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FELTOK — FEL FILKO
A könyveknél semmi son  ha

sonlít jobban a téglákhoz. Én pe
dig a könyvesbolt kirakata előtt 
az építkezés lehetetlenségéről ér
tekezem. Persze csak magamban. 
Két kezem tele, mellettem nyü
zsög az utca, fele könyvbarát, fele 
nem, legfennebb úgy jár ki-be a 
képből, a képbe, hogy féltéglával 
szokta verni a mellét (érts: évi fél 
könyv az átlagfogyasztása); va
gyis csak a szemem, a tekintetem 
szabad. Szabad neki mászkálni a 
könyhalm okon, címeken, ára
kon. Ugyanis valaminek az ára, 
ami a könyvvel is történik. Le
épülve épül fel. "Az ám, ha
zám..." Az az ellenállhatatlan 
érzeted támad, hogy Budapest

egy-egy utcája már nem Magyar- 
országon van. Az ember nem is
mer rá annyi mindenre. Például 
a Vád utcára. Ez a lihegő flanc, 
valuta után nyúlkálás nem világ- 
színvonal. Emellett a Rákóczi tér 
ipara tisztes szép antikváriumi 
hangulat. Mercurius saruja túl lé
gies, a ruszki csizma túl drabális 
volt? Na most akkora igyekezet
tel: futódpővel iramodtunk meg 
a Nyugat ki se tárt karjai felé, 
hogy még belerohanunk az At
lanti-óceánba. Mintha a jó öreg 
reklámszöveg a fenétől kérdezte 
volna nyájasan: "Megette már az 
ehetit?..." Ez a teremtés hányadik 1 
napja? Ne tessék tartani, kérem- 

> » »  folytatás a 4. oldalon

GALL ERNŐ

A  C sipkerózsika-vita  
és u tórezgései
A Sütő András1 és Panek Zol

tán2 írásai között, majd azok körül 
a hetvenes évek végén kialakult 
polémia nem belterjes irodalmi vita 
volt. A Korunk, A Hét és főként az 
Igaz Szó oldalain napvilágot látott 
— gyakran egymással ütköző — 
dkkek, hozzászólások nem csupán 
a romániai magyar irodalom akko
ri problémáit feszegették, hanem 
az irodalom önmagáról alkotott tu
datát alakítva, az egész nemzetisé
gi-kisebbségi tudatra is mély hatást 
gyakoroltak. Sőt, ezen túlmenően, 
a Romániában élő magyarság álla
potáról, pontosabban a helyzeté
ben bekövetkezett romlásról 
árulkodtak. A vita befejező szaka
szában közölt írásában3 Kántor La
jos a szőnyegre került kérdések 
irodalom-szociológiai és olva
sásszociológiai, valamint lélektani 
elemzését hiányolta. Az eszmecse
re mai felelevenítésével a jelzett hi
ány megkésett pótlását is 
megkísérlem. Talán a szinte másfél 
évtizedes távolság kedvez egy

ilyen vállalkozásnak, mert meg
könnyíti a nézetek korabeli szembesí
tését átható sok indulat, elfogultság és 
számos más zavaró mozzanat kiszű
rését Az ilyen fajta "vita-szennyező" 
momentumok ugyanis bő választék
ban fordultak elő.

*
De miről is volt szó?
AKorunk 1978/6. számát a szín

háznak szenteltük. A már hagyo
mánnyá vált "súlypontos" szer
kesztéssel több — a színjátszást, a 
dramaturgiát érintő — írást szed
tünk csokorba. Köztük volt — a 
drámaírói kibontakozásának ma
gaslataira emelkedő — Sütő And
rás esszéje is, amelyben a szen
dergő Csipkerózsika metaforáját 
használva, a még megírásra, tuda
tosításra váró nemzetiségi-kisebb
ségi fájdalmakat, törekvéseket 
kérte az íróktól számon. "AszemiP 
két életre nyitó új mondandók so
kaságában — írta — egyetlen Csip
kerózsika alussza még álmát a sa-
» » >  folytatás a 2-3. oldalon
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A Csipkerózsika-vita...
dalomközpontúság-vita" — bizo-» » » >

játosság méltósága. Vagyis mindaz, 
ami e nemzetiségi létünkre alkal
mazott kategóriának alkotóeleme.”

Panek Zoltán— mindenfajta ki
zárólagosságot, tematikai megkö
tést és alkotói-stiláris előírást 
elutasítva — ironikusan, gúnyosan 
válaszolt. Egy akkoriban megjelent 
írásomra (A sa já to ssá g  m éltó ság a , A 
Hét, 1978.10.) is hivatkozva, a kö
vetkezőket szögezte le: "A sajátos
ság méltóságának hiábavaló haj
szolása (ha valakinek nincs, az is
tentől sem szerezheti be) szerintem 
a beszűkülés felé vezetne, míg áz 
egyetemességre való természetes 
törekvés mindenkor provincia-le
győző is (kísérlet), sohasem idősze
rűtlen nyitás, szükséges nyitás az 
emberiség irányába, még abban az 
esetben is, ha az emberiség hasonló 
törekvései közepette esetleg nem 
vesz tudomást várható remekmű
veinkről — nem mi leszünk szegé
nyebbek.”

Válaszában4, amelyben megfo
galmazott igényeit árnyalta, érveit 
pedig jobban átgondolta, Sütő azt 
emelte ki, hogy az idő, a mostoha 
körülmények szorításában csupán 
egy elkötelezett, népében gondol
kodó magatartást óhajtott példa
ként felmutatni. Fehér foltokat em
lített, ám semmi sincs távolabb tőle, 
mint valaminő uniformizáló buz
galom. Csak jelenségekre akarta a 
figyelmet irányítani, nincs baja az 
avantgarde-kísérletekkel és tiszteli 
a "tehetség változatos alkatainak" a 
parancsát. Ő pusztán az ember és 
em ber közötti kom munikáció 
szükségességét hangsúlyozta, 
mégpedig egy olyan történelmi pil
lanatban, amikor éppen nyelvében 
s így létében kell egy népcsoport
nak egyre inkább magát veszélyez
tetve éreznie.

És ezzel elérkeztünk a társada
lompolitikai háttérhez, amelynek 
ismerete nélkül sem a vitában s a 
körülütte kavargó szenvedélyeket, 
sem a polémia — mindmáig érvé
nyes — jelentését nem érthetjük 
meg. A hetvenes évek végén tar
tunk, s ebben az időben az a kettős
ség, amely ezt az évtizedet végig 
jellemezte, kezdett az egyértelmű
ség irányában átalakulni. Sajnos 
rossz értelemben. Tudjuk, az 1971- 
ben meghirdetett Ceausescu-féle 
"mini-kultúrforradalom" baljós fej
leményeket jelzett, ám a "gleichs- 
chaltolás” új szakasza eléggé 
vontatottan valósult meg. A fenye
gető tendenciák, bizonyos megszo
rítások ellenére a hetvenes évek a 
magyar kultúrában köztudottan 
"jó” évek voltak. A nyolcvanas évek 
küszöbén azonban a magyar mű
velődési intézmények játékterét fo
kozatosan összezsugorították. Az 
egyneműsítés programja a maga 
roppant veszélyességében kezdett 
hétköznapi gyakorlattá válni. Ha a 
hatvanas évek végén lezajlott "iro-

2—----------------------------

nyos nyugtalanító tényezők jelent
kezesével együtt -  végered- 
menyben egy alkotásokban, építő
n v ü á f  ítéS1kuen g3Zdag Periódusnyilasa is lehetett, Csipkerózsika
(nem egyértelmű sikerrel járt) éb
resztése már az erőszakos beol- 
vasztás felgyorsított ütemű poli
tikájának a rajtjával esett egybe. Ne 
feledjük, csak néhány év választott 
6 ril!,?ket a hírhedt "mangáliai be
szed -tői, a totális ideológiai ellen
b e n Í s X ^  tobzódásának a

Ám a startlövés még nem dör
dült el. Egyelőre az intézmények— 
a sokasodó akadályokkal küszköd
ve -  működtek. Sikeres, nagy ha
tású színházi bemutatók követték 
egymást, s a Kriterion-könyvek to
vábbra is szép számban kerültek ki 
a nyomdából. Volt olvasójuk, mint 
ahogy a kulturális-irodalmi sajtó
nak sem kellett e tekintetben külö
nösebben panaszkodnia. A 
magunk portájánál maradva, a Ko
runk megjelenésének 50. évforduló
ján (1976) nem csupán a honi 
magyar értelmiség érdeklődése for- 
dultjobban felénk, hanem -  az 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
es a Petőfi Irodalmi Múzeum ren
dezésében m egtartott — tudó
d j ? 5 ülésszaknak köszönhetően 
a f°yóiratrégi összmagyar szerepe 
is előtérbe6 került. Mindez ösztön
zően hatott egyrészt a tulajdonkép
peni szerkesztői munkára, más
részt ama nemzetiségi-kisebbségi 
funkciók ellátására, amelyeket 
(megfelelő szakosított intézmé
nyek hiányában) magunkra vállal- 
tunk.

Az 1973 óta megrendezett kép
zőművészeti kiállításaink fóruma 
a Korunk-galéria szintén jubilált: 
Nagy Imre alkotásaival az ötvene
dik vemisszázshoz érkezett7. 1975- 
ben szerveztük meg az első "Ko- 
runk-matinét", azzal a célkitűzés
sel, hogy e keretben kiemelkedő 
müveket és szerzőket méltassunk. 
W S-ig sor került az Erdeim Magyar 
Szótörténeti Tár első kötetének be
mutatására és Szabó T. Attila kö-
könwéS£ ei JakÓ 2si8m °n d  írás, könyv, értelmiség című művének
néprajzi munkák és több jeles szer
ző méltatására. Az Utunklzín*™ - 
las viták alapján minden évben 

a "Pezsgő-díjat", A Hét 
változatlanul jó formát mutatott; 
Hatékonysága növekedett

Bizonyos időre volt szükség an
nak a felismeréséhez, hogy a kultú-

i ™agasabb  szin tjein  m ég 
észlelhető mozgás és vitalitás egyre 
kevésbé ellensúlyozhatja a mélyré
tegekben végbemenő bomlást, ha- 

eliteredmények nem 
fedhehk el az iskolahálózatban ész- 
!  h®tő leépülést, a magyarul tanu- 

ló drekok szám ának  aggasztó 
csökkenését, a városok elrománosí- 
tasát, azt a folyamatot, amelyet 
csangósodasnak" minősítettünk

A magyar tömegekre nehezedő 
nyomás súlyosbodása, az ünnepi 
szónoklatokban, a vezércikkekben 
ismételt szlogenek és a valóság kö
zötti szakadék mélyülésével a köz
hangulat romlott. Megindult a 
szürkeállomány elszivárgása a ha
tárokon túlra. Nőtt az elbizonytala
nodás s a kilátástalanság. Az 
intézményekbe és vezetőikbe vetett 
bizalom megrendült, de egyide
jűleg az első tiltakozások is meg
születtek. Megfogalmazóik főként 
a magyarországi s a nemzetközi 
közvéleményhez fordultak (noha a 
közvetlen címzettek nem egyszer 
az ország vezető hatalmi fórumai 
voltak), szövegeik csak kerülő 
úton, főként a nyugati rádiók köz
vetítésével jutottak el a romániai 
magyar közönséghez.

Új, eszméltető tényezőként ha
tott, hogy az említett leleplező do
kumentumokra, tiltakozásokra (a 
párizsi Irodalmi Újságban napvilá
got látott Jelentés Erdélyből című ter
jedelmes dolgozat, Taikács Lajos és 
Király Károly beadványai) is tá
maszkodva, több magyarországi és 
Nyugaton élő író, újságíró, törté
nész, etnográfus stb. hívta fel a fi
gyelmet a romániai magyarság 
helyzetének rosszabbodására. Fő
ként Illyés Gyula és körének ilyen 
értelmű megnyilvánulásai rázták 
fel a közvéleményt, aminek hatása 
alól a Kádár-rendszer vezető körei 
sem vonhatták ki magukat. (Szemet 
szóért című 1993-as kötetében Sütő 
András a személyes élmény forró 
hitelességével számol be Illyés 
Gyula szerepéről s arról a hatalmas 
szellemi-erkölcsi segítségről, ame
lyet szolidaritása a kisebbségi ma

gyarságnak jelentett.) A romániai 
magyarság helyzete egyre inkább a 
két ország viszonyának megkerül
hetetlen elemévé vált. Az állampo- 
litikaként érvényesülő román 
nacionalizmust megszólaltató pub
licisták és történészek vehemens 
kampányokat indítottak, és ma
gyarellenes kirohanásaikat a nem
zetközi sajtó regisztrálta. Ezek a 
fejlemények aztán a nyolcvanas 
években az akcelerádó szakaszába 
jutottak8.

*
A hetvenes évek romániai ma

gyar irodalmát elemezve, Göröm- 
bei András egyik megkülönböztető 
vonásaként az irodalom és a filozó
fia (etika) találkozását emelte ki. "A 
hetvenes évek romániai magyar 
irodalmának jellegzetessége és 
erőssége — írta — az irodalom és a 
filozófia együttműködése, ez ösz
tönzi az irodalmat egyetemes érvé
nyű igazságok felé, a filozófia 
számára pedig az általános és el
vont igazságok életszerű gyakorla
ti szem besítését jelenti ." A 
Görömbei jelezte kölcsönhatás 
nyomai, következményei a Csipke- 
rózsika-vitában is tetten érhetők 
voltak. Ebben az esetben ez az 
együttműködés egyrészt a közvet
lenebb közösségi feladatvállalást 
fűtötte és igazolta, mársérszt vi
szont kiváltotta azoknak az ellenér
veit, akik — gyakran nemzedéki 
indítékoktól motiváltán — a C’neo- 
transzilvanista") ihletésű népszol
gálattól ódzkodtak. A különböző 
hatásokra s egy belső differenciáló
dás menetében a nemzetiségi elkö
telezettséget hangsúlyosan vallók 
és vállalók mellett egyre határozot
tabban hallattak magukról azok, 
akik az elodázhatatlan szemlélet- 
váltás jegyében a hagyományok új 
megközelítőiként, az elődök kérlel
hetetlen bírálóiként léptek fel. Kép
viselőik a szem élyiség belső, 
összetett világában találták meg al
kotásaik fő témáját, s ami tradícióik 
forrásvidékét illeti, ezt sokan az 
avantgarde-ban fedezték fel. A tár
sadalmiságtól való — fokozódó 
tartózkodásukat a gyarapodó csa
lódások, az illúziók elvesztése is 
táplálta, de természetesen nem hiá
nyoztak azok sem, akik valaminő 
szintézis kialakításán fáradoztak.

Az elmélet síkján, ám költészeti 
irányzatot is inspirálva, számotte
vő csoportként jelentkeztek a kü
lönvéleményt nyilvánító fiatal 
esszéírók, akik a Szitoegek és körül
mények című gyűjteményben léptek 
a nyilvánosság elé. Kezdetben 
többségükben Bretter Györgyre hi
vatkoztak ama — feltétlenül ösz
tönző — törekvésükben, hogy a 
régi ideológiai sémákkal, sérthetet
lennek tartott tantételekkel, mód
szerekkel szakítsanak. "Eret
nekségük” kétségtelenül terméke
nyítőnek bizonyult

Ha e változatos társada
lompolitikai háttérrel s a felvillan
tott kulturális-irodalmi közegben
— a romló helyzettől is neurotizált
— írók, költők, esszéisták érzé-
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kenységét, gyakran túlfűtött szen
vedélyeségét, zaklatott lelki állapo
tát szintén számításba vesszük, 
grosso modo mindazokat az összete
vőket megismertük, amelyek a Csip- 
kerózsika-vita résztvevőinek tudatát 
és lelkületét meghatározták.

Természetesen nem vállalkoz- 
hatom a vita teljes felidézésére, de 
a vélemények szelektálásában— az 
időszerűség ismérve alapján — ah
hoz a visszapillantáshoz is igazo
dom, amelyet a vita után kilenc 
esztendővel maga Sütő András ké
szített.10

Az időben történt eltávolodás a 
sok torzulást szenvedett polémiá
tól lehetővé tette Sütő számára, 
hogy — álláspontját fenntartva, ám 
higgadtabban s az önkorrekciótól 
sem elzárkózva — felfogását újból 
kifejtse. Erre a vallomástételre ak
kor került sor, amikor — Kányádi 
félelmetes metaforájára utalva — a 
romániai magyar művelődés már 
"égő szekértábor"-hoz kezdett ha
sonlítani. Ilyen körülmények kö
zött elevenítette fel a vitát Sütő 
azok számára, akik annak idején 
nem  követhették  figyelem m el, 
hogy egyben köszönettel is szemel- 
gessen a tűnődéseivel egyetértő 
vagy azokkal szemben érveket fel
vonultató egykori véleményekből. 
A vitapartnerek szövegeiből vett 
idézetek előtt újrafogalmazott kré
dó pedig így hangzott: "Azt is tu
dom persze, hogy a magunk arcu
latának irodalmi vetületét mily ve
gyes érzelmű és szándékú figyelem 
kíséri. Ismerem járható és járhatat
lan útjaink Szkülláit és Kharübdi- 
szeit. Ám ebből nem következik, 
hogy eddig még megíratlan sors- 
kérdéseink nem léteznek. Az egye
temesség megnyugtató tudatában 
provinciánk mindennapi számon
kéréseit lebecsülhetjük, de csakis az 
öncsalás klasszikus példája szerint.

Rien — írta naplójában szegény 
XVI. Lajos, és épp amikor már na
gyon szorult helyzetben volt. A töb
bit tudjuk.11"

*
E sorok, valamint a Sütő válo

gatta szemelvények egyértelműen 
azt mutatják, hogy a sajátosság s az 
egyetemesség viszonya, amihez az 
erdélyi magyar literatúrának az 
összm agyar irodalom m al való 
kapcsolata, általában a regionaliz- 
mus kérdésköre társult, a vita egyik 
legtöbbet firtatott problémája volt. 
Persze, ma is (tragi-) komikusnak 
tűnik, hogy voltak, nem is akármi
lyen fajsúlyú kritikusok, akik iro
dalm unk  európaiságát Sütővel 
szemben akarták védelmezni. Láng 
Gusztávnak válaszolva írta Bajor 
Andor: "Az is nyilvánvaló, hogy 
szerinte Sütő Andrástól lehet félte
ni irodalmunk gazdagságát, euró
pai mivoltát. Ebben a féltésben 
azonban az őrszem buzgalmának 
humoros vonásait vélem fölfedez
ni, lévén Sütő András irodalmunk 
legeurópaibb alkotója.12" Az — eb
ben az esetben — indokolatlan fél

Balogh Péter szobrai

tés azonban időnként kisebb-na- 
gyobb hőfokon jelentkező gond ki
fejezése volt. Miként kerülhetjük el, 
hogy irodalmunk — a maga külö
nösségében — ne váljék provinciá
lissá, valaminő "védett területen" 
megőrzött néprajzi kuriózummá? 
Ez a (jogos) aggodalom nyilván 
nem kizárólagosan erdélyi szoron
gást tolmácsolt, hanem számos kis 
nép, főként a hátrányos megkülön
böztetést elszenvedő nemzetisé- 
gek-kisebbségek írástudóit foglal
koztatja.

A Csipkerózsika-vita egyik ér
deme — s ezt ma, másfél évtized 
múltán világosan látni —, hogy er
re a szívszorongató kérdésre érvé
nyes feleleteket adott. A jövő 
perspektívájában is. Az egyik vála
szadó Szász János volt, aki a vitatott 
kérdést századunk jellegzetes fejle
ményének, a nemzeti-nemzetiségi 
lét, a jogegyenlőségért vívott küz
delmek fokozódó szerepének az 
összefüggései között vizsgálja. Jól 
látja, hogy az egyenlőtlenségek 
csökkentése, illetve folyamatos fel
számolása nem a szűk partikulariz- 
mus győzelmét, hanem az egye
tem es em beri érdekek hatéko
nyabb érvényesülését hozza magá
val. "Az emberi méltóság alapja 
nem egyéb, mint minden emberi 
közösség és benne és általa minden 
emberi egyed egyenlősége."13

Nem htok Szász János számára, 
hogy az egyetemes kérdések meg
oldásához a sajátosságok különös
ségeinek az útján lehet csak eljutni,

ám az sem marad rejtve előtte, hogy 
az ebszolutizált sajátosság féke
vesztett nacionalizmussá, avagy 
tényleg önelégült, ásatag vidékies
séggé manipulálható. És végül a vál
tozatlanul időszerű következtetés 
levonásához jut el: "irodalmunk sajá
tossága csakis a sajátosságok ellent
mondó egységében fölfogható."

Ez a sokszínűséget dicsérő ta
nulság maradéktalanul összecseng 
Láng Gusztáv vitacikkének — a 
mához is szóló — konklúziójával: 
"A nemzetiség lételeme a demokrá
cia és a türelem; elképzelhetetlen 
ellentmondás számomra, hogy a 
felé a társadalmi makrostruktúra 
felé, am elyben nem zetiségként 
élek, az anyanyelvemnek és műve
lődésemnek nélkülözhetetlen tole
rancia-igényét képviseljem, miköz
ben saját nemzetiségi közösségem 
felé diktatórikus elvárásokkal lép
nék fel. A nemzetiség a tolerancia 
modellje kell hogy legyen sajátos 
belső struktúrájában is, ezt követeli 
mind létének elvont etikuma, mind 
annak gyakorlati szükségletei. El
képzelhetetlen számomra a dogma 
kötelékeinek szaggatása, s ugyan
akkor saját dogmák vakbuzgó tisz- 
telete.n"

Sütő András már válaszában, 
utóiratként közölte, hogy— az Igaz 
Szó szerkesztőségének jóvoltából 
— (cikke leadása után) elolvashatta 
Láng írását, amelynek vitamódsze
rét, érvelésének higgadtságát to
vábbgondolásra késztetőnek tartja. 
A kilenc évvel később közölt sze
melvények között pedig azt a pasz- 
szust idézte tőle, amelyben a helyi 
alkotások nagyvilági értékek alap
ján való megmérettetésének egyet
len kritériumát a valóban nemzet
közi mércét megütő teljesítmény
ben jelöli meg.

