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A  SZERKEZET  

A M IK O R  M E G LA ZU L
Kidobni? Végleg? Megtagadni orvul?
Hát hulljon szét, ha módja nincs dagadni! 
Vágódjon el, boruljon asztalomra, 
szekrényhez méltó vég legyen, ha vég;

repüljön szerteszét a válfasor 
bordázata, pattogjanak a csigolyák, 
ha úgy döntött a bosszúvágyó tipni, 
ítélne holtakat és eleveneket,

sikítson szende fátyol - angyali bukás, 
zuhanjon póré ing, szemérmetlen 
fehérnemű... Csak záporozzanak!
Ki tudná karjaival összetartani

a tágulást? Minden szülést ilyes 
mogorvaság kísér, kiáltozás, 
halálra váltan küzd az anyaméh etc. 
(Honnan kerül a Józan Ész vajon,

a szerkezet amikor meglazul 
s fejvesztve menekül a politúr?)
Kezdóthet a nagy szfnról-színre-láthatds, 
a hajlott ajtó ha elengedi

a gonddal fényezett, amnéziás, 
befelé forduló, "homályos " tükröt. 
Következhet ima, gyalázkodás.
A megjegyzéseket elviselem.

A legmélyebb helyet, amely elérhető 
megérinti a köre, a karima, a térd.
Kileheli a mennyezet felé 
történetét, mielőtt elhanyatlik.

• Misztótfalusi monográfia
• Cseh Katalin versei
• Szőcs István: Forgandóság..
• Egyed Emese: Mesék
• Jancsó Miklós: A bohém
• Madaras Péter karcolatai
• SERÉNY MÚMIA

SZEKÉR ENDRE
A MAI MAGYAR KÖLTÉSZET STÍLUSÁRÓL

A stíluson fordul meg minden. De a 
stíluson az egész embert kell érteni: nem
csak a szavak megválogatását, a mondatok 
kötését, hanem azt az erőt is, amely a sza
vak és mondatok mögül sugárzik az olvasó 
felé.

Benedek Marcell 

(részletek)
A m ai m agyar költészet stílusának né

hány fontos jellemzőjét szeretnénk vizsgálni 
a következőkben: időben főleg az elm últ év
tizedekben született versekét, térben pedig a 
m agyarországi és a határainkon túl elő köl
tőkét — a m ai m agyar irodalom történeti fel
fogásnak megfelelően. M indenekelőtt azt 
nézzük meg, hogy m it értünk stílus on. Maga 
a stílus szó görög, ill. latin eredetű: az írás
m ódot, az írás fajtáját jelentette. A  stílus m a
ga az em ber, m o n d ta  Buffon, de az t is 
hozzátette, hogy a gondolatok közötti rend 
és m ozgás is lényeges. Kárpáti Aurél szerint 
a stílus m indazon ism ertetőjegyeknek az

összessége, amelyekben egy m űvészi egyé
niség, kor vagy műfaj kifejeződik, másoktól 
elkülönül, felismerhetővé és megkülönböz- 
tethetővé válik. A költők sokszor vallanak a 
stílusról. Igaza van Arany Jánosnak, aki az 
Aisthesis című versében arról ír, hogy a nyelv 
törvényeiről többet tudnak a nyelvtudósok, 
de a költők m indig jobban érzik e rejtett 
nyelvi szépségeket. Arany János örökérvé
nyű  gondolatokat fogalmaz m eg a Vojtina ars 
poétikájában a "hűtlen hívségről", Babits Mi
hály a szavak erejéről ír levelet fogarasi diák
jainak, Kosztolányi Dezső a tíz legszebb 
francia és m agyar szót méregeti stb. Illyés 
Gyula a stílus hitelességéről vall, s azt emeli 
ki, hogy "nem stílus az, amely m ögött nincs 
ember". Fejtegetését úgy kezdi, hogy a m ű
vészet területére nem  jut be a jellegtelen mű. 
M indig éreznünk kell az igazi m űben a stílus 
m ögött lévő embert, tekintetét, homlokrán- 
colását, szemszűkítését, karlendítését, lépés-
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» » > »  folytatás az 1. oldalról

rakását. Ekkor válik a m ű hitelessé, ekkor 
érezzük a jellemét. Illyés naplójegyzeteiben 
gyakran szól a stílusról: elutasítja a nagyké
pű stílust, a gondolatokat helyettesítő stílust, 
nem szereti a fölösleges szavakat, azt, akinek 
nincs stílusa. Máshol pedig az illetőt leleple
ző stílust mutatja be, többször visszatér az 
egyéniség középponti szerepére.

A stílust általában "nyelvi stílusként" 
használjuk. Nem mindegy, hogy a nyelvi 
kifejezőeszközök közül melyeket választja 
ki az író. A stüus tehát mindenféleképpen 
választás kérdése is. Milyen szavakat, mon
datokat, szöveget stb. alkot, mennyiben tér 
el a megszokottól, milyen meglepő szókap
csolattal él, melyikben fejezi ki leginkább a 
maga egyéniségét (kulcsszó, szóstatisztika). 
Olykor azonban éppen a hiány válik stílus
értékké: a megszokott mondatból hiányzik 
valami, így válik eredetivé. Természetesen a 
tú lzo tt eredetiség , eredetieskedés nem 
erény: valamilyen különös egyensúlyban 
kell lennie a köznyelvinek és az attól eltérő
nek. A stílus kapcsán számos kérdés vethető 
fel: van korstüus, stílusirányzat (impresszio
nizmus), egyéni stílus (Babits Mihályé), a 
műfajoknak stílusa (verses regény). Beszél
hetünk stílusrétegekről (társalgási), stílusár
nyalatokról (ironikus), stíluseszközökről. 
(...)

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb 
vitát kiváltó verse: Nagy Gáspár Öröknyár: 
elmúltam 9 éves című költeménye, mely 1984- 
ben jelent meg. Az utolsó versszak három 
sorának befejező szótagjait nagybetűvel 
emelte ki. Ez "játékos" ötletnek tűnik, de a 
háttere komoly, elfedett valóság. Nagy Imre 
kivégzéséről, mártírhaláláról, gyilkosairól 
nem lehetett beszélni, írni. Nagy Gáspár ver
se bátran figyelmeztetett az N. I. monogram
mal Nagy Imre tragikus sorsára: "egyszer 
majd el kell tem etNI/és nekünk nem szabad 
feledNI/a gyilkosokat néven nevezNI!" S itt 
utalhatunk a tartalom és forma különös egy
ségére, a nyelvi kifejezőeszközök erejére (...)

Weöres Sándor A vers születése című ta
nulmányában ír a versszöveg és dallam ösz- 
szefüggéséről, a próza és a vers sajátos meg
kötöttségeiről. Benedek Marcell Az olvasás 
művészete dm ű  könyvében többek között a 
dal, az elégia, az óda, a rapszódia, az epigram
ma sajátosságait elemzi. Természetesen a mű
fajok befolyásolják a stílust. A mai költők 
ritkán írnak pontosan valamelyik régi műfaj 
szabályai szerint, gyakran átformálják, kitá
gítják a műfaji kereteket. Weöres Sándor szí
vesen  ír d a lt  (Barbár dal), Bella István 
Himnuszt, Nagy Gáspár Mai zsoltárkivonatot, 
Bartalis János Kései bukolikát, Rónay György 
is a címben jelzi a műfajt: Elégia a Hangli 
hársfáiról ("Hanem a lomb a régi lom b,/itt 
bólong bennem, és e dalban"). Jékely Zoltán 
egész költészetét az "idősárkánnyal" folyta
tott fájdalmas küzdelem jellemezte pl. az Elé
gia egy rabhoz dm ű  versében is ("de adtam-é 
valóban kínjaidra/akár egy pillanatra bal
zsamot..."). Napjainkban gyakori a hajdani 
episztola valamilyen kötetlenebb formája, 
egy újfajta költői levél. Vas István például 
Kegyetlenül döcögő levelet ír Zelk Zoltán
nak: "Zoltán, egy szó, mint száz: nem kell 
azzal beérni,/Hogy jobb részed amúgyis hal
hatatlan." Különös korjelenség a következő:

a legkülönbözőbb nem lírai műfajok — az 
emlékirattól a drámáig — valamiféleképpen 
megjelennek a versben. A költők — ezt a 
stílust is befolyásoló hatást— a művek címé
ben is bevallják. így Somlyó György Regény- 
részleteket, Marsall László Apokrif részletet ír 
Casanova emlékirataiból. Elég gyakori az 
esszé-vers. Kálnoky László Eszmefuttatás a 
költészet mikéntjéről című versében így vall: 
"A fenségest, a magasztosat/ma már egyen
súlyozni illik." Vas István folytatja Arany Já
nos Vojtina ars poétikáját, Páskándi Gáza A 
papírrepüló eltérítése dm ű kötetében vall a 
mimézisről, a metaforákról stb. S az esszéíró 
Cs. Szabó László A chartres-i rózsa című ver
sében esszéisztikus elemeket találunk ('lel
kesedő fény kísér a kőbe szentdt Madonna 
szívéig...").

Köröndi Jenő: Kompozíció_______________
Szilágyi Domokos Bartók Amerikában cí

m ű  versének szakaszait a könyvoldal hol 
bal, hol jobb oldalára csúsztatta, s közben a 
messzi Amerikából hazagondoló Bartókot 
népdalelemekkel jellemezte ("Hova vete- 
m edtél/hova vetem edtél/szivárvány ha
vasról..."), m ajd bibliai idézet ("Gyön
gyeiteket ne hányjátok a disznók elé...", Má
té, 7:6), Lászlóffy Aladár versidézete követ
kezik ("s a világot bármikor újraköltöm"). S 
ezen vendégszöveg után továbbhullámzik a 
költő saját szavaival a vers: "Szereti a világ, 
ha újraköltik..." Vagy a Haláltánc-szvit dm ű 
versében  Szilágyi Dom okos különféle 
nyomdatechnikai eljárásokkal kiemel, alá
húz, jeleket tesz, és Shakespeare-, Csokonai- 
és más idézeteket épít versébe. Egy helyütt

Bartók szavait idézi: "Doktor úr, csak azt 
sajnálom, hogy tele bőrönddel megyek el.” 
Itt Werbőczi Tripartitum ára hivatkozik, 
amott egy zsoltárra. A kimondottan nagy 
vers a különös m ódszerével, stílusával 
együtt válik azzá. Károlyi Amy Kulcslyuk-lí
ra dm ű  kötetében — megunva a verseket — 
"mást" csinál: benéz a kulcslyukon, mások 
szavait idézi: pl. Zrínyiét, Weöres Sándorét, 
Ányos Pálét ("koporsós lelkek", Zrínyi).

Zolnai Béla nyelvész használta a 'látható 
nyelv" elnevezést: a kurzív szedésre, a ritkí
tásra, a különböző interpunkdóra gondolva. 
De manapság fontosabbá vált a költői üzene
tet még jobban továbbító külső forma, a rö- 
videbb vagy hosszabb verssorok, a képvers, 
a messzire kiáltó betűtípusok stb. alkalmazá
sa. Nagy László csupa nagybetűvel írta a 
Betűk gyászőrsége dm ű versét: "ITT NYUG
SZIK A HARMINCKETTES GYALOGEZ
RED." Buda Ferenc Roham dm ű  versében a 
jobboldalt lévő verssorokkal szemben balol
dalt emelte ki a RIADÓ és a ROHAM szava
kat. Ezek a szavak kiáltanak. Király László 
Tábla dm ű  versében az aradi, kivégzett tá
bornokok nevét láthatjuk, mintha márvány
ba vésné: AULICH LAJOS... [...]

Nagy László vonzódott a képvershez, 
szívesen rajzolt, küzdött önmagában a költő 
és a képzőművész: miből, mennyit hagyjon 
a versben. A Kereszt az első szerelemre rövi- 
debb és hosszabb verssorai keresztformát öl
tenek, az Árvácska sírverse is keresztként áll 
nagyobb betűkből álló verssoraival. (...)

Ósszefogalásképpen a következőket ál
lapíthatjuk meg a mai magyar költészet stí
lusáról. A Nyugat formai hagyományai (pl. 
a szonett; Szabó Lőrinc, Faludy György, Vas 
István) és az avantgárd merészebb megoldá
sai továbbélnek napjainkban (Illyés Gyula, 
Weöres Sándor). Az utóbbi időben megnöve
kedett a költői egyéniség kiterjesztésének 
szándéka: álarcot öltenek (Kálnoky László), 
utánozzák költőtársaikat, idéznek tőlük sa
ját versükben (Simonyi Imre). Megváltozott 
a versek terjedelme: gyakori a túlzottan rö
vid, töredékes vers (Pilinszky János, Kányá- 
di Sándor), mások pedig a hajdani eposzok 
terjedelmét irigyelték meg (Juhász Ferenc). 
A hagyományos lírai műfajokat átformálják, 
új műfajokat keresnek. Kevésnek tartják ön
maguknak a megszokott nyelvi kifejezőesz
közöket, ezért keresnek és kémek kölcsön 
kifejezési lehetőségeket a képzőművészettől 
és a zenétől. A vers üzenetet hordoz, így a 
kommunikádó újabb formáit keresik: meg
szólítják az olvasót, közvetlenül élőbeszédes 
megoldással szeretnének közelebb kerülni 
hozzá. Máskor meg a hivatalos közlemény 
formájával lepik meg olvasóikat. Sok költő 
szívesen kötődik a múlthoz: ősi és népi stílu
selemeket használva fel (Nagy László, Kor
mos István). Nagymértékben megnöveke
dett a vizuális, a látható nydvi eszközök 
használata, felfedezése. A költők egy szót, 
verssort kiemelnek nagybetűvel, verssorai
kat szabálytalan módon rendezik el, képver
set is alkothatnak. Gyakori a vendég
szövegekre épülő verskompozídó (Szilágyi 
Domokos). A nyelvi elemek közül csaknem 
minden hang, szó, m ondat fontossá válhat 
(Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról). 
Költőink nagyon szeretik anyanydvünket, 
megújítják, vallanak róla, örökségül hagyják 
ránk: "Szent e nyelv! S több kincsed nincs 
neked! Oly csodás nyelv a magyar. Révület 
fog el, ha rágondolok is." (Füst Milán)
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EGYED EMESE

MESÉK
A jót teremtetted, a gonosz lett; a 

fényt teremtetted és árnyékot vetett; 
lényeket és dolgokat formáltál, és las
san úgy-e tóled is szinte függetle
nül? kialakultak a célok, a szerepek, 
az összefüggések.

Állítólag tőled származnak a 
szabályok, a törvények. Higy- 
gyem? Hiszem, hogy az arányo
kat, a jelentést, a lényeg valóságát 
te álmodtad és te alkottad meg. 
De a többit? A zavart, a kétséget 
és a nyomort, a halál előtti pusz
tulást? Nem akartad, csak nem 
akadályoztad meg... Maradj ve
lünk, ámen, ámen.

Az ivótál
— Nem tudom, meddig tart 

még a türelmem, viszket a hátad 
a korbácsra, úgy látom, fickó! — 
fújta egyszerre mérgét Tiro csap
zott fürtű képébe Xenophón.

— Kidobjuk, uram ?— tüstén
kedett a dpóképű Eubolosz. — 
Már órák óta itt hortyog nekem, 
elijeszti a vendégeimet.

A lányok megszánták a kér
ges sarkú bűnbakot. Összevillant 
a szemük s egyszerre vették ka
cér kezelésbe az elszánt centúri- 
ót.

Alegnagyobbik áthajolt a vál
la fölött, mintha csak az álmodó 
csataképeit fürkészné. Váratlan 
súlyú melleitől végigborsózott 
Xenophón egész háta.

— Nem adná ezt nekem? — 
húzta ki a legkisebbik a nyúl ala
kú fadobozkát a centurió tarso
lyából.

Az elsápadt, aztán kivörösö
dött a dühtől. Mintha talán ezek 
a fruskák kitalálták volna, kinek 
szánta a festékdobozt.

— Tedd le — köpte a szót a 
szeplős lány felé. De akkor meg
akadt a szeme a középsőn, aki 
némán nyújtotta feléje a színültig 
töltött ivótálat. Külix volt, feketé
re égetett agyagból, egymás felé 
hajló vörös alakokkal.

Egy pillanat volt, Xenophón fel
mérte, hogy sok még benne a gyön- 
geség. — De jó, hogy nem látott 
senki— villant át az agyán; a lányra 
jobban fájt a foga, mint a borra, de 
még a külixet sem illette

— Mi a neved? — enyhült 
meg.

— Tyro — mosolyodott el a 
lány.

Xenophón elhűlten nézett hol 
rá, hol az alvóra. Megrázta a fejét, 
mint aki magához akar térni.

— Küldjék utánam ezt a fa- 
jankót — szólt, mielőtt rosszked
vével kilépett volna a fogadóból.

A Szamos orgonaszín hajkari

kát hozott a Burgya-kertek alá. 
Meleg volt, a vízben együtt hű- 
sölt házőrző eb és lusta polgár, 
gyermek, iszapszínű halivadék; 
a parton hevenyészett karámban 
kecskék deleltek, és a gázlóra 
most vezettek kötőféken két jól
táplált lovat — kényesen rakták 
lábukat a síkos mederben.

Egyszerre két kislány is ka
pott a hajkarika felé; szemükben 
a kincskeresők diadala. Csodál
koztak a hajék valószínűtlen ár
n y a la tá n , o sz to zk o d tak  a 
szerzeményen.

Hogy kié volt, hogy kit illet 
igazán — fel sem vetődött ben
nük. Hogy egyikükhöz sem talál, 
az még kevésbé. Egészséges ka- 
cérságuk kizárta a szomorú törté
netet a hajkarika jelentésköréből. 
Szitakötők színei, leánymoso
lyok Szent Iván vízi napján.

Fúben-fában köszöntelek, ma 
sem jutottam el fedett kóhúzadba.Ha 
kéket látok; láttam: ígéreted az, és 
földi reménységre válthatom, arra, 
amit Arisztotelész az éber ember ál
mának nevez.

Ha zöldet láttam, vízparti fá
kat, virágos kaszálót, szelíd dom
bokat: a beteljesülést láttam; azt, 
amivel ritka pillanatokban mégis
csak — itt is — megajándékozol.

Ne a rettegő hálálkodását halld ki 
a hangomból, hanem a kedvedre való 
derűt, a futó, de őszinte köszönést, 
ámen, ámen.

Késpróba
A tolikést annak jeléül kapta, 

hogy ezután felnőtt ember szám
ba veszik, ő  ugyan még nem na
gyon tudta, mihez kezdjen ezzel 
az új beosztással, de kitartóan fi
gyelte a vakmerőbbek játékait és 
viselkedését: attól remélt tulaj
donképpeni beavatást.

A kertben hét mogyoróbokor 
volt, egymás mögé ültetve, tíz-ti- 
zenkét lépésnyi távolságra. Jól is
merte őket, a mogyorót még tejes 
korában szokta leszüretelni ró
luk egyívású cimboráival.

Most úgy döntött, mindenik 
bokorró l levág egy term etes 
vesszőt, valahogy fel kell a toll- 
kést is avatni. Két- két és fél mé
te res  v esszők  leh e ttek , úgy  
feküdtek egymáson, mint szom- 
jan veszett forrásnimfák. Egyik 
végükre azt faragta: SANSL. A 
másikra: LAS A.

Aztán saruszíjaival egy nya
lábba kötötte őket.

Legszívesebben letagadják 
ébredezésüket, azt hiszik, kíván
csiságunk megáll a tegnap esté
nél, a bevallott gyarlóságaiknál, a 
halántékuk ritmusánál, csontjuk 
roppanásánál. Legfeljebb az any
juk fáradhatatlan szívéről ejtenek 
néhány szót, a leróhatatlan hálá
ról.

De arról, hogyan tétováztak a 
felnőttkor esztelenségeivel szem
besülve, hogy irtóztak meg a vi
lágtól, aztán maguktól, hogyan 
törtek be, mint vadló a hámba — 
hallgatnak, ha megszakadnak is.

A tenger sója
Ha gyanította volna, hogy 

vagy az egyházatyák hitvédő ira
taiba — például Amobiuséba — 
vagy a locsifecsi Athénaiosz La
komáiba belekerül, a bölcs bizo
nyára inkább szürinxet illesztett 
volna az ajkaihoz, hogy ne véle- 
kedhessék semmiről!

így azonban, mihelyt neszét 
vette, hogy Samos szigetéről elra
bolták Héra szobrát, gömbölyű 
csípők, aztán fiúvállak jutottak 
az eszébe, és sokért nem adta vol
na, hogy már annyi mindenről 
lemondott.

— Nem az az érdekes, hová 
lesz Héra, vagy hogy egyáltalán 
mivé leszünk — dünnyögte, és 
maga sem nézett körül, hallja-e 
valaki —> hanem az, hogyan let
tünk, vagy például mitől sós a 
vér, a tenger...

De táblájára csak annyit jegy
zett fel aznap: A meleg hatására 
kicsapódó ősnedvesség: verejték. 
Az ebből visszamaradt nedves

ség kivált és tengernek nevezték 
el. A hevítés révén vált sóssá, 
ahogy ez m inden verejtékkel 
megtörténik.

Az arabeszk
Bégoé sápadtabb volt, mint 

valaha, és nem mondta, de min
den mozdulatából érzett, hogy a 
bezártságot egy idő után nem le
het túlélni. Úgy érezte, orsó, ami
ről lassan és kíméletlenül tekerik 
le a szálat.

— Emlékszel a lepkére az éj
jel? — karolta magához Tages. — 
Megfigyelted a szárnyait?

— Díszesek voltak, mint Ca- 
fates sírirata Pesaróban — derült 
fel a nimfa arca; a halál mécses- 
lobbanására nem kívánt emlé
kezni.

— Aita lepkéje volt, felismer
tem a mozgásáról meg a feje bár
sonyáról — vette elő parányi 
tekercsét Tages; nézd, ideírtam a 
jó sla to t: CALTI SUTHITI 
MUNTH ZIVAS MURSL XX.

— Azt hittem, egyéb is van a 
jövendőnkben, nemcsak pusztu
lás — fordult a sarok felé Bégoé. 
De a falon is ott táncolt a megfej
tés: ebben a sírban, a halottak ékes
ségéül húsz koporsó"
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SZŐCS ISTVÁN

FORGANDÓSÁG ÉS ÁLLANDÓSÁG
AZ ESTABLISHMENT MAGA MINT REGÉNYHŐS

Az Angyal szállt le Babilonban dm ű Dür- 
renm att-drám a arról elmélkedik, hogy a 
rendszerek jönnek, a rendszerek mennek, de 
a bürokraták maradnak; úgyszintén a hóhé
rok és a koldusok is. Ez a három: bürokrata, 
hóhér és koldus biztosítja a történelem folya
matosságát a hatalom szüntelen hullámzá
sában. Néha, egy kicsit úgy látszik, hogy 
talán a költő is a történelem személyi infra
struktúrájához tartozik; bár nem egészen 
biztos, hogy az effajta költő nem sorolható-e 
az énekes koldusok állattani rendjébe.

Kozma Mária Borsosméz című regénye 
idestova négy éve jelent meg; nem volt ne
héz a recenzenseknek annak idején kapcso
latba hozni a fenti Dürrenmatt-féle gon
dolatmenettel, bár korántsem erre korláto
zódik a témája; A bürokratáról szól ugyan, a 
HOM O BOUROCRATICUS-ról, az Iroda- 
lény-ről, de egész másként, mint ahogyan 
főleg az orosz, meg aztán természetesen a 
német irodalom szokta ezt tárgyalni; ha min
denáron irodalmi rokonságot akarunk ke
resni számára, olyan angol és francia szerzők 
jutnak eszünkbe, akik az úgynevezett tudo
m ányos-fantasztikus irodalom bizonyos 
nagy mintáit mindjárt az elején megalkották; 
amikor még ez a műfaj inkább az irodalomhoz 
akarta számítani magát, mint a megirodal- 
masított szociológiához és pszichológiához, 
meg a kozmikussá növesztett Disney-lan- 
dok infantil-utópiáihoz.

