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A  S T Á C IÓ K
Éhenhalni egy nap 
s élni: túl jó  volna. 
Nagypéntek vo lt tegnap, 
nagypéntek lesz holnap;

a középső napon, 
legnagyobb pénteken 
gyűlő gyilkosaim  
el-elbánnak velem;

mindent, m it a világ 
vállamra eresztett: 
vonszolok vonatot, 
bánatot, keresztet;

Golgota, Hargita 
hossza oda-vissza 
vércseppjeim itta, 
talpaimtól tiszta;

katonái jöttek, 
engem körülvettek, 
glóriámból ittak, 
trónusomról ettek;

legnagyobb életből 
enni-inni nekem 
legnagyobb halál jut, 
örök nagypénteken;

kiáltson az égig, 
ami i t t  lenn látszik! 
az idő is végig 
nagypénteket játszik;

kétfelől szorítva 
két rossz nap egy jobbat, 
egész esztendőket 
golgotára juttat,

hogy miközben lejár 
nagyhét és nagy óra 
minden földet bejár 
örök passiója...

értem ne indulj fel, 
értem el ne borulj, 
mindig úgyis új kell 
kenyérül és borul;

tagadásod árán 
elveszett a bárány, 
a belátás árán 
megkerül a bárány;

mindent tudva, látva 
nem remélhetsz másban: 
minden száz halálra 
száz feltámadásban.

•  Szöveggyűjtemény:
Asztalos István, M éliusz József

•  Gál Éva Emese versei
•  Szócs István: Szélsőséges jegyzetek
•  Zalán Tibor: Száz sor magány
•  Jósika Miklós emlékezete
•  Gaal György tanulmánya folytatásokban: 

Az izraeliták Erdélyben
• SERÉNY MÚMIA

De azmennyire ezek mind égen-földön felmagasztalta tnak, annyira 
viszont meggyaláztatnak (...) mint holt-elevenek élnek, esznek, isznak, 
dőzsölnek, hevernek, játszódnak, kegyetlenkednek, és telhetetlenked- 
nek, molyt, rozsdát, lopót, tolvajt, pogán kegyetleneket töltnek. Ki miatt 
az ő lelkiismeretjek meg béli egeztetett, rágván kígyó és béka gyomrokat, 
ki miatt ha szinten valamit mosolyodnak is kilső szájokkal, sőt, ha 
kacagnak is, azt mind visszasiratja az őmegsebesedett lelkiismeretjek...

Bornemisza Péter
...Ki tudná meggondolni, mely nagy öröm és vigasság volt ebben a 

változásban? Szem nem látta, fül nem hallotta, gondolat fel nem érheti 
azt a vigasságot, mellyel megtölték a patriárchák, próféták és egyéb 
számtalan szentek az ő urok színe látásából. Azért leborulván mindnyá
jan Krisztus előtt, nagy örömmel és hálaadással kiáltották: Méltó a 
megöletett bárány örök dücsőségre, minden tiszteletre és méltóságra...

Pázmány Péter

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

SZENT LÁSZLÓ FEJE ÉS FÁJA
"A Szent László legenda az egyetlen olyan 

falképciklus a magyar középkor ránk maradt 
emlékei között, amely nem kapcsolódik az akkori 
Európa legendaábrázolásaihoz. Történelmünk, 
művelődéstörténetünk tárgyi emléke. Történé
szek, művészettörténészek immár száz éve fog-, 
lalkoznak rejtélyével. Az írott forrásoknak a 
falképekkel egyeztetése még egyetlen kutatónak sem 
sikerült." (Kállai Géza; kiemelések tőlem, Sz.I.)

Demény István Pál önálló füzetben* megje
lent tisztázó szándékú tanulmánya saját, több
ször megismételt kijelentése szerint a Szent 
László legenda Gegendák) valamennyi vonat
kozása közül csak a hősi epikai réteggel foglalko
zik, mint mondja: "történelmi, művészet- 
történeti, liturgikus stb. kérdésekre eleve nem 
volt célom kitérni". Ez a tárgyalás során elég 
súlyos dilemmák elé állítja, ugyanis kiinduló
pontokként ő is csak művészettörténeti és stb. 
kérdésekhez folyamodhat, mivel csakis azok
ból hámozható ki a "hősi epikai" réteg; amely, 
mint alább utalni fogunk rá, a valóságban in
kább mitológiai, sőt asztrálmitológiai réteg; s 
úgy tűnik, ebben a kollektív emlékezet az égi
testek mozgásának, "játékának", dramaturgiá
jának mintájára a földön is eljátszható szöveg
könyvet alkotott; ennek rituális jelenetsorát le
het kiolvasni a középkori falfestmények képre
gényéből.

Demény István Pál (a továbbiakban: DIP) 
kiadósán ismerteti a kérdés irodalmát, elsősor
ban Vargyas Lajos, László Gyula munkáira tá
maszkodva, ami az értelmezéseket illeti; a kép
anyagra vonatkozó összefoglaló megállapítá
sokat pedig Lukács Zsuzsától meríti. A maga 
részéről a tárgyalás során bőséges szibériai nye- 
nyec, osztják, szelkup, hakasz stb. stb. párhuza
mot elészámlál, s közben teljesen elfedkezik 
arról, hogy - Európában keletkezett falképekre 
támaszkodik!