Láng Gusztáv vitairata engem 
kétszeresen érintett. Elsősorban 
(noha nevemet nem említi) éppen a 
sajátosság s az egyetemesség, illet
ve a nemzetiségi tudat viszonylatá
ban, másodsorban a Korunk "új" 
folyamának okán. Cikkének alcíme 
ugyanis a következő volt: "Széljegy
zetek Balogh Edgár Az őszinte Korunk- 
képés Sütő András Csipkerózsika című 
cikkéhez." Ebből kitűnik, hogy a po
lémiájában nem csupán Sütő esszé
jét, hanem  Balogh Edgár ama 
vitacikkét is taglalja, amelyben az 
utóbbi Tóth Sándornak válaszol.

Mégpedig a követendő Korunk-ha- 
gyomány, illetve az 1957-ben indult 
folyam funkciójának a kérdésé
ben.15

Láng Gusztáv azzal indokolja a 
két írás közös nevezőre hozását, il
letve együttes megbírálását, hogy 
mindkettőben a "gyökerekre" hh 
vatkozó szemlélet bukkant elő. Ő 
viszont egyrészt úgy vélte, hogy ez 
a jelző s a benne/általa kifejeződő 
felfogás már eltűnt a romániai ma
gyar kritika szótárából, másrészt 
újrajelentkezésüket károsnak talál
ja. Bírálatával egy a korszerűség
nek, az európai modelleknek el
lentmondó s a vidékies betokoso- 
dást elősegítő orientációt kíván el
hárítani. A vitába ilyenténképp 
belesodródó Balogh Edgár nem ref
lektál érdemben Láng kritikájára, 
és megelégszik azzal, hogy újból és 
nyomatékosan hitet tesz ama honi
nem zetiségi "fővonal" m ellett, 
amely a gaál gábori Korunk-nak fő
ként a népfronti szakaszában érvé
nyesült, az 1957-ben indult fo
lyamban pedig túlsúlyra jutott, s a 
Sütő képviselte eszmeiséggel köze
li rokonságot tartott. Nem vállalta 
sem a maga, sem Sütő nevében, 
hogy a provincializmust s a roman
tikát táplálnák16.

Ami a Korunk körül kialakult 
nézeteltérést illeti, Tóth Sánsor an
nak idején főleg azt kifogásolta Ba
logh E dgár Itt és most cím ű 
könyvének (1976) koncepciójában, 
hogy szűkkeblűén ítéli meg Dienes 
László szerkesztői munkásságát 
(1926-1928) és nem méltányolja 
eléggé azt a "kultúraépítő", az er- 
déyi magyar művelődést "szellemi 
vitaminokkal"ellátó teljesítményt, 
ami nevéhez fűződik. Tóth Sándor 
egyetért azltt és most szerzőjé
vel abban, hogy a Korunk tény
leg a harm incas évek m ásodik 
felében k ap cso ló d o tt in ten z í
ven a honi so rsk érd ések h ez , 
ám azt állítja, hogy a Dienes- 
féle szakasz és a G. G. szerkesztette 
évfolyamok között nincs olyan sza
kadék, amilyet Balogh Edgár vél 
felfedezni. Nem fogadja el azt a 
korszakolást, amely a folyóirat pá
lyáját egy anacionális, kozmopoli
ta, polgári dekadencia jellemezte 
indulás után a "népben-hazában 
gondolkozó fő irányzat" kiteljese
déséhez vezeti.17 

(folytatjuk)
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FÉLTÖK — FÉLFILKÓ
> » > >  folytatás az 1. oldalról

szépen, holmi posztkönyves lo
gikai ugrástól: erről van szó to
vábbra is. A burjánzást csodálni 
kell, legfennebb egy félénk re
gisztráló gesztussal közeledni 
feléje, m int valami bibliotékárius 
Linné. Mert a burjánzás gyönyö
rű  és félelmetes, akár term é
szetes ú ton (értsd: levadulás), 
akár teremtés útján (értsd: szür
ke, mint egy állomány) jön létre. 
Mindenesetre ez már "nem em
beri". Persze ha belegondol az 
ember, a világ s az írás kezdetei 
óta szabályozhatatlan tenyészet 
volt a "könyvek" keletkezése, 
legfennebb koronként próbáltak 
Ráth-Végeskedni benne a kér
déskör éppen odacsöppenő Pli- 
niuszai és Brehmjei. De elállítni 
ezt a kiakadt Niagarát sem a 
könyvégetők, sem a cenzorok, 
sem az alexandriai judexek, sem 
az indexek nem tudták soha. Na 
az az érzése az embernek — a 
szabadlábon tévelygő elmeba
josnak, aki elhitte, hogy, aki azt 
hitte, hogy! — nos annak most itt 
a kirakat téglarakásai előtt (me
lyekben mint valami pregótikus 
Le Corbusier kápolnaromjainak 
dekoratív műomladékaiben, ott 
lappang Arisztotelész szöveg- és 
nyelvhű bibliofil kiadása, rep- 
rintje, melyhez még az avarok 
csórták el az így szerencsére 
m egm aradt egyetlen "korabeli 
kiadást" a következő horda elől 
— és a Menekülés a háremből 
Arisztotelésznél sokkal tetszető
sebb, izgalmasabb és hozzáfér
hetőbb  kövecskéje a csiszolt 
szexkorszakból) — az az érzése, 
hogy mindennek vége, az az ér
zése: csak most kezdődik min
den! Szóval jól állunk. Napokkal 
előbb m ár m egállapíthattam , 
hogy nincs veszve bármi sors 
alatt, kinél az antikváriumban az 
eredeti ár háromszorosáért is el
kel a tavalyi könyv és tíz száza
lékára leárazva se kél el más. Itt 
elkönyvelhető, hogy könyvelés 
folyik! Könyvezésl Hát m égha az 
egészen látszana az is, hogy Gu
ten b e rg  u tá n  enny ive l m eg 
ennyivel! Mert a technikák előtt 
le a cilinderrel; csak mintha a 
pult mögül kiálltak, kihaltak vol
na a szerkesztők s csak őrült kal
márok vezényelnék a parádét. 
Nyilván nem szabad általánosít- 
ni, de magánszorgalmú emlék- 
és szépírók "munkátskáit" itt 
már át se fésülik az alany-állít
mány misztériuma szintjén leg- 
a lább , csak  nyo m d áb a  öm- 
leszük? A vélemény felszabadu
lása az akadékoskodó akadé- 
mizmus jármától azt (is) jelenti, 
hogy Pityipalkó címlap és imp
resszum  m ellőzésével tudo- 
m ányoskodik. M indent azért

lehet és szabad ma itt, mert eb
ben az ál-bőségben már nem le
het tájékozódni. Egyedül Áfáék 
fontoskodhatnak, mert tőlük fél
nek, — az ostorból font kötéltől 
nem — a kiűzhetők. Ez a bőség 
már zavaró és főleg zavaros. A 
fölöslegesség udvari bálja, divat- 
bem utatója az ingyenkonyha 
képernyőjén: a lelki krumplile
ves kegyelem-egytálételét, irga
lom -uzsonnáját, jótékonysági 
vacsoráját nyelők, habzsolok né
ha felnéznek a falra festett luxus
ördögre és elképzelik, hogy ka- 
viáros az ő vacsorájuk is. Hogy 
mennyi "fölösleges" jelenik meg 
a ’könyvkínálat" ürügyén, arra 
komolyan nem gondolhat senki. 
"Fölösleg pedig nincs" — mond
ta ki valaha Könyv(het)es Kál
mán királyunk is ama annyiszor 
félrem agyarázott, szövegkör
nyezetéből hol az Alföldre, hol 
Erdélybe, hol Minesotába kitele
pített töredékében. Utódai, tök
h e te s  k isk irá ly ék  m eg is 
erősítették, hogy fölösleg nincs, 
csak vegyesházasságok: Minden 
külön értesítés helyett Könyv Je
nő elvette Kurucmálér Arankát; 
Könyv Kázmér és Agátha Kristóf 
egybekelt; Könyv Putyuri elje
gyezte Disszer Tádát... Egy biz
tos, ezek a frigyek mind valaki 
esélyét jelentik: esélyt a piac, a 
polc, a lélek és a tudat könyves
polcai felé. Am közben itt valami 
öli a könyvet. Annak ellenére, 
hogy folyton-folyvást sikereket 
könyvelünk el. Hogy moly öli, 
vagy tök öli — a végeredmény 
szempontjából mindegy. Miköz
ben sírógörcsőt kapunk a kapad- 
táshiány miatt, eddig sosem látott 
kapadtás nyilvánul meg. A sze
mét, a hulladék "esélyd" és az én 
olvasóim esélyeim ugyanis fordí
tott arányban állnak egymással. 
Mint a kártyakirályok, dámák és 
tökfilkók két félfele. Mikor melyik 
esik felfele — nem mindegy. A 
könyveknél semmi sem hasonlít 
jobban a kártyákhoz.

SZILÁGYI JÚLIA

Mai famée
Rosszhírű környék. Ide érkezem  meg, hajnali órán, e 

szürke-bam a-rózsaszínű térre, a Gréve-térre, ahol a püs
pöki inkvizídós bíróság ülésezett, s ítélte el, végeztette ki 
a johanniták büszke nagym esterét (persze azért, am iben 
ártatlan volt). Párszáz m éterrel odább az Interpol, a Quai 
des Orfévres és a virágpiac, valam ivel m esszebb egy ki
rálynő lépett ki a m ár akkor ötszáz éves börtönből - előtte 
vagy nyom ában szépasszonyok, költők - Dubary, Corday, 
André Chénier — a vérpad felé. Rossz h írű  környék — ez 
a Notre Dame. Keleti oldalán a királyszobrokat, hatszáz 
évesek voltak, lefejezték, aztán M alraux, az író és m inisz
ter, m ikor m ár nem  volt forradalmár, nem  ölt em bert, nem  
lopott m űkincset és nem  bom bázott falangistákat, m in
dent, nos: m ajdnem  m indent helyreállított. Rosszhírű 
környék. Legszebb a világon. A Régi H ídon lépni is alig 
merek. És nem  eszem  — hiába ajánlja az ú tikönyv — 
Berthillon-fagylaltot Szent Lajos szigetén. Rossz h írű  kör
nyék. Ott lakom  a M ontm artre tövében. Éjszaka nyugod
tan alszom  És m ásnap nem  lépek be a Louvre-ba, m ert 
visszariaszt Jeoh M ing Pei am erikai építész üvegpiram i
sa, a parkoló és a fogadócsam okok, pedig  sem m ivel sem  
rosszabb hírnek, m int Medici M ária Kis Galériája. Egy 
francia király, kedvencem , a tem plom ban leszúrt IV. H en
rik halt meg a Louvre-ban, no m eg hívei, de m ár koráb
ban, am a Szent Bertalan-éjen. Én nem  m egyek be - rossz 
hírű helyek. M ercur hegyén — a réginél is régibb króni
kákban, a gyanús-elm és istenség tem plom át nem, de 
m eglelem Saint-Denis apátságát, a Place Pigalle úgy se 
nekem  való, túl drága, túl olcsó látványosság, továbbvisz 
a metró, gyönyörű, kevert vérű színesbőrűek között — 
"Rosszhírű negyed!" — figyelmeztet vendéglátóm , Stép
hane, am ikor "haza" érek, a m anzárdra, nem  is igazán régi, 
úgy kétszázötven éves, és parkettam intáját ”á l'hongroi- 
se" m ódolták m eg— világosít fel elismerően a régi-messzi 
kollégák m unkáját a szalonban éppen  felújító párizsi m es
ter.

Boulevard d'Omano, 199Z október 11.

Köröndi Jenő: Vízparton
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EGYED EMESE

MESÉK
Lobbanás
— Talán születik egyszer egy 

kislány, aki elég csöndes lesz 
m eghallani a tiszavirág-rajzás
ban a szélsodorta, már érthetet
lenné kopott varázsigéket; aki 
kútjaink, tűzhelyeink fölött őr
ködhetik majd. Harmadik életé
vére ragyogó lesz a pillantása, a 
kilencedikre ködbe bújt kasté
lyok ajtóit nyitogatja, a tizenket
tedikre lénye megédesül, mint az 
érett szőlőfürt.

(A nimfa nem szólt közbe. A 
nyüt tenger lányára gondolt, aki 
honvágyból született, s így e föl
dön nem lelhetett hazára. Hall
gatta a féfit, s hagyta, hogy szö
vögesse éjszakai pihenés helyett 
vagy éppen pihenésül a vágyi
dő semmibe tekeredő vásznait.)

— Egyetlen mécses ideidéz
h e tn é  a v a ló ság o s o tthonok  
meghitt belsejét; mitől is tarthat
nánk, ha világít egy gyermekte- 
nyém yi olajmécses? — és már 
gyújtotta is a bátorító lángot. 
Karcsú ujjai árnyékszárnyként 
lebbentek a fénytől a fal felé, 
ahol — milyen résen szökhetett 
be? — szenderlepke búgott; bár
sony testén szelíd rajzolatú ara- 
beszk.

— Hátha éppen ez az a kis
lány — kockáztatta m eg Bégoé 
—, csakhogy nem ismerjük fel 
szendergő álarcában.

Aztán arra gondolt, 
miféle lepkeszárnyak 
verdesését figyelik ár
va éjszakáikon — be
lü lrő l — a várandós 
asszonyok.

— H a sz á m íta n i 
k e z d e sz , nem  érsz  
semmiféle jövendőt — 
esett meg a férfi szíve 
az elhallgató nimfán.
— M ég csak anny it, 
hogy feltétlenül meg 
kell érn ie  a tizenkét 
esztendőt, hogy a cso
da megtörténjék.

A lepke a m écses 
fölé szállt és rögtön el
lobbant.

Bégoe fö lsiko lto tt 
és a földre döntötte a 
m egm aradt olajat.

Cytheris a halálról 
á lm odo tt, és hom lo
kán, nyakán elem yedt 
a m ásko r oly feszes 
bőr.

A képek és a vélt zö
rejek belső riadalom 
má álltak össze; sugár 
te s te  gom bóccá rán- 
dult szinte; rettegő fe- 
gyenc volt már, vagy

előéletétszenvedőcsecsemő.
A fürdő mozaikképére gon

dolt, saját kacér mozdulatára a 
liliommal. Letépte nyakáról a 
láncot, a borostyán, benne a haj
dani lepke meleg volt, élő me
leg.

Ma pedig a legrövidebb nyári 
éjszaka előtt várhatjuk, hogy a fo
hász a mi tüdőnket, légcsövünket, a 
mi hangunk húrjait keresse, hogy 
összekössön minden csöndet vala
mi érthetetlen mámor, a felismeré
sé, az eredet felismeréséé; ki hiszi el, 
hogy nem éppen ilyennek, hogy 
nem igazságul formáltattunk— el
végre létezésünk igazsága jelenva
lóságunk; és csontjaimban már a 
halál, de hajlékony karjaimban még 
az élet gyűrűje, nem igaz?

A nappalok hossza
— Borlevesen kívül semmit 

sem kaptunk, még halat sem. Az 
e llenségem nek sem  kívánok 
ilyen utat, a tüdőm megtelt por
ral, az agyvelőm felforrt, és a 
hágókon fél napig is kanyarog
tak velünk a ravasz helybéliek. 
Alszol, Xenophón? Látszik, hogy 
képtelen vagy szemlélődni és 
emészteni egyszerre, igaz is, van 
még valami abban a palackban? 
És vajon korán zárják itt is a vá
roskapukat?

— Az a bolond nő azt mondta 
nekem, hogy ez a nap, ez az éjsza
ka egy új isteni végzés, egy új sors 
kezdete; ezen jár az eszem szé
gyenszemre. Mi tagadás, gyer
m ekkorom  óta k íváncsi 
természetű vagyok... Volt olyan,

hogy elképzeltem, amint istene
inkre rázárjuk az ajtót, s aztán a 
m ennyezet résein át figyeljük 
mindenható vergődésüket, mint 
ők szoktak rajtunk mulatni látha
tatlan magasságukban... Zavar
lak?

— Mondjad csak; látszik, mi
lyen született fecsegő vagy.

— Nappal különösen élénk 
vagyok, most már a fáradtságot 
sem érzem, taníthatsz valamire.

— Próbáld összeszedni az 
eszedet, fiatalabb korodban ma
gad is állítottál ilyesmit: a hold
nak  saját fénye van , am ely 
azonban csupán körötte dereng 
mert a nap kilövellő fénye elho
mályosítja. Az erősebb fénynek 
ugyanis az a természete, hogy el
homályosítja a gyengébbet. Ugyan
így történik a többi csillaggal.

Egy félbeharapo tt 
szó, egy rosszul meg
szerkeszte tt m ondat, 
egy botlás a legsimább 
úton vagy padlón— pil
lanatok az éber nappal 
tagolatlan idejében. Em
lékezetes semmiségek 
adják az idő mélységét, 
a világosság hosszát.

Valahol almafát ül
tetnek egy lepkesorsú 
leányka emlékére, vala
hol betemetik az elár
vu lt kutat; próbálom  
megfejteni saját gyer
mekkori naplóm titkos
írásos feljegyzéseit; a 
nap hossza? Gúzs az 
emlékezeten.

A szökés
Nem szerette sem a 

tejet, sem a birkahúst. 
V álogato tt m ódokon 
menekült tőlük, aztán 
volt, amikor úgy a gal
lérja mögé töltötte-nyel- 
te az undorító porciót, 
hogy visszakérőzhesse 
egy óvatlan pillanatban. 
— Talán m egátkozott 
valaki— gondolta néha.

M áskor m eg elm oso lyodo tt, 
mert hátha kérődző volt ő előbbi 
életében...

Az bizonyos, hogy a kolom- 
pok, csengők hangját mindennél 
szívesebben hallgatta; és szerette, 
ha meglepte az eső a virágos ka
szálón. H allo tt valam i távoli 
nagy kikötőről, mimes truppok
ról, egyszer meg valaki hang
szerfá t k e re se tt a szállása  
közelében; ezek a félig sem értett 
dolgok adták sóvárgása tulaj
donképpeni anyagát; volt végre 
miből felépíteni bár egy igazi ál
mot.

Aztán egyszer, önmaga szá
m ára is váratlanul eldöntötte, 
hogy vége, itt minden idegen és 
mindenki ellenség, de legalábbis 
imáim as.

Nem  m ent öt m érfö ldnél 
messzebb. De elszánt volt, mint a 
szökevények.

Már könyv nélkül tudom a 
szavaidat, Antiphón, s ha lenne 
egy fiam, bizonyára hozzád kül- 
deném beavatásra.

TO ME ON ESZTI TO MEO 
ON - mondanád, de ismersz, in
kább legyintesz a magamfajta 
botcsinálta okoskodó maximáira, 
no ha érdekel: tejleves és lazac — 
ezzel vártak itt téged is, nagyér
demű mester.

A társzekér pedig nélkülünk 
is megteszi a távot; egyik teker
csemet mégiscsak a saroglyábán 
felejtettem. Vale, X.

jól tudod, hogy a szemrehányás 
szavai magam felé hulló korbács
ütések, hogy minden —  akár ki sem 
mondott — szentségtörő gondolat 
átok formájában hull vissza a gondo- A 
latot rejtegetőre; hogy is reményked- 
hetném bármiben, amikor mertem 
kérdezni, amikor akartam érteni — 
amikor emberi ésszel a mindenség 
igazságát kértem tőled számon. Ki- 
mondtam a gonosz szót is, bírám 
vagy; a lázadás a büntetés követelése; 
hübrisz, nem diabolia —, s miért is 
vagyunk képtelenek a bizonytalan
ság elviselésére? — Könyörülj raj
tunk, ámen, ámen.
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rcftáiw múmI a is
fin ina/'cf minden rabszolga nép szerkeszti: /qa
jármát megunva olajra lép Fekete Vince

S Ü T Ő  IST V Á N  VERSEI
ZÖLD KIRÁLY
a zöld. király kártyában szóke férfi 
hadd látom én az életben mire ment 
forgatta-e szerencse kénye-kedve 
ott lenn a mélyben s volt-e odafenn
van-e már háza fia felesége 
a szobákban csend s ha fúj az esti szél 
a székek ha bent az alkonyaiban ülnek 
az ablaknál áll és ugyan még mit remél
a külváros szólal fölvergódve versig 
ha dünnyögve és búsan mégis verset morog 
miféle ablaknál honnan hova látni 
követ sárt és halált köhög fel a torok
a külváros szól lumpenek proletárok 
körhinta pördül zajos egyveleg 
indulók hajtják trombitaszóra körbe 
és hullnak hullnak róla egyre az emberek

gajdolják hogy nem ilyen lovat akartak 
és megbillen a hinta falova 
boros kedvvel megrúgják csépelik 
én istenem vidd ókét valahova
mert száll a hinta örökké körbe-körbe 
lassan már az sem szólal hittel aki érti 
az ablaknál míg merül az alkonyatba 
a zöld király kártyában szóke férfi

Doktor VéTé levele
ami elmúlt az sajnos elmúlt és nem szabad 
bepiszkítani emberi gyengeségeink vagy 
emberi gyengeséged gyűlölethez vezethet 
tudod én már abba a helyzetbe jutottam hogy 
a múltat kezdem kitörölni és csak a szép 
marad meg hogy mennyire szerettük egymást 
ennek az emlékére kérlek hadd hogy lelkűnkben 
maradj meg jónak becsületesnek 
ezt próbálom gyermekeid lelkében is fenntartani 
engedd hogy gyermekeid szerethessenek és 
lehessetek méltók egymáshoz
eW
esetleges találkozás csak káros lenne 
mindannyiunk lelkében a sebek kibomlanának 
és sok-sok kellemetlenség lenne belőle 
én már nem tudok veled élni lakni 
olyan sok minden történt közöttünk

hadd el vété hadd el vété 
HADD, ELVÉTÉ

de mit de mit de mit
hazugságaink között arcra borultan ámítjuk 
egymást és önmagunkat de mindENNEKélnie kell 
így hát kinyújtom felé a kezem kérőn és emlékezőn

DÁNIEL JÁTÉKAI
majd könnyű villamos hintákra pattanunk és 
elhagyjuk a kerékpáros hadseregeket ugye fiúk szép

élet a
elhagyjuk az udvartereket ezeket a rikoltó 
páva-udvarokat s a bujdosónál piros vér hull 
őszi sárba köd előttünk köd a könnyű 
villamos hintánk után

te még szépen nem játszottál kéred szépen 
nem játszottál milyen játékaid vannak 
például zöldecske elnagyolt arc 
csak a szemek zöldje vagy egy templom 

a naplementében
a boltíveken goromba barna barátok 
vagy fából faragott király amint 
oszlopcsarnokában országalmafűbe harap 
talán zöldarany fogadók cégére s a jó bor 
és egy sétány Velencében szelencében őrzött 
dohány árnyalatára bámuló délután talán 
egy angol költő kertje s szalmakalappal maga a költő 
szobra és jobbra és jobbra ballétre szenderülni

önmagával töltékezik a szó hiánya is önmaga 
addig jutottál hogy nem kitalálod de felismered 
a képet ez tehát éhség az látni akar 
az agy látni akar ingerszegény szegény egy szeg 
és belefúródik a képbe hol is maradtunk 

hintánkról átülünk a mozgójárdára 
vakon kéregetni haladunk 
valami mozog velünk

A Z UTOLSÓ ÜNNEP
Teréz emlékére 
1
dicsérjelek hogy eddig bírtad 
a CSAK csapdáját szavammal kerüljem 
a mozdulat mely türelmedről hírt ad 
most szabadult madár köröz ingerülten
így élünk zsúfolt verssorokban beszélünk 
kínos keserves idegen anyanyelven 
verses romokban hever a történelmünk 
nincs otthona a szónak hogy hazamenjen
építkezhet-e majd áetedből tovább 
úgy hogy kér vesz és cserébe téged megáld 
lehetsz-e még tündéri nyersanyag

vagy kiégett vörös nyers salak 
az élet mit még nem éltél s marad 
annyi amennyit én tettem hozzád 
2
látod most szeles üres április van 
szél fúj a versek közötti éjszakában 
kilenc éve most áprilisban 
akkor a borszéki nászéjszakában

a szelet hallgattuk a bevetetlen ágyon 
éjfél után és a jövő kísértett 
átfújt a hideg kibérelt faházon 
múltjanincs jövőtlen akkori kísértet
s már így ültünk egymást vágyva is meg unva 
percekre az időtlen jövőbe hullva 
s már így őriz meg a versemlékezet

a szelet hallgatjuk örökösen s újra 
benned és bennem és áprilisban fújja 
nincs kezdete és múltja bevégeztetett 
3
dicsérjem magam hogy eddig bírtam 
s hogy ehhez nem kellett türelem 
minden soromban amit leírtam 
ha nem szólalsz is de dsz velem
lesz-e még versem most már zengő 
ezüst ágak között mese-bongó 
szellő fújta színes fátyolkendő 
napsütötte barna bársonydongó

vagy kopár komor a súlya vas 
árva most már gazdákat cserél 
földbe taszít mint már annyiszor
ha magam maradtam míg süvít a havas 
üres időtlen áprilisi szél 
s kezdődhet a pompás férfikor
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MÓZES ATTILA

A költő „arcfogyatkozásai"
BOGDÁN LÁSZLÓ

A megbilincselt 
költő

1973. november 6-án éjszaka 
fél egy körül hosszú, meg-meg- 
szakadó csöngetés vert fel első ál
momból. Valamelyik ökör, mo
tyogtam, szintén felriadó, ijedt 
szerelmemnek és kitámolyogtam 
ajtót nyitni. Küldd el, szólt ő még 
utánam, s nem gyújtott villanyt. 
Az ajtóban középkorú, pocakos 
milidsta állott tovarasul Bogdan — 
kérdezte. Biccentettem. Öltözzön!
— kacsintott —, velünk jön!