Annak idején, a Borsosméz ismertetésekor 
a szerző látomásának két elemére összpon
tosítottam, a hierarchiára és az effeminizúcióra; 
vagyis arra, hogy az irodalény— csoportlény; 
tehát több mint társaslény, mivel létezni csak 
olyan körülmények közt létezik, ahol szemé
lyiségét alá- és fölérendeltségi viszonyok 
szövevénye tölti ki, illetve pótolja, ebből az 
összefüggésrendszerből kiszakítva az iroda
lény megszűnik, jelentéktelen senki és sem
mi válik belőle, m int ahogy a csodálatos 
tengeri virágállatok is a vízből kiemelve, ki
ürülve, csak bőrcafatokká huttyannak össze. 
Vagyis, az irodalények olyan emberek, akik 
közül nem telik m ár m indeniknek saját 
egyéni lélekre, többedmagukkal bírnak egy- 
egy lelket, illetve csoportokként alkotnak 
egy személyiséget, tehát — halmaz-lények. 
(Rosny-Sitwel.)

Kozma Mária regénye alján ott a kérdés, 
az Iroda termi ki ezeket a lényeket, vagy 
éppenséggel ezek az élőlények hozzák létre 
olyan módon az Irodát, mint a kis korall- 
nyüvek a csodálatos korall-zátonyokat és 
szigeteket; hajlik annak a sugallatnak a to
vábbítására, hogy ez az utóbbi változat a 
valóságosabb; sőt, amint a Borsosméz folyta
tása, a Sorskerék (a napokban jelent meg), 
szemlélteti, ezeket a történelmi mészkő-öko- 
szisztémeket, a rendszereket, az impériumo- 
kat és kormányzati formákat szintén kis 
kukac-szerű csoportlények váladékozzák ki 
magukból; vagyis, zsumalistam ód fogal
mazva: nem a diktatúrák fejlesztik túl, indít
ják  m in d e n t m egfojtó  burjánzásnak  a 
bürokráciát, hanem a halmazlények terme
lik ki — szervileg — a diktatúrákat is.

Ezek a halmazlények valójában egy nőel

vű, nődom inandájú világban tenyésznek 
csak igazán, mivel egy eszményi férfivilág 
belülről demokratikus, egy nő-világ pedig 
kívül-belül hierarchikus. Á hierarchia nem 
az emberi társadalom fejlődésének eltorzu
lásából alakul ki; amint annak idején az állat
tan köréből felhozott példákkal bizony
gattam, mert például a tehenek és a tyúkok 
közt is létezik, mint erős csoportalakító-sza- 
bályozó jelenség. Egy irodaháznak, éppen 
úgy, mint a Kozma Mária regényében vele 
párhuzamosan figuráié apáca-rendháznak 
vagy nő kormányozta udvarháznak a légkö
rében mindég van valami a csordalegelőből 
és a baromfiudvarból; olyan közhelyes ana
lógiákról, mint méhkas és hangyaboly, nem 
is beszélve.

Természetesen, egy regény sohasem attól 
eredeti regény, hogy a szokásostól különbö
ző társadalom- víziót, netán társadalom bí
rálatot is tartalmaz, és hogy szerzőjének 
milyen koncepdói vannak egyén és közös
ség, illetve, maiasabban szólva, személy és 
csoport viszonyáról; minálunk azonban, 
ahol még mindig — s megint — folyik a harc 
egy nem-irodalom-központú-irodalom érdeké
ben, és ahol a vezérszerepet állandóan ma
guknak vindikálják olyan félfilológusok, 
félm űvelődéstörténészek, félfilozófusok, 
akiknek tulajdonképpen terhére van a túl 
sok irodalom, ezen belül pedig különösen 
maga az írásművészet, akiket azért nyo
maszt éppen a művészet, mert titkaitól örök
re el vannak zárva, s ezért mindég is mint 
nem-művészethez, hanem mint ideológiai- 
szodológiai-filozófiai házifeladat-gyűjte- 
ményhez közelednek hozzá — szóval, úgy 
gondoltam, "ezek" számára vonzóbbá te
szem Kozma Mária könyvét, "érdeklődést 
provokálok" iránta, ha rámutatok, hogy 
ugyancsak jó alkalom a szodo-filozofálásra, 
mivel Kozma Mária írásai, már csak lunariz- 
musuk folytán is — amihez éppúgy hozzá
tartozik a nő-elv dominanciája, m int a 
hajlam mindenféle varázslás-okkultizmus 
és marginális-ismeretrendszer iránt, jelleg
zetes New Age produktumok. Tehát volna 
egy valódi New Age írónk; nem divatból 
öltözött be az "új boszorkányizmus" jelmezbál
jára, hanem tulajdonképpen errefelé tart fia
talkori írásaitól kezdve; az a szüntelen 
váltakozása egyfelől a mérsékdten szürrea
lista, másfelől a "vadregényes" inflynak, mű
veként, korszakonként, egy ideje a regények 
fejezetem belül is, tulajdonképpen nem so
rolható a posztmodernizmus kategóriájába, 
sokkal inkább elfogható valódi Vízöntő- 
ávangárdnak.

Idős és fiatal szodologizáns és filozofánt 
irodalom-menedzsereinknek tehát kiadós 
e lem ezn i-b írá ln i-p a rad ig m atizá ln i-  
m eta lin g v á ln i való  vo lna.

Csakhogy hiába provokáltam s nyilván 
most is hiába teszem: Kozma Mária nem 
tartozik ahhoz az irodalmi esteblishment- 
hez, amelyik a közszereplés virányait bené
pesíti, s amelynek az értékrendjét csak 
Irodalmi Lexikonunk 1.1. szerkesztői ismerik 
teljes mély titokzatosságában. Ismétlem, ő 
az irodalommal kapcsolatban hozható ama

ritka személyek közé tartozik, aki valóban 
regényeket s regényes elbeszéléseket ír, 
méghozzá elég nagy gyakoriassággal, s így 
szerepeltetése nemcsak az irodalmi életet 
tolná el túlságosan az irodalomközpontúság 
irányába, hanem zavarólag hatna a műköz
pontúság érvényesülésére is, mert ha túl sok 
a mű, lehet-e érdekes központúságuk kere
sése?

Tűnhet mindez enyhén szólva nyegle 
évődésnek — ám érdemes elgondolkozni 
azon, hogy amíg a jelen és közelmúlt iroda
lom-körülijei milyen eleven nyüzsgéssel 
vannak mindenhol jelen, ahol csak tehetik, 
addig milyen hallgatással tudnak ki szép új 
világunkból tényleges írókat, hol a terméke
nyebbeket, hol a súlyosabbakat; és ha erre 
esetleg azt felelik, hogy bizonyos termékeny 
prózaírók művei talán túlságosan is maguk
ra öltötték "azoknak az időknek" a jegyeit, 
vagyis világnézetileg nagyon behatároltak, 
korlátozottak voltak, jobban megviselték 
őket a szocreál korszak esztétikai kényszerei 
és tartalmi elvárásai — akkor tiszta lelkiis
merettel felelhetjük; nem sokkal inkább vol
tak korlátoltak, m int annak a kornak a 
költészete, de különösen tanulmányírása, 
esszéirodalm a és egyáltalán , filológiai 
nyüzsgése. Vagyis a romániai magyar pró
zairodalom közelmúltja a maga nemében 
nem volt kultúrálatlanabb, nem volt "unin- 
telligensebb", mint más műfajoké; még bár 
vidékiesebb sem volt. Nemcsak az idősebb, 
kidőlt prózaírókra gondolok, hanem pl. a 
közelmúltban még kiváló munkákkal fel
tűnt Györffi Kálmánra és Varga Gáborra, 
akik még bár "világnézetileg sem voltak oly 
behatároltak", sőt nagyon is szembenálltak 
annak az időszaknak kincstári elvárásaival, 
mégis süket visszhangtalanság veszi ma kö
rül őket az irodalmat tálaló, kommentáló és 
megkérődző körökben.

Kozma Mária esetében azonban az is 
igaz, hogy a Borsosméz fogadtatása a nagy- 
közönség részéről sem volt elég élénk, ahhoz 
képest, hogy úgy is olvasható, mint a miná
lunk megjelentek közül eddig legmélyebb, 
legszellemesebb szatíra az álszodalizmus- 
ról. Ennek talán az az oka, hogy politikai
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szatírából, leleplezésből a könyv megjelené
se óta, főleg a sajtóban, rádióban, televízió
ban az ember konkrétabbat, nyíltabbat, 
nem-áttételest, személyre szólót eleget ka
pott; mindez azonban nem vonja kétségbe 
Kozma Mária elvonatkoztatásainak, általá
nosításainak értékeit, hiszen mélyebbre ha
tol, m int az elm últ évtizedek rom ániai 
társadalmi torzszüleményeinek 'leleplezé
se". Am többhöz szokott a nagyközönség és 
emiatt többet vár a feminizmus gúnyrajza 
terén is, illetve — mert e téren nem is szatiri- 
záló az írói meditálás — az emberi társada
lom — sőt létformádók elnőiesedésének az 
ábrázolásában; mert e dolgokban vaskosab- 
bat, sikamlósabbat, zsírosabbat kapott pél
d á u l R obert M erle közkézen  forgó 
regényeiből, vagy a pomóponyva "boszor
kányista" válfajából.

Végül pedig, ugyancsak a felszínen ma
radó "nagyközönséges" érdeklődés többet 
várt volna a szerzőnő harmadik ábrázolási 
síkján a "titkos népi tudás” és az "izgalmas 
nemzeti titkok" feltárásából: úgy többet, 
hogy borzongatóbbat. Vagyis, a nagyközön
ségnek éppen úgy megvannak a pillanatnyi, 
a megjelenés időpontjának divatjaihoz kö
tött elvárásai, m int a kisközönségnek.

Talán mérséklőleg hatnak a sikerre a kö
tetek címei is, amelyek elég irodalmiasak; 
mind a Borsosméz — amelyre talán találóbb 
lett volna az Epe szacharinnal,— mind a Sors
kerék, amelyről többet mondott volna A For
dulat Maga dm . És nem érzem sikerhozónak 
a két kötet összefoglaló óm ét sem — A jóság 
síró vágya — amely a két regényben valóban 
bőven felfakadó szentimentalizmusra hivat
kozik, de amely az olvasóknak csak bizo
nyos köreit fogja vonzani; igaz, azok is elég 
népesek. Elég lett volna a Fónöknók I. II. dm , 
hiszen végül is ez fejezett volna ki legtöbbet 
a regény tartalmából.

Gyakorlatilag nincs két regényről szó; a 
második, a Sorskerék csak folytatása, illetve 
meghosszabítása a Borsosméznek arra az idő
szakra, amikor az Iroda bukása, fejreállása, 
majd újabb talpraugrása bekövetkezett, és 
amelyben már nem kellett a cenzúrára tekin
tettel lenni. A szereplők és történetük ugyan
az, a kötet csak felel az És aztán mi lett? 
kérdésekre.

Ettől függetlenül, a II. kötet, a Sorskerék 
első hatvan oldala, meg nehány fejezete 
vagy fejezetrésze a továbbiakban is remek, 
sodró, izgalmas olvasmány. Nemcsak ami
att, hogy Az átállást, "a fordulatot", a másik

oldal képviselőinek a szemén át látja — va
gyis a funkcionáriusok, az aktivisták az Iro- 
dabéliek szemén át, főalakja ennek is Az 
Elvtársnő Az Ötödik Emeletről — nemcsak 
amiatt, hogy a sajtó megannyi leleplező, tit
kokat hajszoló riportja után is megdöbben
tően tudja érzékeltetni, hogy minden folyosó 
végén a kisajtó mögött újabb hosszú folyosó 
nyílik, minden titkos telefonszámnál van 
még titkosabb, minden belterjesnek tűnő he
lyi tenyészetet kívülről szabályoznak, hogy 
minden, a legjobban ismertnek tartott embe
ri jellem is produkálhat nagy meglepetése
ket, hogy a fenyegető fordulatok közül 
mindég a legbanálisabb lehetőség fog bekö
vetkezni, hogy az élet eseményé valóban az 
olcsó filmek fordulataihoz igazodnak, hogy 
üyenformán azok nem az életet tükrözik, 
hanem  m intául szolgálnak a számára... 
mindezeken túl, ezek a fejezetek sokkal job
ban is vannak megírva... jobban, olyan érte
lemben, hogy ritmusosabban, a mondatok 
minden felesleges körülményeskedést levet- 
kőzve peregnek, a közlés hatása kikerülhe
tetlen.

Máskor ugyanis — más műveiben, most 
meg nehány másik fejezetben — Kozma Má
ria mondatainak célratörését elmélkedő Ar- 
peggiók kísérik, hol en descendant, hol en 
montant, de mindég cimbalomra hangszerel
ve; a szerzőnő alakjai, de gyakran ő maga is 
alakjai mögül, népszerűsítő dőadásokat tar
tanak népi gyógyászatról, erkölcsről, törté
nelem ről, és gyakran folyam odik idea
lizáláshoz. Mindezt eddig szinte kizárólag 
csak történelmi, vagy néprajzi tárgyú — te
hát "kosztümös" — írásaiban tette meg. A 
jóság síró vágyá-nak pedig mindkét köteté
ben, a mellékregénynek, a "történelmi pen- 
dant"-nak fejezeteiben.

Az vitathatatlan, hogy hangulatban, stí
lusban, légkörben bizarrabb ellentétet a szer- 
zőnő egyazon  regényen  belü l nem is 
hozhatott volna létre. Az alapregényben ott 
vannak egy nemcsak földrajzilag, de törté
nelmileg is elszigetelt— elvont — tájon a Sós 
tavak, a maguk utópisztikus algatenyésztő 
telepeivel, az algatermelés, —feldolgozás, — 
értékesítés abszolutisztikus irányítószervé- 
vd , az irodával, am dy egyszerre tröszt, párt 
és egyház, egyben a régió minden más tevé
kenységét, tehát a kulturálisát és a magán
em beri sz fé rák a t is célja érdekében  
egyenirányítja, s az egész amolyan Huxley- 
vagy Orwell- módra egyénieden, arctalan, 
személytelenül nyomasztó. A betétregény

ben — ha kissé rosszmájúak akarunk lenni, 
akkor a "szendvics-regény" töltelékében — 
pedig a táj is arcot kap és a kor is. A csíki 
medencében vagyunk, a kuruc háborúk utá
ni korszak nyomorúságai között.

A halmazlényként csupa manipuláció
ból és manipulálási készségből épülő ma
g a s ra n g ú  e lv tá rsn ő  m egfele lő je  az 
alregényben a boronakastély földesúmője 
duhaj, szeszélyes, érzelmes, nagytermésze
tű; mégis tisztalelkű és hűséges? A rejtélyes, 
faunszerű, kajtár epizódlény a legmagasabb 
rangú kilencedik em deti elvtárs, a Meta
morphosis Transsilvaniae korába visszave
títve vadászó, kóborló, bővérű, gáláns 
nemes, élete egy szakaszában azonban rafi
nált, decens apátúr.

A Sorskerékben úgy tűnik, az írónő vala- 
müyen indoklást akart a gyengébbek kedvé
ért is felmutatni a práhuzamokra, ezért a 
regény egyik szereplőnőjének — kharma- 
nauta — lelki reinkamádójával, ha úgy tet
szik , tu d a ta la tti  és fé ltu d a to s  áb rán 
dozásaival magyarázza, valahogy úgy, hogy 
az a bizonyos hajdani történelmi nemzed 
park — Karolina lelkének világa.

Karolina a modem európai regényben 
nélkülözheteden anti-karrierista alak, a tisz
ta lélek, az egyenes emberi természet szenvedő 
képviselője, aki inkább vállalni szokta a si
kertelenség és az anyagi hátrányok követ
kezményeit, mint gátlástalan kihasználását 
kínálkozó konjunktúráknak, s amely jobb 
detektívregényből csakúgy nem hiányoz
hat, mint filozofikusabb társadalmi regény
ből vagy utópiából, s aki itt, m int "hi
baszázalék", csakis azért van jelen az Irodá
ban, hogy szabálytalankodásaival tesztelje 
az apparátus ellenőrző funkcióit, s minden
ben ellentéte az amerikanista mód karrier
irá n y u ltsá g ú  L iv iának , a m agasabb 
emeletekre törő elvtársnőnek. Az alregényben 
ő Anna nővér, akit a kastély úrnőjének megfi
gyelésére küldenek ki: nem esik-e az úrnő a 
boszorkányság bűnébe? (Végül is nem esik, 
bár túlságosan megértő a szentivánéji álom
ból elkóborolt indiai királyfira emlékeztető 
különc dgányfiú-tündérrel szemben.)

Talán kifogásolhatnánk, hogy a szerző a 
karrier-szereplőket nem kíséri tovább útju
kon, hanem újabb csúcsra hágásukkor egy
szerűen m agukra hagyja őket a regény 
felénél, és a regény értelmét-irányát teljesen 
az addig háttérben lappangó Karolinára ka- 
nalizálja, aki most már végérvényesen a vi
lágtól való elfordulást választja úgy, hogy az 
új konjuktúrává led vallásosság legszélsősé
gesebb lehetőségeit választja saját sorsa 
megoldásául s végül ő is mások kezébe he
lyezi életét, de csak azért, hogy annak leg
bensőbb lángocskáját m agának m egóv
hassa; olyan halmazlénnyé válik, aki legbe- 
lül mégiscsak egyéniség.

Nyilván, helytelen volna előírni egy re
gényírónak, hogy mit műveljen alakjaival és 
az általa fényre hozod "sorstípusokkal"; ter
mészetesen azt teszi velük, amit az alkotás 
belső kényszere diktál; nem receptet kér hát 
számon a kritika, hanem ábrándozik arról, 
mi lenne, ha a regény az alakokban megra
gadod tendenciákat most már egy harmadik 
kötetben a végletekig vinné?

*A romániai magyar irodalom különös saját 
értékrendjéről a Látó 1990. decemberi számában az 
Irodalomi Lexikon I. II. bírálata során értekeztem, 
az ott felsorolt állításaimat a lexikon szerkesztői 
tagadták, de konkretam egyetlen esetben sem tud
ták megcáfolni.
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f íR É H V  M Ú M Itt 20
fin majd m inden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince '9 4

• • • •

SLUKK — KÜLÖNKIADÁS
KELEMEN HUNOR

Olyankor felparázslik a világ
Van a fejemben egy parabola, ágaskodó 

antenna, láthatatlan.
Láthatatlan jelek után nyújtozódik, égi 

üzenetre figyel éjjel-nappal kfkapcsolhatatla- 
nul.

K ikapcso lhata tlanu l vágyom  valam i 
megnevezhetetlenre, valaki elhozhatná, de 
nem mondható ki, mert ha szó lenne, nem 
lenne többé semmi.

Semmi érdekesre, semmi észvesztőre nem 
találok; hetek óta egyetlen könyvet olvasok, 
amire kíváncsi vagyok, benne van, általa bár
mi elképzelhető.

Elképzelhető az is, hogy a könyvet az ol
vasó írja, miközben olvassa azt.

Azt mondotta apám egyszer: -fiam, az idő 
mindent megold; később ezt többször is meg
ismételte.

Megismételte sakkozás közben minden 
este.

Este, amikor fáradtan elnyúlok az ágyban, 
várva, hogy az idő oldjon meg mindent, vé
gig nézem mégegyszer mindazt, amit nap
közben a lá th a ta tlan  parabo la-an tenna 
összegyűjtött; nézem és osztályozom a sok
sok jelt, a tömérdek információt, amelyek oly
bá tűnnek, mintha gazdagítanák a világot, 
holott csak bonyolítják, egyre inkább átlátha
tatlanná teszik, pedig az ember úgy érzi jól 
magát, ha átláthatja a dolgokat, legalábbis én 
úgy szeretem; a bizonyosságot szeretem na
gyon, annyira, mint cigarettából a legelső és 
legutolsó slukkot.

A legutolsó slukkot ezelőtt másfél évvel 
szívtam, de tízévnyi dgarettázás és másfél év 
szünet után élénken emlékszem minden első 
és utolsó slukkra.

Slukkra fel, szólít valaki belülről, valaki 
ismeretlen.

Ismeretlen útra indulok, időnként bi
zonytalanságba vágok, hogy azután bizo
nyosságot szerezhessek; néha csak az út 
kedvéért indulok, s az ismert út is ismeretlen 
jelekkel lephet meg; menet közben szívok 
egy-egy slukkot az ismeretlenből, ahogy éjje
lenként szívok egy-egy slukkot nőm testének 
illatából, ahogy talán az Isten időnként szív 
egy slukkot szivaréból, és olyankor felpa
rázslik a világ.

A világ a Teremtő számára egyetlen slukk, 
nem több és nem kevesebb: akkor szívja ma
gába, amikor akarja.

AKARJA? AKARJA!

L Á S Z L Ó  N O E M I

SLUKK
E  s l u k k n y i  v e r s b e n  v i l l a n ó  
f i i s t f ö d t e  m o z d u l a t  
a j a k k ö z e i b e n  m e l y  c s e k é l y  
i d ő r e  m e g s z a k a d t  
o t t é g e t t  l é t e d  i l l a n ó  
l e m e z é n  m i n t  a  k é p  
m i t  r ö g z í t e n i  a n y a g o d  
t ú l  h o s s z ú  s  n e m  e l é g .

T3

THAMÓ CSABA

SLUKK
I. első pillanat: sercenés, tudattalan mozdulat, egy apró

villanása az örök tűznek a sötétben...
vérerek, sejtek ernyedt mámora, a transzcendencia
lassú süllyedése mély füstfelhőbe...

II. álom: a gondolat fényének megvillanása a zuhanás
delínumában, rémálmok mélyén fetrengő 
gégerák, különös szimbólumokkal teleírt test,

Ssziché, pneuma-lélek...
só pillanat: menekülés a három pillanat szorító 

dogmájából, a halálfélelem megszűnése 
ki-leheíés által, spiratio activa, spiratio 
pasiva... (Atya-Fiú-Szentlélek, ámen)
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SÁNTHA ATTILA

Sic dixit szerző: S lukkság
A szerkesztő, mint menedzser, piac- és 

falukutató, valamint fogyasztói megrende
lés, beszél, a szerző pedig mondja a magáét. 
Ennek tudatában készüljön a tisztelt olvasó 
is jelen írás olvasására: ha most a slukkról 
vár egy, a szó hangulatának megfelelően vic
ces vagy anekdotákus elmefuttatást, akkor 
inkább tegye le a lapot, s gondoljon a télre, 
rakjon el befőttet vagy szokjon le a dohány
zásról. Elvégre a szerkesztő csak tervezi a 
könnyedséget, a szerző viszont végzi. Jelen 
esetben pedig nem fogja végezni.