Talán éppen azért, mert Európának háttal 
vitatja a hősi epikai hagyományokat, olyan eu
rópaibb orientációjú tanulmányokat, mint pl. a 
Kállay Gézáé, vagy Jankovics Marcellé (A Fa 
mitológiája - a fa, mint az idő szimbóluma) nem 
is vesz tudomásul. (Én az alábbiakban minde
nekelőtt őket követem.)

Mielőtt azonban elmerülnénk annak szét
válogatásában, mi az, amit DIP azonosít, és mit 
nem is akar, ejtsünk egy szót arról is, hogy a 
"szélesebb" közönség körében is folyik egy elég 
heves hangvételű vita a Szent László kutatás 
eredményeiről, amióta László Gyula írásai foly
tán általánosan ismertté vált, hogy a híres fejbe- 
nézési jelenet - amely Szent László és a kim vitéz 
történetét összeköti a Molnár Anna balladával 
- tulajdonképpen: tetvészés; vagyis a szerelmes 
nő a gyöngédsége jeléül irtja a vitéz hajtetűit. 
Nemrég is találtam valamelyik lapban egy fel
háborodott olvasói levelet, amelyik szerint 
blaszfémia, megszentségtelenítés, frivolság ez 
az értelmezés.

Sajátságos, hogy első pillantásra úgy tűnik, 
Kállai Géza is érzelmi alapon utasítja el a "fej- 
benézés” rovarászati jelentését:

"A fejben keresés számtalan párhuzamát is
merjük szkíta övkapocsról, Diogenész görög 
hős dalciklusából és Altaj-Szaján vidéki hősé
nekekből is. "A derék Tongüs kán arany ágyon

aludt, hét sárga leányzó a fejét fogva tetvészte." 
László Gyula professzor mutatott rá a jelenet 
szexuális jellegére mind a Molnár Anna balladá
ban, mind a falképeken. Mint látjuk, a falképe
ken a lány először a Kunnak, majd Lászlónak 
keres a fejében. Azt elhisszük, hogy hegyi rabló, 
szökött katona, kun haramia vagy a "derék Ton- 
güs kán" lehetett tetves. "Ám egy magyar her
ceg - soha!” - kiált fel; de még hozzá is tehetné: 
különösen nem egy olyan templomi freskón, 
amely a megdicsőülését ábrázolja!

Szerencsére Kállainak nemcsak érzelmi ér
vei vannak; figyelmeztet a képsoron végighú
zódó haj-játékra (mikor kinek van szabadon s 
kinek fedve a haja?), s kitér a hajjal kapcsolatos 
mágikus hiedelmekre, pl. Sámson és Delila, 
meg Absolon legendáira; de ezen kívül is 
eszünkbe idéz valamit: "Látjuk azt is, hogy a 
lány kinyújtott karral érinti ujjai hegyét a hősök 
hajához. Kartávolságból nem lehet tetvet keres
ni." Az erdőfülei képen jól látható, hogy a lány 
László ölébe hajtott fejét gyöngéden a tenyeré
ben tartja: úgy sem lehet bogarászni.! Léteznek 
azonban "kereső" kéztartású falképváltozatok 
is! Lásd a folytatásban!)

Jankovicstól olvassuk hozzá: "A lovas, ha 
megérkezett úticéljához, hátasát alkalmas fá
hoz kötötte... Pihenés, alvás, megérkezés a cél
hoz, tevékenység befejezése, még ha időleges is 
- a körkörös időben mérve minden időleges -, 
adott összefüggésben a halált jelképezi. A sze
relmi beteljesülés is. Szép példája ennek a nép
dalbeli "lókikötés" motívuma:

Megkötöm lovamat szomorú fűzfához,
Lehajtom fejemet kü első lábához,
Lehajtom fejemet a babám ölébe,
Hullajtom könnyeim rózsás kötényébe."
(Vagy:)
Én ástam le egy állófát,
Más köti hozzá a lovát,
Én szerettem szóikét, barnát,
Más éli vele világát.
"Első olvasatban a ló fához kötése azt jelenti, 

hogy a szerelmesek egymáséi lettek. Magasabb 
szinten azonban a szerelmi beteljesülés, a bol
dog vég, vagy mint a fenti példákban, annak 
elmaradása mindennek a végét jelenti... A miti
kus hős és hősnő első szerelmes együttlétét 
mindég a hős halála (elalvása, megcsonkítása,
elvarázsolása, fogságba esése) követi..."*

Kik hát e hősök? És mik - a többi szereplők? 
Fennebb a kollektív emlékezetet említet

tem, de tulajdonképpen a kollektív tudatalatti 
emlékezetéről van szó.

Ahogy az egyén, úgy a kollektívum tudata
lattija sincs nyugalmi állapotban, amíg él, soha. 
A tudatalatti szüntelenül küldözgeti fel a maga 
tartalmait a tudatba. A tudat és tudatalatti hatá
rán azonban ott a cenzúra, emiatt a tartalom 
kénytelen álruhába öltözni, valaki másnak be
öltözni, átlényegülni, szublimálódni.

