
valahol útközben
síron innen harmincon túl
székelyudvarhely szeged
marosvásárhely kolozsvár
(mit tudom én hová vet az élet)
kápolnás netán székelyszenterzsébet
egy olyan országban
hol a citrom is megterem
a ló farka alatt
mert az éghajlat csak kívül mérsékelt
a lovakban mediterrán
s ha majd egyszer én is meghalok
galambom gondolsz-e rám
ragaszkodom én foggal-körömmel
a kutyafáját csak mondjátok mihez
s ha száj- és körömfájás miatt
karanténba tesznek
ki lesz az ki végszóra kivesz
colombe apó pálinkafőzdéjében nevet
nem szúr szemet a szörnyű szerkezet
pedig jaj de széles jaj de jaj
és úgy tudtam: német kultúrzóna vagyunk
százon innen és nyolcvanon túl
a kivégzőosztag előtt állni nem kunszt
és van kényelmesebb halál is
ezer volt hol nem volt
eladdig csak vak hév a világ ellen
anyám naponta pénzt kér kenyérre
apósom magában szánt vet arat
s évről évre mélyebbre nyomja a vasat
és sebében nem alvad meg a múlt
valahol...útk...
no mindegy a földre hullt

ÍOLZ sor tnaojaaj
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SZABÓ GYULA

PARTIZÁN BERCI
A háború már három éve "be

vonult" a falu életébe, de maga a 
front, az arcvonal m ég m indig 
messze volt tőle, "valahol Orosz
országban", ahova időnként "be
v o n u lt"  in n en  is egy-egy  
vénlegény, fiatalember. Ilyenkor 
egy lépéssel közelebb jött a hábo
rú, s ebben a lépésben a bevonuló 
"kiváltságos" személlyé vált, be
vonulásának személyes tényét a 
falu eseményévé nagyíthatta. Ez 
többek között úgy történt, hogy 
a békebelien folyó vasárnapi 
táncmulatságon a "behívós" le
gény egyszer csak "lefoglalta" 
magának a zenészbandát fenn a 
karzaton, 'leállította" a táncot, és 
barátaival ölelkezve, italos han
gulatban ott "muzsikáltatta ma
gát" sokáig, anélkül hogy az ellen 
bárki zúgolódott volna ő  már 
félig hős volt, teljes joggal húzat- 
hatta magának a nótákat, s he- 
lyénvalóan borzolhatta külö
nösen a leányok-asszonyok né
pes seregének érzéshullámait, 
amint félig keseregve, félig vir- 
tuskodva csapdosta-verte csatta- 
nós tenyerével a "táncolóház" 
plafonjának deszkáját, s a csap- 
dosás ütemére fújta a búcsúzó 
éneket, ami egyben a muzsiká
sok és a barátok vezénylése is 
volt: Játszik a szél, hejde játszik a 
szél a Balaton vizével, Játszik a lány, 
hejde játszik a lány a babája ölében, 
Játsszál, babám, úgyse soká játsza
dozol már, Járok el hozzád, Jövő hó
nap huszonnyolcadikán az orosz 
fronton leszek már...

Földi térségben messze szól
tak a fegyverek, de a levegőben 
m ár jól benne volt a háború, 
annyira, hogy lámpagyújtások 
előtt Tégiveszély" ellen sötétíteni 
kellett az ablakokat, ami a tánco
lóházban is sorra került alko- 
nyatkor, amikor a kékpapírral 
fedett belső szárnyakat behajtot
ták, hogy utána a meggyújtott 
lámpák fényei berekesztve ma
radjanak a teremben, mint a bé
kés fa lu s i élet éjjelre bezárt 
fényszámyasai az éj sötét róka
veszedelmei között.

Közeljáró nyomként ott lehe
tett látni a falu életében még az 
olyan hadi járást is, hogy "divatba 
jöttek" a fatalpú cipők, a "műros
tos" kelmék, miközben iskolás le- 
án y k ák  an y á ik k a l eg y ü tt 
zoknikat és karmantyúkat kötöt
tek valódi gyapjúból "harcoló 
honvédeink" számára, hogy 'Tél 
tábornokkal" is megküzdhesse
nek. A legláthatóbb hadi jele az 
időnek azonban a falu kamaszse

regének az a műkatonáskodása 
volt, amit hivatalosan ’levente- 
mozgalomnak" neveztek. A tán
colóháznak volt egy emeletesen 
m agasított épületszárnya, azt 
rendezték be "otthonnak", ahova 
a vitézkedő ifjak rendszeresen 
jártak "foglalkozásra". Nem lak
tanya volt ez, nem kaszárnya, de 
az órapontos kezdéskor szólt a 
névsorolvasás, a létszámellenőr
zés, és a falu kámasz ifjai kama- 
szosan váltakozó hangerővel és 
hangszínnel visszhangozták a 
nevükre, hogy "Parancs!", amit a 
helyi tájíz egy-egy szájon "Po- 
roncs"-ként adott vissza. Né
m elyko r m en e te lés t is gya
koroltak a kiképzés alatt álló le- 
gényecskék, és olyankor úgy 
dongott bakancsaik alatt az eme
leti terem padlója, hogy már-már 
a táncterem földszintje is meg
m ozdult tőle. Természetesen a 
m asírozó  nó ták  is zeng tek  
ugyanakkor a táncolóház falai 
mentén: Szép levente, talpra, sorba, 
Itt van mára tett ideje! Az ősi virtus, 
a régi szent juss el nem vész... Tá- 
gabb teret kapott az ének és a 
menetelés, amikor időnként ki
vonultak a csapatok a falu között 
a falu mezőire, hogy a "harcásza
tot" ott gyakorolják. Zászlót is 
vittek olyankor magukkal, és a 
gyakorlatozásban mindenekfe- 
lett azt tanulták meg, hogy egy 
csapat a zászlóját soha nem 
hagyhatja el. "Életreszóló" lecké
vé ez akkor vált, amikor egyszer 
hazainduláskor a zászlót ottfelej
tették a mezőn a fűben. Az "okta
tó" tisz t egyből észrevette a 
"főbenjáró" vétket, de egy ideig 
hagyta hazafelé énekelni a fiú
kat, hogy utána annál vészeseb
ben csap jon  le rá juk . Visz- 
szavezényelte őket a helyszínre, 
s másodszor kínkeserves békaü

getéssel indult a hazavonulás, 
majd azzal folytatódott, hogy 
rendes menetelésre váltva kezd
ték s végezték az elcsigázott, iz
zadt legények A zászlót sose 
hagyjuk el... Ezt az egyet fújták 
hazáig, mintha ezen kívül min
den más éneket elfelejtettek vol
na.

A falu élte a szokott nyári éle
tét, mentek a mezőre kapálni-ka- 
szálni, de a kiképzési napokon a 
fiatal fiúk csatamezón érezhették 
magukat, ami által életük rend- 
hagyóan kivált a természetes 
életfolyásból. Hősök készültek 
háborúra ebben a rendhagyó fo
lyásban, és nemcsak szó meg 
ének szólt, de a lélek is menetelt, 
amikor szállt a dal az ifjú szájak
ból, mint a tűzhely füstje a házak
ból: Szép országom, védlek, Úgy 
szeretlek, úgy imádlak téged, Drága 
hazám, örömest Neked adom utolsó 
csepp vérem. Míg magyar kebel le
hel, s benne szív dobog, Élni fogsz, 
szép hazám, míg a Föld forog... Min
dennek a buzgó véráldozó kész
ségnek volt egy központi-csú
csos megtestesülése is: az "or
szágzászló" a falu központjában, 
a templom előtti kis térségen. Ott 
állt magas rúdgerincen a félár
bocra eresztett zászló, mintha 
egy zászlós kopja vagy nyü- 
vessző lett volna ütve a "falu szí
vébe" az énekelt hazaszeretet 
jeléül, és az ifjú hadi apródok, 
akik alakulatilag is jól megtanul
ták az országzászló előtti díszel
vonulást, úgy fonódtak külön 
egyéni szálakkal is a hazaszeretet 
orsójára, hogy ha bármilyen ma
gánjárásaikban akárhányszor ott 
mentek el az országzászló előtt, 
három díszlépést feszes tisztel
géssel tettek meg a talapzattal 
egyvonalban, jobbra vagy balra 
tisztelgő arccal a menetirány sze

rint. Kötelező szertartás jellegén 
túl olyan magánszám volt ez a 
kis egyéni parádé, mint a hivő 
imádkozása a templomban: nem 
számított, hogy van-e szemtanú, 
vagy senki sem látja, mert vala
hol volt valaki, aki "mindent lát”, 
és várja mindig a "fogadalmat".

így élt a falu a háborús és bé
kés állapot határán, amikor egy
szerre felverte a hír a falut és 
határát: Farkas Bercit meglőtték a 
partizánok! A  békés mező, ahol az 
e lsö té títe tt éjszakák háborús 
hangulatától kísérve a földmű
velők m unkájuka t végezték, 
nappali vüágosságban is ellensé
ges árnyakat mutatott, félelme
tes p a rtiz á n o k a t, ak iknek  a 
kezében fegyver van, lövöldöz
nek is a fegyverrel, mintha ijesztő 
háborús kísértetek kezdenének 
kószálni a béke fészkein. A hírt 
mindenki beszélte, mintha hirte
len egyetlen szája lett volna a fa
lunak, de a szó sokféle volt a 
szájon, mert ha egyik a félelmet 
szólaltatta meg, a másik azt a bá
torságot és hősiességet méltatta 
csodálattal, amit a falu kis vitéze 
tanúsított a veszedelmes ellen
séggel szemben, amikor életét 
sem féltve "ártalmatlanná" akar
ta tenni a falu határában feltűnt 
"rémet". A történetről is sokféle 
volt a beszéd, különböző részek 
és változatok szóltak és szálltak, 
amikről végül is az lett közszájon 
forgó és egészében egybehangzó 
kerekség, hogy Farkas Berd fel
fedezett a temető környékén két 
partizánt, kezdte lesni, nyomon 
követni őket, ellopakodott a nyo
mukban ki a fenyőerdőig, ott is 
hált az erdőben, hogy megtudja 
biztos búvóhelyüket, de amikor 
indult a faluba, hogy a csendőrö
ket riasztva rajtuk üssenek és el- 
fog ják  őket, a p a rtizá n o k  
észrevették őt, lövöldözni kezd
tek utána, és golyóik közül egy el 
is találta, jobb lábának a combján 
ment keresztül; szerencsére a le
ventéknél az "elsősegélyre" is 
megtanították őket, nemcsak a 
"partizánüldözésre", és Berd az 
ingéből szakított darabokkal be 
tudta kötözni magát "előíráso
san".

M indez nem csak szóként 
volt szenzádó, hanem látvány
ként is. A szétfutott hír nyomá
ban sokan odagyűltek a Berdék 
kapuja elé — a falu szélén, épp a 
fenyőerdőnek emelkedő mezőol
dal alján volt a Farkasék benn va
lója —, némelyek a kapun belül, 
a tomádépcső aljánál verődtek 
csoportba, és voltak olyan "kö- 
zelvalóbbak", akik bementek a 
házba is, "meglátogatták" Berdt, 
ahogy feküdt a vetett ágyban, 
látták a kötést a lábán, újabb rész-, 
leteket tudtak meg tőle is, a szü
leitől is, és kijőve aztán mesélték
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a kinnlevőknek, amit fenn a ház
ban láttak-hallottak. Legtöbben a 
leventetársak voltak, akik a Berd 
látogatására siettek: szinte mint
ha gyakorlaton "riadóztatták" 
volna őket, úgy "jelentek meg" 
Berdnél, aki egyszerre hősként 
magasodott ki közülük, de akivel 
mégis "egyenrangúnak" érezték 
magukat abban a tudatban, hogy 
az ő helyében — ha őket éri az a 
"szerencse", hogy partizánokat 
fedezzenek fel — ugyanúgy cse
lekedtek volna ők is, mint akik 
együtt tanulták  meg, hogy a 
zászlót sosem hagyják el. A hely
beli oktató is azzal az elégedett
séggel látogatta meg Berdt, a 
partizánok golyójának sebesült
jét, am ilyennel m unkák gyü
m ö lcsé t v esz ik  szám ba, de 
elégedett bólogatása a többiek
nek is szólt, annyira, hogy miköz- 
ben elm ent "intézkedni", egy 
szóval sem beszélt nekik a "hősi 
példamutatásról".

A hír a "partizánokkal" túl
ment a falu határán, nagy port 
vert fel távolabb is. Legelőbb a 
körörvos érkezett meg Berriék- 
hez, a "partizán-sebével" ágyban 
fekvő Bercihez, akit előzőleg még 
a tornácra is "elővezettek" a szü
lei, hogy láthassák a szemükkel a 
sebesült hőst azok, akik egyre na
gyobb számban gyűltek a ház elé. 
A doktor után érekezett a körzeti 
parancsnok is más illetékesekkel, 
és Berci m indettő l egyre na
gyobbra nőtt a falubeliek szemé
ben, anny ival inkább, m ivel 
látták, hogy Berd vei együtt a falu 
is m egnő a v ilág  szem ében. 
Olyan volt most a Farkas Berd 
ágya, mint ahonnan az egész fa
lura szétsugárzik a dicsőség, az
za l e g y ü tt, ahogy  a k ö rze ti 
parancsnok büszkén rámosolyog 
a falu hősére: "A zászlót sose hagy
juk el, igaz-e?"

Másnap aztán szinte megkö
vült a nép, amikor az újabb nagy 
hír mindent a visszájára fordított: 
Farkas Bercit nem a partizánok lőt
ték meg, 6 lőtte meg saját magát!... 
Ez most még nagyobb hír volt, 
mint egy nappal azelőtt a másik: 
szégyenné változott a dicsőség, a 
hősi történetet, amelynek fényé
nél m indenki sütkérezett, egy
szerre elmosta az a hideg zuhany, 
hogy a történet minden szava ha
zugság, a Farkas Berd kitalált 
meséje. A hőstettrő l kiderült, 
hogy bűntett, és most már az 
gyűjtötte egybe a bámész népet, 
hogy Farkas Berdt vitték a há
zuktól egy szekérben a táncoló
ház melletti emeletes "otthonba", 
mint egy megfogott tolvajt, aki
nek el kell játszania a helyszínen 
az esetet...

Berd most már olyan volt a 
szekéren, mint akivel letörött a 
dicsőség fájának ága, s az esés

miatt nem tud a lábán járni. Az 
ágat éppen a doktor törte le, aki
től azt várták, hogy kezelje-orvo- 
solja a 'Tds vitéz" lőtt sebét, de aki 
a seb megvizsgálása után még a 
Berd nadrágját is előkérte, és a 
posztón is megvizsgálta a lövés 
nyomát. Mindabból, amit látott, 
megállapította a doktor, hogy a 
lövés közvetlen közelről történt, 
a csőhegy csaknem érte a com
bon a nadrágot, ami kizárja azt, 
hogy partizánok lőtték volna 
meg távolról Berdt... Berd olyan 
lett, mint egy elpukkadt buborék: 
bevallotta egyből a doktornak, 
hogy ő volt a "partizán", s kitalált 
meséje helyett most már mesélte 
a valót. így tudta meg a falu is, 
hogy Berd elképzelt magának

egy hősi tö r té n e te t a p a rti
zánokkal, akik veszedelmes el
lenségként már a falu határába is 
elközelítettek, beleélte magát a 
hírbe s dicsőségbe, hogy milyen 
"világraszóló" hőstett lesz az, ha 
ő életét sem féltve szembeszáll a 
partizánokkal, és amikor érezte, 
hogy a "kulcs" a kezében van — 
valóságosan is ott volt a kulcs ná
la, mivel éppen ő volt a levente
otthon szolgálatosa —, élt a "jó 
alkalommal", hogy az otthonban 
kéznél lévő gyakorlópuskával az 
éj leple alatt önkezével ejtsen 
olyan "hard sebet" a lábán, ami 
minden kétséget kizáróan hitele
síti az ő esetét a partizánokkal. 
Kitervelt és végrehajtott jól min
dent, a golyóhoz és a lövéshez a 
hősi történet meséjét is szépen 
hozzászőtte — egészen össze- 
hangzóan "egybesütötte" a pus
kát a mesével —, csupán azzal 
nem számolt, hogy a doktor sze
me átlát a "lyukon", és éppen ab
ban a sebben látja meg a hamis
ságot, amit ő a partizántörténet 
legkétségtelenebb hitelesítő bi
zonyságaként mutatott a világ
nak .

Most már — alig egy napi "di
cső tündöklés" után — a visszájá
ra fordult minden. Maga a seb — 
ami ráadásul még fájt is — volt a 
legfőbb elrontója a "szép" törté
netnek, és még külön "vérzése" is 
támadt a sebnek, amikor a hely
színi "elevenítésnél” ott árulko
dott a padlón a combseb "meg
hosszabbításaként” az apró lyuk, 
amit a befúródó golyó ütött a 
deszkán. Ahogy az ellenkezőjére 
fordult minden, úgy lett az a sze
mernyi üresség végső cáfolata a 
"partizánmesének", és leghitele
sebb bizonysága az önsebzés va
lóságának.

Berd megadóan viselte a di
csőségből alábukott sorsát. Fiatal 
társai többnyire sajnálták, hogy

annyira "pórul járt". Az általában 
m egkönnyebbülés volt a falu 
számára, hogy nincsenek parti
zánok a határban, nem kell félni 
"partizánveszélytől" a mezőkön, 
de amellett kísérték olyan han
gok is a Farkas Berd szétfoszlott 
dicsőségét, hogy "mégiscsak 
nagy merészség volt, amit csi
nált", "nem mindenki lenne ké
pes így  m eg lőn i m agát", s 
"nemcsak szájával vitézkedik az 
ilyen" ...A felnőtt világ azonban 
csaknem egyöntetűen lenézte a 
"hőst", aki annyira "elvakulva vá
gyik a dicsőségre, hogy a hírné
vért képes kárt tenni magában". 
A maradék dicsfény akkor tűnt 
tova a golyó által ütött lyukba, 
amikor a láblövés mozgatórugó
jának "megfejtéseként" lábra kap
tak a fél szóval beszélt hírek: 
Berd a "hőstette" előtt túlzásba 
vitte néhány kis komájával az 
ivászatot, "kontóra" is mulatott 
am elle tt, hogy a zsebpénzét 
m ind elitta, és am ikor utána 
egyedül maradt, az ostorhoz ha
mar nyúló apja szigorúságától 
tartva otthon a csűr szénájába 
bújt, s ott találta ki, hogy az ivá-

szat vétkét és az ostor szégyenét 
a "partizánoktól kapott seb” di
csőségére váltsa... A falu számára 
ez volt végül a legtermészetesebb 
magyarázat a "bolondságra". Kö
zelebb állt ez ahhoz a "termé
szetesebb" esethez, am ikor a 
hadköteles "csonkítást" végez 
magán, hogy a lövészárkot, a go
lyót, a "hősi halált" elkerülje. Az 
ilyen "érthető" esethez képest 
esztelenségnek látszott az olyas
mi, hogy Farkas Berd pusztán 
valami hősi dicsőségért a saját 
testébe süsse a puskát az "ön- 
csonkítók" módján.