Egyébként sok hasonlóság van a szer
kesztő és Isten között: mindkettő tervez, de 
egyik sem azt kapja, amit joggal remél. Mert 
ugyebár Isten megteremté a nyelvet, hogy 
pontosan, világosan fejezzük ki magunkat, 
de a nyelv az Istennek sem akar pontos és 
világos lenni. A nyelv, mint egy szeszélyes 
szerző, egyfolytában elbonyolít, ködösít, 
központoz, letarol stb., Isten pedig csak szo
m orúan nézi, amint értelem nélkül; saját 
zsírjában elforog a világ. A mindennapi 
nyelvben még nem annyira nyilvánvaló e 
probléma, de ha egyszer a nyelv meg a szer
ző egymásra talál, s irodalmi m ű születik, 
irodalmi nyelven!... A szerkesztőről meg ne 
is beszéljünk. Aki volt már szerkesztő, az 
tudja, hogy az élet csak hiú remények tárhá
za, minden remény nélkül, hogy a nagy mű 
megszülessen. Aki még nem volt szerkesztő, 
az áldja a sorsát, hogy balvégzete más pá
lyák felé taszította, ahol egyébként ugyan
olyan balsikereket lehet felmutatni.

Eközben a szerző, mivel mindenképp 
szerző akar lenni, verselget, prózálgat, elbe- 
szélésget, szöszmötöl, összekutyulgat, mi
egymás, itt-ott homályosít, néhol világosít, 
remélve, hogy előbb-utóbb belegázol a nagy 
büdös Mindenbe (vagy Semmibe, attól füg
gően, hogy deista vagy ateista). Anyelv meg, 
mint mindig, ugyanezt csinálja. S amikor a 
Szerző összetalálkozik a Nyelvvel, aki már 
kikupálódván Irodalmi Nyelv névre hallgat, 
elkezdődik a nagy tobzódás. Néha a szerző 
tossza a nyelvet, néha a nyelv a szerzőt, s 
mindketten azt gondolják, hogy ez igen, ez 
aztán toszás, ha a nagy büdös semmit nem 
is érintettük meg, de a kurválkodást azt leg
alább jól csináltuk.

Azonban figyeljünk csak egy pillanatra:

néha toszás után, adott pontból nézve a nyel
vet alkotó szavak átlósan méghajló paradig
mahálója már nem tetszik egyetlen sornak. 
Titokzatos homály, a nyelvvel valami tör
tént! A paradigmahálók szavakja sorból néz
ve már nem tűnik adott pontnak. A szavak 
sora adott paradigmahálóban már nem tű
nik szónak! Nemcsak nem tűnik, de a szavak 
már nem nevezhetők szóknak. íme, hogyan 
végzi a nyelv, mit Isten teremtett: terhesség
gel s aztán szaporodással. A szerzővel való 
találkozás után a nyelv rafináltabb, elvon- 
tabb, bonyolultabb lett, közel az esszenciá
hoz, a tökéletes kifinomultsághoz, mely már 
nem is nyelv, hanem nyelvség. A szerző, akit 
ezek után szintén nem nevezhetünk ilyen 
egyszerűen, hanem  pl. "szerzőség" vagy  
"ószerzősége", ezután már nem a nyelvet 
tossza, hanem minden nyelvek nyelvét, az 
ideált, magát a nyelvséget.

Most pedig térjünk vissza a slukkhoz, 
imigyen adva meg írásunknak a koherenci
át, amit az olvasó joggal elvár. Legalábbis. 
Ma. Még. Talán nem tévedünk, ha kijelentjük, 
hogy adott pontból nézve a slukk még a 
szavak rendjébe tartozik, mely ugyan meg
van valahol a szótárban, de még nem lépett 
át a Nyelvből a Nyelvségbe. Akár úgy is 
mondhatnánk, hogy a slukk az egy mérték- 
egységet jelölő szó, a cigarettaszívás vagy 
ivás képességének mérésére, és hogy a slukk 
nem egy kifinomult, rafinált ideál, amelyet 
költők használnak műveikben, egyszóval, a 
slukk még nem egy slukkság, azaz szóság. 
Ámbár van egy olyan érzésem, hogy a Se
rény Múmia e száma után a slukk is elveszíti 
a maga istenadta pőreségét, és beleáll az in- 
tergalaktikus irodalmi toszásba. Ezen írás
ban a szerző (vagyis én) különös örömmel 
toszom meg a slukkot, elvégre még majd
nem szűz, lévén hogy nem tudok egyetlen 
műről, amelyben már szerepelt volna. Noha 
tény, hogy a szerkesztő (aki tervez) ujjával 
máris beszakította a slukk szűzhártyáját. ím, 
az előbbi mondatban a slukk megszemélye
sítve, nagylányként szerepelt, ergo szubli- 
málódott, finomodott, transzhumálódott, 
ergo már meg is tosztam. Betettem neki.

Kész. Elvégeztetett. Már Isten sem mossa 
le a slukkról, hogy én itt emlegettem, és még

meg is tosztam. Ám az igazi értők tudják, 
hogy ez csak a kezdet: a slukkság még igen 
sokat kell fajtalankodjon a szerzőn keresztül 
az irodalommal, míg teljesértékű szósággá 
változik. Hosszú út áll a slukkság előtt, míg 
malacság lesz őt kiejteni, mint ahogy ma
napság malacság kimondani azt a szóságot, 
hogy szabadság. Elvégre Woody Allen szerint 
is, csak akkor malackodás a szeretkezés, ha 
igazán jól csinálják.

De nézzünk néhány eklatánsabb (eklati- 
kusabban eklatikusságos) szóságot, akik 
már régóta tosznak. Itt van pl. a Ló szóság. 
Ugyan ki tudja ma (néhány lórajongót kivé
ve), hogy ilyen lófajták is léteztek, mint cső- 
dör vagy arab ménes, svéd telivér és angol 
hidegvér? A legnagyobbat a lón maga Sha
kespeare toszott, mikor elkiáltotta, hogy 
"Szabadságomat egy lóért!”. Ma már nem 
tudhatjuk, hogy kancára vagy csikóra gon
dolt, de tény, hogy a szóságot magát meg- 
toszta. Igen, szerzőségem  is m eg kell 
valljam, hogy a ló számomra Shakespeare 
lóságát jelenti, no meg egy filmkelléket, min 
indiánok lovagolnak, netalán egy rajzfilmfi
gurát, aki nyihogva nevet, mikor a kövér 
seriff földre esik. (Minden elismerésem a fil
mé meg a rajzfilmé, akik a szerzőségszerű
ségek közül m esszire a legjobb toszok, 
elvégre ők kezdetben sem a szavat, hanem 
egyenesen a fogalmat tosszák.)

Vagy vegyük a Fa szóságot. Ez egy út
menti díszítőelem vagy parkkellék, netán az 
a valami, ami tói nem látni az erdőt. De mióta 
őszerzőségem megírta A fa c. verset, azóta a 
fa betér egy sörre, pedig olyan fa, hogy fa 
nem is létezik. Bátran vulgarizálva versün
ket (elvégre a szerzőség nem haragszik meg, 
lévén hogy én), a fában a faság tér be egy 
sörre, hogy a merevsége felengedjen.

Természetesen most sírni lehetne, kroko
dilkönnyeket hullatni az ős-természet per- 
vertálódása fölött, afölött, hogy ma már a 
szó sem a régi. Am a szóságok furcsa teremt
mények — még az is lehet hogy megvigasz
talnak egyszer. Isten tervez, a nyelvség 
végez. Szerkesztő tervez, szerzőség végez. A 
nyelvség és a szerzőség (bökje már ki vala
ki): egy. Vagyis egység.

*A beavatottak tudják, hogy Bréda Fe
renc híres soráról van szó, amit még senki 
sem tudott elolvasni: "Adott pontból tekint
ve a fogalmak átgyűrűződése egyetlen sík
ban fekvő láncsornak tetszik." Állítólag 
Orbán János már érti.
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MADARAS PETER KARCOLATAI
A HÁLÓZSÁK
Gubó Hugóné picike és szür

ke, mint a hamu, ősz hajakoroná- 
jában  is m eg fak u lt a fehér 
selyem szál. Egy repedezett, 
nagy ház padlásszobájában la
kott, három vadgalambpárral. 
Úgy látszik, nem zavartatták 
magukat, mert idén már a har
madik költéshez készülődtek. — 
Gubó gerlékkel lakik, egy szép 
napon maga is gerlévé változik. 
— Legalább leparittyázzuk. Ez 
nem csodabogár, hanem csoda
m adár — súgták egymásnak az 
emberek.

Hanem a legtöbbet Gubóné 
hálózsákjáról pletyóztak. Az hír
lett, hogy vörös sugarakat bocsát 
ki és olyan meleg, hogy elol
vasztja a jeget. Állítólag eredeti 
pingvin pihéből készült, mi több, 
néhány foghíjas száj szerint, éj
szaka halkan csipog és rajta a vil- 
laijózár szardínia-csigolyákból 
készült, a volgai halászok sorsá
ról énekel, ha összehúzzák.

Valóban volt egy szuperme
leg hálózsákja, de hogy honnan, 
mai napig sem tudom. Gubóné 
nagyon szerette  hálózsákját, 
mindig magával vitte. A boltba 
is, fölgöngyölve, mint a hátizsá
kot. Talán a férjétől kapta.

Bizony volt Gubónénak férje. 
Bár sohasem láttam, azt hallot
tam, hogy m ég Einsteinnél is 
okosabb volt Gubó Hugó, a pá
paszem. Fölfedezte, hogy az éjje
lilepke hajából olyan erős zsinórt 
lehet fonni, hogy az akárhány 
tankot megbír. Hát elrabolták 
szegényt.

Gubóné azóta várja. Meleg 
pokrócot kötött Hugójának, a 
pokrócra ráhorgolta kedvenc ru
háinak egy-egy darabját. De a 
postás lógó orral hozta vissza a 
százszínű pokrócot. Nem buk
kant Húgó nyomára. A pokróc 
ott lógott a fogason az öreg poli-

Barkóczi Vera: A lépcsőházban

túrós rádió mellett, a szoba észa
ki sarkában. Ez volt a gerlék ked
venc helye is.

Gubóné, ha éppen nem az ut
cákat rótta, le s fel járt szobájában 
és hallgatózott. Várt. Tíz órakor 
bekapcsolta a rádiót, hogy meg
hallgassa a híreket. Hanem míg 
az öreg lámpás rádió bemelege
dett, már szimfóniát sugárzott. 
Pedig azt várta, hogy mondanak 
majd valamit Húgóról. Aztán a 
szimfónia-hallgatás közben min
dig úgy döntött, hogy ezentúl 
nem a híradóban várja Húgót, 
hanem a zenében.

Ma este recsegő hangok szű
rődtek a szimfóniába. Nem tud
ta, hogy a nagy ház repedésein 
vagy pedig a rádió hullámain ér
keznek. Mintha Szajkó beszélne, 
ő  volt a vidék címeres tolvaja. 
Rettegtek tőle. Mindent ellopott, 
fölzabáit. Ellopta még a családi 
fényképeket is, még a száraz kol
bászt is a padlásról. Ördöngös ez 
a szajkó — suttogták —■, tán go
lyó sem fogja, nemhogy a tör
vény betűje.

Gubóné bekapcsolta a rádiót, 
de a hang nem szűnt meg. Itt 
vannak a házban. Lehunyta sze
meit és megjelent neki a tolvaj 
szürke pulóverében, zöld fonal
lal hímzett, rettegett "SZAJKÓ C. 
T."-vel a szív fölött.

A címeres tolvaj nemrégiben 
megsebesült, mikor egy közeli 
kaszárnyából elemelte a hernyó
ira j-zsinór titkos dokumentuma
it, egy csendőr-karabély golyója 
vállon találta. Magas láz gyötör
te, egész testében remegett. Tud
ta, előbb-utóbb lekapják és akkor 
nem ússza meg tíz-húsz év Szer
bia, Alaszka vagy Antarktisz nél
kül. Tyű a mindenit — dohogott 
Szajkó a futrincáinak (így nevez
te a kifutó mezei lókötőit) —, eb
ben a dohos, repedezett házban 
kell tanyáznunk. Látjátok, fut- 
rincák — mondta —, ilyen szo
morú a valóság, mint ez a ház és 
a várakozó Gubónéja.

Gubóné összerázkodott, tisz
tán hallotta Szajkó szavait: — 
Drágáim, utolsó portyámra kül
detek — folytatta Szajkó —, hoz
zátok  el nekem  Gubóné há
lózsákját, ha már úgyis mennem 
kell.

Gubóné keserűen sóhajtott. 
Aztán eszébe jutott a tajga, a koz
mikus hideg és Hugó. Tűt, cérnát 
kotort elő, férceim kezdett egy 
krajcárnyi feslést a villanózár 
mentén. Nem adhatom rongyo
san.

Reggel dideregve ébredt. Ör
vendett a gerléknek és a százszí
nű pokrócnak. Bekapcsolta a 
rádiót, de csak repedéseket hal
lott. — Ezek a nagy ház repedé
sei. Várnom kell a szimfóniát. 
Hugó biztosan megérkezik.

BILIBOKA ES 
A BOGÁRHÁTÚ
Bilibóka disszidál. Veszi a há

tizsákját, csomagolja bélyegal
b u m ait, kü lön  bő rönd  a 
lepkefogó felszerelésnek, és már 
sétál is át a határon. Nyomában 
egy borzeb tacsog.

Nem bírom a zajt, a port, a 
tócsákat. A kifliben találtam egy 
cipész-szeget és tíz tojásból egy 
biztos kotlós. Már állatok is alig 
vannak. Afrikában még biztos 
találok szavannát, ahol lefényké
pezhetek egy elefántot vagy egy 
rinocéroszt.

Bilibókát nemigen sajnáltuk, 
mert nagybajuszú, kicsi emberke 
volt és az ilyen emberek csak mo
rogni tudnak  nagy bajuszuk 
alatt. Olyan volt a bajsza, mint 
két borotválkozó pamacs; a bo- 
rotválatlanságért bosszúból nőt
tek oda nagy vörös orra alá. S a 
nagy vörös orr? Bilibóka bizony 
szerette a pálinkát. Minden reg
gel, minden délben és minden 
este megivott egy kupicával.

Sokkal inkább sajnáltuk Bo
gárhátút, a piros Volkswagent. 
Bilibóka már rá se nézett, azt 
mondta: Nyugdíjaztam az öreg 
jószágot, most már azt csinálhat, 
amit akar, nekem már úgy sem 
engedelmeskedik, hát csak csü
csüljön kinn a járdán.

Persze Bogárhátúnak kutya 
baja sem volt. Azaz minden por- 
dkája sajgott, de a motorja, va
gyis a szíve nem fájt. Mégsem 
indult. Ha Bilibóka pálinkasza- 
gú volt, márpedig mostanában 
állandóan az volt — egyszerűen 
nem akart indulni.

Bogárhátú ennek a prím a 
szaglásának köszönhette hosszú 
életét. Mi több, Bilibókának is ne
ki köszönhetően őszülhetett meg 
a bajsza. Csakhogy ő erről mit 
sem tudott.

Szóval ott maradt a ház előtt 
a járdán. Olyan volt, mint egy 
rongyos medve, akit egy félreeső 
ketrecbe zárnak, hogy ne zavarja 
a látogatók szépérzékét. Már- 
már kezdte bánni, hogy annyira 
makacskodott a pálinkaszag mi
att: — Most ülhetek itt egyedül. 
Rámrakódik a por, a fülembe 
burrognak és sárlével spriccol- 
nak az autók; bezzeg ifjúkorom
ban volt hely bújócskának és 
bógenezhe ttünk  nyugod tan , 
szépen a kanyarban, még jelezni 
sem kellett, ismertük egymás út
jait.

Aztán egy esős reggelen Bo
gárhátú már nem volt a ház előtt. 
Egy nagy száraz folt maradt a 
helyén. Csak azt láttam, amint 
éppen befordul a kiserdei utcán.

Miközben Bogárhátú szomo
rúan sóhajtozott, annyi benzin
gőzt lélegzett m agába, hogy 
egyszercsak guru ln i kezdett. 
Mozgásba jöttek a dugattyúk, a 
lendkerekek, a fentkerekek, min
denféle fogas- és fogatlan kere
kek  és m inél n ag yobbakat 
sóhajtott, annál sebesebben gu
rult. S bár az elején szipogott, 
csuklott, köhögött és emelgette 
leereszkedett balhátsó kerekét, 
egyszercsak azon kapta magát, 
hogy javában száguld.

Ismerte az utat, akár a szemét 
is behunyhatta volna, de még
sem hunyta, mert végre nézde- 
gélhette az útszéli fákat, házakat, 
a legelő lovakat, még az árokpar
ti pitypangokat is megcsodálta.

A várostól távolodóban, a 
K iserdő közelében  lassíto tt. 
Egyrészt mert ritkult a benzin
gőz, másrészt, m ert már nem 
akart nagyokat sóhajtani. Aztán 
még egyet-kettőt szippantott és 
csendben begurult az erdőszéli 
mogyoróbokrok közé.

N em  m en tem  B ogárhátú  
után, gondoltam, tudja mit csi
nál.

Egy hónap is eltelt, amióta 
megszökött, amikor egy hajnali 
órán dörömbölésre ébredek. Bili
bóka áll az ablak alatt, fehér ba
jusza v ilág ít a hajnali szü r
kületben. Mellette mindig vaco
gó, didergő, reszkető tacskója. — 
Hol a Bogár? — kérdezi még a 
szokottnál is morgóbb hangon.

Néhány perc múlva már a kiser
dei úton baktatunk bűz, gőz, fény
szó rók  és d u d ák . A borzeb  
bekerült a Bilibóka hátához tapa
dó hátizsákba. Nincsenek ben
ne a bélyegalbumok — villan át 
fejem en. A lepkefe lszere lés 
sincs.

Bilibóka a jogosítványáról, 
meg a személyi igazolványáról 
motyog valamit, hogy a Bogár
ban maradt, meg hogy sehol sem 
fogadják az embert csak úgy uk- 
m ukfukk, — pukk  vakkantja 
hozzá a tacskó.

Már messziről látszik egy pi
ros folt az erdőszélen. Mindket
ten látjuk. Egyikünk sem szól. 
Ahogy közeledünk, szajkók ri
asztanak: mókusok és őzek, nyu- 
lak és mindenféle tarka madarak 
rebbennek szét. Most már jól lát
szik a gömbölyű Bogár. Bilibóka 
szokása szerint morog valamit a 
bajusza alatt, de most mintha 
nem bosszantana annyira.

Bogárhátú háttal áll nekünk, 
nem láthatja gazdáját. Lopva Bi
libókára pillantok: — Hm, már 
nem is olyan vörös az az orr.

Vörös, nem vörös, rám itt már 
semmi szükség.

w í í n v  m ű m m
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C S E H  K A T A L I N  V E R S E I
KÖLTŐIETLEN TÉMA
Hétköznapok félszeg líraisága 
bolyong a házban, nem leli helyét 
nincs maradása... 
hattyúszám yak suhanása 
a csend hajának villanása 
hótengerek hullámzása

lelket is átjár libegése, lobogása 
falon a helyben-számyalás árnya 
csecsemők metafora-illatú álma 
bár nem költői téma 
a pelenkák száradása

ÁLOM LOM
Álom, álomlom  
álmodom ál-módon: 
álomréten álomszépen 
álm ot legel álomménem  
álomcsikóm cudar tüzes 
szélfátyolban álomfüzes 
álomrengeteg álm ot rejteget 
álomkincsket, álom hiteget., 
gizgaz, álomgyom  
álom lyukas stoppolom  
osztályozom, zsákolom: 
ez még érték, ez már lom 
limlom, álomlom

KÖZ/ÖNY/VAGYON
Közös lakásunk 
közös magányunk 
közös a gyerek 
közös a telek 
közösek a nyarak 
közösek a telek 
közös ködökben élünk 
közös erővel félünk  
közösen szorongunk 
közösen borongunk 
közösen álmodozunk 
közösen lépünk 
közös az énünk 
közös a létünk 
de már alig férünk 
moccan a szó a csendben 
mivé leszünk mi ketten 
ebben a szikkadó(tikkadó) 
szerelemben?

ILLÚZIÓ
Szó koccan a csendhez 
— mint repedt üveghez... — 
valahol, bárhol 
vaskályha dübörög 
lehetséges hiányod 
máris i t t  sündörög 
tapintásod a vázán 
a fonnyadó kálán 
csak bámulok báván... 
m intvém yom ok a bálnán 
az utolsó döfés után 
úgy állok, magamból 
elszállok... maradék 
gondolatom csonka 
s z á r n y á n

REJTÉLY
Hómezők csendje 
Isten téli rendje 
hómezők bársonya 
Isten téli zsámolya 
hómezők szárnya 
Isten téli álma 

•hómezők fuvalma  
Isten téli nyugalma 
hómezők magánya 
Isten téli talánya 
hómezők villanása 
Isten téli illanása 
Útban a Föld fele 
hópelyhek özöne 
csillog a mindenség 
s a halandók közönye 
Isten elérzékenyül 
bár m ást sugall ösztöne 
arcomon vergődik 
talán az ő könnye?!

DILEMMÁI
Uram, a függöny 
felgördült 
mégis üres a 
színpad 
fény babrál 
rémült ablakon 
talán már ez is 
kínpad?!

DILEMMA II
Uram, valaki kopog 
küszöbünkön 
szüntelenül topog 
ha ajtó t nyitunk  
rögtön eloson 
árnyéka o tt remeg 
a falon
nem látom, csak érzem 
hallom
nyugodni nem hagy 
e rendhagyó 
tapasztalatom

HAVAZÓ
telek csendje 
csendek tele 
csenddel vagyok 
máris tele 
s a tél szele 
arcom marja 
— a csend karma — 
haza mennék 
hova haza?! 
csendem a szó t 
b e h a v a z z a

A SZÓ PEREME
Állok a szó peremén 
a kiürült szó szegletén 
ez a fajta árvaság 
űrhuzatként surran át... 
rajtam capiat a világ 
állok a szó peremén 
s egyre fogy bennem az én

HÓHANGULAT
Hóhangulat, hóhullásé 
egyedi, m int semmi másé 
állok lehunyt szemmel benne 
vagyok a tél csend-kegyelme 
mintha súlytalanná válnék 
mintha szavak nélkül szállnék 
mintha léleknézőben az álom  
jönne felém, könnyű szárnyon 
m ost már közeledik, látom  
félek, ezt is elherdálom 
hóhangulat, hóhullásé 
illúzió-szabadságé

JÁTÉK
K ajtat bennem az elmúlás
á tü t rajta a megszokás
ka jta t bennem a megszokás
á tü t rajta az elmúlás
ka jta t bennem az elmúlás megszokása
á tü t rajta a megszokás elmúlása
mintha csak egér rágna
mintha csak ébredező gyerekből
könnyű álom szállna...
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MOLNÁR JÓZSEF
FEJEZETEK EGY MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS MONOGRÁFIÁBÓL

Főurak, főpapok és tanárok
— Misztótfalusi támogatóiról és barátairól — 

TOFEUS MIHÁLY (1624-1684)
Tofeus (Dobos) Mihályt, Apafi fejedelem 

udvari papját csupán pár hónappal Misztót
falusi Hollandiába indulása előtt választot
ták m eg Erdély reform átus püspökévé. 
Pápai Páriz mellett neki volt a legnagyobb 
szerepe abban, hogy Hollandiában a teoló
giai és filozófiai tanulm ányok helyett a 
könyvkészítés elsajátítására adta fejét. Ment
ségében nem is feledte el az őt útjára bocsátó 
püspök szavait ellenségeivel szemben fel
idézni: "Toféus Mihály Püspök ezzel intimál- 
ja vala nékem, hogy a' Biblia kinyomtatását, 
az-az annak correctio)át és a' körül való gon
dot felvállaljam: mert (úgymond) azzal több 
hasznot tehetek nemzetemnek, mint egész 
életemben való Prédikátorságommal". Ezek 
a szavak még nem a könyvnyomtatásra, csak 
a Biblia kinyomtatására vonatkoznak, mégis 
nagyon hasonlítanak Pápai Páriz biztatásá
ra, ha püspök lévén nem is tette hozzá, hogy 
prédikátorból elég van Erdélyben, csak 
annyit mondanak, hogy a Biblia kinyomtatá
sa és korrigálása fölér egy pap egész életének 
munkásságával. Különösen figyelemre mél
tó, hogy a püspök a nyomtatáskor elenged
hetetlen korrigálást is rábízta. Hogy csak a 
szedés közben esett új nyomdai hibák kijaví- 
tását-e, vagy a Janson-féle Biblia közismer
ten sok sajtóh ibáját is, nem  tudn i, de 
bizonyára Misztótfalusi már akkor is így fog
ta föl a dolgot.