A kollektív tudatalattinak szokásos eljárása, 
hogy a hitregei hőst egy ismert történelmi sze
mélyiséggel azonosítja, a keresztény cenzúra 
kijátszására. Az asszonyi világ ellen fellázadó 
Herkules, még régebbről: Enkidu tettei és voná
sai egy Toldi Miklós nevű királyi vitézre szálla
nák, mert nemcsak a neve (told= mese, Mik- 
lós=vö. Szép Miklós, Szent Miklós, Nagybotos 
stb.), hanem egynémely tette is kapcsolatba 
hozható a regehőssel. Mátyás királyunk az ős 
igazságisten (Matyi), a nagy álruhás igazságte
vő regehős vonásait öltötte magára, neve és 
egynémely műfogása miatt.

Az is előfordul, szinte törvényszerűen,

Üldözés és birkózás (Thuróczy-krónika)_____
hogy a regehős bujdosik a regében, mint sze
gény koldus, s ennek következtében néha lefo
kozódik a hagyományban is. (A totális rang
vesztés az istennő bikáját legyőző, a világrendet 
felforgató Miklósé, akinek a legutolsó értelme
zésben "akkoron sok máj adatik vala".)

Szent László esetében az a kivételes, hogy 
benne a regehős, bár bujdosik is, sohsem veszíti 
vagy rejti el nagyon magas rangját, sőt, amihez 
hozzáér, magához emeli.

Minden kutató első észrevétele az, hogy a 
Képes Krónika szövege és képei, valamint a 
falfestmények ábrázolásai nem fedik egymást. 
A szöveg szerint László még herceg, a képeken 
király, a szövegben az elrabolt lány előbb a 
váradi püspök lányának tűnik (Vörösmarty Er- 
nyei Etelkája), majd szolgálólánynak bizonyul, 
de már a Képes Krónika miniatűrjén is koronát 
visel. A szövegben a leány, noha segít elrablója 
elfogásában, de könyörög életéért, a képeken 
orvul elvágja a Kun inait, majd sajátkezűleg 
fejezi le; a Mónikában a király lovának a neve 
Szög, a képeken a király lova mindenütt fehér 
vagy deres és a Kuné szög, vagyis pej.

A Képes Krónika címlapján különben a ki
rály jobbján három "szentlászlós" öltözetű lo
vag, a balján pedig három kunos küllemű keleti 
vitéz látható. Nem szándékszom ennek a cím
lapnak a tárgyra vonatkozó esetleges utalásait 
kutatni, egyre azonban felhívja a figyelmet: a 
páncélos lovagok és a selyemkaftános vitézek - 
itt rangban egyenlőek!

Ez pedig tudatosítja, hogy a képeken látha
tó Szent László és a Kun ugyancsak az! Noha 
egy-két képen még tüzet is okád, vagy füstöt 
fúj, a kun vitéz nem szörnyszerű (többnyire 
még rendesen meg is van borotválkozva), min
denesetre rangbéli. (Vörösmarty kitűnő intuíci
ója, noha nem a képi ábrázolásokból indult ki, 
hogy a lányrabló kun vitézt, Árbóczot, neme
sebb, arisztokratikus jellemnek ábrázolja!).

Testi erőben is egyenrangúak; noha László 
páncélban van, a kun könnyű öltözékben, még
is győzelméhez az szükséges, hogy a lány hátba 
támadja a kunt, vagyis ő a mérleg nyelve.

Azért lett volna szükséges DIP részére is a 
művészettörténeti, liturgiái elemzés, mert na
gyon tanulságosak lennének az eltérések a kö
zépkori templomi falfestészet szabályaitól!

Az egyik legszembetűnőbb ellentmondás 
kép és szöveg között: a szöveg s a hagyomány

2



HELIKON

lányrablásról beszél, holott a lány a kun vitéz 
mögött ül a nyeregben. "így nem lehet lányt 
elrabolni. A képeket lovas artistáknak és kaszka
dőröknek is megmutattuk, akik egyértelműen 
vallották: a rablónak a lányt maga elé kell vennie. 
A lány így kedvére leszökhet a lóról, még a rü
gyező ágakba sem kell kapaszkodnia." (Kállai)

A Krónika szövege nyomán egyesek a lány 
ellentmondásos viselkedését - előbb a lóról a 
földre rántja a kunt, utána könyörög az életéért 
- úgy értelmezik, "a váradi csaj" nyilván úgy 
gondolkozott, még mindég jobb akár egy fo
goly keleti herceg mucusának is lenni, mint 
mosni-mosogatni a pohos kanonokokra, vagyis 
az ellentmondást a "gyalázatos" szerelemből 
magyarázzák; Kállai és mások megközelítései 
azonban sugallják a helyes értelmet: azért ne 
ölje meg, mert még nem kell megölni; azaz nem 
úgy kell megölni, hanem az áldozás, feláldozás 
rituális előírásai szerint.

Ki tehát az elrabolt lány?
Kállai előbb rituális királygyilkosságra cé

loz, aztán elég határozottan kimondja: a lány a 
Hold-istennőkkel hozható kapcsolatba; leg
alábbis holdtündér, vagy a nagy istennő papnő
je. László a Hold lovagja, azért ül fehér lovon, 
híres bárdja félhold alakú; sok ábrázoláson a 
lány is feltűnően görbe karddal vágja le a kun 
fejét, amin DIP is fennakad, mert nem tudja, 
hogy a holdistennő fegyvere a kötelező alaki 
analógiák alapján sarló alakú. Ha Kállai, vala
mint Jankó vies megközelítése alapján értelmez
zük a falképek hőseit: a lány holdistennő, Lász
ló "holdvitéz", a kun "naphérosz"!