Nem értettem semmit. Hogy
én? — húztam az időt. — Miért?

— A kapitány elvtárs hivatja — 
magyarázta a hekus béküléke- 
nyebben s újra kacsintott.

— Ha reggelig nem jönnék 
vissza — szóltam , fogam közt 
szűrve a szót közben magához 
térő és fürdőköpenyben az ajtó 
között didergő elképedt szerel
m em nek—, hívd fel Sanyi bácsit!...

A  milidsta érthetett magya
rul, mert elnevette m agát.— Nem 
tudja, miért hívatja a kapitány elv
társ, ugye? — kérdezte már a ko
csiban, s gyorsított. Elkerültünk 
néhány tántorgó részeget.

— Nem — ismertem be.
Kuncogott. — Majd meglátja,

hamarosan meglátja!...
H át megláttam. Egy homá

lyos folyosón m entünk végig, be
ny ito tt egy terem be. Az éles 
fényben káprázott a szemem, 
ezért csak másodpercek múlva is
mertem meg Danit. Ramatyul né
ze tt ki, haja szem ébe lógott, 
dzsekije elhasadt a vállán, szája 
körül alvadt vércsíkok, a keze — 
a jobb keze, amelyikkel ír, gon
doltam azonnal rosszkedvűen — 
a korláthoz volt bilincselve.

— Ismeri? — kérdezte a mili
dsta.

A kelleténél gyorsabban bó
lintottam. — A barátom.

— Ez a szerencséje! — jelent 
meg a kapitány, akit rendőrségi 
tudósító koromból ismertem. — 
Ha nem magára hivatkozik, el is ítél
tethettem volna, gyorsított eljárás
sal.

— Miért? M it csinált?
— Azt majd elmondja 6 — le

gyintett a kapitány. — Jót áll érte? 
Hazaviszi?

Bólintottam, ő  szemével uta
sította az őrmestert, szabadítsa 
meg Danit bilincseitől.

Elköszöntünk. Amikor karon- 
fogtam — támolygott! —, érez
tem, hogy reszket.

— Várjanak — szólt utánunk a 
pocakos zsaru.

Megfordultunk. A döbbenet - 
talán a félelem? — kiülhetett az 
arcunkra, mert elnevette magát.
— Ahogy elhoztuk, úgy is visszük

haza — nevetgélt —, nehogy még a 
kicsi elvtársnó felhívja Dali elvtár
sat. Kár lenne ilyesmiért felébreszte
ni.

A  kocsiban Dani már jól hall
hatóan vacogott. Megköszöntem 
a fuvart, kezet ráztam a zsemyák- 
kal. Dani közben a falhoz támasz
kodva állt, s amikor a járőrkocsi 
elporzott, ellenségesen kérdezte: 
— Most elégedett vagy, baszd meg. 
Legyek hálás?

— Tólem - fordultam el s meg
indultam fölfelé a sötét lépcső
házban. Hallottam a maszogását, 
hűségesen caplatott utánam.

— Bátyám — kérdezte az ajtó 
előtt, akkor fedeztem fel, már ha
lottsápadt volt —, valami mókus
víz... izé, nyakolaj... valami lesz?

Bementünk. Szerelmem az 
ágy szélén üldögélt, felöltözve, a 
telefont fixírozta. A lakás ki volt 
világítva. — Hát ti? — kérdezte. 
Bontott üveg rumot nyomtam a 
Dani reszkető kezébe, meghúzta, 
krákogott, ismét meghúzta, s mi
közben szerelm em  egy vizes 
zsebkendővel igyekezett letörül- 
getni a vércsíkokat az arcáról, 
minden átmenet nélkül kezdett el 
röhögni: — Ha tudnátok, milyene
ket mázoltam be ezeknek a hülye mi- 
licistáknak — már fuldoklóit s a 
kezét tapogatta.

— Hányadika van ma? — kér
dezte a szerelmem.
» » >  folytatás a 8. oldalon

"mert értened kell évám 
ó évák
az örök hómezőkön némán 
s délcegen lovagiunk átal"

Ismét egy korán lezárult élet
mű, egy" újra bemutatandó" köl
tő, ak it nem  kö ltészetének  
m egm ásult m inőségében, ha
nem perspektívánk immár örök
re beállítódott másságában kell 
"előszavazni". Vénülő szemünk
kel hajiunk egyre közelebb a 
mindinkább távlatokat, új, más 
távlatokat nyert versekhez; mi 
még változhatunk, e költészet 
már nem; nem bővül már, esetleg 
csak az olvasóban válik mind 
mélyebbé, amint a magyarázó 
élet egészen új, eleddig figyel
met elkerülő motívumait kieme
li, mások kissé háttérbe szorul
nak, fakulnak a megmásíthatat- 
lanság ismeretében.

Sütő István korán kóstolt belé 
a közlés először inkább kellemes 
ízeibe, s ugyancsak korán a köl
tő-lét fanyarságába, bár tulaj
donképpen későn érő költő volt. 
Mindig szerette a mutatványt, a 
költészetben is, de mutatványai 
sosem hatottak önfitogtatásnak. 
Fölényesen kezelte a szonettfor
mát, s az olykori kancsalrímeket

mindig föloldta, mert nem sze
rette a disszonanciát. Mert benne 
volt a disszonancia, s a szonettek 
és terzinák egyensúlyért eseng- 
ve bongó rímei után szabad- és 
prózaversek leplezetlenül csi
korgó, görcsökben feltáruló dü
hei törtek elő óhatatlanul belőle: 
a hajlékony kecsesség után a 
nyers erő elemi megnyilvánulá
sai.

Köteteit maga szerkesztette 
egésszé, nem is gondolva a ha
marosan bekövetkezőkre, mert 
aki m ég készül valam ire, az 
ugyebár nem gondol korai halá
lával. Nem? Hogy újralapozom a 
Nagy családi albumot, olvasom a 
verseket, meghökkent: annak 
idején mennyire elkerülte figyel
m em et az elm úlás-m otívum . 
Idült magányában élhette át oly 
hitelesen ezt az érzést, azokon a 
meddő órákon, amikor a költő 
úgy véli: leszámolt mindennel és 
leszámoltak vele. Az embernek 
nem tesz jót a magány, a költé
szetnek, úgy tetszik, igen. Mert 
szólott Dániel: "hisz nem e világ
ból való vagyok (...) aki szólni 
tanult az/szóljon bármilyen sor
sa van". És belátta: "már csak az 
elmúlt jövőről emlékezhetek”. És 
fölismerte, fölismertették vele: "-
- - mert te dolgozni se tudsz jól -
- - /  —  mert én verset is csak - -
----- / ----------másképpen tudok
írni". Az én Dániel versei némi
képpen meglephetik az olvasót, 
mert előző két könyvével ellen
tétben e költemények hangulata 
egységesen rezignált, egykoron 
összeszorított szájjal m ondott 
sorai halk dünnyögéssé szelídül- 
tek-mélyültek, s bár a hangvétel 
továbbra is büszke, öntudatos, 
de nem rátarti is. Sirály követi 
így hullámzó vizek vonalát, csak 
n á la  érintve a tükröt, amint ez a 
kö ltészet "létm entén" siklik, 
mindig némi távolságtartással, 
csak olykor horzsolva, sosem ha
sítva is a felületet, mintha csupán 
nézegetné magát benne, s szo
m orkásán ám uldoznék, hogy 
vajmi keveset lát a sötét folya
mon. Nyugodt álmok kevered
nek borzongató látomásokkal, s 
a m últak érdes tényvilága is 
olyan e versekben, mintha fi
nom, alkonyszínű üvegholmin 
keresztül szemlélnek mindezt: 
Dániel elárultatásait, megcsala- 
tását, magárahagyottságát, meg- 
gyötretését. "miért nem tud 
tam /hogy a sajgó hiányok szere- 
tete az igazi érzelem/mert azt 
elvenni nem lehet és csak min
dég gazdagabb", hangzik elvi
se lt m eg a láz ta tá so k  és 
m éltatlanságok verspárlata, a

> » »  folytatás a 8. oldalon
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A költő „arcfogyatkozásai"A m egbilincselt 
k öltő
> » » »

— Már november 7 — mond
tam. — Sátoros ünnep.

Amire mi is elkezdtünk fel
szabadultan nevetni, egymás ke
zéből tépve ki a rumosüveget, 
Dani már sírt. Hogy ő milyen egy 
állat... Nem részletezte, többet 
nem szólt akkor éjjel. Tulajdon
képpen a pontos dátumra is a »sá
toros ünnep« miatt emlékszem. 
A ddig is jóban voltunk, olyan 
m eghitten  tud tunk  bakalódni, 
mintha óvodás korunk óta ismer
tük volna egymást, de barátok 
csak azután lettünk. Sok minden 
történt persze, nemsokára a teljes 
»mélyponton« egy csomó köny
vemet el is adtam neki. ő  akkor 
éppen szolid kispolgári életvitelt 
imitált, állás — kul túrakti vista 
lett átmenetileg! —, fogorvos fele
ség, lakás, heti lottószelvény, nap
közi, a gyerekeknek. Könyveket 
is kezdett gyűjteni, sőt, még ex 
librist is csináltatott. (IXSzép piros 
ex libriseket. Rá tíz évre, amikor ő 
került (egy box-kifejezést idelop
va) a padlóra, visszavásároltam 
tőle egykori könyveimet, a rózsa
szín N ém eth László-sorozatot, 
Babits, Rákos Sándor, Füst Milán, 
Vas István, Kosztolányi köteteit, 
etc. Hol volt már akkor a »szolid 
polgári életvitel?« Széthulló dísz
letei már-már maguk alá temették 
a költőt. A hetvenes évek elején 
izzadva, nagy igyekezettel "kiépí
tett" kispolgári miliő káprázat- 
ként foszlott szerte, s Dani örökké 
összerezzenőben, fogcsikorgató- 
ban éldegélt a nyugtatok félhold
jai alatt, "a hallgatás és kihallgatás 
erdélyi nemzetköziségében.” Per
sze absztinenciái se tartottak soha 
túl sokáig, mire kialakulhatott 
volna valami, "jött a kegyetlen al
kohol (hogy ismét őt idézzem, 
mégiscsak ő ismerte a legjobban 
saját m agát) és összetört min
dent." Ha az ő szétszóródó könyv
tá rá t is m egjárt könyveim et 
nézem, mindég minuciózus apró
lékossággal vizsgálom meg az 
utolsó oldalra gondosan bera- 
gasztgatott kicsi piros ex libriseket.

Persze a versek mindezeken 
túl vannak, de végső soron a ver
sei mélyén fortyogó, ki-kirobba- 
nó elégedetlenség, sértettség, 
harag is ugyanazt jdzi, mint ezek

a puszta létükkel, hivalkodó for
mákkal büszkélkedő vörös ex lib
risek. Valami felé törekszünk, 
elérjük, már nem lesz fontos, hul
lámhegyek, hullámvölgyek kö
vetik egymást a maguk monoton 
eufóriáival, s amikor már azt hin
nénk, most is megúsztuk s fogad- 
kozni kezdünk — magunk ma
gunknak —, hogy soha többé, jön 
az utolsó alattom os hullám  és 
szívgödrön talál...

Egyszer a tengerparton, a hul
lámokat nézegetve, amint önfe
ledten egymásból nőttek, hogy 
felmagasodjanak, majd habozva 
összetörjenek, afféle költői ver
senyre invitált. Két soromra em

lékszem: "de mi hittük, hogy sor
sunk nem hullám módra végzi, 
hittük, hogy lesz még Isten, ki 
szavunkat megérti..."

Persze ő sem volt istenhívő.
Mindketten szívesen idéztük 

egyik Mesterünk idevágó verse- 
zetét: "Isten/nekem ő stílus for- 
m a /m in th a  a N ílu s  foly- 
na/egyébként nincsen!..." De ez 
csak bonyolította, máig bonyolít
ja s valószínűleg még beláthatat
lan ideig bonyolítani is fogja 
labilis helyzetünket. Hiszen a 
mélyből jöttünk, a mélyből!...

S ő már nyolc esztendeje visz- 
szahullott oda. "Azöld király kár
tyában szőke férfi..." Nem foly
tatom, jól látható: az életben mire 
ment. Mindennek persze van va
lami borzongató tanulsága is, de 
mielőtt kimondanám, befejezem. 
Nyolc éve készülök utána, remé
lem, megvár. Már azt hiszem, 
nem kell túl sokáig várakoznia... 
Agyő!... Agyő!...

» » » »
sajgó vágy szemérmesen "tár
gyiasul", azaz a lírai én tárggyá 
személytelenedik: "bennem 
olyan szép és régi az a szán- 
dék/teáskannának vagy csak tá
nyérnak lenni/messzi idegenből 
érkezett ajándék/s tudnék a ke
zétől bár fölmelegedni", és csön
des óhajban hal el a férfigőgtől 
alig tompított esdeklés: "de kell 
a társ de kell de kell/vele teázni 
menni e l/a  pára olyan nyugta- 
tó /pám át paskolunk na úgy na

jó", s a "plusz-mínusz egy nap"- 
ok fenyegető lélekmorzsolásá- 
ban m úló  fegyenc-lé t fö l
villantott találékonysága csal 
apró, groteszk mosolyt egy pilla
natra a versbe, hogy aztán él
m ény szerű v é  tágu ljon  az 
olvasóban az általa talán meg 
sem élt "élmény": "és érezted 
amint benned időtlenné tágul - - 
—  /  az éhség". Saját apróbb-na- 
gyobb vétkeink s a nagy — mert 
mindig "egyénien fájdalmas" — 
elárultatások még az anyanyelv
nek, e mindenki számára világ- 
b iro d a lm a t terem tő -je len tő  
csodának is fintort vetnek a kiáb
rándultság óráin: "ezek a szavak 
a szavak hiába nyúlok mögé
jük... majom a tükör m ögé/ ott 
semmi sincs..."

Jóllehet a versek többnyire 
befelé és a múltba figyelnek, a 
müveit költő mégsem tagadja 
meg magát: nem idéz, hanem be
épít, hasonít, szervesít művelt
ségélm ényt, aztán barátokat 
szólít meg az emlékezetben, volt 
társat idéz maga mellé egy illú- 
ziónyi időre. Nyüt vagy burkol
tabb utalások esnek kortárs vagy 
előd-költőkre, -írókra (Kenéz Fe
renc, Á. V, V. Á., B. Á., Nagy 
László, József Attila, Ady, Petőfi, 
Berzsenyi, Balassi); doktor VéTé 
nyüt, szókimondó s mégsem ri
deg levele a verstördelés ritmu

sával kopogja a mindörökre s 
egyben a sohamár hangulatát. 
Sütő István posztumusz köteté
ben nem lázad, nem lázit s nem 
vádol. Csöndes, nem szenve- 
délytelen vagy szenvtelen, csu
páncsak visszafogott ez a (most 
már sosem tudjuk meg) kitérő
nek, m egnyugtató pihenőnek 
vagy pedig végleges hangnem
váltásnak szánt kötetegység a 
költő idő előtt lezárult, éppen 
csak megkezdett, de távlatokat 
sejtető "életművéből". Ne töp
rengjünk azon, hogy csonka, le
z á ra tla n  vagy  ép p en  kerek 
önmagában is ez a három kötet
nyi é letm ű-töredék. Valami, 
egyvalami bizonnyal kiderül a 
megjelent könyvekből. Az, hogy 
költő volt, s mindig szembené
zett, ám ugyanakkor ember is 
volt, s a vüág szemmel verte. 
Hát persze, hogy nem bírta ki, 
csak ideig-óráig, míg a forma fe
gyelme tartotta össze, meg. Ab
ból a fajtából való volt, aki har
mincnyolc éven keresztül hal
doklik. Költő volt, erős, gőgös és 
mindenekfölött sebezhető. Ver
sei tanúsága szerint: én, Dániel. 
Azt hiszem, volt ő boldog is egy- 
egy versében, emberként azon
ban gondosan titkolta ezt. Vagy 
talán csak lehetett volna boldog, 
ha beéri az emberméretre sza
bott, köznapi boldogsággal? De 
hát azért volt költő, hogy ne érje 
be! Egy idő óta tudtuk róla: az 
eljátszott ifjúkor eljátszott szere
pei közül a reménytelenség oly 
testhezálló volt számára, hogy 
végül őszinteséggé karcsúso- 
dott, egyszerűsödött. Tudtuk ró
la: egy idő óta "az ablaknál áll és 
ugyan még mit remél". Tudjuk: 
zilált életünk, nyeglén-hetykén 
kezelt egészségünk végül bosz- 
szút vesz rajtunk. Szeretném ki
áltani: Az ott, azon a vonaton 
csupán véletlen volt! De nem hi
szem, végképp nem hiszem már, 
s ezután örökké a partir c'est 
mourir un peu igazságával szál
lók föl minden vonatra, s min
den vonaton újra és újra meghal 
egy kicsit velem. Ismét öregebb 
lettem egy halállal — okosabb 
nem. Utolsó találkozásunkkor a 
költészetről beszélgettünk, ar
ról, hogy müyen magasztosan 
hiábavaló, s ezért a világon a leg
szebb, legigazabb dolog. Szeret
ném hinni, vagy félig hinni vele, 
hogy "száll a hinta örökké körbe- 
körbe", de csak állok az ablaknál 
s a Nagy családi album tengely
versének zárósora olyan ben
nem, m int félálombeli vonat
zakatolás: "az ablaknál míg me
rül az alkonyaiban /  a zöld ki
rály kártyában szőke férfi". Ilyen 
a kép, és már nem is jóslat. Csak 
megfellebbezhetetlen valóság.
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B E N Ő  A TTILA  VERSEI
MIELŐTT
I.
K i e s t ü n k  a  f é s z e k b ő l ,  m i e l ő t t  r e p ü l n i  m e g t a n u l t u n k  v o l n a .
Ö n m a g a  p e r e m é i g  j u t o t t  a  k í v á n c s i .
S z é d e l e g ,  m é l y s é g i s z o n y a  v a n .

A z  ü v e g f ú v ó k b ó l  k i f o g y o t t  a  l e h e l e t .
S z i l á n k o k a t  i l l e s z t e n e k  e g y m á s h o z .
K e z ü k b ő l  c s e p e g  a  v é r .

K o l d u s o k  ü l n e k  o m l a d o z ó  p a r t o k o n .
K ö d ö s  s z e m e k k e l  n é z n e k  m a g u k  e l é .
S i r a t j á k  a  n a p s ü t é s t .
II.
H a r a n g o k  h a n g u l n á n a k ,  
k i t ö m ö t t  m a d a r a k  l e h u l l n á n a k ,

d e r e n g n e  a  d a l l a m ,  
t i s z t u l n a  l á t á s u n k ,

s z á m y t o l l a i n k  k i n ő n é n e k ,

v i s s z a t a l á l n á n k  a  f é s z e k h e z ,  
a  l i l á n  l e n g ő  l o m b o k h o z .

A  s z é l ,  a  s z é l ,  a  s z é l  
b o r z o n g a t j a  p i h é s  t e s t ü n k e t ,

t á v o l ,  t á v o l  a z  é g s z í n k é k ,  
v é r ü n k b e n  h ö m p ö l y ö g  a  z u h a n á s .

A  m e g t a l á l t  f é s z e k b ő l  ú j r a  k i e s n é n k .