A püspök, az első magyar teológiai dok
tor művelt, bátor ember volt. Fiatal tanárként 
1552-53-ban Sárospatakon másfél évig tanár
társa volt kora legnagyobb pedagógusának, 
a cseh-magyar származású, magát csehnek 
valló Comeniusnak. Herepey János

föltételezi, hogy Tofeus már korábbról, 
még váradi tanár korából ismerte és már ott 
használhatta  könyveit, ha m ást nem, a 
Szenczi Kertész Ábrahám által Nagyvára
don nyomtatott Januát. Mennyire hatottak rá 
Comenius pedagógiai elvei, nem tudhatjuk, 
de kapcsolatuk mindenképpen megmarad
hatott, mert — mint Herepey János kimutat
ta — a nagy pedagógus 1659-ben dedi- 
kádójával megküldötte egykori tanártársá
nak a Gentis Felicitas c. művét, amelyre Tofe
us rá írta : C om m enius u ram  kü ld te . A 
teológiában erősen konzervatív nézeteket 
vallott, esküdt ellensége volt a modem kar
téziánus filozófiának és coccejánus teológiá
nak. A pafi u d v a ri papjaként ő kezde
ményezte a nagyenyedi tanárok, Dési, Cser- 
nátoni, a kolozsvári Pataki és Hunyadi Pál 
enyedi lelkész elleni híres coccejánus pert, 
melyben végül is ő lett a vesztes, mert a világi 
főurak megvédték kedvenc embereiket. Ti- 
szabecsi Gáspár halála után, 1679-ben vá
lasztották püspökké. A radnóti zsinaton a 
főurakkal szemben elszenvedett veresége 
nem tette megalkuvóvá, ha egyháza érdekei
ről volt szó. Az egyházra hagyott Gillányi- 
féle örökség ügyében, melyet az özvegy meg 
akart tartani magának, nemcsak az özvegyet 
támogató főúri renddel, hanem magával a
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fejedelemmel is szembe mert szállni. Gillá- 
nyinét, Apafi testvéménjét a fejedelem jelen
létében  a fő u rak  e lő tt ta r to tt lángoló  
beszédében Trombicza nevű híres tolvajhoz 
hasonlította. Az uraknak szemére vetette, 
hogy nem nézik az eklézsia érdekét, melyet 
neki, az idegenből jöttnek kell megvédel
meznie: "Hiszen kegyelmes uram — mondta 
Apafi szemébe —> az erdélyi eklézsia szülte 
Nagyságodat s a Nagyságod nénjét az Isten
nek! Titeket, urak, ezen erdélyi elklézsia 
szült az Istennek: tiétek a haza, tiétek az ek
lézsia, én ebben a hazában egy bitang va
gyok, ki a tótok és németek elől való félelem 
miatt futottam ide s ihol la, én keresem a ti 
eklézsiátok javát! A ti eklézsiátoknak s anyá
toknak s ti fiák lévén meg sem komolítjátok. 
Soha az Isten ezt ti bennetek büntetlen nem 
hagyja: pogányokban is iszonyú hidegség 
volna ez!." Figyelmeztetni merte a fejedelmet 
arra is, hogy 'lelki dolgokban nem paran
csolhat” a papságnak. Nemcsak bátor, lángo
ló szavú szónok lehetett, hanem jó színész is. 
Beszéde közben kétszer is elsírta magát s úgy 
meghatotta az urakat, hogy könnyezve neki 
adtak igazat. Gillányiné kiadott mindent, 
amit kívánt, csak az örökölt birtok haszonré
szét tartotta meg.

Püspöksége csupán öt esztendeig tartott. 
Élete végéig elzárkózott a hollandiai modem 
teológiai irányzat elől. Ezért lehetett bevá
dolni előtte az Amszterdamban Bibliáját

Pápai Páriz Ferenc, Misztótfalusi nagye
nyedi deáktársa és egy életen át megértő, igaz 
barátja, a nyomdász halálára írt versének elő
szavában fontosnak tartotta megemlíteni, 
hogy a boldog emlékezetű Horti István püs
pök "gyermekségétől fogva ismérte, szerette, 
egész módot keresett benne, hogy ez Hazájá
ban illyen szépen nevelkedett Plánta az ide
gen országbéli A kadém iákban hasznos 
gyümöltsözésre öntöztetnék." Ezek a szavak 
nemcsak a gyermek Kis Miklós iránti szere- 
tetére utalnak, hanem arra is — amit eddig 
alig vettünk figyelembe, mert Dézsi Lajos 
csak a mondat felét idézte lábjegyzetében —> 
hogy védencének életútját még fogarasi isko
lamester korában is tovább egyengette, s ő 
biztatta hollandiai peregrinádójára is. Nevé
re mégis alig-alig bukkanunk a Mentségben. 
A legfigyelmesebb olvasásással is csupán há
romszor találkozunk vele: egyszer a Biblia 
kinyomtatásával, és kétszer korrekdókkal 
kapcsolatban. Védekező levelében egyszer 
az Apológia megírására biztatását említve. 
Szűkszavúságán nem csodálkozhatunk, 
mert sem a latin nyelvű Apológia, sem a Ment
ség nem életrajz, noha különösen a Mentség
ben szétszórtan, sokszor csak félmonda
tokban sok életrajzi adatra bukkanunk. Az 
életrajzi utalások nem előre megfontolt szán
dékkal kerültek írásaiba, hanem csak hirtelen 
ötletként, amikor úgy érezte, hogy különös

nyomtató Misztótfalusit, aki hosszú Védeke
ző levelében kénytelen volt bizonygatni a bib
liajavítások szükséges voltát, s hogy a 
javításokban sem őt, sem társait nem vezetik 
teológiai m egfontolások. Apológiájának 
elöljáró beszédében hangsúlyozza, hogy 
már akkor is azért kellett elküldenie védeke
zését Tofeus püspöknek és az egyház más 
elöljáróinak, mert hallotta, hogy "merő tájé
kozatlanságból egyesek, mások meg irigy
ségből arra tö rekszenek , hogy m egrá
galmazzák művüket, s az egész nemzettel 
megvettessék, mindenféle ferdítésre hivat
kozva." Az éjszakai szabad órákban papírra 
vetett Védelmező levélnek meg is lett a hatása. 
Tofeusnak legföljebb csak a kezébe kerülhe
tett, mert a levél kelte után két hónapra, 1684. 
október 26-án meghalt. De elolvashatta Hor
ti István, az új püspök, Bethlen Miklós és 
Teleki Mihály. Feltételezhető, hogy az egyhá
zának gondját viselő, a Biblia kinyomtatását 
szorgalmazó püspök is Misztótfalusinak 
adott volna, vagy talán adott is igazat. Misz
tótfalusi mindig szeretettel emlékezett rá és 
élete végéig büszke volt arra, hogy Tofeus "a 
Biblia nyomtatásában praeprimis .engemet 
autoráit volt", mint írta Mentségében, s újra 
hangoztatta Apológiájának újrafogalmazott 
Védekező levelében: "A megboldogult Tofeus 
tiszteletes püspök uram tudvalevőleg reám 
bízta, mikor külföldre indultam a Biblia ki
nyomtatását Belgiumban", mert "Krisztus 
nyája iránt kegyes hév lobogott benne, s látta 
is a hazai nyelvünkön nyomtatott Szentírás 
nyomorúságos hiányát és orvosolni akarta". 
Már ezért is megérdemelné az utókor tiszte
letét. A bátor püspöknek fennmaradt egyhá
zi beszédeit nem csak a pro testáns tör
ténészek tartják számon, hanem Dézsi Lájos 
szerint a beszédeiben nagy számmal előfor
duló történelmi vonatkozások miatt a tizen
kilencedik század történetírói (Acsády) 
korrajzi forrásként használták.

cselekedeteinek m egértéséhez ezekre is 
szükség van. Ha nem röpiratot ír megvesze
kedett harcok közepette, hanem életrajzot 
egy eredményes, nyugodt élet derűs alko
nyán, akkor ifi ókorának leírásában Horti Ist
ván bizonyára nagy szerepet kapott volna. 
Amit ma a nagybányai Horthy család ki
emelkedő őséről, Horti Istvánról és szárma
zásáról tudunk, elsősorban Herepey János 
gondos kutatásának eredménye. Magam is 
csak erre támaszkodhatom.

Herepey János kutatásai alapján feltéte
lezhető, hogy a Horthy család kolozsvári, 
pontosabban Kolozsvár környéki földmívelő 
ősökre tekinthet vissza, m ert az 1453-as 
összeírásban a Horti név még nem szerepel, 
ősük  tehát Castaldo vagy még inkább Basta 
idejében húzódhatott be falusi otthonából 
Kolozsvár védettebb falai közé. Maga a név 
Herepey szerint a szláv eredetű Hort sze
mélynévből ered, megtalálható a Hortobágy 
puszta és folyó nevében, ugyanott a Nagy- és 
Kishor-puszta nevében is. A Kolozs megyei 
Jákótelke eredeti nevét, Horthlakát egy ok
mány már 1393-ban említi, s mai román neve 
"Hortlaca", "Horlacea" m ind a mai napig 
megőrizte.

Horti István püspök apjának nevét a vá
rosi sáfárpolgár 1634-es feljegyzésében talál
ta meg Herepey János. A följegyzések szerint 
nyolc lóval is fuvarozott, s Herepey szerint

HORTI ISTVÁN (1625 k.-1689)
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majorkodással is foglalkozott. Nem volt öt
vös, mint Várkonyi Ágnes tévesen állította, 
csak egyik fiát szerződtette inasnak egy ko
lozsvári ötvösmesterhez.

Mindenképpen jómódú kolozsvári pol
gár volt, aki tíz évvel István fia születése után 
nemességet kapott, de adománylevelének 
kiállítását csak 22 évvel később hirdették ki, 
talán azért, mert mint városi polgár nem 
élvezhetett egyszerre nemesi és városi ki
váltságokat. Ali. Rákóczi György lengyelor
szág i veresége  u tán  e lőá llo tt zavaros 
helyzetben könnyebben megkaphatta, mert 
akkor m inden fegyverhordozó em berre 
szükség volt. Az újnemes kolozsvári polgár 
fia, Horti István a gyulafehérvári kollégium 
elvégzése után, 1652-től az utrechti egyete
men folytatta tanulmányait. Kitűnő társa
ságban: Apáczai Csere Jánsos, Komáromi 
Csipkés György és Enyedi Sámuel voltak 
egyetemi társai. Nem tudni mi okból, talán 
pénzhiány miatt, mert nem tudunk arról, 
hogy valamely főúr alumnusa lett volna, 
csupán két esztendőt töltött Hollandiában. 
1654-ben már Nagybánya híres kálvinista 
iskolájának anyakönyvében tűnik föl neve: a 
hollandiai tanulmányútra ment Püspöki Já
nos helyén a rektori tisztséget töltötte be. 
Négy év múlva, mikor Püspöki visszatért, 
visszakapta rektori állását, Hortinak pedig 
azt ajánlotta a városi tanács, hogy iskola- 
mesterként költözzön be a diákotthonba fel
ügyelni a diákok kihágásaira. Az ajánlatot 
nyilván sértőnek találta s nem fogadta el. 
Ezért a városi tanács elbocsátotta. 1658 de
cembere elején elhagyta Nagybányát. 1659 
júniusában a kállói generális szinóduson 
Misztótfalu lelkészévé avatták. Kis Miklós 
kilencéves volt ekkor, és a falu elemi iskolá- 
jában  ism e rk e d e tt  a b e tű v e tés  tu d o 
m ányával. H orti csak röv id  ideig volt 
Misztótfalu lelkésze, de ez az egyetlen vagy 
másfél év elegendő volt arra, hogy felfigyel
jen az ősi Árpád-kori református templom
tól nem messze lakó Kis család zömök, 
fekete hajú fiára, aki talán már akkor kitűnt 
zengő hangú zsoltáréneklésével. A nagybá-
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nyaiak 1660-ban visszahozatták a schola ri- 
vulinába, 1662-ben pedig másodpapnak is 
megválasztották. Minden bizonnyal az ő tá
mogatásával került 1661-62 táján a Nagybá
nyától alig tíz kilom éterre fekvő Misz- 
tótfaluból a gyermek Kis Miklós a jó hírű 
református középiskola ethymologista osz
tályába Bajtsi András és Buzinkai Mihály 
keze alá, ahol sikeresen elvégezte a syntaxisi, 
poétikai és oratori osztályokat.

Horti vonzódása a tehetséges gyermek 
Kis Miklóshoz talán azzal is magyarázható, 
hogy ő is viszonylag alulról küzdötte föl 
magát iskolaigazgatóvá és pappá, de a refor
mátus papoknak abból a szép szokásából is, 
hogy a tehetséges szegény gyermeket felka
rolták, magasabb iskolákba juttatták, s így jól 
felkészült protestáns értelmiséget igyekez
tek teremteni. Herepey János kiderítette, 
hogy Horti még 1670 táján is Nagybányán 
élt. így kapcsolata a szomszédos Misztótfalu 
lakosaival nem szakadhatott meg, annál in
kább sem, mert az ottani lelkipásztor elődjé
nek, Szerencsi Mihálynak Anna nevű lányát 
vette feleségül. Kis Miklós ekkor már Nagye- 
nyeden tanult. Nem nehéz tehát feltételez
nünk, hogy a nagybányai lelkész gyakran 
megfordult Misztótfalun, ahol időnként be
nézett Kis Miklós szüleihez is és állandóan 
szemmel kísérte védencének iskolai tanul
mányait. Bár nincs írásos adatunk, Misztót- 
fa lu s i sem  em líti Mentségében, m égis 
biztosra vehető, hogy az ő ajánlására'került 
a nagybányai középiskolából a nagyenyedi 
kollégiumba.

Nagybánya azonban nem volt valami 
nyugalmas hely a református papok számá
ra. A Habsburg ellenreformáció II. Rákóczi 
György lengyelországi veresége után, 1674- 
ben kiűzte a kálvinista lelkipásztorokat és az 
iskola tanárait, akiket — köztük Horti Ist
vánt is — Kővár kapitánya, Teleki Mihály 
vett pártfogásába. 1691-ben Lipót császár 
még a templomot, az ispotályt, Misztótfalu 
birtokjogát, a malmot és a bordézsmát is 
elvetette a nagybányai református egyház
tól. Horti és Teleki kapcsolata azonban ko
rábbi keletű, erről tanúskodik Hortinak egy 
1668-ból kelt levele, amelyben arról értesíti a 
főkapitányt, hogy kérésének eleget téve ér
deklődött a könyvkereskedéssel is foglalko
zó könyvkötőnél "kisded formájú" magyar 
Biblia felől, de nem volt neki és nem tudott 
arról, hogy másvalakinek lenne. Herepey 
kutatása szerint Horti 1675. október végétől 
bizonyíthatóan Teleki vendége volt Kővá
ron. Innét kerülhetett Fogarasra Teleki aján
lásával a fejedelemasszony, Bornemisza 
Anna kedvenc tartózkodási helyére, ahol 
1679-ig élt. Mikor a bujdosók Vesselényi Pál 
vezérlete alatt visszafoglalták Nagybányát, 
ő is visszatért.

Misztótfalusi Mentségéből tudjuk, hogy 
három évet töltött Fogarason az iskolames
terségben. Ha 1680-tól visszaszámoljuk az 
éveket, 1677-ben kerülhetett oda, tehát Horti 
ott tartózkodása idején, ez sem lehet egészen 
véletlen. A fogarasi iskolamesterség elnyeré
se is Horti gondoskodására vall. De— amint 
Pápai Páriztól tudjuk — Horti ajánlotta neki 
azt is, hogy hagyja ott az iskolamesterséget 
és tanuljon teológiát Hollandiában. Mikor 
elindult hollandiai útjára, Horti már újból 
Nagybányán tartózkodott. Mivel a Janson 
Biblia már-már ritka kincs volt, bizonyára 
még fogarasi beszélgetéseik során szóba ke
rült a Bibliának Hollandiában való kinyom
tatása. Mint a Mentségből tudjuk, Horti 600
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tallért ígért a magáéból, "hogy azzal valaki 
az oda fel való Thypographusok közül indu- 
caihatnék, hogy kinyomtatná, a Correctors 
maga lévén". Érthető tehát, hogy Horti Ist
ván az elsők között volt, akikkel Misztótfa
lusi közölte, mekkora szeget ütött a fejébe 
Pápai Páriz Ferencnek az a javaslata, hogy 
teológiai tanulmányai mellett lesse el Hol
landiában a nyom dászat tudom ányát és 
Szenczi Kertész Ábrahám példájára legyen 
Erdély nyomdásza. Mint Mentségében maga 
mondja, "közlöttem másokkal, úgymint T. 
Horti István és Dési M árton uramékkal; 
a'kik is igen javallották, ha t. i. tőlem megle
hetne, jó dolgot tennék-fel". Hortitól vezet
hetett az út Tofeus püspökhöz is, aki látva, 
hogy Misztótfalusi komoly hajlandóságot 
mutat a nyomdászat elsajátításához is, rábíz
ta a Biblia kinyomtatását.

Mikor a Bibliáját nyomtató Misztótfalusit 
az első vádaskodások érték, megírta Horti 
Istvánnak, hogy Bibiiája védelmében egy ter
jedelmes Apológiát készít — mint Védelmező 
levelének előszavában később el is mondja, 
"a boldogemlékezetű tiszteletes és tudós 
püspök úr... írásom készítése közben sok 
szerencsét kívánt és biztatott, hogy az elkez
dett munkát folytassam". Helyesírási elvei
nek védelm ében ellenfeleivel szem ben 
ugyancsak Horti egyetértésére hivatkozott, 
m ondván "nem úgy autoráltak T. Pápai 
Uram, Dési Uram, Horti Uram hogy csak azt 
a bakot nyúzzam, mellyet az előtt; sőt fájlal
ván azoknak incuriositások, vagy inscitiá- 
jok m iatt-is esett sok véttkeket a 'köny- 
vekben.”

Mentségé ben említi, hogy a Biblia nyom
tatása közben érkezett a "vidámító hír" Er
délyből és sikeresen befejezhette nagy 
munkáját. Pontosan nem tudhatjuk, ki küld
te, mit tartalmazott. Annyit azonban sejthe
tünk, Bethlen Miklós levelével és Horti 
püspökké választásával függhetett össze. 
Hortit Tofeus püspök halála után egy hónap
pal, 1684. október 23-án választották püs
pökké. E tájban érkezhetett Bethlen Miklós 
levele is. Az új püspök nem kételkedhetett 
» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

egykori tanítványa és védence becsületés jó
akaratában és elhárította útjából az erdélyiek 
pletykákból eredő bizalmatlanságát, hogy si
kerrel befejezhesse munkáját.

A "tiszteletes és tudós püspökre" való hi
vatkozás 1697-ben már nem sokat nyomott a 
latban, talán csak azért hivatkozott rá, mert 
emlékeztetni akarta Veszprémi püspököt: e- 
lődje megértette szándékait, kitartásra buzdí
totta és bátorította. Talán volt is némi hatása 
a püspökre, mert mint a Mentségből kiolvas
ható, Veszprémi nem állt nyíltan ellenfelei 
oldalára, inkább békíteni, közvetíteni igyeke
zett, ha lagymatag módon is. Horti István 
püspök Misztótfalusit támogató cselekedete
ivel kitörülhetetlenül beírta nevét a magyar 
kultúrtörténetbe, Bőd Péter óta ezért emleget
tük elsősorban. (Egy késői leszármazottja ré
vén újabbkori történelm ünkben az első 
világháború óta újból találkozunk családi ne
vével, de most már nem szerény i-vel a végén, 
hanem thy-val írva és nagybányai előnéwel.) 
A püspök István nevű fia kezdte először 
nagybányai Hortinak nevezni magát még a 
tizennyolcadik század elején, talán az anyai 
örökségből rá m aradt kisebb birtok után, 
vagy talán a családot Nagybányához fűző 
szorosabb szálak miatt. Nevével először 
Bethlen Miklós önéletírása.ban találkozunk, 
"gubemiumbeli secretarius registrator"-ként 
említve. Herepey János kiderítette róla, hogy 
előbb levéltáros, majd Bethlen Miklós kancel
lársága idején taxátor volt és 1702-ben vala
m ilyen okból új nemesi levelet, armálist 
kapott. Nevét mindvégig i-vel írta, csak a 
későbbi leszármazottak előkelősítették nevü
ket thy-val. (Századunk első felének vége felé 
akadt egy családtörténész is, aki a "nagybá
nyai Horthy nemzetség" ősét, a püspök apját, 
a kolozsvári fuvaros-földmíves polgárt elő
léptette Bereg megyei nemessé, anyját pedig 
az ugyancsak Bereg megyei Gut-Keled ősi 
nemzetség egyenes leszármazottjává.) Apüs- 
pök, akit Bőd Péter A Smymai szent Polikárpu- 
sában "igen m esszelátó, tanácsos bátor 
Ember"-nek nevezett, jelentős nyomot nem is 
hagyott maga után. Nyomtatásban sem ma
radt utána említésre méltó. Herepey János 
hosszas kutatás után csak egyetlen magyar 
nyelvű üdvözlő versét fedezte fel egykori 
nagybányai paptársának, Nánási Istvánnak, 
1670-ben Kolozsvárt nyomtatott Szil Titka c. 
könyvében.

Halhatatlanságához egymagában az is 
elég volt, hogy "gyermekségétől fogva ismer
te, szerette" és gyámolította Kis Miklóst, aki
nek tragédiája bizonyára nem következik be, 
ha a püspököt 1689 vége felé nem éppen ak
kor szólítja magához az Úr, mikor tanítványa, 
akit ő ösztönzött "idegen országbéli Akadé
miákba" való tanulásra és a Szent biblia ki
nyom tatására , tizedfél évi távoliét után 
Amszterdamból hazaindult, megrakva a ma
ga nyomtatta Aranyos Bib/úíjának, Újtestamen- 
tomának és z so ltá ro s  könyvecskéjének  
ezreivel, Hollandiában vásárolt drága köny
vekkel és a kincset érő Blaeu-féle atlaszokkal, 
hogy a kint szerzett nyomdásztudományát 
hasznosítva hazájában "elbővítse és oltsósít- 
sa” a könyveket, mint Salamon az ezüstöt 
Jeruzsálemben. Talán épp a püspök halálá
nak híre lehetett az egyik isteni figyelmezte
tés szám ára , m ikor k im ozd íto tta  lábát 
Belgiumból: "Ne m enny oda, rossz helyre 
mégy: nem akarom, hogy annak a népnek 
szolgálj."

---------------------- HELIKON—

PÁPAI PÁRIZ FERENC (1649-1716)
A Misztótfalusi Kis Miklósnál csupán 

egy évvel idősebb, tanári, tudósi tekintélyé
nél fogva kortársai közt megbecsült, de ha
talom m al nem  rendelkező Pápai Páriz 
Ferencet aligha sorolhatnék a nyomdász 
pártfogói közé. Annál sokkal több volt: talán 
az egyetlen barát, aki közös diákkoruktól 
ismerte, becsülte és megértette törekvéseit, 
és Tolnai Gábor ostoba fogalmazásában "ha
ladó  tanácsával"  ő in d íto tta  a nyom 
dászpálya felé is.