Mindennek alapján kínálkozó egy olyan 
magyarázat, Róbert Graves mitológia-magyará
zatainak és ikon-értelmezéseinek gondolatme
netében, hogy a Szent László legenda falikép 
ábrázolásai is a történeti kor kezdeteinek nagy 
mitológiai témáját őrzik, amikor a nőelvű Quna- 
rista) társadalom harcban állott a férfielvű "szo- 
laris”-hitű patriarchalizmus alapítóival. Eszerint 
e legenda a regresszió, a történelmi reakció ellen- 
támadásának időleges győzelmét ünnepelné.

Jankovics Marcell viszont a körkörös időről 
beszél, az örök ismétlődésről.

Mi az, ami örökös örökkön körbejár, vége- 
szakadatlan körmozgásban ismétlődik?

A csillagos égbolt!
Szent László és a Kun párviadala a várból 

elrabolt nőért csakis csillagrege lehet, vagyis 
asztrálmítosz. És nem kell ahhoz Frazer, Frobe- 
nius, sőt még Vargyas Lajos túlságosan alapos 
ismerőjének sem lenni, csak egy kicsit több bi
zalommal fordulni saját népköltési hagyaté
kunk iránt, hogy eszünkbe jusson: A NAP ÉS 
HOLD ELRABLÁSA, mint a legrégebbi mese
téma; ezen belül az a körülmény, hogy a Hold 
"elrablására és visszaszerzésére" évente tizen
háromszor spr kerül; s csak az utolsó tízezer 
évben, amelyikben az emberiség regekincse ki
alakult, ezt a színjátékot egyfolytában százhar- 
mincezerszer adták.

Nem csoda, hogy annyi nyoma maradt a 
népköltészetben.

*
DIP, amikor helyszűkére hivatkozva nem 

elemzi a Szent László alakjához fűződő egyéb 
hagyományokat, nemcsak módszertani hibát 
követ el, hanem eltorlaszolja maga elől a motí
vumok értelmezésének helyes útját is. Érdemes 
pedig a történelmi hagyomány, a vallásos le
genda, valamint a néphagyomány Szent Lász
lójának és a Holdvitéznek a tulajdonságait 
összehasonlítani.

A történeti személyiség és részben az egy
házi legenda László-alakja is: félelmetes, ke
m ény "sikeres típus”. Vörösmarty a Cser
halomban rettenetes Lászlónak emlegeti, mint 
ahogy a szent- ének is "a pogányok rettenetének"

és a tatárok megtörőjének. Karizmatikus erejére 
jellemző, hogy nemcsak közrendű ember, de még 
Salamon király sem tudta a tekintetét elviselni.

A népies Szent László legendákban azon
ban hősünk gyakran mint bujdosó, mint üldö
zött jelenik meg: menekülés közben a földnek 
meg kell nyílnia, hogy üldözői elől szabadul
jon; máskor kővéválandó aranypénzt kell üldö
zői elé szórnia; szomjúság fenyegeti, vizet fa
kaszt a pusztában, vagy a rengetegben; népét 
döghalál szorongatja, csodafűre lel stb.

Minden igazán ősi, hitregei hős pályafutá
sához hozzátartozik a bujdosás, a menekülés, a 
szenvedés - lásd Enkidu, Herkules, Toldi, Lú- 
das Matyi, sőt Mátyás király is! Hiszen akiket 
itt lenn a földön megtestesítenek, képviselnek a 
csillagok is, odafönn bujdosásra vannak ítélve. 
Elhalványodnak, eltűnnek, aztán diadalmas ra
gyogással visszatérnek.

Szent László bárdja holdsarló alakú, olykor 
a lefejező kard is az: László lova patkójának a 
nyoma is félhold alakú; a vízáradás és a Hold
járása között levő kapcsolatról a világ minden

népének regéi szólanak, és közismert holdkul
tusz és javastudomány összefüggése is.

Miért kell lefejezni a kun vitézt, hiszen azt 
elég nehéz egyetlen csapással elintézni, pláne 
egy gyönge lánykamak? Azért, mert az áldozat 
akkor sikeres, ha minél több vér folyik el, már
pedig a legnagyobb vérzést a nyaki ütőerek el
vágása okozza; amikor a holdsarló végez a le
nyugvó nappal, a nap vörös vére elönti az egész 
szemhatárt. "Leesik fejéről véres koronája."

Azonosítható-e a Kun mint napvitéz? Színei 
alapján máris, amint ezt Kállai kifejti: sárga, 
vörös, tűzszínek jellemzők rája is, lovára is. 
Süvege hegyes, ék alakú, koronaszerű. Az ék 
sokak szerint (pl. Magyar Adorján) a nap tűző 
erejének a jelképe. A nap különböző török nyel
veken gün, kün, s a cuneus latinul is éket jelent, 
s a kunféle legfőbb omamense, ékessége is az 
ék, s hogy magyarul az ék szó az ég-re és az 
ég-ésre emlékeztet.

A kakaslomnici falképeken a lány alakja fö
lött ez a felirat áll: Ladiva est ista. Északi szom
szédaink szerint, mondja Kállai, biztosan volt 
"egy Ladiva nevű" szláv hercegnő. Viszont sze
rinte a diva szórészben az "istennő" jelentést kell 
felismernünk; nyelvileg ugyan nem magyaráz
za meg a La névelő előfordulását e helyen, vi
szont hivatkozik arra, hogy a Vata fia vezette 
pogány lázadáskor is Rasdít, a pogány papnőt 
istennőnek emlegették, mondván, hogy "de 
multis autem deabus suis" - azaz a lázadó isten
nők sokaságából - fogták el. (?)