F ö l d ,  t a r s d  h u l l ó  t e s t ü n k  a l á  k e z e d e t .
G y ö k e r e k ,  k ö t ö z z e t e k  m a g u n k b a .

MADÁRIJESZTŐK 
A  XXIII. SZÁZADBÓL
M a d á r i j e s z t ő k  l e n g e n e k  a  v á r o s b a n  a z  u t c á k o n .

C é l t a l a n  s u h a n n a k ,  l e n g e n e k .
K ö n n y ű v é  v á l t ,  l é z e n g ő  l e l k e k  ő k .
M i n d e n t  k i h u l l a t t a k  m a g u k b ó l ,  a m i  s ú l y  v o l t .

V á l l u k r a  n e m  n e h e z e d i k  a z  é g .
T e s t ü k e t  n e m  v o n z z a  a  f ö l d .

S z o m o r ú  s z a b a d s á g .  N e h é z  k ö n n y ű s é g .
N é z z é t e k  a  s u h a n ó  m a d á r i j e s z t ő k e t !  N é z z é t e k  h o g y  m e n e k ü l n e k !  
A z  á r n y é k  c s a k  v á n s z o r o g  u t á n u k .

M a d á r i j e s z t ő k .

S z a b a d o k ,  k ö n n y ű e k ,  ü r e s e k .

FORRÁSOK
S z o m j a s  v o l t a m .  V i s s z a t é r t e m  m a g a m h o z .

T a v a s z i  f o r r á s o k  m e g é g e t t é k  a j k a m a t .

A  g y ó g y v i z e k b e n  k a v a r g ó i t  a z  i s z a p .

A  c s a p o k  v é r z ő  f o l y a d é k o t  h á n y t a k .

E s ő  h e l y e t t  s ó s a v  c s e p e g e t t  a z  é g b ő l .

S z o m j a s  v o l t a m .  V i s s z a t é r t e m  m a g a m h o z .  
A z  e g y e t l e n  s z o m j o l t ó  f o r r á s h o z :  
a k i  b e n n e m  v a n .

KINEK
S z ó l n á n a k  a  k a v i c s o k ,  
m a g á n y u k  h e g y e s .

S z ó l n á n a k  a  g ö r ö n g y ö k ,  
m a g á n y u k  p o r l a n d ó .

S z ó l n á n a k  a  f a l a k ,  
m a g á n y u k  n e m  k o n g a n a .

S z ó l n á n a k  a  p o h a r a k ,  
m a g á n y u k  ö s s z e k o c c a n a .

S z ó l n á n a k  a z  é l e s  c s i l l a g o k ,  
m a g á n y u k  n e m  p i s l á k o l n a .

S z ó l n á n a k  a  l e v e l e k ,  
h u l l á s u k  m a g á n y o s  n e m  v o l n a .

S z ó l n á n a k ,  z s o n g n á n a k  
a  t á r g y a k  m i n d ,

m a g á n y u k  k ö z ö s :  
n i n c s  k i n e k .

PIRKADAT
P i r k a d o z i k .

C s i l l a g a i d  e l c s i l l a n t a k .

N é z e d  a  l á t h a t á r t ,  
d e  c s a k  a  p a p í r  s z é l e  a z .

F o r d í t s  e g y  l a p o t  m a g a d b a n !

A  k r ó n i k á s  h e g y e z i  t o l l á t ,  
h o g y  t o v á b b  í r j a  
a z  e g y s z e m é l y e s  t ö r t é n e l m e t .

VERSBEN VETKŐZŐ
V e r s b e n  v e t k ő z ő  m u t a t v á n y  l e n n é l ,  
h a  m e z t e l e n s é g e d b e n  i s  n e m  r e j t ő z n é l ,  
d e  a  t e k i n t e t  á t  n e m  t ö r h e t  a  l á t v á n y o n ,  
t e s t e d  m ö g ö t t  o l y a n  t i t k o k  z u h o g n a k ,  
a m e l y e k e t  s z e m  m e g  n e m  h a l l h a t .
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MOLNÁR JÓZSEF
FEJEZETEK EGY MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS MONOGRÁFIÁBÓL

Főurak, főpapok és tanárok
— Misztótfalusi támogatóiról és barátairól —

A m agátkoros legénynek tartó, alig har
m incéves fogarasi iskolamestert Erdély' 
püspökének, főurainak jóindulata és bará
tainak megszívlelendő, hasznos tanácsai 
kísérték 1680 őszén hollandiai útjára. A 
nagytekintélyű püspök személyesen bízta 
rá a Biblia kinyomtatásának gondját. Felte
hetőleg a fejedelem jóvoltából helyet kapott 
a Párizsba induló Ábsolon követ kocsiján, 
míg a vele egyidőben induló peregrinus 
társainak (köztük két későbbi ellenfelének) 
maguknak kellett utazásukról gondoskod- 
niok. Ekkor még minden oldalról bizalom 
vette körül a mai szemmel nézve még fiatal 
Misztótfalusit, irigyeknek és ellenségeknek 
még híre sincs. Csak később, amszterdami 
első sikereinek évében bukkannak föl az 
akadékoskodók, akik a Biblia javításáról 
terjesztett rosszindulatú hírekkel, mende
mondákkal keltettek vele szemben bizal
m a tla n sá g o t E rdély  fő u ra i körében . 
Sikerült is nekik egy rövid időre Teleki Mi
hály haragját is fölkelteni, aki első felhábo
rodásában azt mondta a készülő Bibliáról, 
hogy "méltó volna annak a Tengerbe vettet
ni". Nyilván Telekinek ebből a félreértett, 
haragos megjegyzéséből és a Misztótfalusi 
felesége örökségét elorzó gubernátor, Bán- 
ffi György magatartásából következtetve 
vették a bátorságot korunk "marxista" kul- 
túrtörténészei, hogy ellentétben a történel
mi tényekkel, a nagy nyomdász kolozsvári 
tragédiáját szőrös- tül-bőröstül a "feudális 
nagyurak" nyakába varrják. Elhallgatták, 
pedig tudták, hogy a függetlenségét vesz
tett Erdélyben — az egy Bánffi Györgyöt 
kivéve — nem a "feudális urak", hanem 
(hogy kivételesen az ő terminológiájukkal 
éljek) a kor "haladó ideológiáját" képviselő 
coccejánus papok voltak reform törekvései
nek legelszántabb ellenségei és halálba ker

getői. Az eklézsia megkövetés idejére egy
kori főúri és főpapi támogatói közül már 
csak Bethlen Miklós volt életben, aki az 
egyre nyomasztóbb országos ügyekben va
ló elfoglaltsága miatt csak megkésve, utó
lag tudott a nagyenyedi zsinat könyörtelen 
határozatán enyhíteni.

A sok félreértés és szándékos félrema
gyarázás után úgy érzem, bővebben kell 
szólnom Misztótfalusi főúri pártfogóiról, 
megértő barátairól és megátalkodott ellen
feleiről. Nincs szándékomban kimerítő 
életrajzot írni róluk, csak szerepüket, embe
ri magatartásukat igyekszem Misztótfalusi 
sorsával összefüggésben megvilágítani. 
Nyomukat kutatva nem botorkáltam járat
lan utakon. Erdély utolsó századának tör
ténetét R. Várkonyi Ágnes már alaposan 
feldogozta. Személyükről és cselekedeteik
ről a szétszórt, fennmaradt dokumentumo
k a t, leveleket és h a tá ro za to k a t Jakó 
Zsigmond és Jankovics József kiemelte a 
levéltárak poros polcairól és a már máshol 
korábban publikáltakkal együtt az "Erdélyi 
féniks" c. hiánypótló munkájában közzétet
te. Nekem már csak a Sipos Gábor jóvoltá
ból rendelkezésem re bocsátott eredeti 
kéziratokat kellett jobban szemügyre ven
nem. Végül már csak az a feladatom ma
radt, hogy a napfényre került, szétszórt 
adatokat egybe fogjam, s mint fénycsóvát 
M isztótfalusira irányítsam. Többüknek 
életrajzai adatait már egy jó fél évszázaddal 
ezelőtt gondosan összegyűjtötte a hanyatló 
Erdély korának fáradhatatlan kutatója, He- 
repei János. Legyen hát ez a fejezet tisztelgő 
főhajtás a már-már majdnem elfeledett ki
váló tudós előtt, aki Bőd Péter után legtöb
bet tett Misztótfalusi családja, támogatói, 
barátai, munkatársai és egykori ellenfelei 
adatainak feltárásáért.

APAFI MIHÁLY (1632-1690)
Tekinthető-e Apafi Mihály fejedelem 

Misztótfalusi támogatójának? A fejedelem és 
a nyomdász kapcsolatáról csak gyér adata
ink vannak. Misztótfalusi Mentségében azt 
mondja: "az a jó Fejedelem nékem egy pénzét 
sem adta”, mikor elindult hollandiai útjára. 
A Mentségben ezen a megjegyzésen kívül 
csak két helyt találunk említést róla. Említi, 
hogy feleségének és sógorának Apafi "min
deneket vissza adni parancsolt", melyeket ő 
adományozott apjuknak, Székely András
nak, mikor Bánffi György megkezdte vissza
sz ed n i k iv ég z e tt ap jának  e lkobozo tt 
vagyonát. Mint látni fogjuk, Misztótfalusi 
Apafinak ezt a cselekedetét azért is becsülte 
nagyra, mert felesége örökségével remélte 
egzisztenciáját megalapozni és a közügyet 
szolgáló nyomda nyugodt és tartós működé
sét biztosítani. Másodszor a Lengyelország
ban lefoglalt szállítmányával kapcsolatban 
bukkan fel újra a fejedelem neve: "Lengyel 
Országban aresíáltatván jószágom, emberét 
küldte volt ö Nagysága a Lengyel Királyhoz 
"s Urakhoz, arra mit költött ö Nagysága, Is

ten nyúgossa meg érette, hogy jó szándékkal 
volt hozzám". Annyi bizonyos tehát, hogy az 
a "jó fejedelem jó szándékkal" volt iránta. 
Mint ez az eset is mutatja, bár konkrét ered
ménye nem volt a közbelépésnek. A fejede
lem tudott róla, ismerhette az amszterdami 
Biblia nyomtatása miatt keletkezett alapta
lan vádakat s meg volt győződve Misztótfa
lusi igazáról, különben aligha küldte volna 
emberét a lefoglalt Biblia felszabadítása ér
dekében Sobieski János lengyel királyhoz, 
aki Apafit mint "egyetlen becsületes" embert 
a töröktől szorongatott keresztény fejedel
mek közt, nagyon tisztelte. Sobieski Budavár 
visszafoglalásában való részvétele miatt Ma
gyarországon legendás hírnévnek örven
dett, de Lengyelországban akkora hatalma 
sem volt, hogy egy önkényeskedő erőszakos 
főurat megrendszabályozzon.

Apafi csupán jóindulatáért is megérdem
li, hogy Misztótfalusival kapcsolatban job
ban szemügyre vegyük alakját és csele
kedeteit. Ha csak egy részeges (Bethlen Mik
lós írta róla, hogy ,rbizony sokat ivott"), kár

tyás, vadászatnak élő kényúr lett volna, alig
ha nevezte volna Misztótfalusi "jó Fejede- 
lem"-nek, mely véleményével aztán év
századokra magára is maradt. Jó hírnevének 
legtöbbet Bethlen Miklós Önéletírása ártott. 
Bethlen Miklós állandó politikai harcban ál
lott a fejedelem kancellárjával, Teleki Mi
hállyal, örökös háttérbeszorulását Apafi 
"erőtlenségének" tulajdonította. Ezért a sok 
lebecsülő, szánakozó jelző a fejedelemről az 
Önéletírásban: "Szegény tituláris fejede
lem... erőtlen, boldogtalan fejedelem... sze
gény, nyom orult fejedelem... nyavalyás, 
erőtlen fejedelem... szegény együgyű fejede
lem..." Teológiai érdeklődésére célozva ("A 
keresztény isteni tudományokról" 1674-ben 
kinyomtatott fordítása) írta róla: "papnak 
született, nem fejedelemnek", akinek "nagy 
erőtlenségét... Erdély közönségesen megér- 
zett". Egy másik kortárs, előbb Teleki, majd 
a katolikus Apor Péter szolgálatában álló 
protestáns székely, nemes Cserei Mihály sok 
érdekes adatot közlő, de ugyanakkor plety
kákkal, anekdotákkal tűzdelt Históriájában 
Bethlenhez hasonlóan vélekedett Apafiról: 
"... a fejedelem a munkához és direcüóhoz 
nem szokván, és a mellette való nagy uraktól 
megijedvén, minden igazgatást azoknak ke
zére bízott: könnyű dolog volt minden isten
telen gonoszságot a fejedelem neve alatt 
véghez vinni", mert "nem volt semmi gondja 
az ország dolgaira, ha valami dolog occulárt 
is csak azt mondotta: Lássák az urak ő ke
gyelme; am int Teleki uram nak tetszik." 
Mindketten, Bethlen és Cserei, csak a fejede
lem erőtlenségét hangsúlyozzák, de nem 
varrnak semmi gonoszságot a nyakába. Leg
főbb kifogásuk vele szemben, mint Bethlen 
Miklós megfogalmazta, hogy Teleki volt az 
"actuális fejedelem".

Vajon valóban csak az Ali basa parancsá
ra 29 éves korában megválasztott bábfejede
lem volt-e, akinek "alig jutott más szerep 
mint hogy a szultán számára az adót beszed
je?" Napjainkig a magyar köztudatban nagy
jából így élt, elfeledve, hogy egy hatéves 
belső háborús időszak után lett Erdély feje
delme. Mikor megválasztották, a fejedelmi 
város, Gyulafehérvár romokban hevert. E- 
lőtte az egymást váltó fejedelmek versengése 
lejáratta a fejedelemség tekintélyét, romlásba 
döntötték az ország egykor virágzó gazdasá
gát, s elveszett a fejedelemség területének 
egyharmada. Mindjárt uralkodása kezdetén 
110.000 tallért kellett fizetnie Erdély adóssá
ga fejében, s azután évente 40.000 arany adót 
a portának, nem is szólva a császári seregek 
és a basák állandó sarcolásairól. Ilyen körül-
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mények között valóságos gazdasági csodá
nak tekinthetjük, hogy okos gazdaságpoliti
kával sikerült elérnie az állam háztartás 
bizonyos m érvű stabilizációját. Még har
minc éves sem volt, mikor trónra került, de 
már egy tragikus életre tekinthetett vissza, 
mely kezdettől óvatosságra intette. Akükül- 
lői ispán, táblai ülnök, fejedelmi tanácsos, 
Apafi György fia fiatal életéből két hónap 
híján négy évet töltött vasra verve tatár fog
ságban. Tanulhatott elődei példájából, fő
ként abból, hogy 1657 és 1661 között két 
fejedelem vesztette életét, mert a törökkel 
szembe mert fordulni s a döntő pillanatban 
a keresztény nyugat cserben hagyta őket. 
Bethlen Gábor példájára csak megfontolt
sággal, szívós, ldtartó munkával és a nem
zetközi erőviszonyokhoz alkalmazkodva 
lehetett csak a megszálló hadaktól körülvett 
Erdélyben, a Habsburg és a török szorító 
között a fejedelemség állami függetlenségét 
biztosítania és haláláig megtartania, amiért 
a kortársak szemében gyengének és nemtö
rődömnek látszott. Hogy sohasem tagadta 
meg a porta parancsait, hanem csak ahol 
lehetett, nehézségeket támasztott és állandó
an késlekedett a végrehajtásban, ma már in
kább óvatosságnak, m int gyengeségnek 
tekinthető. De Béccsel szemben is tudott erőt 
mutatni, ha becsülete úgy kívánta. Mikor a 
császár a töröknek hódolást ígérő urak név
sorának kiadatását kérte, határozottan meg
tagadta a kérés teljesítését.

Tragédiája, hogy egy olyan korban ural
kodott — az összes erdélyi fejedelem között 
a leghosszabb ideig —, amikor a fejedelem
ség végzetét már nem lehetett feltartóztatni. 
A török birodalom meggyengülésével Er
dély elveszítette katonai jelentőségét a Habs

bu rgokkal szem 
ben. A francia ki
rá ly  seg ítségére  
már nem számítha
tott, s aligha vethe
tő szemére, hogy a 
fejedelemség önál
lóságának megtar
tására nem sikerült 
sem a franciáktól, 
sem az európai pro
testáns uralkodók
tól érdemleges tá
m ogatást szerez
nie. Igazat kell ad
nunk Apafi kora ki
tűnő ismerőjének, 
V árkonyi Á gnes
nek, hogy korának 
viszonyai és felada
tai egy Bethlen Gá
bor formátumú fe
jedelem személyi
ségét is próbára tet
ték volna. Buda vá
rának visszafogla
lása után elküldte 
Kolozsvári István 
professzort az eu
ró p a i p ro te s tá n s  
udvarokba, Berlin
be, L ondonba és 
Hollandiába, ahol 
m ellesleg  m ég a 
Bibliát nyom tató  
Misztótfalusi elleni 
vádaskodásokat is 
tisztáznia kellett. A 
diplomáciai útnak 

csak egyetlen eredménye lett: Misztótfalusi 
háborítatlanul nyomtathatta tovább Bibliá
ját.

Ha Misztótfalusival csak kevés közvet
len kapcsolatot tudunk kimutatni, hiszen a 
kolozsvári nyomda indulását Apafi már 
nem érte meg, kultúrpolitikájával azonban 
olyan légkört teremtett Erdélyben, amely ha
za vonzhatta a hollandiai jólétből Misztótfa- 
lusit, és kezdő kolozsvári éveiben még 
otthon érezhette magát benne. Apafi is kar
téziánus professzorok neveltje volt. Noha, 
mint Tofeus püspök, ő is tartott attól, hogy a 
coccejanizmus és a puritanizmus terjedő el
vei veszélyeztethetik a szilárd elvekre épülő, 
hierarchikus ortodox egyházat, mégis bölcs 
mérsékletet tanúsított a kartéziánus pro
fesszorok pőrében. Nem lehet véletlen, hogy 
Apafi, akinek könyvtárában ott voltak Ba
con, Machivelli, Descartes, Coccejus, Lipsius 
és Grotius könyvei és bizonyára forgatta is 
őket, 1680-ig elodázta a radnóti zsinat hatá
rozatainak kihirdetését. Nyilván Tofeus püs
pök és a konzervatív papság nyomására 
cselekedett: a határozatokat ugyan kihirdet
te, de az amúgy végrehajtatlanul maradt 
büntetéseket utólag szinte teljesen törölte. A 
coccejanus szellem áttörése csak a nyolc
vanas évek közepe után történt meg, azért 
érthető, hogy Misztótfalusi az amszterdami 
Biblia nyomtatásának megkezdésekor, "To
feus Mihály Püspök és Teleki Mihály Ur ide- 
jekben" nem tartotta "bátorságos dolognak" 
a javításokat Coccejus szellemében végezni. 
Uralkodása alatt Erdély volt a protestáns 
menekültek utolsó mentsvára. A Habsburg 
ellenreformációtól elüldözött magyarorszá
gi protestáns menekültek, a morva anabap
tisták , a sá ro spa tak i tanárok, végvári

katonák és lengyel un itáriusok  bizton
ságban, szabadon élhettek országában. Mint 
Misztótfalusi, ő is érezte, hogy a Habsburg 
befolyás erősödésével nehéz idők várnak az 
erdélyi protestánsokra, ezért — mint Várko
nyi Agnes kimutatta — talán egyetlen feje
delem sem nyújtott olyan bőséges anyagi 
tám ogatást a reform átus értelmiségnek, 
mint Apafi. Idős korában több kiváló intel
lektuell találunk környezetében, Hollandiát 
járt, holland egyetemet végzett tanárokat és 
teológusokat. Talán az sem véletlen, hogy fia 
nevelését Misztótfalusi pártfogójára, Pataki 
István professzorra bízta, vagy hogy a feje
delemasszony orvosa Pápai Páriz Ferenc 
volt. Ma már elfogult túlzásnak tekinthetjük 
Bethlen Miklósnak azt a véleményét, hogy 
p ap n ak  való volt, nem  fejedelem nek. 
Könyvtárában a kartéziánus Biblia, a filozó
fiai és teológiai írások mellett megtalálhatók 
voltak a legújabb államtudományi és politi
kai művek is. Nemcsak a teológia érdekelte, 
hanem a történettudomány is. Már egy évvel 
hatalomrajutása után kiadott rendeletében 
kimondta, hogy "Állam, nemzet, kormány- 
hatalom tartósan nem virágozhatik s felada
tainak tartósan meg nem felelhet a szabad 
tudományok gyakorlása nélkül." Bár nem 
rendelkezett hatalm as vagyonnal, mégis 
több ösztöndíjat adott külföldön tanuló diá
koknak. Bőkezűsége e téren közismert lehe
tett, m ert később Bánffi György föl is 
tételezte, hogy Misztótfalusi is az ő ösztön
díjával ment Hollandiába. A külföldi egyete
meken való képzést olyan fontosnak tar
totta, hogy egy 1669-es törvényében ki is 
mondotta: "külföldi tanulásra íd-ki szaba
don mehet, sőt a külföldi tanulmányok tilal
ma a hazában in perpetuum emlékezetben 
se legyen". Ettől kezdve látogathatták szaba
don az unitárius diákok is a nyugati egyete
meket, míg korábban csak kivételes esetben 
kaphattak rá engedélyt Ez a törvénye is 
megerősítette az erdélyi hagyományos val
lási és felekezeti toleranciát, melyről Apafi 
úgy vélekedett, hogy "minden religion lévő 
ecdesia csendességben maradhasson, egyik 
a másiktól bántódást ne szenvedjen." Orszá
gában a katolikus jezsuiták és ferencesek is
kolái — nemcsak Habsburg nyomásra —, 
szabadon működhettek, könyveket adhat
tak ki, melyek közül egynéhány az "erős 
kálvinista" Misztótfalusi kolozsvári nyom
dájából került ki. Mint Apáczai Csere János 
és Misztótfalusi, ő is híve volt az anyanyelvű 
oktatásnak. Még a román gyermekek isko
láztatására is gondja volt. Rendeletet adott ki 
a román iskolák felállításáról, melyekben ro
mán nyelven tanították írásra és olvasásra a 
gyermekeket. Lórántffy Zsuzsanna 1657- 
ben alapított román iskoláját, a kor legmo
dernebb rom án iskoláját nemcsak meg
erősítette, hanem fejedelmi védelemmel is 
ellátta. A gyulafehérávri román iskola mel
lett még román nyomdát is állíttatott. Szekfű 
Gyula nézetével ellentétben elmondhatjuk, 
hogy Apafi "kegyetlen uralma" alatt Erdély 
gazdaságilag és kulturálisan virágzásnak in
dult. Saját birtokán támogatta a tehetséges 
jobbágygyerekek iparra tanítását. Hogy a 
katonai szolgálatra kötelezettek számát 
emelje, több falu egész lakosságának nemes
séget adományozott. Az Apafi-korszak vi
szonylagos jólétéről tanúskodnak a frissen 
felhúzott házak nemes m űvű reneszánsz és 
barokk díszítésű ablakai, a templomok tor-
» > »  folytatás a 12. oldalon

-H ELIK O N-----------------------

11



» > »  jb/yiafcfc a 21. oldalról
nyai és festett mennyezetei, s a szép, legye
ződíszes könyvtáblák.

