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RECRUDESCUNT
Majdnem egy éve támadt az az azóta sem 

továbbgondolt gondolatom, hogy a régi sebek 
megújulásáról szóló lírai futam nem egyéb merő 
babonánál. A seb, amelyik lüktet és vérzik, ele
ven, bármikor szenvedtük is el; legfeljebb éve
kig nem jutott időnk rá, hogy foglalkozzunk 
vele. Én például — így gondoltam akkor, egy 
évvel ezelőtt — bármikor az eredeti intenzitá
sukkal (kis híján azt írtam: tetszés szerint) fel 
tudom idézni az évtizedes sérelmek hatását, a 
fájdalmakat, a hangulatokat. A dialógusokat is; 
sokszor még a hangsúlyát is azoknak a monda
toknak, amelyeknek soha nem lett volna szabad 
elhangozniuk, de most már örökké fognak élni, 
s nincs fegyver ellenük. Ez kellemetlen ugyan 
módfelett, de az ember végül a legrosszabb tu
lajdonságait, szenvedése legfőbb forrását is 
megszokja, például azért, mert egyszer csak ki
derül: egy másik országban éppen azért szere
tik, mert ilyen.

Abban a tavalyi kora nyári hangulatban egy 
szlovákiai vendéglátó-üzemegységben el sze
rettem volna mondani valakinek, hogy milyen
nek láttam az 1989 előtti korszakot, s benne 
magamat. Ez a kor régen lezárult ugyan, mégis 
fontos: eddigi életünknek aránytalanul nagyob
bik részét vitte magával. Ez volt az az idő, ami
kor szívesebben ültem somorjai, vágsellyei, 
pozsonyi kultúrházakban, sörözőkben, blokkla
kásokban, mint budapestiekben. S jóformán be
le sem fogtam a szónoklatba, már tudtam,
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ALLAM PO LG ARSAG
Ezt a cikket vitaindítónak 

szánnám. Szeretnék a barátság 
és a kölcsönös megértésre való 
törekvés nevében néhány gon
dolattal hozzájárulni ahhoz az 
írószövetségi párbeszédhez, 
aminek során elhangzott az a ki
jelentés, hogy tisztségek viselői 
csak hazán belül élő magyarok 
lehetnek, hiszen a többiek nem 
magyar állampolgárok.

Ez a kijelentés, más formá
ban, a Magyar írók Világtalálko
zóján is elhangzott — ott is 
ellenvetéssel éltem.

Nem azt akarom tisztázni,

kik lehettek vagy lehetnek az író- 
szövetség tagjai vagy tisztesei. 
Személy szerint én örülök an
nak, hogy tagnak számítok és 
semmilyen más ambícióm nincs, 
mint tagtársakkal találkozni, a 
székházban ebédelni vagy ká
vézni, időnként a könyvtárat 
használni, s ha mások ezt jónak 
látják, írói estet tartani.

Mindezektől teljesen függetle
nül TAGADOM, hogy ne lennék 
magyar állampolgár, holott ma
gyar papírjaim régesrég lejártak.

Magyarország területét 1956 
» > »  folytatás a 2 -3 . oldalon
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szemérmetlenségre készülök. Az első döcögő 
mondatokat sűrű csönd követte, pohárba pil
lantások, s apró fehér robbanások odabent.

Arról kellett volna beszélnem, hogy mi, ma
gyarországiak — bár nem lehetetlen, hogy a 
többes számot önkényesen használom itt — 
noha sűrűn jártunk ezeken a tájakon, tartós sok 
próbát kiállt barátságokat szőttünk és "termé
keny" munkakapcsolatokat alakítottunk ki, 
mindig hiányoltuk önnön önzetlenségünk tu
dását. Mintha a legemlékezetesebb találkozá
sokból is hiányzott volna a természetesség, s ez 
alól csak a határ fölött köttetett szerelmek je
lenthettek kivételt. A magasban ott terpeszke
dett — determinált is, nemcsak motivált — a 
nemzeti összetartozás tudata. Nem az a baj, 
hogy máshogyan vélekedtünk a dolgokról, ha
nem az, hogy nem eléggé máshogyan. Az 
együttgondolkodás imperatívuszáról kellett 
véleményt nyilvánítani — s volt, aki úgy gon
dolta, azt kell megtagadnia —, nem könyvek
ről, nőkről vagy futószögstabilizátorról. Nálam 
ebből gyakran nyomasztó érzés fakadt: mi va
gyunk azok, akik önként (és hősiesen) válla
lunk valamit, ami a határon túli magyaroknak 
kényszer csupán, avagy lehetőség: "államalko
tó" nemzet tagjaiként ereszkedünk le a "kisebb
ségiekhez".

Nemzeti egység! — a kimondatlan jelszóban 
volt valami jó is. A hiánypótlásra született meg, 
hiszen — vagy pedig — a közeg, amelyben itt is, 
ott is forogtunk, nem a nemzet volt, hanem 
néhány kisebb-nagyobb értelmiségi kör. A szel
lemi megnyilatkozások, amelyeket tiszta for
májukban megjelenő fogalmaknak véltünk, e 
fogalmak magánértelmezései voltak. Nem, 
nem néztük le akkoriban sem az önkritika sze
repét, "korszerűsödtünk" és "kritikailag viszo
nyultunk"; csakhogy a saját egységeszménk 
fölötti önironikus mosolyunk is az összetarto
zás-tudat benső bizonyosságát erősítette. Mi 
végrehajtjuk a feladatainkat, mások rosszabbul 
csinálták. S szükség volt erre a mosolyra azért 
is, mert a faktumok egy másik változatot hite
lesítettek, s akkoriban gyakran idéztem a bi
zonytalan forrású, de talán erdélyi eredetű

mondást, amit Csiki Lászlótól hallottam elő
ször "Legalább mi magyarok tartsunk szét!"

Hogy a magyarországi politika s a társada
lom többsége — az információs űr miatt vagy 
egyéb okokból, nem tartozik ide, de megérne 
néhány misét — nem látott túl a határokon, ezt 
ma mindenki tudja. Aki meg átlátott, gyakran 
apriorisztikusan gondolkodott, s ítéletalkotását 
nem homályosították el a tények. A "nemzeté
pítés" nagyobb dicsőségére aztán ez a szemlélet 
átöröklődött a demokrácia korszakára is. S vé
gül kiderült, hogy a kapocs, amely távolról úgy 
tűnik föl, mint ami óv és összetart, belülről 
gyakran bilincsnek látszik.

Rigolyás ember lévén, korán igyekeztem 
megismerkedni a történelmi örökséggel, mégis 
későn ahhoz, hogy megóvjam magamat a trau
mától, amit az az ezernyi ostobaság okozott, 
amelyet a sajtószabadság nemzetemre és nem
zedékemre szabadított. A demokráciának ezer 
arca van, s a legellenszenvesebbel éppen azokra 
néz, akik az életüket szánnák cserébe az eljöve
teléért. A nemzet pedig, amelyik egyik legnép
szerűbb legendájaként ápolta saját indi
vidualizmusának mítoszát, egyik pillanatról a 
másikra átokkal sújtotta az egyéniség fényűzé
sét. Addig csak megmosolyogtam, most már 
megvetettem azokat, akik Budapesten akarták 
eldönteni, mit éreznek, mit gondolnak, mit 
akarnak a határon túli magyarok. Megérett a 
tanulság: más életet éltünk, más utakat kellett 
bejárnunk, és mások voltak az esélyeink is. Sok
szor a legfontosabb tapasztalatainkról derül ki, 
hogy lefordíthatatlanok. Ámbán a hajdúdorogi 
püspök tapasztalatai sem mérhetők össze a 
büdszentmihályi harangozóéval.

A magyar kisebbségek saját magatartásfor
mái? Az erről szóló érvrendszer kétélű fegyver 
lehet, hogy valamely, a magyar kultúra főváro
sában született kávéházi blöff lesöprésére szol
gál, de lehet, hogy csak valamilyen regionális 
partikularitásban rejlő érdek igazolására. Az 
adatokat kell ismernünk! — mondtam 89 előtt. 
Politikára van szükségünk, nem metaforákra! S 
lám, lettek kisebbségi magyar politikusok. S 
sokan közülük ki sem fogynak a képzavarok
ból. Annyit beszéltünk a szükséges beszédmód 
kialakításáról, annyit vitáztunk, hogy már sem
mit sem tudunk. Ma nemcsak az ellenállás kul
tuszáról szóló regék komolytalanok, de az 
ellendogmák is, amelyek cáfolni kívánták a mí
toszokat. Az, amit Budapesten a nemzeti egy
ség tagadásának értelmeznek, sokszor politikai 
szükségszerűség. Amit viszont odakünn kény- 
szerűségnek tüntetnek föl, van úgy, hogy csak 
a kényelmesebb megoldást jelenti.

Istennek hála, a helyzet eléggé áttekinthe
tetlen ahhoz, hogy hamarosan morális kény
szert érezzünk a tisztázására.

Mindennek egy kis töredéke volt az, amiről 
hallgatni kényszerültem abban a szlovákiai 
kocsmában. De ez a töredék az egész probléma
kör kulcsa: a folyton működő küldetéstudat 
(Amely azért időnként fontos célokat tudott 
kijelölni magának.) A vodka fölötti hallgatást 
megelőző napon felszólítottak, nyilatkozzam 
arról, nem éreztem-e mellőzve magam, amikor, 
népfölkelések évadján kiderült, hogy nincs már 
szükség rám Csehszlovákiában. Annyi biztos: 
a fordulat hozta tapasztalás a hasznomra — a 
hasznunkra — vált.

"Ne haragudj, én sohasem tekintettelek 
misszionáriusnak" — mondta a szemben ülő 
hölgy a pohár fölött. Persze: én sem magamat. 
De a választott tárgyban rejlő erkölcsi tartalmak 
óhatatlanul visszaháramlottak a cselekvőre. Ol
csó módszer volt, valljuk be; s a magasztosság 
elorzott hajdani glóriájáért nem volt fölösleges 
és súlyos büntetés a magány és a passzivitás 
nem sokkal később beköszöntő korszaka.

A morfondírozás ideje, amely naponta 
újabb felismerésekre késztet. Most, ahogy e so
rokat írom, már arról sem vagyok meggyőződ
ve, hogy azok az emlegetett régi hangulatok 
előhívhatók.

ALLAM PO LG ARSAG
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november 29-én hagytam el. Ez a 
terület egy kis keletközépeuró- 
pai ország volt (nem "keleteuró
pai", mert ez a szovjet korszak 
politikai címkéje és nem "közép- 
keleteurópai” mint ezt egyes, a 
földrajzhoz nem értő esztéták ál
lítják), melynek határai 1919-ben, 
1939-1941 között, valamint 1945- 
ben, de facto is, jogilag is módo
sultak, a geopolitikai helyzet reá 
m ért következm ényei szerint. 
Nagybritannia, az elmúlt közel 
ötven év során, egykori birodal
mának több mint kilenctizedét el- 
vesztette . De elképzelhető-e, 
hogy azok az angolok, akik egy
kor a világbirodalom Indiájában 
éltek, ne lennének többé angol ál
lampolgárok? Vagy elképzelhe
tő-e, hogy az óscserkész, aki egy, a 
búrok elleni vesztes csata után, 
elfogattatása elől Amerikába me
nekült, elvesztette volna brit ál

lam polgárságát? Vagy a Brit- 
Guyanában élő skót postamester, 
aki Guyana 1966-os függetlensé
ge után helyben maradt, ne lenne 
többé, vagy valamilyen módon 
ne lehessen már brit állampol
gár? Magyarországról én azért 
távoztam el, mert féltem attól, 
hogy a megtorlás engem is, a kis 
diák-újságírót és a jelentéktelen 
ellenállót, aki egyszál oroszt 
vagy ávóst meg nem ölt, ugyan
úgy felgöngyölít, mint a nálam 
súlyosabb, lényegesebb embere
ket. Félelmem nem volt egészen 
alaptalan.

Ám ha történetesen csak egy 
"jobb életért" menekültem volna, 
mint menekültek oly sokan, vagy 
ha hetvenben, vagy nyolcvanban 
maradtam volna le egy nyugati 
úton a hazatérni készülő repülő
ről, vagy ha otthon maradtam 
volna és most indulnék útnak, 
külhonokban szerencsét próbál

ni, s mondjuk húsz-harminc évet 
távol töltve Dardzsilingben hal
nék meg, akkor nem számítanék, 
nem számítottam volna magyar 
állampolgárnak?

A hazatérés ugyebár ma már 
nem probléma, akár vizitelni, 
akár maradva jön az ember. De 
1964 és 1975 között minden ví
zum kérésem et e lu tas íto tták . 
1968-ban Londonban találkoz
tam egy ifjú, Budapestről jött és 
visszatémi-elfelejtett hölggyel, 
aki elmesélte, hogy otthon a Bel- 
ügyben többek között az is a fel
adatai közé tartozott, hogy az én 
nyugati (főleg magyar) újságok
ban megjelent cikkeimet kicédu- 
lázza. Ezt több szempontból jó 
tudni: (a). Bár nem politizáltam, 
Kádár János fullajtár algóréjai en
gem valam iképpen veszélyes 
embernek számítottak. (Később 
csupán egyes könyveim kerültek 
zárlat alá, de olyan szigorúan, 
hogy azokat még a volt Csehszlo
vákiába látogató barátaimtól is 
elvették.) (b). Van tehát egy bel

ügyi dkkbibliográfiám, 60. szüle
tésnapomra a jogfolytonosságot 
gyakorló hatóságok megajándé
kozhatnak vele. (c). Egyes adata
imat, lám, jobban ismerték egye
sek, mint saját magam.

A hetvenes években kaptam 
egyszer egy értesítést afelől, 
hogy kivásárolhatom magam a ma
gyar állampolgárságból. Még az 
összeget is megjelölték: 200 angol 
font volt az; akkora összeg, mint 
ma kétezer. (Sub rosa: ugyaneb
ben az időben, a magyar állami 
antikváriumon keresztül nemze
ti könyvritkaságokat lehetett vá
sá ro ln i, b o rso s  d o llá r  áron. 
Kutatási célokból vettem néhá
nyat. Ha meghalok, az írószövet
ség könyvtára m egörökölheti 
ezeket.)

Az állampolgárságból való 
önkivásárlás lehetősége elgon
dolkoztatott. Azért, m ert még 
1957-ben utolért egy olyan fenye
getés, a kádári Magyarországról, 
hogy: megfosztanak állampolgár
ságomtól, ha nem térek akkor,
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YANKEE RIE ELEY SON
Hej, Idaho, Vércsorog és Utah!
Mérgezettek a konnekti kutak!

(Chicagói csángó népköltés)

Majd Pürkereczbúl is lesz Pasadena, 
s eljó Tordára Bill, a hasadékba, 
jár-kel, lovall az aranyerivel 
íródik róla vers, szépszerivel...

Költői véna, ne légy laza véna, 
szonettedet ne szője haza-séma, 
dm legyél benne, mint Bill: very wel!
Ne paráználkodj soha Terivel,

csábítson bár a Grand Putzér Kanyon,
önérzeteden nincs nagymama-nyom,
hisz egyre megy már Csíkszentpöcs vagy Long Beach:

nincs arra mód, hogy végzeteden csonkíts... 
Klementinád idők cementina: 
mit ér a tere, ha sorvad már ina?

QUOD ERATO CANTABILE
(Molto troppo, ma non allegro)

Gyúrt leveleim böngészgeti Goethe, 
kérges kezembe tőrt döf Nostradamus: 
nehéz a férfi sorsa post Adamus...
Úgy fogy a magva, mintha árnya nőne,
s egy frajlának se súgja már, hogy schöne 
kurvább az elme, mint a szende ánusz!
Oh, pannónföldi kancemende, Janus, 
ki Galeotto ringyójába lőne,

mint Szent Tehénybe Trismegistus Hermész, 
vagy kő Konstansba latra Amadéja, 
hogy lángot vet dupéja, kanapéja...
Nászuk fölött Apolló messze elnéz: 
oh, mit ehetnek mások e likon?
Pokol az Éden, kettős Hell-ikon!

Constantin Brancusi: Csodamadár

SZATÍR-IKON
Horácz valék, a holdvilág feresztett, 
nemzett atyám a Quintesszenciából, 
mert hírnevet manapság nem szerez tett — 
tanúsíthatja ezt Petőfi Sándor.

Hiába hordok véremben keresztet, 
mit hölgyhüvely hozott át Perzsiából, 
mert hímségemtől egy párthus se reszket — 
még nemzetünk kandúrja sem miákol.

Quinthús valék, Meczénás hév kliense, 
combjai közt csak mélán eclogáztam, 
ó, nem esett meg vélem még ilyen se —

lötyögtem bent, mint tízszer tíz a százban! 
De lettek ódák, bő epodoszok!
Lottyadt testemnek csontja oly rozog!

HARÚN AL—RASID P O R U K , 
M IN TA SZIKLA
(E mesét a székely bánja!)

A csíki télben Harún Al-Rasid 
kérdez: "Naponta mennyit nyel hasid?
Hisz Szent Imrénél nincs büdösb gyaur!" 
Rázöng a széköl: "Ej no, hagyja úr!
a madarasin láttam egy pasit, 
amint nyelvével fenyvéket hasít — 
recsegték is a csórók, magyarul...
Ehejt, ahun a sorsuk kanyarul...

Szúrós talpával kaptat már a druzsba!
Be ne durrantsa tomposát Búsba!"
Nagy népharag dörg át a kalifán:

"Mi mást tegyek, ha fogytán havi fám ? "
Ám ekkor ott terem egy mohamedve, 
s úgy megfacsarja: elcsorg doha-nedve!

(Holnap legyen a Ti vendégetek.)

egy bizonyos időn belül haza. 
Tudjuk, a hangok enyhültek, mu
táltak, megváltoztak. A magam
fa jtá t e lőszö r d issz id en sn ek  
minősítették, majd külföldre sza
kadt honfitárs lett, mialatt forra
d a lm a , e lle n fo rra d a lo m b á l, 
októberi eseményeken keresztül 
népfelkeléssé változott.

Mitől kell félni manapság, mi
lyen aggodalmak "gyurmálják" 
jogaink és terminológiáink via
szát? Term észetesen egyfajta 
"Boszniától", vagyis attól, hogy a 
környező államok m agyar ki
sebbségeit a kulturális dominád- 
ón túl, bizonyos helyzetek ku
tyaszorítóba keríthetik. Egy er
délyi férfitől hallottam, hogy ő 
bár magyarnak vallja magát, ma
gyar állam polgárságra igényt 
nem tarthat, mert azt a románok 
"több mint rossznéven vennék." 
Hogy is vagyunk ezzel a dolog
gal? Az illető magyar állampol
gárnak született 1943-ban. Aztán, 
mivel szülőfaluját Romániához 
csatolták — a történelemben má

sodszor, először szülőapjával tör
tént meg ugyanaz, mint ővele — 
román állampolgár lett. Ez eddig 
nem vitás. Kérdés azonban, hogy 
mi lett az ő eredeti állampolgár
ságával (apja állampolgárságáról 
nem is beszélve), mihez születési 
joga volt. Elvesztette? Elvették 
tőle? Az országhatár tologatásá
tól lett függővé? Le nem mondott 
róla, az bizonyos. Mert miért ne 
lehetne barátunk kettős állampol
gár? Magyar, mert annak szüle
te tt, rom án , m ert rom án 
fennhatóság alatt él. A két keze
men sem tudom összeszámolni, 
hány olyan (nem magyar) nyu
gati ismerősöm van, aki ezért 
vagy azért kettős állampolgár. 
Van azonban egy olyan barátom 
is, aki hármas állampolgár, há
rom legális útlevele van. Egy 
guyanai, mert ott született, egy ír, 
mert ír szülők gyermeke, és egy 
angol, mert Londonban nevelke
dett, ott járt iskolába, most ott él.

Mit tehetnének vagy tenné
nek a románok, ha az ottlakó ma

gyarok kettős állampolgárok len
nének, azzal együtt, hogy romá
niai "rezidensek" maradnának? 
Nem tudom. De azt sejtem, hogy 
a vagylagos állampolgárság nem 
annyira jogi, mint politikai kérdés.

Jómagam  brit állam polgár 
vagyok, brit útlevéllel utazom. 
Nemrég felajánlották, hogy "ve
gye föl magyar állampolgársá
gát, váltsa Id magyar útlevelét." 
Nem álltam kötélnek. így nem. 
Mert én nem vetettem le magyar 
állampolgárságom, nem vásárol
tam ki magam, és nem hittem an
nak a kádári, 1957-es fenye
getésnek, hogy azt elveszik tőlem. 
Nem ismerek és nem ismerek el — 
ha lenne ilyen — semmilyen olyan 
hatósági intézkedést, mely magyar 
állampolgárságomtól megfosztott 
volna. Az állampolgárságot nem le
het elveszteni kártyán, elcserélni 
malacért, vagy, egy diktatúrában, 
idegen országok érdekeinek meg
felelően megfosztani tőle a pillanat
nyilag nem kívánatos, vagy 
eltávozott polgárokat

Elidegeníthetetlen emberi jo
gunk, hogy szülőhazánk állampolgá
rai maradjunk!