Ugyanakkor a kakaslomnici freskón a kun 
rabló neve Thenepa. Kállai szerint ez a latin

teneo-ra mehet vissza, ami azt jelenti, hogy ha
talommal bírni. Tekintettel arra, hogy fáradt 
szemű filológusok nemcsak manapság keverik 
egymással a latin, görög, cirill, glagolita betű
ket, hanem hajdani piktorok is megtehették, 
nem lehet-e ez a név Tenere, Temere, ami az altáji 
égisten nevének - Tengri - egyik változata? (Ter
mészetesen, nem ragaszkodom hozzá, csak fél
énken fölvetem az ötletet. A Tánápá is ösz- 
szefügghet a Tepével.)

DIP idézi Bencédi Székely Istvánt, aki sze
rint a község (vagyis a nép) akkoriban, az 1500- 
as évek elején a falképek lányrablóját Tatár 
Tepének nevezte. Obiigát módon kikel ő is az 
anakronizmus ellen: tatárok Szent László idejé
ben még nem voltának. Ez a megállapítás azért 
tárgytalan, mert az egész késői középkorban 
minálunk a tatár szó nem etnikai jelentésű, ha
nem azt teszi pusztán, hogy 'barbár". (Külön 
érdekessége a dolognak, hogy a mongol nyelv 
szerint a "tatár" - dadogót jelent, akárcsak a 
"barbar" a görögben!)

Nem kellene mindenekelőtt azt tisztázni az 
anakronizmus elleni harc helyett, 
hogy ez a Tepe mit jelent? Hogy 
magyarul van-e - a Topa: az "hibás 
bokájú", lásd tepetopa, s az ina vág
ta kunra ez igazán jellemző volna 
- vagy valamilyen török vagy uráli 
nyelven?

A falképek többi szereplői a 
fák - amelyek a cselekmény során 
végig "viselkednek" - kihajtanak, 
elszáradnak, kinyílnak, összezá
rulnak stb., valamint a lovak, ame
lyek László Gyula szerint olykor 
szintén harcolnak.

A Kun feláldozásának jelene
ténél néha együtt látható a két ló, 
de, mint írja Kállai, "A csődör fá
hoz kötött, a kanca szabad. Ezért 
nehéz elfogadnunk azt a véle
ményt, hogy a hősökkel együtt 
küzdenek a lovak is. Zablával szá
jában, fához kötötten ló nem vere
kedhet, kanca csődörrel nem is 
verekszik, hiába tudósít Bonfini 

Szent László lovának ilyen vitézi szokásáról. Mi 
úgy látjuk, hogy a lovak - igen finoman fogal
mazva - fickándoznak... Ide kívánkozik Jeremi
ás próféta párhuzama is, amivel bűnbe esett 
honfitársait korholta, akik - Károli fordításában 
- mint hizlalt lovak vickándozókká lettek, kiki 
az ő felebarátjának feleségére nyerít."

A soron következő szereplők tehát - a fák. 
Ezekről Kállai és Jankovics sok izgalmas titkot 
kifejt, de ezek átvezetnek már a Molnár Anna 
balladájához, s máskorra kell hagynunk - hely
szűke miatt - a tárgyalásukat.

Előzetesnek mindenesetre idézek egy pár 
sort Kállaiból. Ajgó Márton, szerinte, azért un
szolja Molnár Annát, hogy a hajához érjen, mert 
így akar szert tenni valami varázserőre. Csak
hogy Ajgó Márton "Nem olvasta az Aranyágat 
Sir James Frazertől, ezért nem tudja, hogy vér is 
kell a varázsláshoz. Az ő vére. De nem olvasta 
Ovidius Átváltozásait sem. Klasszikus művelt
ség híján nem veszi észre az analógiát Molnár 
Anna könnye és Artemisz forrásvize között." 
Sajnos, nemcsak Ajgó Márton, úgy látszik, De- 
mény István Pál sem olvasta a fent megadott 
bibliográfiát. Ez a következendőkben sok bo
nyodalmat jelent számunkra is, mert részlete
zésre kényszerülünk.

x Demény István Pál: A SZENT LÁSZLÓ LE
GEND AÉS MOLNÁR ANNAB ALL ADÁJ A  Erdé
lyi Tudományos Füzetek 212. Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár 1992 

(Befejező rész következik.)
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HELIKON

GÁL ÉVA EMESE VERSEI

EGYSZER
Erre a fényre egyszer ébredünk.

Áttör a korong homloka a csenden, 
földerengeti lelkünk tájain 
azt a vidéket, ami ismeretlen

maradna mindörökre nélküle.

Hajszálgyökerekig nyúlnak az árnyak. 
Ahogy lassan zenitre hág a fény, 
az ágakról minden árnyék leszárad,

s a harmatcseppek helyén könnyeink

hófoltja rajzol kört a levelekre.
Csak egyszer virrad föl bennünk a Nap 
méltóan a teremtó szerelemre,

hogy megnyíljon minden virágkehely,

végtelenbe illanjon minden illat, 
a szél úgy hozzon, vigyen távlatot, 
hogy dallamába oltsa titkainkat.