1690.. április 15-én halt meg, alig másfél 
hónappal azután, hogy a Hollandiából éppen 
hazaérkezett Misztótfalusi március 4-én Kas
sáról Telekinek írt levelében a fejedelem köz
benjárását kérte a lengyel királynál Len
gyelországban lefoglalt jószágainak kiszaba
dítására. A társuralkodóvá tett felesége halá
la után erősen elhatalmasodott rajta a dep
ressziója és élete utolsó két esztendejében 
szinte teljesen visszavonult a közügyektől. 
Ideje nagy részét könyvtárában és — mint 
Rudolf császár — gazdag óragyűjteménye 
között töltötte. Nem tudhatjuk, volt-e ereje s 
ideje, hogy e másfél hónap alatt emberét el- 
küldje a lengyel királyhoz. Misztótfalusi 
Mentségében azt állítja, hogy a fejedelem el
küldte emberét és még pénzét is áldozta. Ha 
ő mondja, elhihetjük; nem lehetetlen. Erre 
más bizonyíték is előkerült, ha nem is ennyire 
egyértelmű. Kemény József gyűjteményében 
fennmaradt Breiner császári tanácsoshoz, az 
Udvari Kamara elnökéhez 1690. március 20- 
án Fogarason kelt levél fogalmazványa, 
melyben Misztótfalusi Lengyelországban le
foglalt jószágainak felszabadítása érdekében 
tanúsított "különleges jóindulatáért", melyet 
"részint megígért, részint pedig ténylegesen 
meg is bizonyított", köszönetét mond a levél 
írója. Hihetetlen gyorsasággal történt az in
tézkedés, ha alig két héttel a Telekinek írt 
levél után a bécsi Udvari kancellária már 
nemcsak értesült, hanem Breiner tanácsos 
közbe is lépett a lefoglalt jószágok érdeké
ben. (Mint tudjuk, ő is eredménytelenül.) A 
fogalmazvány latin szövegét és magyar for
dítását Jakó Zsigmond tette közzé, azzal a 
megjegyzéssel, hogy Kemény József gyűjte
ményében tévesen került Apafi levelei közé. 
Ennek ellentmond, hogy a fogalmazvány al
ján ugyanazzal a kézírással egy magyar nyel
vű utasítás olvasható, hogy miként kell a 
Kamarát megszólítani, és hogy "Urunk nevé
vel plurális numerussal kell élni". Urunk alatt 
csak a fejedelmet érthetjük, amire a többes 
szám alkalmazására szóló utasítás is mutat. 
A levelet talán maga a fejedelem írta alá, 
esetleg az ő nevében Teleki. M inden bi
zonnyal el is küldte Bécsbe, amit a fogalmaz
vány hátlapján más kézírással írt feljegyzés is 
valószínűvé tesz: "Tótfalusy uram mellett va
ló expeditiók. Ezek szerint nro 8 ment expe- 
ditába. Fogaras, 20 Mártii 1690." Rejtély, mi
kor és ki írta a fogalmazvány hátlapjára e fel
jegyzést, melyből arra is következtethetünk, 
hogy több levélmásolat is volt a levéltárban 
Misztótfalusi ügyében, s ez volt a nyolcadik, 
mely "expeditióba" ment, tehát elküldték. Ar
ra a kérdésre, hogy maga Apafi íratta-e és az 
ő aláírásával küldték-e el Bécsbe (erre mutat, 
hogy Kemény József gyűjteményében is 
Apafi levelei között maradt fenn), vagy a 
fejedelem nevében Teleki Mihály íratta-e, 
csak a bécsi levéltárban, az eredeti levél alap
ján lehetne feleletet kapni, ha az első világhá
ború után Magyarországnak visszaadott do
kumentumokkal nem került az Országos Le
véltárba. Talán egyszer itt vagy ott előkerül, 
de míg magát a levelet fel nem leljük, ezt a 
fogalmazványt feltételesen is az utolsó segít
ségnek tekinthetjük, melyet az a "jó Fejede
lem" nem  sokkal halála előtt nyújtott a 
Lengyelországban Alexandr Zabokrzycki 
gróf által lefoglalt jószágai miatt Kassán két
ségbeesetten várakozó Misztótfalusinak.

---------------------- HELIKON—

SZÁSZ JÁNOS VERSEI 
ÉN AZÉRT
Én azért írom ezt a verset, 
mert a férfiak impotensek, 
s a nők
kiadják albérletbe gyermeküket. 
Nem működnek már se a zsigerek, 
se az ösztönök.
Hogy a tudatokkal baj van, 
begörcsölnek a rontó bajban — 
már rég tudom.
A  gondjaiktól jobbra csúsznak, 
a hatalom árjával úsznak, 
billegő tutajon.
Pusztít az immunbetegség, 
a kényelemelv és a restség 
az alkohol.
Haldoklik immár ez a század, 
a fo lyók medre is kiszárad, 
s a drog meg felkohol.
A  szerelem ügye cédáké, 
a barátság az árulásé.
M it is tehessek én?
Jó barát vagyok és szerelmes, 
ezer ok, amiért elvess
en mindenegy szemét.
Hajlonganak konok tisztviselők, 
és feszítenek a bősz főnökök  
napestig.
Uralkodik tovább a feudalizmus, 
a cselédség urak felé húz, 
mert fél, hogy megverik.
Szolgák országa, ébredj végre, 
miért hajlongsz, és mondd, mivégre 
raboskodol,
hisz megszületett a szabadság 
akiért ezrek vérét ontották, 
s m ost mért okoskodol?
Senki se vonhatja meg tőled, 
hogy szabad légy, de főleg 
ne gazsulálj.
Mért félsz ellentmondani végre, 
elmondani a véleményed, 
és talpra állj.

Légy végre egyszer bátor, 
aki sohasem fél magától 
és kinevet
minden lehallgató gazembert, 
aki bármikor feljelenthet, 
és végül eltemet.
M ost azért írom ezt a verset, 
mert a férfiak impotensek, 
s a nők
kiadják albérletbe gyermekeiket, 
s nem működnek már se zsigerek, 
se ösztönök.

KOLOZSVÁR
Meghaltak mind a régi társak. 
Kivágták mind a régi kársat. 
Meghalt Mátyás király, 
de szobra ottan áll.

Éjjelente egy tünde emlék 
hívogatva még felragyog. 
Kolozívár, kincses városom te, 
nyugodtan már meghalhatok.

HIÁBA
Hiába harcoltam érte 
m int oroszlán 
a végén elhagyott 
a rossz lány.

M it is tehetnék bánatomban 
magam-magam 
Vessem miként József A ttila  
vonat elé magam?
Álmomban máris o tt dohognak 
a vad mozdonyok.
Reggelre úgyis széjjelroncsolt 
halott vagyok.

Tanuljátok meg hogy szeretni 
immáron nem lehet.
A ki szeret a z t elpusztítják 
a vonatkerekek.
De ti csak éljetek tovább és 
legyetek boldogok.
Helyettem tündököljetek, 
m int földi csillagok.

ERDÉLYI MAGYAR 

EMIGRÁNSOK
Király Lászlónak szeretettel
Tíz éve járják országról országra, 
városról kisvárosra, földönfutók, 
hogy megtalálják, hol a jobb.

Előbb csak egy szobát ha 
laktak. M ost már hatot.
Lakásuk előtt ké t kocsi. 
Összkomfort, napos ablakok.

És gépek, gépek, gépek.
Okos gépek szolgahada 
szolgálja őket: zümmög a lakás: 
robotok kardala.
De elaludván, minden éjjel 
vergődnek gyűrt párnáikon, 
és álmaikban feldereng 
az arany liget, Helikon.

Virradó karikás szemek.
A  depresszió hajnala.
Csak egyet nem mernek kimondani: 
haza, haza, haza.

MÉRLEG
Elszívtam ezer cigarettát 
s ittam  egy deci konyakot 
és lenyeltem  37 pasztillát, 
de mégis életben vagyok.
Kimosták gyomromból a mérget 
s hazaengedtek a buták, 
mert nem tudták a doktorok, hogy 
nincsen már mért élnem tovább.

Fej fámra soha fel nem írják, 
hogy M. E. vágülis megölt, 
ne hirdesse, hogy éltem-haltam, 
csak a porhanyó anyaföld.
Feküdjek lenn a bakacsiriban 
niintbomló test és csonthalom, 
és a hullámból növő fűvel 
is váltig róla álmodom.
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"...a körülm ények hatalmát 
elszenvedő és m égis 
értelmes emberi élet"

(Cseke Péter: Hazatérő szavak)
Cseke Péter nem ír drámát, sem regényt, 

sem verset. Drámák, regények, versek for
rásvidéke az, ahol jár, amit feltár. Azt a hát
térbirodalmat hozza felszínre, ahonnan a 
m űvészi kifej ez és világok kiemelkednek. 
Azt a mély-világot, amelynek televényéből 
művek, életművek táplálkoznak. Azt a köze
get, amelyből megcsodált elbeszélői fordula
tok, drámák váratlan kibontakozása ered; 
ahonnan a hősök különös döntései, jellemei, 
fabulák hajlékonysága, költészet érzelmei
nek mélysége, hitele — s valamennyiök 
nyelvi ízessége fakad. — Cseke Péter immár 
több évtizede (ma a nagymúltú kolozsvári 
folyóirat: a Korunk szerkesztőjeként) szem
mel tartja, figyelemmel kíséri a köznapi, vi
déki erdélyi életet. M egjelent öt kötete 
tanúskodhat munkája eredményeiről. Most 
a Hazatérő szavak mindezek folytatását, de 
szintézisét is jelenti.

E kötet visszapillantószöge a "korfordu
ló", három ciklusának harmadikja közvetle
nül erről ad képet. Elő tanúi lehetünk a 
Ceau§escu-rendszer bukása megélésének az 
aktív értelmiségi, újságíró szemszögéből. De 
— nemcsak az itt megörökített, eleven, "fel
szabadult rádiózás", megújult egyházak te
vékenysége, a riasztó bányászmozgalmak s 
az újsütetű sajtó-nyilvánosság ténye, szen
zációja, buktatói kerülnek közel írásaiban — 
hanem mindez szerves egységbe fonódik a 
megelőző évtizedek folyamatos küszködé
seivel, eléggé fel nem becsülhető emberi 
eredményeivel.

Szemléje — mint második kötetének cí
me vallotta —: 'látóhegyi". Kezdettől a látot
tak  táv la ta it, az észrevételek eredetét, 
funkcióit kutatja. Úgy válogatta és válogatja 
riportjai színhelyeit, alanyait, tematikáit, 
hogy azokból következetes álláspontja, 
megfigyelései szemszöge révén folyamatos 
töprengéssé formálódnak a tapasztalatok és 
a nyomukban felmerülő gondolatok.

Választott színhelyei az évek, évtizedek 
óta bejárt erdélyi vidékek, kicsi falvak: az 
Arad megyei Zerind, Szilágynagyfalu, Csík- 
bánkfalva, a moldvai Trusesti, Albesti, Ho- 
m oródszentm árton, Kibéd, Nagygalamb- 
falva, s hasonlók. Kiválasztott szereplői 
olyanok, mint ő sz  János, kibédi tanító, aki 
méhesét ajánlja fel, hogy a nagyobb diákok 
g y ak o ro lh a ssa n a k ; n e m e s íte tt gyü
mölcsfákat ültet, amelyekről oltógallyakat 
vághatnak a környékbeliek, népies estélye
ket rendez s ott feledésbe meriilő farsangi 
szokásokat elevenítenek fel; az iskolai 
könyvtárat megnyitja a falu előtt, míg nincs 
más; látogatja a fonókat, kukoricafosztókat, 
s ott meséket gyűjt; s mindeközben neveli, 
segíti tehetséges tanítványait. Vagy olyanok, 
mint a kuláknak minősített Izsák Domokos, 
aki ötvenes évekbeli sorsából népi erényt 
formál; avagy a makfalviak, akik irodalmi 
színpadot szerveznek. Máskor a Moldovába 
került magyar orvosokat beszélteti, vagy Rá- 
duly Jánost, a kibédi neves népballadagyűj-

tőt. Megszólaltatja a csombordi híres gazda
ság kiválóságait: Erdély legjobb borászát, 
Csávossy Györgyöt; a kertkultúra mesterét: 
Veress Istvánt. Figyelemmel kíséri nagyte
hetségű biológusok életút-keresését. De nem 
kevésbé fontos szereplője Majláth Józsefné 
Ötvös Sári néni, a balladaéneklő; vagy Fülöp 
Imre volt szolgalegény, aki a "nagy szótehet
ségű emberek" egyikeként őrzi és idézi meg 
a közelmúltat. — Nevesek és névtelenek; 
Cseke Péter munkálkodásának talán egyik 
középpontja ez: miként valósulhat meg ki
csinyek, eldugottak és nagyok, kiemelkedő 
tehetségek együttműködése?

Egy kiem elt példa-sora m ond talán 
minderről legtöbbet.

E jegyben és ezt igazolva — például a 
Bágyi Várhegyen 1981-ben várfesztivált ren
deztek, ezren felül volt a résztvevő, hazatér
tek erre az alkalom ra az innen elván
doroltak. De — jól látja és hangsúlyozza a 
modem krónikás Cseke Péter — ennek előz
ménye Nagy Attila városfalvi polgármester 
olvasmányélménye és érdeklődésének talál
kozása a szaktudomány kutatásaival. A Ko
runk Évkönyvét lapozva Péter Vass Ferenc 
tanulmányára bukkant Nagy Attila. Itt fi
gyelt fel az erdélyi parasztvárakra, amelyek 
a török és tatár betörések idején a lakosság 
ezreit mentették meg a XVII. században. 
Ilyen volt, így épült — hat falu összefogásá
val — a bágyi vár is. Az újrafelfedezés mö
gött tudós dődök feljegyzései sorakoznak: 
Jánosfalvi Sándor Istváné, Orbán Balázsé, 
Bözödi Györgyé. De ott rejlik a népi megőr
zés más formában is: szokásként. Minden 
pünkösdkor felmennek a falubeliek a vár
hegyre, ott az öregek elbeszélik a fiataloknak 
az ősök, a vár igaz történeteit — s ahogy 
annak idején a XVII. századi várba-menekü- 
lők védték magukat azzal, hogy szalmával 
körültekert égő kerekeket gurítottak le a 
hegyoldalon az ellenség felé —> úgy ennek 
emlékére ők is égő kerekeket engednek lefe
lé. Ezt a szokást a Bach-korszakban tiltották 
be — s jó évszázaddal később —, 1981-be 
elevenítették újra fel, a bágyi várfesztivál 
alkalmával. Az égő kerekek itt, így nem egy
szerű látványosságot, hanem sokértelmű jel
képet idéznek.

Kiragadott példák csupán ezek. Amiért 
felidéztem: az a mozzanatok összekapcsoló
dása, úgy, ahogy azokat Cseke Péter össze
gyűjti. S ez a láncolattá alakulás az, ami — 
úgy vélem — lét- és lélek-fenntartó erejű. 
Ebben a körben a művelődés, a tudományos 
kutatás mintegy életté válik; a köznapi ta
pasztalat, a sokszor írásos szint előtti emlé
kezet pedig próbája, megerősítése, visz- 
szaigazolása lehet az írott források búvárai 
számára. A játékos, ünnepi újrajátszás él
m ényszerű felidézésével lehetővé teszi, 
hogy az ősi tudást biztatásként élhesse meg 
a fogékony résztvevő.

Cseke Péter a kiváló történészt Imreh 
Istvánt is megszólaltatja, miután egy homo- 
ródmenti találkozón Bethlen Gáborról tar

tott előadást. "Nagyon jó volt érezni —... 
hogy leginkább az építkező fejedelmet sze
rették meg Homoródmentén." — vallja Im
reh István. Úgy látta, hogy mintegy rá- 
bólintottak a szentmártoniak és szomszéda
ik mindarra, amit a nagy fejedelem építke
z é s-sü rg e té se irő l, jobbágygyerm ekek  
iskoláztatásáról, fogarasi kincstári birtok is
tálló készíttetéséről felsorakoztatott. Erdély- 
ország "jó gazdáját" fedezte fel a hallgatóság 
a nagy fejedelemben az előadás nyomán. S 
"talán így válhatott szoborból emberré, ro
konná, mienkké; pajzsunkká is kissé, amikor 
életet, hitet, nemzetiséget, falut rombolt, 
pusztított szemünk láttára az önkény"...

Ónkényesen kiemelt részletekre hivatko
zom csupán, s önkényes az is, hogy itt, szán
dékosan az események láncolatának csak 
egyik, "idilli" vonulatára vetettem fényt. 
Cseke Páternél megtaláljuk a másik oldal 
megvilágítását is. El azzal a lehetőséggel, 
hogy 1989 után már megmondható és meg
írható az a mozzanat-sor is, ami a nyilvános
ság elé tárt kulisszák mögött ment végbe. 
Nagy Attila eltávolítása, a várfesztivál után 
hamis vádak, feljelentések, már előzőleg ér
telmiségi társak — lelkészek — visszahúzó
dása, a nép részéről is gyanakvás, bizal
matlanság. Átvezet mindez már a korfordu
ló utáni, mai helyzethez. Annak feltárásá
hoz, hogy müyen kusza, tisztázatlan kép 
alakult ld és maradt fenn az egyes emberek, 
elöljárók kényszerű szerepei révén emberi 
hitelességük megítéléséről.

Az író-újságíró magát a nyers anyagot: 
drámai események köznapi okhálózatát ke
resi meg. S miközben kevéssé ismert színhe
lyeket, embereket hoz közel, általuk fontos 
titkokat tesz közkinccsé: magatartások, élet
vitelek, sorsvállalások, a "körülmények ha
talmát elszenvedő és mégis értelmes emberi 
élet" titkait. Ebben az életfelfogásban kiemelt 
jelentősége van az elődökhöz, ősökhöz, 
apákhoz fűző eleven kapcsolatnak, nemze
dékek szövetségének. Már "fiatalkorban 
gondolni az öregek bölcsességére", ahogy 
ezt a homródmenti hetvenévesek találkozó
ja alkalmával feljegyzi. Vagy — ennek másik 
oldalát felmutatva, Kányádi Miklós bácsitól 
tanulja el: "Akit már gyermekkorában úgy 
nevelnek, hogy a nehézségektől megkímé
lik, az olyan aligha boldogul az életben."

SZELES KLÁRA
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

K ü lön leges von zerő
A, B, C és korosztályuk emlékére
Szeles eső csap arcunkba. A 

lehulló sárga levelekre gondolok, 
amint lassan, feltartóztathatatla
nul befedik a ködgomolyba ve
sző kerti házikó kátránylemez 
tetejét. És minden összemosódik 
a szemem előtt. Tehetetlenül szo
rítom magamhoz L-t, nem kell 
sok képzelőerő ahhoz, hogy rá
jöjjek, mit gondol, rólam is. "Fur
csa álom!... Vagy inkább rémáloml 
Ökörség volt ragaszkodni hozzá. 
Ha most ki kellene állnod a ka
tedrára, semmi kincsért nem vál
lalkoznál rá, hogy elharsogd a 
bemagolt közhelyeket..."

Semleges háttér előtt állunk.
L. egy rozoga bódé oldalának tá
maszkodik, érzem, amint megfe
szíti vállát, így talán csillapul a 
hátfájása. Virrad. Az elnyűhetet- 
len Szlává szovjet karóra álmosító 
ketyegése. Sértő, okító hang nem 
tolakodhat közénk, mint mond
juk húsz évvel ezelőtt a moszkvai 
szállóban, midőn a hűvös éjsza
kai levegő meg-meglobogtatta a 
gyertyalángot (áramszünet volt 
éppen), s L., mint akin révület 
vesz erőt, fájdalmas mosollyal 
fordult a nyitott ablakon túli sö
tétség felé. Közben én valami 
olyasmit igyekeztem bizonygat
ni előtte, hogy tulajdonképpen 
sohasem engedelmeskedtem fe
letteseimnek, mindig kilógtam a 
sorból. Unalmas is lett volna a 
tömeggel masírozni; hagytam, 
hogy mások hasaljanak el a harc
téren, vagy éljenezzenek lelkesen 
a tribün előtt... Magam is megle
pődtem akkor vakmerőségemen. 
Ez a gyérülő hajú, törődött asz- 
szony lett volna az, aki előbb ijed
ten, m ajd ellenségesen fordult 
szembe velem a csíkos pléddel 
letakart,- széles ágyon, lábujj
hegyen szaladgálva föl-le s a fa
lakon átszűrődő neszekre fülelve 
a sötétségre ítélt szállodában?