Mellékkörülmény: hol élünk, 
meddig, mikor mentünk el, mi
kor tértünk haza, vagy nem tér
tünk haza. Én történetesen Íror
szágban élek, már tíz éve, s ha 
akarnám, ír állampolgár is lehet
nék. Nem tartok rá igényt. Ha 
hazamegyek Pestre, nincs ma
gyar személyazonosságim, mert 
nem vagyok most ottani lakos. Ez 
rendjén van. Magyar útlevelem 
sincsen, mert "nem váltottam ki", 
de m agyar állampolgárságom 
nem függhet attól, hogy van-e, 
avagy nincsen magyar útleve
lem. Mint ahogy többmillió ott
hon  szü le te tt és élő m agyar 
lakosnak sincsen, m ert (még) 
"nem váltotta ki." Azt értem és 
elfogadom, hogy nem vagyok 
magyarországi rezidens, s lakos
jogaim — bármikor legyenek e- 
zek — nincsenek. De megma
gyarázná valaki, miért nem szá
mítok magyar állampolgárnak?
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EGYED EMESE

MESÉK
Nem  is a kételkedés: a bi

zonytalanság mérgezi meg az 
életemet; és magadon kívül nem 
ajándékoztál meg, csak a halan
dósággal, a halál bizonyosságá
val.

Mondom: mérgezi, hiszen ag
godalom kíséri, mint az árnyék, 
azokat, akik mellett legszíveseb
ben őrangyalként járnék — és 
nincs az az ígéret, eskü, szerző
dés, amely megnyugtatna, ha fél
ten i kezdem  a törékeny sze
relmet; a hit talán nem is több 
mint a bizonytalanság tagadása 
— közömbösség a kísértő kérdé
sek iránt.

Tolvajok
A folyó jobbpartján ezer lépés 

hosszú sétakert. Közepén, mint 
háton a gerinc csigolyasora, kavi
csos ú t — fogatok, talán gyalog- 
hintók számára. De azt is csak a 
gyalogosok használják.

Kis hunyorítással nyugat-ke
let irányú ez a k e rt Az ú t jobb 
oldalán ovális tó szigettel, csó
nakházzal.

A tó és az út között szökőkút 
mészkő faunokkal és szirének
kel. A pavilonban szólhatna az 
aulosz, a barbitosz, csattoghatna 
a krotalon.

De üres a pavilon. Padlóján 
kulcsra zárható csapóajtó; vesz- 
szőseprűikért nyitogatják Gorgó- 
fejű, rosszkedvű asszonyok főleg 
késő ősszel, am ikor a falócák 
alatt száraz platánleveleket zör
get a szél és a csónakok felfordít
va sorakoznak a parton, mint 
szemfedelek hajdani harcosok te
temén.

Az úttól balra, az ötszázadik 
lépésnél, megbontott kőfal a nas
polyafa m ögött. Féltenyérnyi 
széles, de már kiszáradt vízme
der az útra merőlegesen. Ide az
tán  nem  já rn á n ak  in n i sem  
méhek, sem lélekmadarak.

Az út nyugati végén, de itt az 
utak kereszteződésénél is kiszá
radófélben levő jegenyék. Tele fa
gyönggyel, szarkafészekkel. 
Hold leskelődik a fészkekbe Su
gara megcsillan a drótszálakon 
és egy-egy göm bölyű titkon. 
Üvegcserép, dió, gyűrű — csak 
találgathatjuk, mi gyűl a magas
ban.

A kőfalban azonban bronz 
amfora volt, és tiszta víz folyt be
lőle: kerti kút szomjazóknak és 
mindenkori andalgóknak. Nem 
tudjuk, mikor törték meg a falat, 
mikor került a korsó tolvaj kezek
be. Bizonyára nem volt puszta 
dísz, hiszen azóta a forrás is meg

szökött, a kőfal értelmetlenül me- 
redezik a fák között, a pihenőpa- 
d o k a t odább  kö ltöz te tték , a 
villamos zaja jobban behallatszik 
a sétányra, és kevesebb a bokrok 
közt surranó énekes madár.

(Ha azt akarod, érjenek téged 
is a helyi csodák, már első nap, 
ahogy a városba érkezel, igye
kezz átmenni valamelyik hídon 
(tulajdonképpen átjutni egy má
sik partra, mint ahol korábban 
éltél), és végigmenni a sétatéren. 
Ez az ezer lépés közelebb visz 
ahhoz, amit ismerni szeretnél, és 
ahhoz, aki után sóvárogsz. Ad
dig menj, amíg madárszót nem 
hallasz, és meg nem pillantod a 
délnyugati égbolton — lehet, 
hogy még napvilág — az első hu
nyorgó csillagot.)

Az örök táncdal
Cytheris tudta, mi vár rá a la

komán. Lassan készült, megadta 
a módját mindennek. Haját szo
rosan letűzte, szemöldökét ível- 
tebbre rajzolta, tunikáját keskeny 
pántial szorította össze a dere
kán. Gyöngysorát a kulccsontnál 
keresztbe fűzte, aztán hóna alatt 
hátra vezette, és hátul, a két la
pocka között szorosra kapcsolta.

Indult, kezében elefántcsont- 
ládika, benne égetett agyag gyű
rűk, rudacskák: festett kellékei a 
készülő mutatványnak.

— Hol késik a táncosnő? — 
fordult a vendég szomszédjához.
— Ilyen melegben nem is ízlik 
igazán az étel, de hát ki is utasíta
na vissza egy ilyen szívélyes 
meghívást?

— És aztán hogy érted te a 
tánclépéseket, bölcs Theireszi- 
ász; megérinted a hajladozó de
rekat, nyújtózol a kígyózó karok 
után? — Majd kérdezek, ha nem 
értem — kedvetlenedett el az ide
gen. (Ez már nem is tapintatlan
ság; ostobaság, vagy még inkább 
kegyetlenség, gondolta, és csüg
gedten fordította el világtalan 
szemeit Xenophónról.)

— Küldjünk valakit utána?— 
kérdezte egy tejesbőrű fiúgyer
mek. — Nem tudja, hogy vendé
g ü n k  van , e zé rt o lyan  ké
nyelmes.

— Hagyd, majd csak ideér — 
szólalt meg ismét Theiresziász.
— Te meg ne ízetlenkedj, ha nők
ről vagy kígyókról gondolkozol, 
sosem tudod, mit hoz a követke
ző találkozás — vetette oda Xe- 
nophónnak.

De már be is lépett Cytheris. 
Ujjai éppencsak elsiklottak a zsá
lyavizes tál fölött; körbemosoly- 
gott, megállt a vendég heverője 
előtt. Meghajolt, aztán ládikájá- 
ból pillanatok alatt fejére építette 
a színes tornyot.

Elindult. Valaki lírájába ka
pott a sarokban, ő csak krotolon-

jait csattogtatta, úgy lépdelt, for
dult, ringatózott

— Egyensúlyoz a táncosnő, 
— mondta Theiresziász csak úgy 
magának, és érzékszervei élni 
kezdtek. — Mennyivel könnyebb 
ezeket a játékszereket egyben tar
tani, mint a lélek atomjait... Ugy- 
e, barna a bőre, és sötét a szeme 
is?

— Igen, uram — felelt a fiú, de 
babonás tisztelet ült ki az arcára.

— Bocsáss meg, Theiresziász, 
a meggondolatlan szavakért — 
sietett helyrehozni hibáját a túl 
magabiztos szomszéd. — Min
dig sejtettem, hogy látsz te, csak 
valahogy másképpen, mint az 
egyszerű halandók.

— Figyeljük a táncdalt — 
hallgattatta el a mentegetőzőt a 
vendég.

(Leidenben, a Rijksmuseum 
van Oudheden gyűjteményében 
van egy amfora, amely előtt za
varba jön a kíváncsi. Festett váza, 
oldalán összegubancolódott tes
tű kígyópár — villás nyelvükkel 
egymásra sziszegriek. Lefittyedt 
állkapcsuk alatt magányos del
fin. Kétoldalt, mint egy-egy őrző 
rája: riasztó szempár.

Honnan az edény? Talán az 
idősebb Brügosz műhelyéből. De

a festett alakok, a szemek hallgat
nak.)

— Ott voltunk mind a kútnál 
— kezdte lebontani egyensúlyo
zó építményét fejéről a táncosnő 
—, ott voltunk, körbefogóztunk, 
virágzó fák kardalára forogtunk.

Nem lehetett megkülönböz
tetni egyre dallamosabb hangját 
az emberi beszéd ritmusát, hang
színét egyre jobban imitáló líráé
tól. Cytheris hol fátyolos, hol 
villámló szemekkel mondta éne
két és néha pillanatokig maradt 
ugyanabban a testtartásban, égre 
m utatva m inden porcikájával, 
vagy mindenestől a padlóra zu
hanva.

— Később a csörtető Akhille
usz hírére gyökerek, fellegek mö
gé rejtőztünk, te is, uram, te is, 
emlékezel? — szólította meg sor
ra a jelenlevőket. — Akhilleusz 
pajzsán az ismert ábra; fején az 
óvó-riasztó sisak! Úgy húzódott 
be jól a kút mögé.

Troilus lovon jött, puszta ke
zében dárda. Mezítelen volt, csak 
a lábát védte saru. Mosolygott, 
amikor a kőoroszlánok közül elé
be toppant Akhilleusz.

Halálában is mosolygott a les
ből támadóra Priamosz és Heka- 
bé gyermeke.
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jármát megunva olajra lép Fekete Vince y 4

S Z I V E R I  J Á N O S  V E R S E I
PRÓFÉCIÁK
nem Páris, sem Bakony: 
vér és takony.
Hol a léptek, s a lépték is 
csak olcsó recsegés - - 
Feledés jár át.
De őrzi a cserép cserepek 
szubsztanciáját —
és dúl a dal— feldúl.
Fordul a tömeg 
szervezeti fantom 
agy lendkereke.
(Lehet-e kegyvesztett a vezérürü?)
Röpköd az ürü
lék,
mint szoba-konyhában a legyek.

Falhoz, falon, 
s faltól falig: a  k é p le t .
Megállók.
Kovakő szívvel ama teleologikus tűben. 
Szél rágja a fákat — 
s fejemet. Ha kihalok kihalok.
És bennem tér terem.
Megmozdul az enyészet terve.
S minden kihal velem - -
ha eláraszt a ragyogás, 
afféle prófétikus férfi gagyogás.
Nem "hízik" rajtam a hús, 
dobon szárad a bőröm.
A  nyelvet is alig töröm — 
s túrom.
Lelkem az egekben totyog.
S félek, ha hallom, hogy 
élek.

Romlik az érték
és értékítélet. Mértékegységet bont 
— s asztalt — a báli 
gyársereg.
S mint ki fejében hordja végbelét, 
döfödi az Ég
a Föld ölét: össze-szét, föl-le.
Nyakig szarban
a tárgyak------
Elfutok, de bevárlak.

DIA-DAL
(sláger)
szárad az eresz alatt a paprikafüzér 
s kókad a bukszus a napon 
ez aztán a luxus 
tornával formálom deli alakom
itt lakom
ebben a házban a 48-as szám alatt 
nőm ebédre süti a halat leég a hal 
ihaj csuhaj

ablakom alatt kert és ketrec 
az alakom most nekem kedvez: 
jogosan élhetek alhatok 
ha hallgatok

mint aktatáskában lapuló beszámoló-anyag 
mozdulatom oly hanyag 
és zsírban sistereg a dal 
megmaradni! — ez már föltétien diadal

FEKETE VINCE

SZIVERI JÁNOS KÖLTÉSZETE
Léttapasztalat és elmúlás tudat, avagy az egzisztenciális 
helyzetérzékeléstól a szem élyesség megtalálásáig

— részletek egy nagyobb tanulm ányból —
SZIVERI JANOS harminchat éves volt, 

amikor 1990-ben, röviddel azután, hogy Vajda
ságból áttelepdett, Budapest szélén, Kelenföl- 
dön egy bérlakásban testileg-lelkileg megtörve
meghalt.

Ennyi eszendő sok is meg kevés is.
Ha az emberélet hagyományos mércéjével 

mérjük, kevésnek találjuk. Ha pedig — költőről 
lévén szó — egy másik, mindezidáig nem sza
badalmazott mértéket alaklmazunk, és iroda
lomtörténészeink által legalább kuriózumként 
mindezidáig megíratlan, "gyors pályát leíró" 
költőélettörténeteket veszünk alapul, nem sok, 
nem kevés: elég. Különösen érvényes ez Szive- 
rire, hiszen — hangozzék ez bármennyire mor- 
bidnak is — lírája a halál megtermékenyítő 
közelségének hatására kerekedett le, teljesedett 
ki és vált igazán nagy költészetté.

Krisztus például harminchárom éves volt 
És küldetését, földi pályafutását beteljesítette. 
Nincs szabály erre. Van akinek ötven évre van 
szüksége, van, akinek többre, és van, aki inten
zíven él, s elég neki húsz-huszonöt-harminc- 
harmincöt esztendő. És az életmű éppolyan

kerek és egységes, mint akinek a sors kegye 
folytán több idő állott rendelkezésére.

Nem szeretjük az erőltetett párhuzamokat, 
ezek épp olyan rosszak lehetnek, mintha a súr- 
lókefét próbálnánk — valami vélt hasonlóság 
alapján — társítani a számítógéppel. Sziveri 
esetében mégis jogosultnak érezhetjük. Maga is 
szerette — főképpen költészetének utolsó peri
ódusában — személyét a Krisztus-szerep betel- 
jesítőjének látni. Sőt, a mítoszainkba mélyen 
beágyazódott szerep, az elüldözött és meg nem 
értett prófétáé, alapvető motívuma lesz lírájá
nak. Mint ahogy verseinek az európai míto
szokba való ágyazottsága is (más sarkpontok 
köré szerveződve) nyilvánvaló, hogy csak a ha
sonmás vagy Bábel problémáját említsük.

Sziveri költői pályája fokozatosan felfelé 
emelkedő. Csúcspontját utolsó előtti, posztu
musz kötetében éri el. Előtte már öt versesköny
ve jelent meg, ebből az első három Vajdaságban, 
a negyedik, az immár Magyarországon publi
kált pár verssel kiegészülve — a harmadik 
anyagát foglalja magában szinte teljesen, a má
sodikból pedig két verset tartalmaz. Halála

után egy évvel jelent meg a csúcspontot jelentő 
posztumusz mű, a Bábel után a Magánterület, 
ami válogatás az utolsó hónapok verseiből, da
rabjait — Zalán Tibor kifejezését parafrazálva 
— a Bábel elvarrásainak tekinthetjük.

Az opus tehát fokozatos felemelkedés, és rög
tön tegyük is hozzá: nem teljesen töretlen. Az 
első két kötetéről — sajnos — azon kívül, hogy 
kiérezhető az eredetiségre törekvés, az anyag
megformálásnak, az anyag megragadásának 
tudatos volta: nem sok jót írhatunk. Különben 
maga a szerző is elégedetlen volt ezekkel a 
versekkel. Úgyszintén kritikusai, akik azon kí
vül, hogy életidegenséggel, meg mi mindennel 
nem vádolták — ez esetben kivételesen jó ér
zékkel — egy tehetséges ember kísérleteinek, 
hangpróbáinak tartják. így is van: egy magában 
tehetséget és kivételes energiákat érző fiatal 
költő keresi a saját hangját és maszkokat pró
bálgat az előadandó szerephez.

Vannak szerencsésebb alkotók, akik már el
ső megnyilatkozásuktól kezdve teljes fegyver
zetben lépnek a szemünk elé. Leütnek egy 
alaphangot, és a továbbiakban csak azt variál
ják, lényegesebb módosításokat nem kell vé
gezzenek rajta. Sziveri nem ezek közé tartozott, 
mint ahogy Ady sem, és a példák egész sorát 
sorolhatnánk. (Természetesen az ellenpéldákét 
is.) Szivednek bejáratásra volt szüksége, és idő
re, amíg felismerte és megfogalmazta korának 
és helyzetének legadekvátabb kifejezésformá
ját.

Pont volt csupán az i-re, amikor 1983 elején a
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ALIG VALAMI
lassacskán én is kihalok 
gúzsba kötnek az évek 
körülem mindent elmarok 
már csak belül ha élek

fegyelmezetten rohad a levegő 
beszorult mint fába a féreg 
hová tűnt az égi legelő 
szívemet szorítja a kéreg
zakatolok mást se hallani 
csahog bennem a véreb 
alig maradt belőlem valami 
csupán e csöppnyi méreg

GUBANC
Restiket a bőröm meg-megremeg 
mint túlhajszolt lónak 
nevelnék egyre csak belém hogy 
a rossz is része a jónak
Bürök reped lengedez a bikanyál 
látom a bevert ablakon át 
bolhaként pattog a rőt gesztenye 
szellő cipeli az ősz szagát
Kócmadzag tekereg a gangon 
felüvölt a száraz trombitatölcsér 
poharam üres szomjan halok 
az asztalon sörösüveg öntsél
Lapulok töpörödöm már elfogyok 
rejtőzködöm akár a remeterák 
kényelmetlen gubanc vagyok 
mint aki hiába titkolja korát
Az elhalálozás nem túl nagy érdem 
a szeptemberi fémben dobhártya csattan 
velem hogy mi lesz hiába kérdem 
recseg a korhadt fapad alattam

VÉRCSE-RÉT
ez a harc lesz a végső
ez a lépcső
ez a lépcsőzetes arc
legyen ez az arc a legvégső harc

mennyi süket duma ketten 
legalább részlegesen 
egymást hogy megértsék 
vijjogunk mint a vércsék
csak egy belső vércsík jelzi 
lehetetlen ebben 
a földfeletti krumpliveremben 
a követelményeknek megfelelni
ítélet lett a hitt élet s aki vall 
se lát se hall
az idő megállt nem remél vércserét 
kifosztva végleg a Vércse-rét

égnek áll a haj 
akkora már a zaj 
sercegő nyelvek égnek s eltemet 
a rettenet
meg ázások süket duma vagy 
azok a zagyva képek — hú 
hó amerre nézek 
megint tél vagy
a megszokás 
kényszerítő érvei alatt 
a tapasztalat 
mély szennygödörbe ás
változatlanok a szerepek 
nehéz így egyre nehezebb 
az én világom más világ 
befogad majd ha befogad a másvilág

a halak vizet remélnek 
adj hát nékik már úgysem élnek 
levegőért kapkod a légcső 
ez az archarc legyen a végső

ÚJ GLOSSZA
Akit gúzsba köt saját szabadsága, 
csorgathat mézet tölcsérrel magába, 
megvillan agyában a szürke fény: 
alantas szándékú az emberi lény.

Csizmával rúgnak bár pörge farába, 
és korhad szaporán odvas falába, 
jelzi: van még lópikulányi remény — 
nem olyan hosszú, mint amilyen kemény.

Nyomorát viselve arról álmodik, 
zsebkendő helyett nyelvére köt csomót.
S mielőtt elszámolna háromig,

megszokja e romlott Paradicsomot, 
hol kóré közt szálkás libaszar szárad — 
és fáradt olajjal szítják a lázad.

SANZON MINDEN IDŐBEN
Vízzel felöntött lúgos garat 
zsenge ágat tépdelő vihar 
tárcámban lyukas garas ha maradt 
s a nyájból az önérzet olykor kimar

Ma hóban fakó köröm kaparász 
nyúzzuk csomagunk hét határon át 
érintésével fegyelmez a frász 
levegőt kapsz csak értem szájon át

Tüdőmön szúrom a hűvös nikotint 
ha cinkosok fognak a ködben kezet 
egy őrszem magához csalárdon odaint 
véreb és kopó majd nyomra vezet

Aki mint vetkezik később úgy arat 
zsebemben lyukas garas sem maradt 
Európa széle megtűri testünk 
s hogy i t t  vagyunk nyilván mert fejünkre estünk

korszak egyik legjobb magyar folyóiratát, az Új 
Symposiont a hatalom koholt vádak alapján 
megszüntette, a szerkesztőséget pedig felosz
latta.

Az 1961-ben indult Symposion az Ifjúság cí
mű hetilap mellékleteként az akkori fiatal írók, 
kritikusok és képzőművészek számára terem
tett nyilvánosságot. A nemzedék polemikus 
szenvedélye, új szellemisége öröklődött át az 
1965-ben Uj Symposion címmel önálló folyóirat
tá alakult lap tevékenységére is. A Bosnyák Ist
ván, Fehér Kálmán, Bányai János, Tolnai Ottó és 
Danyi Magdolna nevével fémjelzett kiadvány 
új fejezetet nyitott a vajdasági irodalom törté
netében. Legfőbb érdemei közé sorolhatjuk, 
hogy felkarolta a magyar avantgárdot, foglal
kozott a magyar- és világirodalommal, és új 
szempontú kritikák, elméleti cikkek publikálá
sával nagy hatással volt az akkori irodalmi ér
tékrend alakulására, ennek korszerűsítésére. 
Az érdeklődés sokrétűsége és az irodalmi mun
ka többirányúsága jellemzi a folyóirat körül 
megalakult Symposion kör tagjainak munkássá
gát is. Közülük ma is sokan a magyar irodalom 
fontos alkotói: Tolnai Ottó (a legtermékenyebb 
és legsokoldalúbb), Domokos István (aki legna
gyobb hatással van Sziverire), Ladik Katalin, 
Gion Nándor, Végei László stb.