Csak egyszer virad föl bennünk a Nap

úgy, hogy az alkonyat is velünk égjen, 
és koronánkba tépő lángjai 
csillagok hamvát szórják szét az égen.

Csak egyszer! Ez az egyszer az örök.

Egyetlen méltó percünk az időhöz, 
egyetlen sokadik dimenziónk, 
melyből erényt teremthetnek a hősök,

hogy ne pusztítson el a háború

gyermeket, verset, szerelmet és várost. 
Erre a fényre egyszer ébredünk, 
és éjszakánk is egyszer lesz halálos.

ÉBREDÉS
Már lassú tüzekkel 
éget a hajnal, 
de fényeit még 
elnyeli a föld.
Nehéz megbékélni a virradattal, 
amíg az árnyak 
világa kikölt,
és bújócskát játszik velünk 
az élet,
nagy kísértések útvesztőiben, 
hogy irányt tévesszen 
benne a lélek, 
és lelket veszítsen 
az értelem.

Csöndben sorvasztanak 
ketté a fények, 
már minden árnyéknak 
formája van,
a megtéveszthetetlen tévedések 
között bizonyos 
a bizonytalan,
s csak az egyre égetőbb hiányok 
adnak az élő dolgoknak 
nevet:
mire zenitre lobbannak a lángok, 
már hamut szitál 
az emlékezet.

Ezen a véges,
ködgomolyos tájon, ahol a sejtelem 
vér ezni kezd,
visszabontja mítoszait az álom, 
és kiszakad belőlünk 
a kereszt.
Oly jelentéstelen kálváriákat 
élünk: kis Golgotánkra 
kúszva föl,
a háttérbe satíroz a gyalázat, 
s csak háttér van, 
mert semmi sincs elöl.

Hajós, 1993. július

KOLOZSVÁRI SZONETT
Ahogy hasad az égbolt esernyője, 
úgy áztat minket az isteni könny. 
Lelkűnkön medret váj nagy temetőkbe, 
és kereszt-tengerré nő a közöny

emberben, erdőben, fűben, határban, 
mert a zöld fény is kilakoltatott!
Ó, te se higgy már boldog szó-hazában, 
mi nem vagyunk, csak átok-magyarok!

Mi nem vagyunk már semmiben 
egészek.

Ég s föld között tántorog ez a részeg 
világ. A  mítosz borba fojtható,

s fojtható vérbe, lázba, némaságba, 
de soha nem fojtható igazságba 
ott, ahol a lélek alattvaló!

NOÉ
Mit vinnél magaddal 
most, ha Noé lennél, 
s ha lenne bárkád, ami 
birkózik a szennyel, 
hogy bármilyen áron 
túlmenthess az áron 
egy kis mindenséget, 
amelyben az élet 
még mindent újraélhet?

Mit vinnél magaddal?
Mondd, hogy mit szeretnél, 
s mi fontosabb annál, 
amit valaha szerettél?
Melyik domboldalról 
merítenéd az erdőt, 
melyik folyópartról 
mentenéd a rétet, 
honnan szakítnál ki 
egy kis horizontot, 
hová rejtenél el 
egy kis messzeséget?
Milyen görög álmot, milyen

éber Rómát,
melyik örök várost, milyen Európát, 
melyik dómot, himnuszt,

szimfóniát, verset, 
istenszobrot, freskót, mítoszt, 

történelmet
választanád, Noé?

S ha telve már a bárka,
sóhajtásnyi súlytól
süllyedne az árba,
mi az ami nincs még,
s ami nélkül mégse
menthető az élet
újabb tévedésbe,
mi az, ami nem cserélhető föl
semmi másra,
menthetetlen,
de el nem hagyható?

Mire választattál ki, te kiválasztott? 
Többet-e vagy kevesebbet 
menekít a bárka, 
mint amennyi belevész az árba? 
Életmentő, szabadító 
vagy embertársaid árulója vagy, 
és hős, vagy csak menekült leszel 
azon a világon,
ahová egy világot veszítve érkezel?

Hát mit vinnél magaddal 
most, ha Noé lennél, 
s ha lenne bárkád, 
ami nem süllyedne el?

Hajós, 1993, július
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Z A LÁ N  TIBOR

Megeteti...
Lassan, a fejét föl sem  emelve. Talán éjszaka, talán csak 

sötét, hosszan, lehetetlenül hosszan. Tehetetlenül hosszan, 
elnyúlásban. így telt az idő, az idő valahol, közben lehetett, 
de m ár nem  em lékezett rá, mi volt előtte, s hogy mi követte 
azt. A tetőablakon át csillagok, a csillagok között repülők, a 
repülők m ögött Isten előderengése. A legnagyobb hiány 
m égiscsak O, az Egyszem ű lehet, de ezt elhessegette. A 
téglagyár m int komor, csontvázára visszafoszlott szörnye
teg, valahol o tt lüktetett, a látvány mögött ott, lüktetett és 
lélegzett. Egy m egrúgott rög indította el a csilléket, egy 
m egindult rög rúgta le azokat, hosszan, fémesen robajlással 
zúdu ltak  lefelé, ordítás, vér, por, a zuhanás — akkor. Töltött, 
a borosüveg nyaka kelletlenül koccant a pohár perem én, 
valószerűtlenül erős sugárban dőlt belőle a bor, dőlt át. A  
bornak dőlnie kell, el kell dőlnie, m ert eljön az éjfél, az éjfél 
a legrosszabb m ind között, akkor m indennek kidől a lelke, 
a m indenségnek is valahová, valahová a semmibe, vagy 
azon is túlra, ezen nem  volt m it gondolkodnia, a lelke. Kidől 
mindenből a lélek végül.