1 *

Inkább fagyos, mint szívélyes 
légkörű  idegen környezetben 
tartózkodtunk, olyan idomított 
lények között, akiknek öntudatát 
a hatalom  beteges bűntudattá 
változtatta; jóságuk odáig ment, 
hogy kötelességüknek tartották 
megosztani másokkal azt a keve
set is, amilyük volt (ők ezt úgy 
fogalm azták meg, hogy nincs 
bennük kispolgári számítgatás a 
jövőre nézve), bűntudatuk defor- 
m álódására pedig  aligha van 
meggyőzőbb példa, mint hogy a 
hűtlenség vádját, melyet az egyik 
nap még képtelenek voltak igaz
nak tartani, másnapra elbizony
talanodva maguk is elhitték; azt,

1 4 ----------------------------

hogy árulást követtek el, amint 
vallatóik állították... "Úgyis utol
ér, ami elől menekülsz!" — sut
togta L. a néptelen moszkvai 
utcán; nedves, hosszú haja a vilá
gos ballonkabát nyakához ta
padt. Forró fürdő után osontunk 
ki a komor szállodából, valóság
gal menekültünk az ismeretlen, 
hatalmas háztömbök között. Ezt 
az esztelen éjszakai csatangolást 
kiállhatatlannak találtam, s az el
keskenyedett szemmel gyanak
vóan méregető hitvest gyávának 
neveztem. Mielőtt még fúriává 
változott volna, gyorsan magam
hoz vontam és átölelve tartottam 
mindaddig, míg el nem haltak az 
egyenruhás őr léptei. Sokáig 
egyikünk sem volt képes meg
szólalni. Gondolataim közben az 
otthon felé kalandoztak, a múlt
ba, mely ezúttal nem a gyermek
kor szelíd dombhajlatai mögül 
előbukkanó törpemozdonyt hív
ta életre bennem s a haboskávés 
családi reggeliket az elnyüt dáli
ákra és buja töröktubarózsa bok
rokra néző napos verandán, ha
nem hangtalan egymásra találá
sunkat L.-el a fölénk magasodva 
óriásinak tetsző, tom pán fel
fénylő orgonasípok alatt.

A lebom bázott állom ással 
szemben béreltem volt ki aznap 
este egy kis szobát. Koszos falak, 
csótányok a sarokba állított pléh 
m osdótál alatt. A szegénység 
vagy a kifosztott hangulatú város 
magánya elől menekültem be a 
templomba, ki tudja? Elképzel
tem, hogy egész éjjel reszketni s 
hánykolódni fogok a jéghideg 
hálólyukban, még vonatok sem 
közlekednek, hogy álomba ker
gessen a kerekek kattogása... A 
tem plom hom ályban először a 
festett bokályban álló műmarga
rétákra figyeltem föl; majd a ma
gányos orgonára. Égve felejtő- 
dött a kis emyős lámpa a kotta
tartó felett A villanyokat le kel
lett oltani a légiriadó miatt. Ér
dekes módon, valahogy minden 
anyám meg apám emlékképével 
társult. Otthon egyszer egy réti 
csokorból a margaréta a gömbak
váriumba szórta mérgező porát, 
s vígan úszkáló aranyhalacskái
mat reggelre a hasukkal fölfele 
fordulva találtam, m ind meg- 
döglöttek. Apám tanított meg pe- 
dálozni a dédszüleim falujában 
egy kétszáz esztendős orgonán. 
Bartók Napkeletét játszva Juli anus 
barát hívó mosolyát láttam ma
gam előtt a templom fehérre me
szelt falán, s a lelkem a színes

ablakocskák magasságában lebe
gett.

Egészen más orgona volt ez a 
belvárosi nagytem plom ban, a 
felmérhetetlen sötétséget átdöfő 
hatalmas sípoka t mintha két kop
jafa tartotta volna. Nem néztem 
hátra, de megéreztem, hogy nem 
vagyok egyedül. Csukott szem, 
merev nyak — mértem föl egy 
szempillantás alatt. Vékonydon- 
gájú nőnek látszott; lábformáját 
elidétlenítette a lötyögő vastag 
harisnya. Kopott muffjából almát 
s egy darab fekete kenyeret vett 
elő; beleharapott egyikbe is, má
sikba is. A néhai barátok ilyenkor 
jegyezték volna meg, hogy "ős
kori lény", szóval nem éppen illú
ziókeltő. Különös volt, hogy 
mégis magával ragadott a vágy 
(vagy előbb csak képzelgés?) ott 
a boltívek alatt. 'M it nekem vi- 
lágkufárok és bosszúálló Atyaúr
isten! — m ond tam  később
L.-nek. — Fő, hogy téged cirógat
hattalak." Zavaros szándékomat 
tett követte. Mert kiszáradt a szó
ló-tó, el-veszett afigés-kert, jutottak 
eszembe a szavak Károli Gáspár 
bibliájából. L , amint utólag be
vallotta, az orgonaszekrény előtt 
figyelt fel rám; lobbant kezében 
az öngyújtóláng (ha lett volna 
egy árva cigarettája, talán kisza
lad, hogy rágyújtson): "Készítette 
Zágoni Sz. M ihály tem plom 
gondnok és felesége, Szabó Karo
lina 1941. évben" — betűzte ki a 
feliratot, lehet, hogy mozgott is 
az ajka olvasás közben. Heves 
közeledésem annyira meglepte, 
hogy meg sem fordult az eszében 
a tiltakozás esélye. Vajon, mert a 
háború, a bűn részének fogta fel 
ezt is? Vagy eleven szemgolyóm 
sötét szivárványában ott bujkált 
volna a jóság — s a titkos bűntu
dat (máris)?! A tehetetlenségtől 
felbomlott női arc még agresszá- 
vabbá tett. Istenem, hiába házad 
nyugalma; loholni volna jó, üvöl- 
teni az elveszett szépség után!

A fákon vastagon megült a hó 
kint — az érintetlen szépség; 
hallgatott. Menekülésvágy haj
szolt volna bele vajon a templom
beli erotikába?... S vele (L.-lel) ki, 
mi tett csodát, hogy nem ellenke
zett?

Már tudom, nem mindig de
rül fény az okokra. Vonzalmam 
L. iránt bár tartós maradt, a ké
sőbbi megpróbáltatások követ
keztében (is) megfáradt, sokat 
lanyhult. Csak a bokályban látott 
hamis virágcsokor s az orgonasí
pok némasága él bennem túlhe- 
vítetten azóta is. Pedig hogy

menekültünk, miután magunk
hoz tértünk. Égve hagyták a vil
lanyt az orgona felett: nem ont
hatják ki vérünket ma itt!... Me
nekülni szerettünk volna — sa
játmagunk elől. Az ember átka, 
hogy önmagán csügg; nem több 
mint egy cémaszál, amelyikre 
gondolatait felfűzi.

És huszonöt évre rá ott a 
moszkvai utcán nedves hajad il
latában bujdokolva eszembe vil
lant, hogy megismerkedésünk 
estéjén hirtelen úgy láttam: hajad 
már deresedik. (A templom falá
nak döltve, kint vár téged a ke
rékpár; csomagtartóján füstölt 
sonkaboka, a barna papiroson 
átütött a zsírfolt. Az volt a mi első 
közös lakománk.)

Vissza a moszkvai szállodáig 
hosszú volt az ú t (ez az emlék is 
belefért). Világváros sarát da
gasztva, kimerültén éri nk a be
jára ti lépcsőkhöz. M iközben 
lábnyom aink véres roham ok 
tapsra-gyűlt-tenyerekkel kitapé
tázott piacán irgalom-derengés
re vártak, összenéztünk fészekre 
vágyva: "Mielőbb haza!".

Bent a szálló halijában két ki
fogástalan öltözetű fiatalember 
állta el utunkat: a Külügyimi
nisztériumban szívesen vennék, 
ha mielőbb felkeresnénk őket! 
Ugyanaz a feszélyezettség, u- 
gyanaz az előírásos üdvözlő szö
veg. A mosolymáz is egyszerre 
tűnt el képükről; a kiherélt iker
párt juttatták eszembe egy psze- 
udo-abszurd bohózatból.

"Előbb enni fogunk! — zárta 
le L. a fölösleges alkudozást. — 
Szörnyen megéheztem. Remé
lem, vodkára is telik."

Éjjel L. idegesen szívta egyik 
szűrős cigarettát a másik után. 
Kétszer is bezárkózott a fürdő
szobába, nem akarta, hogy lás
sam: mennyire erőt vett rajta az 
ijedelem. Csak később mondta 
el, hogy mi történt vele, amikor a 
szálloda halijában néhány percre 
magamra hagyott s előresietett a 
lépcsőn. A félemeleten kis híján 
összeütközött egy férfival, akit 
nem ismert fel azonnal. "Az arca 
mintha megnyúlt volna — me
sélte —•, szőke haját egészen sö
tétnek láttam (talán festette), de 
a tekintete után ítélve csak ó  le
hetett. Igaz, hiába szólítottam 
nevén, nyomon követve lépteit, 
melyek oly jellegzetessé tették já
rását, tartózkodóan viselkedett, 
a fejét sem fordította felém. El
tűnt az első emeleti folyosón. Mi
kor otthon utoljára hallottam ró
la, épp Moszkvába készült, állí
tólag a disszertációjához anya
got gyűjteni."

L. holtbiztos aprólékosan föl
idézte magában életének azt a 
legkínosabb epizódját, amikor a 
húsvéti nagytakarítás kellős kö
zepén egyik nagyhéten beidéz-
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ték egy kis beszélgetésre. Minden 
egyes alkalommal, amint a bejá
rati ablakhoz ért, a sötétből egy 
sápadt férfikéz már nyújtotta fe
léje a nevére kitöltött belépőcé
dulát. A felism ert hüm m ögés 
némi cinkosságot teremtett ilyen
kor közte és a pult mögött ülő 
között, akinek azonban az arcát 
sohasem látta.

A titokzatos idegennel vi
szont közvetlen közeibe hozta a 
véletlen, szemtől szembe (nem 
úgy, mint aztán a moszkvai szál
loda félemeletén, ahol csaknem 
összeütköztek a fordulóban); az 
illetőnek is várakoznia kellett, 
úgy látszik, a műanyagszagú, ba
rátságtalan folyosón. Igaz, hogy 
őbizalmassága (L. elbeszélésében 
X.-nek nevezte) cseppet sem tűnt 
zavartnak, amint lábát keresztbe 
téve helyet foglalt a leltári szám
mal megjelölt, piros ülőkéjű szé
ken, s bem utatkozás gyanánt 
(vagy provokálásként?) bizalmas 
vigyorral duruzsolta L. fülébe: 
"Ezek mindenképpen le akrják 
leplezni az összeesküvést". "Mi
féle összeesküvést?" — motyogta 
L. "A soron következőt. Látom, 
magának halvány gőze sincs ró
la... Azért kár lenne elrontani a 
kedvüket." L. nem állította, hogy 
a hang fölényes lett volna, rémü
letében mégis cinikusnak érezte a 
férfi — leheletével is borzongást 
kiváltó — vallomását: "Nem szü
lettem igavonónak. Megírok egy
két jelentést, és...!"

Arc helyett sokáig csak egy 
ember alakú homályos foltként 
maradt meg X. az L. tudatában — 
mindaddig, míg az újabb vélet
len nem tette lehetővé számára, 
hogy valós alakjában újra maga 
előtt lássa, vagy legalábbis hitele
síthesse az annyi éven át nem 
csupán élénk képzeletében, ha
nem a tudatalattijában is jelen lé
vő kísértést. "Sötét nadrág volt 
rajta és hosszú bőrkabát, jól em
lékszem" — közölte velem L.. én 
p e d ig  h o zzá teh e ttem  volna: 
"Akárcsak álmodban!". Mint a 
keserves múltból annyi minden, 
az X.-szel való találkozás is bele
épült vagy csak belemart(?) L. 
mindennapjaiba, s egyúttal kö
zös életünkbe. X. jelentette a ve
szélytudatot a hozzám legköze
lebb álló, szeretett lény számára. 
"Hol vétettük el?" — kérdeztem 
aggódva L.-től, amikor valame
lyik reggel elm esélte nekem , 
hogy az éjjel megint találkozott 
X.-szel, aki mintegy titkos társá
vá fogadva őt, előbb figyelmezte
tően szájára tette mutatóujját, 
majd a következő pillanatban, a 
kanálisvíz-színű égbolt folyé
kony háttere előtt, karjánál fogva 
húzni, vonszolni kezdte maga 
után. L. félájultan érzékelte, hogy 
üldözőik utolérték őket; X. ekkor, 
belátva kudarcá t, ingerü lten  
eresztette el L. karját, és lihegve 
átvetette magát egy betonkeríté

sen. L. éles fájdalmat érzett: mint
ha egy tüskés ággal ütötték volna 
— máskor meg csizmás láb kuta
kodott lágyékában. Teste olykor 
még ébredés után is emlékezett a 
vakütésekre; fojtott dühvei kezd
te öklözni a párnát, s én dermed- 
ten , teh e te tlen ü l hallgattam  
szipogását. Különleges vonzerő
nek tulajdoníthatta volna bárki, 
úgy csüngött rémálmain. Egyik al
kalommal — emlékszem, aznap 
délután látogatóink voltak— órák 
hosszat kószált a feltúrt meredé
lyen, miközben én egykedvűen 
öntöztem a dáliákat. Maradék 
pénzünkön két butélia vörös bort 
s egy fél liter fenyőpálinkát vásá
roltam. Amint hazafelé tartot
tam, kiszaladt elém az utcára, és 
figyelmeztetett, hogy nehogy vil

Deák Ferenc grafikája___________

lányt gyújtsak, mert valaki figyel 
bennünket. Borzalmas éjszakánk 
volt. Miután a vendégek távoz
tak, L. tovább ivott s berúgott; 
azon vettem észre magam, hogy 
dulakodunk a lépcsőn. Még éjjel 
három kor is sikítozva ült fel 
ágyában, mint aki gyanús hango
kat hall. Sohasem tudtam eldön
teni, hogy szörnyű álmának volt 
tulajdonítható mindaz, ami tör
tént; ő másnap az erős gyógysze
rekre hivatkozott, amiket pró
baképpen bevett. M egígérte, 
hogy lehetőleg több gyógyszert 
nem szed. Hasonló halluciná- 
lásszerű megnyilvánulása sze
rencsére nem volt azután.

'M eg fognak taposni, érzem 
— suttogta a moszkvai szálloda
szobában, s kapkodva igyekezett 
összeszedni a szanaszét hagyott 
holmit. — A győztes gőgje! — 
emelte rám megszállottan tekin
tetét. — Em lékezz vissza: te 
m ondtad egyszer!"

Persze, sok mindent modtam 
neki, többek közt olyasmit is, 
hogy a középkorban nemcsak 
boszorkányégetés volt, de lova- 
giasség is: az ellenfeled, ha beis
m erted, hogy vesztettél, visz- 
szaadta kardodat, megölelt és

maga mellé ültetett a lakomaasz
talhoz... Most azonban láttam raj
ta, hogy nem egyszerűen, társa
logni akar, ilyenkor nem lehet 
tréfával elűzni rossz hangulatát, 
hogy: "Te ne tudtad volna? A go
noszság láthatatlanul tör ránk, 
mint a lapostetű — csak jobban 
viszket!". Ahogy megérintettem, 
elhúzódott tőlem. "Ne nyúlj hoz
zám. M inden é rin tés érdes." 
Mintha már megint nem ő lett 
volna; bárhogy erőltette is az 
ivást, maradék szellemeskedése 
inkább csak kényszerű vacogás- 
nak tűnt az ablak békés négyszö
gében. "Te is jobban jártál volna 
egy kékharisnyával" — kezdte, s 
hangjából ítélve nem tartottam 
kizártnak, hogy mielőtt még fel
kelne a nap, erőt vesz rajta a sírás.

A depresszió. "Tegnap kiültem a 
teraszra — folytatta —> és a tér 
túlsó felén levő templom hagy
makupolájában gyönyörködtem. 
Ez hogyhogy megúszta — kér
deztem az éjszakai portástól, aki 
éppen a poharakban maradt ita- 
lo kát töltögette össze akkurátu
sán. S m u ta ttam  neki, hogy 
pu-pu-pu!... Előbb idióta képet 
vágott, fogai, mint egy patkány
nak, villogtak, aztán lesütötte 
szemét, s anélkül, hogy szóra 
méltatott volna, sunyin tovább- 
állt. Ebből megértettem, hogy na
gyon is jól megértett mindent. 
Egy olasz tenorista, aki egy hete 
már itt lakik, figyelmeztetett rá 
(előbb persze meg akart hívni 
egy kávéra), hogy: »Besúgó. 
Nyilván maga is rájött.« »A kö
vér?« — kérdeztem tőle. »Mind a 
kettő« — válaszolta, s undorral 
hajtotta fel Cinzanóját."

"Képzelődsz" — próbáltam 
megnyugtatni L.-t, mire ő heve
sebben kiáltotta, hogy X. is ösz- 
szejátszik velük. Azért van itt!...

Szemhéjamon súly — évszá
zadok törmeléke. Valami meggá
tol abban, hogy kedvemre bá
mulhassam a mennyezetet. Ha
lott hercegek környékeznek meg.

"Hol vétettük el?"— kérdika Ro- 
manovok lehajtott fővel. Halálfe
jükről a dölyf régesrég lekopott. 
Mikor utoljára körülnéz- tem a 
néptelen utcákon, tereken, Ei- 
zenstein ifjúkori vázlatai jutottak 
eszembe. Különös modellekkel 
népesítette be ő az orosz utcát, 
mielőtt megalkotta volna vérben 
és rettenetben fogant filmjeit. 
Szinte magam előtt láttam, amint 
a hirdetőoszlopokba kapaszko
dó szónokok egymás ellen ágál
nak, fújnak haragosan. "Szó
lásszabadság!" — harsogja egy 
falusi hentes, s a vörös szalaggal 
átkötött marhanyelveket: porté
káját kínálgatja.

*
Itthon tódul a népség a pe

ronról. Szeles eső csap arcunkba. 
Az állomás épületéből ki
lépve fölnézek a horpadt, 
kopott homlokzatú házra, 
am elynek hajdan szálló- 
vendége voltam. Az ajtó
ban mintha még most is ott 
tornyosulna a rendőr alak
ja- f

Átölelve tartjuk egy
m ást, L. rám  bandzsalít 
szemüvege mögül: "Az éj
jel jól aludtam , legalább 
nyolc órát. Utána a falra 
szorítottam a fülemet, de 
semmi gyanúsat nem hal
lottam. Csak zeneszót; be
lü lrő l, m in t k islán y k o 
romban." Feje jobbra, balra 
leng, mint a metronóm in
gája, s én látni vélem, amint 
a zongora fekete szárnya alól 
szeplős orrával szeppenten 
pislog felém, és a mama rek- 

cumozó hangját hallani (L. n- 
szer elmesélte már): "A futamot 
tessék kigyakorolni!"

Vajon ez már az utolsó fu
tam? Dallamosan kopog a sors 
(csak a policáj ne nyisson ránk 
többé!). A kapaszkodón, hogy 
meg ne riadj, rigó regél, letörli a 
halottak arcától a port fekete 
szárnyával a csendben... S amire 
nem telt neked s nekem! Örök 
éléskamra, mosdóhely (gyanú- 
sítgatásoktól, bűnöktől tisztulni 
zavartalanul). Itt lakhat majd, 
lakhatna ő is, aki fiunk lehetett 
volna. Midőn a valóság a semmi
be süllyed, tudod-e vállalni meg
alkuvásaidat, bűneidet?

Eljön számodra is a kegyelem 
órája.

De addig... még ránk törnek 
a nyers ízek, színek. Most, hogy 
van edzettséged a szenvedéshez: 
félsz-e az öregségtől?

Magamhoz szorítom L-t. (Csak 
X elő ne kerüljön valahonnan!)

"Ugye te is tudod — mondja 
beletörődőén, semleges háttér 
előtt. — Hogy elkerül a derű. Az
óta. Rendületlenül."

1994. III. 11.
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Heltai János: Alvinczi Péter 
és a heidelbergi peregrinusok

A XVII. század magyar mű
velődéstörténetének neves kuta
tója a különböző tudományos 
megközelítésmódok és az inter- 
diszciplinaritás lehetőségeinek 
exhausztív kihasználásával mu
tatja be a XVII. század egyik rep
rezentatív értelmiségi csoportját, 
valamint — ezzel a háttérrel — 
Alvinczi Pétert, Bocskay és Beth
len Gábor barátját és bizalmasát, 
a nagyhatású református hitvitá
zót és államtudóst. Könyve szá
m os ponton korrigálja az Al- 
vinczi-kutatás tényeit, merész hi
potézisével pedig kihívóan állás- 
foglalásra kényszeríti a magyar 
tudományosságot.

A nagy judídum m al három 
részre tagolt monografikus ta
nulmány első része a heidelbergi 
magyar diákokat olyan értelmi
ségi csoportként vizsgálja, ame
lyet társadalm i összetétele, 
szárm azása, tanulmányai, leg
fontosabb tevékenységi területei, 
nemkevésbé az őket megbízó tár
sadalmi erők, és középponti fon
tossággal: indoktrinációja-szo- 
dológiai szempontból egységes 
értelmiségi alakzatként határoz 
meg. A klerikus értelmiség része
ként a kálvinista, a modem értel
miségi kritériumainak megfelelő 
prédikátor-társaság tudatosan 
vállalkozik az értelmiség kritikai 
feladatára, a nemzeti bűnök ostoro
zására, az érdekek és értékek tu
datosítására. A «heidelbergiánu- 
sok» vizsgálata térben és időben 
26 esztendőt ölel át. A professzi
onalizm usában m egm erevedő 
Wittenbergből ekkor a magyaror
szági és erdélyi peregrinusok fo
koza tosan  H eidelbergbe irá 
nyulnak át (1595-1621), mivel ott 
tanít David Pareus, a kálvinista 
ortodoxia és a német irénizmus 
legnagyobb európai tekintélye 
(1598-tól az Ó-, 1602-től pedig az 
Új Szövetség professzora is a hei
delbergi egyetemen). 1621-ben a 
várost kifosztják Tilly zsoldosai, 
1622-ben pedig maga Pareus is 
meghal.

Nézzük meg mármost, hogy 
milyen jegyek írják le e 175 diákot 
tartalmazó csoportot.

A származás tekintetében a 
nemesi főrendhez tartoznak — 
persze erdélyi mércéről van szó 
—: Bethlen István, Barcsa y Zsig- 
m ond, Kornis M ihály, Kova- 
csóczy István, Thököly István, 
Thököly  M iklós. K öznem esi 
származásúak: Szerdahelyi Mi
hály, Tállyai István, Hodgyai 
Márton, Aszalós Mihály, Filiczky 
János, Krausz János (utóbbi há
rom nem lelkészi pályán folytatja

tevékenységét). Nem érdektelen 
a szodológus számára, hogy a 
pereg rin u so k  közü l huszon
négyről bizonyosan tudjuk, hogy 
lelkészi családból származnak, 
de ez a szám jelentős mértékben 
bővíthető. Nem hangsúlyozható 
eléggé az értelmiségi szakszerű
ség szempontjából ez a tény. Vá
rosi, mezővárosi eredetű polgári 
és kézművescsaládból származ
nak harmincketten. Csupán az 
egy Böjti Veres Gáspárról ismert, 
hogy jobbágycsaládból szárma
zik. Végül is Heltai János egy pa
radoxonban  rögzíti ezen ér
telmiségi formádó ideáltípusát: 
«az értelmiség legalacsonyabb 
származású, ugyanakkor legma
gasabb képzettségű csoportját je
lentették». A területi hovatar
tozás szempontjából a következő 
megoszlás valószínűsíthető: er
délyi eredetre mutató adatok 21 
peregrinusnál, a tiszántúli egy
házkerület területéről 58 diák, a 
tiszáninneni egyházkerületből 
42, az Alsó-Duna mellékéről 3, a 
Dunántúlról 5, a Felső-Duna mel
lékéről 17 származik, 29 diák ere
d e tév e l k apcso la tban  nem  
valószínűsíthető hipotézis.