Sziveri János 1973-ban került Újvidékre és 
1980-ban foglalta el, sorrendben Tolnai Ottó, 
Utasi Csaba és Danyi Magdolna után, a lap 
főszerkesztői székét. A magyarországinál pár 
fokkal liberálisabb jugoszláv politika — akár

csak elődjei esetében — lehetővé tette, hogy a 
kortárs európai művészeteket követve, a horvát 
és a szerb irodalom közvetítésével sok olyan 
haladó gondolatot átvegyen, ami az időszak 
legprogresszívebb magyar nyelvű irodalmi
művészeti lapjának a létrejöttéhez vezetett (vö. 
Keresztury Tibor: A forrásvizek barbársága. Al
föld, 1989.11. sz. és Félterpeszben. JAK Füzetek. 
Bp. 1991). A közvetlen elődje idejében a lapból 
kiszorult politikum Sziveri szerkesztése idején 
ismét helyet kapott. "Mi szabad gondolkodásra 
esküdtünk, ám gyorsan kiderült, hogy az 
»nincs engedélyezve«. Amint az avantgárd 
szellem kilép az esztétizmusok bűvköréből, éle
tére törnek" — mondta az előbb említett inter
júban Kereszturynak.

A költő által a vajdasági irodalmi élet hábo
rú utáni legnagyobb botrányaként, a sajtó-, a 
vélemény- és egyéni szabadság durva, bürok
ratikus megsértéseként értékelt hatalmi beavat
kozást alátámasztandó olyan vádak hang
zottak el az Új Symposion rovására, mint a 
privatizáció és bezárkózás, kvázi Tito-ellenes- 
ség, a bírálatok által az újságírás megsértése, 
személyeskedés, politikai éretlenség, ellenzéki, 
külföldi szerzők közlése stb.

Nyilvánvalóan egy koncepciós per vád
pontjai voltak ezek, amelyben olyanok döntöt
tek, akik még magyarul sem tudtak. S hogy 
semmi esélyük se maradjon, még a védekezésre 
sem adtak lehetőséget nekik. Egyedül egy belg
rádi irodalmi lap, a Knjizevna rec állott ki mel
lettük, de amint a költő az említett interjúban

elmondja, ezt is visszájára, ellenük akarták for
dítani, Belgrád-pártisággal toldván meg a vá
dak sorát.

Sziveri János ekkor, 1983-ban már harmadik 
éve volt főszerkesztője a lapnak; addig két ver
seskönyve jelent meg, amikor szerkesztőként és 
nemzedékének kulcsembereként egyszeriben a 
figyelem középpontjába került. Nemcsak szer
kesztőkként, nemzedékként próbálták őt/őket 
megsemmisíteni, hanem arra is gondjuk volt, 
hogy az életét/életüket is lehetetlenné tegyék. 
És mint ahogy ilyenkor szokás, a hatalom — 
hogy tettét legitimizálja — megkísérli a hivata
los irodalom egy részét is maga mellé állítani. S 
mint ahogy ez lenni szokott, vannak, akik eze
ket jószívvel meg is teszik. így az a folyóirat, 
amely a hetvenes-nyolcvanas években induló 
tehetségeket tudta maga körül, és a továbbiak
ban ezeket tömöríthette volna, egyszeriben 
megszűnt. A Tolnai Ottóék, Gion Nándorék, 
Domonkos Istvánék, Ladik Katalinék nemze
déke — akik még egységes közösségként lép
hettek fel — utáni új generációnak alapvető 
élménye a szabadságukat és esztétikai kísérle
tezéseiket korlátozó politikai zártság lett. Az Új 
Symposion körüli és utáni bonyodalmak, meg
torlások pedig nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a pilótaképző iskolától az újvidéki böl
csészkar előadásaiig annyi mindenbe belekós
toló Sziveri János hányattatásait meg
sokszorozzák és költészetét az égből, a transz-

» > »  folytatás a 8. oldalon
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JELFEDÉS
üres fészerben lesújtó a balta 
kettészelt faszén a szivén 
változik-e színem az idén 
lüktető érveit a pír ha eltakarta

Senki nem érti alkotni mit jelent 
tényekre ébred a fáradt elme 
s mielőtt magának megfelelne 
befogni kényszerül a végtelent

Ami nincs elvenni lehetetlen 
féreg kaparász a lélek falán 
hogy létezzem kicsit azért-e talán 
a semmiből újat teremtettem

Nem hasad idén a lüktető faszén 
pernye sem tapad a felszínére 
minek is ügyelne a balta színére 
aki annyi mást hordoz a szivén

INDÁK SE. GYÖKEREK SE
Nincsenek gyökerek, se indák itt 
a tudás és felejtés vonzatában.
Mi mást tehetne hát egymagában 
a szellem: sértődötten ingázik.

Burkon át befúr dróttal a magházig, 
és szilárd pontod ha megtalálta, 
kalapálhat szíve a bőrkabátban.
A teremtő átverhet akárkit.

Lesnek ránk akik mindenre készek: 
ebadta bitang csalók és csibészek. 
Elrugaszkodni nehéz lesz onnan,

ahol szétfarigcsálnának maholnap, 
s körmünkből üstben főznének enyvet. 
Jajgat majd az is, aki már nem szenved.

FERTŐTLENÍTÉS
Tested ellen bármi vétket elkövetnék 
hogyha lehet menet közben vagy jövet még 
széttépnélek mint amiként illik azt 
szuronyom a rongyokon át kilyukaszt

Kivesézlek akár a sas röptiben 
egy felvirágzó szecessziós restiben 
teleszórom gyöngymagokkal arcodat 
erről szól e szemérmetes karcolat

Túnódözöl most ez újabb rémeken 
mégsem változtathatok a rímeken 
elillanok mint fazékból a pára 
idővel majd rájössz ennek okára

Lázadoznak vasfogaim a számban 
alig hiszem hogy itt nékem hazám van 
gépiességednek hol a határa 
aki tudja kössön követ a nyakába

Á K O S  JEGYÉBEN
Tiberis, Pó helyett higgadtan 
lúgozza Muzslát a Bega.
Én születtem ott — nem 
Dante, Poe, Lope de Vega.

Gyermekből a felnőtt kifőtt, 
akár faggyúból a szappan.
Lékelt ladikként haladok, 
s hulla evez a habban.

Kínálom magam, érdes szenet: 
csiszolatlanul is ragyog!
Eleget rongált féltve a testem — 
kellett, ha nem, cserben hagyott.

Csontig nyilall a fegyelem,

FŐ ÚR, FIZETEK!
írja: 35 elfuserált évem,
egy tál lencse, bizakodás, meg egyéb.
Volt azután még fehér sár a téren, 
pofonok... S gmnibot — de nem az enyém!

Kartávolban tőlem — hittem elérem — 
szemszáj-ingerek, és más fejlemény. 
Kiátkozástól hígult a vérem, 
méreg tenyészett pormacskák helyén.

S akadt durvaság minden mennyiségben, 
koholmány, felbérelt hamis tanú. 
(Félmarék arany — akárhány karát!)

Érvénytelen szósz csak mindez az égben 
De desszert helyett valahol meglapul: 
szeretteim és 12 jóbarát.

kordában tart, mint folyót a part. 
Egyengeti a lényegem, 
amit más varként elkapart.

Levedli majd, alighogy élvezi 
— akár kedves a selyemruhát —, 
feltárva tényeit vetkőzi le 
versem a meddő ornamentikát.

Díszlik a kései cikomya, 
mint sarkamon a törés.
A  gyűlölettel leszámoltam, 
szemléletnek az kevés.

Tékozlom magamat élveteg, 
de senki lábához nem rogyok. 
Születtem a Kos jegyében, 
s gyarapodom — bár elfogyok.

» » >  folytatás o7. oldalról
cendens élvonatkoztatások és metafizikai tar
talmak világából a földre lehozzák, erőteljes 
politikai meghatározottságúvá tegyék. A be
zártság, a cselekvés igényének, ugyanakkor le
hetetlenségének érzése mellett még egy 
hozadéka volt a hányattatásoknak: — a meg
próbáltatások kikezdték az egészségét is. A kor 
és a kór bilinicsei szorították egyszerre kintről 
és bentről. Már mindkettő ellen kellett védekez
nie, mindkettővel kellett hadakoznia, nemcsak 
a szellem, immár a test kiszolgáltatottsága elle
nében is. És ahogy egyre jobban kezd elburján- 
zani a belső kór, lírája is úgy fordul kintről a 
bent felé, hogy számot vessen élettel és halállal 
egyaránt. 1989-ben már csak megnyugodni és 
meghalni telepedhetett át — elűzött próféta
ként — Mágyarországra.

***
Sziveri költői nyelvének meghatározói a 

tragikumot sajátos ellentétezésel, groteszkkel 
és iróniával elegyítő beszédmód, a váratlan 
hangnem-, ritmus- és síkváltások, a Dia-dalok
ban kibontakozó etimológiai szemantika, a szel- 
lem arisztokratizm usa, a személyesség 
felfokozottsága, a művész értékőrző ambíciója, 
az elszaporodó profétikus gesztusok intonálása 
és a mindezeket ellen-, avagy egyensúlyozó 
profán szóhasználat, a lefelé stilizálás szándé
ka, a kifinomult választékosságtól ösztönszerű- 
en visszariadó szarkasztikus szabadszájúság és 
nyersesség azok a főbb vonások, amelyek
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összetéveszthetetlenné, szuverén világot alko
tóvá teszik költészetét. A korban dívó líraesz
ménytől gyökereiben különböző kifeje
zésmódja, a kifinomult ízlésre fittyet hányó köl
tői gesztusai a lírai köznyelv jó érzékkel kita
pintott hitelvesztéséről is tanúskodnak.

Tagadhatatlan, hogy Sziveri művészetét e- 
lőkelő hely illeti meg a nyolcvanas évek és a 
századvég magyar költészetében. Annak a köl
tészeti dezillúziónak a terméke, amely a Nagy 
László nevével fémjelzett líramodell megren
dülése és háttérbe szorulása, valamint a költé
szet reprezentatív jellegének a megszűnése u- 
tán következett be a hetvenes években a ma
gyar versírásban. A hagyományos lírai szép
ségeszmény elmozdulása a mélyben lassan for
málódó minőségváltozás előidézője, amely el
határolja magát mind a populista, népi-népies 
líratípus hagyományait, mind a szélsőséges és 
Magyarországon mindenképpen megkésett, 
egy-két antológiában ki is merülő (Versziók, 
1982; Médium-art, 1990.) avantgárd experimen- 
talizmusától.

A versírás már nem ünnepi alkalom, hanem 
a viszonylagosság, a távlathiány beismerése 
folytán inkább az elbizonytalanodás, a kétely 
kifejezője. Ennek megfelelően alakul ki a nega
tív építkezésű, lebontó és újra elrendező költé
szettípus. A művészi pozíció megrendülése 
pedig az iróniát, az önreflexiót előtérbe állító 
magatartással egészül ki.

Sziveri költői nyelvének előzményei a ma

gyar irodalomban: Füst Milán tragikus világlá
tású, indulattól fűtött dikciója, profetikus páto
sza, súlyos léptű, az ünnepélyes és köznapi 
nyelvi elemek elegyítéséből születő, groteszk 
hangulatú lírája; József Attila mindennel szá- 
motvető és leszámoló, a semmivel is szembesü
lő kései, létösszegző költészete; Pilinszky János 
puritanizmusa, csendekből is építkezni tudó 
módszere, apokaliptikus látomásai, belenyug
vása az elkerülhetetlenbe; Domokos István lírá
jának sajátosságai: a megnevezhető és a 
megnevezhetetlen közti villódzás, várakozás a 
bekövetkezőre, az enyészet személyes tapasz
talattá válása.

Közéleti-politikai érzékenységével, az esz
ményítés helyett a profanizálást választó mód
szerével, lefelé stilizált, puritanizm usra 
törekvő versnyelvével a kortársak közül Petii 
György lírájához áll közel Sziveri költészete 
(politikai-közéleti vonatkozásban itt akár még 
Szőcs Gézát és Zalán Tibort is említhetnénk); 
nyelvi leleményesség, játékosság és nyelvi hu
mor szempontjából Parti Nagy Lajos költésze
tével rokon, ám a nyersessiég és a "hagyo
mányos lírai szépségekkel leszámoló, formai
lag Úasszidzálódó robusztussága” (Keresztury 
Tibor) tekintetében senkivel nem rokonítható. 
Ahogy ő mondta, "a forrásvizek barbárságát", 
valami "eredendőséget" akart szembeállítani "a 
burjánzó mai rokokóval, az ürességet hirdető 
cikomyával csakúgy, mint a szintén üresen 
kongó nemzetieskedő patetikával".
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VINCZE ZOLTÁN

SZAKOKTATÁSUNK KEZDETEI
Róth Edith: Százéves az 

Á llam i Kő- és A gyagipari 
Szakiskola. Fejezetek Szé
kelyudvarhely ipari szakok
tatásának múltjából. [INFO- 
PRESS RT, Székelyudvarhely 
1993.]

A z u tó b b i é v tiz ed e k b e n  
nem zedékek sora hagyta el az 
iskola pad ja it anélkü l, hogy 
érezte volna az alma mater lük
tető életét, ism erte volna ha
g y o m á n y a i t ,  a m e ly e k n e k  
im m ár m aga is téglájává vált. A 
89-es decem beri fordulatot kö
vetően e téren is változás kö
vetkezett be. Reneszánszukat 
élik a nem zeti-nem zetiségi ön
ism eretünk építésében egykor 
oly fontos helyet elfoglaló isko
lai kiadványok: az évkönyvek 
és m onográfiák. Legszebb tra
d íc ió inka t követve, m unkás 
h é tköznap ja inkba  engednek  
betekintést, s egyúttal hódol
nak  az e lő d ö k  érték terem tő  
m unkásága előtt. Az ezredvég 
elvárásainak kell ugyan m eg
felelniük, ám  kitaposott ú ton 
h a la d h a tn a k ,  e z é r t  te rm é 
szetesen nagym últú  kollégiu
m ain k  já rn a k  é len  az ú jra 
indulásban . Kevés az ú ttö rő  
m unka, am ely megkísérelje vi
szonylag fiatalabb, de im m ár 
rangos iskolánk bem utatását. 
M ár pedig  a m últ századi pol
g á ri á ta la k u lá s  egész sereg  
olyan kezdem ényezést ismer, 
am ely helyi igényekre próbált 
választ adni, s az állam i okta
táspolitika tám ogatásával élet
k é p e s  ta n in té z e tn e k  a d o tt  
életet.

A helyi kezdem ényezés és a 
korszerű iskolapolitika szeren
csés talá lkozásának  eredm é
n y e k é n t  s z ü le te t t  m eg  a 
S z é k e ly u d v a rh e ly i  K ő- és 
A gyagipari Szakiskola, az er
délyi ipari szakoktatás egyik 
b ö lc ső je . A k ö z e lm ú ltb a n  
(1993) a lap ításának  századik  
év fo rd u ló já t ü n n ep lő  iskola 
életre hívásánál szorgoskodók 
so ráb ó l k iem e lk ed ik  D ávid  
A ntal M ózes, aki fél évszázad
dal korábban tett alapítványt 
"a szék e ly  n e m z e t m in d e n  
gyerm ekeinek szám ára létesí
tendő ipariskola" javára. A for
ra d a lo m  és s z a b a d s á g h a rc  
u táni neoabszolutizm us a ki
egyezést követő időkre odázta 
a tanintézet m egnyitását, am i
kor az alapítványt beépítették 
a kereskedelem ügyi m iniszté
rium utasítására  létesített, álla

m ilag fenntartott iskola szerve
zetébe.

A székelyudvarhelyi szak
iskola létrehozásával Erdély és 
a Székelyföld nagy kérdéseire
— egyoldalú  gazdaság, ver
senyképtelen háziipar, elzárt
ság, szegénység, kivándorlás
— született életképes válasz: 
m űvelt szakem berek nevelésé
vel lehetséges a korszerű tech
nika m eghonosítása, a helyi 
term észeti kincsek értékesíté
se, az ipar felemelése, a fölös
leges m unkaerő foglalkoztatá
sa. Az induló iskola hivatása 
szakképzett kisiparos és gyári
pari m űvezetők nevelése, s ez
által "Székelyudvarhely város 
és vidéke kő- és agyagiparának 
fejlesztése. Ennélfogva felka
rolja a kőfaragó, fazekasság és 
kályhakészítési ágakat, s ehhez 
képest nyújtja azon elméleti és 
g y ak o rla ti ism ereteket, m e
lyekre a kő- és agyagipar terén 
m űködő m űvelt iparosoknak 
szükségük van." Az elméleti 
tantárgyak 80 százaléka a szak
m ai tudás m egalapozását szol
gálta, s a tanítási idő m integy 
felét a m űhelygyakorlat foglal
ta el. A szabadkézi rajz, techno
lógia, Vegytan, könyvviteltan 
elsajátításával párhuzam osan 
az agyagiparosok a m űhelyben 
m egtanulták az egyagelőkészí- 
tés, korongozás, égetés, öntés, 
festés, m ázazás, esztergályo- 
zás fortélyait, a kőiparosok pe
d ig  a c s isz o lá s , b e tű v e té s , 
a ra n y o z á s ,  s a b lo n k é s z íté s  
részleteivel ismerkedtek. A kő
ipari tagozatot az első világhá
b o rú  u tá n  fe lv á ltó  fa ip a r i  
osztályok tanulói egyszerűbb 
javítási m unkálatokban, majd 
pedig  igényesebb lakberende
zési tárgyak és egyéb term ékek 
elkészítésében vettek részt. A 
többnyire rendelésre készült 
m unkák m indegyike más-más 
feladat elé állította a tanulókat.

A székelyföldi kőzetek ku
tatása, a laboratórium i vizsgá
la to k , a g a z d a g  fo rm a - és 
m otívum tár kialakítása szilárd 
ismeretek és készségek elsajátí
tását tette lehetővé a diákok 
szám ára, tanáraiknak pedig a 
szakmai továbbképzés kitűnő 
lehetőségét terem tette meg. A 
hazai és kü lfö ld i kiállítások 
megtekintésére, más szakisko
lák, m űhelyek, gyárak (Zsol- 
nay , H e re n d ) , re s ta u rá lá s i  
telepek (Gyulafehérvár, Vajda- 
hunyad) m eglátogatására szer
vezett tan u lm án y u tak  m eg
annyi alkalm at kínáltak a tanu
lók szakm ai ismereteinek bőví- 
té sé re , az  o k ta tó k  to v á b b 
képzésére s egyúttal szakmai 
megmérettetésére.

Az iskola nem  késlekedett 
viszonozni az intézm ény létre
jöttekor tapasztalt társadalm i 
összefogást. Rendkívüli tanu
ló k k én t g y a k o rló  ip a ro so k  
vagy más érdeklődők is láto
gathatták az órákat, a tantestü
let tagjai kőfaragó, korongoló, 
ügyv ite li, rajztanfo lyam okat 
indítottak, s az iskola m űhelyei 
és m intái az iparosok rendelke
zésére álltak. Ellentétben a bo
rú lá tó  h an g o k k a l, am elyek  
szerint az iskola "még m indig 
mostoha gyermeke a székely- 
ségnek", közelebb áll a való
sághoz az a szintén egykorú 
m egállapítás, hogy az iskola 
"csendes, feltűnés nélküli, de 
eredm ényeiben alapos, a hazai 
ipar elővitelén áldásos" m un
kát végez. Mesteremberek, cé
gek fo rd u lta k  az isko lához 
tan ácsért, te rv ra jzokért, á r
ajánlatokért. M agánszemélyek 
vagy közületek által m egren
delt d íszedények , em lékm ű
vek, kandallók, oltárok nép
szerűsítették a Székelyudvar
helyen végzett színvonalas ok
tató m unkát, am elynek ered
m ényeképpen évente tucatnyi

szakképzett m unkás rajzott ki 
a Székelyföld falvaiba, de az 
ország egyéb tájaira is. Az u d 
varhelyi szakiskola egym agá
b a n  n e m  o ld h a t ta  m eg  az 
országrész előtt tornyosuló fel
adatokat, de jelezte az irányt, 
am elyen  haladva az oktatás 
hatékonyan veheti ki a részét a 
Székelyföld gazdasági-társa- 
dalm i-kulturális felemelkedé
sé b ő l. H a s z n o s  m u n k á ja  
m indenekelőtt lelkes tantestü
letének köszönhető, m elynek 
soraiban olyan elkötelezett ér
telm iségiek m űködtek , m in t 
Hargita (Scheffler) Nándor, aki 
húsz éves igazgatósága alatt 
kialakította az intézet profilját, 
de  m űvészként is m aradandót 
alkotott, vagy Bányai János, a 
m ásodik világháború utáni új
jászervezés feladatát válaló tu
dós geológus igazgató.