Míg Misztótfalusi "egyszerű" (a halotti 
kárta latin szavával "teuinoris") szüleiről 
edddig vajmi keveset sikerült megtudnunk, 
a polgári eredetű, nemes papi családból szár
mazó Pápai Páriz őseiről elég sok adatunk 
van. A család Pápai előneve a dunántúli Pá
pa nevű városkából való származásra utal, 
ahol a nagyapa még kereskedő, kálvinista 
polgár volt. Bethlen Gábor sikertelen ma
gyarországi hadjárata után a nagyapa jobb
nak látta a Habsburg elnyomás elől az 
erdélyi fejedelmek védelme alá helyezni ma
gát. Ferenc apja, Imre még Pápán született, 
abban a városban, ahol először alakult meg 
Magyarországon a református presbitérium. 
Tanulmányait a gyulafehérvári kollégium
ban, majd Hollandiában Franekerben végez
te; Utrechtben Keskeny út címmel egy könyve 
is megjelent. 1647-ben már Désen lelkész, 
majd esperes. Egy ideig a későbbi fejedelem, 
Apafi Mihály mellett tanítóskodott, majd a 
gyulafehérvári kollégium tanára, 1656-tól 
pedig II. Rákóczi György udvari papja volt, 
1664-től Apafi is őt választja papjául. Nemes
ségét 1649-ben, Pápai Páriz Ferenc születése 
évében kapta II. Rákóczi Györgytől. Felesé
ge, Kárási Borbála erdélyi nemesi családból 
származott, az ifjú Ferenc tehát már szüle
tésétől a nemesi társadalom tagja. Minden 
oka meglehetett volna tehát,hogy kisnemesi 
kortársaihoz hasonlóan büszke legyen szár
mazására, és családjának az előkelő körök
kel és a fejedelmi udvarral való kapcsolatára. 
A tudományok iránt érdeklődő ifjú nemesi
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származásával vajmi keveset törődött. Mint 
hat évvel Misztótfalusi halála után a Lőcsé
ben kiadott latin-magyar szótárának elősza
vában írta: "Az irodalmi ékességek sokkalta 
inkább díszére vannak az országnak, mint a 
győzelmi jelvények és diadalkapuk".

Dés, Gyulafehérvár, Kolozsvár és Maros- 
vásárhely után, mint kora legtöbb reformá
tus diákja, az u d v a ri pap  fia 1654-től 
Nagyenyeden végezte tanulmányait, a Beth
len János feleségének allumnusaként. A kol
légium ban ugyanazokat a tisztségeket 
töltötte be, mint később Misztótfalusi: volt 
praeceptor és contrascriba, de seniorrá vá
lasztását már nem várta meg. Négy évi szor
galmas tanulás után, 1672 tavaszán elhagyta 
a kollégiumot. Praeceptor kodása idején már 
a kollégium növendéke volt Misztótfalusi is, 
akit az akkor m ár nagydiáknak számító 
proscribált tizenhat éves Pápai egyben-más- 
ban oktathatta is, hiszen a megkésett tanuló 
15. évében még csak az elsq középső osztály
ban tanultPápai naplójában "Barátaim és ta
n u ló tá rsa im  a teo ló g ia i és filozó fia i 
évfolyamon a híres enyedi Kollégiumban" 
feljegyzés alatt ott találjuk a későbbi barát, 
"Nicolaus Tótfalusi" nevét is, de az 1669-70- 
es évekbeli tanítványai közt nem említi, te
hát túlzás lenne a fiatal Misztótfalusit Pápai 
Páriz egykori tanítványának nevezni. Ilyen 
utalást Misztótfalusi írásaiban sem találunk.

Pápai Páriz Ferenc zsebében sem igen 
csörögtek az aranyak, mikor nagyenyedi 
bölcsészeti és filozófiai tanulmányainak be
fejezése u tán  e lin d u lt k ü lfö ld i fcanul- 
mányútjára. Leginkább csak szerény apai 
örökségére és Apafi támogatására támasz
kodhatott. Mint naplójából tudjuk, bizony 
sokszor gyalog is utazott. Németországi és 
svájci tanulmányainak befejezése után orvo
si oklevéllel a zsebében tért vissza Erdélybe. 
1679-ben Tofeus püsöktől meghívást kapott 
a nagyenyedi kollégiumba professzori állás
ra. Mint Bőd Péter tudósít, a görög nyelv és 
erölcstan professzori tisztébe "a fejedelem és 
a gondnokok közös határozata alapján" 
Bethlen Miklós iktatta be. Gondtalan élete 
neki sem volt Nagyenyeden. Sok nehézsége 
támadt tógás deákjaival, akik megvádolták, 
hogy elhanyagolja a tanítást, gazdaságilag 
megkárosítja a kollégiumot, megosztja az if
júságot, sőt testi fenyítést is alkalmaz. Hogy 
mennyi igazság lehetett ezekben a vádak
ban, nem tudhatjuk, de feltehető, hogy szí
vesebben foglalkozott külföldi ösztöndíjak 
szerzésével és tudományos munkásságával, 
könyveinek írásával, a nyomdai korrektúrá
ival, mint az örökké elégedetlen, rebelliske- 
dő diákjaival. A maga és a családja előnyére 
aligha károsította meg a kollégiumot, hiszen 
mint Dézsi Lajostól tudjuk, halála után fele
ségére egy pénz sem maradott. Bizonyára 
neki is mindene odaveszett, mikor a császári 
seregek elfoglalták és felgyújtották a várost 
és leégett a kollégium, elpusztult a gazdag 
könyvtár.

Pápai Páriz Ferenc, ragyogó tudományos 
munkásságán kívül Misztótfalusinak adott 
tanácsával írta bele nevét a magyar művelő
déstörténetbe. Ez a tanács csupán két mon
datbó l állo tt, de egy életre e ldöntö tte  
Misztótfalusi pályáját: 'M ikor indúló félben 
volnék, monda egykkor T. Pápai Ferencz 
uram — kezdődik a Mentségben a sokat 
idézett m ondat —: Tudom én, hogy eleitől
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fogva idegenkedett Kegyelmed a'belsö hiva
taltól: azért én javallanám (a' mit én magam 
százszor megbántam, hogy nem cseleked
tem) hogy Kegyelmed praeter propria stu
dj a, circumspidalna a' Thypographiákban, 
és ott ha annyit vehetne eszébe, hogy itthon 
dirigálhatná a' Typographiát (mint hogy a' 
sok tudatlan emberek traktálásokkal igen el- 
töltek az itt nyomtatott könyvek a' sok ero- 
rokkal) és k itisztitaná azokat, igen jót 
tselekedné. Mert Prédikátornak Istennek há
la elegen vannak Erdélyben, de illyen ember 
kellene igen, a'ki nintsen".

Misztótfalusi Pápai Párizhoz írott levelé
ben megemlíti, hogy nem sokkal Amszter
dam ba érkezése óta m ár 
kétszer is írt Tofeus püspök
nek, hogy a nyomdászmes
terség megtanulására szánta 
el magát, s mivel ez elég 
költséges dolog, kéri Pápait, 
hogy alkalomadtán az anya
gi tám o g a tá s  ügyében  
"emelje kerekét." A támoga
tásból, mint tudjuk, nem lett 
semmi, de kapott Pápai Pá- 
riztól olyan biztatást 1691. 
június 1-i levelében, amely 
többet ért minden anyagi tá
m ogatásnál. Pápai legelő
ször is a nyomdász-mester
ségnek minden más mester
ségnél előbbre való értékét 
hangsúlyozta, "mert ékessé
gére szolgál bármelyik ta
nu lt em bernek." Az egy
házban pedig "mind a mai 
napig tekintélyes és kegyes, 
bvkzgó férfiak", mint Heltai 
Gáspár és Kertész Ábrahám 
foglalkoztak vele. A külföldi 
nagy nyom dászok között 
példaként felsorolja Plan- 
tint, Etiennet, Elzevireket és 
Blaeukat. M íg Erdélyben 
csak hirtelen ötletként aján
lo tta  M isz tó tfa lu sinak  a 
könyvnyomtatás ellesését, most arról érte
sült tőle, hogy már el is kezdte a betűkészí
tést tanulni. Arra inti, nehogy engedje magát 
eltéríteni útjáról: "Haladj tovább — üzeni — 
tehetséges ifjú azon az úton, amelyen elin
dultál, és ne hagyd, hogy valamelyik finy- 
nyáskodó főiskolás diák ellenkező irányba 
tereljen". Pápai éles szemmel látta, hogy Er
dély papi mandarin-társadalmában még az 
olyan ipart is lebecsülik, amelynek művelői 
Európa nagy szellemei közé tartoztak. Sejtet
te, hogy a Hollandiában tanuló teológus diá
kok  k ö z ö tt is a k a d n ak  m ajd , ak ik  
finnyáskodva, lebecsülően szólnak majd 
Misztótfalusi szándékáról és megpróbálják 
lebeszélni. Egyben tévedett csak: Hollandiá
ban, látván Misztótfalusi gyors anyagi sike
reit, a kevéspénzű diákok, akik hamarosan 
kölcsönökért jártak hozzá, kénytelenek vol
tak tisztelettel viseltetni irányában. A lené
zésben majd Erdélyben lesz csak része. Pápai 
ekkor még mindig abban a hitben volt, hogy 
Misztótfalusi a könyvnyomtatás megtanulá
sa mellett folytatni fogja teológiai és filozó
fia i tan u lm á n y a it, ezért — m ikor 
Misztótfalusi már véglegesen elhatározta, 
hogy csak a nyomdászatnak fogja szentelni 
életét — bizonygatta neki, hogy "Ez a mes
terség nem tesz Téged érzéketlenebbé a tu
dományok iránt; ez ugyanis — mondom

Neked — az összesek közül az egyedüli, 
mely valósággal árasztja magából az értel
met. Ez semmiben sem lesz ártalmára sem 
filozófiai, sem teológiai tanulmányaidnak." 
Ettől Misztótfalusi ekkor már nem tartott, de 
bizonyára lelkes örömmel olvasta Pápai le
velében azt a hírt, hogy "A tiszteletes püspök 
úr is a zsinattal együtt örvendezett ennek a 
felőled való híresztelésének". Pápai jótaná
csai nemcsak pályaválasztását könnyítették 
meg, hanem akaratlanul is legfőbb okozói 
lettek a nyomdász későbbi tragédiájának, 
mert amilyen komolyan vette Misztótfalusi 
a betűmetszés megtanulását, a Biblia ki
nyomtatását, ugyanolyan komolyan vette

Pápai intelmeit a nyomdahibák kiirtására is. 
"A mi magyarjaink — írta neki — kezdettől 
fogva nyom tatgattak ugyan, de pontos 
nyomtatvány mégis hiányzott. Azt készítsd 
el-Te a mi számunkra, Isten segedelmével 
visszatérve azzal boldogíts minket." Haza
térve Kolozsvárra — Pápai szavaira emlé
kezve — mint kiadó és nyomdász legfőbb 
kötelességének tartotta "a sok tudatlan em
berek traktálásokkal eltöltött errorokat" kiir
tani a könyvekből, nem sejtve még, hogy ezt 
nem mindenki venné jó cselekedetnek. Mi
kor aztán javításai miatt meggyűlt a baja 
beképzelt papi ellenfeleivel, szinte egyedül 
kellett megvívnia harcát. A nyűt harcban 
nem látjuk mellette az egyetlen jóbarátot, 
Pápai Párizt sem. Dézsi Lajos szerint Pápai 
jókedélyű, tréfás társasági ember volt, aki
nek mert minden kellemetlenség elől ügye
sen ki tu d o tt térn i, m in d en ü tt voltak  
jóbarátai. Talán békés kedélyállapotával ma
gyarázható, hogy semmi nyomát nem talál
juk annak, hogy az életre-halálra menő 
harcok idején nyíltan állást foglalt volna ba
rátja védelmében. Lehet, hogy papi, tanári 
összejöveteleken védelmére kelt, de ennek 
nincs semmi írásos nyoma. Annak viszont 
van — a Mentségben —> hogy sohasem feled
kezett meg a nyomdász munkáját dicsérni, s 
nem takarékoskodott dicsérő szavaival, me
lyeket a sarokba szorított, kétségbeesetten

védekező nyomdász legfőbb érvül igaza 
mellett világgá kiáltott. Ezekkel a dicsérő 
szavakkal majd bőven fogunk találkozni a 
Misztótfalusi és ellenfelei közti harc részletes 
leírásakor. Most elégedjünk meg csak annyi
val, hogy Pápai Páriz nemcsak helyeselte 
barátja javításait, hanem ha a sietség miatt 
úgy adódott, hogy nem ért rá valamelyik 
írásának nyomdai korrekciójára, nyugodt lé
lekkel rábízta nyomdász barátjára. Nyűt ki
állását hiányolva igaztalanok lennénk vele 
szemben, ha nem tételeznénk föl, hogy or
vosként főúri körökben forgolódva, ne hasz- 
n á lta  v o lna  föl az a lk a lm at bará tja  
védelmére. Bizonyíték erre sincs, de bizo
nyára megtette.

Egyetlen nyüvános állásfoglalásának, A 
nemzetes, tiszteletes és tudós nyomdász halálára 
írt versének már a címe is elégtételadás: a 
nemzetes dm  csak nemeseket illetett meg, de 
ő megadta neki, a tiszteletes a Hollandiában 
tanult teológusokkal egyenrangú egyházi 
rangjára utal, amit mindig meg akartak ta
gadni tőle, a tudós szinte kihívásnak számí
tott ellenfeldvel szemben, akik a nyomdászt 
legszívesebben a csizmadiák közé sorolták. 
Versében a nyomdászt az egyetemes nyom- 
dászattörténetbe, a legnagyobbak közé igye
kezett elhelyezni, ő  volt az első magyar, aki 
Misztótfalusiban nemcsak a kolozsvári re
formátus egyház nyomdászát, hanem egy 
európai színvonalú nagy m estert látott. 
Mégis igen-igen óvatosan szól emberi tragé
diájáról. (Óvatosságában talán neki volt iga
za, hiszen a gyászszertartásról k iadott 
könyvből nemcsak a másik jóbarát, Enyedi 
István feltehetően bátor állásfoglalását sza
kították ki a gonosz kezek az utolsó példá
nyig, hanem az ő jámbor versét is. Erről és a 
vers tartalmi, irodalmi, történeti értékelésé
ről bővebben a Misztótfalusiról szóló szép- 
irodalmi alkotások tárgyalásakor. Magáról a 
tragédiáról a hosszú versből csak annyit tud
hatunk meg, hogy:

"Haza jőve, 's esék nehéz háborúban; 
Szabadságból jőve szövevényes bajban, 
Életét úntató nyughatatlanságban...

Mert változó időnk szerencsétlenségbe 
Boritá, bús, bajos és gondos életbe:
Ily sok változási ejték betegségbe...
Sok nyavalyáinak halál lön a' vége."

Sehol egy szó üldöztetéseiről, ellenfelei 
gonosz agyarkodásáról. A sírkövére szánt 
nyolcsoros szakasz két éléggé suta sorra a 
versben még így hangzott:

"Hollándia nagy dolgokra készítette;
De a'mint intézte nem adta szerentse."

Később, tombájának készítésekor ezeket 
a sorokat megváltoztatta, elhagyta a szeren
cse hiányára való utalást s helyette hollan
diai betűmetsző sikerét emelte ki a kőbe 
vésett szövegen:

"Hollandia betű metszésre s öntésre 
Sok nemzetek nyelvén hírrel készítette.”

Ma már tudjuk, hogy az óvatos jóbarát
nak e változtatást illetően nagyon is igaza 
volt. Misztótfalusi legnagyobb alkotása vi
lágviszonylatban nem a dédelgetett Aranyos 
Bibliája, vagy a sok küzdelem árán Erdély
ben nyomtatott könyvei, bármüyen nagy 
kincsek is ezek nekünk magyaroknak, ha
nem az Amszterdamban készített betűi, me
lyekkel a legnagyobb betűkészítők közé írta 
be nevét, és amelyek korunkban szétrepítet
ték hírét az egész világ hyomdásztársadal- 
mában. E két sor m egváltoztatására bi
zonyára Misztótfalusi is igenlően bólintana.



HELIKON

CSEKE PÉTER

Magyar népfőiskolái kezdeményezések Erdélyben
Befejezőrész
Balázs Ferenc 1930 tavaszán 

megkapja lelkészi kinevezését 
Mészkőre, s 1931-ben— mint előbb 
jeleztük — beindul Székelykeresz- 
túron a téli gazdasági iskola, mely
nek egyik előadója az a Lőrinczi 
László unitárius lelkész volt, aki
nek Berkeley-ben kelt 1926. márci
us 12-i levelében Balázs Ferenc ezt 
írta: "Ó, Lad, be pompás dolgokat 
fogunk mi művelni! Az ifjaknak 
lesz idejük vidéket látni; téli tanfo
lyamokra városokba menni, népfő
iskolákat szervezni (mint Dániában). 
Ez az egyik fő célja életemnek, mi
helyt Erdélybe hazamegyünk. A 
másik: a falusi nevelésügy kiépítése."

(A levél teljes szövege és kom
mentárja olvasható in: Cs. R: Víz- 
nyugattól vízkeletig. Bük., 1975. 
42—63.)

Mészkőre kerülve Balázs Fe
renc már tudja, hogy "sok jónak ép
pen a falusi ember makacs 
értetlensége az elrontója, amelyen 
egy kis rendszeres továbbképzés 
könnyen segíthet" (B. R: Mit tehet
nek a tanult emberek a falu érdekében? 
Erdélyi Fiatalok, 1930. 6. 85—88.), 
ám azzal is tisztában van, hogy a 
falu visszautasít minden felülről 
rákényszerített beavatkozást, bár
milyen jószándékú is legyen az. És 
épp Lőrinczi László (aki nemcsak 
lelkész-, hanem eszmetársa is volt, 
amerikai tartózkodása idején pe
dig egy ideig úti társa) szavait idézi, 
aki nem előadásokkal, hanem saját 
példájával akar hatni: "Előadások 
tartásának nincs értelme. Ehelyett 
okszerűen kertészkedem, nevelek 
baromfit, s az eredmény az, hogy 
sokan utánoznak."

Ennek megfelelően Balázs Fe
renc is előbb a saját példájával akart 
hatni. Csakhogy neki nem voltak 
szakszerű gazdasági ismeretei, 
nem tudott magának tekintélyt 
szerezni azzal — emlékszik vissza 
a keserű tapasztalatokra A rög 
alattban —, hogy "könyvből" pró
bált gazdálkodni. No de, nem lett 
volna ő Balázs Ferenc, ha olyan 
könnyen feladja a küzdelmet. Ku
darcait tudomásul véve mindig 
más-más oldalról közelít célja el
éréséhez. És egyik leginkább bevált 
eszköze ehhez maga a népfőiskola 
volt.

Amit 1930 telén még csak téli 
tanfolyamnak nevez. "Ezeken az 
összejöveteleken — írja A rög alatt 
93-94. lapjain — részt vehetett min
denki, mint a vasámapesteken. De 
ha az első alkalommal el is jöttek 
néhányan, akik egyebet nem kí
vántak, csak magukat megmutatni, 
a második s az ötödik este már csak 
az kopogott be, akit a dolgok való
ban érdekeltek, aki a többinél több 
volt. Nem is akartam én egyelőre 
egyebet, mint kiválasztani s össze
gyűjteni ezeket a »több«-embere-

ket: társaságnak, közös előrehala
dásra, életünk elmélyítésére." He
tente négy este mintegy húszán 
jártak el az előadásaira, melyeken a 
történelem, az irodalom, a szám
tan, a mértan és az eszperantó vol
tak a főbb tantárgyak. (A természet- 
és a társadalomtudományokat ké
sőbbre halasztotta.)

A dán népfőiskolások a 18 és 25 
év közöttiek köréből kerülnek ki. 
Balázs Ferencnek nem sikerült ez
zel a korosztállyal boldogulnia. 
Már az első télen felfedezi ugyanis, 
hogy az erdélyi népfőiskola törzsét 
egyrészt a 15-18 éves gyerekifjak, 
másrészt a 30 és 40 közötti házas
emberek alkotják. Hogy aranyos
széki terveinek a véghezvitelében 
csak rájuk számíthat, arról így szá
molt be 1934 derekán: "... A népfő
iskolái tanfolyamokkal sikerült a 
falu legértelmesebb, leghaladóbb 
szellemű emberei között bizonyos 
kapcsolatot teremteni, s amit ez a 
csoport kitermel s javasol, az nem
csak értelmes, a közönség legiga
zibb előmenetelét szolgáló, hanem 
a legtöbb esetben ki is vihető, 
amennyiben azt rrfinden csoport
ból támogatják a népfőiskolások. A 
vezetésre hívatott csoport vezet kény
szerítés nélkül. (B. F.: Népuralom vagy 
párturalom? Erdélyi Fiatalok, 1934.
II. 56-61.) Népfőiskolái eseteken 
vetette fel például, hogy a vidék 
fejlesztése érdekében az ara
nyosszéki falvaknak gazdasági ta
nácsadót kellene fogadniuk, és a 
népfőiskolások voltak azok, akik 
anyagi támogatásukkal is felpár
tolták elgondolását. Később orvost 
is sikerül alkalmazniuk ugyanígy.

Debreceni betegágyához kötöt
ten is tovább álmodja Balázs Ferenc 
az aranyosszéki népfőiskolái tele
pet. Kinek másnak, az Erdélyi Fiata
loknak küldi el látomását, ami 
később kulcsfontosságú fejezet
ként kap helyet A rög aktiban - ott
honirodalmunk (Molter Károly 
találó kifejezése) sorozatnyitó köte
tében:

"Ott, a hegyen ülő templomon 
túl, az a sinfalvi katolikus temp
lom, ott van a vidék szíve. Három 
falu találkozik, s mindengyik falu 
mögött még egy falu. Oda telepet

képzelek, tíz-húsz holdas tagon, 
körös-körül magas fákkal, hogy 
már távolról látszodjék, hogy itt a 
hasznoson túl is történik valami. A 
telep egy végében állanak a vidéki 
alkalmazott szakamberek lakásai. 
Kis ligetekre nyílik valamennyi; 
napos, magas fedelű. Debreczeni- 
vagy Kós Károly-tervezte házak. 
Ez a kertészé, az az állatorvosé. Ab
ban lakik a mérnök; ott az iparmű
vész és építész. Itt az orvos, amott 
a jogi tanácsadó. Az értékesítő szö
vetkezet vezetői is elférnek. Ezek a 
szakemberek fizetésüket Felső- 
Aranyosszék tíz falujának 1500 
gazdájától kapják. [...]