A tám ogatók legjelesebbjei 
Bethlen Gábor és a Rákócziak, 
akik tudatos, strukturálisan is 
megtervezett építő tevékenysé
gük részeként teszik ezt; a legna
gyobb összegek az észak-nyugati 
mezővárosok eklézsiáitól szár
maznak. Különös szépségű ada
lék, hogy a heidelbergi pereg
rinusok támogatásából a végvári 
katonák legkivá- 
lóbbjai is kivették 
részüket!

A 175 diákból 
125-nek m arad t 
fenn  egy  vagy 
több Heidelberg- 
ben készített dis- 
pu tác ió ja , szám  
szerint 306. Ezeket 
Pareus három kö
tetben  gyűjtö tte  
össze. Tematikai
lag részben a teo
lógiai loci commu
nes feldolgozásai, 
részben pedig Ro
berto Bellarmino 
műveinek cáfola
táv a l fog la lkoz
nak. Végezetül a 
szodológiai elem
zés a pálya továb
bi állomásait írja 
le, amely igazolja, 
hogy a heiddber- 
giánusok hazatér
ve a legjelesebb

világi (pedagógusi) és egyházi 
méltóságokba kerülnek. Gyula- 
fehérváron, Debrecenben, Sáros
patakon, N agy- szom batban, 
Kolozsváron, Váradon, Szatmá- 
ron, Ungváron, Komáromban, 
Pápán, Tolnán volt heidelbergiá- 
nus rektor. Ezután a prédikátori 
pályára lépnek, és 88-uk lelkészi 
működéséről rendelkezünk ada
tokkal. Esperesi hi- vatalt 29-en 
viseltek közülük, tízen kerültek a 
legmagasabb szuperintendensi, 
illetve püspöki méltóságba.

Heltai János vdeménye sze
rint a heiddbergiánusok műkö
désének legfontosabb eredmé
nye a református egyháznak a 
magyar rendi társadalom szerve
zetébe való beillesztése volt. 
Ugyanakkor létrejött négy nagy 
egyházkerület: Erdély, a Felső- 
Duna melléki, Alsó-Duna mellé
ki és dunántúli évszázadokra 
tartó kanonikus szabályozása.

A kötet második nagy fejezete 
betekintést nyújt a németországi 
irénizmus — a protestantizmu
son bdüli nagy egyeztető mozga
lom történetébe, amely mint az 
egyházon túlmutató politikai tö
rekvésrendszer a magyar eszme- 
tö rtén e t m ag y aráza táb an  is 
nélkülözhetetlen, de nemcsak a 
felekezeti és hitviták, hanem a 
szimbolizmus-felfogás, a filozó
fia szempontjából is. Mert ho
gyan is próbál például Apáczai 
Csere János a sakramentum-vita 
tan u lsá g a it is b eép ítve  egy 
egyeztető jegytant m egfogal
mazni? A jegy néha magánaka jegy

zett dolognak mondatik — írja az 
Encyclopédiában. A nagy protes
táns belvita ismertetése lényegé
ben a lutheranizm us és a kál- 
vinizmus konfrontádójára korlá
tozódik, nem lett volna azonban 
minden tanulság nélkül való az 
1529-es marburgi Luther-Zwing- 
li találkozó felidézése sem, hi
szen a protestáns skizma már itt, 
és még az augsburgi birodalmi 
határozatok előtt nyilvánvalóvá 
vált. Ugyanúgy, az 1524-es Eras- 
mus-Luther-vita is számos pon
ton előképe az ágostai hitvallás 
és a k á lv in iz m u s  v itá jának , 
amely a hit abszolút tisztaságá
nak és az ember teljes bűnösségé
nek lutheri dogmájában csúcso
sodik ki. Heltai János végig fi
gyelmeztet az irénizmus toleran- 
da-fogalmának alkalmazott jel
legére, mint a megegyezés d v i si
kertelenségének legkoncentrál
tabb megjdenítőjére.

David Pareus magyarországi 
jelenléte erőteljes: az Irenicumot 
magát szerzője Thurzó Imrének 
ajánlja, Bethlen Gábor személye
sen köszöni meg a neki eljuttatott 
Üszteletpddányt. Pareus magyar 
levelezése a kikövetkeztetettek- 
kel együtt harminckét darab.

Továbbmenően: az ő és fia, Jo
hann Philipp Pareus szerepe és 
hatása a neolatin költészet felvi
rágoztatásában is jelentős. Vége
zetül, konkrét szakértői véle- 
m ényévd is, a református egyház 
rendtartásával kapcsolatban, a 
Szilvásújfalvi Anderko Imre pré
dikátor perében. A konkrétumo
kon messze túlmutat egy német 
szakmai, egyházi és erkölcsi te
kintély ilyen mértékű részvétele 
a magyar egyházi és államjogi 
ügyekben.

A harmadik nagy fejezet Al
vinczi Péter pályája és politikai esz

4 t
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méi címmel végül a háttér elé oda
rajzolja a mestert is, hisz amint 
ismeretes, a protestáns hagyo
mány őt tartja a korszak repre
z e n ta tív  m ag y ar k a to lik u s  
klerikusával szemben, a tündök
lő tehetségű Pázmány Péter elle
nében a kálvinista «defensor 
fidei»-nek. Alvinczi pályája a na
gy enyedi eredeten át, ottan el
kezdett és Nagyváradon foly
tatott (a Pázmánnyal együtt láto
gatott Kollégium legenda) stú- 
d io m o k o n  át vezet W itten- 
bergbe, aholis 1598. május 30-án 
iratkozik be az egyetemre. 1599 
májusában logikából disputái, 
tézisei az állítások felosztásáról 
és igazságtartalmáról szólnak. 
Feltehető olaszországi látogatás 
után 1600-ban iratkozhatott be a 
heidelbergi egyetemre. 1601- 
1603 között a debreceni iskola 
rektora, 1604-től pedig váradi el
ső lelkipásztor, egyúttal bihari 
esperes. 1605 márciusától Bocs- 
kay udvari papja. A fejedelem 
védelmében «írja» a Bocskayt az 
a rián u s  ere tnekség  vádjátó l 
m egvédő Apologiaját, melynek 
az eszmei szerzőségéhez nem fér 
kétség. Heltai János éppen az iré- 
nizmus eszméinek a jelenlétével, 
az egységes szellemi arculattal 
valószínűsíti, hogy az irat egy 
testület szerkesztésében jön lét
re, melynek meghatározó sze
mélyisége Alvinczi.

Bocskay halála után Alvinczi 
kassai prédikátor lesz, 1612-ben 
nemesi oklevelet nyer II. Má
tyástól. A szabad protestáns val
lásgyakorlaton belül a refor
m átus magyarság érdekvédel
mét is el kell látnia Kassán, a 
re fo rm á tu s  v a llá sg y ak o rla t 
alapjainak m egerősítésével a 
kálvini egyház alapvető meg
erősítését, szolgálta. Ebben a sze
repében érte 1609-ben Pázmány 
Péter vitairata, az ö t  szép levél.., 
amelyre Alvinczi rövidesen vá
laszol (Egy tetetes neve vesztett pá
pista embertől S. T. D. P. P.-tól 
küldetett színes öt levelekre rend 
szerén t való felelet Alvinczi Pétertől 
a kassai m. ekldézsia lelki pásztorá
tól).

A  vita következő szakasza 
1614-ben következik be.

Heltai János monografikus 
tanulm ányának legmeglepőbb 
hipotézise azonban az, hogy a 
mindeddig Alvinczinak tulajdo
n í to t t  Itinerarium Catholicum 
szerzőségét kétségbe vonja! A 
szerzőség ellen szóló érvek: a 
szerző és kiadó esetleg két sze
mély; az anonimitás, rejtőzködés 
ténye; 1614-től lezártnak tekinti 
a hitvitázást; egyáltalán: nem va
gyunk abban a helyzetben, hogy 
kompara tisztikai érveléssel iga
zoljuk a szerzőséget, mivelhogy 
nem ismerjük egyetlen vallási 
vitairatának szövegét sem; az Iti- 
nerariumra nem jellemző a kassai

prédikátor által használt manie- 
rista stílus; a szerkesztés más 
kézre vall. A döntő érv a szerző
ség ellen a következetesen ö-ző 
nyelvváltozat. Ki lehet hát az Iti
nerarium szerzője? Esetleg Kecs
keméti Claudius János, ámde 
Heltai nem zárja le a vitát, a tu
dományos közvéleményre bízza 
argumentumai erejének a meg
ítélését.

Hasonlóképpen veti fel Hel
tai a Bethlen Gábor Erdélyi poli
tikájának eszmei alapjait kifejtő 
és alátámasztó politikai-államel- 
méleti iratok szerzőségének a 
kérdését. A Resultatio, a Machia- 
vellisatio és a Defensio minden 
kétséget kizáróan Alvinczi-mű, 
a Querela azonban ismét csak — 
az Apológiához hasonlóan — Al
vinczi eszmei irányítása alatt 
születhetett. A Defensio érvrend
szerének példás elemzése leszö
gezi, hogy az irat nélkülözi a 
«kálvinista gondolkodás preg
náns teokratikus jellegét», azon
ban hozzátehetjük, hogy alap
jában véve teljesen áthatja az Ins- 
titutiok híres VI., A keresztény sza
badságról szóló fejezetének szel
lemisége és többrétegű törvény- 
felfogása. Nem látjuk azt sem, 
hogy az ellenállási jog kérdésé
ben miért lenne Alvinczi eklekti
kus, egyeztető —, itt inkább a 
kérdés rend i szem léleti for
m ájának m egterem téséről és 
szubtilis elfogadtatásáról van 
szó.

Végezetül a kötet a kálviniz- 
m us eszm etörténeti, további 
körvonalazásával zárul, elsősor
ban a tolerancia fogalmának az 
adekvát kezelési módjára hívja 
fel a figyelmet, valamint a kálvi- 
nizmus legitímizádós stratégiái
ra.

Feltételezem, hogy a munka 
teljes monográfiává való tovább
fejlesztése során Heltai János a 
kálvinista szíveknek oly kedves 
Alvincziról valamivel testesebb, 
plasztikusabb, elevenebb port
rét rajzol majd. Itt nyilván az ala
pozó munka miatt a filológus 
rigoeurjének kellett győzedel
meskednie. De: Alvinczi nem 
csupán egy prédikátor a sok kö
zött. Valamilyen jelzős személyi
ség ő.

M inden túlzás nélkül állít
hatjuk: nagyszerű , izgalm as 
munka a Heltai Jánosé. Minden 
társadalom tudom ányi ágazat 
kutatója kap tőle valamit: a filo
lógus, a szociológus, de a teoló
gus és a filozófus is. Merem 
állítani: a szépíró is.

EGYED PÉTER
(H um anizm us és reformáció. 

Szerkeszti: Jankovics József. 21. A 
Magyar Tudom ányos Akadém ia  
Irodalom tudom ányi Intézete. R e
neszánsz Kutató C soport Balassi 
Kiadó, Budapest, 1994.194 p.)

‘KÓ'DTX—
Egyéni identitás — többszörös identitás
Identitás — idegen hangzású szó. Gondjaim közepette 

mindig visszatérek hozzá. Lehet, hogy mások is. Kisebbségi 
létben, amelyet szintén mások találtak ki számunkra, szé
gyellem kimondani, kívülállóknak, ismeretleneknek nem 
illik róla beszélni. Muravidéki magyarként többszörös iden
titásban élek? Miért? Mert Szolovéniában lakom. Ettől még 
nem biztos, hogy töbszörös az identitásom.

Magyarországon eltöltve öt évet is megmaradtam érzé
seimben, mentalitásomban, kötődésemben muravidéki ma
gyarnak. Párizsban is hazai problémáimmal küszködtem. 
Casablancán és Agadirban is idegen turistaként kezeltek. 
Münchenben sem voltam boldogabb. Mindenhol megma- 
radtan annak, ami voltam, embernek, aki születésével meg
ismételhetetlen. Feltételezem, ugyanaz az ember voltam a 
sevillai narancsfák árnyékában, mint a velencei karnevál 
forgatagában, vagy a tuniszi szafariban. Nyelvem, vallá
som, szerelmem, szokásaim, honvágyam, gyermekkori él
m ényeim  m indenhova  e lk ísérnek . Az iden titásom  
önmagámmal folytatott belső párbeszédemen alapult és az 
önazonosságra való rákérdezésemet jelentette. A pszicholó
gusok talán szakszerűbben meg tudnák magyarázni a fejte
getéseimet.

Sosem voltam konformista, aki anyagi érdekeket előtér
be helyezve megtagadta volna a származását és probléma- 
mentesen beilleszkedett volna bármely jobb létet biztosító 
idegen kultúrába. Tradidonalista sem voltam, habár nehéz 
volt leszámolnom a muravidékről képzelt fiktív világom
mal. Egyébként mindig is éreztem, hogy szórványban élő 
magyar vagyok és más helyzetben élek, mint az anyaorszá
giak, vagy az erdélyi, szlovákiai és burgenlandi magyarok. 
Az új identitást nyújtó lehetőségeket is kipróbáltam: mene
kültem, hazát változtattam, utaztam és visszatértem. Meg
m aradtam  annak, ami voltam , s ezzel nem akarom  
megrövidíteni magamat, s nem zárom ki más identitás ki
fejlődésének a lehetőségét. Sosem volt káromra, ha odafi
gyeltem más impulzusokra.

Természetes közegnek tartom azt a közösséget, munka- 
csoportot, baráti kört, ahol többnemzetiségű egyének dol
goznak együtt és megteremtik a munkájuk érdekében 
azokat a kényelmes körülményeket, amelyek a sikereiket 
szolgálják.

Sajnos, köznapivá degradálódott a nemzetieskedés va
rázsszava. A magyarországi választási reklámok is ezt bizo
nyítják. A kampányokban gyakran felbukkan ez a szó, 
amely ezzel el is veszíti a hitelességét. Engem nem erősít 
meg, csak zavar, hiszen az egész fogalom üressé válik az 
"otthon" szó értelmezése nélkül. Hol, milyen közegben, csa
ládban érzem otthon magam? Identitás-krizíseimben gyak
ran ezt a kérdést teszem fel önmagámnak. Előbb-utóbb 
mindenki felteszi magának.

Mégis, a többkultúrájú embertípust kedvelem. Ez a lét
helyzet okozhat konfliktushelyzetet, de számos érték forrá
sa is lehet. Ez esetben a tolerancia természetes és szükséges, 
sőt egyes esetekben elengedhetetlen. A többszörös identitá- 
sú és többkultúrájú helyzetben a közös vonásokat keresem. 
Az identitáskrízisek, konfliktusok és frusztrációk kínjait el
szenvedve, visszatérek ahhoz a forráshoz, hídhoz, modell
hez, amely előítéletmentes nyitottságot jelent. A nyitottság 
pedig a szabadság kiteljesedését feltételezi. így nem mara
dok "egyszemélyes, többszörös identitású kisebbségben".

A "senkihez-valakihez" tartozás, "honnan jöttél", "mit 
keresel itt"— üyenkor egyértelműen megszűnik a kisebbsé
gi lét köztes állapotában. Lehet, hogy így fér össze Phil 
Collins zenéje a kolumbiai Garda Márquez regényének az 
olvasásával. Mindkettőjüket kedvelem.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT

—  I 9 ^ P T X
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GYÖRGYEY KLÁRA

ISTEN VELED, HUNCUT ZSENI BOHÓC!
RENDHAGYÓ RECENZIÓ EUGENE IONESCO HALÁLÁNAK ÜRÜGYÉN
Élete is rendhagyó, de főképp 

életműve! 1909. november 26-án 
született Slatinán, Romániában. 
(Nem, nem tévedés az évszám, 
bár minden lexikonban 1912 ta
lálható; a huncut, h iú  m ester 
ugyanis három évet következete
sen letagadott korából, hogy el
m ondhassa: még negyvenéves 
kora előtt világhírű lett). Román 
apja és francia anyja röviddel Eu
gene születése után Párizsba köl
töztek. Tízéves korában a félénk, 
vérszegény, beteges kisfiút vi
dékre küldték felépülni. A falu
ban csak vallásos könyvek vol
tak, így a kis Géné úgy határo
zott, hogy szent lesz. Hazatérve 
Condé és Turenne életrajzát ta
nulmányozva azonban inkább a 
hadvezéri pálya mellett döntött, 
majd 13 évesen megírta első szín
darabját, egy mélyen hazafias 
rém drám át. 1922-ben a család 
visszatér Romániába, ahol Eugé- 
ne a középiskola után a bukaresti 
egyetem francia szakán folytatja 
tanulmányait, verseket ír (Fran
cis Jamínes és Maeterlinck stílu
sában) és éleshangú irodalom- 
kritikákat. A három akkor legdi
vatosabb román pennaforgatót 
(Tudor Arghezi, Ion Barbu és Ca- 
mil Petrescu) könyörtelenül ki- 
végzi, pe llengére  á llítva  be
gyöpösödött provincializmusu
kat, támadva minden eredetisé
get nélkülöző tehetségtelensé- 
güket. Mire nehezen tanári állást 
kap egy bukaresti lycée-ben, bi
zony nem túl népszerű. 1936-ban 
feleségül veszi a pirinyó, őrien tá- 
lis szépségű Rodica Eurileanót. 
Két év múlva állami ösztöndíjat 
kap, hogy Párizsban kutathas
son; doktori disszertációjának té
mája: "A bűn és halál témája a 
Baudelaire utáni francia költé
szetben". A nagy műből egy sor 
sem készült el, mert gall honba 
érkezve Ionesco inkább "gyöke
reit" keresi, képtárakban csámbo
rog, koncertekre jár (a színházat 
utálja!), mialatt egy kiadónál ku
lizik. A háború alatt Marseille- 
ben rejtőzik, ott születik lánya, 
Maria-France 1944-ben. A "fel- 
szabadulás!' után visszatér a fő
városba s négy év múlva, fura 
véletlenek összhatására megírja 
élete első darabját, A kopasz éne
kesnőt. A  többi már drámatörté
net — hasonlóan unortodox és 
eseménydús!

Kétszer találkoztam vele sze
m élyesen, egyszer Izraelben, 
egyszer Amerika keleti partján, a 
m a rlb o ro i zenefesz tivá lon . 
M indkét alkalommal feszültség 
vibrált körülötte. Akkoriban már 
szinte elkönyveltük, hogy a vi
lághírű francia mestert állandó

botrány övezi, örök izgalomban 
tartja mind a rajongóit, mind a 
"hír/vérszom jas" újságírókat, 
akik árnyékként loholtak leheg- 
ve a kis fürge bácsika nyomában 
mindkét országban.

1974-ben például azért fogad
ta el a meghívást a jeruzsálemi 39. 
PEN Kongresszusra, mert az ese
mény mindenképpen robbané
konynak, de legalábbis problé
m ákkal terhesnek ígérkezett. 
Minden kommunista, szimpati
záló és afrikai PEN központ eleve 
bojkottálta a gyűlést: Izrael akkor 
is fekete listán volt, az UNESCO 
azokban a hetekben éppen meg
bélyegezte, majd kizárta minden 
regionális bizottságból, sőt a kul
turális anyagi támogatást is meg
vonta tőle. Mindezt ezért, mert a 
m u zu lm án o k  érzékenységé t 
bántották a szentföldi archeoló
giái ásatások. Ionesco megérke
zése után azonnal nyilatkozott 
sajtónak, TV-nek, rádiónak s éle
sen elítélte az UNESCO határo
zatát, "érthetetlennek, anakro
nisztikusnak, elmebetegnek, ab
szurdnak" titulálta a világszerve
zetet s u tán a  (egyértelm űen 
provokációnak minősült!) dics
himnuszt zengett Izraelről. Ez a 
sajtókonferencia világhír lett; 
minden újság első oldalon hozta 
habzószájú kommentárokkal di
csérve vagy átkozva a "kackiás 
drámást," aszerint hogy "Balos" 
vagy "Jobbos" volt-e a sajtóter
mék.

Mint mindig, azután is bátran 
felemelte hangját különféle szer
vezetekben, ha igazságtalan, el
fogult vagy túlzottan marxista 
döntésekről szerzett tudomást. A 
lángpallost dobáló őrangyal sze
repét játszotta, de nem mint ab

szurd szereplő egy modem drá
mában! Bár humoros a fizimiská
ja, s gyakran félrekacsintott mint 
valami cinkos Puck, Ionesco ha
lálosan komolyan vette írói elhi
vatottságát s azt, hogy a penna
forgatónak változatlanul az a kö
telessége, hogy a világ lelkiisme
rete legyen" (...)

Ahogy Izraelben, az USA-ban 
is jól odamondogatott (s mini
botrányt okozott) 1982-ben, mi
kor a M assachusetts állambeli 
marlboro-i hoteljéhez odasereg- 
lett riportereknek (köztük lökdö
sődtem jómagam is) kifejtette, 
széles vigyorral körítve, vélemé
nyét az amerikai politikáról.

— Mindenki őrült, de maguk 
jobban, m int mi! Hogy lehet, 
hogy egy ilyen kiváló nép, mint 
az amerikai, csupa "selejt" elnö
köt választ: Ford iszonyúan buta, 
Carter álszent hipokrita, Reagan 
egy ripacs. Tiszta téboly!