Egy százéves iskola hánya
tott, ám  eredm ényekben nem  
szűkölködő útjáról nyújt élet
teli képet Róth Edit, az intéz
m ény jogutódjának tekinthető 
Dr. Bányai János Ipari Iskola- 
központ tanárnője. Különösen 
értékesek a könyvek a hőskor 
negyedszázadát bem utató fe
jezetei, am elyek főképpen  a 
helybeli Tudom ányos Könyv
tár anyagára épülnek, s szak
szerűen egyeztetik az egykori 
helyzetképek adatait a törté
nettudom ány mai állását tük
röző  értékelésekkel. N em  a 
szerzőn m últ, hogy vállalt fel
adatát nem  oldhatta m eg ma
rad é k ta la n u l. A két h ábo rú  
közti hiányos iratanyag lehe
tetlenné tette az új államkere
tek  közé kerü lt iskola belső 
életének átfogó megrajzolását, 
az utóbbi évtizedeknek az ada
tokon túllépő értékelése pedig 
m ég nem  tisztult történészi fel
adattá.

A hiányok — nem  hiányos
ságok! — egyúttal jelzik a to
v ább i k u ta tá so k  lehe tséges  
irányát: a kő- és agyagipar, va
lam int a kapcsolatos szakokta
tás országos helyzete a m últ 
század  végén; a két háború  
közti fejlődés átfogó rajza; a he
lyi form akincsek felhasználás 
az oktatásban, illetve az iskola 
hatása a helyi iparm űvészet és 
népm űvészet m űszaki-m űvé
szeti fejlődésére; a szétszóró
d o tt agyagipari term ékek és 
k ő fa ra g á so k  fe lle ltá ro z ása . 
Róth Edit hézagpótló m onog
ráfiájának általánosabb érvé
n y ű  é rd em e, hogy  o k ta tá s 
történetünk egyik elhanyagolt 
területére irányítja a kutatás fi
gyelmét.
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HELIKON

MOLNÁR JÓZSEF
FEJEZETEK EGY MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS MONOGRÁFIÁBÓL

Főurak, főpapok és tanárok
—  M isztótfalusit gyám olító tanárok —

A három ismert, jónevű tanár közül Cser- 
nátoni Pál és Dési Márton még a Nagyenyedi 
Kollégiumban vették pártfogásukba a szor
galmas és tehetséges fiatal Misztótfalu
sit, Pataki Istvánnal való ismeretsége 
későbbi eredetű. Csernátoni abban az év
ben halt meg, mikor tanítványa elindult 
hollandiai peregrinációjára, s talán még a 
könyvnyom tatás m egtanulásával kap
csolatos terveiről sem vehetett tudomást. 
Dési Márton tíz évvel túlélte nagyenyedi 
tanártársát, bátoríthatatta Amszterdam
ban Bibliáját nyomtató, s máris a rosszin

dulatú híresztelésekkel szemben védeke
zésre szoruló tanítványát. Pataki István a 
kolozsvári kollégiumnak volt a tanára, 
Misztótfalusitközelebbrőlcsakfelnőttko- 
rában ismerhette meg, ő még megérte ha
zatértét Amszterdamból s elláthatta az 
erdélyi viszonyokban ma gát már kiismer- 
ninem  tudó nyomdászt jótanácsokkal, ki
csit talán túlságosan is jókkal. 1693 elején 
halt meg anélkül, hogy az általa oly nagyra 
becsült nyomdász első kolozsvárikiadvá
nyát kezébe vehette volna.

CSERNÁTONI PÁL (kb. 1633-1679)
A székely származású Csernátoni Pál ta

nulm ányait a Nagyenyedi Kollégiumban 
kezdte. Mikor tanárát, Ápáczai Csere Jánost 
II. Rákóczi György Kolozsvárra száműzte, ő 
is elhagyta a kollégiumot és több társával 
vele ment Kolozsvárra. A hűséges tanítvá
nyok közül nyilván Csernátoni lehetett a leg- 
teh e tség e se b b , m ert p ro fesszo ra  m ég 
külföldi tanulmányútja előtt maga mellé vet
te lektornak, a logika, a retorika előadójának 
és az osztályok felügyelőjének, rangban 
mindjárt a nagynevű tanár, Porcsalmi And
rás után. A kolozsvári kollégium Apáczai 
vezetése alatt olyan jó hírre tett szert, hogy 
pléldául Pápai Páriz Ferenc élete végéig 
nagy szerencsének tartotta, hogy a nagye
nyedi gimnázium után "Kolozsvárt nem ke
vésbé virágzó" gimnáziumra talált, ahol — 
olvassuk latin nyelvű naplójának 1658-as fel
jegyzésében — "rektorok voltak az alapos

tudom ányos (ismeretekkel) csodálatosan 
szolgáló Ápáczai Csere János, a szent teoló
gia doktora és Porcsalmi András nyilvános 
professzor, egykor, mondhatni egész Erdély 
tanítóm estere, s a tanulmányi felügyelő 
Csernátoni Pál. Tíz év múlva, mikor egykori 
tanárát, Csemátonit beiktatták Nagyenye- 
den tanári tisztébe már bővebben szól róla 
naplójában: "A fentebb már dicsért jeles Cser
nátoni Pál urat német, holland, francia, svájc 
stb. peregrinádójából való hazatérte után a 
matézis és história professzoraként a híres 
Nagyenyedi Kollégiumban beiktatták; első
sorban neki köszönhetem mindazt, amit tu
dok földrajzból, történelemből és az igaz 
filozófiából." Ha Misztótfalusi is vezetett vol
na naplót, vagy a Mentség helyett életrajzot 
ír, bizonyára hasonlóan szép szavakkal em
lékezett volna meg egykori tanárjáról. Saj
nos, sem. a Mentségében, sem más írásaiban 
nem fordul elő neve, aminek oka elsősorban 
Csernátoni korai halála lehet, a tanítványból 
lett nyomdászt már nem ismerhette meg, 
nem támogathatta küzdelmeiben. Csak' em
beri példájával és elvi következetességével 
befolyásolhatta még kollégiumi diákkorá
ban. Ismerve Misztótfalusi életútját, a tanít
vány e tekintetben méltó volt a Mesterhez.

Pápai Páriz Ferenc dicsérő szavaiból is 
kitetszik, hogy Bethlen János nem véletlenül 
választotta Csemátonit fia kísérőjéül nyugati 
tanulmányútjára. Bizonyára Apáczai is őt 
ajánlotta. Az úton közte és Bethlen Miklós 
között közvetlen, bensőséges viszony ala
kult ki. Önéletírásakor nem feledkezett meg 
arról, hogy mikor apja az erdélyi politikai 
viszonyok miatt nem tudott neki pénzt kül
deni, "inkább akart szegény koplalni", csak 
tanítványának ne kelljen lemondani a ké
nyelmes drága lakásról. Azt is érdemesnek 
tartotta följegyezni, hogy Csernátoni "sajtot 
sokat ett", amire őt nem vitte rá a magyar 
gyomra, sőt még a Roggenbrotot, a rozske
nyeret is "jól ette". Tanítványával szinte az 
összes nevesebb nyugati egyetemeken meg
fordult és a kor legjelesebb professzorait hall
gatta. Leidenben 1663-ban, 30 éves korában 
jegyeztette be magát az egyetem évkönyvé
be. (Innét ismerjük csak születésének idő
pontját.) 1665-ben a bázeli egyetem anya
könyvében együtt szerepel a neve Bethlen 
Miklóséval, kétszeres tandíj-befizetéssel.
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Herepey János sem talált adatot arra, hogy 
valamely nyugati egyetemen tarott-e vitat
kozást, szerzett-e hivatalos akadémikus ran
got. Talán valahol mégis megszerezte a 
doktori címet, mert emlékkönyvében "Phü. 
Doct."-ként szerepel. Annyi bizonyos, hogy 
párját ritkító nagy tudományos ismeretekkel 
és — mint Pápai Páriz feljegyezte — az "igaz 
filozófia", Descartes harcos követőjeként tért 
vissza Erdélybe, ahol rendületlenül vallotta 
a kétkedés jogát és hirdette a gondolkodás 
önállóságát a teológiával szemben. A világot 
járt, eredeti gondolkozású, nézetei mellett 
bátor kiállású tanár érthető módon nagy ha
tással volt a minden újra felfigyelő fiatalság
ra. M isztótfalusi bizonyára tőle kapta a 
haladásba vetett hitét, amiért neki is meg
gyűlt a baja a tudományukra beképzelt pa
pokkal. A radnóti zsinat idején példaképpé 
magasodhatott előtte a maga igaza mellett 
következetesen kiálló tanára.

Apafi udvari papjának, Erdély későbbi 
püspökének, Tofeus Mihálynak és a Nagye
nyedi Kollégium rektorának, Pócaházi Já
nosnak feljelentésére 1673. június 15-én 
Radnótra a zsinat elé idézték Csernátoni Pál, 
Dési Márton nagyenyedi, Pataki István ko
lozsvári professzort és Hunyadi Pál nagye
nyedi lelkészt, hogy felelősségre vonják őket 
újító teológiai és filozófiai tanaikért. Ázsinat- 
ra összesereglett konzervatív beállítottságú 
papság minden kihallgatás nélkül akarta el
ítélni a tanárokat. A vádlottaknak azonban 
sikerült meggyőzniök a zsinat mérsékeltebb 
tagjait, hogy a papság nem lehet egyszerre 
vádló és bíró is, és m egengedték, hogy 
egyenként felelhessenek a vádakra, s ők él
tek is az alkalommal, elfogadták védekezé
sükben a teológia elsőbbségét, de kitartottak 
a kartéziáunus filozófia mellett. A zsinat
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többsége kénytelen volt tudomásul vermi, 
hogy Dési, Pataki és Hunyadi nem minden 
hittételében követte Coccejus tanítását, ezért 
viszonylag kedvező ítéletet kaptak. Dési 
Mártont ugyan állásából való fölfüggesztés- 
re ítélték, de papi állásba kihelyezhetőnek 
tartották, mondván, menjen papnak, úgyis 
az volt, mielőtt tanárrá választották. Pataki 
István megmaradhatott a kolozsvári kollégi
um tanárának, de Désivel együtt alá kellett 
írnia, hogy a jövőben tartózkodni fog meg
botránkoztató tanainak terjesztésétől. Csu
pán Csernátoni Pál úszta meg büntetés 
nélkül, egy figyelmeztetéssel, mert az általá
nos elvi határozatnak azt a mondatát, hogy a 
tanárok "philosophiát pedig olyat tanítsa
nak, mely andlláljon a theológiának", nyil
ván neki szánták. Hunyadi Pál nagyenyedi 
lelkészt kötelezték, hogy nyüvánosan he
lyesbítse tanítását. A zsinat határozatait lé
nyegében azonban sohasem hajtották végre. 
Jóváhagyás végett ugyanis fel kellett terjesz
teni a zsinat főpatrónusához, a teológiai kér
désekben jártas Apafi Mihály fejedelemhez, 
aki tanácsosaival — akik között bizonyára ott 
volt Teleki Mihály is — úgy döntött, hogy 
Désit ne bocsássák el állásából, és sem neki, 
sem Patakinak nem kell a megalázó kötelez
vényt aláírnia. A rektornak és Tofeus Mihály 
udvari papnak akciója végeredményben si
kertelen maradt, mert Kovásznai Péter püs
pök mérsékelt magatartást tanúsított, több 
főúr pedig egyenesen a vádlottak pártjára 
állt, így minden vádlottnak akadt egy főúri 
pártfogója. Bethlen Miklós önéletírásából 
tudjuk, hogy Csemátonit az ő apja védte

meg. Nyüván nem hagyhatta, hogy fia egy
kori nevelőjét tanárságra alkalmatlannak mi
nősítsék, hasonló okokból védte meg fia 
nevelőjét, Pataki Istvánt Bánfi Dénes és Dési 
Mártont Kapi György, mint Bethlen Miklós 
megjegyezte, "ki-ki a maga alumnusát". Ér
dekes módon a maga szerepét egy szóval 
sem említi Önéletírása ban. De egy percig sem 
lehet vitás, hogy mint Apáczai Csere János 
tanítványa és Csernátoni peregrinádós úti
társa a nyugati országokban melyik oldalon 
állt és a zsinaton hova adta voksát. A filozó
fus Csernátoni Pált, akit legkevésbé lehetett 
teológiai eltévelyedésekkel vádolni, talán ép
pen az ő kiállása mentette meg a papok 
bosszújától, mert aligha lehet véletlen, hogy 
a zsinatról egyedül ő szabadult büntetés nél
kül, sőt n ek  megengedték, hogy minden 
megszorítás nélkül továbbra is taníthassa a 
kartéziánus filozófiát, pedig társai közül bi
zonyára ő volt a leghardasabb, már csak he
ves természete miatt is. Később az a legenda 
járta róla, hogy a zsinaton botjával megfenye
gette a nála hat évvel fiatalabb vádlott-társát, 
Dési Mártont, aki a kihallgatása elején megza
varodott és védekezésében ingadozni kezdett. 
A magas vérnyomásra mutató heves vérmér
séklete végigkísérhette egész életén, erre vall, 
hogy aránylag fiatalon, negyvenhat éves korá
ban szélütés érte és tizenegy évi nagyenyedi 
tanárság után, 1679-ben hirtelen meghalt. Ab
ban az esztendőben, mikor egykori tanítványa 
már szorgalmasan gyűjtötte a tallérokat, hogy 
Hollandiában teológiai tanulmányai mellett kö
rülnézhessen a nyomdákban is és elleshesse a 
magyar Bibliátnyomtató mesterek tudományát.

DÉSI MÁRTON (1639-1691)
A legmagasabb, egyetemi kiképzését ő is 

a hollandiai egyetemeknek, köszönhette, sőt 
négy évig a m odern protestáns teológia 
megalapítójának, Coccejus (Koch) Johannes- 
nek a házában lakott. 1655. november 19-én, 
26 éves korában iratkozott be a leideni egye
temre. A coccejánus teológia meggyőződé- 
ses híveként tért vissza Erdélybe. Egy iddg  
Kézdivásárhely lelkésze volt, majd megvá
lasztották a Nagyenyedi Kollégium tanárá
nak, ahol később rektori tisztséget is töltött 
be. Keresett prédikátor volt. Apafi feleségé
nek almakeréki temetésén Horti püspök pré
dikációja u tán  ő óráit. H erepey  János 
feltételezése szerint ő volt a szerzője az osdo- 
lai Kim István támogatásával 1677-ben ki
adott Hét napi útitárs c. imakönyvnek. Kim 
Istvánnal mindenképpen kapcsolatban kel
lett állnia, s nyüván ő kért támogatást Beth
len M iklós apósától egykori tanítványa 
külföldi tanulmányi útjához. Nem lehet vé
letlen, hogy Misztótfalusi Pápai Párizhoz 
írott levelében a neki szóló üzenetében arra 
kérte, hogy "Kún uram ék Ígért ben efi cium- 
ban, ha mit vájhatna meg, igyekezzék izibe 
rajta, mert ha ez a dolog felölem megértetik 
(hogy a teológiai tanulmányok helyett tdje-
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sen a könyvnyomtatás megtanulására szán
ta el magát) semmit onnét nem remélhetek". 
Nincs is semmi nyoma annak, hogy Kun 
István támogatásából lett volna valami. Vá
laszlevelében Pápai Páriz sem tért vissza erre 
a kérdésre. A Benefidum elmaradásának oka 
v a ló sz ín ű leg  nem  a teo lóg ia i tan u l
mányokról való lemondás következménye. 
Tudunk arról, hogy Kun István több diákot 
is támogatott, akik halálára írt gyászversei
ket Utrechtben ki is nyomtatták. Thököly 
híve volt, s ezekben a zavaros években bizo
nyára nem tudott megígért benefidumokkal 
törődni.

A benefidum kivájásánál Dési Márton 
sokkal nagyobb segítséget nyújtott Misztót- 
falusinak 1684. október 3-án Teleki Mihály
hoz íro tt levelével. A leve let olvasva 
meggyőződhetünk róla, hogy nagyban hoz
zájárult Teleki Misztótfalusiról való vélemé
nyének megváltoztatásához., Dési Márton 
nagy tekintélyével meggyőzhette a bibliás 
Telekit arról, hogy a Biblia szövegének javí
tása nem bűn, Sőt sokszor szükséges is: "Jó 
és szent dolog és szükséges a fordításnak 
jobbítása — írta levelében — az eklézsiában, 
az isten ismeretinek nevekedéséhez képest 
mindenkor. Azzal nem más bibliánk lenne, 
hanem csak inkább-inkább közelítenénk az 
eredeti szerént való nyelvhez." Afordításban 
való eltéréseken nem szabad a gyengéknek 
megütközniök, mert hitünkben való meg
erősödésükre szolgál, "amikor minden fordí
tásba azon egy hitnek fundamentomát látják 
és olvassák, ha egyéb dolgokban különböz
nek is, vagy tétováznak a fordítók... a mi 
nyelvünkön is egynéhány fordítások vagy-
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nak, melyek egymástól mind különböznek 
sok helyekben; úgy van minden nyelveken, 
de ugyan egy a biblia". Közben Teleki meg
kaphatta Amszterdamból a Védekező levelei 
is, melyben Misztótfalusi részletesen meg
magyarázta javításainak természetét. Dési is 
és Misztótfalusi is azt hangsúlyozták, hogy 
egy új Biblia nyomtatásával megbízott Ko
lozsvári István is szívesebben megegyezne 
Misztótfalusival, mint hogy egy több hóna
pos előkészítést igénylő újabb munkába fog
jon. "Nem látszik, hogy ne lehetne őke- 
gyelm ét Tótfalusival m egegyeztetni — 
amint tetszett volt püspök uramnak is — ha 
Tótfalusi jól munkálkodott." Azt ajánlotta te
hát, hozassanak le néhány ívet a már ki
nyomtatott részből és annak alapján ítéljék 
meg Misztótfalusi munkáját. Ha "jónak talál
tatnak mi szükség volna újabban Colosvári 
uramnak elkezdeni elöl és így az időt, költ
séget és munkát szaporítani." A maga véle
m ényéhez nyom atékül még hozzátette, 
hogy Eperjesi Mihály nagyenyedi lelkész és 
Bajcsi András eperjesi esperes is (Misztótfa
lusi jóakarói) hasonlóan vélekedtek. Ennyi 
egybehangzó vélemény után Telekinek alig
ha esett nehezére belátni, leghelyesebb, ha 
Misztótfalusit békéban hagyják, hogy elkez
dett munkáját befejezhesse. Ugyanabban a 
hónapban, mikor Dési Márton levelét meg
írta tanítványa érdekében, választották püs
pökké Horti Istvánt, aki elhárított minden 
akadályt Misztótfalusi útjából.

A tanárok sorsa, hogy általában koráb
ban halnak meg, mint tanítványaik, s legin
kább akkor, mikor legnagyobb szükségük 
lenne támogatásukra. Egy évvel Misztótfa
lusi hazatérése után, 1691-ben már Dési Már
ton is meghalt. Harcaiban támogatók nélkül 
egyszál magára maradt tanítványa hiába hi
vatkozott rá, hogy a nagynevű professzor is 
a hibák következetes javítására biztatta, 
hogy ne csak azt a bakot nyúzza, melyet 
elődei nyúztak. Amint láttuk, a halottak keze 
nem ért messzire.

SIRALMAS ÉNEK.
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PATAKI ISTVÁN (1640-1693)

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

Pataki Istvánt, Apáczai Csere János utód
ját a kolozsvári kollégium élén inkább csak 
Misztótfalusi jószándékú tanácsadójának, 
mint pártfogójának tekinthetjük. Mire támo
gatására szorult volna, már ő sem élt. Isme
retségük eredetének idejére nincs meg
bízható adatunk, talán Misztótfalusi nagye- 
nyedi kollégista vagy fogarasi iskolamesteri 
idejében született. Patakihoz Amszterdam
ból 1685 őszén írt levelében Misztótfalusi 
kapcsolatukat "vékony ismerkedésnek" ne
vezi, mégis "legkiváltképpen való jóakarói 
közé" számlálta. Csak ez az egy levél került 
eddig elő, pedig ebben említi "előtte való" 
írásait is. Ezt is inkább csak azért küldte, 
hogy Pataki emlékezetébe hozza magát és 
"jó darab időtől fogva való" hallgatásából 
"idegenséget" ne gyanítson.

Pataki iskoláját Sárospatakon kezdte, ab
ban az időben, mikor a kor legkiválóbb pe
dagógusa, Jan Amos Comenius a sáros
pataki kollégiumban tanított. Már 22 éves 
korában szülővárosában köztanítóságot vi
selt. Később Bánffi Dénes ösztöndíjával 
ment Hollandiába, ahol a franekkeri, grönin- 
geni és leideni egyetemeken tamilt. Két 
nyom tatott vitatkozását neki is ajánlotta. 
Hazatérte után 1668-ban kinevezték a ko
lozsvári kollégium filozófia és filológia taná
rának, 1685-ben Porcsalmi András kolozs
vári lelkésszé választása után a teológia ta
nárának.