Színén-fonákján, hol dicső
ségként, hol szégyenként, sok 
színes változattal forgott a falu 
életében a kirívó eset, s a végső 
"elkönyvelés" az volt, hogy "balul 
ütött ki", "visszafelé sült el": ami
lyen nagyot akart emelkedni, ak
korát esett Berd. Szerencsére úgy 
esett, hogy semmilyen súlyos kö
vetkezménye nem lett. A seb be
gyógyult, Berd épsége helyreállt, 
s a puskával elkövetett szabály- 
sértést sem büntették többel egy 
dorgálásnál. Később a háború is 
"eljött", átvonult a front a falun 
sok katonával s kevés lövöldö
zéssel, ami után úgy szedték le a 
sötétítő papírokat az ablakokról, 
mint a kötést a meggyógyult seb
ről. Mindezek alatt partizán egy 
sem járt a falu határában, s általá
ban véve a háborús változásnak 
nem volt akkora pora a faluban, 
mint hónapokkal azelőtt a Berci 
sebének és "partizánjainak". És 
az a por nem is ült el egészen 
soha. Leginkább a Berd nevében 
m aradt fenn, ami m ár az eset 
"meleg” napjaiban úgy hangzott 
fel valakinek a száján, hogy "Par
tizán Berd", és azután úgy is ma
radt máig. Partizánnak soha nem 
látta színét senki a faluban, még 
kevésbé szólt partizán fegyver, 
napfényre kerítitek hamisságok, 
szégyenvallássá homályosult a 
dicsőség, a puska is csaknem szó 
szerint visszafelé sült el, de aki az 
egészet kisütötte és elsütötte, "azt 
az egyet elérte — miként egyik 
hajdani leventetársa mondta —, 
hogy egész életére Partizán Berd 
maradt". Viselte Berd a nevet 
egész életében, szinte úgy, mint 
akinek azzal a "fegyverténnyel" 
már-már a személyazonossága is 
megváltozott egy életre. Partizán 
Berd már nem volt egyszerű Far
kas Berd: ez már "történelmi név" 
volt, amely egy falu életében a 
legnevezetesebb háborús emlé
ket őrizte, és évtizedeken át úgy 
hangzott, mintha annak lett vol
na az emléke, hogy a háborús 
"vérzivatar" idején egy félelmetes 
idegen aránylag békésen beho
nosodott egy faluba, ahol soha
sem járt, és ott élnek együtt, míg 
meg nem halnak.
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SZŐCS GÉZA

EZREDVÉGI
TÖRTÉNET

HANGJÁTÉK
Telefoncsengés, hosszan, kitartóan.
Nyílik a fülke ajtaja.
Hang: Na né, vajon ki telefonál ide a fülkébe ilyenkor? Sehol egy 
lélek. Biztosan téves kapcsolás.
Berregés, szöszmötölés
Hang: Lássuk csak... (A noteszét lapozza) Igen... Hét - kettő - öt - 
négy...
Berregés
Hang: Hát ez nem hagyja mág abba? (Fölveszi a kagylót) Ez itt egy 
telefonfülke, halló....
M ásik Hang: (gyorsan, erőszakosan) Jajistenem, de jó, hogy felvet
te. Jó estét ldvánok, itt Muzsnay Béla beszélek Brüsszelből, hall 
engem?
Hang: Hallom. Én itten telefonálni szeretnék. Ha nincs kifogása 
ellene.
M ásik Hang: Persze, persze, hiszen tudom... Kérem szépen, én 
önt nem ismerem, de hallom a hangján, hogy becsületes és jótét 
lélek, nem így van? Uram! Kérem szépen! nem lát a közelben 
egy hölgyet? Gondolom, kék esőkabátban, rövidre nyírt fekete 
hajjal?!
Hang: Nem uram, teljesen néptelen az utca. De ne haragudjon, 
nekem most valakit sürgősen...
M ásik Hang: Jézusmária, sejtettem, sejtettem! Nem kapta meg 
az üzenetem! az a disznó nem adta át s most ebből katasztrófa 
lesz, Jézusom, katasztrófa! Uram! Hall engem?!
Hang: Igen... De kérem...
M ásik Hang: Látja, uram, én nem ismerem önt, fogalmam sincs, 
kicsoda, de mégis tudom, hogy megbízhatok magában, hogy 
rendes emberrel van dolgom... nem úgy, mint az az aljas gaz
ember... uram! nagyon fontos! élet-halálról van szó! hall engem? 
Hang: Igen, de...
M ásik Hang: Semmi de! Hehe... már megbocsát... Uram, olyan 
izgatott vagyok... Higgye el, itt percekről, másodpercekről 
van szó... uram! egy üzenetet kellene átadni valakinek, most 
rögtön! Mondja, megkérhetem rá?
Hang: Engem??
M ásik Hang: Uram, én tudom, hogy teljesen szokatlan ez a 
helyzet... Higgye el, nem önt kérném rá, ha volna bármiféle más 
lehetőségem ara, hogy megelőzzünk, elhárítsunk egy tragédi
át! hall engem? Halló, halló!
Hang: Halló, igen.
M ásik Hang: Akkor most elmondom az üzenetet...
Hang: Kérem, én melegítőben ugrottam le ide a fülkébe...
M ásik Hang: Nem számít! Nem számít! Ki nézi azt, mikor egy 
ilyen fontos ügyről van szó!
Hang: Nézze, anyám magatehetetlen beteg, egyedül hagytam, 
nyilván máris nyugtalan, hogy hol lehetek...
M ásik Hang: Két percről van szó, esküszöm!
Hang: Két percről?
M ásik Hang: Figyeljen, kérem! Ott a közelben nyílik a Kismester 
utca, a fülkétől jobbra! Ön most a Forduló téren áll! Uram! Tudja 
hol a Kismester utca?
Hang: Tudom.
M ásik Hang: A Kismester utca 8-ban az első emeleten a lépcsö
vei szemben lakik Alnémeti Ferencnél Tetszett érteni a címet? 
Alnémeti, i-vel. Halló!
Hang: Kérem, én nem ismerem ezt a hölgyet. És ön most fönntart 
engem... nagyon fontos hívásom lenne, ha megengedné...
M ásik Hang: Alnémeti Ferencnél Kérem szépen, ha istent is
mer! Emberéletről van szó!
Hang: Kinek az életéről?
M ásik Hang: Most meséljem el?
Hang: Nem, nem.
M ásik Hang: Maga mondta, hogy siet. De minden pillanat

drága,s ha nem indul rögtön, késő lehet. Végzetesen. Lelkére 
venné?
Hang: Mit?
M ásik Hang: Egy fiatal, ártatlan életről van szó. És maga 
megmentheti. Csak oda kell mennie és azt kell mondania: 
minden kiderült. Csöpi azonnal utazzon. Megértette?
Hang: Mi derül ki?
Másik Hang: Minden!
Hang: Mi minden?
M ásik Hang: Megy vagy nem megy? Most itt hagy engem a 
legnagyobb bajban? Siessen, az istenért!
Hang: S ha nincs otthon?
Másik Hang: Otthon van. Ha nem, átadhatja az üzenetet annak, 
akit ott talál.
Hang: A férjnek is?
Másik Hang: Ezzel ne törődjön, ő  nincs otthon.
Hang: De ha otthon van, átadhatom neki is?
Másik Hang: Át, igen. Csak induljon már!
Hang: Na, indulok. Jól van, na.
M ásik Hang: Uram, Ön most nagy jótettet visz véghez. Hogyan 
köszönhetem meg?
Hang: Na, isten áldja. Épp csak fölhívok valakit és...
Másik Hang: Ne hívja föl! Majd azután! Kérem! Siessen! Nagyon 
siessen!
Léptek, utcazaj
Hang: Lássuk csak... itt a Kismerster utca... igen... (kapunyikor
gás)... ez itt a lépcső... (léptek fölfele)... szemben pedig... Alnéme
ti... igen... (kopogás, csengetés)
Hirtelen erősödő zaj bentről, majd kivágódik az ajtó.
Borízű Hang: ...majd megtanulod, te büdös kurva, majd én 
megtanítlak rá!! (bútorok borulnak, csapkodás)
Női Hang: Tessék, mit óhajt?
Hang: Kérem, én Alnémeti Ferencnét keresem...
Női Hang: Tessék. Milyen ügyben?
Hang: A helyzet az, hogy telejesen véletlenül énrám bíztak 
egy üzenetet...
Női Hang: Mit?
Hang: Hogy minden kiderült s hogy Csöpi azonnal utazzon. 
Női Hang és Borízű Hang (egyszerre)
Női Hang: S ezt most mondja? Gazember! Csirkefogója! A ro
hadt életbe...
Borízű Hang: Hé, maga mit kever itt? Megálljon csak... hijnye, 
most megfogtalak...
Hang: Hé, eresszen el!
Borízű Hang: A Csöpihez jöttél, kisapám? Nem volt még elég a 
balhéból?
Hang: De kérem... eresszen...
Borízű Hang: na idefigyelj...
(hatalmas pofonok, ütlegelés zaja)
Hang: Segítség! Megöl!
Borízű Hang: Meg én, most nyomban... én most megfojtalak... 
Női Hang: (Sikoltozva el)
Borízű Hang: Hé, megállj! (falhoz csapja áldozatát) Jössz vissza 
azonnal! (Rohanni kezd a nő után, lépcsődobogás, kapucsapódás) 
Hang: (lihegve, fuldokolva) Tyű, ezt megúsztam... az istenit... mibe 
keveredtem... na tűnés innen... Húúú, vérzik az orrom... vagy a 
szám... Jesszusom, csupa vér vagyok... Mit mondok otthon... 
(közben léptek a lépcsőn lefele, kapu, léptek az utcán)... s  még nem is 
telefonáltam... na itt a fülke.
(Fülkeajtó nyílik)
Hang: Szóval... na nézd meg, a kezem csupa vér... hét-kettő-öt... 
mennyi is? igen. Szegény anyám mit gondolhat közben. 
(Megcsörren a telefon)
Hang: Mi az isten, itt nem lehet már telefonálni? Halló, ez egy 
telefonfülke!
M ásik Hang: Maga az?
Hang: Ááááá! Az isten verje meg magát! Mibe volt pofája bele
keverni engem?
M ásik Hang: Miért? Mi történt? Átadta az üzenetet?
Hang: Na idefigyeljen...
M ásik Hang: Átadta vagy nem? Ezért telefonálok most, hogy 
ezt megtudjam. Gondoltam, hátha épp itt fog elhaladni, mikor 
lejön onnan... sikerült a dolog?
Hang: (hisztérikusan nevetve) Még hogy sikerült? Ha az a vadállat 
nem verte ki három fogamat, egyet sem.
M ásik Hang: Micsoda? Kicsoda?

6



-HELIKON-

Hang: Hát az a baromállat...
M ásik Hang: A Bazsi? Csak nem a Bazsi? A félfülű?
Hang: Nem tudom, nem volt időm a fülével foglalkozni. 
M ásik Hang: De hogy kerülhetett oda a Bazsi?
Hang: Nem tudom. Mindenesetre, amikor átadtam az üzene
tet...
M ásik Hang: Micsoda? Maga a Bazsi előtt adta át az üzenetet? 
Maga szerencsétlen! S még csodálkozik?
Hang: Na idehallgasson, maga...
M ásik Hang: Tudja, mekkora bajt okozott? Van fogalma? Em
ber!
Mi lett a nővel?
Hang: Én itt csak azért nem csaptam még le a kagylót, hogy 
elmondhassam magának: életemben még ekkora disznóságot, 
mint ami...
M ásik Hang: Mi lett a nővel?
Hang: Elrohant.
M ásik Hang: Nem tudja, mit csinált! Istenem. A rendőrség még 
nem szállt ki?
Hang: Hova?
M ásik Hang: Oda ,Alnémetiékhez.
Hang: Miért szállt volna ki?
M ásik Hang: Ide figyeljen, nincs veszteni való időm. Most 
aztán tényleg szedje a lábát, ha nem akarja, hogy bűntett legyen 
a dologból...
Hang: Micsoda?
M ásik Hang: Most azonnal, ész nélkül rohanjon át a Rózsa utca 
kettőbe... különben bűnrészes lesz egy gyilkosság elkövetésé
ben... tettestárs... mert megelőzhette volna...
Hang: Én most szépen leteszem ezt a kagylót és...
M ásik Hang: Hiába. Fölvettem az egész beszélgetésünket. Biz
tos ott lakik a környéken valahol és nincs telefonja otthon. Meg 
a beteg anyja... nagyon könnyű lesz azonosítani.
Hang: Szóval már zsarolunk is? Ez a hála, hogy...
M ásik Hang: Uram, én nagyon hálás leszek Önnek, higgye ei
nem mondtam komolyan ezt a dolgot, persze, eszem ágában 
sincs ártani magának... de ha most rögtön nem értesíti a Rózsa 
utca kettőben Mogyorót, hogy a Bazsi kiszabadult és meg fogja 
ölni...
Hang: Kicsodát? Mogyorót? *
M ásik Hang: Igen, Magyari Róbertét... ha most oda nem rohan 
rögtön... tudja, hol van a Rózsa utca?
Hang: Tudom, ott szemben a tér túloldalán.
M ásik Hang: Nem lát még lángokat?
Hang: Micsodát?
M ásik Hang: Rohanjon!
Hang: Megint mibe akar belekeverni?
M ásik Hang: Idefigyeljen, én, Muzsnay Béla, esküszöm magá
nak, hogy ezer dollárral honorálom az áldozatát és a jóakara
tát... engem mindenki ismer Brüsszelben... de most aztán szed
nie kell a lábát... tudja, mekkora bajt okozott?
Hang: Nézze, én örülök, hogy élve megúsztam ezt a kalandot, 
amibe a jószívem és a maga erőszakossága miatt keveredtem, s 
most közlöm magával, hogy...
M ásik Hang: Nehogy! nehogy meg merje csinálni! Vér fog foly
ni, érti? Ez jobb magának? Ha már eddig ekkora áldozatot 
hozott, akkor nem lehet mindegy magának, hogy volt-e értelme 
vagy sem...
Hang: Hogy volt-e értelme annak, hogy kiverték a fogamat? 
M ásik Hang: Már úgy értem, azáltal, hogy megmentette valaki
nek az életét. De csak akkor ha most rögtön azonnal értesíti 
Mogyorót a Rózsa utca kettőben, földszint balra, hogy Bazsi 
szabadlábon van... na mi lesz?
Hang: És mit csinálok, ha megint ott van az a vadállat?
M ásik Hang: Akkor már késő, akkor nincs mit csinálni. Ha látja, 
hogy nagy zaj, öldöklés van, akkor ne is menjen közelebb,ha- 
nem értesítse a rendőrséget... vagy nem is... de ha csönd van, 
akkor kopogjon be... érti?
Hang: Most már hagyjon engem telefonálni...
M ásik Hang: Nincs még lángokban a Rózsa utca?
Hang: Mondja, egyáltalán tényleg Brüsszelből beszél maga? 
M ásik Hang: Hogy kérdezhet ilyet? Mit nem adnék, ha most 
ott lehetnék Budapesten... főleg, hogy senki segítségére nem 
számíthatok ebben az eldurvult, szőrösszívű világban...
Hang: Na ide figyeljen, nagyon nem értem, hogy miért, de 
átmegyek szólni... csak, hogy hagyjon már végre telefonálni...

Másik Hang: Földszint balra, hátul!
(Fülkeajtó csapódik, léptek)
Hang: Földszint balra, hátul... Magyari Róbert... itt van... hális- 
tennek, sötét van, úgy látszik, még nem ért ide.
(kopogás)
Rendőrtiszt: (váratlanul) Rendőrség! Ne mozduljon!
Hang: Micsoda? Én?
Rendőrtiszt: Igazolja magát!
Hang: Én... Nézze, nálam nincsenek iratok, én csak... 
Rendőrtiszt: őrmester, motozza meg!
(Motozás zaja)
Hang: Nézze, én csak egy üzenetet hoztam Magyari úmak... 
már mennék is... látja, nincs nálam semmiféle ártalmas eszköz... 
Rendőrtiszt: Honnan ismeri Mogyorót?
Hang: Én nem ismerem őt, én teljesen ártatlanul... én véletlenül 
vagyok itt... higgye el.
Rendőrtiszt: Ahá, szóval véletlenül éppen erre járt így éjfél 
után, éppen Mogyorónak a lakásánál... Hallja ezt, őrmester... 
(Őrmester szervilisen nevet) Na jöjjön velünk szépen...
Hang: Kérem, én megmagyarázom...
Rendőrtiszt: Persze, majd bent a kapitányságon, őrmester, 
bilincselje meg.
Hang: Micsoda? Engem? Miért? Kérem, én csak telefonálni 
akartam...
Rendőrtiszt: A Mogyorótól! Nincs is telefonja!
Hang: Nem úgy értem. Arról van szó, hogy én éppen telefonál
ni...
Rendőrtiszt: Hallja, ne keltsen feltűnést... látja, már az egész 
udvart felverte.
Hangok, ablakcsapódás, álmélkodás, káromkodás, - "mi ez a csendhá- 
borítás ilyenkor" —, bilincs kattan.
Rendőrtiszt: Na jöjjön, amíg szépen beszélünk magával... ré
gebb nem sokat teketóriáztunk az ilyenekkel, mint maga. 
Őrmester: Mozdulj, az istenfádat!
Hang: Ne lökdössön!
Őrmester: Indulj!
A csoport elindul, léptek, közben:
Hang: De kérem szépen, hallgassanak meg.
Őrmester: Pofa be!
Hang: Az anyám...
Őrmester: Nézzünk oda, még anyázik is... Nesze!
Hang: De kérem, nekem az anyámról...
Őrmester: Lódulj!
Hang: Na de én... itt van ez a telefonfülke! Hallják! Megint 
cseng! Figyeljék csak! Hallják?
Jól hallható csengés.
Hang: Vegyük föl a telefont! Kérem!
Rendőrtiszt: Most nincs időnk telefonálgatni, apafej.
Hang: De én... ne lökdössenek (kocsiajtó nyílik) Éz félreértés... 
Rendőrtiszt: Na, másszon föl szépen oda a kocsiba.
Hang: Én? Ebbe?
Őrmester: Mozgás, az anyádat! (Recsenés, lökdösődés)
Hang: Az anyámat...
Anyám!
Motor berreg föl, a kocsi elhajt.
A távolból kitartó telefoncsengés.
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KI NEVÉT SZÓKBA, BETŰKBE, 
MÁS NEVEKBE REJTI...
MOLNÁR JÓZSEFFEL BESZÉLGET BÁLINT TIBOR

Isten hozott, jó Molnár József, Tótfalusi Kis 
Miklós méltó és hűséges tanítványa, hozzánk! 
Ismétlődő kedves látogatásaid azt sugallják, hogy 
már nem pusztán a múzeum érdekel, amelyet 
fáradságos munkával és sok anyagi áldozattal lét
rehoztál Misztótfaluban a világhírű mester em
lékére, hanem maga a táj is, amelyet ó  a 
születésével megszentelt.

— Valóban ide vonz a csodás környék, 
ahogy ide csábította a nagybányai festőket 
annak idején e táj sok megigéző részlete; én 
azonban, az egyszerű nyomdászmester, a 
nagy előd nyomdokainak kutatója, Misztót- 
falusi Kis Miklós tekintetével igyekszem itt 
körülnézni e tájon, ahol a bölcsője ringott. 
Engem ez a vidék kissé Toscanára emlékez
tet, csak a pálmafák hiányoznak, és sajnos itt 
gyárak, bányák szennyezik a levegőt, tehát a 
levegőég sem azonos.

Hogyan emlékszel ma vissza 1991 szeptembe
ré i, a múzeum megnyitásának idejére?

— Jólesően éreztem e felejthetetlen per
cekben, hogy szerény munkám gyümölcse 
beérett, hogy itt áll előttünk a visszavarázsolt 
eredeti szülőház, és most már múzeummá 
átvarázsolva; de a magam hozzájárulását is 
feledve olykor, azt találtam a leginkább lélek
emelő látványnak, hogy Erdély és Magyaror
szág sok szellemi embere oda zarándokolt; s 
nemcsak lelkészek serege gyűlt össze a szü
lőház körül, de az egyházak legmagasabb 
képviselői, a református és a katolikus püs
pök is jelen voltak, és egy baptista kórus 
énekelt. Ennél szebb ökumenikus összejöve
telt még nem láttam.

Engem is ez a nagy és szent megbékélés töltött 
el örömmel, és ama percekben visszaemlékeztem a 
drága jó Tempfli atya talányos kérdésére, amellyel 
Tőkés László püspökké avatásakor fordult a hívek
hez: "Tudják-e, miért lett Tőkés László püspök?... 
M^rt én éjjel-nappal ezért imádkoztam!"

— Ha már Tempfli atyát hoztad szóba, én 
is elmondanék róla egy történetecskét: Buda
pesten egy díjátadás alkalmával találkoz
tunk ; ő  Tam ási Á ron-d íja t kap o tt, én 
Bethlen-díjat, és végül az elismerést megkö
szönve, Tempfli atya rövid beszédet mon
dott, s ebben közölte, hogy Nagyváradon 
felszámolták a katolikus temetőt; e barbár 
cselekedet előtt ő maga végigjárta a sírokat, 
"összeszedte" az egykori püspököket, neve
sebb embereket, s eközben megakadt a sze
m e az állítólag feslett életű Fráter Erzsi 
nevén, mire így gondolkozott: "Én bizony őt 
sem hagyom itt!"

Igen, ez a megindító történet is a nagy humá- 
numú embert állítja elénk. No de térjünk vissza a 
múzeum dolgaihoz: mi a helyzet ott manapság?

— A múzeum kezd élni, de ezt egyelőre 
csak a látogatók növekvő száma bizonyítja, 
mert papiroson még a létének sincs nyoma, 
nem szerepel egyetlen útirajzban sem. A na
pokban a kezembe került egy új kiadású ma
gyar térkép, s megdöbbenve láttam, hogy 
nem csak a kis múzeum nincs bejelölve rajta, 
de"még a falu is csak így szerepel: Miszt... 
Ennek a történelmi nevű falunak a nevét 
megváltoztatta, vagy egyszerűen románból 
magyarra fordította a térkép készítője, noha 
nekünk ez a hely szent...

Sajnos, a "forradalom" utáni sérelmeink és 
csalódásaink lassan fölkészítenek minden újabb 
döbbenetre, mégis azt kérdezném: kik azok, akik 
minden útirajz híján is eltalálnak oda?

— Annak örvendek leginkább, hogy sok
sok tanulócsoport tekinti meg a múzeumot, a 
közelében álló templomot és a falut, tanárok 
vezetésével, de megfordulnak magánszemé
lyek is itt az erdélyi diákokon kívül, sőt egy 
bukaresti látogató az emlékkönyvünkbe is írt...

Múltkori beszélgetésünk során Misztótfalusi 
kálváriás útját idézted elém, és azon merengtünk, 
hogy erdélyi megaláztatásai és el-elbukásai során 
akadtak más nemzetiségű Simonok, akiknek a sa
ját betűiből metszett igéket, és akik fölváltva a 
vállukra vették a keresztjét; jó ezt tudni ma, ami
kor a szülőháza is veszélyben van, de amikor a 
betűi már ott tündökölnek az EURÓPA HÁZ 
homlokzatán; hogyan is kerültek oda ezek?...