A megdöbbent, szélsebesen 
jegyzetelő újságírókra kacsintott, 
majd így folytatta:

— Maguk persze azt hiszik, 
én vagyok bolond. Vagy abszur
dum, amit mondok, hisz engem 
itt mindenki egyszerűen abszur
distának nevez. Lehet, hogy őrült 
vagyok, de akkor maguk a nor
málisak, ezt pedig aligha hihe- 
tem! Nézzenek körül a világban, 
olvassák el saját újságjaikat, néz
zenek pár percig amerikai TV-t s 
aztán döntsék el, ki a normális. 
Nem lesz könnyű dolguk, haha- 
ha... — Hahotázva elvonult anél
kül, hogy egyetlen kérdésre vá
laszolt volna.

Két nappal később, az egyik 
szabadtéri koncert szünetében 
mellévágódtam. Egyedül volt. 
"Frissítőért" indult, mondta. Mi

kor újra elmondtam neki (mint 
Jeruzsálemben), hogy 56-os ma
gyar menekült vagyok, hevesen 
gesztikulálva, fesztelenül cseve
gett — m indenről. Elmesélte, 
hogy gyűjtötte az aláírásokat a 
francia írók petíciójára, melyben 
élesen megbélyegezték a nov. 4-i 
szovjet orvtámadást. Mélyenülő 
szemei felragyogtak (ekkor már a 
büffében voltunk, ahol felbuk
kant "Cerberus" asszony is), pec
kesen, sz in te  tánclépésben a 
pulthoz lejtett s neje tiltakozása 
ellenére fenékig ürítette whiskys 
poharát a magyarok egészségére.

A fullasztó hőségben lassan 
csámborogtunk vissza a műsor 
második felére. Ionesco hirtelen 
megállt az úton egy nagy szilfa 
mellett s felém fordult:

— Imádom a napfényt. Utá
lom az árnyékot! Maga nem? —

Válaszra nem várva odapen- 
derült az árnyékba s leüT Ponto
san úgy, mint Estragon a Godot-ra 
várva zárópillanatában.

Közben odaért Rodica asz- 
szony, akit ideges karlegyintéssel 
előreküldött, miközben dühöt 
tettetve elhessegette a feléinduló 
autogramgyűjtőket. Percek múl
va indultunk csak tovább: nyerí
tő kacagás m ellett sorolta fel 
(persze hibás kiejtéssel) azt a pár 
"sikamlós" magyar szót, amit tu
dott. Az út végén arra a vele k a p  
csolatban talán nem anakro
nisztikus kérdésemre, hogy hogy 
is érzi magát, így felelt:

— Bolond vagyok és egyúttal 
boldogtalan, mert ha valaki per
manensen boldog, sztoikussá vá
lik . É le tünkben  m indennek  
"dichotómiája" van; ez a kettős
ség jellemez mindent. Isten is ket
tő van: egyik a rejtőzködő, jó Is
ten, a másik az elérhető, kegyet
len Isten. Ez aztán valódi abszur
dum, nem?

Reumás kezével megvakarta 
kövérkés arcát s rejtélyesen rám- 
somolygott.

— Ebben a pillanatban szere
tem ezt a földet itt, még akkor is 
ha olyan, amilyen. —

Elbúcsúztunk. A karmester 
felemelte pálcáját; ő bocsánatért 
esdeklő, kiskutyás szemvillogta- 
tással, hangos ramazurival beto
la to tt  székéhez, sose lá ttam  
többet, csak képernyőn. Akkori
ban lejegyeztem: "Életerős, opti
mista, aktív, ellenállhatatlanul 
mulatságos, zseniális csínytevő, 
őskamasz, örült? Abszurd, mint 
darabjai? Igen és nem, mint az 
örök paradox világ, amiben él
ünk.” (...)

írásaival is bizonyítja, hogy 
lehet (sőt kell) ügyet szolgálni 
frontális támadással is. Felülné- 
zetből azonban úgy tűnik, hogy 
Ionesco "exclusive" csak kritizál. 
A kopasz énekesnő például azon 
nyomban előrevetíti nyelvellenes 
támadásait. "Hajmeresztő mér
get ad be, agykérgembe mély-
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lyeszt léket, csapraveri és kiissza 
főnevestől az igéket!" mondhat
ná Makkai Ádám. Mert Inesco 
szerint az emberi beszéd már 
nem képes kapcsolatot teremte
ni, frázisokkal terhes banalitás
gyűjtemény csupán. Kapcsoló- 
tábla, huzalok — bedobod a kér
dés-krajcárt, kiugrik a "klisé"- 
válasz.

(...) Színpadi "üzenetei" miatt 
is támadják könyörtelenül, állan
dó jelleggel, minden országban, 
mindenki másért. Például az an
gol d rám a k ritik u s , K enneth 
Tynan szerin t Ionesco világa 
alapvetően pesszimista, tenden
ciózusan hiányzik alakjaiból a 
humanitás és az empátia; az álta
la felajánlott bármilyen menekü
lés csak tovább i zsáku tcába 
vezet. Üres üvegbúra alá tereli 
nézőit. Madárjósok hangján arra 
ösztökél bennünket, hogy jól fi
gyeljük a légüres teret, m ajd 
utazzuk körbe szellemvasúton a 
világvásárt, ahol csak koponyák 
és üvöltő viaszbábuk láthatók, 
hogy azután a mindennapok va
lóságára ébredjünk, melynek lár
mája s problém ái a panop ti
kuménál jóval félelmetesebbek. 
A m agyar szárm azású M artin 
Esslin viszont azt tartja, hogy Io
nesco a drámai hagyomány or
g a n ik u s  része , o p tim ista  és 
előremutató. Jean Anouilh még 
tovább megy s jobb darabírónak 
tartja honfitársát még Strind- 
bergnél is. Abszurd? Paradox? 
Igen, m int vele kapcsolatban 
minden.

Ezen kívül mindez továbbra
gozható, m ert Ionesco sosem 
akart hinni az abszurdban (ami a 
szótár szerint "értelmetlen, józan 
ész ellen való, lehetetlen”), ő min
dig a józan észben és az értelem

ben hitt. Ez volt a mester igazi 
paradoxona. Mert igen gyakran 
hangsúlyozta: nem az ő színhá
za, hanem a lét, az ember ab
szurd. Az ő komikus-tragikus 
tradíció-romboló színháza végső 
fokon mégis filozofikus színház: 
az értelem bukásának "elsiratá- 
sa" — komédiázó fintorral. Mert 
az értelmet nála mindig elözönü 
a gonosz, ellepik a közhelyek, 
betemetik a káprázatok vagy le
rohanják az orrszarvú feneva
dak. Újabb paradox konklúzió: 
talán legegyértelműbb (ha ilyen 
koncepció létezik vele kapcsolat
ban) témája az ész, az értelem 
tragikomédiája, melyet azért ír 
meg újra és újra, hogy saját szo
rongásait, állandó nyugtalansá
gait közölje velünk. Hogy a 
közönségen kipróbálja, vajon el- 
hiszik-e "csalásait"; ahogy új 
nyelvet teremt, amit aztán addig 
forgat és tömköd banalitásokkal, 
hogy a végén kipukkadnak és el
szállnak — meghalnak, mint az 
ember kénytelen.

Halála főhír. Ismét a lapok el
ső oldalára került a neve. Gyá
szolja az egész világ. Zseni volt. 
Elbűvölő és ellenállhatatlan. So
ha nem szűnt meg keresni és cso
dálkozni. Ez a humanista, nagy- 
szívű, könyörtelenségig tisztes
séges, briliáns és csintalan bohóc, 
az abszurd dráma megteremtője 
végsőfokon misztikus volt, aki 
élete végén ráeszmélt, hogy van 
örök csoda: az, hogy "élete nem 
illúzió, hogy valóban létezik". 
Sajnos most már csak műveiben. 
Halála estéjén a párizsi Huchette 
Színházban A kopasz énekesnőt 
játszották; 1957 óta szerepel a re
pertoárjukban. Ahogy a szerző 
ezután megszakítás nélkül teszi 
majd a vüág színpadán!

FELHÍVÁS
1995 februárjában, Szatmárnémetiben 

drámaíró ta lá lkozó t
szervezünk a zalaegerszegi Nyílt Fórum elnevezésű dráma

műhely társrendezvényeként.
A rendezvény célja a kortárs romániai magyar dráma-iro

dalom legújabb alkotásainak felkutatása, a drámaírói kedv 
fokozása. A találkozón résztvevő dramaturgok, írók, kritiku
sok, rendezők elemzik a benyújtott, eddig színpadra még nem 
állított műveket. Egy-két előzetesen kiválasztott darabot mű
helymunka formájában, nyüt próbákon állítanak színre.

A drámaíró találkozón megvitatott színművek kötetben is 
megjelennek.

Várjuk mindazon drámaírók jelentkezését, akik a díjjal 
nem járó rendezvényen alávetik műveiket a színházi szakem
berek szigorúan szakmai szempontú elemzésének.

A színműveket 1994. szeptember 30-ig egy plédányban kell 
benyújtani az alábbi címre:

Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulat 
Kulcsár Edit irodalmi titkár 
3900 Satu Maré 
str. Horea nr. 3.
Tel: 061-715876

REFLEXIÓK 2.

Egy "elsüllyedt" katedrális
Gyakran szó esik róla, hogy

— szemben Nyugat-Európával
— nekünk  nincs századokra 
visszamenő műzenénk. Nagy
szerű dallamainkat izolált szige
teknek tekintik, élén Misztót- 
falusi Kis M iklós rem ekével. 
Többszólamú megnyilvánulása
inkat vagy minimalizálják, vagy 
a műkedvelés szintjének emlege
tésével az ösztönös muzsikálás 
szintjére utasítják vissza. Műze
nénk formaépítkezését vagy nem 
veszik észre, vagy nem érezik és 
tartják méltónak a nagy műzenei 
formákhoz képest.

Elsüllyedt katedrális ez a m ű
zenénk, csak a tornyok csúcsai 
fénylenek, csillognak át az idő 
homályán. A folklór-kutatás már 
100 éve dolgozik a nagy zenei ar
cheológiái m unkán. Nem kis 
eredménnyel. Mégis, mai napig is 
csak kis hányada került felszínre 
annak a csodálatos zenei világ
nak, amit népi tánczenének neve
zünk. Leegyszerűsítve a jelensé
get annak primér funkciójára.

De, csak úgy találomra kinyit
va Pávai István Az erdélyi és mold
vai magyarság népi tánczenéie c. 
kö te té t (A Magyarságkutatás 
könyvtára, XIII., Teleki László Ala
pítvány, Budapest, 1993), a 250-ik 
oldalon oly csodás kétszólamú in
venció partitúraképe tárul elénk, 
"Marosszéki" megjelöléssel, ame
lyet, vagy egyik korai variánsát, 
előadóinak valamelyike még idő
ben lejegyzi, mondjuk: a XVIII-ik 
században — hiszen ez a népi ha
gyomány többszáz éves gyökerű!
— modellül szolgálhatott volna 
műzenénk hangszeres ágának ki
bontakozásához, vagy éppenség
gel maga vált volna az erdélyi 
hangszeres barokk zene egyik re
mekévé. A polifónikus vonalve
zetés ritm ikai, dallam szerke- 
zetbeli gazdagsága, a harmóniai

PÁVAI ISTVÁN

AZ ERDÉLYI 
ÉS A MOLDVAI 
MAGYARSÁG 

NÉPI
TÁNCZENÉJE

gondolkodás kétszólamra sűrí- 
tettségének ösztönös, de mesteri 
megoldásai feljogosítnak erre a 
feltételezésre.

(Vajon: a zene nem mindig 
először ösztönös megnyüvánulás 
és csak azután, másodlagosan 
művi termék?!)

És a rákövetkező "Marosszé
ki" kétszólamú ellenpontjával és 
"basso continuo"-jával vajon nem 
lehetett volna műzenénk egyik 
korai m egnyilvánulása? Vagy 
például a "Sárpataki sebes" (257. 
old.) meglepő harmóniaváltásai: 
G-dúr— H-dúr fordulat, E-dúr— 
C-dúr—Cf-dúr sora (hogy mind
össze két példát említsünk) nem 
vezették volna hamarább új utak
ra műzenénket, a XX-ik századot 
jóval megelőzve?

"Mi mindig mindenről elké
sünk?”

E nagyszerű könyv már első 
mondatával is erre utal: "A ma
gyar néptáncok zenéjéről eddig 
még nem jelent meg részletes 
összefoglalás" — írja a szerző, és 
később hozzáteszi: "Ebben a ta
nu lm ányban  az e rdély i és a 
moldvai magyar néptáncok ze
néjére vontkozó ismeretek össze
gezését kísérlem  meg, kiegé
szítve saját kutatásaim eredmé
nyeivel." A 182 zenei példa és a 
XXII variáns-táblázat impozáns 
zenei kutatómunkáról tanúsko
dik, nemkü- lönben a 200 oldalas 
bevezető tanulmány.

A tudományos igényű kut
atóm unka bem utatásán túl a 
könyv számos olvasmányos ér
dekességet is tartalmaz. A szerző 
Martin Györgyöt idézi (A táncos 
és a zene. tánczenei terminológia Ka- 
lotaszegen, NK-NT IX, 367), — a 
könyv is Martin György emlékének 
szóló ajánlást visel —": ... a ma- 
gyarvistai Mátyás István mond
ta: »Ha csak a prímás muzsikál, 
nem érkezik az ember véle... el
kezdek fütyülni egy legényes 
táncot, de csak elkezdem. Mon
dom: Kísérjetek!... így állítom be 
a két segítséget, a kontrást, meg a 
gordonost, s én nekifogok táncol
ni. Akkor dirigálja az eszem a nó
tát, m er' a nóta megvan bennem. 
Tudom a punktját ütni, s tu- dom 
him kell végbeadni, s így me
gyen.«"

M er' a nóta m egvan ben
nünk. Megvan m ár ezredévek 
óta. Szívünk, eszünk dirigálja 
azt. Csak fáklya kell ide, és akik 
tovább vigyék az ismét meggyúj
tott lángcsomókat, hogy bevilá
g ítsák  az id ő  hom ályábó l 
mindinkább előtűnő "elsüllyedt" 
katedrálisunkat. Ez a könyv egy a 
már lobogó fáklyák közül.

TERÉNYI EDE
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HÓK-
M egjelent a N yelv- és Iroda

lomtudományi Közlemények 1-2-es száma. A 
tartalomból: Süpek Ottó Anonymus műve és 
személye; Kozma Emese Egy posztmodem 
költői világ értelmezéséhez; Jenei Teréz A sze
cesszió stiláris sajátosságai Babits Mihály A 
gólyakalifa című regényében-, Farkas Edit Az 
elbeszélés nehézségei; Stefan Oltean A fikcio- 
nális szöveg és a valóságra való vonatkozás 
kérdése; Gálffy Mózes Hely- és időhatározás 
szószerkezetek a magyarói nyelvjárásban; 
Egyed Emese Gyökerészés erdélyi Társasá
gunk kétszáz éves évfordulóján; Sólyom Noé
mi Túl a formán, avagy a keresztény tragikum; 
Fülei Szántó Endre A Meridián árnyékában; 
Ferenczi Rita A maga névmás a birtokos szer
kezetben; Zsemlyéi János Román közvetítésú 
nemzetközi szavak; Murádin László A két
nyelvűség egy sajátos megnyilvánulása a 
moldvai csángómagyarok nyelvi tudatában; 
Sas Péter Kelemen Lajos levelei Herepei János

hoz; Hints Miklós Felvinc helynevei; Kiss 
Zoltán Kövend helynevei; F. Györbiró Gabri
ella Káinok és Lévfalva helynevei; Cs. Gyíme- 
si Éva A strukturalizmus után; B. Gergely 
Piroska Ördög Ferenc, Zala megye népesség- 
összeírási és egyházlátogatási jegyzőkönyvei.

A  Magyar Napló 11. számában "Lapszél
től lapszélig írok" dm  alatt Budai Katalin 
beszélget Szilágyi Istvánnal. A lapban 
egyebek mellett Kovács András Ferenc 
E g y ü t t  a  h e rb e n  a v a g y  k is  m a g y a r  g a s z tr o n ó 
mia című verse, valamint Martos Gábor 
Négy kéz, két költő, egy kötet című írása ol
vasható Tompa Gábor és Visky András 
Romániai magyar négykezesek című köteté
ről.

Június 20. és 25. között a Kossuth Rádió 
hullámhosszán hallható Panek Zoltán iro
dalmi műsora, amelyben Lászlóffy Aladár, 
Mózes Attila, Szabó Gyula és Szilágyi Ist
ván műveiről is szó esik.

A  K r ite r io n  K ö n y v k ia d ó  R e g io  sorozatá

ban jelent meg Egyed Péter Az ész hierogli
fái dm ű esszékötete.

A  budapesti Püski Kiadó gondozásában 
megjelent Lászlóffy Csaba A megszépíthe- 
tetlen messzeség dmű prózakötete.

A  kecskeméti Forrás júniusi száma Sig- 
mond István Balladoid dm ű  elbeszélését 
közli.

A  pécsi J e len k o r júniusi számában Bállá 
Zsófia M a g d i  e g y ik  re g g e le , A  p o k o l b a lk á n u l  
dalol, Négysoros és Két J. A.-sor rácsát szétfe
szítve d m ű  versei olvashatók.

A  szegedi Tiszatáj 6. számában közli 
Lászlóffy Aladár Kolozsvári laudáció, vala
mint Kántor Lajos Ady-jóslatok, 1994 dm ű 
írását. Verset olvashatunk egyebek mellett 
Kovács András Ferenctől (.Kölcsey Ferenc 
lehajtja fejét; Weöresiáda. Váteszi szózat utó
koromhoz!; Professzor Tzimbalom gyászda- 
lolskája) és Plugor Magortól (Fekete versek).

: ; -Mi

Coronatio
Juhász Gyula verséből idézünk egy sza

kaszt a vízszintes 1., 19., függőleges 1. és 42. 
számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: K, U, T, I, A). 15. Norvég kikötővá
ros. 16. Magánének, valamely dalmű rész
lete. 17. Nobel-díjas német fizikus (Otto, 
1889—1969). 18. Nitrogén és polonium 
vegyjele. 19. Az idézet második sora (zárt 
betűk: Á, L, S) 21.... a világát: élvezte az 
életet. 22. Hegyes eszköz. 23. A Sirálytánc 
dm ű verskötet írójának betűjele. 24. Eke 
kevert betűi. 25. A közelembe. 27. Van 
könnyű is, nehéz is, nemes is. 28. ...lap: 
huszonnégy óránként megjelenő újság. 
30. A többi hasonló közül egy. 32. Tagadó
szó. 34. Egymást követő mássalhnangzó 
az ábécében. 35. Város Japán nyugati ré
szén. 37. Álíz egynemű hangzói. 38. Vala
m ennyi ideig életben maradok. 40. 
Brazília betűjelzése gépjárműveken. 41. 
Svájci német realista író és költő (Gott
fried, 1819—90). 42. A Maros megyei gép
járművek betűjelzése. 43. Világtalan. 44. 
Virágos növény szaporító szerve. 45. Fér
finév.'46. Aromái. 48. Valakit rendkívül 
szerető. 51. Asztácium vegyjele. 52. Fele
ség. 53. Hangszerre írt kisebb zenedarab. 
54. Liter, méter, tonna. 55. Nemzetközi röv.
56. Közismert mondás, idézet. 57. Jó...: 
mulatságos, mókás személy. 58. Erkölcsi
leg tiszta, érintetlen. 59. Összevissza kel! 
60. Kétezeregy, római számmal. 62. No 
lám. 63. A hozzánk tartozók. 64. Egyhan
gú vita! 66. Délelőtti előadás. 67. Latin és. 
69. Muzikális. 70. A távoliak. 72. Ipari nö
vény. 73. Archeológus öröme. 75. Évszak. 
76. Kalászos növény. 78. Technécium és 
nitrogén vegyjele. 80. Talál. 81. Rálő egy
nemű hangzói. 82 Tavasz kezdete! 83. Pe
tőfi anyja (Mária). 87. Tor kevert betűi. 88.

Kossuth-díjas film operatőr (István, 
1902—58). 90. Divat, franciául. 91. ...ság: 
tájegység a Duna-Tisza közén.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: K, Ö, S). 2. A napi forgal
mat vagy termelést még aznap kimutatók. 
3. Numero. 4. Táv kétharmad része! 5. 
Folyó az NSZK-ban (NIMS). 6. Svéd férfi
név. 7. Ihletett, a jövőt megsejtő költő. 8. 
Elő-ázsiai országból való. 9. Borókapálin
ka. 10. A lej századrésze. 11. Lásd a víz
szintes 23. számú sort. 12. Kezdet és vég 
nélküli játék! 13. ...-made man: önerejéből 
érvényesülő ember. 14. A folyó völgyének 
az a része, melyet az árvizek elszoktak 
önteni. 20. Régi spanyol pénz. 23.... magát 
valamivé: valamivé kifejlődik. 26. Sós víz
ben tartósított sajt. 29. Fönídai eredetű 
nép volt. 31. Űzik. 33. Világhírű magyar 
operaénekes (György). 36. Korszak, romá
nul. 39. Kelletlen! 40. Bárót román neve. 
42. Az idézet utolsó sora (zárt betűk: E, GY, 
T, P, H). 44. Üldözött személynek bántat- 
lanságot biztosító irat. 47. Bosszúságot ki
fejező szó. 49. Szóló közepe! 50. Lignit 
egyik fele! 51. Ellipszis alakú színház lép
csőzetesen emelkedő nézőtérrel, főleg az 
ókorban? 53. Tüzet...: nem lő többet. 54. 
Paripa. 56. A földkéregnek főképpen szilí
cium és alumíniumásványokból álló felső 
része. 57. Munkaszüneti nap. 58. A 32. sor 
társa. 61. Sportöltözék. 65. Fonetikus két
jegyű mássalhangzó. 67. Ennivaló. 68. 
Formásán húsos. 71. Idegen férfinév. 74. 
Kereskedelmi alkalmazott. 77. ... szerel
mese: Claudia Cardinale 1963-ban készült 
filmje. 79. Verne-regény kapitánya. 81. Hi
teget. 84. Fészek része! 85. Szemüveg-, he
gedűtartó. 86. Kezdet és vég nélkül takar! 
87. Okleveles, röv. 89. Nátrium vegyjele. 
92 Az RT francia megfelelője.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 13. számában közölt, Childe Harold 
búcsúja című rejtvény megfejtése: Magam vagyok már e 
kerek /Földön s e nagy vizenJBúm senkiért se kesereg,/Mint 
értem senki sem./Ebem vonít tán még, szegény,/De majd új 
koncra kapJS ha egyszer visszatérek én,/Lehet: meg is harap.
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