Csupán tíz évvel volt idősebb Misztótfa- 
lusinál s hozzá hasonló sorból küzdötte föl 
magát. 1640-ben született Sárospatakon egy 
szegény negyedtelkes jobbágy fiaként. Csa
ládi neve Tóth István. Sárospatakon, eredete 
után kutatva, Herepey János a Rákócziak 
birtokán 1648-ban készült összeírásban rá
bukkant a felső-hóstáti városrész Uy utcájá
ban lakó Tóth István gyalogszeres jobbágy 
nevére, akinek az összeírás szerint egy fia
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volt és csupán egy negyedtelket és egy disz
nót mondhatott magáénak. Mivel más Tóth 
Istvánt nem talált a feljegyzésben, feltételezi, 
hogy csak ennek a fia lehet az 1640 táján 
született pataki Tóth István, aki 1663-ban 
egy évvel Hollandiába indulása előtt már 
nemesi oklevelet kapott. Herepey János még 
látta sírkövén a címerét; jobb lábában drága
követ tartó őrdaru, sisakdísze pedig három 
fiát vérével tápláló pelikán.

A Misztótfalusinál tíz évvel idősebb Pa
taki István is coccejánus elveket vallott a 
teológiában, a fiatal diákra és a későbbi foga
rasi iskolamesterre ezért is nagy hatással le
hetett. Bánffi György, majd a szerencsétlen 
sorsú ifjú II. Apafi Mihály nevelőjeként több
ször is megfordulhatott Fogarason, találko
zásuk ebben a kis városban elkerülhetetlen 
volt. Az amszterdami levélváltásuk is korai 
ismeretségre utal. Pataki István levelei nem 
maradtak fönn, csupán egy rövid idézetet 
olvashatunk a Teleidhez és Tofeushoz írott 
Védelmező levélből. Pataki azt írta neki, "hogy 
Biblia nyomtatása felöl való tanátsnak el- 
bomlásán ne tsudálkozzam, a fen forgó ze- 
nebonás állapotra nézve: én reám (engem 
ért) fog még az maradni." Misztótfalusi 
Mentségében hatszor is hivatkozik rá. Ezek
ből az utalásokból is kiolvasható, hogy Pápai 
Páriz mellett Patakinak is komoly szerepe 
lehetett abban, hogy a teológia helyett a 
nyomdászatot választotta. Mind a két neves 
professzor hangsúlyozta előtte Hollandiába 
indulásakor, hogy az Erdélyben nyomtatott 
könyvek tele vannak hibákkal és sajtóhibák
kal, mely "errorokat" ideje volna már kijaví
tani, sőt Pataki szerint "valamit annak előtte 
nyomtattak, méltó volna egy rakásba horda
ni, és megégetvén ujjólag nyomtatni."

Ez a "vékony" ismeretség is elég volt ah
hoz, hogy hazajövetele után Pataki István 
legyen Misztótfalusi legfőbb pártfogója és 
tanácsadója. Már a kezdet kezdetén, mivel 
nem egy akármilyen, hanem egy "derék 
Typographiát" akart felállítani, s ezért ha az 
ország és az eklézsia meglévő betűanyagát 
egyesíteni kívánta a magáéval, már szüksé
ge volt támogatásra az akadékoskodó pa
pokkal szemben. Mint a Mentségből tudjuk, 
Pataki István, "a "ki akkor totum factum 
volt", megértette ebbeli szándékát. Többször 
ki is kérte tanácsát, mert Pataki "szájából 
mint egy oraculumból úgy vöttem mindene
ket", vallja be később némi büszkességgel 
vegyes keserűséggel. Mert jóakarója, aki ak
kor az ifjú fejedelem nevelője volt, és mint 
nevelőt a gubernátor Bánffi Györgyhöz is 
régi szálak kötötték, összeköttetéseiben bíz
va, túlságosan is derűlátóan festette le előtte 
a nyomdász jövőjét "meglátja (úgy mond) 
Kegyelmed, hogyha Kegyelmed meg házasodik, és 
így látják Kegyelmednek valósággal a" Haza 
szolgálatára való itt maradó szándékát, ki szekér 
búzát küld, ki hordó bort, ki verő disznót, ki tömlő 
túrót, Kegyelmednek, úgy hogy helye sem lesz 
hová tegye". Ezt a szép jövőt álmodva biztatta 
a már negyven éves, nőtlen Misztótfalusit a 
házasodásra. A nemes Székely András le
ányát ajánlotta neki, akivel szép hozomány 
is járt. Eszébe se juthatott akkor még, hogy 
neveltje, a gubernátor Bánffi vagyonából 
származó örökséget mind vissza fogja szed
ni. Talán bízott abban, hogy befolyásolni 
tudja főúri tanítványát, s meg tudja vele ér
tetni, m it ér Erdélynek Misztótfalusi Kis
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Miklós. Ez a meggyőződése mondathatta 
vele a jövőjéért aggódó nyomdásznak: "Ez 
árváknak (úgy mond) holmijeket noha el- 
vötték volt; vissza adtta a" Fejedelem: és ha 
mi hátra volna, azt-is kétség nélkül a" Ke
gyelmed tekintetiért vissza adják". Ezek le
hettek az orákulum szavai, melyek hatására 
Amszterdamban gazdagságból még meg
maradt nagyvonalúságában olyan ígérete
ket tett az egyháznak és az országnak, 
melyeket később nem tudott betartani. Nem 
csodálkozhatunk Misztótfalusi hiszékeny
ségén, mert Patakit nemcsak jóakarójának, 
hanem idősb barátjának is tartotta, ismerte 
összeköttetéseit, tudta, milyen viszonyban 
volt a Bánffi családdal, kitartva az özvegy 
mellett férje kivégzése után is. Bízhatott ben
ne, hogy Pataki meg tudja magyarázni a gu
berná to rnak , m ekkora haszna lesz az 
országnak abból, ha a nyomdász gond nél
kül, szorgalmasan dolgozva értékesítheti 
Hollandiában szerzett rendkívüli tudását a 
haza javára.

A sors azonban másképp határozott. Mi
kor 1693 fagyos januárjának 2-án a Házson- 
gárdi temetőben sírba tették Pataki Istvánt, 
tekintélye még töretlen lehetett, mutatja, 
hogy a halott jóbarát tiszteletére írott versét 
a hallotü kártyán későbbi halálos ellenségei, 
Szatmárnémeti Sámuel és Csepregi Turko- 
vits Mihályé után mindjárt a negyedik hely
re tették . Talán m ár sejtette, ha a be- 
következendőket még nem is láthatta előre, 
hogy Patakiban legmegbízhatóbb barátját és 
támogatóját vesztette el. Alig pár év múlva 
már azt kellett látnia, nemhogy bort, búzát, 
disznót, tömlő túrót hordanak udvarára, ha
nem irigyek serege veszi körül. Nemhogy 
visszakapta volna a gubernátortól felesége 
lefoglalt vagyonát, hanem még az utolsó ma
radékra, a váraljai malomra is rátette kezét. 
Pataki halálakor mintha az Isten is elhagyta 
volna, nem hallgatott rá, nem teljesítette 
amszterdami levelében írott kérését: 'Isten 
kegyelmedet vigye későn mennyországba!
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"... Ezért nevezék annak nevét Bábelnek, mert ott zava
ré össze az Úr az egész földnek nyelveit és onnan széleszté 
el őket" — így szól a legrégibb tudósítás, a Bibliáé a külön
féle nyelvek keletkezéséről. Az, hogy végig a világtörténel
m en, b e le é rtv e  n a p ja in k a t, a c iv ilizá lt v ilág  új 
ezredfordulóját, az embercsoportok érdekei minden lát
szat szerint még mindig összeegyeztethetetlenek, a nyel
vek — idiómák — különbözőségére is fogható. Mózes I. 
könyve 11. részénél régebben felbukkannak elemek a me
zopotámiai népek mondáiban a nyelvek különbözésének 
következményeiről, ám a döntő elem, hogy a nyelvek 
összezavarását az emberi nagyravágyás büntetéseként az 
Isten intézte, ez az Ószövetség koncepciójába illő mozza
nat.

Számos nép legendáriumaiban fordulnak elő égig érő 
tornyok és ezek többnyire átkos kihatása. A hátsóindiai 
chinek ősei azért építettek égig érő tornyot, hogy a telehol- 
dat hozzáköthessék, ám a hosszú építkezés alatt más-más 
népségek az állványzat más-más részein lévén, egészen 
elfelejtették eredeti nyelvüket és más nyelveken kezdtek 
beszélni. A hold haragja halomba döntötte végül az el se 
készült tornyot, a szétfutó népek pedig a világ minden 
táján telepedtek meg. Egy ősi indián mítosz szerint az égig 
érő fügefa alatt egyetlen nyelv volt még, de óriás létra 
faragásába fogtak az emberek s a megharagított istenek 
huszonnégyfelé szórták őket. Mexikó őserdeiben a hatal
mas lépcsőzetes piramis-templomok egyik mesebeli ma
gyarázata szerint ezeket tengeren túlról, valahonnan jött 
menekülők építették, akik azért hagyták el őshazájukat, 
mert a nyelvük összezavarodott.

Számos legenda van, melyek közös jegye, hogy az 
egykor egynyelvű emberiség valami folytán a nyelvek 
egymást nem értésével bűnhődik. Jellemző az észtek le
gendája, hogy a "Hegyi Öreg" azért zavarta össze a nyel
veket, hogy rákényszerítse az embereket a széttelepülésre. 
Ezért önmagát tálalta fel eledelül s az észtek elsők voltak e 
toron, így ezért beszélnek ők (a maguk számára) érthetően, 
míg a többiek, a németek, lettek, oroszok beszéde csak csúf 
vartyogás.

A d y  egyik legismertebb költeményében hazáját "a 
szolga népek Bábelének" nevezi, ahol akik uralkodnak, 
sikerrel osztják meg az elnyomott milliókat azáltal, hogy a 
nyelvi és nemzeti különbség tudatát táplálják, sőt szítják 
bennük. Ennek aktualitása a század végére — megannyi 
internacionalista és nacionalista recept következménye- . 
képpen, csak felfokozódott mindenhol a világban.

Bábelnek, a toronynak s a nyelvi zűrzavarnak "törté
nete" próbára tette a képzűművészetet is. Talán leghíre
sebb idősebb P ieter Brueghel 1563-ban festett, két 
változatban is fennmaradt képe. Ám a középkorból szár
mazó ábrázolások valamennyien forrásértékűek, főleg 
ama szempontból, hogy a korabeli építészet, a technika 
valamennyi hagyománya és leleménye megtalálható raj
tuk, a vakolókanáltól az állványozásig, az emelőtől a létrák 
változataiig, mintha e toronnyal az ember önnön szorgal
mának akart volna emléket állítni. Magát a toronyépítést 
ugyanis könnyen lehetett lerajzolni, ábrázolni; annál nehe
zebb volt a máig ható végkifejletet megmutatni: azt, hogy 
az egyik ember hogyan és miért nem érti, mit is akar 
mondani, m it beszél a másik? így marad Bábel továbbra is 
az annyi mindenben, emberalkotta csodákban is gazdag, 
mégis fájdalmasan megosztott világ legnagyobb, legtömö
rebb szimbóluma. A fdtom yosuló megnemértésé.
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REFLEXIÓK 4.

Bartók-kórusverseny '94
Kétévenként a világ kórus

szakemberei Debrecenre figyelnek. 
Ez a szép alföldi város ad otthont 
immár 16. alkalommal annak a 
szinte egyedülálló kórusverseny
nek, amit a modern és kortárs kó
rusm uzsika ünnepeként tart 
számon a világ. Mi jellemzi ezt a 
világszínvonalat? Végletekig csi
szolt, gyönyörűséges, homogén kó
rushangzás, technikai virtuozitás
— túl minden eddig elképzelt ha
táron —, és a mindent leénekelhető- 
ség mámora. A kórusok zöme nem 
ismer technikai akadályokat, ami 
újabb kísérletekre ösztönzi a zene
szerzőket. A hangzás kifejezőkész
sége, hajlékonysága, az intonálás 
rendkívüli biztonsága — különö
sen az első díjas kórusok esetében
— valósággal kihívás a ma zene
szerzője számára. Nyaktörő dalla
mok, gyors tem póban olyan 
elképesztő biztonsággal szólalnak 
meg, hogy azt akár a hangszerjáté
kosok is megirigyelhetnék (Concert 
Choir University of California, Irvi
ne, USA, vez.: Joseph Béla Husti). A 
kórushangzásnak olyan telt zengé
se, életes vivőereje hatja át a muzsi
kálás egészét, ami már csak a 
legkitűnőbb vonószenekari hang
zással hasonlítható, de annál — ép
pen emberi hangi mivolta miatt — 
még többet is nyújt (Zenei Kollégium 
Nőikara, Kijev, Ukrajna, vez.: Galina 
Gorbatyenko). Ha van kóruson "túli" 
hangzáslehetőség, amikor az 
együttes valósággal megszabadul a 
földi anyag kötöttségeitől, amikor 
képes átszámyalni egy transzcen
dens hangzásvilágba, akkor ezt a 
budapesti Kodály-Kórusiskola Ju- 
bileta Leánykara elérte (vez.: ifj. 
Szapszon Ferenc). És végül, de nem 
utolsó sorban, a lettországi, /. Me- 
dinsh Zenei Kollégium vegyeskarát 
hallgatva, Janis Baltins vezényleté
vel meggyőződhetünk arról, hogy a 
modem kóruséneklés elérte azt a

V Á L O G A T Á S
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fokozatot, emelyben már méltó 
versenytársa lehet a szimfonikus 
zenekari hangzásnak. A kórus
hangzás szimfonizálásának félév
százados folyamata immár elérte 
csúcspontját Nem hiába ítélte oda 
e Rigából jött nagyszerű együttes
nek a zsűri a verseny nyagydíját.

A felejthetetlen előadásokból 
egész sorozatot kellene itt felsorol
ni. A debreceni Bárdos Lajos Leány- 
kar (vez. Szesztay Zsolt) Bartók 
Falun c. művének előadásával, a 
"Bányai Julia "-gyermekkar— szintén 
Debrecenből — Britten Christmas 
Carol c. művének ’bemutatójával" 
beírta nevét a Bartók-kórusverse- 
nyek történetébe (gazdag, igényes, 
gyönyörűen előadott műsorukról 
szinte önkényesen ragadtuk ki ezt 
a két zenei különlegességet!). Él
mény volt hallgatni az ungvári "Zű- 
dor Dezső" Zenei Szakközépiskola, 
Szakács Emil, illetve Kazacsuk Na
talia vezényelte leánykarát, a 
m oszkvai "Po//of"gyerrnekkart 
(vez. Tatjana Selistyeva), a két 
nagyszerű dél-afrikai ifjúsági ve
gyeskart: "East Rand Youth Choir, 
Kempton Park, vez. Johann van der 
Sandt és D. E Maian Chamber Cho
ir, Bellville, vez. Danié Smit. A ko
lozsvári "Kós Károly" Ifjúsági 
Vegyeskar is kitűnőre vizsgázott 
mind a zsűri, mind a lelkesen tap
soló, nagyszámú hallgatóság előtt 
(a kamarakórus kategória harmadik, 
az ifjúsági vegyeskari kategória má
sodik díja jelzi szereplésük művészi 
színvonalát). A vegyeskarok közül 
külön említést érdemel a spanyol- 
országi Ordiziából érkezett Oroith 
Abesbatza, Amalia Ibanez Arbizu ve
zényelte nagyszerű együttese.

A kórusverseny pénteki zárását 
követően csinos kis audio-kazetta 
jelent meg a legjobb kórusok és a 
legnagyobb művészi élményt nyúj
tó művek és előadások 20 pontból 
álló műsorával (remek sztereo-fel-- 
vétel, egy órai gyönyörű muzsika). 
Egyébként bámulatos a verseny 
megszervezésének és lebonyolítá
sának a precizitása, gördülékenysé- 
ge. A művészeti tanács (tagjai: 
Kolcsár Miklós, Párkai István, Pet- 
rovics Emil) és a két fő irányító, 
gondoskodó szervező Lukovics 
András igazgató és Aradi Márta mű
vészeti titkár és a két zsűri, élükön 
Szónyi Erzsébettel és Makiári Józsefjei 
mindent megtettek a verseny zenei 
világfórum -jellegének biztosí
tásáért. A magam és a 82 tagot 
számláló, a világ minden tájáról 
meghívott zenei szakemberek véle
ményét tolmácsolom, amikor gra
tulálok a XVI. Bartók Béla 
Nemzetközi Kórusverseny minden 
egyes résztvevőjének, Kölcsey-Ko- 
dály szavait, hangjait idézve: 
"Hass, alkoss, gyarapíts, A haza 
fényre derül!"

TERÉNYI EDE
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SZŐCS ISTVÁN

AZ ÍRÓ MINT VÁGYAK 
ÉS TÉMÁK ORGAZDÁJA
Mátyás B. Ferenc regénye a Mezítelen árnyé

kod a végén olvasható keltezés szerint 1992-ben 
íródott, s már egy éve mejelent. Ahhoz képest 
elég nagy hallgatás veszi körül... lehet ugyan, 
hogy itt-ott egy-két recenzió megjelent róla, de 
serüd sem emlegeti, még bár nem is szidja. Ez a 
csend nem azért kifogásolható, mintha egy nagy 
regényt hallgatna el az irodalmi közvélemény; 
hanem mert ez a könyv, mintegy sűrítve tartal
mazza azokat a jelenségeket, amelyeket a kiván
dorolt irodalom, "áttelepült alkotó tábor", 
kimentett szellemi t6ke s hasonló címeken szokás 
emlegetni.

A hallgatás-ázt jelenti, hogy az irodalomnak 
ebben a kategóriájában működni, produkálni, 
sikert érni el, vagy kudarcot szenvedni — ma 
már senkinek sem érdekes. Érdekesek azok az 
írók voltak, akik legkésőbb a háború utáni éve
kig elmentek; arra még figyelt a világ, hogy 
Jékely Zsolt, Tamási Áron, Nyíró József mit csi
nált azután vagy: attól kezdve. Utoljára, még úgy- 
ahogy Páskándi Géza foglalkoztatta 
"kibujdosott író" minőségében írókollégáit és 
olvasóit, s talán ő is volt az utolsó, aki életművét 
sok címmel és "új vonásokkal gyarapította ki
vándorlása után". A többiek — Deák Tamás 
vagy Csíki László, Veress Zoltán, Kocsis István 
vagy Földes Mária s még sokan, vagy eltűntek a 
semmibe, vagy — a mosakodás illatosított hab
jai mögé. Talán egyedül egyesegyedül, Bodor 
Ádám volt az, aki fenn tudta tartani írói rangját, 
súlyát s még tetézett, gyarapított is a kivitt élet
művön, egy méltatója szerint: "újabb teléreit tár
ta fel az itthoni élményeinek".

Mátyás B. Ferenc öt megjelent kötetet ha
gyott hátra, amikor mintegy hét-nyolc éve ki
vándorolt. Azóta a jelenlegi könyv az ott kinn 
megjelentek közül a harmadik; de az első, mint 
olyan, amit NAGY SZEMBENÉZÉSI KÍSÉRLET 
gyanánt kellene felfogni, vagy szerényebben, de 
nem kevésbé melodramatikusan: Elszámolás cí
men iktatni. Megrázó az ő esetében is, mint még 
egynémely sorstársáében: tulajdonképpen 
nincs mivel elszámolnia; tulajdonképpen sem
mi titkos szállítmány nincs útiládáiban; ő is csak 
pillangókat vitt bőröndjében, s azok most kiröp- 
tetve, fáradtan szotyognak le az álmodott sza
badság frisszöld bokrai közé, kirojtosodott, 
levert hímporú szárnyaikkal... (Lám, milyen 
költőilegesen beszél a recenzens is, de ebben az 
esetben ez a szerző hatása.)
„... A regény egyetlen érdemleges tanulsága, 
hogy az a leüáeró, amely a nemzetiségi, illetve a 
kisebbségi lét küzdelmeiben alakúi, nem alkalmas 
semmi másra, csakis a kisebbségi életforma elviselé
sére. Ä kisebbségi szellem éle egy olyan késé, 
amivel csakis kisebbségi kenyeret lehet vágni.

A regény hőse Hániodó Félix, kivándorlása 
előtt telefonszerelő — ezen kívül is sok még az 
önéletrajzi .vonatkozás, de ezektől végül is el 
kell tekintenünk, mert az író — csak válogat: 
saját élete anyagából is, de azon kívül is még 
mindenünnen. Mestersége gyakorlása közben 
H árú odót természetesen sok megaláztatás éri: 
lekezelés, vállonveregetés, provokálás, rangján 
aluli bánásmód. (Bár semmi sem vall arra, a 
regény titkos rétegeiben sem, hogy a telefonköz
pont küldötte álruhás herceg volna. Foglalkozá
sához és ügyfeleihez úgy viszonyul, olyan 
szenvedve és finnyásan, mint Chandler ma
gánnyomozója, és ugyanannyi szexuális kísér
tésnek is van kitéve, mint azok és ugyanolyan 
quasi-impotens emelkedettséggel tér ki előlük.)