— Ne áltassuk magunkat, Misztótfalusi 
Kis Miklós nem volt mindig világhírű. Nevét 
sokáig nem ismerték, mert meglapult az ira
tok között, de a betűit használták. Örök rej
télynek tűn t a nagy nyugati könyvm ű
vészek, betűművészek előtt, hogy ki metsz
hette ezeket a szép, egyéni betűket, és végül 
úgy vélték, csakis az a Jonson lehetett, aki 
Hollandiában tanult. Mert Tótfalusi betűi 
holland antikva néven mentek át a köztudat
ba. Lipcsében élt annak idején egy Jonson 
nevű betűöntő, aki Hollandiában tanult, s aki 
metszeni is tudott betűket, így hát neki tulaj
donították az értékes hagyatékot. A némete
ket és az angolokat azonban nem nyugtatta 
meg ez a feltételezés, s miután figyelmeseb
ben megvizsgálták Jonson mintalapját, bizo
nyossá vált számukra, hogy aki ily idétlen 
betűket metszett, nem lehetett a szép formák 
megálmodója. Később, amikor Magyaror
szágon Kner Imre és Kelemen Lajos jóvoltá
ból előkerült egy betűmintalap, Szentkúty a 
mintalap fénymásolatának egy példányát át- 
küldte Hollandiába egy nyomdatörténész 
professzorhoz, akit én személyesen ismer
tem, ő pedig továbította Angliába Harry Car- 
terhez, a holland betűk nagy szakértőjéhez. 
Ha magyarról van szó, kérdezzük meg Bu- 
day Györgyöt! — javasolta Carter. Buday, a 
kolozsvári származású festőművész sokmin
dent tudott, és a Mentségből le is fordította a 
Lipcsében hagyott betűkről szóló és a betű
metszéssel kapcsolatos részeket. Buday és 
C arte r 1957-ben közös c ikkben b izo 
nyították, hogy az Anton Jonsonnak tulajdo
nított betűk alkotója a magyar Nicholas Kis. 
Betű-összehasonlítás segítségével az is kide
rült, hogy nemcsak a Lipcsében, hanem a 
Firenzében használt betűk szerzője is Kis 
Miklós volt. Azóta hatalmas irodalma van 
Misztótfalusi eredeti munkásságának. Ame
rikában például olyan könyveket is kézbe 
vehetünk, amelyeknek a végén bő leírás van 
arról, hogy a könyv sokáig Jonsonnak tulaj
donított betűtípusa valójában Nicholas Kis 
mester nagy műve, akinek a nevét ma már 
nemcsak Európában, de Amerikában is isme
rik és tisztelik. Mert ahogy a költő Páskándi 
Géza mondja: Ki nevét szókba, betűkbe,/ 
más nevekbe rejti —/  azt az Úristen/ nem 
felejti.

Bennünket, kis nemzet fiait gyakran alacso
ny abbrendúségi érzés fog el, mert úgy véljük, 
legnagyobb értékeink fölött is néha átsiklik a 
világ szeme. Talán épp ezért oly lélekvidámító az 
a tudat, hogy modem nemzetek Misztótfalusi 
betűivel nyomtattak igéket és véstek kőbe. Reád, 
a hűséges tanítványra hogyan hat ez?

Ha egy nyugati könyvet a kezembe ve
szek, először nem a tartalma érdekel, hanem 
mindjárt azt nézem, milyen betűkből szed
ték. És ha látom, hogy a Misztótfalusiéból, meg
vásárolom a múzeum számára, bármennyibe 
kerüljön is az a kötet.

Ha a könyvbeszerzéssel ismét visszatértünk 
a múzeum ügyeihez, gondjaihoz, hirtelen eszem
be idézem, hogy a Váradi Bibliát elvitted volt 
restaurálni. Most magaddal hoztad?

Igen! Mégpedig "eredeti" állapotában. 
Gyönyörű munkát végzett a Magyar Nem
zeti Múzeum restaurádós osztálya! Nem 
árulom el, mennyibe került, de bármily sok
ba is, megérte; hiszen hónapokat igényelt a 
"visszavarázsolása." Ez a Váradi Biblia, Ker
tész Ábrahám munkája már majdnem tönk
rement; a törökök elől menekülve szegény, 
Bibliájának csak egy részét tudta átmenteni 
Váradról Kolozsvárra, Szebenbe vitte, és 
nincs sok belőle. A misztótfalusi gyülekezet 
megőrizte, de a nedves lakásban föltáskáso- 
dott, kikezdte a penész és a salétrom. És 
most íme ismét fölragyog! Csak hálával tu
dok gondolni a lelkiismeretes és tehetséges 
restaurátorokra, mert általuk megőrizhet
jük ezt a szép emléket, azt a Bibliát, amelyet 
talán még a gyermek Tótfalusi is forgatott.

Most a múzeumba kerül?
Hogyne. Vagyont érő tárgy!
Beszélgetésünk során egy ízben azt mond

tam Misztótfalusiról: "Most, amikor a szülőhá
za veszélyben van..." Nyilván nem a tűzvészre 
gondoltam, de olyasmit hallottam, hogy már ga
rázdálkodtak a múzeumban a ma is mindenütt 
jelenlévő sötét erők, amelyek talán nem is anyagi 
érdekből rabolnak, fosztogatnak, hanem azért, 
hogy lehetőleg mindenütt eltüntessék szellemi 
értékeink tárgyi bizonyítékait, s ezáltal amolyan 
sehonnainak tekinthessenek bennünket...

Nektek itt nagyobb ebben a tapasz
talatotok, s talán ebből kiindulva, az ablako
k a t, a jtóka t v asráccsa l lá ttu k  el, r i 
asztókészülékeket szereltettünk fel betörés 
ellen; de sájnos egy lépéssel elkéstünk, mert 
még a múzeum megnyitása előtt rablók jár
tak ott, feltörték a páncélszekrényt és )ÓV-
XV. századbeli ezüsttányérokat, kegy-
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tárgyakat, kelyheket vittek magukkal. Ez 
nagyon fáj nekem, hiszen a kis kálvinista 
Tótfalusi Kis Miklós bizonyára azokból a 
kelyhekből itta az Úr asztalánál a bort, s 
azokról a tányérokról vette magához a ke
nyeret, az Úr testét. Úgy hallom, a misztót- 
falusi rendőrség kapott valami értesítést 
arról, hogy a kegytárgyakat Magyarország
ra csempészték át a betörők, de mi semmit 
sem tudunk, s ezért a jövőben mindent meg
teszünk, hogy biztonságban legyenek az ér
tékeink...

Arra gondolsz, hogy ott éjjel-nappal lennie 
kell valakinek, aki nemcsak a lelkek fölött pász- 
torkodik, de ügyel a többi javakra is?

Mostani jövetelem fő célja ez. Kezdettől 
fogva gondoltam arra, hogy Misztótfaluba 
lelkészt kellene hívnunk. Mikor első ízben 
jártam ott, a református pap már nagyon 
beteg volt, s fél év múlva meghalt; de még ő 
is csak nemrég került oda, s hosszú éveken 
át nem szolgált be lelkész. Miután a múzeu
mot tető alá hoztuk és ki tudtam egyenlíteni 
az átalakítás számláját, arra gondoltam, 
hogy alapítványt kellene szervezni, amely
nek a támogatásával a lelkipásztor a saját 
hivatása mellett a gondnoki teendőket is el
végezhetné fizetség ellenében; hiszen ha in
gyen ajánlaná is fel a szolgálatait, a mai 
körülmények között nem fogadhatnék el. 
Örömmel közölhetem, hogy máris eléggé 
tekintélyes összeg gyűlt össze erre az alapít
ványra  — nem  akarom  m egm ondani, 
mennyi —, és ha valaki odakerül lelkésznek, 
szépen ki tudjuk egészíteni a fizetését...

De még nem sikerült papot "fogni"?
— Tegnap a Teológiai Főiskolán jártam, 

beszéltem egy kiváló tanárral, és már akadt 
is jelentkező, de még nem végzett, jövőre 
végez. Szinérváraljáról való, megvallotta, 
hogy szívesen szolgálna Tótfaluban, mert 
-már volt ott legádóban, és a hívek meg vol
tak elégedve a prédikációjával. De egy per
cig sem felejtem el, hogy a kihelyezések 
dolgában a püspökség dönt; mégis remény
kedem, és szívesen emlékszem vissza Tőkés 
László püspök szavaira még a múzeumava
tás napjáról, amikor megígérte, hogy nem 
hagyja pap nélkül ama szent helyet...

A lelkek pásztorairól és Misztótfalusi Kis 
Miklós szülőfalujáról beszélgetvén most az a 
gondolatom támadt, hogy megkérdezzem Tőled: 
a betűnek van-e lelke?..Mert én, ha felütök egy 
regényt, elolvasok egy novellát, egy költeményt, 
mindig úgy látom, érzem, hogy a betűnek létezik 
a gondolat mögött egy önálló élete is...

— A betűtörténet szerves része a művé
szettörténetnek, és a betűkészítés, amióta 
csak nyomta tunk — itt nem akarok beszélni 
az ékírásról —, mindig a kor szellemét igye
kezett kifejezni. A reneszánsz idején tehát 
reneszánsz betűk készültek, és a barokk be
tű  ugyanazt a korhangulatot fejezi ki, mint 
a barokk építészet vagy a barokk festészet. 
Klasszikus például a bodoni betű. Ha azon
ban Misztótfalusira valaki azt mondja, ba
rokk, akkor ez csupán annyit jelent, hogy 
annak a kornak a szellemét sugározza szét, 
nem pedig a túlzásait Tehát sokkal inkább 
túlzó például a garmond betű drkalmassá- 
ga, s főként ennek a kurzívja, de a Tótfalusi 
betűje maga a fegyelem! Egyébként, ha a 
könyvnyomtató betűt választ ma, nincs ne
héz dolga, mert egy sor stíluselemből vá
laszthat. Hiszen ha elolvassa a szöveget, 
akkor úgy gazdálkodik, ahogy akar, de saj
nos sok nyomdász bele se pillant a kézirat
ba, és rossz betűfajt választ a műfajhoz és a

tárgyhoz viszonyítva. Például lírai vershez 
helvetia betűt, azt a talpak nélküli, egyfor
ma vastagságú betűnemet, s ugyanazt re
gényhez, novellához, am elynek láttán  
szégyen és zavar fog el, sőt néha, hogy úgy 
mondjam, égnek áll tőle a hajam. Hát nem 
veszik észre, hogy ez reklámbetű és más célt 
szolgál?! — kiáltok fel magamban. Kner Im
re nagyon jól tudta, hogy milyen szöveghez 
milyen betűfajta illik, de sajnos ő maga is 
szüntelen betűhiánnyal küzdött. így aztán 
például Tótfalusi Mentségét eléggé hitvány 
lipcsei betűtípusból szedte, bár jó szándékkal, 
mert tudta, hogy Tótfalusi is használta ezt, 
jóllehet sosem mondta rá, hogy az ő betűje.

Misztótfalusi Kis Miklós Mváriás életét is
merjük. Tudsz-e olyan esetről, amikor ezt a nagy 
és kiváló embert szakmai kudarc is érte?

— Egyetlen ilyen esetről van ismere
tünk, és nem is tudom, kudarcnak nevez- 
zem-e, hiszen maga Tótfalusi soha sem 
tudta meg, hogy a betűit, amelyeket ezúttal 
a grúzoknak gyártott, nem használták; sőt 
meg volt győződve, hpgy nagyon elégedett 
vele a grúz király is. Am azok, akik a grúz 
betűkkel foglalkoztak, már rég gyanították, 
hogy ezek a betűk el sem jutottak Grúziába. 
Legelőször Svédországban tűnt fel egy grúz 
betűmintalap a két vüágháború között. Egy 
levéltáros tudós ekkor tanulmányt írt a grúz 
betűkről. Tudott Misztótfalusiról, tehát azt 
hitte, Misztótfalusi betűit fedezte fel; elküld
te a tanulmányt Grúziába, ott egy másik 
levéltáros hosszan foglalkozott a dologgal, 
lefordította a tanulmányt, kiegészítette az ő 
elképzeléseivel, de az említett betűknek a 
nyomára sem bukkantak. A második világ
háború után aztán az elvtársak mégis "felfe
d e z té k ”, hogy Sztálin  anyanyelve ily 
gyönyörű betűk által szólal meg, melyeknél 
szebbeket álmodni sem lehet, s megilletőd- 
ve állították, hogy Dzsugasvili boldog lehet 
ezért, mi pedig büszkék Tótfalusira. Holott 
az igazság az volt, hogy ez a néppusztító 
hóhér asszimiláns orosznak erezte magát, és 
lenézte saját fajtáját. Úgy látszott tehát, hogy 
végképp megtorpanunk a kutatásban, ami
kor Pál Róbert, aki a szombatosok sorsát 
fürkészte Amszterdamban, Misztótfalusi 
grúz betűmintalapjára talált, rajta a tudós 
nyomdász kézjegyével; de még továbbra is 
rejtély maradt, miért nem használták a betű
ket, miért készült el más úton a grúzok ábé
céje annak idején... Én magam is valóságos 
nyomozó munkát végeztem, a svéd forrás
tól a vatikáni könyvtárig jutva, de ennek 
részleteiről egy más alkalommal óhajtok be
szélni, mert úgy érzem, aprólékos beszámo
lóm nem illik bele e beszélgetés keretébe...

Jó Téged vendégül várni és vendégül látni, 
Molnár József, mert úgy érezzük, mindig ma
gaddal hozod kultúrtörténetünk egy csillogó da
rabját, s egy arcot, amely örökké föltündöklik 
előttünk: a Misztótfálusiét. Tudjuk, hogy szá- 
múzöttségedben is szüntelen gondoltál rá ki
csiny nyomdád zakatoló gépei között, ahol az 6 
szellemében munkálkodva tüneményesen szép 
könyveket nyomtattál; azt is tudjuk, hogy a mú
zeumot fáradságos munkád árán hoztad tető alá, 
s ma is szüntelen fáradozol érte meg az egész 
községért, ahol az O bölcsője ringott.

— Köszönöm ezeket a szép szavakat, de 
az én szerepemet nem szabad eltúlozni a 
Misztótfalusié mellett-; hiszen én csupán 
szerény szolgálója akarok lenni annak az 
ügynek, amelyet ő  képviselt, amelyben el
bukott, s amelyben én is majdnem elbuk
tam...

Köszöntjük  
a hatvanéves 
Ilia M ihályt

LÁSZL ÓFFY ALADÁR 
ILIA MIHÁLYNAK
Az ablak előtt érnek a gerezdek, 
mint fülcsengés, rezeg körül a fény 
és érzem, ahogy szakállat eresztek, 
az idők nedve jár a venyigén.

így jártak bennünk titkos égi tervek, 
gerezdjük sajnos végül fájdalom.
Hol lassan minden lázadást levernek, 
még nem hiszem, hogy én is feladom.

A szemüveg egy hallomástól párás:
Mozart korai vonósnégyese — 
és rendre romlik a kedély, a járás, 
szív, emlékezet, lélegzés, vese.

Az olvasással múló nyári éjek, 
tovább taníthat, ki tovább tanult.
Száz év hiányzott néha az esélynek, 
s más képet őríz rólunk is a múlt.

A harcok végén vagy se pénz - se posztó, 
vagy mögötted a rendezett sereg.
Valahol messze felködlik Rodostó 
s az ablakon túl szendereg Szeged.

A lélekben a végleges magasság; 
ha erőm tágas, biztos tőle van. 
Felfegyverezni Kolozsvárt és Kassát 
egy madárszámy elég is: tolla van.

SZÁSZ JÁNOS
BÁR LEHETTEM VOLNA...

A hatvanéves Ilia M ihálynak
Sajnálom, hogy nem születtem magyarnak. 
Ezért aztán itt is, ott is leszúrnak.

Bár lehettem volna én a Petrovics, 
ilyenformán tőről metszett magyar is.

Ám engemet másmily módon metszettek, 
szeretnek is, mint macska az egeret.

Mint például az a fránya Radnóti, 
kinek a sors öröklétet szabott ki.

Agyarkodnak talajrögös magyarok.
De ha egyszer fogom magam s meghalok,

felírják a sírkőre a nevemet,
alá pedig: "Egy magyarral kevesebb!"
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MOLNÁR JÓZSEF
FEJEZETEK EGY MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS MONOGRÁFIÁBÓL

f  • •  >

EKLEZSIA-MEGKOVETES
Megdöbbentő az a gyorsaság, amellyel 

Misztótfalusi ellenfelei a Mentség megjelené
sére reagáltak. A püspök előtti szócsatában,
1697 őszén, elszenvedett vereség után hatá
rozta el, hogy írásban felel a sértő vádakra. 
Ha azonnal hozzákezdett is a munkához, 
bizonyára eltartott egy-két hónapig, amíg 
megírta, néhányat igénybe vehetett a nyom
tatás is, így a Mentség megjelenésének idejét
1698 április-májusára tehetjük. A nagyenye- 
di egyházkerületi, generális zsinatot június 
10-ére hívták össze. Az eklézsia-megkövetés 
másnap, június 11-én történt. Tehát alig egy
két hónappal a Mentség megjelenése után.

Ezt a nagyenyedi zsinatot (volt előtte 
több is) a magyar kultúrtörténet "eklézsia
megkövetés" ám en  tartja emlékezetében, 
m elyről korunkban két drám a (Németh 
László és Szabó Lajos) és napjainkban egy 
monodráma (Veress Dániel) is született. Há
rom napig tartott: június 10-, 11-, és 12-ikén. 
Jegyzőkönyv nem készült róla, legalábbis 
nem m aradt ránk, de az sem lehetetlen, hogy 
később ezt is eltüntették. A kolozsvári egy
házközség betűinek visszaszolgáltatásáról 
készült megállapodáson és a Misztótfalusit 
elítélő határozaton kívül más írásbeli följegy
zés nem maradt ránk. Nem tudjuk, mit érez
hetett, mikor vádlottként kellett visszatérnie 
ifjúsága városába, melyet huszonegy évvel 
azelőtt hagyott el, hogy munkájával elnyerje 
nemzetének szeretetét. Jól ismerte az alma 
mater városának bástyákkal megrakott vá
rát. Ismerőse volt Nagyenyed minden köve, 
utcája, temploma és lakója. A vártemplom 
gótikus ívei alatt a szentéllyel szembeni kar
zaton diáktársaival hányszor énekelte Szent 
Dávid zsoltárait, s most minden olyan félel
metesnek tűnt előtte. A város fiatalkori álma
inak temetője lett. A zsinaton történtekről 
Bőd Péter sem szól bővebben, csupán meg
jegyzi, hogy Misztótfalusinak "retractálni 
kellett a' Generális Synodus előtt". Hermányi 
Dénes, aki hallott ugyan később egyet-mást 
a "vén papoktól", csak annyit mond:"mint

follyt a causa a' szász templomban, nem tu
dom". Mind a mai napig mi sem tudjuk. Ki 
képviselte a vádat? Mit felelt rá a vádlott? 
Válaszolt-e egyáltalán? A zsinaton történte
ket — talán éppen győztes ellenfelei szándé
ka szerint — évszázadokon át sötét fátyol 
borította, melyet valószínűleg már sohasem 
lehet fellebbenteni. Mégsem nehéz elképzel
nünk a drámai jelenetet, amint ez az ala
csony, komor, szótlan fekete ember ott állott 
vádlottként a gubernátor, a püspök, a refor
mátus főurak és a gyűlölködő papok előtt a 
rázúduló vádak özönében, zavarában mit 
sem tudva fölhozni a maga mentségére. Hol 
voltak barátai és támogatói? Nem tudjuk. 
Emelt-e szót valaki mellette? Nem tudjuk. 
Hol volt a nagyenyedi kollégiumban tanító 
Pápai Páriz Ferenc és Enyedi István? Hol volt 
Bethlen Miklós? Nem tudjuk. Biztosan csak 
azt tudhatjuk, hogy egykori amszterdami 
munkatársa és jóbarátja, Csécsi János nem 
lehetett jelen, mert a Göncről Kassára mene
kített egykori sárospataki iskola fenntartásá
nak m érhetetlen  gondjaival viaskodott 
éppen. A kegyetlen elítélő határozatból csak 
arra következtethetünk, hogy egyszál magá
ban kellett állania a vihart, melyet Apológiája 
és Mentsége igazával keltett. Mire gondolha
tott? Családjára, akkor még élő négy kis 
gyermekére, fiatal feleségére? Vagy mégin- 
kább Jehemiás szavaira, melyeket a Mentség
ben is idézett: "Én Istenem emlékezzél meg 
én rólam e' dologban! és ne engedjed, hogy 
eltörültessenek az én jótéteményeim, mely- 
lyeket tselekedtem az én Istenemnek Házá
val, és annak rendtartásival!" Alig hihető, 
hogy a keresztény mártírok törhetetlen hité
vel állt volna a gyűlölködő vádjait szóró, 
felajzott papság előtt. Talán egy pillanatra 
átvülant agyán Apáczai Csere János sorsa, 
akinek Kolozsvárt szintén sokat kellett szen
vednie a maga Szatmárnémeti Sámuelé pré
d ikác ió itó l, ak i p ro fesszo ri rang já t is 
kétségbe vonta, amint Geleji Katona István
hoz éppen ötven évvel azelőtt írt levelében 
elpanaszolta: "Bántódásom is nagyon va
gyon, a miá' a kevély Bátai (György lelkész 
— M. J.) miá'. Tellyességgel azon vagyon, 
mint kevés bötsületeskémben megkárosít
hasson. Vasárnap a titulusért erőssen ki prae- 
dicála. A deákok fogják fel ügyemet." De ki 
fogja most fel az ő ügyét? Igazával akkor is 
tisztában lehetett, de mint mindig, most is 
képtelen volt magát élőszóban megvédel
mezni. Talán érezte, hogy túlzás volt nyom
tatásban  farizeusokhoz hason lítan i el
lenfeleit, akik most is "a Móses székében ül
nek" és ítéletet mondanak őfelette. Tudja, 
hogy megsértette őket, de igaza volt, nem 
tehetett mást. Apológiájával is "sokakat meg
sértett", pedig abban senkit sem bántott, csak 
tudományos alapossággal védte amszterda
mi Bibliáját és helyesírási elveit. Nem tagad
hatja, hogy Mentségé ben már sokkal több 
volt az indulat, mint az óvatos megfontolás. 
Hogyne sértődtek volna meg a papok, mikor 
viselt dolgaikat magyarul — hogy "minde
nek értsék" — kinyomtatva a világ elé bocsá
totta s fenyegetően kilátásba helyezte, hogy 
"ha mégis nem állanak le rólam... ezentúl 
bizony még vastagabbat várjanak." Ezt már

ttug&uumuiuum*
M. T Ó T F A L U S I  K. M I K L Ó S N A K  

miga íemclyének, életének, és különös tselekede- 
tinck

M E N T S É G E .
Mellyet az Irégyek ellen, kik a’ közönféges 

Jónak ezaránt meggítolóijrni kénéerít- 
tetett.