A  hangya átért az asztal túlsó sarkán dermedt sajtdarabkához. 
Hallgatott.

Fülelt, de nem  hallotta szél m otozását a kerten, a kerten 
át ilyenkor kell eljönnie, nem  ígérte, de el kell hogy jöjjön. 
Hiába nem  jött el már, évek óta se már. M eghalt talán. Meg 
is halhatott. H a meg. H osszú haja szétszivárgott a földben, 
fekszik, ahogy ott fekszik lent az agyag ölelésében, milyen 
béke, a hallgatás m ilyen álm odozó mássága. S a zenék, 
ahogy körülveszik, az oldalát átütő gyökerek, a mellén át
bukdácsoló gyökerek. Milyen zenék? Mifélék egyáltalán? 
Mióta él itt, s a m egrúgott rögök hová? H anyatt, a szőnyeg 
hideg bogai beleakadnak a bőr finom  redőibe, a hajnal is 
hideg m ajd, m erev és nehéz szagú, akár a bem osakodott 
m űszerek. Ilyenkor aggódó gonddal kihegyezi a ceruzákat, 
az összesét, a szoba m egtelik ceruzaforgáccsal, puha, színes, 
m eleg ceruzaforgácsreszelékkel, grafitporral, grafitszél szi
tál. Azért m ég fülel, félretolja a reteszt. A lavór perem én vér 
szárad, nyúl vére, bárányé lehet, vagy csak állaté, nehéz, 
fekete vér a lavór perem én. (Laura merre mén?) A reteszen is 
m aradvány, velő, vér azis, vagy csak cékla m egkocsonyáso
dott leve. A ceruzákat m ind. Kinéz, feketeség gom olyog elő, 
szólítja, feketeség gom olyog elő. Az a nyúlós, rossz fekete
ség, am elyik em elkedik, eltörni a nevetés réseit. Pedig nevet
ni sem  akart. Csak a nevét akarja kim ondani, a nevét akarná, 
összecsom ósodott, összeszáradt név, van, de m ár csak véde
kezik. N em  tudja kim ondani. Van de nincs. Van de Nink.

A  hangya emeli szép fejét. Állkapcsai közül hosszú hajszálak, 
hajcsomók, a sajt megdermedt darabkái. Emeli és hallgat.

Könyvekben lapozgat, találom ra, utálva turkálja elő a 
m ondatokat, meztelenek, m int amaz, m int amaz egykoron, 
ha elnyúlt, dobogott, hullám zott, ha a szája elrepedt. A 
dolog, ahogy mindenki tudni véli, az, ami körül a tulaj
donságok összegyűltek. A combjához ér, érinti saját testét 
ezáltal, rém ület fogja el, hátrál a falig. A fal hűvös, deres 
lehet, m ert érintésére hó szitál, hó vagy hószerű, nagyszerű 
a hószerű hó, szemhéjai m ögött négykézlábra ereszkedik a 
lány, m ajdnem  felkiált. Múlta fero, ut placem genus irrita
bile vatum, cum scribo et supplex populi suffragia capto. 
Ufóié íze rohad a szájban, súlyos betonlapok telefon fölött, 
könnyű piros telefon roppant beton-szarkofág(ja) mélyén — 
idő. »M agának nem  fáj, mondja?« Mély álom fog el arra a 
gondolatra, hogy nagyon szeretem magát. Mély álom  fogja 
el, szemét kitárja, öm lik belé a ragyogás, nyár, déli tengerek, 
feketenő ordítása szállodai lepedők fehér körvonatán, ki a 
körablakán a körvilágba, öm lenek belé a kontinens végüket

nem  találó útjai, m otelszobák, szotelm ohák, szatelithomály, 
beleütközik a képkeretben a képkeretbe, a képen Bartók Béla 
első vonósnégyesét a felnégyelt játssza Be la Bar Tok. Ki la 
bőr tök. M ér' fájna?

A  hangya friss ürülékén kuporog, szomorú fejét szimatolva 
tolja előre a dermedt-sajt színű éjszakába. Sír és onanizál.