Azután kivándorol; és a regény eleitől kezd

ve végig egy óbudai tömbház 
sokadik emeleti ablakából né
zeget kifele, miközben önma
gának szam árfület tart, 
katatóniás állhatatossággal; 
ezenközben — időnként kart 

kell váltania, zsibbadás ellen, és témát, egyhan
gúság ellen — sorra felidőződnek kalandjai a 
politikai rendőrséggel, az alkohollal, a világ 
megannyi ürülékével, és a kalandjai—feleségé
vel, Imolával ez különben íróilag a regény leg
erősebb vonulata: erősen mazochista és annyira 
anyás kapcsolat az egyetlen nőhöz, akinél férfi
ként ki tud tenni magáért, hogy az már valóság
gal incesztuózus esetnek számít; és kitelepedése 
után, újabb kalandjai a rangon aluliság helyze
teivel, a klozettkefével és a "gyökértelenséggel".

A regény harmadik legfontosabb, de egzoti
kumában legérdekesebb alakja, a román politi
kai rendőrség ezredese, a Hullamázoló; valaha 
borbély volt, aki halottakat is borotvált és koz
metikáit, s eme szaktudása miatt került az intéz
ményhez, s akinél az ilyen esetekben nél
külözhetetlen morbid romantikát az szolgáltat
ja, hogy nosztalgiát érez a régi szép idők iránt, 
amikor a szétvert emberi pofákat még téglapor
ral és cinkvájsszal kellett épnek látszóvá vará
zsolni, s nem holmi Chanel-krémekkel s más 
fránya ajándékával ennek a túltechnicizáltságá- 
ba belerothadó mai világnak.

Hániodó Félix lakására szemet vet a szeküs, 
hozzásegíti a kivándorláshoz; állandóan szilva
pálinkával és belügyi lazacfilével traktálja s fő
hősünk szerint szándékosan neveli alko
holistává, hogy emberi mivoltát degradálja — 
de mindezt kedvesen, mézes-mázosan teszi.

Külön, de állandó és vastag réteget alkot a 
regényben mindenféle drasztikum — például 
mindegyre felmerülő ürülékek, hol az idilli táj 
folyóvizében úszkálnak, hol Hániodó versében; 
hányadékok; bizony szabályos koprofil ez a Fél
ix, van koedukádós víziszellentő verseny - a 
szerző persze nem kényeskedve nevezi meg — 
("ilyen a mai fiatalság"!), és ez eljut a grand 
guignol fokára, amikor egy egyszer már kinyírt 
vízihullát még egyszer térdrekényszerítenek és 
még egyszer kivégeznek, hogy a regényhős — 
okuljon belőle. Hogy jegyezze meg; baga'n sea- 
ma...

Mindez azonban nem volna baj, mindettől 
lehetne a regény valóban nagyon izgalmas, do- 
kumentáris értékű, korhű, kifejező, satöbbi. Ám 
a regény meglepő hibája, sőt zavarba ejtő fogya
tékossága, hogy főhőse, ez a Hániodó Félix, tu
lajdonképpen nem magyar kisebbségi figura. 
Pontosabban szólva: tudata és helyzete szerint 
magyar, azonban tudattartalmai nem magya
rok. Holott szerző annak akarta eladni.

A kisebbségi helyzet egy bizonyos kollektív
hátrány jellemezte helyzet A kisebbségi hős 
nemcsak azért szenved, amiért más ember, ha
nem külön azért is, mert egy történelmileg hát
rányos, megalázó helyzetbe került csoport 
tagja. Emiatt állandóan foglalkoztatja helyzete; 
értékeléseiben, ahogy megítél másokat, s főleg 
megkülönböztetéseiben: ez azért van így, mert 
magyar vagyok; bezzeg, ha román lennék; bez
zeg, ha ők lennének a mi helyzetünkben; mikor 
és hogyan fog ez megváltozni; így lesz végig, 
érdemes-e ezt csinálni; jobb elmenni, vagy ma
radni; nem jobb volna teljesen beolvadni; de 
nem is hagyják, lám X. és Y. esetei; jelen van ez 
egyáltalán minden reakciójában: van, amire 
csak azért reagál, meri az "magyar" ügy, dolog, 
teljesítmény, vagy hiba; s van, amire csak azért, 
mert az ugyanígy — román. A kisebbségi hely
zet ilyen lelki körülmények között szükségsze
rűen  szül kényszer-gondolatm eneteket, 
ábrándozásokat, obszessziókat, amelyek miatt 
maga a töprengő-képzelgő személy ugyanolyan

vagy megközelítőleg ugyanolyan szenvedése
ket, gyötrelmeket áll ki, mint a külvilág esemé
nyei miatt.

Hániodó Félbe azonban nemcsakhogy nem 
esik át azokon a  szokásos megaláztatásokon, 
amelyeken nyelvhasználata, származása miatt 
annyi kisebbségi átesett, hanem, mondom, tu
datából is hiányoznak e "kisebbségi tartalmak". 
Sérelmei, amelyeket a diktatúrától elszenved 
csak egyéni, személyi sérelmek. Éppúgy elszen
vedhetné őket Kaliforniában, ahogy aztán már 
Magyarországon is szenvedi. Tehát a hősnek 
olyan specifikus vonásai, amelyeket neki szer
zője tulajdonít s amelyekre implicite végig hi
vatkozás történik, nincsenek; ugyanígy a 
regénynek sincsenek különösebb, sajátságos in
formációs tartalmai... Az egyetlen lény, akitől 
igazán fájt Haniodónak elválnia, amikor itt 
hagyta eredeti lakóállamát: a kutyája. Csülök.

Persze — van ilyen ember is; mintahogy 
mindenféle hamis tudatú és álkomplexusokkal 
telt ember van; és ezeket jól megírni is lehet írói 
teljesítmény; csakhogy Mátyás B. Ferenc, ha kri
tikusan is nézi hősét, ez a kritika — szenvelgő, 
bedől alakja önsajnálatának es sül annak 
hamisított tudatával, és ezt akarja a*. óira 
is rátukmálni: ilyenek vagyunk, mi mind.

Nagy kár, hogy az író nem tudott, vagy nem 
mert következetesén végigbarangolni szenvedő 
hőse lelki labirintusaiban; a sok kis színes való
ságmozaik, epizód, fel-felcsillantott érdekesség 
egy mélyebb látomás foglalatában többetmon- 
dó, beszédesebb lett volna. így csevegéssé jelen- 
téktelenedik.

Van még egy külön — elszalasztott, ki nem 
aknázott — sajátossága Mátyás B. Ferenc regé
nyének: ő tudatosan és szándékoltan nem akar 
sem a magyar széppróza folytonosságába bele
illeszkedni, sem a magyar művelődési hagyo
m ányokba.Az am erikai lektűrirodalom  
öntőformáit használja (a fentebb említett 
"chandlerizmus" is ilyen). Amikor azonban 
"irásművészetileg" igényesebb: amikor komo
lyabban veszi az ímivalót, akkor a modem ro
mán széppróza tanítványaként tűnik elénk, 
láthatólag Eugen Barbu és Fánu^ Neagu a mes
terei. Ami persze önmagában nem baj, sőt: nem 
az számít, hol tanulja az író a manírját, hanem, 
hogy mit mond. Sajnos, Mátyás B. Ferenc víziója 
a létről — nemcsak a kisebbségiről, hanem az 
egészről, kozmikus és világtörténelmi nagyítás
ban is — mindössze a lumpen-plebejbus susz
terbácsi tételben foglalható össze, stílusosan, 
hogyaszongya: Szar a világ, tik a tromf... Na ja, 
válaszolhatja az olvasó, de kérdés: megér-e ez 
egy regényt?

Szerintem csakis akkor érne meg, ha e re
gény csak előgyakorlat ahhoz a másik regény
hez, amelyben szerzőnk, Hániodó Félix 
sorsának és lelkének sötét járataiba valóban be
világít, valóban megszabadulva mindenféle gát
lástól és érzelgősségtől (és nem az élettani 
alvilágban túrkálva véli elérni a gátlástalansá
got).

Egyhelyt azt írja: Marad a valóság — álmaid 
ürüléke. Az olvasó erre kész azonnal így kontráz
ni: Maradnak álmaid — a valóság ürülékei... 
Ettől az alternatívától kellene eltekintenie az író
nak; és—az ő modorában szólva—szájon verni 
az olvasót, olyan őszinte és kegyetlen elszámo
lással, hogy elmenjen a kedve a feleseléstől.

Végül (miután úgy látszik, az elszámoltatás 
általánosan kötelezővé válik), ide kell nekem is 
biggyesztenem az alábbiakat:

Recenzens a könyv olvasása során semmifé
le alapítvány támogatásában és ösztöndíjban 
nem részesült. Az ismertetés legépelésében 
egyetlen bank sem segítette.

Mátyás B. Ferenc Mezítelen árnyékod Regény, 
Magvető Könyvkiadó Budapest, 1993.
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FODOR SÁNDOR

ÉRDEMES ODAFIGYELNÜNK
Egyszerre két könyvhöz sike

rültjutnom — kedves barátom, Dá
vid Gyula jóvoltából. Bajor Andor 
Ima az üldözőkért, valamint Gazda 
József és Tófalvi Zoltán Köoek egy 
siratófalhoz című kötetéhez. Mind
kettő a Stockholmban székelő Erdé
lyi Könyv Egylet kiadásában jelent 
meg, akárcsak a Kék álhalál — mai 
erdélyi elbeszélők antológiája, va
lamint a Vándor idő balladája — az 
Erdélyi Könyv Egylet első kiadvá
nya.

Az utóbbi, a Vándor idő balladája 
sajnos nem jutott el hozzám. A Kék 
álhalálról már írtunk, összevetve 
azt a 40 éve kiadott hasonló profilú 
anto'ógiával. A Bajor, valamint a 
Gazda-Tófalvi kötetekről azonban 
feltétlen szólnunk kell.

Nem ez az első válogatás, 
amely Bajor Andor írásaiból megje
lent, a Szerző tragikusan hirtelen 
elhunyta óta. A budapesti Hétto
rony Kiadó Részleges vízözön címen 
adott ki egy átfogó válogatást rö
vidprózájából — alig néhány hó
nappal az író távozása után, még 
1991-ben. Ugyancsak Magyaror
szágon jelent meg a közelmúltban 
a Vörösmarty Társaság kiadásában 
egy válogatás Bajor írásaiból, Egy 
arany tálentum címmel (1994). A két 
kiadvány közé esik (időben) az Er
délyi Könyv Egyleté (1992), mint en
nék a sajátosan erdélyi profilú 
vállalkozásnak a második kiadvá- 
nya. Sajnos a Székesfehérvárott 
megjelent könyv még nem juthatott 
el hozzánk, így ehhez nem hason
líthatom a két évvel előbb Stock
holm ban m egjelentet. De ha
sonlíthatjuk minden eddig megje
lent Bajor-válogatáshoz. Az Ima az 
üldözőkért, ugyanis néhány — a ki
adás évéig— részben kötetben meg 
nem jelent írás mellett magába fog
lalja Az ezermester című, sajnos be
fejezetlen regény elkészült, mint
egy 80 oldalát is, amelyet még a 
diktatúra éveiben kezdett el írni, de 
már nem tehetett pontot a végére, 
mert 1991. január 24-én örökre el 
kellett mennie közülünk.

Az Ima az üldözőkért c. válogatás 
novelláit-karcolatait előtte folyóira
tokban, azóta pedig más válogatás
ban is olvashattuk. Ezek — 
gondoljunk csak a címadó írásra, 
vagy az Ötösfogat című remeklésre 
— csak megerősíthették az Olvasót 
abban a meggyőződésében, hogy a 
Szerző időnap előtti halála éppen 
akkor következett be, amikor leg
jobb írásait vetette papírra, így élet
művét nem annyira kerek egésszé 
formálta, inkább torzóban hagyatta 
az elmúlás. Csodálatos torzóban — 
de abban, hiszen a bajori életmű 
hirtelen félbeszakadt. Ezt példázza 
a kötetbe foglalt, befejezetlen re
gény is.

Bajor Andor fiatalon szürrealis
ta költőként indult: talán nem is 
annyira a társak és szerkesztők

"szocialista realizmus"-ra apelláló 
véleménye, mint inkább a korszel
lem beléfojtotta a szót, mielőtt ver
seivel publikációhoz jutott volna. 
Kifinomult formaérzékét stíluspa
ródiákra fordította, szatírákat-hu- 
moreszkeket írt hosszú évtize
deken át, míg újra meg nem szólalt 
írásaiban a szürrealista költő — 
igaz nem versekben, hanem erőtel
jesen lírai hangvégelű karcolatai- 
ban-novelláiban-publicisztikájában, 
hogy az Ezermesterben, befejezetlen 
regényében teljesedjék ki, amely 
még így, félbemaradtán is egyszer
re remekmű — és kordokumen
tum.

Minden szürrealizmusa ellené
re — vagy inkább éppen ennél fog
va, ezáltal — egyedülállóan 
szemlélteti a közelmúlt kiszámít
hatatlanságát, embertelen irracio
nalizmusát.

Önéletrajzi jellegű írásként in
dul a regény, de barátja, Manlicher 
Béla és ennek élettársa, Dalainé Kli- 
movszki Láma életregényévé ala
kul, akiket elfog a szovjet 
kémelhárítás. Eddig a pillanatig 
úgy alakul a regény, mint a fölszálló 
repülőgép útja: a földön száguld, 
egy ideig egészen földközelben 
marad — hogy utána meredeken 
szálljon a magasságok felé: fogsá
gában Manlicher Béla sorsa csodá
latosan alakul. A legfelsőbb szovjet 
vezetők, Berija és Sztálin bizalmasa 
lesz, olyannyira, hogy nyugodtan 
leőrültezheti őket, míg élettársa... 
nos az ő további útja, hogyan talál
kozik ismét a Szerzővel — majd 
egyszer. A regény félbeszakad.

Bajor befejezetlen regényéhez 
hazai irodalmunkból talán csak 
Szilágyi István Agancs bozótját ro- 
koníthatnám, nem is tematikájában 
vagy nyelvezetében— mint inkább 
az irracionálisát megragadó szem
léletmódjában.

Nagyon szomorú könyv az Ima 
az üldözőkért. Talán minden eddigi 
Bajor-kötetnél-válogatásnál inkább 
jelzi, milyen fájdalmas veszteség 
érte a magyar irodalmat ennek a 
rendkívüli tehetségű írónak a ko

rai, hirtelen halálával. A kötetet stíl
szerűen, Bajorhoz méltón zárja 
Kántor Lajos, a könyv kolozsvári 
szerkesztője!nterjú az örökkévalóság
nak címmel írt utószava. A könyv 
bevezetőjét a stockholmi szerkesz
tő — Veress Zoltán írta. Soraiból 
nemcsak a Bajor iránti szeretet-tisz- 
telet szól, de az ügy iránti odaadás 
is, amely árán ez — és még másik 
három erdélyi könyv megjelenhe
tett — és jelennek meg újabb köny
vek ezután is.

Nem szívderítő olvasmány 
Gazda József és Tófalvi Zoltán 
könyve sem — az Erdélyi Könyv 
Egylet immár negyedik kötete sem, 
a Kövek egy siratófalhoz. (Erdélyi 
Könyv Egylet, Stockholm, 1994.)

A román kommunista diktatú
ra tíz magyar áldozatáról szól. 
Nem valamennyi áldozatáról: ki 
tudná számbavenni a román Gulá- 
gon elpusztult névteleneket (romá
nokat, magyarokat, bármelyik más 
nemzetiséghez tartozókat), a kivég
zetteket és halálra kínzottakat, egy 
olyan rendszer áldozatait, amely

fennen hirdette, mintegy magáévá 
téve a történelem egyik legvére
sebb kezű diktátqra, Sztálin humá
nusnak csengő m ondását: "A 
legértékesebb tőke az ember..."Kü- 
lönböző sorsok. Közöttük a népé
vel együttérző, igazáért mindenkor 
és minden rendszerben szót emelő 
—bár a törvény betűjét soha át nem 
hágó érmelléki református papé, a 
Sass Kálmáné, akit koncepciós per
ben ítéltek halálra és végeztek ki; az 
öngyilkosságba kergetett Böjté Ba
lázsé, a mindmáig tisztázatlan mó
don "megbetegedett" római 
katolikus papé, Pálfi Gézáé, vagy a 
belügyi szervek zaklatása-kínzásai 
nyomán az oltárnál elhunyt Dani 
Gergely — szintén katolikus papé. 
Megtudjuk az igazat, a szó pontos 
értelmében súlyos idegbeteggé kín
zott Páll Béla tanárról — majd a 
tisztázatlan körülmények között — 
úgymond balesetben — elhunyt 
Bálint Ferencről. Szikszay Jenő ért
hetetlen "öngyilkosságának" a fel
tárható történetét éppen úgy 
megismerhetjük, mint a Visky Ár
pádét. Tőszó Árpádnak (valószínű
leg) azért kellett meghalnia 1990 
(!)-ben, mert ugyanúgy a Tőkés 
László temesvári köréhez tartozott,

mint a forradalom (mert Temesvá
ron az volt!) első mártírja, hősi ha
lottja — a meggyilkolt — vagy 
"csupán" öngyilkosságba kergetett 
Újvárosi Ernő.

Külön-külön is megrendítő 
mindenik sors. Egyetlen közös vo
nás van valamennyiük életében: 
nem voltak, nem maradtak közöm
bösek a nép sorsa iránt, amelyből 
vétettek. Volt közöttük pap — nem 
is egy —, tanár, színész, technikus, 
sőt párttitkár is. Amit azonban a 
Hatalom még elnézett ismert nevű 
embereknek — azt már nem tűrte 
az úgynevezett "névtelenek"-tői, 
akiket éppen mártírsorsuk tett — 
utólag— ország-világ előtt ismert
té. De miért kellett meghalnia a 13 
éves, szatmári Pécsi Norbert Artúr
nak, miért lőtte főbe ezt a diákgye
reket egy határőr, a magyar ha
tártól 2 kilométernyire, a Szamos 
töltésén, amint éppen hazafelé tar
tott kerékpárjával? Ez a kérdés 
gyötri azóta is a szülőket— és gyö
tör mindenkit, aki erről a — vala
mennyi közül a legmegrendítőbb
— mártíriumról olvashat.

Tíz egyértelmű gyilkosság, 
gyanús körülmények között elkö
vetett "öngyilkosság" vagy "bal
eset". Tíz — a ki tudja, hány 
százból?

Lelkiismeret-ébresztő könyv, 
írói, Gazda József és Tófalvi Zoltán 
tanúvallomásokra, hozzátartozók 
visszaemlékezésének az idézésére 
szorítkoznak. Keveset kommentál
nak — de ahol teszik, ott minden 
kommentárjuk telitalálat. Elősza
vát hagyományosan a stockholmi 
szerkesztő, Veress Zoltán, utósza
vát pedig — valószínűleg — a ko
lozsvári szerkesztő, Dávid Gyula 
írta, hisz nem névvel, mindössze 
"A szerkesztő"-m ként szignálta 
azt.

♦
Ennyit dióhéjban a két kötetről. 

Szólnunk kell azonban a közösség
ről is, amely lehetővé tette immár 
négy — tartalmában és grafikai ki
állításában igényes kötet kiadását a
— nevezzük így: sorozatban, és le
hetővé teszi a folytatást is. A stock
holmi Erdélyi Könyv Egylet 
kuratóriuma, munkatársai, a közel 
hatszáz támogatója — olyan emig
ráns (erdélyi) magyarokból kerül 
ki, akik szülőföldjük iránti szere- 
tetüket, az otthonmaradottak irán
ti ragaszkodásukat nem Nagy 
Magyarorzság térképének a vala
mennyi szomszéd népet ingerlő 
lengetésével, nem holmi búsma
gyarkodással fejezik ki, hanem ál
dozatoktól sem visszariadó ér
deklődéssel a mai erdélyi élet, az 
itteni magyar irodalom iránt. Köz
tük első helyen az innen elszárma
zott — jószerével e lűzött — 
íróházaspár: Veress T. Magda a ku
ratórium tagja és Veress Zoltán, a 
sorozatban megjelent könyvek 
stockholmi szerkesztője. Ha fájlal
juk, hogy fizikailag távol vannak 
tőlünk — munkásságukkal köz
tünk tudjuk őket. Valamennyi tár
sukkal együtt.
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CSETRI ELEK

175 éve született Kőváry László
Az emékezések korszakát éljük. Miután 

évtizedeken át belénkfojtották a szót, hallga
tásra vagy féligazságok elmondására kény
szerítettek egy népet, egy értelmiséget — 
m ost búvópatakként tör utat magának a 
mélyből a buzgó forrás: múltunk, művelő
désünk értékeinek megismerési és megis- 
m ertetési vágya. Nagy horderejű esemé
nyek, jelentős személyiségek és kiemelkedő 
alkotások a tárgyai a visszaemlékezések so
rának. Nagyjaink közül sokakat helyi keret
ben ünnepelünk, egyeseket meg országos 
szinten idézünk. KŐVÁRY LÁSZLÓ az 
utóbbi személyiségek sorába tartozik, mert 
nemcsak az öntudatos és tevékeny városi 
polgárt szemléljük benne, hanem a hazájáért 
aggódó és cselekvő patriótát és szabad
ságharcost, a sokoldalú erdélyi írót és a nyílt
szemű, érzékeny természetbarátot.