A vidék központi telepén [...] 
lesz a Népfőiskola. Külön adkalma- 
zott tanárokra nincs szükség. A ne
velés feladatát úgyis százszor 
jobban ellátja az az ember, aki tény
legesen részt vesz az életben, ve
gyül az emberekkel, mintegy a 
folyton haladó, változó élet ütőe
rén tartja a kezét. Nincs rettenete
sebb a tanártípusnál, aki bele
merevedett a neveléstudományba, 
mindent abból a szempontból ítél 
meg, vagy végez, hogy azzal mi
lyen nevelői hatást ér el. Az ilyen 
tanáros emberek képesek a legke
vésbé befolyásolni az ifjúságot. El
lenben a mérnök, az orvos vagy a 
társadalom akármely küzdő tagja 
sugároz magából valami tényleges 
értéket, hiszen nyilvánvaló, hogy a 
példa a legjobb tanítómester. Ezek 
az emberek magukba rétegezték és 
raktározták a sokféle élettel való 
szembenállás eseteit. Aki velük tölt 
egy napot, egy telet, átömleszti ma
gába hősiességüket, kezdeménye
zési tehetségüket, a lemondás és 
újrakezdés művészetét, a kis dol
gokban való elm erülés tudo
mányát. A vidék többre vágyó 
ifjúságát ezek a férfiak és asszo
nyok fogják fölébreszteni, élettel, 
lélekkel eltölteni. Nem tudás nyúj
tását tartják első kötelességüknek, 
hanem a tudás és haladás vágyá
nak a fölébresztését s az önműve
lés, a nyújtott alkalmak kihasz
nálása módszerének elsajátítását. 
Azok az ifjak, akik e Népfőiskolá
ban egy vagy két telet eltöltöttek, 
mások lesznek minden tekintet
ben, mint a többiek: rajtuk fog nyu
godni a falu vezetésének a terhe.

Még más előnye is van e meg
oldásnak, amely a vidék alkalma
zott szakértőit teszi a Népfőiskola 
tanítóivá. Az ifjak ugyanazokkal a 
vezetőkkel maradnak érintkezés
ben későbbi életükben is, mint akik 
az igazi élet szikráját lelkűkben föl
gyújtották. Tőlük átvettek elképze
léseket, álmokat, s, íme, az ifjak 
hazamennek falvaikba, s ugyan
azok a vezetők jönnek, hogy java
soljanak, terveket keresztülvigye
nek. Mennyivel több reménye van 
Isten völgyének Nő a biztos alap

évről évre, amire építeni lehet." (B. 
F.: Isten völgye. Erdélyi Fiatalok, 
1935. IV. 111—116.)

Hogy mennyire "halálkomo- 
lyan" gondolta mindezt Balázs Fe
renc, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy végrendeletében mi
ként intézkedik az általa megálmo
dott népfőiskolái telep felépíté
séről. Testamentumának ide vonat
kozó részleteit nem közjegyzőileg 
hitelesített okirat alapján idézem, 
hanem özvegy Jancsó Ödönné, il
letve Mikó Imre kézírásos másola
tából, amire a Jancsó Béla (kéz
iratos) hagyaték maradékainak az 
összegyűjtése során bukkantam, a 
nyolcvanas évek első felében. Esze
rint Balázs Ferenc az írói működé
séből származó minden esetleges 
jövedelmét az általa életre keltett 
Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szö
vetkezetre hagyja; mégpedig A rög 
alatt című könyvének Isten völgye 
fejezetében leírt telep megvalósítá
sa érdekében. És ennek megfelelő
en a következőképpen intézkedik:

"II. 3. A vagyont csak befekteté
sekre (földvásárlásra, épületek 
emelésére stb.) lehet felhasználni. 
Az alkalmazandó szakemberek fi
zetésére csak az így létesített telep 
jövedelmét szabad felhasználni.

4. A telep csakis az alábbi kilenc 
falu földrajzi és társadalmi közép
pontjában állítható fel: Csegez, 
Várfalva, Aranyosrákos, Sinfalva, 
Kövend, Bágyon, Keresed, Alsó- és 
Felsőszentmihály és Mészkő.

5. A telepen alkalmazandó 
szakemberek és egyéb alkalmazot
tak [esetében] a működés szelleme, 
valamint a használt nyelv a fenti 
kilenc falu többségének nemzetisé
ge és anyanyelve szerint állapítan
dó meg.

6. A vagyon s az általa létesíten
dő telep felett való felügyeleti és 
irányítási jogot a következő öt sze
mélyből álló bizottság gyakorolja: 
Páll Gábor, Tanka György Károly, 
Fikker János, Zsigmond Ferenc, 
Nyitrai András.

7. A bizottság önmagát egészíti 
ki valamely tag lemondása vagy 
halála esetén."

Jóllehet sokat bírálták Balázs 
Ferencnek a kisebbségi autarchiá- 
ról vallott nézeteit, meg kell mon
danunk, hogy a gazdasági világ
válság idején tönkrement erdélyi 
falvak lényegében az ésszerű ter
melést meghonosító gazdakörök 
működésének, illetve a hitel- és 
szövetkezeti mozgalom kiépítésé
nek köszönhetően álltak volt talpra 
a harmincas évek második felében. 
A kérés tüzetesebb vizsgálata gaz
daságtörténészek dolga (lenne), 
ám így is világos, hogy a mészkői 
kísérlet, az Aranyosszéki Vidékfej
lesztő Szövetkezett kiépítése, mű
ködése term ékeny hatásúnak 
bizonyult Erdélyszerte. És még na-
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gyobb lehetett volna az eredmény, 
ha nem vágja el az erőteljesebb ki
bontakozás útját a második világ
háború.

Balázs Ferenc világtávlatokat 
átfogó szelleme nemcsak az erdélyi 
"közösséges" dolgaink újragondo
lásához sugall termékenyítő impul
zusokat. Hiszen mindig úgy írt az 
erdélyi létkérdésekről, hogy köz
ben az ún. világbajokat sem tévesz
tette szem elől. A kormányozhatat- 
lanná növesztett birodalmak, az 
ésszerűtelen iparosítás, az egész
ségtelenül felduzzasztott városok 
stb. mind-mind azt a képzetet kel
tik benne, hogy az egyes ember már 
képtelen áttekinteni a mai világ 
mammutszövevényeit, és képtelen 
kedvező irányba befolyásolni a fej
lődést. Olyan viszonyokat és vi
szonyrendszereket kell kialakítani
— üzeni A rög alatt lapjain —, ame
lyeket ő maga is befolyásolni, el
képzelései szerint alakítani képes.

E lő n y e  a té li  
g a z d a sá g i isk o lá k n a k
Hogy az ifjak ugyanazokkal a 

vezetőkkel maradnak később is 
érintkezésben.

A Székelykeresztúri Unitárius Té
li Gazdasági Iskola első éoe című írás
ból például megtudjuk, hogy a 
tanítás október 15-től április 15-ig 
tart, tandíj nincs, a hathónapi teljes 
ellátás díja pedig terményben is fi
zethető. Az iskola szakképzett gaz
dákat ad a falvaknak (abban az 
évben 34-et), emeli az általános mű
veltséget (a főgimnázium tanárai 
oktatják a közművelődési tárgya
kat), kapcsolatot teremt a különbö
ző vidékek között. Nyáron sem 
szakad meg ez a kapcsolat, hiszen 
az igazgató (dr. Nagy Endre) maga 
is felkeresi otthonukban a már 
önállóan gazdálkodó növendéke
ket, kiértékeli munkájukat, és to
vábbiakat illetően is ellátja őket a 
szükségéé szaktanáccsal.

Ugyancsak dr. Nagy Endre ne
véhez fűződik a — szőlészeti-borá
szati jellegű — csombordi téli 
gazdasági iskola megszervezése is. 
Veress István volt az igazgató-he
lyettes. A kolozsvári mezőgazdasá
gi főiskola nyugalmazott profesz- 
szora 1988-ban így emlékezett 
vissza az indulásra:

"Az első évfolyam huszonkilen- 
ces létszámmal indult. Húsznál ke
vesebben és harmincnál többen 
később sem voltak. A szabályzat ér
telmében azok a tizenöt és huszon
öt év közötti ifjak iratkozhattak be 
ide Erdély minden részéből, akik 
abszolváló vizsgával rendelkeztek
— akadtak persze érettségizettek is 
—, és akiknek odahaza legalább két 
kát. hold szántójuk vagy fél hold 
szőlőjük volt.

[...] A kertészeti, szőlészeti, bo
rászati gyakorlatok megszervezé
se, irányítása és ellenőrzése az én 
feladatom volt. A gyakorlat óriási 
jelentősége még németországi tar
tózkodásom idején tudatosodott 
bennem. [...] Az iskola szaktanárai 
otthonukban is meglátogatták nö

vendékeiket, ahol konkrét tanácsa
ikkal segítették őket. Ősszel pedig 
kötelező módon mindenki gyakor
lati vizsgát tett. Ennek aztán meg is 
volt a kellő eredménye. A szakmai 
újdonságok iránti fogékonyságuk
kal, a szakszerűség követelményeit 
betartó szorgalmas munkájukkal 
jövedelmezővé tudták tenni ki
csiny gazdaságukat." (Cs. R: Veress 
Istvánnal, őszi kertekben. In: Hazatéró 
szavak. Püski. Bp., 1993.218—227.)

Népfőiskola-szervező 
ifjúsági egyesületek
A felekezeti oktatás annyira 

mérvadó volt a két világháború kö
zött, hogy a főiskolások is kezdet
ben felekezeti alapon hozták létre a 
maguk diákegyesületeit. Elsőnek a

református Ifjúsági Keresztény 
Egyesület (IKE) alakult meg 1921- 
ben; a római katolikus egyetemi 
hallgatók 1927-ben tömörültek az 
Erdélyi Római Katolikus Népszö
vetség Egyetemi és Főiskolai Szak
osztályába (ERKNSZEFSZ); az 
unitárius főiskolások ugyancsak 
1927-ben hozták létre a Dávid Fe
renc Egylet Ifjúsági Körét (DFEIK). 
Mindenik programjába iktatta és 
gyakorlatilag is felvállalta a népne
velést, annál is inkább, mivel a har
mincas évek elejére kialakulnak a 
felekezetek közötti együttműkö
dést elősegítő diákfórumok is (a 
Székelyek Kolozsvári Társaságá
nak Főiskolás Szakosztálya, illetve 
az Erdélyi Fiatalok dmű — feleke
zetek és világnézetek fölötti — főis
kolás lap), amelyek úgy próbálták 
közös munkára fogni a felekezeti 
keretekben működő diákifjúságot, 
hogy önállóságukat változatlanul 
megőrizhessék.

Az Erdélyi Fiatalok — mai szem

mel is izgalmas — Egyesületi élet 
rovatának sokszínű és gazdag 
anyagából kiderül, hogy .nem csu
pán az unitárius ifjúság körében 
hódít a népfőiskolái gondolat. Az 
IKE-konferenciák, melyeket rend
szerint faluhelyen tartanak, ugyan
csak alkalm asak a kisebbségi 
népnevelés előtt álló feladatok fel- 
ismertetésére és tudatosítására. 
Nem sokkal azután, hogy Dsida Je
nőt, az Erdélyi Fiatalok alapító-fő- 
m unkatársát választja meg 
elnökének a Római Katolikus Nép- 
szövetség Egyetemi Szakosztálya, 
az egyesület "elsőrangú céljai sorá
ba" iktatja "a népnevelést és nem
zetvédelmet, a székelységet közel
ről érintő problémák tanulmányo
zását". (Erdélyi Fiatalok, 1930. 6.

103.) Másfél esztendő múltán azt 
hozza olvasóinak tudomására a ko
lozsvári diáklap, hogy az "egyesü
let örömmel fogadta Márton Aront, 
kiben egy új, lendületes, munkás 
korszak biztosítékát látja". Ügyve
zető elnökké választása után Már
ton Áron három dolgot sürgetett: "a 
valláserkölcsi felfogás elmélyítését, 
a szociális gondolat tiszta felfogá
sát és a falumunka általánosítását". 
(Erdélyi Fiatalok, 1931.8—10.162.)

Balázs Ferenc a vetítettképes e- 
lőadások jövedelméből nemcsak 
mozigépeket vásárol, de elindítja 
az unitárius ifjúsági egylet lapját, 
az 1930 januárjában megjelent Kéve- 
kötést, amelynek első számában 
dán származású amerikai meny
asszonya írja az első cikket A dániai 
népfőiskolákról. (Erdélyi Fiatalok, 
1930. 2. 31.) A református ifjúsági 
lapok közül különösen az Ifjú Er
délynek, a Református Ifjúságnak és a 
Református jövőnek volt jelentős 
szerepe az erdélyi népfőiskolái kez

\

deményezések népszerűsítésében, 
életre keltésében. Márton Áron 
mindenekelőtt a György Lajossal 
szerkesztett Erdélyi Iskolát avatja a 
tervszerűen folyó iskolán kívüli ne
velés irányító fórumává. Ösztönzé
sére Venczel József lát hozzá az 
EMKE-reform kidolgozásához a 
Hitelben. Az EMKE Közművelődé
si Szakosztálya keretében működő 
népnevelési alosztálynak Venczel 
1939 elején (a Hitel 1939. évi 1-es 
szám ában jelent meg Művelő
déspolitikai terv című, nagyívű ta
nulmánya) azt a szerepet szánja, 
hogy az a "különböző egyházi és 
nem egyházi, már beindított nép
nevelési munkakezdeményezése
ket összefogja, a hiányzó munka
köröket kiépítse, a csonkán fejlő
dött népnevelő intézményeket tö
kéletesítse, a helytelen irányban 
tájékozódókat a helyes útra vezes
se". (Újraközölve in: V. J.: Erdélyi 
föld — erdélyi társadalom. Bp., 1988. 
215—224.) Venczel szemében egye
dül a szakszerűség a mérce.

Balázs Ferenc — és az Erdélyi 
Fiatalok — alulról felfelé építkező 
elgondolásának egyáltalán nem 
mond ellent Márton Áronnak és 
Venczel Józsefnek a szakszerűség in
tézményesítését sürgető felfogása (a 
népnevelés tekintetében sem). 
Egyéni kezdeményezések, áldoza
tos vállalkozások nélkül ma sem 
születhetnek közösségi érvényű 
eredmények; aminthogy minden 
kisebbségben elő nemzetrésznek 
létérdeke, hogy erőit összefogja, át
gondoltan és arányosan fejlessze. 
Egyéni kezdeményezőkészség és 
átgondolt közösségi stratégia ösz- 
szehangolása nélkül a kisebbségek 
csak felőrlődnek a rájuk kény- 
szerített önvédelmi harcban — 
ahelyett, hogy építkeznének. A két 
világháború közötti népfőiskolái 
kezdeményezéseinknek aligha
nem ez az egyik tanulsága.

Ami ettől ugyancsak el nem vá
lasztható sajátosság: az erdélyi ma
gyar népfőiskolák akkor is meg
őrizték interetnikai és interkulturá- 
lis nyitottságukat, európai emelke
dettségüket, amikor többségi hely
zetben virágkorukat élhették. (Áz 
IKE például tíz református népfőis
kolát hozott létre a negyvenes évek 
elején Ákosfalva, Barátka, Gyalu, 
Holtmaros, Körösfő, Magyarka
pus, Makfalva, Sepsiszentgyörgy, 
Székelyudvarhely és Szilágycseh 
központtal.) A Kós Károly tervei 
alapján épült Csíksomlyói Székely 
Népfőiskola alapkövét 1941. július
20-án rakták le, a szilágysomlyói 
KÁLÓT Népfőiskola 1943 tavaszán 
nyílt meg. És nem csupán azért, 
mert a csíksomlyói már nem tudta 
befogadni a jelentkezőket, hanem 
azzal a rendeltetéssel, hogy az a 
gazdasági és művelődési gondok 
mellett felvállalja az "egymás mel
lett élő nemzetiségek összebékíté- 
sét" is. (Vö.: Farkas György: A 
KÁLÓT-mozgalom és népfőiskolái.Ér
di Polgárok Népfőiskolája. Érd, 
1992.141.)
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AKUTAGAWA RYUNOSZUKE
A

A CSERJÉSBEN
A favágó így vallott a v izs

gálóbíró előtt:
Igenis, kérem. Én fedeztem fel a 

hullát. Ma reggel is, mint más na
pokon, elindultam cédrusfát irtani. 
A hulla, kérem, ott feküdt az egyik 
hegyvágatban, egy cserjésben. Azt 
tetszik kérdezni, merre van ez a 
hely? Négy-ötszáz méternyire a ya- 
masinai országúttól. Itt-ott akad 
csak cédrus a bambuszfák között; 
nemigen jár ember arrafelé.

A hulla a hátán feküdt. Lila szí
nű selyemkimonó volt rajta, meg 
olyan sapka, amilyent Kyotóban 
hordanak a nemesi tisztviselők. 
Karddal szúrták szíven; a lehullott 
bambuszlevelek teleszívták magu
kat vérrel körülötte. Nem, a sebből 
már nem folyt akkor vér, és a seb 
szája is megszáradt, azt hiszem. 
Még egy lódarázs is lakmározott 
rajta; a lépteim zöreje is alig tudta 
elzavarni.

Hogy láttam-e a kardot vagy 
valami hasonlót? Nem, kérem, 
nem volt ott semmi. Csak az egyik 
cédrusfa törzsén találtam egy köte
let. És, igen, még egy fésű is volt ott 
a kötélen kívül. Nem volt semmi 
más a hulla körül. Keményen har
colhatott a férfi az életéért, mert a 
fű meg a sok lehullott bambuszle
vél egészen le volt taposva körülöt
te. Lovat? Nem, ott ugyan ló el nem 
fért volna. Jó messze a cserjéstől 
akad csak olyan ösvény, amin ló is 
já rtiat.

A vándorló szerzetes így  
vallott a vizsgálóbíró előtt:

Tegnap láttam a meggyilkolt 
férfit, uram, úgy déltájban. Sekiya- 
mából tartott Yamasina felé. Egy 
lovon üló nő mellett lépegetett. 
Nem tudom, milyen volt a nő arca, 
mert fátyolt viselt. Csak az orgona 
színű ruháját láttam. A lova szépen 
nyírott sörényű, világos pejkó volt. 
A termetét tetszik kérdezni? Hogy 
meglehetett-e másfél méter? Nem 
tudom, kérem, szerzetes vagyok; 
nem nagyon ismerem ki magam 
ilyesfélében. A férfinál kard is volt, 
meg tegez is nyílvesszőkkel. A fe
kete tegezbe dugott, fekete lakkal 
bevont húszegynéhány nyílvesz- 
szőre olyan világosan emlékszem, 
mintha most is a szemem előtt len
nének.

Almomban sem jutott volna 
eszembe, hogy ilyen sors vár reá. 
Az emberi élet is oly gyorsan mú
landó, mint a harmatcsepp vagy a 
villám. Kimondani sem tudom, 
mennyire sajnálom szegényt.

A pandúr így vallott a vizs
gálóbíró előtt:

A letartóztatott neve? Tazsoma- 
runak hívják, kérem szépen, és hír
hedt gonosztevő. Leesett a lováról, 
és ott nyögött az Awadagucsi-i kő- 
hídon, am ikor letartóztattam . 
Hogy mikor történt ez? Tegnap, ké

rem, éjfél előtt. Ezt a kék selyemki- 
monót viselte akkor is, amikor el
fogtam; egy csupasz kard volt nála 
meg valami tegez nyílvesszőkkel, 
amit itt látni tetszik. Hogyan, ké
rem? A meggyilkolt férfié volt? Hát 
hiszen akkor Tazsomaru volt a 
gyilkos! Biztosan attól az embertől 
vette el a bőrrel bevont íjat, a feke
tére lakkozott tegezt meg a sólyom- 
tollas nyílvesszőt is, mind a 
tizenhét darabot. Igen, uram, a ló 
tényleg egy nyírott sörényű pejkó 
volt Biztosan megvolt az állatnak 
is a maga oka, amiért levetette a 
hátáról. Ott találtam a kőhídtól 
nem messze, még rajta lógott a 
hosszúra eresztett kengyelszár. Az 
útmenti füvet harapdálta.

A fővárosban kóborló rablók 
közül ez a Tazsomaru volt a legna
gyobb szoknyavadász. Tavaly 
ősszel megöltek egy asszonyt a le
ánygyermekévei, aki a Toribe mö
götti hegyre ment, gondolom, 
imádkozni. Azt mondják, az is en
nek a gazfickónak a műve volt. 
Gondolni se merek arra, mi történt 
a lovon ülő nővel, ha ez a fickó ölte 
meg a férfit.

Egy öregasszony így vallott 
a vizsgálóbíró előtt:

Igen, uram, a megölt férfi le
ányom férje volt. Nem, kérem, nem 
kyotói származású volt. A wakasai 
Kokufuból való nemesi tisztviselő 
volt. Kanazawa Takehikónak hív
ták, huszonhat éves volt. Biztos, 
hogy nem ő kezdte a támadást, 
mert áldott jó természetű ember
nek ismertem.

A lányomat tetszik kérdezni? 
Masagónak hívják, és tizenkilenc 
éves. Bátorságban férfiakkal is fel
veheti a versenyt, de soha, soha 
nem ismert más férfit, mintTakehi- 
kót. Keskeny, szív alakú arcocskája 
van, lesült bőre, bal szeme sarká
ban egy kis szemölccsel.

Tegnap Takehikó elindult a lá
nyommal együtt Wakasába. Micso
da szerencsétlenség, hogy ennek 
ma kellett történnie! És hová tűnt a 
lányom? Ha vöm sorsa be is teljese
dett már, a lányomért megöl a ret
tegés. Könyörüljön meg rajtam, 
uram: mozgasson meg fűt-fát, 
hogy megtalálja az én gyermek
emet! Gyűlölöm ezt a gazfickót, ezt 
a Tazsomarut vagy hogy hívják... 
Nemcsak a vöm, hanem a lányom 
is... (A sírás djojtja szavait.)

Tazsomaru vallomása:
A férfit megöltem, de a nőt 

nem. Hogy akkor hová lett? Azt én 
nem tudom. Várjatok még! Semmi
féle kínzással sem tudtok kiszedni 
belőlem olyat, amiről sejtelmem 
sincs. Ha már egyszer idejutottam, 
nem fogok semmit gyáván letagad
ni.

Tegnap találkoztam ezzel a há
zaspárral. Elmúlt már dél v.alami-
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vei. Egy szélfuvallat fellebbentette 
a nő fátylát, és én megláttam az 
arcát egy pillanatra. Csak egy pilla
natra — azután megint eltűnt e- 
lőlem. Részben ezért történt... Is
tennőnek láttam. Ott nyomban el
határoztam, hogy elrabolom a nőt, 
még ha meg is kell ölnöm érte a 
férfit. A gyilkosság nem olyan nagy 
dolog számomra, mint ahogy azt ti 
elképzelitek. Ha az ember nőt ra
bol, a férfit úgyis megöli. Csakhogy 
én kardomat használom a gyilkos
sághoz, ti meg mást: hatalommal 
öltök meg pénzzel, és néha még azt 
állítjátok, hogy mindez a másik ér
dekében történik! Igaz, hogy vér 
nem folyik, az áldozat épségben 
marad, de mégiscsak gyilkosság 
ez! Nehéz lenne megmondani: ki a 
nagyobb bűnös, én vagy ti? (Gú
nyos an neoet.)

Mégis örültem volna, ha anél
kül tudom elrabolni a nőt, hogy a 
férfit megöljem. Akkori hangula
tomban elhatároztam, hogy maga
mévá teszem az asszonyt, de a 
férjét életben hagyom. Ayamasinai 
országúton azonban nincs erre 
mód. Azt eszeltem ki, hogy a he
gyek közé csalom a házaspárt.

Könnyen ment a dolog. Hozzá
juk szegődtem, és elhitettem velük, 
hogy a szemben levő hegy egy régi 
szakadékéban számtalan kardra 
meg tükörre bukkantam. Anélkül, 
hogy bárkinek szóltam volna a do
logról — modottam —, elrejtettem 
a kincset a hegyvágatban levő cser
jésben, de olcsó áron megválnék tő
le, ha vevő akadna rá. A férfi — 
ilyen szörnyű dolog a kapzsiság — 
egyre jobban tüzet fogott a szava
imtól. Fél óra sem telt bele, a hegyi 
ösvény felé indították a lovat.