KOLOSVÁRATT,  
itf$8. Eftendöbeb.

E L i L J A R O  BESZED.

IGaún mondják i  Thfologuiok, hogy Irton at 0r £ t  
( »tért, hogy megidcgenitsc minden világi jóktól 1 abban 

fcokta meglátogatni, a* mit legnagyobb járóknak tu t» , 
mk világ feerinL Nékem Belgiumban ollyan állapatom vélt, 
áogy ha pénx gyűjtésben gyönyörködtem vólna, dl délü l 
fél nem tönern rólnt azt, hogy hazámat, valamint leket, 
léjíttem e’ íerint: Pmtlit* prrvaÍH mttfertndt kmii. Ar
ts: A' kOzOnflfgei jót eleibe kell tenni a’ magánosnak, an
nyi idő alatt könnyen 40000* vagy talán 400000 fonneoe- 
is gyűjt hettem vólna, és ha eddig ott maradtam vólna , ezt 
merem mondani, kevés Erdélyi Ur vólna, a' kivel tsetélnék 
pénz dolgából. Amazt colligálharom ebből, hogy minekn- 
tir.na az cn könyveimnek nyomtatásoknak gondjátólmeg- 
áúntam, és egéhen magamat a' munkára adtam (nohamég 
n tor-is vólt Foglalatosságom él időm töltélé a’ könyveknek 
áoitetések miatt) az utólfó két eíitendőmben keaestem ess 
főbbet 1 <000 i i - u  tizenöt ezer forintnkl (mellynek Jiooo A lotim-

nem várták meg. A kolozsvári eklézsia ügyét 
országos üggyé felfújva, összeszövetkeztek 
a szintén m egbántott kormányzóval és a 
nagyenyedi zsinat elé citáltatták. Ekkor 
már sejthette, mi vár rá. A helyzete az Apo
lógia megjelenése óta állandóan romlott. 
Szatmárnémeti Sámuelt és Csepregi Turko- 
vits Mihályt 1697 őszén cenzorként fejére 
ültették, 1698-ban még büszkén szemükbe 
vágta: "Soha ollyan vilis anima nem lehetek, 
hogy ollyan Arbiterekét toleráljak", nem fo
gadhatja el őket bírálnak. Most előttük ül a 
vádlottak padján. Védekezésre nincs módja. 
De ha lenne is, mit érne vele, hiszen már 
megnondta Mentségében, hogy "a' religio pa
lástja sokszor a ' meg-veszett és megveszte
gető szívnek". Elég élettapasztalatot szerzett 
az elmúlt években, hogy ne tudta volna, az 
emberi életben csak ritkán diadalmaskodik 
az igazság, legtöbb esetben a gonoszság, az 
álnokság, a szemérmetlen hazugság győz. 
Maga előtt látva az ellene való dühtől fulla
dozó vörösképű papokat, már nem hihetett 
abban sem, amit Mentsége utolsó oladalának 
zárómondatában még vallott: "Az Ur Isten 
adja az ö félelmét az elfordúlt elmékbe: hogy 
az emberi indulatot zabolán hordozván, a' 
jóban nem akadályok; hanem együtt mun
kálkodók igyekezzenek lenni." Együttmun- 
kálkodásról már szó sem lehetett. Forradal
mi kiállás, amit Tordai Zádor követelt tőle 
300 év után, reménytelen dolog lett volna. 
Összeomlott.

A rendezés mesteri volt. A zsinat első 
napján, június 10-én csak a kolozsvári eklé
zsia betűinek visszaszolgáltatását szorgal
mazták, hivatkozva az 1697. november 4-én 
Kolozsvárott történt megállapodásra, mely 
szerint Misztótfalusi kétszeri tanácskozás 
után "ráígérte" magát, hogy a nála lévő betű
ket kijavítja és visszaszolgáltatja. Alnok mó
don most is úgy tettek, mintha kedvezni 
akarnának neki, írásba adták, hogy nem 
kényszerítik a munka hirtelen elkészítésére, 
sőt a visszaadott, újraöntött betűket az eklé
zsia az ő életében nem használja. A betűn
ként fizetendő 25 dénárt ugyan kevesellte; 
mert korábban 40 pénzt ígértek neki egy be
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tűért, de a békesség kedvéért ebbe is bele
ment.

Csak másnap, június 11-én került sor 
ügyének tárgyalására. Sejtette-e mi vár rá? 
Bizonyára. Aligha hihette, hogy az eklézsia 
betűinek visszaadása ügyében rendelték a 
semigenerális, vagyis részleges zsinat elé, 
amelyen az egyházkerületnek a napirenden 
lévő ügyben érdekelt részei vesznek részt. 
Meghívása nemcsak erre szólhatott, hanem 
a generális, az egyházkerületi közzsinatra is. 
Ebből is, és az alig titkolható forró hangulat
ból sejthette, mi következik. Nem tudjuk azt 
sem, hogy mennyi ideig tarthatott a megalá
zó procedus, egyhangúan hozták-e az elítélő 
határozatot Szatm árném eti és Turkovits 
megkövetésére? Milyen szerepe volt Veszp
rémi püspöknek? Volt-e legalább egy jó sza
va M isztótfalusi mellett? Résztvett-e az 
ülésen Bánffi, vagy talán valahol a közelben 
kártyázott? Minden rejtélyes, csak a határo
zat kézzelfogható valóság:

1698-iki adalék Tótfalusi Kis Miklós élet
rajzához.

A kolozsvári református ministerium és 
T. Tótfalusi Miklós atyánkfia között, in 
syn[odo] generali in oppido N. Enyed, die 
11. Jurái 1698 celebrato; lett ilyen conditíok- 
kal a complanatio.

1. Mivel kinyomtatott könyvével, Tótfa
lusi atyánkfia nem kicsiny mértékben meg
sértette  becsületekben T. atyánkfiáit, T. 
Némethi Sámuel és Csepreghi Mihály ura- 
mékat; azért elsőben itt az Szí. Generalis előtt 
kövesse meg ő Kegyelmeket.

2. A mely könyvnek kibocsátásával ő Ke
gyelmeket megsértette, azt ő kegyelme anni- 
hilalja, Apológiát nyom tatván, melyben 
erőtelenségéből esett cselekedetiről áttestál
jon, és tovább ő kegyelme ő maga munkájá
nak soha ne ismerje.

3. Annak bizonyságára egy könyv in fa
d e  sechs elszaggattassék.

4. V alam ennyi exem plarok abban a 
könyvben kezében vannak, vagy magának, 
vagy cselédinek, bona fide szorgalmatosán 
összeszedvén, közkézhez adja. Sőt a kiknek 
bennek kiosztott, azokat is, valakiktől be-
--------------------------------------------------------- !

S eS it V I. D e Pariicula.
(rariüsN) kametz magnum aut chuteplikanietz habentia:
onnn íkft'uHui, 03nnAAf*''0,’tyn»rííj, nonn

|  r  |V tr T |V I ^  |V |  ▼ |V

m idiccrU , P T Ü i n n  vaflita tts: munofvIUba tarnen,* I T r: | .
prartcrqnam ü n  kainetzato inchoata, compenfationcra
pofluianr: i n n » « » -  o j r n />«/»/*!, * n n  W w .

11(5. Intcrrogativum (cui in altéra interrogation it 
membra ordinarié rcipondct particula DK) polbdet fehe-

va , & quidetn compolitum ccm patach: nbn ormon ?

an dominón? Ante fehevatas intetdum, ante
I ! ~

gutturalesperpetuopun&ationem ^  articuliim itator; íic 
Urnen, ut cxcluíum dagcs nunqitain produBione vocalís

eompenfet. Numer i j: f  i 9 HDIH K1H p t n n

; 3  V Ö K  N 1 D  fortune fit, an deti/ii ? paucutne, an múl

túi ? t . a o . l i .  M i n  n í c t f n  r g r r o K  K in  n g r t e n

n n - D K  Sitne bona vei mala ? Sitae pmgvis vei maciiért- 

ta  ? D f3TO 3?l art in caftrii ? on ego? /"TTn
; -  I I» V T - “

art tempus ? .
i J7. Litere 3731 prefiguntur per feheva. Tpi73 m 

via, e P ü h v iro :  quod ícbeva 3 S3  smittrunt, quando
preponnntur p | articulo, quem exdndunt, Tibi fér vad c- 
jui vocali, euphoni* ergo : ní>< ói urti-
lms mutant in kamen quando pronotninibau ("TT. 4
nonnunquam j"TK | junguntui: JT|3 in bee, nOl PU3 
juxta bot &  fiúd, r TK t3  4 n K T 3  in fio. vei quando

I »  1 :

álba fibi jungunt, honim punéi0 agglutinatiorüf non át

szedheti, hiven beszedje és kézhez adja.
5. Consensus nélkül ő kegyelme könyve

ket ne nyomtasson; ha mikor nyomtat, sem
m it bennek , p ro p ria  a u th o rita te , ne 
változtasson.

6. Ne újítsa többé se titkon, se nyilván az 
említett atyafiaknak becstelenségeket; sőt 
szorgalmatosán dtávoztassa.

(P. H.) Exhib. in eadem Syn. Generali per
Andreám Bajtsi p. t. jur. S. Syn. Generali 

Notarium in d. m. p.
Kívül: A Tipográfia felől való végezése a 

Sz. Generálisnak és Tótfalusi uram mocskos 
Apológiájának retractatiója.

A határozat szövegét Dézsi Lajos nem 
idézte az 1899-ben megjelent könyvében, bi
zonyára nem ismerte. Először Török István 
tette közzé az Erdélyi Múzeum hetedik év
folyamának 398-ik lapján (1907-ben). Akkor 
még a kolozsvári református kollégium K. 8 
jegye alatt megtalálható volt. Azóta ennek is 
nyoma veszett. Vajon szándékosan tüntet- 
ték-e el kétszáz év után, hogy feledtessék, 
miként "nyomorították-meg a' Haza javára 
tellyes lélekkel igyekező szegény legényt" 
papi elődeik? Vagy csak egyszerűen nyoma 
veszett, mint annyi más dokumentumnak? 
Ellenségei d iadalm askodó hangulatára 
nemcsak a képmutatóan "complanatio”-nak, 
kiegyezésnek nevezett határozat hat pontja 
jellemző, hanem a rajta lévő kézzel írott utó
lagos feljegyzés is: "A Tipográfus felöl való 
végzése a Sz. Generálisnak és Tótfalusi uram 
mocskos Apológiájának retractátiója."

Ebben a rideg hat pontba szedett határo
zatban a legfeltűnőbb, hogy csak egy ki
n y o m ta to tt könyvre, a Mentségre u tal, 
mellyel Misztótfalusi "nem kitsiny mérték
ben" megsértette Szatmárnémeti Sámuelt és 
Csepregi Turkovits Mihályt. Csak őket kel
lett megkövetnie, nem az egész eklézsiát. 
Sem Szatmári Pap Sándorról, sem Bánffi 
Györgyről nem esik szó. A gubernátor talán 
méltóságán alulinak tartotta, hogy egy kö
zönséges vasművestől elégtételt kérjen. A fő
vádpont kétségtelenül a Mentség volt. A 
második pontban foglalt határozat előírja, 
hogy "ő maga munkájának soha ne ismerje 
el" és az "erőtlenségből esett tselekedetit" 
nyomtatásban vonja vissza. A harm adik 
pont alatti határozat lehetett Misztótfalusi 
számára a legfájdalmasabb és megszégyení
tő: a zsinat nyilvánossága előtt el kellett 
szaggatnia Mentségét, amelybe egész lelkét, 
élete minden fájdalmát és hitét beleírta. A 
"megegyezés" szövegéből ugyan ("megszag- 
gattassék") nem derül ki pontosan, hogy 
Misztótfalusinak magának kellett-e a zsinat 
előtt szétszaggatnia, vagy valaki más vállal
kozott erre a szégyenletes feladatra. Afeldü- 
hödt papok bizonyára elvárták, hogy maga 
szaggassa szét előttük. A4-ik pontban foglalt 
határozattal, hogy a meglévő példányokat a 
szétosztottakkal együtt megsemmisítésre a 
papok kezébe kell szolgáltatnia, ellenfelei 
nem érték el céljukat: nyolc példány mégis 
fennmaradt, Bőd Péter szavaival élve, "Tót
falusinak nagy Ditsöségére". Az ötödik hatá- 
roza ti pon ton  Szatm árném eti Sám uel 
kezevonását fedezhetjük fel. Végre sikerült 
elérnie, hogy "census" nélkül, valójában per
sze az ő jóváhagyása nélkül, ne nyomtathas
son könyveket és a szerző jóváhagyása 
nélkül semmi változtatást a szövegben ne 
tehessen. Ezzel sikerült a velük egyenrangú 
műveltségű Misztótfalusit az egyszerű kéz
műves emberek színvonalára szorítania. 
M isztótfalusi panaszai papi ellenfeleiről

mégsem lehettek teljesen hatástalanok a kor- 
társaira, különben nem kellett volna még 
külön, a hatodik pontban kikötni, hogy ne 
újítsa fel "se titkon se nyilván", tehát élőszó
val se, "az említett atyafiaknak betstelensé- 
geket". Mai szemmel olvasva ez a határozati 
pont eléggé kétértelmű, mert a becstelenség 
a mai nyelvhasználatban az értelmező szótár 
szerint is azonos az aljassággal és elvete
mültséggel és csak átvitt értelemben jelenti 
valaki nevének, jó hírnevének csorbítását. 
Bizonyára háromszáz év előtt is lehetett így 
vagy úgy értelmezni, ezért egy korai freudi 
elszólásnak is tekinthetjük.

A kézzel írt határozat külsején olvasható 
volt egy utólagos megjegyzés, amelyből ki
derül, hogy eredetileg együtt volt a határo
zat és Misztótfalusi visszavonó nyilatkozata 
is, amelynek eredetije valamikor eltűnt. A 
határozatot 1907-ben közzétevő Török Ist
ván már nem láthatta, különben említette 
volna. A visszavonás, a retractatio szövegét 
csak Bőd Péter Erdélyi féniksének 70-71-ik 
oldaláról ismerjük. Hozzáfűzött megjegyzé
séből arra lehet következtetni, hogy "a jelen 
és jövendő minden idő számára" nyomtatott 
visszavonásból egy példány a Nagyenyedi 
Kollégium könyvtárában akkor még meg
volt. Mivel Bőd Péter követte az eredeti 
nyomtatvány helyesírását (Jakó Zsigmond 
mai helyesírással közölte), ezért én az ő vál
tozatát használom, mert ez írásmódjában is 
őrzi a nagyenyedi zsinat hangulatát és a kor 
levegőjét.

-H ELIKO N-----------------------

,,En Mißt.-Tótfajus’í Kis Miklós folc-féld_h’ó!- 
dogtalansággim., .cj liöl egy—’s hol iiwis 'in. 
jnriáltatáfimközölt, lé vén, ff mind a',j ternié- 
fzqtnek eröielenségé;'mind-az Emberi indu
latoknak hatalma által' véletlen; vitettem' ar
ja  , 'hogy m indldenl^’s':minditífzta igazsá-, 
gú Szent.-Yállásúikhoz -yaíó'iicöteléfségeni 
és Kerefztyén 'Felebarátomhoz wálókfzére-1 
tetem ellen, i közönségefséptétetett- irásom-J 
mai i  helytelenül vindicálváo ■’magamat, nem 
tsak Ifok tifztefségcs; Embereket j hanem az 
egéfz: Ortboiioxn 'Ekkléfiát’t kefervcfcn i jnegl 
bántottam ’s megbotránkoztattam ;vde mát 
magamba térvén , 'f mind Ilten in/s mind ai  
egéfz Világ elő tt, tneg-ésmércm .ébben-valé 
vétségemet, és-azt á' munkámat,Imelly ü- 
lveb alatt vagyon •• -f i ;

M i'iotfnhliiK tf Aliklisnak fmk/fa Személyiének Éle* 
-tének i'i kii/iiiius ‘t;'elek{ie'ténck iM EffTJiÉGEf 

milyet azjrifyek ’ellen y 'kik 'a* '•kfaüwfae: jónak 
ez vént inez-gdtolói, '  'írni ‘kénfiefitétélt JColo’s- 
váratt i :6 tj i-dik ‘Efztcndöben. ik-fcor i i ?

Égéfzlen in omnibus'Pii»c]tV; ft P.ntíím,- retrufU- 
lom, .vmibildloai; a’ melly tirztefséges Em-’

. bereknek Nevek' pedig azönffmúnkábin 'trió, 
fordul gyakrabban, fizen/RitraBatióm, fieriot 

‘az Erdélyi Onbadoxa rSzcnt:Generalis Syno- 
dus elölt' még-követtem;píötiKcgyeImek-is 
énnekem.illye’n .vétségemet, lílé.nért, és a’ 
fzeretetbcll Atyáfiságért^fól/rfonfllták.tlgérvén 
arra magamat, hogy mind az emlitetr Köny. 
vemnek! mi;ideaI2.~afam/fliit bőim Fide elő- 
átlóm, hogy ./iifitniWItafsanak ~a’ tavalyi 
Apdloginiiak E.Tf»iAlaüYjl_egvtitrr~nihid ne- 
digjmgy ill yen ■ ’s eliez h.aionTS dolgot fo- 
ha nem ATteTitáloir, liánéin az Igaz Réfor- 
máta EkkléfiIiíílT hűiben, és abban való tifc- 
tefséges Uraimnak ’s Atyámfiáinak fzerete- 
lekben állhatatofon meg - maradok; abban 
várván mind Világból való csendes ki-múlá- 
fomat, mind Dicsőséges Örök Életre való 
Feltámadásomat, ntellyröl-is akartam omni 
aetati pritcfiiitis el fulurae ezen Retiaéhitiu- 
mat Nyomtatásban ki-bptsjátjjli. AÍ«iio i  6q 3 
i  i-d k Jiuiii.,, ......

Ha figyelmesen végigolvassuk ezt a nyi
latkozatot, a zsinat határozatától több eltérő 
» » >  folytatás a 12. oldalon
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HELIKON
folytatás a 11. oldalról

dologra bukkanunk. Első mindjárt a június 
13-i dátum. A határozat megszületése után 
két napba tellett a megfogalmazása, és ez idő 
alatt Misztótfalusinak ott kellett maradnia 
Nagyenyeden. Bizonyára be kellett mutat
nia a papoknak az eredeti fogalmazványt, 
amint e szövegből kiderül, ezt végső formá
jában valósággal rákényszerítették. Másként 
alig lehet elképzelni, hogy bármennyire 
megtört is, két nap múlva többet vállal, mint 
amit a zsinat határozata előírt. Visszavoná
sában nemcsak két ellenfelét, hanem min
denkit megkövet, akinek neve "gyakrabban" 
előfordult a Mentségben, tehát neve említése 
nélkül Bánffit és Szatmári Pap Jánost is. A 
határozat nem írta elő latin nyelvű Apológiá
jának bevonását, most mégis vállalja, hogy a 
Mentséggel együtt azt is átadja megsemmisí
tésre. Hogy mi játszódott le a színfalak mö
gött június 11. és 12-e között, nem tudhatjuk. 
Annyi bizonyos, ellenségei nem lehettek 
megelégedve a zsinati határozattal. E két 
nap alatt sikerült a megfogalmazás körüli 
huzavonában a lélekben megtört, magabiz
tosságát vesztett nyomdászt olyasmikre is 
kényszeríteni, amiket a zsinat nem írt elő. Az 
Apológia megsemmisítésében elsősorban a 
három ellenséges pap volt érdekelt. Mivel 
megcáfolására Misztótfalusi többszöri nyüt 
kérelmére sem m ertek vállalkozni, most 
megsemmisítésre ítélték, mert abban látsza
nak a Jansonius-féle Biblia kirívó hibái, me
ly ek rő l inkább  h a llg a tn i ille tt volna. 
Szerintük Misztótfalusi az Apológiájában ki
m utatott hibák révén nevetségessé tette a 
katolikusok előtt a reformátusokat, akik ál
landóan a Bibliára hivatkoznak, s mégsem 
tudtak egy tisztességes fordítást csinálni. Te
hát az Apológia közreadásával is ártott a re- 
formátusságnak, így megsemmisítésével ők 
az igazhitű egyház ügyét szolgálják. Miért 
ment mindebbe bele Misztótfalusi? Mivel 
kényszerítették rá? Mivel fenyegethették? 
Hogy fenyegetésekkel kényszeríthették rá, 
annyi bizonyos. Ez kiderül a retractatió stí
lusából is, amely a korunkbeli kommunista 
koncepciós perek vallomásainak jegyeit vi
seli magán. E két napon már nem áll bírái 
előtt, mégis meaculpázik, hogy emberi indu
latból vétett nemcsak a papok, hanem Isten 
és a tiszta igazságú szent vallásához való 
szeretet ellen is. Már nem a magabiztos "Tót
falusi Miklós... hanem mintegy más ember". 
Elismeri— noha a határozat ezt nem kívánta 
—> hogy két könyvével az "egész Orthodoxa 
Ekklésiát" megbántotta és megbotránkoztat
ta. Ezt éppen ő, aki egész életét egyházának 
és nemzetének javára akarta áldozni? Alig 
lehet árulkodóbb mondat a rákényszerített 
szerepvállalásra, mint ez: "de már magamba 
térvén, m ind Isten, 's mind az egész Világ 
előtt, meg-esmérem ebben való vétségemet". 
M egfogadja/hogy hasonló dolgokat soha 
többé nem fog megísérleni és arra fog töre
kedni, hogy megmaradhasson ádáz ellensé
geinek — akiket most már "Atyámfiáinak" 
nevez — szeretetében. Ebben a kierőszakolt, 
keserves visszavonásban egyetlen igazán 
őszinte m ondat van. Az utolsó "Várván 
mind Világból való tsendes ki-múlásomat, 
mind Ditsőséges Örök Életre való Feltáma
dásomat." Érezte, hogy a nagy megaláztatá
sok u tán  ezen a földön m ár nincs m it 
keresnie.