Életét javarészt Kolozsváron élte le, de 
nem városunkban látta meg a napvilágot. 
Tordán született 1819-ben, 175 esztendővel 
ezelőtt. Az Aranyosszék és Erdélyi Érchegy
ség találkozásánál fekvő Torda történelmi 
múltja, levegője, ókori és középkori templo
mainak és emlékeinek varázsa, az erdélyi 
fejedelemség itt zajlott országgyűléseinek és 
a születő vallásszabadság eszméjének ideál
ja, művelődési intézményei, iparos és keres- 
k ed ő  n ép esség én ek  szorgos m unkája  
bőséges élménnyel és útravalóval látták el az 
itteni gimnáziumból magasabb oktatási in
tézménybe, a Kolozsvári Unitárius Kollégi
umba iratkozó fiatalembert. Az Alma Ma
terévé vált főiskola, református és katolikus 
testvérintézményeivel együtt egyre korsze
rűbben készítette elő a rábízott ifjúságot a 
reformkorban ráváró feladatok teljesítésére. 
Az Unitárius Kollégiumban, a jakobinus ha
gyományok után európai kitekintésű nem
zeti szellemben, az uralkodó humán tra
díciók mellett arccal a gyakorlat fele fordul
va folyt az oktatói-nevelői munka. A fiatal 
Kőváryra különösen a polihisztor Brassai Sá
muel gyakorolt mély hatást. Széleskörű mű
veltséget szerzett és a kötelező latin mellett 
megtanult németül és franciául; a felvilágo
sodás és romantika óriásainak gondolatain, 
a reakció korában a szabadság szellemében 
formálódott, az önképzőkör ülésem pedig 
tanulgatta a toliforgatás mesterségét. Tanul
mányai kiegészítésére a helyi Református 
Kollégiumban jogi tanfolyam ot végzett, 
majd Marosvásárhelyen jurátuskodott, ke
nyerét pedig mint házitanító és jószágigaz
gató biztosította.

Igazából azonban az írói pálya vonzotta. 
Elkészítette már első nagyobb lélegzetű ta
nulmányát Teke városkájáról és apróbb írá
sok u tán  megjelent első könyve: Erdély 
statistiká\a (1848). Elvbarátaival, Medgyesi 
Lajossal, Kriza Jánossal, Mentovich Ferenc
cel, Szentiváni Mihállyal, Jakab Elekkel ah
hoz a fiatal plebejus értelmiségi csoporthoz 
tartozott, amely Wesselényi Miklós eszmei 
irányítása mellett a rendszerváltást, a hűbéri 
rendből a polgári világba vezető átmenetet 
készítette elő. Nyilvánvaló, hogy ilyen szel
lemi-politikai háttérrel Kőváry László is az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc tá
borában találta meg a helyét. A nagy fordu
lat éveiben a m agyar felelős korm ány

Statisztikai Hivatalába kerül a jónevű Fé
nyes Elek keze alá, aztán önkéntes honvéd
tüzér, m ajd Bem tábornok tábori törté
netírója, újságíró és haditudósító.

Az üldöztetés, bujdosás és börtön évei 
következnek. Bach-huszárt akarnak faragni 
belőle s kényszergetik, hogy bécsi fekete-sár
ga ízlés szerint írja meg Érdély történetét. 
Erről igy vall: "Nekiülök, írok, írok, de még 
a pennám se akarja írni. Visszamentem s 
mondom: tán mégis könnyebb lesz nekem, 
ha ismét visszazámak." Egyéni vállalkozá
sokkal keres kibontakozást, az önkényura
lom az 50-es években az erdélyi múlt, a hazai 
tradíciók felidézésével táplálja a reményt 
honfitársaiban. Egymás után születnek 
könyvei: Erdély régiségei (1852). Erdély ritka
ságai (1853). Erdély nevezetesebb családai 
(1854), történeti regéket és adomákat tartal
mazó könyvek (1857), majd a régi viseletek- 
ről és szokásokról szóló (1860). Mindez 
előkészület Erdély történelméről írott nagylé
legzetű munkájához (Pest 1859-1861).

Közéleti és közírói tevékenysége a ma
gyar tájakon ismertté teszi nevét, szerencsés 
házasságával anyagilag is megalapozta létét, 
de mindez nem elég a politikai pályafutás
hoz, amivel ugyancsak megpróbálkozott. 
Deák Ferenc híveként lép fd , de nemcsak 
Kolozsváron, hanem szülővárosában is ku
darcot vall s végleg hátat fordít a politikai 
életnek. Annál több ideje marad, hogy szű- 
kebb keretek között, Kolozsváron nyisson 
magának tért. Kolozsvár ekkoriban nőtte ki 
magát nagyvárossá. Városatyaként főleg a 
gyakorlati, közgazdasági, városgazdálkodá
si, urbanisztikai kérdések érdekelték. Ha 
kellett, elvállalta a népszámlálási bizottság 
elnökségét, majd a városszépítés irányítását. 
Frandaországi útja arra az időszakra esett, 
amikor Párizs modem metropolissá nőtte ki 
magát s nagyvonalú tervek szerint épültek 
ki kör- és sugárútjai, közterei, emlékhelyei, 
egész közlekedési hálózata. Kőváry mindezt 
hasznosítani igyekezett, mikor Kolozsvár 
csodálatos Főterének rendezését, a Szent Mi

hály templom körüli bódék lebontását, a 
szépséges Sétatér és a házsongárdi Pantheon 
kiépítését irányította. A polgárosodás és d- 
vilizádó híveként elősegítette a város mo
dernizálását, a vasúti fővonal elkészültével 
kialakult munkásréteg részére pedig kipar
celláztatta birtokrészeit, hogy megszülessen 
a Kőváry-telep. Az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság hivatalnoka, majd igazga
tójaként biztosítási szaktekintélynek számí
tott, s a Franda Akadémia által dicséretre 
érdemesített enciklopédiát szerkesztett.

Széles körű munkássága érdemesítette 
arra, hogy a Magyar Tudományos Akadé
mia 1883-ban levelező tagjává válassza. A 
millenneum táján nagyobb lélegzetű ma
gyar történelemkönyvvel próbálkozott, de 
ezzel erősen lemaradt a honfitárs, Szilágyi 
Sándor szerkesztette Magyar nemzet törté
netével szemben. E keserű kudarc ellenére, 
hatalmas írói és tudományos munkásság, 
gazdag közéleti tevékenység állott mögötte, 
nagyfokú megbecsülés övezte, mikor 1907- 
ben, 88 éves korában meghal;

Márki Sándor, kora egyik iránya.. ' örté- 
nettudósa és a Kolozsvári Egyetem pro
fesszora , akadém iai búcsúbeszédében  
Erdély legmunkásabb írójának nevezte Kő
váry Lászlót. A honismeret több ágazatában 
alkotott, történelemben, irodalomban, nép
rajzban, földleírásban és érzékeny volt a táj, 
a természet szépségei iránt. A Székely honról, 
1842-ben megjelent munkájában nemcsak 
előkészítette Orbán Balázs monográfiáját, 
hanem igen fogékonynak bizonyult az ipar, 
kereskedelem, technika és tudom ány kér
dései iránt. Erdélyi útleírásaiban mély ro- 
konszenvvel tekintett az együttélő román 
népre, amiért kortársa, Gheorghe BariJ hang
súlyosan méltányolta. Mikor Erdély régisége
iben leírta azt a mondatot, hogy "Erdély 
gazdag, de ismeretlen múzeum", Ids provin
ciánk történelmi emlékeit idézte fel, e föld 
régészeti kincseit, várait, sasfészkeit, kasté
lyait, romjait, városait, múltunk ereklyéit 
szólaltatta meg. Erdély földe ritkaságaiban a 
"tündérkert" élő és hatékony szimbólumait 
mutatta fel; a csodálatos táj, felhőkbe nyúló 
hegyeivel, szurdokaival, szorosaival, ormai
val, sűrű erdeivel, kristálytiszta hegyipatak
jaival, évezredek  óta m űködő  nem es
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ércbányáival, a tájból kibukkanó sóhegyei
vel, évszázados kollégiumaival és patinás 
városaival, színes falvaival és azoknak sok 
mindent átélt lakóival, balladákba és regék
be foglalt történelmével akkor is, most is 
vonzerőt gyakorolt, és ezt Kőváry csodás 
tablókba, leírásokba foglalta.

Talán mesterember ősei és a ’'kincses vá
ros" gazdasági haladása predesztinálta, 
hogy statisztikusként Erdély felmérésére, fel
térképezésére vállalkozzék. Tiltsch János fel
kérésére látott munkához, de nyelvtudása, 
tájékozottsága, kitekintése is segítette. Hi
szen miután az erdélyi peregrinánsok mes
tere, Achnewall és Schlözer Göttingában 
úttörő m unkát végzett, Nyugaton ez a tudo
mányág az államélet és művelődés sine qua 
nonja volt, a gyakorlat, a közgazdaság, ál
lamismeret nélkülözhetetlen eszköze. Pes
ten Fényes Elek már mintegy tíz kötetben 
foglalta össze eredményeit, tudósunknak te
hát lehettek eszményképei, mikor földünk 
minden ágazatára kiterjedő munkában ma
tematikailag, számszerűleg, statisztikailag is 
felmérte a helyzetet. Különös tekintettel az 
újra, a születő nagyiparra. Emlékezetes és 
megszívlelendő mondatot írt le kortársai
nak, hogy "Gyárak dolgában vékonyan ál
lunk."

Más ágazatokban is hézagpótló ismeret- 
anyagot közölt. így a genealógiában, mikor 
Erdély nevezetesebb, köztiszteletben álló 
257 családját vette számba, azok igényeit elé
gítette ki, akik pro decore familiae érdeklőd
tek a m últ iránt. De más ágazatokban is 
nagyfokú tudománynépszerűsítést végzett. 
Kitűnt mint biográfus, művészettörténész, 
irodalomtörténész és a színházi hagyomá
nyok ápolója.

A múlt, a történeti-művészeti értékek ol
vasmányos bemutatásában akkoriban olyan 
utolérhetetlen varázsa volt, mint később Ke
lemen Lajosnak. Csakhogy míg 20. századi 
utóda elbeszéléseivel, emlékezetes sétáin 
elevenítette meg a város köveit, Kőváry for
dulatos és érdekes írásaival bűvölte el az 
olvasótábort. Tudománynépszerűsítő m un
káját nagyban elősegítette, hogy Kőváry egy 
ideig újságíróként m űködött és sohasem 
szakadt ki a pályáról. 1848-ban Kolozsváron

az Ellenőrt szerkesztette, 1851-től a pesti 
Magyar Hírlap munkatársa volt, 1860-tól pe
dig a régi Korunk megszületésében és szer
k esz tésében  já tsz o tt v ezető szerepet. 
Tudományban, publicisztikában és a közé
letben korának nyitottszemű fia maradt. 
"Csak vállalkozó szellemű nép nőheti ki 
most magát... Maga a vasút is vállalkozó 
szellemű népnek áldás; ki a kor igényeit ér
teni nem akarja: azt magok az egek sem hoz
hatják jobb sorba." — hirdette.

Munkásságának oroszlánrészét a törté
netírásban kamatoztatta. Honismereti publi
kációinak többsége már történet-központú 
volt. De hátra van még azon munkák elsoro
lása, amelyeket a szakma mai napig nagyra 
értékel. A szemtanú élményanyagával és a 
történész hitelességéhez közelítve írta meg 
Erdély története 1848-49-ben című munkáját 
(1861), Gr. Esterházy Kálmánnal, a nagysze
beni csata rokkant hősével együtt rendezte 
sajtó alá az Okmánytár 1848-49. történetéhez 
dm ű  forráskiadványát. Szintézisét megértő 
szavakkal értékelte Márki, a fiatalabb pálya
társ: "Néhol sejtjük, hogy Ítéleteiben szigo
rúbb , könyörtelenebb le tt volna, de a 
cenzorra gondolva sóhajtott fel Tadtus-szal, 
hogy ritka boldogság, mikor úgy érezhe
tünk, ahogy akarunk, s meg is mondhatjuk, 
amit érezünk.”

Sok tekintetben érvényes ez a historikusi 
teljesítménye csúcsán elhelyezkedő, hatkö
tetes Erdély történelmére is (Pest, 1859-1861). 
Nemcsak, hogy méreteiben 1986-ig nem szü
letett a Kőváryéhoz hasonlítható szintézis 
provinciánk múltjáról, hanem részletesség
ben, adatbőségben, eseményekben, életrajzi 
adatokban, izgalmas jelenetekben és mozza
natokban is egyedülálló. Kétségtelen hiá
nyosságai onnan szárm aztak, hogy az 
Erdélyre vonatkozó forrásanyag jórészben 
még feltáratlan és kiadatlan volt — (A Mó
niimén ta Hungáriáé Historica, az Erdélyi 
Országgyűlési Emlékek kiadása,Szilágyi 
Sándor tevékenysége időben későbbre esett) 
— A magyar történettudomány virágkora 
még váratott magára, elszigeteltsége pedig 
megakadályozta, hogy a fejlettebb országok 
irányzatai, módszerei termékenyítőleg has
sanak munkájára. így is, különösen az erdé

lyi fejedelemség korának, "respublicával ha
táros szabadság"-ának felidézésével, a "ra
gyogó színek" felrajzolásával a maga koráig 
a legjobbat alkotta meg. Annál reménytele
nebb vállalkozás volt élete végén írt szinté
zise Magyarország történetéről (m ikor a 
millenneum tiszteletére rangos tudósgárda 
írta meg Szilágyi Sándor vezetésével a tízkö
tetes Magyar nemzet történetét.)

Gazdag írói munkásságát legszerencsé
sebb saját értékelésével jellemezni: "ha epi- 
taphiumnak nem elég az ismert »fűit« felirat, 
inkább elmondom magam, hogy mi szeret
tem volna lenni. író, erdélyi író, Erdély leíró
ja, ismertetője."

írásba foglalt munkássága dinamikus 
egyéniségének fővonulata ugyan, de nem 
teljessége. Életrajzából már kiderült, hogy 
mint művelődéspolitikus döntő hatást gya
korolt Kolozsvár egész közéletére, nagyvá
rosi arculatának kialakulására. Nemcsak a 
Mikó Imre nevével fémjelzett Erdélyi Múze
um Egyesület megszervezésében nyújtott 
segítő kezet, hanem munkás tagja volt az 
EMKÉmek és EKÉ-nek és más egyesületek
nek is.

Ha képet akarunk alkotni a 19. századi 
kolozsvári ember mentalitásáról, Kőváryhoz 
kell fordulnunk. Érdeklődésében, szellemi
ségében, írásaiban és tetteiben, de még kedv- 
teléseiben  is ko rszakának  közgondol
kodását testesítette meg. Kortársaira gyako
rolt hatásán túl kiemelendő, hogy százada 
nagy történészének, Szilágyi Sándornak, ér
deklődését az erdélyi fejedelemség iránt ő 
keltette fel és Kelemen Lajos indulásához, 
történetírói magatartásához ő adta meg a 
kezdősebességet.

Ha múltunk és művelődésünk ismerői a 
nagy szellemidézőt tisztelik benne, a kolozs
váriak ezen túlmenóleg városunk atyját és te
vékeny vezetőjét is. Portréjáról, körszakálla 
közül nyüt, rokonszenves, jóságos és tenni- 
vágyó ember arca tekint reánk, egy városi 
polgár öntudatával, felelősségével, hűségé
vel és elkötelezettségével. Igazi transzilván 
jelenségként vésődik emlékezetünkbe, aki 
patrióta volt, a nép és táj szerelmese, jószán
dékkal tele az együttélő népek és toleranciá
val a másvallásúak iránt.

Nem feledkezhetünk meg a civilizáció 
barátjáról, a gazdasági-anyagi talponmara- 
dás és haladás hívéről, szellemi-politikai 
nyitottságáról. Kolozsvár polgáraiként ma még
is, főleg a hagyományápoló és hagyományőrző 
Kőváry időszerűségét hangsúlyozzuk. Mikor kí- 
gyót-békát kiáltanak ránk a rombolás és agyaláz- 
kodás démonai, mi a városunkat építő és szépítő 
Kőváry példáját szegezzük velük szembe. Vele 
együtt vállaljuk városunk, valamennyiünk 
közös kincse, maradandó hagyatéka, kultu
rális identitásunk értékeinek és szimbóluma
inak védelmét.

Elhelyezve a megemlékezés koszorúját 
Kőváry László sírhantja fölé.

‘Elhangzott 1994. június 16-án, Kőváry 
László születése 175. évfordulóján, sírjánál tar
tott m egem lékezésen.

“Kőváry áltatai elindított településrendezé
si és szépítési folyamat betetőzése volt, mikor 
1902-ben felállították a város szülöttének, Má
tyás királynak, az igazságosnak impozáns lo
vasszobrát, Kolozsvár egyik legnagyobb 
művészeti és történeti értékét, városunk szim
bólumát
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ABONY, 
RÉTY

Sej, Nagy-Abonyban csak két torony látszik
De Majíandban harminckettő látszik.
Inkább nézem az abonyi kettőt,
Mint Majíandban azt a harminckettőt.

H a eddig  csak azok tud tak  Abonyról, 
akik Kodály Zoltán daljátékát, a "Háry 
János"-t ismerték, akkor 1994. július 10-16. 
között a világ m ajdnem  m inden tájáról 
jelen voltak az IGEB XI. kongresszusán, 
am elyre A bony Város Önkorm ányzata és 
az Abonyi Fúvószenekari Egyesület hívta 
m eg vendégeit, azok is megismerték.

ABONY három száz éves új település, 
m ivel a régit, az ősit elpusztította a török. 
M ajdnem  M agyarország közepén fek
szik, 127,8 K nr-en , 16.000 lakossal. Két 
tem plom a: a reform átus és a katolikus a 
XVm. században épült. Ebben a kis város
ban létesült M agyarország első falusi ze
neiskolája, ahol ma 14 tanszakon 600 diák 
tanul, javarészt fúvósok, akik tanáraikkal 
e g y ü tt  já ts z a n a k  a rem e k  F ú v ó sz e 
nekarukban.

M i is az IGEB? 1974-ben alapították 
(In te rn a tio n a l G esellschaft z u r  Erfor
schung u n d  Förderung der Blasmusik, 
azaz Fúvószenekutatók Nem zetközi Tár
sasága), és im m ár a XI. kongresszusát ren
d e z té k  m eg , m o st M a g y aro rszág o n , 
abban az országban, amely a XIX. és XX. 
században a Duna-m enti M onarchia ré
szeként szerepet vállalt a középeurópai 
fúvószene kibontakoztatásában, s amely
ben szám talan kiváló fúvószenekar m ű
ködik  a jelenben is. A m agyarországi 
fúvószenei kultúra a középkorra nyúlik 
vissza, 1112-ben m ár települést neveztek 
elKüríös-nek, 1138-ban pedig Sipos-nak. A 
kongresszuson két kutatási tém ával fog
lalkoztak: A XVm. századi fúvószene ala
kulása, fejlődése a m odem  fúvószenéig, 
valam int a tárogató hangszer alakulása és 
fejlődése, am elynek m ai m odem  formáját 
száz évvel ezelőtt alkotta m eg a m agyar- 
országi Shcunda Vencel József.

E rre a kongresszusra dolgozatokkal 
jelentkeztek fúvószene-kutatók és azok 
karm esterei az Am erikai Egyesült Álla
m okból, Kanadából, Dél-Afrikából, H ol
landiából, Ausztriából, M agyarországról, 
Csehországból, Szlovákiából, Ném etor
sz ág b ó l, É sz to rsz ág b ó l, B elg ium ból, 
Svédországból, O laszországból, Izrael
ből. Összesen 40 jelentkező közül 35-en 
olvasták fel kutatásaik eredm ényét.

A kongresszus m egnyitóján Abony 
város polgárm estere, Gajda István trom bi
tatanár, üdvözölte  a összegyűlteket, és el
m ondta: külön öröm  szám ukra, hogy a 
kongresszus egybeesik Abony újbóli vá
rossá nyilvánításának 1 éves évfordulójá
val. Majd prof. Dr. Wolfgang Suppan, az 
IGEB elnöke m ondott köszönetét a ren
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dezvény előkészítéséért és a vendéglátá
sért Dr. Falvy Zoltán tanár úrnak, a Ma
gyar T udom ányos A kadém ia Z enetu
dom ányi Intézete igazgatójának, az abo
nyi vendéglátóknak, a város polgárm es
terének, Gajdos Istvánnak, valam int a ze
n e isk o la  k iváló  igazg a tó ján ak , Varga 
Györgynek és c sapa tának  a rendk ívü li 
szervezésért, m ert ők az IGEB központjá
ból, Graz városából m ár a készre érkez
tek.