Amikor a cserjés elé értünk, ki
jelentettem, hogy ott van elásva a 
kincs, és felszólítottam őket: néz
zék meg. A férfi semmi ellenvetést 
sem tett — a pénzéhség teljesen 
elvakította. A nő azt mondta, hogy 
le se száll a lóról, úgy vár meg ben
nünket. Nem is mondhatott volna 
mást, amikor látta, milyen sűrű az 
erdő arrafelé. Minden úgy történt, 
ahogy kívántam. Magára hagytuk 
az asszonyt, és a férfival bemen
tünk a cserjésbe.

Egy darabig csak bambuszok 
között haladtunk, de ötven lépés
nyire elég nyílt cédrusliget került 
az utunkba. Nem is találhattam 
volna jobb helyet a munkám elvég
zésére. Utat törtem magamnak a 
cserjék között, és azt a valószínű
nek látszó mesét adtam be neki, 
hogy a kincs a cédrusok alatt van 
elrejtve. A férfi erre nagy üggyel- 
bajjal szintén utat tört magának ar
rafelé, ahol a karcsú cédrusfák 
ki villogtak a cserjésből. Ott már rit
kábbá váltak a bambuszok, és 
egész sor cédrus sorakozott egy
más mellett. Mihelyt odaértem, 
azonnal elkaptam, és összekötöz
tem a karjait. Kardforgatáshoz szo
kott, elég erős férfi volt, de olyan 
hirtelenül érte a támadás, hogy 
nem tudott védekezni. Hogy hon
nan szedtem a kötelet? Hála a sors
nak, volt nálam kötél, hiszen rabló 
létemre sohasem tudhatom, mikor 
kell egy falon átvetni magam. Az
tán már gyerekjáték volt lehullott 
bambuszlevelekkel betömni a szá
ját, és beléfojtani a hangot.

Miután a férfit így elintéztem, 
visszamentem a nőhöz és kértem: 
jöjjön velem, mert férjét hirtelen 
rosszullét fogta el. Mondanom sem 
kell, hogy ez is úgy ment, mint a 
karikacsapás: a nő hagyta, hogy 
kézen fogjam, és kalap nélkül, 
ahogy volt, magammal vigyem a 
cserjés sűrűjébe. Mikor férjét a fa
törzshöz kötözve meglátta, egy 
szempillantás alatt tőrt ragadott 
elő a kebléből. Ha nem vagyok ré
sen, egy pillanat alatt bordáim kö
zé hatol a tőr. Kivédtem a szúrást, 
de olyan kétségbeesetten hadako
zott, hogy könnyen halálra sebez
hetett volna. Nemhiába vagyok 
azonban Tazsomaru: ki tudtam üt
ni kezéből a tőrt, anélkül hogy én 
magam kardot rántottam volna. 
Fegyverzet nélkül a legbátrabb nő 
is tehetetlen. Sikerült is a nőt maga
mévá tennem anélkül, hogy férfi 
életét kioltottam volna.

Igen, megkíméltem a férfit — 
nem volt szándékomban megölni. 
Ott akartam hagyni a síró nőt, ki 
akartam kerülni a cserjésből — 
amikor hirtelen szenvedéllyel 
megragadta a karomat. El-elcsukló 
hangon könyörögni kezdett, hogy 
vagy a férjét öljem meg, vagy saját 
magamat, mert halálnál is ször
nyűbb büntetés számára, hogy két 
férfi ismeri szégyenét. Annak lesz 
a felesége — lihegte zokogva —, 
amelyikünk életben marad. Ekkor 
vad vágy fogott el, hogy megöljem 
a férfit. (Komor izgalom.)
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A szavaim után ítélve, kegyetle
nebbnek látszom talán, mint ti 
vagytok. De csak azért, mert nem 
láttátok annak a nőnek az arcát, kü
lönösen a szemei ragyogását abban 
a percben. Pillantásunk egybeta
padt, és én úgy éreztem, hogy fele
ségemmé kell tennem, még ha 
villám sújt is agyon érte. Felesé
gemmé tenni — ez a vágy úrrá lett 
bennem. Nem aljas felgerjedés volt 
ez, mint ti hiszitek! Ha csak a kéjt 
kívántam volna, leteperhettem vol
na, és utána elfuthattam volna. 
Nem szennyeztem volna be kardo
mat a férfi vérével. De elég volt a nő 
arcára tekintenem a félhomályos li
getben,, hogy elhatározzam: nem 
megyek el innen, amíg meg nem 
öltem a férjét.

Ha el is határoztam, hogy meg
ölöm, nem akartam gyáván gyil
kolni. Feloldottam a kötelékeit és 
felszólítottam, vívjon meg velem. A 
kötelet a fa tövére hajítottam; ezt 
találták meg később. A férfi, harag
tól fuldokolva, kirántotta súlyos 
kardját. Őrjöngve, némán vetette 
rám magát. Nem tudom leírni, ho
gyan folyt le a küzdelmünk. Csak a 
huszonharm adik kardcsapással 
szúrtam át a szívét. Huszonhárom 
kardcsapás, jól jegyezzétek meg! 
Még most is elámulok rajta, ha 
eszembe jut. Ő volt az egyetlen férfi 
a nap alatt, aki ennyiszer mérte 
össze a kardját velem. (Elégedetten 
mosolyog.)

Amikor a földre zuhant, le
eresztettem véres kardomat, és az 
asszony felé fordultam. Meglepeté
semre sehol se találtam. Mélyen be- 

- hatoltam a cédrusfák közé, hogy 
megkeressem, de a lehullott bam
buszlevelek még a léptei nyomát 
sem őrizték meg. Füleltem, néze
lődtem: csak a férfi torkából kisza
kadó halálhörgés hallatszott.

Amikor összecsaptunk, a nő 
biztosan kirohant a cserjéből, hogy 
segítséget hozzon a férjének. Rájöt
tem, hogy az életem veszélyben fo
rog. Elraboltam tehát a kardot, az 
íjat, a tegezt, és kisiettem a hegyi 
ösvényre. Az út mentén az asszony 
lova békésen harapdálta a füvet

Ha többet mondanék, üres száj- 
jártatás lenne. Elég az hozzá, hogy 
a kardon túladtam, még mielőtt a 
városba értem. Hát ennyi a vallo
másom. Rójátok rám a legsúlyo
sabb büntetést — úgyis tudom, 
hogy lánc fog csörögni a nyaka
mon. (.Kihívóan körülnéz.)

A Simizu templomba mene
kült n ő  vallomása:

A kék selyemkimonót viselő 
férfi, miután erőszakot követett el 
rajtam, megkötözött férjemre né
zett, és gúnyosan nevetett Milyen 
kínokat állhatott ki szegény férjem! 
De minél jobban megfeszítette ere
jét, a kötél csak annál mélyebbre 
vágott a húsába. Önkéntelenül is 
hozzá rohantam — azaz rohantam 
volna, de a rabló egy szempillantás 
alatt a földre döntött. Ebben a perc
ben valami leírhatatlanul különös 
fényt láttam felvillanni a férjem sze
mében. Leírhatatlan fényt... még

most is remeg egész testem, ha 
eszembe jut. Ajka néma maradt, de 
egész szíve a tekintetébe költözött 
abban a percben. Nem harag, nem 
szomorúság csillant fel akkor ott a 
szemében, hanem egyedül az irán
tam érzett gyűlölet hideg fénye! 
Nem is a rabló ütése döntötte le a 
földre, hanem ez a tekintet! Önkén
telenül felsikoltottam, azután el
vesztettem az eszméletemet.

Amikor magamhoz tértem, a 
kék selyemkimonós férfi már nem 
volt ott. Csak a férjemet láttam: még 
mindig a cédrusfához kötözve. 
Nagy nehezen felemelkedtem a 
bambuszlevelek közül, s férjem ar
cába kémleltem, de tekintete most 
is éppen olyan volt, mint az előbb.

Jéghideg megvetés volt ebben a 
pillantásban, a megvetés pedig utá
latot takart. Nem tudom, hogyan 
fejezzem ki, amit a szívemben érez
tem: szégyen volt-e, harag vagy 
gyűlölet? Kínlódva talpra álltam és 
melléje léptem.

— Uram — mondtam —, azok 
után, ami történt, nem élhetek töb
bé önnel. A halált választottam. De 
önnek is meg kell halnia. Látta az 
én szégyenemet... Nem maradhat 
így életiben.

Ennél többet képtelen voltam 
mondani. Férjem azonban tovább
ra is csak megvetően nézett rám. 
Erőt vettem sebzett szívemen, és 
kutatni kezdtem a férjem kardja 
után, de sem azt, sem az íjat és nyíl
vesszőket nem találtam a cserjés
ben. Biztosan a rabló lopta el őket. 
Szerencsémre a tőr ott hevert. Fel
ragadtam, és még egyszer a férjem 
felé fordultam:

— Add tehát kezembe az élete
det! Én is mindjárt követlek! Férjem 
nagy nehezen mozgatni kezdte aj
kait Aszája tele volt tömve levelek
kel, ezért term észetesen nem 
tudtam kivenni a szavait, pillantása 
azonban elárulta, hogy mit akar 
mondani. "Ölj meg" — ezt mondta 
a megvető tekintet. Mintha álomba 
lennék, döftem a tőrt lila kimonóján 
át a szívébe.

Utána, úgy látszik, megint el
vesztettem az eszméletemet. Ami
kor végre körül tudtam pillantani, 
férjem még mindig a fához kötve, 
az utolsókat hörögte. Hamuszürke 
arcára a lenyugvó nap sugarai tűz
tek a bambuszok és cédrusfák felett 
domboruló égről. Visszafojtva zo
kogásomat, eloldoztam férjem kö
telékeit. Azután... hogy azután mi 
történt velem, azt már nincs erőm 
elmondani. Meghalni nem maradt 
elég erőm, az biztos. Torkomra súj
tottam a tőrrel, a hegy lábánál levő 
tóba vetettem a testemet. Mindent 
megkíséreltem, de nem tudtam éle
tem fonalát elmetszeni. (Lemondóan 
mosolyog.) Még a végtelen kegyel
mű Kvannon is magára hagyja az 
ilyen magamfajta gyávákat. Megöl
tem a férjemet, erőszakot követett 
el rajtam egy rabló... Mit tegyek ma
gammal... mit tehetnék... mit?... 
(Hevesen zokog.)

Az áldozat szelleme így val
lott egy médiumon keresztül:

Lugosy László szobrai

A rabló, miután erőszakot kö
vetett el a feleségemen, ültében 
mindenfélével vigasztalni kezdte. 
Én, a fatörzshöz kötözve, termé
szetesen egy szót sem tudtam szól
ni. Csak a szememmel intettem 
neki néhányszor: "Jól értsd meg, 
mit mond ez az ember: minden sza
va hazugság!" — ezt igyekeztem 
megmagyarázni neki. Feleségem 
azonban csak magába roskadva ült 
a bambuszlevelek avarján, és az 
ölébe bámult. Csak nem ad hitelt e 
haram ia szavainak? Szívembe 
szúrt a féltékenység. A rabló meg 
folytatta csapongó, mézesmázos 
beszédét. — Ha már a testedet meg
gyalázták, úgysem élhetsz jól a fér
jeddel. Nem akarnál inkább az én 
feleségem lenni? Csak azért vete
medtem ilyen aljasságra — mon
dotta arcátlanul —, mert beléd 
szerettem.

Amíg így beszélt, feleségem las
san felemelte az arcát. Még soha
sem láttam olyan szépnek, mint 
abban a pillanatban. És vajon mit 
felelt a rablónak ez a gyönyörű 
asszony, miközben én megkötözve 
ott fetrengtem előtte? Szellem va

gyok már, de még most is fellángol 
bennem a gyűlölet, valahányszor 
eszembe jut nőm válasza: — Hát ak
kor vigyél magaddal, bárhová mész!
— ezt mondta. (Hosszú hallgatás.)

De nemcsak ebben állt a felesé
gem bűne! Ha csak ennyit vétkezett 
volna, nem gyötrődnék már ilyen 
kegyetlenül itt a Sötétségben. Ha
nem amikor — mintegy álomban
— kézen fogta a rablót, és kifelé 
indult vele a cserjésből, hirtelen el
sápadt, és rám mutatott, aki ott he
vertem a cédrusfa törzsére kötö- 
zötten. — Öld meg ezt az embert!
— kiáltotta többször, szinte eszelő
sen. — Amíg ez életben van, nem 
lehetek a feleséged! — Ezek a sza
vak ma is úgy hatnak rám, mint az 
orkán, amely vissza akar vetni a 
távoli Sötétség mélyébe! Hagyott-e 
el valaha ilyen gyűlöletes beszéd 
emberi ajkat? Fogtak-e fel valaha 
emberi fülek ilyen átkozott szava
kat? (Gúnyos nevetésre fakad.) Még a 
rabló is elsápadt, amikor hallotta. 
Mereven nézte feleségemet, és sem 
igent, sem nemet nem mondott. 
Amíg a választ fontolgatta (ismét 
gúnyosan felkacag), egyetlen rúgás
sal a lehullott bambuszlevelekre 
kényszerítette a nőt, azután nyu
godtan összefonta karját, és teldn- 
tetét rám szegezte: — Mit szán
dékozol tenni ezzel a nővel? Meg
ölöd? — Ezért az egyetlen monda
tért meg tudnék bocsátani a 
rablónak! (Újra hosszan hallgat.)

Amíg én haboztam, az asszony 
felsikoltott, és kiszaladt a cserjés
ből. A férfi egy szempillantás alatt 
utána vetette magát, de még a ruhá
ja ujját sem tudta elkapni. Én csak 
kábultan bámultam a tájat.

A rabló, miután feleségem elfu
tott, elvette tőlem a kardot és az íjat, 
majd egyetlen vágással elmetszette 
kötelékeimet — Most az én életem
ről van szó! — hallottam susogni. 
Kirohant a cserjésből, és eltűnt. Lé
pései hangját elnyelte a csönd. Egy
szerre csak sírást hallottam . 
Leoldottam magamról a köteléket 
és hallgatóztam. Agyam kitisztult, 
s rájöttem, hogy én magam zoko
gok. (Újabb hosszú hallgatás.)

Nagy nehezen felemeltem elcsi
gázott testemet a cédrusfatönkről. 
Ott fénylett előttem a tőr, amelyet 
feleségem elejtett. Megragadtam, 
és a mellembe szúrtam. Vér szökött 
a torkomba, de fájdalmat nem érez
tem. Amikor a keblem kihűlt, még 
mélyebb temetői csend borult a táj
ra. Ó, micsoda csend! Madárszámy 
csattogása sem verte fel az eget a 
hegyvágatban levő cserjés felett. 
Csak a bágyadt napsugár siklott to
vább a vékony bambusz- és cédrus
ágakon. A fény is lassan elfakult, 
láthatatlanná váltak a fák.

Valaki mellém lopódzott. Meg
kíséreltem megállapítani, hogy ki 
lehet, de a sűrű homály már leszállt 
körém. Valakinek a láthatatlan ke
zei óvatosan kihúzták mellemből a 
tőrt Újra vérhullám öntötte el szá
jamat, és én a Tér homályába zu
hantam — örökre.

1921 december
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JANCSÓ MIKLÓS

A BOHÉM
A történetünkben szereplő kisváros középis

kolájának latinnyelv-tanára immár két esztendeje 
élvezte nyugdíjas éveit (már amennyire élvezni 
lehet az öregséget, no m eg a m egélhetéshez is alig 
elég pedagógus-nyugdíjat. Fel kéne mindenkit 
akasztani— mondta egy asztmás és szívbeteg öreg 
színész barátom —, aki azt meri állítani, hogy az 
öregségnek is vannak örömei...).

Nos, a tanár úr nem csak hogy nem élvezte, 
ahogy mondottuk volt, a pihenés éveit, hanem 
szenvedett is miatta. Nem, nem a kevés nyugdíjtól 
(hiszen a fizetése sem volt sokkal több, megszokta 
hát a szegénységet), hanem attól, hogy nagyon 
egyedül maradt a kötelező iskolai program meg
szűntével, mert a tanár úr hosszú és eseménytelen 
élete során valahogy elfelejtett megnősülni. Persze 
ha belegondolunk, igazsága volt a tanár úrnak a 
nősüléssel kapcsolatban, mert ki hallott olyan ab
szurdumot, hogy egy férfiú, aki Vergiliusszal, Ci
ceróval diskurálhat és disputálhat esti 
magányában, aki fennhangon idéz ékes latin nyel
ven Horatiust és Ovidiust, nos egy üyen magasztos 
lélek egyszercsak megnősüljön, úgy, mint más, kö
zönséges halandó; hogy kezét, és ami még ször
nyűbb, szívét adja valami nőszemélynek, aki — ó, 
ti mindent sejtő Istenek! — még azt sem tudja 
korlátolt elméjével, hogy ki szülte Akhilleuszt, 
vagy hogy hány esztendőt várt hűségesen 
Odüsszeuszra a hű feleségek mindenkori példaké
pe, a türelmes Pénelopé?

Bármilyen furcsa is, de egyszer mégis meg
esett, hogy a tanár úr szívét megdobogtatta egy női 
név viselője, egy szép hangzású női név birtokosa: 
Hecuba. (Mert így nevezte magát az a hölgy, akihez 
a tanár úr járogatni kezdett szabad idejében és aki 
teával, keksszel, jó szívvel fogadta a halk szavú 
férfiú félénk közeledését)

A tanár úr és Hecuba lassan, bizonytalanul 
kibontakozó kapcsolatának alapja, összetartó ereje 
a költészet, a latin irodalom és a görög mitológia 
volt Persze sietünk pontosítani, ebben a bizarr 
viszonyban a költészetet egyes-egyedül a latin ta
nár úr képviselte, érzéssel skandálván esténként 
Hecubának az antik irodalom gyöngyszemeiből. A 
hölgy, akihez szóltak a hexameterek és terdnák, 
megmaradt mindvégig az ámulva hallgató szere
pében, kínosan ügyelve arra, hogy esetleges észre
vételeivel soha ne szakítsa félbe a tanár úr lelkes 
előadásait.

— Tudja, kedvesem, ki írta: Anna virumque 
cano... — kérdezte egyszer, csak úgy mellékesen, a 
tanár úr.

A hölgy nem válaszolt azonnal. Összehúzta 
homlokán a középső ráncot (amitől szinte egész 
arca eltorzult), majd gyorsan tág szemet meresz
tett, mert eszébe jutott, hogy őt még a gondolkodás 
látszata is öregíti.

— Nos, nem válaszol, kedvesem? — kérdezte 
finoman és halkan a latin tanár úr, biztos lévén 
abban, hogy szíve választottja rövidesen és gon
dolkodás nélkül, kicsit indignálódva (hogyan is 
lehet ilyesmit kérdezni?!) lágyan és szeretettel ejti 
ki majd az Aeneis szerzőjének nevét.

A hölgy-válasz, ha kissé késve is, de valóban 
gondolkodás nélkül érkezett:

— Horatio írta ezt az epigrammát.
A tanár úr döbbenten kérdezte:
— Hogy mondta? Horatio? Hogy ő írta? Az 

epigrammát?
A kerek szemű hölgy nyelt egyet, pislogott is 

néhányat.
— Igen. Horatio — erősítette meg saját bizony

talanságát —■, Hamlet barátja. Vagyis Shakespeare.
A tanár úr sokáig hallgatott. Majd némán vette 

a kabátját, kalapját, s riadtan pislogó szerelmét 
búcsúszóra sem méltatva kisietett a lakásból. Keb
lét olyan megvetés, méltatlankodás és indulat fe
szítette, amilyet csak a jó Menelaosz király 
érezhetett, amikor rádöbbent, hogy felesége, a szép 
Heléna hű télén lett hozzá. Évek múltával kiheverte 
ezt a szerelmi csalódást a tanár úr, irodalmi csaló
dást kellene talán mondanunk, ha történetünkben

vakon és feltétel nélkül ragaszkodni szeretnénk az 
igazsághoz), és elhatározta: soha senkinek nem 
beszél többet igaz római vagy görög férfiakról...

Teltek hát az évek, a Sors kegyes volt a tanár 
úrhoz (vagy csupán közönyös? — ki tudhatja biz
tosan?) és csupa jelentéktelen szerelmi kapcsolattal 
ajándékozta meg az érzelmi viharok minden vál
tozatától reszkető férfiút. Teltek hát az évek és 
észrevétlenül elérkeztünk, visszakanyarodtunk 
történetünk elejére, ahol is a tanár úr nyugdíjas
ként morzsolgatta egyhangú élete unalmas napjait. 
És mielőtt tovább mesélnénk a tanár úr történetét, 
egy vallomással tartozunk az esetleg érdeklődő 
olvasónak: A tanár úr, nos, ki kell mondanunk a 
rettenetes valóságot, öregségére alkoholista lett. 
Zugivó lett szegény tanár úr, de ne ítéljük el ezért, 
hiszen titkos szenvedélyével nem ártott ő senki
nek. A tanár úr kollégái észrevették ugyan kartár
suk italszeretetét (hogy finoman fogalmazzunk), 
de nem nagyon törődtek ezzel. Ha néha mégis 
kissé túlméretezte a napi adagot a tanár úr, akkor 
is csak a rajztanár háborodott fel, de a tanár urak 
többsége nem bántotta a latin tanár urat, még csak 
egy megrovó pillantás erejéig sem. Tréfásan elne
vezték bohémnak kollégájukat, pedig nem volt bo
hém szegény tanár úr, csak zugivó, mint 
mondottuk, de hát rajta maradt ez a név, és amikor 
véletlenül a fülébe jutott, hogy ő bohém, hogy ő lett 
a kisváros bohémja, furcsa mód büszke is kezdett 
lenni saját rosszhírére.

Mikor pedig beütött a nyugdíj hősünk életébe, 
immár nyugodtan, nyütan, végre korcsmákban él
hetett szenvedélyének a tanár úr, azazhogy a nagy 
bohém (nevezzük mi is így a tanár urat, ha meg
hallja, bizonyára nem haragszik meg érte).

A harmadosztályú korcsma, ahol törzsvendég
gé itta magát a bohém öregúr, arról volt hírhedt, 
hogy ott pincémősködött a városka egyik legszebb 
asszonya. A pincémő nem volt fiatal már, de kissé 
hervadó asszonyisága még izgalmasabbá tette, 
egykori vad szerelmi viharok hősnőjét engedték 
sejtetni személyében. Hogy a szép pincémő miért 
ragadt ebben a lebujba, nem lehet tudni, mi se 
firtassuk hát: tény, hogy ott volt, reggeltől estig 
sürgölődött a piszkos, kiömlött sörlétől ragacsos 
asztalok között, miközben a szépnem iránt még 
valamelyest fogékony alkoholisták enyhe érdeklő

déssel figyelték a nő pompás, kézbemászó idomait.
Azt hiszem, az dvasó már kitalálta, mi követ

kezik mesénkben. Úgy van, nem tévednek, bekö
vetkezett az, aminek be kellett következnie. Ámor, 
a szerelem istene egy nap tréfás kedvében kilőtte 
íjából nyílvesszőjét — és szállt, szállt a nyílvessző, 
és beletalált a tanár úr szívének kellős közepébe.

Szerelmes lett háta tanár ú r—és kibe szerethet 
bele egy igazi bohém? Természetesen, hogy a szép 
pincémőbe lett szerelmes hősünk, mint illik az egy 
olyan férfiúhoz, aki egész napját a korcsma kétes 
kinézetelű és semmi esetre sem ózondús levegőjű 
helyiségében tölti, miközben lelke Olümposzi ma
gaslatokba emelkedik, míg néma és titkos áhítattal 
szemléli szíve választottjának sürgölődését...