(Befejezdrész következik.)

‘KÓ'D'EX—
Magyarországi küldetéseim idején meg

tartottam a piszkozatát — ritkábban a máso
latát — legtöbb jelentésemnek, valamint 
néhány magan- és hivatalos levelemnek, ame
lyeket a néhai Sir' Robert Gordonhoz és Lord 
Ponsonbyhoz intéztem; ezenkívül a másola
tát majdnem minden levelemnek, amelyeket 
Lord Palmerstonhoz intéztem azon interval
lumok idején, amikor nem álltam Őfelsége 
kormányának szolgálatában. Mivel eme leve
lek és jelentések reményem szerint elfogulat
lan képet adnak a magyar ügyekről a modem 
történelem egyik legeseménytelibb időszaká
ban, valamint kulcsot adnak sok olyan ügy
lethez, amelyben fontos politikai kérdések 
forogtak kockán, úgy véltem, nem lesz ha
szontalan — bár igen fáradságos munka volt 
— átírásuk, merthogy a legtöbb piszkozat 
Olyan gondatlan, hanyag módon íródott, 
hogy szinte lehetetlen volt elolvasni őket. Né
hány passzus jelentését én magam sem tud
tam kihüvelyezni és ezért kénytelen voltam 
kihagyni őket.

Tegnap megpróbáltam egy pillantást 
vetni a főnemesekre, lévén az első alkalom, 
hogy üléseztek, amióta itt vagyok, de tényleg 
csak egy pillantást vethettem rájuk. A karza
tok oly zsúfoltak, hogy ha valaki hátul van, 
semmit sem lát, és ha olyan szerencsétlen, 
hogy elöl van, agyonnyomják a mögötte ál
lók, akik sans géné [fesztelenül] támaszkod
nak egymásra — more Magyarorum [magyar 
módra]. A hőség is elviselhetetlen mindkét 
táblán. Nem tudom elképzelni, hogy buják 
napról napra ilyen rosszul szellőztetett helyi
ségekben. Ha én magyar volnék, mondtam 
barátomnak, Szemerenek, csak akkor egyez
nék bele, hogy követ legyek, ha állandóan 
nyitva tartanak az ablakokat.

Tegnap társaságban voltam, ahol talál
koztam Kossuthtal, és bemutattak neki. Ő a 
Pesti Hírlap szerkesztője, és állítólag azért jött, 
hogy pénzt szerezzen egy nagy kereskedelmi 
vállalkozás számára — szerintem Heilbronn 
hírhedt tervéről van szó —, de néhány nap 
múlva többet fogok tudni.

Azért írtam le Kossuth véleményét, mert 
akármit is mondanak ellene vagy mellette, 
nem kétséges, hogy a jelen pillanatban senki 
sincsen olyan hatással a közvéleményre, mint 
ő. A Pesti Hírlapnak ötezer előfizetője van, a 
Jelenkornak (Széchenyi újságjának) és a Világ
nak (a kormánylapnak) legföljebb két-ket- 
ezer. Számos követ, akivel beszéltem, 
hibáztatja vagy inkább szánja Széchenyi gró
fot. Ő azt vallja, hogy ugyanahhoz a liberális 
párthoz tartozik, mint a követek többsége, és 
csak formailag különbözik tőlük. Mármost 
Kossuth mindig híve volt a szabad királyi 
városok választójogának és a nemesek adózá
sának. Úgy hallom, az utóbbi elképzelést ke
resztül is viszik, ha Széchenyi határozottan 
állást foglal mellette.

Aki ismer, mind tudja, hogy elveim kon
zervatívok — a meghatározás valódi jelen
tésében, és bizonyos vagyok benne, hogy 
maga Metternich herceg sem idegenkedhet 
jobban a demokratikus agitációtól, mint én, 
habár ő valószínűleg félelemmel és rettegés
sel tekint rá, míg én megvetem.

H a az osztrák kormány szükségesnek ta
lálja megvizsgálni egy angol úr politikai né- 
zetit, mielőtt exequaturt ad neki, én saját 
alattvalóikhoz utasíthatom őket, ha az enyé- 
mekről van szó. De, mint Ön igen helyesen 
megjegyezte, tény, hogy szemükben minden 
angol gyanús. Alkotmányos kormányzat 
alatt születtünk és nőttünk fel, és ez elég, 
hogy némileg homályos látásuk előtt az agi
táció és ki tudja még mi képét idézze föl. Ha

nem tartanék attól, hogy erős kifejezéssel élve 
"unalmassá" válók, kellőképp meg tudnám 
mutatni, hogy az osztrák kabinet magyaror
szági politikája egyszerűen szánalmas. Való
színűleg nincs a kontinensen több nép, 
amelybe oly mélyen beleivódtak volna az iga
zi alkotmányos szabadság elvei, mint a ma
gyarokba. Attól tartani, hogy egy nép, mely 
szigorúan alkotmányos úton próbál a sérel
mein segíteni, forradalomhoz folyamodik, ez 
felháborító. Kényszerüljenek bár végül forra
dalmi lépésekre, az osztrák miniszterek csak 
saját szűk látókörű, nyomorúságos politiká
jukat okolhatják és nem a magyarokat.

M a, vasárnap reggel tíz órakor — mint a 
mellékelt nyomtatott meghívó is mutatja — 
gyűlést tartottak az alsótablán. Szabó úr sze
rette volna, ha én is részt veszek rajta, de attól 
tartva, hogy ő, vagy Kossuth, vagy valaki más 
állításait támogatandó rám hivatkozik majd 
(készítettem náci egy listát az általunk Orosz
országból importált árukról és egyéb statisz
tikai adatokról), és hogy jelenlétem et 
terveikbe való részvételnek tüntethetik föl, 
távol maradtam, de nem kívánván megbán
tani őket, az osztrák politikához, a "félmegol
dáshoz" folyamodtam, és éppen akkor 
toppantam be, amikor Vay Ábrahám báró 
felállt az elnöki székből. Úgy hallottam, Kos
suth volt a fő szónok—és válóban különleges 
tehetsége van a szófűzéhez —, és hogy min
den javaslatát helyeselték. Széchenyi is eljött, 
de mivel a főnemeseknek ülésük volt tizen
egykor, elment, hogy részt vehessen rajta, 
vagy inkább, hogy Kossuth közeléből elke
rüljön, aki láthatóan hete noire [bűnbak] a szá
mára. Ott helyben aláírtak százharmincezer 
forintot. Vay báró, az elnök tízezer forintot 
ajánlott föl, Batthyány Lajos gróf húszezret. 
Szabó lesz az igazgató, és szavát adta, hogy 
harmincezerrel többet ajánl föl, mint a Társu
lás bármely tagja. Mivel jelenleg Batthyány 
húszezre a legtöbb, Szabó ötvenezret írt ala, 
és egyszersmind kijelentette, hogy hajlandó 
többet is fölajánlani, ha Batthyány gróf is 
megduplázza ajánlatát. Az, hogy Szabó úr 
ilyen készséges pénzügyileg, gyanús nekem, 
és nem lennek meglepve, ha a Nemzeti Keres
kedelmi Társulás, védje bár a magyar O'Con
nell’ — ahogy Kossuth szívesen nevezteti 
magát — füstbe megy.

M ivel Széchenyi erről az oldalról szem
léli a kérdést, megkért, hogy amit mondani 
fog, tekintsem szigorúan bizalmasnak, és 
csak Nagyméltóságoddal közöljem, mivel 
"ártana népszerűségének" (ül), ha a liberáli
sok megtudnák, hogy "a kormánnyal kacér
kodik". Most — tette hozzá — jött el az ideje, 
hogy a kormány mellém álljon teljes befolyá
sával, és akkor az intézkedést elfogadják az 
ellene ordító ostoba szamarak ellenállása da
cára." (Saját szavai.)

A zt hiszem, Széchenyinek — ha félre
tesszük Metternich herceg féltékenységének 
nevetséges gondolatát — igaza van, és jogo
san panaszkodik, hogy a kormány nem támo
gatja. A liberálisok azt mondják, a kormány 
semmire sem jó, nem más, mint szemlélő, 
míg, ha a közvélemény jelenlegi állásánál, 
amely Kossuth és föld nélküli követői erőfe
szítésének hatására teljesen megváltozott az 
adózással kapcsolatban, a kormány előállna 
egy átgondolt tervvel, hogyan lehetne közve
tett vagy közvetlen adózás útján állandó évi 
bevételhez jutni, a siker biztos lenne.

RÉSZLETEK J. A. BALCKWELL 1843-1851 
KÖZÖTTI MAGYARORSZÁGI FELJEGYZÉSEI
BŐL

—  I 9 & ‘£ X
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EGYED EMESE

M E SÉ K
Félúton
Azt hittem, rám vársz a Szén

égető völgyében, a várdom b 
alatt, a gyertyánfa tövénél. Ne
ked kerestem a gyengén virágzó 
szederindák mögött az érett mál
naszemeket, rád gondoltam sző
lőskertek kapujában.

Áradt az Áranyos, zsírosfé
nyű vize belemart a partba, rá
lo ccsan t a füvek re ; úgy  is 
fürödhettünk volna benne; volna, 
mondom, m ert láttam Helénát 
ezerjófüvet gyűjtögetni a fény
ben; láttam a juhász öt gyermekét 
lopott hancúrozásban — de te, 
királyfi, nem vártál.

Nem  is kerestél. Ki tudja, 
merre jártad városod útjait, ma
gadnak mit ígértél, és kit róttál 
meg, és miért.

Amikor arról szőttem terve
ket, hogy mesélni fogok neked, 
kettőnkön kívül csak időt és nyu
galmat láttam: elegendő feltételt 
a történet felidézéséhez és meg
osztásához.

Az a csend, ami eljött, a néma
ság visszhangja; olyan gondola
toké, am ely ek e t m ár nem  
szükséges tagolni.

Hold fészkelődik a langyos 
hamuba.

Kiválasztani valamit; örvendez
ni a találatnak, mint gyermek a vég
hez v itt csínynek; valakit, aki 
hasonlóbbnak tunika születésünkkel 
elveszített társhoz, mint bárki eddig, 
akár mi magunk — micsoda játék! 
Nem is játék: ópium.

Azt hittem, hosszú álomból éb
resztettél, Istenem, amikor hagytál 
belefogni (belesodródni?) a kiválasz- 
tósdiba. Pedig akkor ringattál igazán 
— kiderült most már, hogy nem az 
átéléstől mámor a mámor, hanem at
tól, hogy hiányzik; s ha hiányzik, 
bizonyára elmúlt.

A levendulam ező
Az asszony bükkfa árnyéká

ban pihent. Néhány csepp vizet 
hagyott még a cseréphüdria al
ján, de ebédjét már elköltötte: 
szikkadt búzalepény végét, vö- 
rösbelű körtét.

A gyermekcsapat hazaindult 
az eső elől, nyugtatni az állato
kat, őrizni a küszöböt, ha túl vad 
a víz. A vásznakat is meg kellett 
menteni a rúdról a kiszámíthatat
lan szél karmaiból.

ő  m aradt még, hátha elvonul 
a nagyidő, és végére juthat aznap 
a táblának.

A fö lddarab  ha tvan  lépés 
hosszú volt m indkét irányban. 
Csak lavendulát vetettek bele, de

most már nagyon virágzott, félő 
volt, hogy elnyűik, ha nem éri 
sarló hamarosan.

H irte len  a felhők  lejjebb 
ereszkedtek, valahol messze-ma- 
gasan isteni balta csapott le, dör
gés szekere  ro b a jlo tt át a 
virágföldön.

A második villám a bükk su- 
darába csapott, látták a szőlő 
munkásai is, de a tudósok is a 
dombon.

A fa nem kapott lángra, de 
szenes lett a törzse teljesen. Az 
asszonyt lepörkölődött szempil
lával, szemöldökkel emelték be a 
kocsiderékba a szomszédok.

Nem tudott szólni. Kérdez
ték, fáj-e valahol, mit kér, mit lá
tott; élt, de nem jött ki hang a 
torkán, csak riadtan pillantgatott 
körül: mint egy beavatott az osto
bákra.

Nyakláncáról akkor tűnt el az 
ezüstlapocska a kisdedet tartó is
tennővel.

Otthon hárságyra fektették az 
asszonyt, és szenes vízzel locsol
ták. Valaki orvosért indult. Nem 
vette észre senki, hogy a gyere
kek közül a legnagyobb, Tiro, hi
ányzik.

Később azt mondogatták, el
ragadta a villám.

M egérkezett Volterrából a 
szurokszállítmány, egyik része 
egyenesen a hajóműhelybe ván
dorolt, sokat vittek a fördő szer
szám kam rájába , és egyetlen  
hordónyit Xenophón szállására 
is elgurítottak. — A ház hátsó fe
lénél az esőcsatorna mellett jó he
lye lesz — mondta a szolga, de 
kifizetni nem tudta, és meg sem 
próbálta hazahívni a centuriót. 
— Keressék másnap — vetette 
oda, és igyekezett minél hama
rabb kituszkolni a kereskedőt a 
kapun.

Rézedényeket fényesített ép
pen, kőporral.

Keserűség és harag, szégyen és 
felháborodás kerített a hatalmába, de 
annyira, hogy ennem és innom kell 
mindegyre — nem szűnik az émely
gés odabenn; aludnom, hogy mene
küljek a már- már kényszeres 
tehetetlenség-érzettől a rossz ízre 
váltott napokban.

Hagyod, hogy lássam, érez- 
zem magam ebben a kiábrándító 
bomlásban. Hagyod folytatódni 
a bőr petyhüdését, a lélek kásáso- 
dását. Nem segítesz! Vagy nem 
úgy segítesz, ahogy várom; nem 
csoda tételeidben vagy körülöt
tem, csak vagy — mintha te ma
gad várnál valamire; engedd 
megértenem, ámen, ámen.

A hecc
A lelátón nők is voltak. Nem 

is érezték a porfátyolon át a suga
rak gyilkos melegét. A sorokban 
egy-egy rabszolga legyezőt moz

gatott és friss vizet töltött a buc- 
chero-csészékbe. Estére már a 
családok szétoszolnak, a poron
dot fölseprik, a halottat, ha lesz, 
szurkos vászontekercsekbe csa
varják, a győztest, mert lesz, ko
szorúval és csókokkal illetik.

— Persu — mondogatták a 
hegyes süvegű álarcosra muto
gatva a távolabbi padsorok ne
m es a rcé lűnek  ép p en  nem  
mondható nézői.

A másik férfi félmeztelenül 
védekezett, szinte a fejére idézte 
a végzetet. Kezében bunkót tar
tott, de csak vaktában hadako
zott vele: már rátám adt Persu 
veszett kutyája, a póráz a vak vé
dekező forgásban a férfi fél lábá
ra, felsőtestére csavarodott; nem 
láthatta, melyik oldalán acsarko- 
dik a kutya, hiszen egész fejét el
takarta a zsák, am it valaki a 
nyakánál körül is kötözött.

Elítélt volt, aki a hátrányo
sabb helyzetben életéért harcolt.

Vagy játékos volt — ha sikerül 
leütnie a fenevadat, azt tehet tá
madójával, amit akar.

Cytheris pillanatra sem takar
ta el a szemét.

Antiphón a padja mellé tá
m asz to tt pa jzs áb rá it tanu l
mányozta.

A meleg kőkockák laposán 
kövérre dédelgetett macskák süt
kéreztek.

A persu különben nem jelent 
többet, mint maszka, alakoskodó 
— más szóval: ember.

Nem láttuk a viadal végét.

Az öreg
Északi tavakban úszkált a ki

rályfi, és kipróbálta a családi für
dőházak forróságát, nyírágait, 
gőzölgő ősköveit.

Nylo percre sem tágított mel
lőle, folyton beszélgetni akart, 
valósággal faggatta — no nem 
műveltsége rétegeiről, vagy érzé
keny leikéről. Odakinn prédiká

tor volt, és egyre fakuló dogmati
kai ismereteire, a tépelődéseiket 
kinyilatkoztató családanyákra, 
serdülőkre volt ideje ráunni. Mi 
tagadás; mióta egyedül maradt, a 
test hegyvölgyei tartották fogva 
a fantáziáját. Nem restellte kí
váncsiságát, mohó tudnivágyá- 
sát. Szemlélte a királyfit, éppen ki 
nem kezdett vele, de valósággal 
sarokba szorította párolgó kő fö
lött szaporodó kérdéseivel.

— Nem az érdekel, hogy sze
retkeznek arra tifelétek — ha
nem, hogy te hogy szoktál. És 
legutoljára? De beszélj a nőről is.

Félszavak. A királyfi a tóba 
vágyott. Küépett a házból.

Novensiles
— Ne játssz a gyűrűvel, Bé- 

goé, minden titkát én sem isme
rem. Ha nem jössz közelebb, 
képzelődni kezdek, ez előbb- 
utóbb amúgy is elkerühetetlen, 
ha nem szabadulunk. Most még 
csak elrejt tőlem: de napok múlva 
talán — akár el is vezérel téged 
valami láthatatlan révületben 
egy másik birodalomba, Set hl ans 
vagy Satre karjaiba, Persiphani 
végső küszöbére...

— Mit keresnék arrafelé ért
hetetlen beszédemmel és örökös 
elvágyódásommal? Előbb-utóbb 
rabnővé tennének ott is. Gyűrűs
től... Találj ki valam it, Tages; 
mindegyre úgy érzem, nem az 
izmaim sorvadnak el, nem a látó
idegeim, hanem az előttünk álló 
tavaszok és nyarak, kiapad a jö
vendő, mint a falu kútja a hét 
sovány esztendő után.

— Nem is tudod, milyen erős 
vagy. Nem láthatlak: de látom 
egy fellegekre lépő leányka pál
maleveles köntösét, arany koszo
rúját s a Hermosz termékeny 
völgyében a villámmal sújtó ki
lenc istent!
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fin majd minden rabszolga nép szerkeszti: s q
jármát megunva olajra lép Fekete Vince ”

SZILÁGYI P. CSABA
KONKRÉT FORMÁK

l.Boák a tetőn
Ez most a rettenet perce. Ahogy kivilágosodik a fa tetején, minden lakó felballag — unott, tékozló, régi 

ez a kóválygás a mai reggeli előtt— a háztetőre. Úgy szeretik a tárgyakat, mint még soha melegszívű ember. 
Ez itt meg a felső táj: elképzelhetetlenül lassan kimozduló lányfejek, egy csomó Nézia (poli, méla) között. 
Persze mindig, feltétlenül megláthatóak ezek az alulról fdtörekvő maníros szépségek. Akár egy téves állatka 
a laborbeli kísérletek tipikus végtermékeként; hosszasan magyarázzák az előzményük, folydogálásuk és 
utóéletük. Szeretnének megismerkedni egymással, csápokat cserélni, kimozdulni a vágyból, s megismerni 
egymás révén az unalmat. De ne álljunk ki velük, a cirkusz most hülyeség. Csend van, és az ablakban, a 
lassan megálló hóesés mögött mi vagyunk. Végül is valósággal felizzunk.