Öröm  volt látni két abonyi iskola ügy
szeretetét. Jóllehet a kongressus védnöke 
a "BIHARI JÁNOS" zeneiskola volt, a 
szervezési m unkából kivette  részét a 
"GYULAI GAÁL MIKLÓS" általános ze
neitagozatú iskola tanárikara és vezetősé
ge is. Ez utóbbi iskola aulájában tartották 
a felolvasásokat angol és német nyelven, 
am it azonnal m agyar nyelven is közvetí
tettek. A kongresszus idején pedig a YA
M A H A  japán  hangszergyár gyárto tta  
hangszereit, valam int a budapesti MUSI- 
CA, a holland MOLEN AAR, a m agyaror
sz á g i N E U M A  K IA D Ó  VÁLLALAT 
KOTTÁIT ÁLLÍTOTTA KI. (Vásárolni és 
rendelni is lehetett, ha az em ber pénztár
cája kibírta volna...)

M inden tudom ányos dolgozat között, 
valam int a felolvasások elején és végén 
fúvós diákok és tanárok m utatkoztak be 
hangszerjátékukkal és kam arazenélésük
kel.

Az előadások során sok- érdekes do
loggal ism ertettek meg. Csak egy pár ér
d e k e ssé g e t em líte n é k . K. M. W eber 
Oberon operájának nyitányát eddig  40 
különböző fúvósokra hangszerelt kiadás
ban adták közre; a fúvószenekarok han
g o lása  soká ig  o k o zo tt p ro b lém át az 
osztrák császári és királyi zenekarok kö
rében, annyira, hogy egy alkalomm al két 
zenekar kellett volna hogy játssza a csá
szári him nuszt és az egyiket le kellett in
ten i, m ert anny ira  m ás m agasságban  
voltak behangolva; — botrány a császári 
udvarban —; Marosi László a Budapesti 
Koncertfúvósok karm estere "Katonazene 
Magyarországon 1848-1849-ben" dm ű előa

d á sb an  m in tegy  az egész szabad
ságharcot Müller József Iratonakarmester 
e két évében szerzett indulóra építette fel 
(Kossuth induló , Toborzó induló vagy 
Damjanich induló, 1848-as induló, Jász- 
kunkaszások indulója, Batthyány Lajos 
induló); tudom ást szereztünk Liszt fúvó
sokra és kórusra írt m űveiről; m egtud
tuk, hogy 1869-ben Patrick S. Gilmore 
Bostonban 1869-ben 30.000 férőhelyes 
koncerten egy 1000 tagú fúvószenekart és 
10.000 énekest foglalkoztató kórust szó
laltatott m eg és külön nagydobot készít
tetett, m elynek az átmérője 10 láb volt...; 
tudom ást szereztünk a belga zeneszerzők 
egy csoportjáról, a Synthetistákról, akik
ről m ég a belgák sem  értesültek. Joseph 
H artm ann  izraeli m uzikológus "Miért 
hulltak le Jerikó falai?" dolgozatában be
m utatta a bibliai szentföld fúvóshangsze
reit, m eg szó la lta tta  a szen t k ü r tö t a 
"sofár"-1, amely az Ítélet napján fog majd 
megszólalni... Diana Eiland (USA) "elvitt 
minket" a Fairfax körzet nyilvános isko
láiba, ahol évente  egy-egy versenyre 
20.000^40.000 dollárt költenek, a zeneka
rok kiszállásaira egyenként 70.000 dollár 
jut s a gyerm ekeknek m ár óvódás koruk
tól tanítanak különböző fúvós hangszere
ket... m ajd Varga G yörgy  az abonyi 
zeneiskola igazgatója tartotta m eg előa
dását "Fúvósoktatás a m agyar zeneisko
lákban" cím mel. Rövid tö rténeti á tte 
kintés u tán  rátért az abonyi iskola ered
ményeire. 1990-ben m ár 25 fuvolás, 30 
klarinétos stb. összesen 150 haladó fúvós
ból m ár könnyű volt nagyszerű zenekart 
összehozni, akikkel 8 európai versenyen 
vettek részt I. díjat hódítva m aguknak. 
Közben a zenei általános iskolában 1985- 
ben m egalakították a m ajorettek csoport
ját. Voltak Csehszlovákiában, Lengyel- 
országban , Belgium ban, N ém et-, Spa
n y o l- , F ra n c ia o rsz á g b a n , Iz ra e lb e n , 
A usztriában és az idén Rom ániában Sep- 
siszentgyörgyön és Rétyen.

A tudom ányos ülés idején szólisták 
m utatkoztak be kam arazeneegyüttesek
kel felváltva. N em  hallgathatom  el bem u
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tatni közülük egy-két kiválót. Az Academia 
rézfúvós quintett (2 trom bita, kürt, trom- 
bon, tuba) bejárták egész Európát, nem 
ze tk ö z i v e rse n y e k rő l d íja k a t h oz tak , 
p u h a-lág y , m eleg  h ang jukkal e jte ttek  
ám ulatba. M olnár Géza 13 éves tenorkürt 
játékos a m ohácsi zeneiskola tanulója, va
lam int kollégája, a 12 éves Pál Ferenc kür
tös; m indkettőjük tanára Dobos József. De 
tapsolhattunk Tarkó Tam ásnak (trombita) 
az abonyi iskola diákjának, a kiváló trom 
bitásnak, Reiter G ábornak a 10 éves m ohá
csi f iú c sk á n ak , az ab o n y i isko la  fu 
volaegyüttesének (10 leánynak) és tanár
nőjüknek, Vargáné Korchma Fruzsinának 
eredm ényes m unkájáért. M egism erhet
tük  a veszprém i Dohnányi Ernő Zenem ű
vészeti Szakközépiskola harsona kvar
tettjét, a 16 éves budapesti Bartók Béla 
Szakközépiskola tubását, Szentpáli Ro- 
landot, aki hangszerével egy egész zene
k a rt v a rá z so lt e lénk  ( tan ára  A dam ik  
Gábor). H allgathattuk  a W illiam Brade 
Brass Q uintett (abonyi tanárok rézfúvós 
kvintettje) Varga Fruzsinát, a 17 éves fuvo
lás leánykát, a kecskeméti Kodály Zoltán 
Szakközépiskola diákját, az Országos Ifjú
sági Fuvola verseny ez évi I. díjasát és m ég 
sok ígéretet.

Az esti hangversenyeken — a rem ek 
akusztikájú sportcsarnokban — bem utat
koztak a m agyar és a külföldi fúvósze
n e k a ro k . E lső  e s te  az  ABONYI FÚ 
VÓSZENEKAR lépett a pódium ra, kar
m esterük N ádor László. M űsorukon egy 
országos bem utató is szerepelt: H idas Fri
gye^ Tutti-Frutti cím ű m űve, sikerük nem  
árnyékolta be az u tánuk  következő BU
DAPESTI KONCERTFÚVÓSOKAT. Kar
m esterük, M arosi László, a zenekar tagjai 
m ind főiskolát végzett fúvósok; felsora
koztattak egy p á r kiváló hangszerjátékos 
szólistát is (Bazsinka József — tuba —, 
Kóczián Ferenc — harsona —, Nagy Csa
ba — tárogató — ), (Lendvay Kamilló ze
n e s z e rz ő , s a já t  z o n g o ra v e r s e n y é t  
szólaltatta meg). A H olland Válogatott 
N em zeti Ifjúsági Fúvószenekar hangver
senyén (vezényelt Jan Kövér) holland ze
n esze rz ő k  fúvós m uzsikájával ism er
kedhettünk, de  játszottak egy H idas Fri
gyes és egy Sosztákovics m űvet is. A záró 
estén a m alm öi rézfúvósok muzsikájában 
valam int a belgák Kék Fény fúvósaiban

gyönyörködhettünk, Tomsits Rudolf ve
zetésével.

***
RÉTY a mi leendő büszkeségünk, vagy 

m ár is az? A PRO MUSICA ZENEI ALA
PÍTVÁNY TÁBORA. Ha m egkérdezték 
volna, mi jut eszedbe Réty község nevé
nek említésekor, 1970-ben a válasz a Rétyi 
Nyír, 1980-ban a tó és a Tavirózsa fogadó, 
1990-ben a fúvószenekar és a zeneterem, 
1994-ben a Zenei Tábor és talán nem soká
ra az első falusi zeneiskolánk! M ert Réty 
példát m utat itthon, akárcsak Abony a 
szom szédban. 1979-ben Kelemen Antal 
tanár ú r újra éleszti a rétyi fúvószenekart 
és m ár 1989-ben országos L díjat nyernek. 
M egszervezik a Réty-i fúvószenekari ta
lálkozókat (ebben az évben m ár a EL-at). 
Rendezvényeikre külföldi zenekarokat is 
meghívnak. így kerültek kapcsolatba az 
abonyiakkal, nem  szólva arról, hogy álta
lános iskolájuk az abonyi általános iskolá
val testvér iskola. M ár több éve felmerült 
a fiatalok hangszeroktatásának a m eg
szervezése. Erre került sor az idén nyáron 
a vakáció megkezdésekor. Június 16-30. 
között 64 gyerm ek részesült Rétyen fúvós 
hangszer oktatásban a zenei táborban, 15 
oktató-tanár részvételével. (A tanulók: 34 
Rétyről és a hozzá tartozó falvakból, 30 
pedig  Kovászna megyéből gyűlt össze.) A 
tábor költségeit a Soros alapítvány, a Me
gyei M űvelődési Felügyelőség és a PRO 
MUSICA rétyi alapítvány fedezte. Céljuk 
a Rétyi Nyírben egy zenei népi kollégium  
továbbképző központot létrehozni. Egye
lőre terv. De ha sikerült az idei tábor meg
rendezése, akkor Kelemen Antal tanár 
ú rnak  sikerülni fog további álm át is meg
valósítani. M ilyen jó lenne összefogni 
m indannyiunknak e szép cél érdekében! 
(Gondojunk csak a régi görögökre, milyen 
kom olyan foglalkoztak az ifjak zenei ne
velésével. Ha zenét tanult és valam it vé
tett, nagyobb büntetést szabtak rá, m int 
arra, aki nem  részesült zenei oktatásban.) 
Álom... de megvalósítható és m eg kell va
lósítanunk, még ha m indannyian is része
sévé akarunk lenni e nemes feladatnak..

Ha elm ondhatjuk, hogy Abony, e kis
város zeneiskolája az alapfokú zenei okta
tás egyik m agyar fellegvára, lehet, hogy 
pá r év m úlva ugyanúgy mi is e lm ondhat
juk Rétyről, m egvalósult egy álom ..

OLDÁSOK 
ÉS KÖTÉSEK
(Olsefszkyné Jakabos Imola kiál

lításáról)
Olsefszkyné Jakabos Imola mun

káiban ott sejlik a feszültség, de csak 
úgy, mint valami rejtett nyugtalanság. 
Mert a meghatározó nem ez. Hanem 
maga a nyugalom, lelket pihentető bé
ke.

Beszédes, a művész lényét, belső 
lényegét feltáró, szépen "tálalt”, fő
helyre elhelyezett, nagyméretű m un
ka A hajó a kikötőben vesztegel dm ű  
kompozíciója. Egyszerű, eszköztelen 
megmunkálású, s épp eszköztelensé- 
gében nemes hatású porcelánlapokon 
egy göbbe csavarodó, aztán a meg
nyugvásba, a kiengedésbe hullámzó 
kötél. Benne látom azokat az energiá
kat, melyek Jakabos Imola alkotói én
jét töltik, nyugtalanítják, tehát benne a 
kötés, de bénne az oldás pihentető 
megnyugvása, benne az anyagra való 
rácsodálkozás szépsége, magának a 
porcelánnak az intim, szinte suttogó 
üzenete. Mert mint általában a XX. 
századi kerámia teszi, mely a maga 
feladatát a használati tárgyak alkotá
sában meglelő iparművészettől elju
to tt a sajátos, az anyag  üzeneté t 
hordozó, korunk lelkét kifejező új for
mák lehetőségéig, s ezáltal sajátos, 
önálló eszköztárral és formarenddel 
rendelkező képzőművészeti ággá mi
nősült át, Jakabos Imola is szövetke
zett az anyagokkal, azokat érzi, éli át, 
keresi és vallatja, bírja szóra.

"Az anyag maga, hogy mondjam, sok 
lehetőséget ad. A fajansz nem annyira pre- 
tenciós, nem is annyira igényes, nem is 
annyira szép... A  porcelán sokkal neme
sebb, széles skálán lehet dolgozni belőle. 
Elkezdve egy monumentálisabb munká
tól, mint ez a köteles, a miniatűr, finom kis 
részletekbe menő megoldásokig mindent 
elbír... Szeretem a matt felületét, szinte 
zsíros fényét, melyet akkor kap, mikor na
gyon vitrifiálódik, jól kiég az anyaga. Az 
embernek az az érzése, mintha márvány 
lenne. Mároányos fénye van, amit én ne
mesnek, szépnek tertok, s valósággal meg
hat a fehérsége... Műveim nagyrészét 
szerettem volna mind fehérben vagy na
gyon világos színekben megoldani..."

Kedvenc témáit a lét finom lebbe- 
nései, a formák sejlő mozdulatai (Visz- 
hang, A szél játékai), a tisztaság, az 
anyag magamegmutatása (Döbrentei 
kódex, Csendélet, Napló, Mélytengeri 
alakzatok). S amikor feszültségek, ko
morságok sejlenek, sűrítődnek a for
mákba, már fel is oldódnak, már meg 
is enyhülnek, sohasem torkollnak drá
mába, feszítő telítettségbe (Tengeri 
szellő, Leomlás).

Csenddel, a művészet nagy-nagy 
csendjével árasztják be a művek a kéz- 
divásárhelyi Céhmúzeum termét. így 
emlékezik Jakabos Imola szüleire...

GAZDA JÓZSEF
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HELIKON

Szeptemberi évfordulók
1 -  20 éve halt meg Coca Faragó román írónő

80 éve született Nagy Géza irodalomtörténész 
50 éve halt meg Liviu Rebreanu román író

2 -  180 éve született Emst Curtius német filológus 
90 éve született August Jacobson észt író

3 -140 éve halt meg Christoph Schmid német író
325 éve halt meg Esteban Manuel de Vilegas spanyol költő

4 - 425 éve halt meg Bernardo Tasso olasz író
5 - 210 éve halt meg Ányos Pál költő

80 éve halt meg Charles Péguy francia író
6 - 175 éve született Nicolae Filimon román író

90 éve született Keresztury Dezső író 
125 éve született Felix Salten osztrák író 
225 éve született Bohuslav Tablic szlovák író

7 -110 éve született Sven Elvestad norvég író 
240 éve született Samuil Micu román tudós 
225 éve született Karoline Pichler osztrák írónő

8 - 520 éve született Lodovico Ariosto olasz költő
20 éve halt meg Enczi Endre franciaországi magyar író 
190 éve született Eduard Mörike német költő 
125 éve született Vaizgantas litván író

9 -100 éve született Gulácsy Irén írónő
225 éve született Ivan Petrovics Kotljarovszkij ukrán költő

11 - 70 éve született Marja-Liisa Vartio finn írónő
12 -120 éve halt meg Francois Guizot francia történész 

75 éve született Imreh István történész
125 éve halt meg Costache Stamati román író

13 - 10 éve halt meg Juhász István töténész
100 éve született John Boynton Priestley angol drámaíró

100 éve született Julian Tuwim lengyel költő
14 - 30 éve halt meg Vaszilij Szemjonovics Groszman orosz író 

225 éve született Alexander von Humboldt német tudós 
450 éve született Stanislaw Reszka lengyel humanista

15 - 80 éve halt meg Franjo Markovié horvát költő 
10 éve halt meg Paul Sterian román költő

16 - 20 éve halt meg Urbán Ernő író
17 -180 éve született Pulszky Ferenc történész

280 éve született Gottlieb Wilhelm Rabener német író 
18-30 éve halt meg Sean O'Casey ír író
19 - 220 éve született Giuseppe Mezzofanti olasz történész 

125 éve született Ervand Otjan örmény író
20 - 225 éve született Vilele Barbosa brazil költő 

70 éve született Dumitru Mircea román író
21 -130 éve született Elena Vacarescu román költőnő
22 - 80 éve halt meg Alain Fournier francia író 

80 éve született Faludy György költő
180 éve halt meg August Wilhelm Iffland német költő

23 - 80 éve született Csépe Imre vajdasági költő
24 - 940 éve halt meg Hermann von Reichenau német író
25 -125 éve született Áldásy Antal történész

190 éve született Michal Grabowski lengyel író
26 - 90 éve halt meg Lafcadio Heam angol író
27 -100 éve született Farkas Gyula irodalomtörténész 
28- 80 éve halt meg Hermann Löns német író

10 éve halt meg Cs. Szabó László író 
29 - 200 éve született Ignacy Czajkowski lengyel író

90 éve született Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij orosz író 
200 éve halt meg Eduard Storm norvég költő 

? - 450 éve halt meg Clément Marót francia költő

NE ENGEDD 
ÁT MÁSNAK
Horváth István versének utolsó szaka

szát idézzük a vízszintes 1., függőleges 1., 
31. és vízszintes 71. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betű: A). 16. Hazai tájegység. 17. 
Magas ívben kihajít. 19 Közép-keleti or
szág. 20. Álarc. 21.... Galaction: román 
író (1879—1961). 22. GFK. 23. Termé
szetes környezetben élő állatok. 24. Vas 
és vanádnium vegyjele. 26. Legelő. 27. 
Elöl menetel! 28. Hordókészítő. 29. 
Odüsszeusz felesége. 32. Valakivel, va
lamivel szemben támasztott igény. 34. 
Csapodárok. 35. Nagybőgő. 36. Beszéd 
közben kiemel valamit. 37. Szintén ne.
38. Különböző római számok, összegük 
ötvenhat. 39. Meghonosít, népiesen. 40. 
Vázlat része! 41. Ezévi. 42. Bekalapálás. 
43. Csupán. 44. Vissza: nyakmelegítő. 
45. Teljés lesz a létszám. 47. Mutató név
más. 48. Hang nélkül les! 49. Ázsiában. 
50. A makk alsó felirata (Rudolf). 52. 
Ilyen k ő ié t a pala. 53. Ferdeszögű, 
egyenlő oldalú négyszög. 54. Hangszer 
érdes, akadozó hangokat kelt. 56. Rövid 
idő alatt. 57. Zápor kezdete! 58. Hol, 
népiesen. 59. Részben üveges! 60. Falat 
habarccsal bevon. 61. Bontod páros be
tűi. 62. Szándékozik. 64. Tetszésnyilvá
nítás. 65. Gazdasági épület 66. Szent 
tárgyak a természeti népeknél. 69. Lila

virágú bogáncsféle növény. 71. Az idézet 
utolsó sora (zárt betű: D).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második 
sora (zárt betű: A). 2. Vagyonra elrendelt 
zárlat megszüntetése. 3. Ókori nép. 4. 
Kis sziget az ír-tengerben. 5. No lám. 6. 
Szigorú böjt a mohamedánoknál. 7. Ár
víz. 8. Irattartó, románul. 9. Tanszék rö
vidítése. 10. Rakatlan! 11. Tíz és húsz év 
közötti korú. 12. Francia arany. 13. ...- 
zug. 14. Mesterségek. 15. Közeli helyre 
kimegy. 18. Hajórész. 23. Nagyobb tele
pülés. 24. Védelmet nyújtó tereptárgy. 
25. Szemere ...: magyar színésznőt. 28. 
Fürdőszoba tartozéka. 29. Ujjatlan, rö
vid, körgallérszerű ruhadarab. 30. Ta
lán. 31. Az idézet harmadik sora (zárt betű: 
L). 33. Holland író (Theun de, 1907— ). 
34. Lombos ág. 36. Tétován mélázó. 37. 
Szorongatott helyzet, amelyből nehéz 
kilábolni. 39. Gyakran gyengélkedik. 
40. Rendőr, argóban. 42. Valaminek a 
hatására megremeg. 45. Lázas. 46. ... 
Abdel Nasszer: egyiptomi politikus 
volt. 49. Szín. 50. Azonos alakú, de kü
lönböző értelmű szó. 51. Órabér egyne
m ű hangzói. 52. ... M üller: nem et 
színésznő (1907—37). 53. Teniszütő. 55. 
Alaszkai folyó. 56. Buzdítás. 60. Román 
férfinév. 61. Az oxigén háromatomos 
molekulából álló bomlékony módosu
lata. 63. írországi tó. 65. Azonos mással
hangzók. 67. M angán vegyjele. 68. 
Kicsinyítő képző. 70. Cápafej!

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 17. számában közölt, A  beteg rózsa 
dm ű  rejtvény megfejtése: Beteg virág vagyok:/láthatatlan 
féreg/éji vihar számyán/egy szirmomra tévedt-Jágyat vetett 
bennem,/szép kármin ölemben,/s most sötét szerelmei titkon 
megöl engem.
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