Meg kell azonban mondanunk, hogy a szere
lem, ami hatalmába kerítette a tanár úr szívét, 
meglehetősen egyoldalú érzés volt — a szép pin
cémő ugyanis semmi jelét sem adta annak, hogy 
akár csak egy pillanatra is felfigyelt volna a tanár 
úr feléje áradó, viszonzást remélni sem merő érzé
sére. Á tanár úr úgy próbálta felhívni magára a 
figyelmet, hogy a tőle, pontosabban a nyugdíjtól 
telhető legnagyobb borravalót nyújtotta át estén
ként, számlakiegyenlítéskor szíve választottjának, 
aki bájos, de közönyös mosollyal nyugtázta az öreg 
bohém gavalléros gesztusát.

Egy alkalommal, a söntés előtt a megrendelés
re várva, a pincémő így szólt kollégájához, egy 
minden hájjal megkent és nagyon sok mindent 
megélt regáti pincérfiúhoz:

— Furcsa alak ez a kisöreg. A tanár, tudod. Ma 
különösen nagy borravalót adott.

— Ha egyszer szerelmes beléd — válaszolt a 
férfi.

— Szerelmes belém? — nevetettiel a pincémő. 
— Ugyan! Ez hülyeség...

— Pedig így van — nevetett a regáti fiú. — 
Figyeld csak meg jobban.

A pincémő elkomolyodott — a tanár úrra pil
lantott, aki olvasástól és italtól vörös szemmel csak 
őt bámulta, és a nő elindult a tanár úr asztala felé, 
furcsán mosolygott, és megállt a tanár úr mellett, 
aki izgalmában nagyokat nyelt.

—Tanár úr, tetszem magának? — kérdezte. — 
És mielőtt a tanár úr válaszolni tudott volna bármit 
is, a gyönyörű asszony megsimogatta a tanár úr 
borostás állát és mélyen a szemébe nézett.

— Mert ha tetszem magának...
— Akkor? — kérdezte elpirulva a latin tanár 

úr.
—Akkor kefélek magával. Jó? Leadom a bono

kat a kasszába, átöltözöm, és kefélünk egy jót. Ha 
már annyi borravalót adott. Tíz perc múlva itt 
vagyok.

És a pincémő választ sem várva elsietett. Per
cek múlva kilépett a söntés mögül utcai ruhában, 
majd csodálkozva megállt: a tanár úr széke üres 
volt: az asztalon ott állt egy pohár, félig telve itallal. 
És a hamutatóban még égett, füstölt a félig elnyo
mott cigaretta.

A pincémő sokáig, nagyon sokáig mozdulatla
nul állt, üres, kifejezéstelen tekintettel a semmibe
bámult.*

Történetünket itt váratlanul befejezzük: mi lett 
a latin tanár úr és a szép pincérasszony későbbi 
sorsa? Az olvasó képzeletére bízzuk a folytatást..

Lehetséges, hogy a tanár úr hazatántorgott (és 
a pincémő ezúttal kivételesen egyedül indult ha
zafelé külvárosi albérleti szobácskájába), összecso
magolta könyveit és más városkába költözött, 
miközben megesküdött Zeuszra és valamennyi 
görög istenre, hogy inkább kitépi szívét, semmint 
még egyszer belépjen oda, abba a kocsmába, ahol 
nemes és tiszta érzelmei üyen szégyenletes fogad
tatásra találtak.

Az sem kizárt, hogy a tanár úr ráeszmélt: a jó 
görög istenek nagyon messze vannak, hogy Bru
tus, Pénelopé és szép Heléna már sok évszázada 
Hádesz birodalmában bolyong a többi, közönséges 
árny között... és gondolt egy nagyot és szomorút, 
vásárolt egy csokor virágot... De ne találgassunk.

Tény, hogy a korcsma törzsvendégei még egy 
darabig emlegették a tanár urat (akit többé nem 
látott senki a kisvárosban), aztán elfelejtették őt is, 
akárcsak a szép pincémőt, aki néhány nap múltán 
otthagyta a korcsmát, felmondott, mondják, talán 
a városból is elköltözött.. Ki tudja, mi lett velük?
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A 38 millió lengyel több mint 60 százaléka 825 városban 

él. Az ország fővárosa a XVII. századtól kezdve Varsó, amelyet 
a második világháború, a varsói felkelés idején a hitlerista 
hadigépezet példátlan kegyetlenséggel elpusztított s amely 
páratlan áldozatkészséggel épült újjá. Minden restaurált itt: a 
múlt maradéka is, a patronusként tisztelt III. Zsigmond grá
nitoszlopa, az Óváros s a régi patrídus-házak. Ötven évvel 
ezett a lángszórók működtek a Visztulánál.

A varsói felkelés 1944. augusztus 1-én robbant H. A Lon
donban létező emigráns lengyel kormány (a második, miután 
az első örökre tisztázatlan körülmények között, már nyugatra 
menekülve, repülőszerencsétlenségben elpusztult szinte teljes 
egészében), tisztában volt azzal, hogy tárgyalási pozíciója a 
teheráni konferencia (a Szövetségesek vezéreinek jövő világ
osztogató egyik konferenciája) óta erősen romlott, kétségbee
sett kísérlettel szeretett volna ezen változtatni. Az irányítása 
alatt álló és otthon: lengyel földön harcoló Honi Hadsereg 
vezetői is katonai felkelést sürgettek, hogy siker esetén átve
hessék a közigazgatást a felszabaduló országban, kész tények 
elé állítva azt a sztálini elképzelést, hogy a szovjet kormány 
által támogatott kommunisták Nemzeti Felszabadító Bizott
sága (melynek a későbbi lengyel pártvezető, Boleslaw Bierut 
volt egyik irányítója) kerüljön az élre.

A szovjet csapatok július végén elérték a Visztulát. Sztálin 
az angol kormány kérésére hajlandó volt fogadni Moszkvá
ban a lengyel emigráns kormány elnökét, Mikolajczykot, de 
leszögezte, hogy "lengyel kérdésekben" a lublini Felszabadító 
Bizottsággal kell megegyeznie (melyet az ő parancsára hoztak 
létre.) Mintegy 25.000 férfi és nő ragadott fegyvertVarsóban s 
a felkelés első napjai sikeresek is voltak, a városban állomáso
zó SS- és rendőri egységeket kaszárnyáikba szorították. Jólle
h e t a felkelőket az egész város támogatta, néhány nap múltán 
a német csapaterősítések folytán a helyzetük megváltozott és 
házról házra folyó közelharcok után pár kerületben elszigetel
ték őket. Világossá vált, hogy külső segítség nélkül elnyomják. 
Churchill Sztálinhoz fordult, de a Moszkvában tárgyaló Mi- 
koljaczyk sem a tervezett (s aztán meg is valósult) szovjet-len
gyel határ, sem a jövendő kormányzat lublini "túlsúlyához” 
nem volt hajlandó hozzájárulni, így Sztálin azt nyilatkozta, 
hogy a varsói felkelés "bűnös könnyelműség" volt, melyhez 
katonailag az adott helyzetben "nem tudnak kapcsolódni". 
Augusztus végén, majd szeptember elején a szovjetek mégis 
előnyomultak, de csak Varsó balparti elővárosáig, melyet tör
ténetesen és hagyományosan szintén Prágának neveznek.

Szeptember 16-án a Berling-féle lengyel hadsereg is átkelt 
a Visztulán és hidfőt létesített; a német erők azonban így 
túlsúlyban maradtak. A katasztrófa bekövetkezett; a felkelők 
október 2-án kapituláltak. Két döntő hónap sok is lett volna, 
hogyha a szovjet vezetésnek nem az jön kapóra, hogy szeme 
láttára felmorzsolják a Honi Hadsereget. Azon túl, hogy a 
német megtorlás 20.000 felkelő s mintegy 150 ezer polgári 
lakos halálát okozta, a megmaradtak nagyrészét Németor
szágba deportálták s a harcokban el nem pusztult városrésze
ket módszeresen felrobbantották, földig rombolták, azzal a 
meg is Ígért céllal, hogy Varsót eltüntetik a térképről —, a 
"szocialista" történetírásnak évtizedek távlatából sem jutott 
bölcsebb magyarázat eszébe, minthogy "Nem kétséges, a 
szovjet hadvezetés haditerve ekkor nem Varsó elfoglalására 
irányult"...

M a  már evidencia a nagy nyugati szövetségesek kétértel
műsége, árulása, párszázerzemyi emberi élet semmibevevése, 
"magasabb" politikai és rosszul kivitelezett stratégiai célok 
látszólagos oltárán áldozván fel őket. Csak jóval később kezd
te magát Churchillt is foglalkoztatni a Szovjetunió túlságos 
megerősödése a németek legyőzése után. Ekkor — mint egy 
Rooseweltnek írott levélből kitűnik —, már előre látta a "félel
metes nehézségeket", melyeket ilyen epizódok idéztek elő.

— 1‘J^P‘EX

REFLEXIÓK 3.

Busójárás
Szép kis mappát kaptam aján

dékba: Takács Dezső, Rudnay-dí- 
jas pécsi festőművész munkáiból 
összeállított ízléses nyomdai vá
logatást. A dm plap Kháron la
d ik ján  érkező  m aszk u rása i 
busó-járók. Csónakon érkeznek, 
mert hát Mohács környékiek le
hetnek, és ott van nekik a Duna. 
A hét ördöngös alak mindenike 
csinál valamit: evez, vagy ökölbe 
szorított kezét mutatja fel, fogát 
vicsorítja, vagy éppen integet. 
Hét gonosz kockapofa szarvak
kal, rókaszem m el, harcsaba
jusszal. Vezérük hatalmas tülköt 
fúj, a többiek torkából kiáltás tör 
fel, morgás, dünnyögés, alkalom- 
adtán ördögvisongás. Ijeszteni 
akarnak. A farsangi jókedven túl- 
m enőleg a rossz szellem eket 
akarják elijeszteni. A rossztól 
akarnak védeni.

A másik busójárás-képen öt 
személy "lármázik". Elöl hárman 
muzsikálnak: ketten tülköt fúj
nak, egyikük meg valami hege
dűfélét penget. A hátulsó kettő 
réztámyérokat mutat fel, de le
het, hogy csak afféle pléhből ké
sz íte tteke t, zö rög te tn i velük 
azonban lehet. Virág és kakas a 
tányérok díszítése. Középen bi- 
kaszarvú álarc rejtőzködik, ő a 
hatodik, ő k  a farsang muzsiká
sai.

Mindez a linómetszetek pi
ros-fekete vonalaival ugrik elénk.

Piros és fekete... fekete, fe
kete,

Fekete-piros... piros, piros, 
piros vonalak látomása.

Táncolnak, riogatnak, lár
máznak szemünk előtt a szögle
tes alakok.

Bőd Péter szerint: "...né- 
mellyek lárvákat vettenek, kü- 
löm böző N em nek ruhájában  
öltöztenek, sok vásottságot, fes-

TAKÁCS DEZSŐ

lettséget vittenek véghez: né
m ellyel sok-féle figurás köntösö
ket vévén m agokra, m utatták 
magokat Pokulból jött telkeknek; 
meÜyre nézve hellyessen mon
dották sokan Ördögök'Innepének." 
A farsangolás szokásának egyik 
legkorábbi leírásából vettük idé
zetünket. A régies nyelvezet, ol- 
v as táb an , m osolyra fakaszt. 
Manapság vidámulást kelt az is, 
hogy annak idején hogy meg vol
tak botránkozva a komoly embe
rek a sok "vásottságon”, "fes- 
lettségen". Bezzeg nem gondol
ták, hogy majd jön egy század, 
20. a sorban, és minden ilyesmit 
messze túlszárnyal majd, és ál
landó Farsanggá változtatja a Vi
lágot, egy szüntelen és m ind 
vadabb busójárássá.

Az ijesztegetés már nemcsak 
játék. A fársángok, a maszkurá- 
sok, most is némák, mind ijesz
tőbben némák. A lányok — régi 
szokás szerint — már hiába éne
kelnek nekik farsangi dalokat, ők 
csak vinnyognak, mind erőseb
ben. És nem szabad őket meg
érinteni — szintén régi szokás 
szerint! —, szépen kell bánni ve
lük, énekelni nekik — mondja a 
nyárszói Farsang adatközlője. 
Egyetértünk: nem szabad érinte
ni őket. Hadd evezzenek Kháron 
csolnakján lármázva. Hadd visel
jék a kifordított bundát, a kos- 
vagy kecskeszarvat, a fejükre hú
zott kártyát (a hosszúkás fakan
tát), a lepedőt és a kaszát, és a 
piros m eg fekete színeket. És 
hadd járják bolond táncukat, sí
poljanak, dudáljanak, rázzák a 
bolondcsengőt, verjék a rostát, a 
dobot... Rajta!

BUSÓJÁRÁS A VILÁG!

Fekete-piros! Fekete-piros, 
piros-fekete hangok csendülése!

Kitisztulnak a színek, a vona
lak, a gondolatok. A költő már az 
álarcok nélküli vüágot álmodja. 
A von alak-színek művésze a pa
pír síkjába préseli alakjait.

Visszaáll a rend! Csak káprá- 
zat volt az egész. A szemlélő 
szubjektív élménye, amit a mű
vész csalt elő a tudat homályábóL

Tréfás ugri-bugri társaság ez 
a busójáró pokolnépség. Jöttek. 
Táncoltak. Talán még egy kicsit 
komolyan meg is ijesztettek ben
nünket. De máris szedelőzköd- 
nek. M ennek tovább...! Lehet, 
örökre elmennek. Máris messzi
ről hallatszik zenebonájuk, csö
römpölésük, csörtetésük. Tréfa 
volt? Játék volt? Már nem is érde
mes firtatni.

És lám: a VILÁG ISMÉT VI
LÁG.

TERÉNYI EDE
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M egjelent a Látó 7. száma, amelyben 

verset olvashatunk Palocsay Zsigmondtól, 
Jánosházy Györgytől, Jyrki Kliskinentől, 
Riina Katajavuoritól, Juhani Ahvenjárvitől 
(Domokos Johanna fordításai), Egyed Eme
sétől és Zilahy Pétertől. Prózai írást közöl 
Vida Gábor (Facipóben), Papp Sándor Zsig- 
m ond {A kettes avagy történet fekete-fehérben) 
és Lászlóffy Csaba (A bajkeverő). A  Fórum
ban Martos Gábor Micsoda évi és Cinzia 
Franchi Quam minimum credula postero... cí
m ű tanulmánya. A Dokumentumban Ko
vács András "Amikor Ráduly pap kihozott 
minket..." című írása. Az Irodalom és iskolában 
Vörösmarty Mihály Előszó című költemé
nye és Sándor Katalin Emberarcok az Előszói
ban című elemzése. A Kis lírai antológiában 
Benő Attila A részvét költője dm  alatt elősza
vazza Reviczky Gyula Perdita, Két útitárs, 
Magammal évődöm és Magamról dm ű verse
it. A Szemlében Demény Péter Keleti rene
szánsz, illetve "Álmaid lemondó Szibériái" 
címmel recenzálja Lászlóffy Aladár és Ki
rály László versesköteteit. A számot Vinc- 
zeffy László grafikái díszítik. Hadikikötő: 
Kuszálik Péter.

A Korunk 6-os számának tartalmából: 
Kányádi Sándor Aztán, Nagycsütörtökön; 
Hajdú Farkas Zoltán Találkozásaim Uz Ben
cével; Imreh István Régi székelyek üzenete; 
Vofkori Mária Szerkezeti változások a székely 
társadalomban; Főcze Kornélia Szférákzenéje, 
Emigráns; Szabó Gyula Jobb napokat látott 
hősök; Csanády András A Kis-Homoród men
te falusi gazdálkodásának vizsgálata; Lőrincz 
György A nyomorúság lejtőin egyre lejjebb...; 
Oláh Sándor Gazdálkodásmód és életvitel; Ga- 
gyi József Helyi társadalom, gazdálkodás — és 
mentalitás; Tamás Tímea., beszéd...; Cseke 
Péter A polgárosodás szálláscsinálói; Kántor 
Lajos Képírónk és kora; Máthé András Miért 
nem megyek a Moszkva térre?; Martyn Rady 
Kisebbségi jogok és önrendelkezés a mai Kelet- 
Európában (Cseke Zsuzsa Anikó fordítása); 
Veres Péter Ha Mráz, akkor svenk; Sylvester 
Lajos Farmgazdálkodás Háromszéken; Tánc- 
zos Vilmos "Temetése a temető szélében vagy 
az akasztottak között lesz”; Balogh Edgár 
Agyagfalvi eszmény és gyakorlat; Zepeczaner 
Jenő Előtanulmány a megkésett székelyföldi 
polgárosodásról; Orbán János Dénes Közép és 
Transzközép; Kordé Zoltán A székely kérdés 
buktatói. A  lapban Lőrincz György tesz köz
zé egy 1952-es kuláklistát. A szám képző
művésze Hervai Katalin.

A Kriterion és a Püski Kiadó közös gon
dozásában megjelent Gazda József Gazdáné 
Olosz Ella dm ű könyve, az elhunyt textil- 
művésznő több munkájának színes és feke
te-fehér reprójával.

A  Zürichi Kerekasztal Baráti Társaság és a 
Magyar Televízió Zenei és Irodalmi Stúdiója a 
zürichi Dynamo Jugendkulturhaus színház- 
termében, Svájcban élő magyar származá
sú írók és költők számára magyar nyelvű 
felolvasóestet rendezett. Fölléptek: Gödrös 
Mátyás, Háy Éva, Hendi Dma, Hendi Péter, 
Kerényi Magda, Mirtse Ágnes, Nagy Csa
ba, Sándor András. A műsort vezette Batt
hyány Bálint.

A göteborgi Körösi Csorna Sándor Körben 
Tornai József tartott előadást.

A  British Council irodalmi fordítói sze
mináriumot hirdet, melyet Warwickban 
(Nagy Britannia) rendeznek 1994. decem
ber 11. és 18. között. Jelentkezési határidő: 
augusztus 15. Bővebb információkért az ér
deklődők forduljanak Haraszti Lucához.

MI

A BETEG ROZSA
William Blake versét rejti a vízszintes 1., 

függőleges 58., 44., 2., vízszintes 112., 39., 
függőleges 19. és vízszintes 38. számú sor. 
Képes Géza fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A vers első sora (zárt 
betű: Á). 17. Bajvívásban: döntőbíró, ré
gen. 18. Ember. 19. Csendes este! 20. Egy
mást előző mássalhangzók az ábécében.
21. Kézben fog. 23. Harap. 24. Egyszerű, 
de alapvető. 26. Vissza: kelet, németül. 28. 
Közlekedési vonal. 29. A vers hatodik sora 
(zárt betű: R). 31. Lent. 32. Ősi kultúrájú 
indián nép. 34. Színtelen, a víznél köny- 
nyebb egyértékű alkohol. 35. Húsa. 37. 
Nagyon régi. 38. A vers utolsó sora (zárt 
betűk: N, L). 39. Teljesen egyenletes. 41. 
utas egynemű hangzói. 42. Francia arany. 
43. Menotti-vígopera hősnője (... bálba 
megy). 45. Német hímnemű személynév
más. 47. Görög férfinév. 49. Magyar mos
dószappan-m árka. 51. Közeleg, 
névelővel. 52. Női név. 54. Keresd...: cher- 
chez la femme! 55. Észak, románul. 57. 
Szintén. 58. Segédeszköz szorzás, osztás, 
hatványozás, gyökvonás gyors elvégzésé
re. 60. Kettőzve: magyarországi város. 61. 
Hajlíthatatlan. 63. Keleti lírai versforma. 
64. Művészi igényű, egyéni hangvételű 
tanulmány. 66. Arrafelé! 67. Impregnálom. 
69. Túlium vegyjele. 70. Minden idők 
egyik legnagyobb magyar labdarúgója 
volt (György). 72. Méltóság. 74. Esetleg. 
75. Világbajnokság. 77. Belül visel! 78. Ma
gyar férfinév, Verdi-opera címe. 80. 
Ugyanaz. 81. Hibás ipari termék. 83. Cir
kónium vegyjele. 84. Fonetikus mással
hangzó. 85. Burkolatsúly. 89. Szomjat oltó.

91. Észak-európai főváros. 93. Búzadara. 
94. A haladás irányába. 95.... Cobar: buka
resti karikaturista. 98. Azok a személyek. 
99. A magasba. 100. Helyiség hangver
senyek, színielőadások, táncbemutatók és 
közös szórakozások céljára. 102. Francia 
sziget. 103. Orosz férfinév. 105. Lakótelep 
rövidítése. 106. Részvénytársaság. 107. 
Népi hímzéssel készített. 110. Az élet gya
korlati dolgaiban szerzett jártasság, régie
sen. 119. A vers ötödik sora (zárt betű: E).

FÜGGŐLEGES: 1. Reménnyel kecseg
tető módon. 2. Avers negyedik sora. 3. Tan- 
tál vegyjele. 4. A  közelit. 5. Zöldhályog. 6. 
... lány várat nyer, közmondás. 7. Ezen a 
helyen. 8. Jeleket vés. 9. A ghanai autók 
betűjelzése. 10. Hidegen számító nőtípus. 
11. Formális. 12. Kocsiszín. 13. Fordított 
kétjegyű mássalhangzó. 14. A 100. sor első 
betűi. 15. Európai félsziget. 16. Művészien 
fogalmazó személy. 19. A vers hetedik sora.
22. A járom. 25. Ruha elülső része. 27. 
Azon a helyen. 29. Magyar származású 
angol Ázsia-kutató (Aurél, 1862—1943). 
30. Eleven. 33. Nem egészen véka, majd
nem téka! 34. Ilyen állat pl. a tehén. 36. 
Vonatkozó névmás. 40. A nő keze. 44. A 
vers harmadik sora (zárt betű: Z). 46. Iráni 
pénzegység. 48. Ezüstfehér fém. 50. Kez
det és vég nélküli móres! 52. Ósállatk;öri 
csoport: egysejtűek. 53. Kripton vegyjele. 
56. Magasabbra emeli valaminek az árát.
58. A vers második sora (zárt betű: T). 59. 
Valamint. 62. Az előző sor francia megfe
lelője. 63. Sokszoros válogatott román ké
zilabdázó (Cristian). 65. Ramazuri. 66. 
Munkácsy-díjas művészettörténész. 68. 
Morzejel. 69. "... az idő, fénylik a hó" — 
Petőfi. 71. Mérgesítettem. 73. Pont a vé

gén! 75. Selymes, finom papír. 76. Sötét mint az éjszaka. 79. 
...-ce: kínai filozófus. 81. Társzekér. 82. Évszak. 86. Kéz
jeggyel ellátott. 87. A gondolkodás szerve. 88. Régi hossz
mérték. 90. ... Bienkopp: Strittmatter-regény. 92. Orosz 
szobrász, a "JurijDolgorukij lovas szobra" alkotója (Szergej 
Mihajlovics). 96.... tesz: rászed. 97. ...no: a netene ikertársa. 
98. Szalonkutya. 101. Jelentős arányú. 103. AMaros testvér- 
folyója. 104. Borókapálinka. 108. Heyerdahl papiruszhajó
ja. 109. A múlt idő jele. 110. Véndéglői "lap". 111. Az ón 
vegyjele.

RÁMAY TIBOR
A HELIKON 16. számában közölt, Intés kutyámnak 

című rejtvény megfejtése: De ha a jó halál megállna/s behívó 
intésemre váma/kapunk előtt,/nehogy reá mordulj, ha látod,/il
lőn fogadd, mint jó barátot/ s bocsásd be őt.
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