2. A menekülés pályája
Felmászott az ablakpárkányra, és hallgatott. 
Mivel továbbra sem változtatták meg az ere
deti szabályokat, úgy vélte, jobb, ha csöndes 
fortyogásával biztosítja magának a — végül 
s bármikor feltéphető — megközelíthetet
lenséget. Elvileg ez rendben is lett volna, 
de nehéz azonosulni egy rovarral — majdnem 
lehetetlen az összekapcsolás.
— Felőlem akár a börtönben is lóghatsz — je
lentette be valaki. Ez volt a csőd. Bármire
is került volna a sor, még az undor levegője is 
elviselhetőbb lett volna ennél a pornál.
Pesten is van egy lakosztálya, gondoljátok, 
miért is ne?- Na igen. Csak. Aki nagy 
szervező, és hirtelen a telefondrótok között 
találja magát eléggé boldogtalan megállapo- 
dottságban, az nem játszhat az alkalom ellen. 
Vele sem. Ez a perverzió csúcsa lenne. Nohát. 
Tegyék kötelezővé minden bolha számára, hogy 
háromszor kisebbet ugorjon, mint amekkorára
— hallgatólagosan, sunyin — képes. Ez is egy
fajta viszony, ahogy a kilincsen lóg, a másik 
gyarló pedig őt látogatná — belelátogatna 
nagyon, ám akkor jő a Halál és leírja a maga 
köreit. A legfontosabbnak ezt tartja a H.: 
hogy belegöngyölje a kis, puhány, unalommal 
vergődő embereket egy göcsörtös, mintha pál
cikák által kimereoített, kocsonyás rezgőzselébe. 
Bizony játék itt minden, ravaszul okos 
ga/rá/zdálkodás — még egy olyan szint előtt, 
amikor már mulyaságnak tűnik a magas vita is. 
Figyeljük meg, amint csendesen foglalatosko
dik a két üvegtábla között. A felső része a 
háznak tele van képekkel a mennyezeten 
tükrök, közöttük apró kis vonalak, hosszúak,

és egy idő után fokozatosan szűkülnek — 
mintha sematikus könyvábrázolások lennének.
Ez tehát a hagyomány része: az exegézis. U- 
gyanaz van az asztalon, még ha más képében 
látjuk is kibomlani. Ebbe nem tud kapaszkod
ni, ott, az üvegtáblák között. S vannak a lá
gyan, esendően szép kinti formák. Olyan érzés 
borítja el, mintha kötelezően meg kellene 
bírálnia azokat ott. Állatok lennének, sőt, 
nagyon szép négylábúak, patásök, gyönyörű, 
nagy nedvedző orrlyukaikból párát fújnának, 
és nyál fröccsenne a székre. Változat a légy: 
akár egy értékes betegség, melyet mindenki 
meg akar szerezni, hogy aztán immunis legyen tőle 
S máris a lehetetlent csinálja: kívülről kí
sérletezik az üvegen, lába a fa ágán. Jobb ke
zével int. Talán felszólítás lenne a követés
re? Most jönne be a tájba a pesti lakosz
tály?! Milyen indulatos és rendezetlen itt 
mindegyikük, mintha szándékoltan akarnának 
különlegesnek látszani. Unalmas program. Bár 
kétségkívül tréfás is — felsőbb szempontból, 
a butaság miatt.
Ruganyosán pottyan. Ha két szemüveglencse tö
rik ropogva szét, ilyen. Aztán vagy nem lát 
többet, vagy valaha még igen. /A 9 hónap még 
úgyis megvan!/Mesés itt minden, álomtól ter
hes. Összefoglalva, általánosan:
Először van a kérdés, s már a válasz is utána.
És itt a derékszög amire vágyunk.
De ez a szorítás már /  \  kibírhatatlan.
Lehet, hogy játékból ^ ------^  mennek szét a
síkok, de később már mindegy: csak a félig 
becsomagolt kofferek maradnak, s aztán a ki
lépés az ajtón. És az automata zár, aminek 
kidobtad a kulcsát, mögötted.

A
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DEMÉNY PÉTER
A  SZÜRKE HEGY
Álmomban réten feküdtem,
Fölöttem hegy nézte a Napot.
Úgy ragyogtak, alig vettem észre 
A seregnyi fényes alakot.
Sziklaként álltak; engem néztek 
A szürkülő csönd mozaikjai.
Én meg kínlódtam, hasztalan —
Nem tudtam magam meghajtani.
A hegy lábánál kis ér folydogált.
Egyikük útja oda mutatott.
Elindultam felé, de a Nap 
Kiszárasztotta a patakot.
A parton állok. Kü kezem koszos. 
Türelmetlenek az istenek.
Elindulok, de a víz holt meder.
Nem moshatom meg kezeimet.

NÉPDAL RÉKÁNAK
Rózsa lennü, elhervadnál,
Gyertya lennél, kialudnál,
Faág lennü, letöretnÜ,
Fecske lennél, elröpülnél.
Szikla vagy, ki álló fenség,
Nap vagy, ki éjjelre mentség,
Patak vagy, tengerbe ömlő,
Ég vagy, ablakba szüremlő.

A VÁROS
Megdőlt oszlopokra rogyott az ég.
A negyedet kiverte a ragya.
Puhán oson a gyilkos éjszaka,
Vállára csapva hosszú köpenyét.
Az idő tigris-szóre testemen.
Nagyságát látom, csíkjait, szemét.
Kéjesen morogva száz darabra tép,
S hullámat nézi az útról két szemem.

M-VÉGŰ BALLADA 
A VÁGYRÓL

Rékának
Ha az óhajom szerelem,
Elönt a vágy s meg is csinálom.
Hogyne, ha azt szerethetem,
Aki az én tüzes virágom!
Kiért kardomat is kirántom,
Ha kell, s még azt is megteszem:
Minden percben másképp imádom —
A vágy így kétannyit teremi
Teste titkait ellesem,
Beléölélem minden álmom.
Nem rejtély egyik csele sem,
S a visszavonulást elállóm;
Mindig jobban s jobban kívánom,
S ha fölkiáltok: kegyelem!
Kéjt gurguláz édes imádóm —
A vágy így kétannyit terem!
Látott úgy minket száz terem,
Sok helyütt voltunk énsa párom, 
Elsorolni nem is merem;
Mondja sokszor: Ismü kívánom 
A féktelent, már újra vágyom,
S boldogan, hogy keményedem,
Gyerünk, mondom, s megint csinálom — 
A vágy így kétannyit terem!
AJÁNLÁS
Herceg, már botlik meg a nyelvem,
Alig tolul toliamra rím,
De még így sem feledhetem 
Kétannyit termő vágyaim!
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LAURI OTONKOSKI

PAROLE
Versszak 1.
Reggd, aki némán is követel, 
mint konok zsarnok, láthatatlan.
Ki megütközteti a szavakat 
üres keringő pályájukon, 
aki tudja:
csak ember, túl közelről figyelve, 
hiszi a világot 
világ kinézetűnek.

Ritornello
De olykor mintha célt értem vagy épp készen vagyok. 
Olykor meg állok a küszöbön, 
mint halott, súlytalanul, 
holnap híján.

Versszak 2.
Olykor idegen hazában lakom.
Senkiében.
Szavak óceánjába nyugszik a nap.
Megint tovább mehetek.

Ritornello
Nap, mint elvárások képe.
És hang, mint a mozdulatok, előre 
vagy hátra.
És magány, az elmélet, 
elsajátítandó.

Versszak 3.
M i az, hogy törvény?
Amint ártatlan kortyot akartam 
kagylóhéjból inni, és meghallottam 
a tenger távoli beszédét.
Parti szikla rovátkáiból 
megéreztem a föld régi és bölcs ízét.

A  te könnyed tánccipellődből akartam inni, 
mint ki fürge bokákat szeret.
Nos, mi a titkos törvény, 
mely felettem ítéletet mond?
És ki fektette le?

Egyre mélyebbre nézek? mi lehetett volna, 
mi van még eljövóben, konokul és engedély nélkül. 
Még nézegetem, hallgatom még, azt is, 
amiről nem szavakkal mesélnek.
Csengők! Trillák! Glockenspiel!
Zengnek a fák és orgonapedálok, tompán és tisztán.

Vagyis fa. Vagyis erdő.

Magamban végképp eltévedtem.
Ezt akartam mondani.
Mielőtt kérdeztél.

Ritornello
Oly sokszor örömmel üdvözlünk téged, éj.
Oly sokszor az éj bársonyboltján,
körte alakú hold,
láttunk.

>
Versszak 5.
Nos, mi volt a rejtett értelme? Biztos volt valami gondolat? 
Énekes mi mást énekelhet: mint szavakat, 
semmi mást.

ELÉG A SZÓBÓL!
ELÉG A SZÓBÓL!

Zárómonológ

Elhallatszott ez amoda is, hmmm?
Elég hangosan beszéltem?
Arról is, hogy fa alatt alvó zseni fejére 
a rossz tudás ágáról 
hullott a meglátás.

Eszembe jutott-e szólni a kenyér áráról 
és a tengerről,
ki utoljára még megcsókolja a föld szegélyét, 
málló arcát, 
a tenger,
a belesebb évszak.

Vagy újból elsiettük a napnyugta vonalát, 
oly sötét már, az elemek fekete lég színén 
lebegnek.
A falak hirtelen könnyűek és jelen, 
mint kikristályosodott árnyak.

Eszembe jutott-e szólni, kertelés nélkül.
Vagy saját mondandóm körül keringtem 
körbe és körbe,
s kedvem múló örvényét fúrtam 
e misztikus földkéregbe.

Ide, az aljra, az ég parányinak Játszik el, 
mint farkas szeme.
Hidegnek, mint a rézgombok.

Nevezzétek ezt, ahogy akarjátok!

(Tristis est anima mea)

(Paossa, 1993 75-78)

Mint földkéreg, D O M O K O S  J O H A N N A  f o r d í t á s a
melyre hangok hullanak, tétova pihék. Lauri O tonkoski 1959-ben született H elsinkiben.Z enész, iro-
Csakazenét. dalom - és zenekritikus, költő, kulturális szervező. M egjelent
Vágyálmot. verseskötetei: Mutta kukaan ei enää tiedä (Senki nem tudja már,
Vagy csöndet. 1990), Harmaan koiran rondo (A szürke kutya rondája, 1993),

Paossa (Menekülésben, 1993).

Versszak 4.
Olykor arra gondolok, 
aki a történelem első estéjén 
elültette ezt az örök történetet.

Én ág vagyok. Vagyis mondat. SEREIM MÚMIA
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CZIGÁNY MAGDA

A BAUHAUS
A Bauhaus mozgalom het

venöt éves. Mint önálló főiskola 
mindössze 14 évig működött Né
metországban, 1919 és 1933 kö
zött; ez alatt is háromszor kellett 
munkáját elölről kezdenie: Wei- 
marban, Dessauban és Berlinben. 
Berlini szakasza már csak két sze
mesztert ért meg, mielőtt a ható
ságok véglegesen felszámolták. 
De bezárása után az újabb Bau- 
haus-iskolák, most már külföl
dön, főleg Amerikában, tovább 
vifték és terjesztették a Bauhaus 
szellemét és tanítását. Alapítója 
és első igazgatója, Walter Gropi
us tevékeny építész, későbbi 
igazgatója, Mies van der Rohe és 
számtalan tanára és tanítványa 
sem vált meg tervezőasztalától 
vagy katedrájától. (...)

A weimari Bauhaus 1919-ben 
m egjelent program adó mani- 
fesztumát Lyonéi Feininger fa
metszete díszítette. A metszet az 
egész képet kitöltő, égbetörő 
egyenesek között egy stilizált, de 
félreismerhetetlenül gótikus ka- 
tedrálist ábrázol csúcsba szökke
nő toronnyal, keskeny, hosz- 
szúkás ablakokkal és karcsú tám- 
ívekkel. A kiáltvány szövegét 
Gropius fogalmazta: Minden mű
vészi tevékenység végső célja az épü

let. Annak díszítése volt valamikora 
képzőművészet legnemesebb felada
ta; a képzőművészet a nagy építészet 
elválaszthatatlan része volt... Az épí
tészet sokoldalúságát kell az építé
szeknek, festőknek és szobrászoknak 
ma ismét megismerni és megtanulni 
teljes egységében és minden részleté
ben, csak iákor fogja munkájukat a 
szalonmúvészetben elveszett archi- 
tektonikus szellem újra áthatni... 
Mind együtt akarjuk, tervezzük, al
kossuk meg tehát a jövő új építmé
nyét, amely egyszerre építészet, 
szobrászat és festészet lesz; amely 
millió mesterember kezéből fog az ég 
felé emelkedni, mint az új, eljövendő 
hit kristálytiszta eszménye.

Gropius nem mondja ki, de 
amit körülír, nem más, mint a kö
zépkor katedrálisaiban kifejezés
re ju tó  Gesamtkunstwerk-, az 
együttes művészi munkából szü
letett mű; a gótikus templomóri
ások  ro p p an t m űvész i kon 
centrációja, ahol minden egyes 
részlet szerves része az egésznek 
és ahol minden egyes mesterem
ber munkája a végső cél logikájá- 
nak  van a lá rende lve  és azt 
tükrözi: az eljövendő túlvilági 
üdvösségbe vetett hitet. Gropius 
manifesztumának alapja is a hit, 
amely ihletője és hajtóereje min

den művészi alkotásnak; de a 
vallást a fejlődésbe, az emberiség 
jövőjébe vetett hit váltja fel. Az 
építészet most is, mint a közép
korban, a társadalomnak a m ű
vészetekben  kifejezésre ju tó  
egyetemes törekvését hivatott 
összefoglalni, de az épület már 
nem Isten háza, hanem a modem 
technikának emelt gyár, nem pa
lota, hanem lakótelep.

Nem véletlen, hogy Gropius 
korábbi épülettervei gyárak: az 
1911-es Fagus gyár és az 1914-es 
W ekbund kiállításra készített 
Modell gyár. Acélváz és üvegfal 
mindkettő; az anyag súlytalansá
gának látszata és építészeti me
részség jellemzi őket, m int a 
k a te d rá liso k  m agasbanyú ló  
üvegfalait. De Nikolaus Pevsner 
találó jellemzése szerint: Az új 
épületeknek jellege teljes egészében 
ellentmond a gótikának. Amíg a 13. 
században minden vonal, bármilyen 
funkcionális legyen is, az ég felé tö
rekvés egyetlen művészi célját szol
gálja, a túlvilági célt; és a falak azért 
váltak áttetszővé, hogy a festett üveg
ablakok szentjeinek nem e világról 
való misztériumát sugározzák; az 
üvegfalak most átlátszóak, mentesek 
minden titokzatosságtól, az acélváz 
kemény és minden túlvilági gondo
lat felébredését meggátolja. Annak a 
világnak alkotó energiája, amiben é- 
lünk és dolgozunk, és aminek ura 
akarunk lenni, a tudomány és a tech
nika, a sebesség és a veszély, a ke
mény küzdelem és a személyes 
biztonság hiányának világa —  en
nek a világnak a dicsőítése Gropius 
építészete.

Társadalmi problémákkal te
lített m űvészet ez; határozott 
szembeszállás a 19. század aka
démikus vagy esztétikai gyönyö
rökben elmerülő művészetével. 
Jelszava a művészet az emberért, 
célkitűzése a művészeti ágak kö
zött létrejött válaszfalak lerom
bolása és azok egyesítése az 
eljövendő feladatok megoldásá
ra. A Bauhaus kiáltvány is, a kö
zépkori céhekhez hasonlatos 
művészi közösségek létrehozá
sát sugallja, ahol a műhelyekben 
a mesterember és a művész, a ki
vitelező és a tervező együttes 
munkájából születik meg a mű: 
Építészek, szobrászok, festők, mind
annyiunknak a kézművességhez kell

visszatérni... Mert nincs lényegbe
vágó különbség a művész és a kéz
műves között... Teremtsünk ezért 
egy új kézműves céhet, ahol az osz
tálykülönbség nem akar gőgös falat 
vonni a kézműves és a művész közé.

A  művészi alkotás és a gépi 
termelés, a művész és az iparos 
látszat-ellentmondásának kikü
szöbölése William Morris óta kí
sé rte tt. De am íg  M orris a 
lu d d itá k  m egszá llo ttságáva l 
gyűlölte a gépet és a megoldást a 
középkori kézművesek minta
módszeréhez való visszatérés
ben kereste, a huszadik század 
első évtizedében m ár teljesen 
nyilvánvaló volt, hogy nem a 
géprombolás, hanem a gépek 
felhasználása jelentheti csak a 
kiutat. A művész — különösen 
vonatkozik ez az építészre és az 
iparművészre —, ha nem akar 
teljesen elszigetelődni, nem zár
hatja ki a gépet és nem dolgozhat 
ellene. A gépi termelés termelé
kenységével és a tömegcikk ol
csóságával nem veheti fel a ver
senyt.

Az a lte rn a tív a  nem  a tö
meggyártás alacsony színvona
lának elfogadása, hanem a gépi 
gyártás megreformálásának, az 
ipar m űvészetté  em elésének, 
vagy inkább a régi egyensúly 
visszaállításának igénye lett. Ké
sőbbi visszaemlékezésében így 
fogalm azza meg ezt Gropius: 
Minden gondolkozó ember szükségét 
érezte szellemi álláspontja megvál
toztatásának. A maga múködésterü- 
letén törekedett arra, hogy a valóság 
és az idealizmus közötti szerencsét
len szakadékot áthidalja... A Bauha
ust 1919-ben azzal a céllal ala
pítottuk meg, hogy megvalósítsa a 
modem architektonikus művészetet, 
amely... mindent magában kellett, 
hogy foglaljon. A Bauhaus tudato
san összpontosította figyelmét első
sorban arra az abszolút fontosságú 
és halaszthatatlan feladatra, hogy az 
emberiség rabszolgaságba süllyesz
tését megakadályozza — mivel a gé
pek ezzel fenyegették; az otthont a 
mechanika anarchiájától megmentse 
és hogy annak újra értelmet, célt és 
életet adjon. Tehát ahelyett, hogy 
tanítványaival kézierővel széke
ket és tapétákat gyártott volna, 
mint Morris & Co., egy fiatal ter
vezőgárdát nevelt fel, amelyik a
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g ép i gyártás leh etőségeit és a tár
gyak  használatát f igyelem b e v é 
v e  az iparnak m ű v é sz i irányítást 
nyújtott. M orris fejlett m ű v ész i 
érzékű  k ézm ű vesek et n evelt fel, 
G ropius ip arm űvészeket.

D e eh h ez a w eim ari n y ila tk o
zat m a g a srö p tű  fe lh ív á sa  n em  
vo lt elég. M an ifesztum okat len 
g e tő  m ű v é sz c so p o r to k  gom b a  
m ódra szaporodtak  a szá za d  első  
évtized eib en . A  háború  és a for
rad alm ak  a társad alm i prob lé
m ákról leh ú zták  a "régi jó világ"  
szem b ek ö tő sd i selyem kend őjét. 
A z  átalakulásra m egérett az idő. 
D e n em  újjáépíteni k ellett, ha
n em  újat ép íten i a régi h elyébe. A  
szerv ezés vask ezet, é s  az elh iva
tottak le lk esed ése  m ellett az ön 
feg y e lm e t is  m eg k ö v ete lte . íg y  
in d u lt a B auhaus is. S zegén yen  
—  a d iákok  éh esen  és átfestett 
katon aru háb an, a tanárok sem  
sokkal jobb körü lm ények  k özött  
—v d e a n é lk ü lözést le g y ő z ő  h u 
m orral é s  e lszán tsággal. G ropius 
é s  az első  tanárok: Itten, Feinin- 
ger, K lee, Schlem m er, K andinsz- 
kij és  M u ch e teljesen új alapokra  
fektették  az oktatást és k id o lg o z
ták új szerkezetét. A  B auhaus el
s ő s o r b a n  ip a r m ű v é s z e k e t  
k ép ze tt , a leg m a g a sa b b  fo k o n  
ép ítészek et, d e  ez  n em  jelentette, 
h o g y  festő, v a g y  szobrász nem  
keriilt ki tanítványai közü l. (...) 
N em csa k  tervezésse l, hanem  a 
kiviteléizés p rob lém áival is  m eg  
k e lle t t  b ir k ó z n iu k . E zek  n em  
m on d vacsin á lt, szem lé lte tő  fel
ad atok  voltak , hanem  a ném et 
gyáraktól k apott m egren d elések  
étkészlet, bútor, v a g y  v illan y lám 
pa tervezésére. A z  e lv  soh asem  a 
s t ílu sk ia la k ítá st  k ö v e te lte , h a
n em  a tárgyak funkciójának v iz s 
g á la tá n  át a fu n k c ió n a k  le g 
m egfele lőb b  form a m egtalálását. 
H a g y o m á n y o k  n em  lé teztek  a 
B au h au s szám ára: a ter v ezé st  
n em  a m últban k ialakult stílu s  
v a g y  gyakorlat, hanem  a szü k 
ség szerű ség  szabta m eg.

A z  elő tan fo lyam ok  k ísérlete
z ő  szabad sága , ahol a d iákok  m a
gu k  fed ezték  fel az anyagban , a 
színekb en  és  a form ák kom biná
lá sá b a n  rejlő  le h e tő sé g e k e t , a

m ű h e ly e k b e n  h o z ta  m e g  e lső  
gyü m ölcsét. E gyszerű, ön célú  d í
sz íté sek e t k erü lő , d e  szerk eze
tükben, m egoldásaikban  m erész  
m unkák sora bizonyítja az okta
tás a lap vetően  h ely es e lk ép zelé
seit. A  h úszas években tervezett 
aszta li lám pák, v illan yfőzők  és 
bútortárgyak m a sem  tűnnek el
avultnak. A  kandem  lám pa von a
la s z in te  v á lto za tla n  m aradt, 
Breuer M arcell csőszékeinek  eg y 
szerűségéb en  is tökéletes vonala  
p ed ig  felü lm úlhatatlan. (...) a m a
gyar Breuer m int d iák került a 
B au h au s k ö te lék éb e  1920-ban. 
A z asztalosm ű helyb en  m ár k ez
d ettő l fogva  a bútorgyártás tech
nikája kötötte le  érdeklődését. A  
D e S ti j l  v ízszin tes-fü ggő leges v o 
n a lú , le m e z e k b ő l é s  lé c e k b ő l  
szerkesztett, m erev, sutának tű
n ő , d e újszerű típusából in du lt ki 
—  ebben az id őben  D oesb urg elő
adásain  k eresztü l a h ollan d  cso
port hatása m ég  n agyon  erősen  
érződ ött W eimarban — , d e a Ba
u h au s funkciót v izsgá ló  m ód sze
r é t  k ö v e t v e  h a m a r o s a n  a z  
e g y s z e r ű b b  v o n a lú , ru g a lm a 
sabb anyagokat is felhasználó , az 
em beri test von ala ih oz alkalm az
k od ó  acélcső és vászon  kom biná
ciónál kötött ki. D e a szerkezet 
csak  lassan  v esz ítette  el túlbo- 
n yolu ltságát, m íg  1928-ra, m ár 
m in t Bauhaus tanár, elérkezett az 
azóta is  k lasszikus, egyetlen  haj
lított acélcsőből á lló  szék  log ik u s  
és esztétikai igén yek et is k ielég í
tő form ulájáig.

V ég e re d m én y b e n  a Breuer 
fé le  csőbútor jellem zi legjobban a 
Bauhaus stílust. M ert bár a Bau
h aus sem m ilyen  stílust sem  is
m e r t e l m a g á é n a k , a fu n k c i
on a lizm u son  alap uló , célszerű
ség et kifejező, jól m egszerkesz
tett használati é s  lakberendezési 
tárgyak egyszerű , d e Szellem es 
von ala  és  változatos form ájának  
tökéletes harm óniája egy  jelleg
ze te s  stílu sjeggyel fém jelezte a 
Bauhaus-term  ékeket.

Ez von atk ozik  a Bauhaus tan
folyam ának  legm agasabb fokára, 
az ép ítészetre is. Csak a m űh ely-  
gyakorlatban k ivá ló  tanítványok  
juthattak el az oktatás m agvát k é

p ező  ép ítészeti stúd iu m h oz. Bár 
a főiskola célja n em  k im ondottan  
az ép ítészk ép zés vo lt, diákjainak  
m in tegy  ö töd é  ép ítészeti felada
tok m ego ld ásáva l is fog lalk ozott 
tanulm ányai alatt, v a g y  a d ip lo 
m a m egszerzése  után. A z előké
sz ítő  oktatás folyam án felkeltett 
k ép zelőerő  és  a technikai eljárá
sok b an  sz e r z e tt  ism er eta n y a g  
é p íté s z e t i  a lk a lm a zá sa  ép p e n  
o ly a n  m e g le p ő  er ed m én y ek et  
szü lt, m in t a m ű h elyek b en . A  
d essa u i B auhaus te lep  v a g y  a 
stuttgarti W eissen h ofsied lun g a 
tökéletesen átgondolt és az ötle
tesen, m ű v ész i fantáziával k iv i
te le z e t t  é p ít é s z e t i  fe la d a tn a k  
n agyszerű  példája. A  funkciona
lizm u s m ellett a lakóházak, isk o
laépü letek , m ű h elyek  és  egyéb , 
kulturális k özp ontok  architekto- 
nikus szép ségét is  ki kell em elni. 
Ha program m á is  vá lt a Bauhaus 
eg y  szakaszában a le  Corbusier- 
féle "lakó-gép" elképzelés, ha a 
diákok va g y  a tanárok m agukévá  
is tették a D e S tijl sz igorú  stílusát 
va g y  Tatlin gép i m ű vészetét, a 
Bauihaus so h a sem  fele jtette  el 
H annes M eyer rövid  igazgatósá
gát leszám ítva, h o g y  az új, m o
d ern  é p íté sz e t  n em csak  társa
dalm i szük ség , hanem  m ű vészet  
is.

A z  alaptanfolyam okon m eg 
ism ert és  a szabad  k ísérletezés  
közben  egyén i jelleget ö ltő  for
m á k  a z  é p ü le t te r v e z é s b e n  is  
m induntalan  felbukkannak. A z  
ötletesen  összehajtogatott és el
vágott p apírlapok  váratlanul a 
feh ér  h á zfa la k  é s  a z  erk é lyek  
fén y - é s  ám yjátékában  tűnnek  
fel, m int ah ogy a M oh oly -N agy  
előadások  egyen sú lyon  és  d ina
m ik u s k ö lcsö n h a tá so n  a lap u ló  
rúgó és fém lem ez konstrukciói
nak m erész szerkezetei az ép ü let
elem ek  újszerű  térkihasználásá
ban jelentkeznek. (...)

Ez von atk ozott a festészetre  
is, am i, bár önm agában n em  tar
tozott a Bauhaus-tantárgyak kö
zé , a festő-tanárok tanításának és  
sz e m é ly e s  h a tá sá n a k  ered m é
n yek ép pen  általános k özk ed velt
s é g n e k  ö r v e n d e t t .  F e in in g er , 
Schlem m er és  K lee n em  volt el

k ötelezetten  absztrakt festő, bár a 
form ák  e g y sz e r ű s íté sé v e l é s  a 
m értan i e lem ek  k ép sz e r k e z e t i  
f e lh a s z n á lá s á v a l fe s tm é n y e ik  
m in d in k áb b  a stru k tu ra lizm u s  
fe lé  tolódtak  el. A z  ú gyn evezett  
"orosz" hatás K andinszkij, Liszic- 
kij és az ő  szellem ü k et k övető  
M oh o ly -N a g y  László m unkáján  
é s  tan ításán  át a m eg a lk u v á st  
n em  tűrő, sz igorú an  absztrakt 
festészet vá lt a B auhausban ural
k odóvá. Kandinszkij érzelm i im 
p u lz u s o k a t  k ö z v e t íte t t  s z ín e s  
köreivel, h árom szögeivel és v o 
nalaival. L eveleiben sz in te  a köl
t é s z e t  n y e lv é n  ír t " líra i h á 
ro m szö g e irő l"  és  "rom antikus 
köreiről". M oh oly -N agy  az id o
m ok  m etszéséb en  és  az egym ást  
fed ő  síkok  kölcsönhatásában ar- 
ch itektonikus elképzelések et kí
sérelt m eg  a síkon  ábrázolni.

A  B a u h a u s  k ö v e t k e z e t e s  
k on stru k tiv izm u sa , a tanfolya
m ok  sz igorú  tanm enete, a tan
an yag táblázatokba töm örítése, a 
lo g ik á n a k  az ér ze lm ek  feletti, 
m in d e n k o r  h a n g s ú ly o z o t t  e l
sőb b sége v eszé ly essé  is válhatott 
volna; pedantériához és  a m ű v é
sz i ih let ster ilizálód ásához v ezet
hetett vo ln a , am ikor lé lek telen  
ru tin m u n k á v á , v a la m i k ép ző -  
m ű v észe ti kirakós rejtvényjáték
ká vá lt v o ln a  a szerk esztés. A  
b u k ta tó  e lk e r ü lé se  a B au h au s  
szabad  szellem én ek  köszön hető , 
am ely  n em  ism ert e l örök érvé
n y ű  szabályt, hanem  a k ü lön vé
lem én y  é s  a vita jogosultságát, 
am ely  n em  von ta  a tek intélytisz
telet válaszfalát a tanár és a tanít
v á n y  k özé, hanem  együ tt gon 
d o lk o z ó  és d o lg o z ó  m un kak ö
z ö sség g é  kovácsolta  ö ssz e  őket. 
Ism ét G ropiust id ézve: A  B auhaus  
cé lja  n em  v a la m i s t í lu s ,  r e n d sze r  
v a g y  d o g m a  k ite rm elése  v o lt ,  hanem  
e g y sze rű e n  a  te rve zé s  ú jjá é lesztése . 
A  "Bauhaus s t í lu s  " a z  iskola  csődjé
n ek  b eism erése  le t t  vo ln a  és ah h oz a z  
e le ró tlen ító  tu n y a sá g h o z  és po sh a d t 
a k a d é m iz m u s h o z  v a ló  v is s z a té r é s  
le t t  v o ln a , a m e ly  e llen i harcra  h ív 
ta m  v o l t  éle tre .

(R észletek  a szerző  N É Z Ő  A  
KÉPBEN cím ű  k önyvéből)
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HELIKON

HŐSI EPIKAI ELEMEK EGY VIDEÓ-FILMBEN AVAGY: 
LÉTEZIK-E KONVERGENS FEJLŐDÉS?

» > > > / b l y t a f e í s  az 1. oldalról 
varodik meg a számolás még most is, im
már mindörökre, hogy "Biró Bálintné 3 
gyermeke", meg "Blau Samu 2 gyermeke", 
és "Herskovits Margit 4 gyermeke", Teszler 
Mendelé, Tűvel Hermáimé is négy-négy, 
végül "Vajda Jenő 2 gyermeke”... Ezeknek a 
gyermekeknek csak a Jóisten tudja már a 
keresztnevét is, a teljes nevét. De mint fon
tos tétel, a nagy könyvelésben ott szerepel
tek azok listáin is, akik a gyűlölet nevében 
kellett hogy kipipálják őket s azok listáin is, 
akik nem akarják, hogy a világ lelkiismere
tén erőt vegyen a felejtés. Vajon bízzunk 
benne, legalább pillanatnyilag, a történet vé
gének számító ezredfordulón, hogy a hóhé
rok sikerélménye: az etnikai vagy faji 
tisztogatás kiment divatból? Épp annyira 
naivság volna és felelőtlenség, mint ahogy 
a felelősség egyik leghangsúlyosabb, leg
fontosabb formája az emlékezet. Kicsiben 
úgy, ahogy tőlünk, mindennapi emberektől 
telik. Ahogy Erős László még az utolsó 
percben is megküzdött egy árnyalatért: mi
vel történetesen Váradon adták ki s nyom
tatták a könyvét, ahol a meghibbantak 
kibilllentették megint egy vigyázatlan pil
lanatban a história mérlegét s Antonescu- 
ról, Hitler cinkosáról utcát neveztek el, hát 
kiharcolta, hogy ezen a kiadványon sehol 
ne szerepeljen még lakcímként se ez a név. 
Nagyban pedig úgy — madártávlatból, törté
nelmi távlatból —, ahogy a pápa húsvéti 
beszédében bennefoglaltatott a kísérlet egy 
ősi konfliktus feloldására, mikor kinyilat
koztatta, ami 2000 éve el nem hangozhatott, 
miszerint a zsidók a keresztények testvér- 
bátyjai. Dehát kapaszkodhat-e még bárki 
abba a reménybe, hogy csak előítéletek te
nyészete, szövevénye, bozótja takarja el az 
éltető világosságot, csak a szándékosan ka
vart intrikák és félreérthető helyzetek miatt 
robban ki a Musza-Dagok és Auschwitzok 
után is újra meg újra a másság iránti gyűlö
let, nevezetesen annak egyik világszerte 
pusztító formája, a faji türelmetlenség? Mi 
az, hogy ott is újra nádk ütik fel a fejüket, 
ahol a közelmúltban is a legtöbbet szenved
tek a legtovább tomboló idegen hadsere
gektől? A régi és új gyilkosokkal bizonyára 
nem érdemes, mert nem is lehet egyezked
ni. A tárgyalások szelleme kívülreked a nu- 
m erus clausus, a gettó határán; a 
kitelepítés, betelepítés, deportálás, megkü
lönböztetés, asszimiláció, etnikai tisztoga
tás, genocídium , hom ogenizálás 
mind-mind a holocaust egy-egy formája. 
Egy magára, tisztességére, tisztaságára va
lamennyire is adó emberi közösség, nem
zet, ország pedig messze elkerüli a 
gyanúját is a másra vicsorgó, mások életére 
törő sanda és barbár szándékoknak. Hall
gassuk meg, mit mond valaki, aki életében 
háromszor érkezhetett meg egy olyan állo
másra, ahova milliókat csak egyszer hor
dott a vonat, emberként, marhavagonban. 
A harmadik utazás az emlékezésé volt. Az 
egyik örök nagy tanulságé, mely így szól: 
"Talán mindennek, amit velünk tesznek, 
egyik célja, hogy engedelmes rabok le
gyünk"... Azért fontos ez, hogy amikor már 
csak egy könyv, egy-egy kép, gesztus, moz
dulat jelzi is, az élők akkor se feledjék el, 
hogy még a holtak is emlékeznek. Minden 
valaha meghurcolt nép halottai.

'ERÓS BLANKA—ERÓS LÁSZLÓ: SOHA 
NEM ENGEDEM EL KEZED, KÁNYÁDI 
SÁNDOR ELŐSZAVÁVAL

LITERÁTOR KÖNYVKIADÓ, NAGYVÁ
RAD, 1994.

Szent László király legendájának, amelyet a 
XIV., de még a XV. században is széltében festettek 
a templomok falára, az egyik sarkalatos epizódja 
az, hogy a szent király — a történeti valóság sze
rint akkor még csak herceg — megbirkózik a lány
rabló kun vitézzel, egyenlő erősnek bizonyulnak, 
ekkor az elrabolt lány felkapja Szent László csata
bárdját, elvágja vele a kun lábinát (azt a bizonyos 
Achilles-inat), majd lefejezi a kun vitézt, annak saját 
kardjával. Amint azt Nagy Géza, László Gyula és 
Vargyas Lajos észrevették, a Szent László legenda, 
annak is a középkori templomi freskókon feltűnő 
változata, az ún. "kerlési kaland", a régi hősi epikára 
megy vissza. (Nemrégiben részletesen írtam e kér
désről, A Szent László-legenda és Molnár Anna balladája 
címmel,.az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában 
jelent meg, 1992-bea) A hősi epikai analógiák alap
ján a falfestmények csaknem minden részlete tisztá
zottnak, értelmezettnek tekinthető.

A kun vitéz a legendának a freskón ábrázolt 
változata szerint sebezhetetlen (némelyik freskón 
tüzet is fúj, tehát nyilván alvilági vonatkozású); 
csak a lábinán sebezhető és valószínűleg csak az 
elrabolt lány által, megölni pedig csak a saját fegy
verével lehet, és csak a lány teheti ezt meg.

Maga a birkózás az archaikus hősi epikában a 
párviadal leggyakoribb formája, de arra, hogy egy 
nő beavatkozzon a küzdelembe csak a román, a 
bolgár, a szerb és az orosz, valamint a jurák-sza- 
mojéd folklórból ismerek példát. Arra pedig, hogy 
a nőt az ellenszenves hős elrabolja, a rokonszenves 
megmenti, és a nő az utóbbi mellett avatkozik a 
küzdelembe, csak a jurák-szamojédból. (A szamo
jéd változatok közül a Szent László legendához 
legközelebb állót Lehtisalo jegyezte fel 1911-ben, 
és adta ki 1947-ben, eredeti nyelven, német fordí
tással, a juraksamojedische Volksdichtung c. köteté
nek 345-7. lapján. Magyarul közöltem és ele
meztem az említett tanulmányomban.)

Miután mindezeket sikerült tisztázni és meg
írni, sőt meg is jelentetni, betévedtem, még vala
m ikor 1993 júliusában, egy videó-klubba. 
Megnéztem A fekete öv c. modem környezetben 
lejátszódó amerikai karate-filmet. Beugrottam, 
mert a hirdetés szerint valódi karate- és thai-box 
bajnokok játszottak benne, de a film ennek ellenére 
nagyon rossz vök. Nemcsak mint forgatókönyv és 
rendezés, hanem pl. mint operatőri munka is. Rá
adásul az amerikai "pszichológiai krimik" hatására 
valami ritka, szado-mazochisztikus eltévelyedések 
is voltak benne. De ugyanakkor a hong-kongi filmek 
hatását is mutatta. Talán ez utóbbi tényező is magya
rázná a befejező nagyjelenetét?

Ebben ugyanis a rokonszenves hős (rendőr
tiszt) puszta kézzel megverekszik a lányrablóval 
(nehézsúlyú karatebajnok). Rengeteg nagy ütést 
elviselnek, tehát gyakorlatilag sebezhetetlenek. 
Főleg az nem világos, hogy a vékony, rokonszen
ves hős hogyan tudhatná kiütni az ellenszenves 
óriást? Az utóbbi ráadásul előkap valahonnan egy 
japán kardot. Ekkor avatkozik közbe az elrabolt 
lány. (Meg volt kötözve, ekkorra sikerült megsza
badulnia a kötelékeitől.) Sok esélye persze nincs, 
de annyira azért megzavarja a lányrablót, hogy a 
főhős kiüti annak kezéből a kardot. Alány felveszi. 
Folytatódik a küzdelem, a lányrabló továbbra is min
den ütést elviselne, de az egyiktől megtántorodik, s 
beleesik a lány kezében levő kaidba. Meg is hal.

Ez a jelenet a következőkben egyezik a fentebb 
tárgyalt hősi epikai motívumokkal:

1. fegyvertelen küzdelem (annyi a különb
ség, hogy nem birkóznak, hanem karatéznak);

2. kvázi sebezhetetlenséggel;
3. segítő nővel;
4. a nőrabló a saját fegyverétől hal meg;
5. a nő öli meg.

Ha forszírozni akarnám a dolgot, még azt is 
mondhatnám, hogy:

6. a szörnyűséges bűnöktől terhelt, elferdült 
lelkű nőrabló alvilági vonatkozású.

És ami nagyon fontos: egyezik maga az alap
helyzet: a harc az elrabolt nő megszabadításáért 
folyik.

Ha eltekintünk attól, hogy a lány nem vágja el 
a nőrabló lábát, mindez megegyezik a Szent Lász
ló legenda, illetve a szamojéd epikus ének megfe
lelő jelenetével.

Mi lehet ennek a magyarázata? És mi követke
zik ebből?

A néprajztudom ány, illetve az iroda
lomtörténet meg a művészettörténet bizonyos 
irányzatai szerint nyilván az, hogy a Szent László 
legendában feldolgozott hősi éneket mégsem le
het Napkeletről származtatni, sőt hogy teljesen 
felesleges és hiábavaló összehasonlító vizsgála
tokkal foglalkozni.

Ezzel azonban nem értek egyet. Véleményem 
szerint az egyezés fennáll, tehát magyarázatra 
szorul, sőt éppen az az érdekes, hogy egy olyan 
helyen bukkantunk újabb egyezésre, ahol nem is 
vártuk volna.

Ha kínai film lett volna, régi kínai hősmonda 
hatására gondolnék. (A kínai kung-fu filmekben 
különben előfordul, hogy két rokonszenves hős is 
nekimegy egy ellenszenvesnek, ha az utóbbi na
gyon erős.) De hogyan kerülhetett a jelenet egy 
amerikai filmbe?

Tudjuk, hogy a kalandfilmek egy része hősi 
epikai felépítésű, vagy legalábbis hősi epikai ele
meket is tartalmaz. Maga az archaikus hősi epika 
kevés alaphelyzetre épül: nőszerzés, nővissza
szerzés, vérbosszú, a megsértett világrend helyre- 
állítása, a közösségnek szörnyek, démonok elleni 
védelme stb. Ezeket kevés, de mindenesetre véges 
számú elem felhasználásával dolgozták fel.

Az egyik ilyen elem a párviadal. Ennek egyik 
formája a fegyver nélküli küzdelem. Megítélésem 
szerint a filmiparban nem a karate-filmekkel jött 
divatba, hanem még a hatvanas évek közepe táján, 
amikor a Jean Marais-filmek elegáns vívójelenete
it mindinkább kezdték a mind brutálisabb vereke
dések felváltani. A küzdelem a filmekben is 
gyakran folyik egy nő megmentéséért Ha a nő is 
jelen van, és a verekedés hosszasan elnyúlik, tulaj
donképpen logikus, hogy a nő is közbeavatkoz
zék. Különösen újabban, amikor a nők mind 
aktívabbak az amerikai filmekben. Inkább az le
hetne a meglepő, hogy a motívum viszonylag rit
ka. Az általam látott néhány tucat karate-film 
közül ebben az egyben fordul elő.

A Szent László-legenda megfelelő jelenetét to
vábbra is a hősi epikából származtathatjuk, mert 
a magyar hősmondák egészébe jól beilleszkedik. 
Az amerikai film jelenete azonban nem illik vala
miféle amerikai hősmondába (esetleg a cow-boy 
filmekre gondolhatnánk), hanem — amint azt fen
tebb igazolni próbáltam, konvergens fejlődés 
eredménye.

A konvergens fejlődéssel — legalábbis a ma
gyar nyelvű — szakirodalom még alig foglalko
zott, de úgy tűnik , a jelenség létezik és 
kimutatható. Mivel ismételten visszatérni látszik, 
a jövőben szükséges lesz a részletesebb vizsgálata. 
(Áddig sem tévesztendő össze azzal a hipotézis
sel, hogy hasonló társadalmi-gazdasági körülmé
nyek hasonló alkotásokat determinálnak. Mert 
ugyan hol voltak hasonló körülmények a XIV. 
századi magyar, a XIX. századi — vagy inkább 
sokkal korábbi — szamojéd és a XX. század végi 
amerikai társadalomban?)
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HELIKON

A
LEGSZABADABB
SZ A B A D Ú SZ Ó
HALÁLÁRA

Emil Hurezeanu mint "a legna
gyobb romániai származású német 
írót" búcsúztatta a Szabad Európában 
Wolf von Aichelburgot. Sem cáfolni, 
sem megerősíteni nem tudom ezt a 
besorolást, de megértem a búcsúzta
tót: magam sem sérteném meg az el
hunyt em lékét holmi "egyik 
leg...ebb"-bel.

Nála szeretetreméltóbb német írót 
bizonyára nem adott a világnak ez a 
föld. Kevés embert ismerhettem meg 
személyesen, aki oly intenzív szellemi 
életet élt volna, mint ő, de olyant biz
tosan egyet sem, aki az övééhez mér
hető kellemm el tékozolta volna 
tudását környezetére, annyi termé
szetes szerénységgel viselte volna fel- 
sőrendűségének terhét.

Apja osztrák báró volt, magasran
gú tengerésztiszt, anyja francia-olasz 
márkinő. Miután Ausztria-Magyaror- 
szág tenger nélkül maradt, az apa a 
román hadsereg szolgálatába állt. Fiát 
Szebenben neveltette, majd Kolozs
várra küldte egyetemre. Wolf von Ai- 
chelburg tökéletesen beilleszkedett, 
anélkül, hogy bárminő vonatkozás
ban is beolvadt volna. Nem hasonult a 
szászokhoz, akik közösségében élt. 
Megszerette a Kárpátokat, de nem fe
lejtette el apai-anyai örökségét, a Föld
közi tengert, sem úgy mint földrajzi, 
sem úgy mint szellemi tájat. Több mint 
anyanyelvi: költői szinten tudott ola
szul, franciául, spanyolul és angolul, 
amit nem .tudom, melyik más német 
ajkú írónkról állíthatnánk. (Francia 
Rilke-fordításait mindmáig a legjob
bak között tartják számon Valéry or
szágában — mondja Hurezeanu.) Bár 
német író és költő volt s az is maradt 
mindhalálig, román író- és költőtársai 
is maguk közül valónak ismerték el: 
Lucian Blaga és Emil Cioran, Radu 
Stanca, Eta Boeriu, §tefan Augustin 
Doina^, Ion Negoijescu, Nicolae Balo- 
tS és mások. A két világháború között 
sokat utazott. Angliában, Németor
szágban, Olaszországban és Francia- 
országban tartózkodott hosszabban, 
•és lélek szerinti hazájában, a Földközi 
tenger partvidékén és szigetein. A má
sodik világháború négy évét Buka
restben töltötte, ahol Ion Pillattal 
barátkozott és Martha Bibescuval.

Az időlegesen felszabadulásnak 
csúfolt történelmi fordulat után kö
zépiskolai tanárként igyekezett kiér
demelni a "dolgozó" címet. Az új 
uralkodó osztály tizenhárom évnyi 
szabadságvesztéssel sújtotta. Amikor 
1959-ben Szebenbe költöztem, még a 
Báraganon volt a kényszerlakhelye. 
Hűségben utolérhetetlen barátjának, a 
kitűnő elmegyógyásznak, Dr. Stelian 
Balanescunak volt mersze lejárni hoz-

zá. Élelmet vitt neki, s főleg könyve
ket, olykor kottát, kottapapírt is. Von 
Aichelburg zenészként is arisztokrata 
volt: csak a legjobb szerzők partitúráit 
olvasta. Maga is komponált: választé
kos stílusban, inkább franciásan, mint 
németesen. Szerzeményeit könyveivel 
egyenrangú alkotásoknak tartotta.

Amikor hazajött s dr. Bálánescu 
bemutatott neki, föltűnt, hogy — más 
börtönviseltekkel ellentétben — ben
ne mintha semmi kárt nem tett volna 
a fogság. Csillogott a tekintete, szipor
kázott a szelleme. Mihelyst volt hol 
laknia, szobája ajtaján ismét ragyogott 
a 'Wolf von Aichelburg" névtábla — 
aligha kivagyiságból vagy a rendszer 
ellen irányuló kihívásból, hanem csak 
mert őt úgy hívták. Nem panaszko
dott. Fogvatartóival szemben sem 
bosszúvágy nem fűtötte, sem a meg
bocsátó keresztény pózában nem tet- 
szelgett. Mintha éppenséggel resteilte 
volna, hogy ezen a jobbra teremtett 
világon olyan méltánytalanságok is 
megtörténhetnek, amilyenek vele tör
téntek meg ama tizenhárom év alatt (s 
még azután is!): a kellemetlen emlé
kekről mindig másra terelte a szót, 
például Nietzsche fiatalkori prózájára 
vagy a francia koraközépkorra.

1980-ban kivándorolt, Freiburg- 
ban telepedett le. Azóta hét kötete je
lent meg s számos prózai írása, verse, 
fordítása, tanulmánya. Nyugdíjából, 
írói jövedelmeiből, felolvasásainak 
honoráriumaiból ismét tellett utazga
tásra is. Ott folytatta a Földközi tenger 
fizikai valójában és szellemiségében 
való elmélyülést, ahol évtizedekkel 
korábban abbahagyta. Nyolcvanhá
rom éves korában, makkegészsége
sen, úszás közben érte a halál, valahol 
Mallorca táján, kint a nyílt tengeren.

Kérdem magam tókhogy jövök ah
hoz, hogy nyilvánosan toliamra ve
gyem a nevét? Hiszen személyiségé
nek halovány árnyképét tudom csak 
fölidézni!

Nem tenném, ha bízhatnék benne, 
hogy ezeken a hasábokon is akad bú
csúztatója, méltóbb, mint én. Félő, 
hogy nem, mivel Aichelburg báró so
sem volt népszerű. Összemérhetetlen 
személyisége csak azoknak tűnt föl, 
akiknek volt alkalmuk őt megismerni, 
de ezek nem voltak sokan. Magyar 
íróbarátja tudtommal csak egy volt, 
Schuller Rudolf, kolozsvári diákévei
nek társa és tanúja. Ő megírhatná az 
ifjú Aichelburg báró méltó és hiteles 
arcképét. De vajon megírja-e?

Mielőtt kivándorolt volna, Wolf 
von Aichelburg meglátogatott Kolozs
várt és hangszalagjátszómon szűk ba
ráti közönség előtt bemutatta azokat a 
zeneműveit, amelyeket a legtöbbre 
tartott. Azon kívül, hogy hozzám is 
épp olyan szívélyes volt, mint min
denkihez, hogy műveltségében és jel
lemszilárdságában, szellemi füg
getlenségében és tisztságában s — 
nem utolsó sorban — arisztokrata mi
voltának természetes bájában én is 
épp úgy gyönyörködhettem, mint 
minden más tisztelője, ezt az emléke
zetes látogatást kaptam tőle ajándék
ba. Hála telt szívvel gyászolom.

LÁSZLÓ FERENC

PARAMUZIKOLÓGIA 7.

Hallgass muzsikát, 
de jól nézd meg, kivel

A muzsikusi pálya során sok 
furcsasággal találkozik az em
ber, amiről kezdetben nem is 
hinné, hogy létezik.

Miért van e sok különös, nem 
mindenapi dolog a zene életé
ben?

Mert maga a zene is különös.
Gondoljuk csak el, hányszor 

hallgattuk már meg Beethoven 
Sors-szimfóniáját? Hányszor 
hallgattuk meg — például le
mezről — ezt a művet ugyanab
ban az előadásban... És mégsem 
untunk rá, a számtalan találko
zás során felhalmozódott isme
retanyag dacára sem. Kedvenc 
lemezünknek még a pattogásait 
is ismerjük. Szinte hiányoljuk, ha 
új lem ezről hallgatjuk meg 
ugyanazt a művet: nem szól ott
honosan, azaz megszokottan, hi
ányoznak — például — ezek a 
bosszantóan kedves hang-para
ziták. Megszoktuk a világítást is 
a lemezünk hallgatásának pilla
natában, a széket, amelyen 
ülünk, a szoba szegletét, a belőle 
kipillantva látható dolgokat.^ És 
akkor jön egy vendégünk! O is 
ugyanazt a m űvet szereti, 
ugyanazt az előadást, ugyanazt 
a lemezfelvételt. Persze hogy 
meghallgatjuk a művet. Milyen 
nagy öröm így találkozni a zene 
hullámhosszán. És mindent be is 
rendezünk az szokásos módon. 
Vendégünknek a környezet lehet 
egy kicsit idegen, de nekünk a jól 
megszokott ismert keret. És bele
feledkezünk a zene hallgatásá
ba. És...! — és egyszerre csak 
elkezdünk feszengeni. Semmi 
sem szól úgy, mint ahogyan kel
lene. No persze meg kell igazíta
ni egy kicsit a hangerősítő 
készülék színező gombjait. Le 
kell venni egy kicsit a hangerőt. 
Vagy éppen fel kell erősíteni. Oh, 
be régi és agyonjátszott ez a le
mez — szabadkozunk kissé szé
gyenkezve. És sehogyan sem 
találunk vissza a zenéhez, önma
gunkhoz.

A vendég elmegy és, mi oda
haza még egy ideig dohogunk 
magunkban: nem kellett volna 
együtt meghallgatni a lemezt. 
Milyen kár, hogy éppen most fe
deztük fel a gépi hibákat. És így 
tovább. Aztán megfáradva le
ülünk és meghallgatjuk — most 
már csakazértis a lemezt És mi
lyen gyönyörűen szól a muzsika.

Minden rendben van. Mi is tör
tént az előbb?

Egy idegen fluídum zavarta 
meg a dolgok rendes kibontako
zását. A leírt esetben negatív flu
ídum: a személyből áradó, vagy 
pedig a személyből csak a zene 
felé megnyilvánuló elutasító 
magatartás, bár ezt minden igye
kezetével tagadni igyekezett 
vendégünk. Nincs semmi köze a 
zenéhez, hiába játssza meg en
nek ellenkezőjét — gondoljuk 
magunkban. És megfejtettük a 
titkot, hogy miért is üresedett ki 
számunkra a másik jelenlétéban 
az a bizonyos szép muzsika.

Ennek ellenkezője is leját- 
szódhatik. Sőt, ez a gyakoribb, 
zeneszeretők esetében: felerő
södnek a pozitív benyomások. 
Akkor szokott mindnyájunkban 
megfogalmazódni: ilyen csodá
latosnak még sohasem hatott ez 
a régen ismert, megszokott, né
ha, titokban, már egy kicsit unt 
műalkotás.

Emlékszem, hogy egy dele
gáció tagjaiként egy külföldi or
szágban sok helybeli zeneszerző 
sok művét hallgattuk, hadd is
merkedjünk új művekkel gon
dolatának jegyében. Egyszerre 
csak belépett az egyik, éppen 
hallgatott mű szerzője. Nagyon 
meglepődött, majd a szokásos 
udvariassági formák után bocsá
natot kért és kiment a teremből 
azzal, hogy miután befejezük az 
audíciót,visszajön — hiszen ba
ráti kapcsolat szálai fűztek össze 
mindnyájunkat. Akkor hirtelen 
nem értettem meg a gesztus lé
nyegét: meg akarta őrizni magának 
müve világát. Nem ismerve ben
nünket, nem akarta próbára ten
ni az együtthallgatással baráti 
kapcsolatunkat és éppen e próba 
alapján elveszíteni azt. Inkább 
kitért a "kísértés" elől. Később 
ezerszer hallgattunk együtt ze
nét másokét, sajátunkét. Azóta 
már tudjuk: tudunk együtt muzsi
kát hallgatni.

Be sokszor voltam iskolai au- 
díciókon tanúja annak a két
ségbeesett kísérletnek, amivel a 
zenetanár meg akarta mutatni a 
gyermekeknek, nekünk vendé
geknek az éppen hallgatott zene 
szépségének mivoltát. És hiába. 
Az ilyen audídókon még a Vi
valdi Évszakok leggyönyörűbb 
részletei is semmivé foszlottak 
az iszonyatosan közömbös fluí- 
dumú "levegőben".

Tanulság: nem lehet akármi
kor, akárkivel zenét hallgatni, 
mert szélső esetben még a zené
be vetett erős hitünket is elve1 
szíthetjük.
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HELIKON.

HOL-
A  Kortárs 8. számában Egyed Péter Az 

ember vagy az olvasó című esszéje olvasható 
Tamás Attila Töprengések az irodalmi értékről 
című könyvéről.

A z  Alföld augusztusi száma Bertha Zol
tán Király László Skorpió dm ű  versesköte
téről írott kritikáját hozza.

A  Hitel 8-as száma Jánky Béla tizenöt 
haikuját közli.

M egjelent a Művelődés 7-8. száma. Tar
talom: Báthory Éva Szél el ne hordja, eső el ne 
mossa...; Tófalfi Zoltán Szabédi László képze
letbeli üzenete a másvilágról; Gábor Dénes In 
memóriám Szabédi László — negyedszerre; 
Rostás István Jósika emléknap; Sylvester La
jos Szent György Napok Háromszéken; Buda- 
házi Emese Emlékezz Szatmárra; Barátfalfy 
Emőke Azarchivisztika szenvedélye; Budahá- 
zi Emese Színházi élet Szatmáron; Fejér Kál
mán Szatmár megye zenei életéről; Winter 
Péter Helyzetjelentés a táncház udvarából; Ba
logh Edgár Hivatás és népszolgálat; Biró Do- 
nát A Bereszteleki Református Egyházi Dalkör; 
Bura László Évszakhoz, kalendáriumhoz iga

zodó szokásaink; Majla Júlia Magyardécse; 
Wass György Szentiványi göder; Joikits Atti
la A szilágysomylói csizmadia céh boroskannája 
1888-ból; Benedek Zoltán Borkészítés Érmel
léken; Magyari András A kuruckor erdélyi 
irodalmának néhány kérdése; Balogh Béla 
Nagybányai centenárium; Lászlóffy Csaba Jó
sika Miklós adóssága (monodráma).

A z Erdélyi Magyarság 19. számának tar
talmából: Czegő Zoltán Hazavágyó lélekkel; 
Pomogáts Béla Magyar szolidaritás; Kötő Jó
zsef A negyedik út; Gál Mária Papír jogok; Sík 
János Csak Mária maradt; Fodor Sándor A 
pártállamtól az államegyházig; Stoffán 
György Jogtiprások százada; Beke György Ki
számított következetlenségek; Fodor Géza Ver- 
hovinai szél; Kovács Vilmos Verecke; Vári 
Fábián László Illyés Gyula fejfája előtt; Dup- 
ka György Reflexiók a munkácsi vár fokán; 
Balia D. Károly Tövisek közt; Czire Dénes A  
román nép bölcsője?; Molnár P. József Erdélyi 
határok; Katona Szabó István Nehéz idők; 
Huszár Sándor Napló; Cúth János Szlovák 
csodák; Botlik József Magyar sors a Délvidé
ken; dr. Merényi László Hadüzenet a portás
fülkében; Zágoni Jenő Szentkatolnai Bálint 
Gábor emlékezete; Döbrentd Kornél Alultáp
lált nagykorúság; dr. Rétvári László Hol is

élünk?; Drággfy Kamilla Megszállás Ma
gyarországon; Lázár László Egy erdóntúli Kajafás 
megtérése; Czire Dénes A nemzeti lét védelmezői; 
Balogh Károly "Behunyt szemű" sikolyok?

A  Pest Megyei Hírlap irodalmi oldala 
Villa Nigra címen részletet közöl Ábrahám 
János Picula regényéből.

A  pápa könyvet írt, melyet a közeljövő
ben egyidejűleg húsz nyelven fognak pub
likálni. Előzetes hírek szerint a m ű páratlan 
egyvelege a tanításnak és a merengésnek, a 
terápiának és az atyai érzéseknek, az orto
dox szigornak és a nyitottságnak.

A  bukaresti rádió magyar szerkesztősé
ge súlyos problémával küzd: felvetették, 
hogy a vezetőség (amelynek egyik tagja 
sem tud magyarul), olyan főszerkesztőt he
lyezzen a szerkesztőség élére, aki beszéli a 
nyelvet és ismeri kultúránkat, mert a mos
tani műsor- és káderpolitikája arra irányul, 
hogy a kemény, fajsúlyos, szókimondó 
anyagokat és embereket kiszorítsa az adás
ból, melyet így szórakoztató magazinmű
sorrá kíván degradálni.

Nicolae Labis versét idézzük a vízszintes 2., 
függőleges 1, vízszintes 59., 92., 26. és 39. számú 
sorban. Kányádi Sándor fordítása.

VÍZSZINTES: 2. A vers első és második sora 
(zárt betűk: E, N, E, L, A, T, E). 17. Utca, 
oroszul. 18. Asszó. 19. Domború ábrázolás 
sík alapon. 20. Albán pénznem. 21. Közeleg, 
népiesen. 23. Azov egynemű hangzói. 25. 
GGU. 26. A vers hetedik sora (zárt betű: V). 32. 
Vízinövény. 33. Igeképző. 34. Huzamosabb 
ideig szemmei tart valamit vagy valakit. 35. 
Kicsinyítő képző. 37. Filmcsillag, románul. 
3.9. A vers utolsó sora (zárt betűk: M, Z). 40. 
Hengeres test. 41. Elöl megy! 42. Szárdíniai 
hegy. 44. Hegyes eszköz. 45. Tantál vegyjele. 
47. Állóvíz. 48. FD. 49. A keresztes hadak 
vezére. 51. TT! 53. Sebesen lovagol. 55. Buka
resti operaénekes (Ludovic). 56. Közönséges. 
58. Kis Ilona. 59. A vers ötödik sora. 63. Etikus 
fele! 64. A ház ... kert a házat övező zöldsé
ges, gyümölcsös. 65. Nyomatékos ívpapír! 
66. Összeszerel. 68. Súlymérték. 69. Bosz- 
szant, Ugrat. 70. Lakatlan! 71. Nyögés köze
pe! 73. NS. 75. A német- és magyarországi 
gépjárművek betűjele. 76. Névelős görög be
tű. 77. Saját kezével. 78. Hérosz. 83. Udvarias 
megszólítás. 84. Dalbetét a Toscában. 88. 
Erő...: a víz, á szél és a jég pusztító munkája 
a föld felszínén. 89. Piros folyadék. 91. Vágja 
a disznót. 92. Avers hatodik sora (zárt betű: O). 
95 A 13. sor egynemű hangzói. 96. Latin két
jegyű magánhangzó. 97. Francia és. 98. ... 
Ferre: amerikai színész. 99. Üdítő italt iszik. 
102. Skót nemzeti költő, az utolsó négyzet
ben személyneve kezdőbetűjével (1759—96).

105. Női név, az Adél francia változata.

FÜGGŐLEGES: 1. A vers harmadik és ne
gyedik sora (zárt betűk: T, O, Z, É, Ü, R, Z). 2. 
Vágóeszközt fen. 3. Csúszós. 4. Sport Club.
5. Lármásan viselkedő személyek összetar
tozó csoportja (két szó). 6. Réce egynemű 
hangzói. 7. Juhok hegyi karámja. 8. Székely- 
földi helység. 9. Mister. 10. Táplálkoztam. 11. 
Időszámításunk előtt. 12. Kripton vegyjele. 
13. Indiai nagyváros. 14. Pihen a széken. 15. 
Tartsa igaznak. 16. Madár gyomra. 22. Felvi
gyázó. 24. Utolsó 27. Egyéb. 28. Rút kevert 
betűi. 29. Az év utolsó hónapjának a iövidí- 
tése. 30. Körösfő vége! 31. Dohog, dörmög, 
népiesen. 36. Létrehozok. 38. A hézagot. 43. 
Amino-benzol, a vegyipar egyes szintézisei
nek fontos kiindulóanyaga. 46. Rendszerint 
téglalap alakú sima lap, amire írnak, névelő
vel. 47. Postai részleg gyors üzenettovábbítá
sa. 48. Vidéki asszonyság (két szó). 50. 
Káposztaféleség. 51. Tisztáz, megvilágít — 
németül. 52. Három, románul. 54. Cím, rang. 
56. A mélyen ülő felhő. 57. Szintén. 60. 
...mukfukk: se szó, se beszéd. 61. Női kolos
tor. 62. VKC. 67. Kapitalista. 72. Minden 
irányban. 74. Finnországi tó. 77. Léha, szél
toló. 78. Épület. 79. Két dimenzióban kiterje
dő. 80. Köztársaság Európa északnyugati 
részén. 81. Új-Zélandon élt óriási madárfaj. 
82. Titkos ügynök. 85. Valaki szándékával 
szemben. 86. A vadlibához hasonló madár. 
87. Le vele! ki vele! — német eredetű szóval. 
90. Labdarúgó-trófea alapító volt. 93. A föld 
felé. 94. Színültig. 100. Kettőzve: Leoncaval- 
lo-opera. 101. Fonetikus mássalhangzó. 102. 
A szobába. 103. Regény eleje és vége! 104. 
RS. 106. Ellenben.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 18. számában közölt, Ne engedd át 
másnak dm ű rejtvény megfejtése: Azt, mi rád tarto
zik,/amíg megvillanhat!éle a kaszádnakj— ne engedd át 
másnak.
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