Meglocsolja a virágokat. Megeteti a papagájt. Megeteti a 
kanárit. Megeteti a teknősbékákat. Megeteti a halakat. M eg
eteti a macskát. Megeteti a kutyát. Megeteti a disznókat. 
M egeteti a patkányt. Megeteti az egeret. M egeteti a törpe
hörcsögöt. Megeteti a tehenet. Megeteti a lovat. Megeteti az 
ágaskodó vérállatot. Szuszog, ahogy horpadt oldalú bádog
vödör a kezében, bokáig érő fakókék köpenyében törli mos- 
lékos m ásik  k ezé t. Vagy a h a rm a d ik a t. V alam ely ik  
beleharaphatott valamelyikbe, füléből lassan és m egállítha
tatlanul szivárog a vér. Asztalhoz ül, az asztal fölötti lám pát 
halkan lengeti a huzat. N em  nyúl a kenyérhez, nem  nyúl a 
szalonnához, nem  nyúl a sajt m egm aradt m orzsáihoz, nem  
nyúl a széjjelhagyott hajszálakhoz, fejbőrdarabkákhoz, cél
talan bőrlebenyegekhez. Bort ömleszt, a nyúlm aradékról 
lekaparja a penészt. Látja a késpenge fényes tükrében ello
vagolni magát, jókedvűen ropogtatja a csontokat. A fejében 
éppen m ost csikorogva helyet cserélnek a szögek. Ezzel 
számolnia kellett, de a kétségbeesés elkerüli. Óvatosan kö
rüljár, szám baveszi a szoba dísztelen kitürem kedéseit, nézi 
a foltot, amelyet valaki, talán barát, odaejtett, és mérges volt 
rá akkor, a nagy árnyékot vető nyitott esernyőt a zongora 
fölött, nézi a repedést, gonosz kalózarcot, vörös forradás 
keresztülszeli a falat. Abba vágyik, bele a repedés melegébe, 
gyom rába húzo tt térdekkel a repedésben, kihallgatni a 
hangját, melyre m ár emlékezni sem emlékszik, mely talán 
elm erült valahol, kihallgatni a hangja emlékét, rá válaszolni 
lágyan, hogy — de legszebb a tél.

Finom mancsocskáját előre tartva kardjába dől a hideg hangya.

SxÁi Am
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GAAL GYÖRGY

AZ IZRAELITÁK ERDÉLYBEN
I .

Az izraeliták erdélyi története kevésbé 
ismert, mint a többi felekezeté. Kutatása ne
hézségekbe ütközik, mert alig maradtak fent 
írott dokumentumai. A latin és magyar nyel
vű utalásokon kívül a hitközségek belső éle
tére vonatkozó minden jegyzőkönyv, irat 
héber, esetleg jiddis és német nyelvű, s így 
csak kevesen tudták értékesíteni adataikat. 
Ezek a régi dokumentumok is a vészkorszak 
idején nagyrészt elpusztultak. Úgyhogy a 
századunk elején írt néhány, e tárgykörbe 
vágó tanulmány ma már jóformán egyedüli 
forrásnak tekinthető. Az erdélyi zsidó múltat 
kutatók mindmáig Eisler Mátyásra, a bánsá
gi és szefárd hagyományokat feldolgozók 
pedig Singer Jakabra hivatkoznak. Mi is csak 
az ő nyomaikon haladhatunk.

Nehézséget okoz az is, hogy az izraelita 
vallás szorosan kapcsolódik a zsidó etni
kumhoz, s a kettő jóformán a XIX. század 
második feléig alig választható szét. A zsidó
ság története azonos a hitközségek törté
netével. Maga a vallás megjelölése is gyakran 
eltérő: az izraelita kifejezés vonatkoztat el 
leginkább az etnik> untól. A zsidó vallás elne
vezésjóformán azonosítja a népet és vallását. 
Előfordul még a Mózes-hitű megjelölés, Ro
mániában ez a hivatalos elnevezés (Cultul 
Mozaic).

Problematikus az Erdély fogalom értel
mezése is. A történelmi Erdélyben aránylag 
egységes a zsidóság múltja. A peremvidéke
ken (Bánság, Bihar, Szatmár vidéke) viszont 
más törvények szabták meg életkereteiket. 
Ma - a tényeknek megfelelően - ezeket is az 
erdélyi sors részeseiként kell számbaven- 
nünk. Utóbb e vidékeken a zsidóság sokkal 
nagyobb súlyra tett szert, mint a történelmi 
Erdélyben.

Más felekezeteknél már az egyházszerve
zés első szakaszában megjelenik a központi 
szerv, a püspökség, később esperesek töltik 
be az összekötő szerepet. Az izraelitáknál 
száza dunkig m inden hitközség jóformán 
önálló egység, melyet a választott hitközségi 
elnök és rabbi vezet, s nagyrészt ezektől függ 
a belső élet megszervezése. A rabbiknak sok
kal nagyobb a szabadsága-hatalma a vallási 
törvények alkalmazásában, mint más feleke
zeteknél. Nagyrészt tőlük függött, hogy 
egyes hitközségek a reformok útjára léptek-e 
vagy megmaradtak a merev hagyományőr
zésnél. Utóbb ezen az alapon hozták létre a 
neológ, illetve az ortodox érdekvédelmi-ko
ordináló szervezeteket. A hitközség a zsidó
ságnak többet jelentett és jelent máig is, mint 
m ásoknak a felekezete. Hiszen a zsidók 
egyetlen fóruma, érdekegyeztető szerve volt 
századunk elejéig s ma Romániában szintén 
egyedül látja el az etnikum képviseletét is.

Az erdélyi zsidóság történetében hat na
gyobb korszakot különböztethetünk meg. 
Ezeket a m agyar és a román történelem 
olyan fordulatai határozzák meg, amelyek a 
zsidóság megítélésében is változásokat hoz
nak. Első korszakunkat az 1848/1849-es for
radalom határolja, felszabadítva a zsidókat a 
feudális kötöttség alól. Az 1867-es kiegyezés, 
illetve az első zsidó kongresszusig terjedő 
időszakra tehető a hitközségek többségének 
megalapítása s a zsidóság elterjedése szinte

minden erdélyi városban. 1868-tól 1918-ig az 
emancipált, vallásilag megosztva megszer
vezett zsidóság aranykorát éli. 1919-1940 kö
zött a beilleszkedés, a romániai felekezeti 
keretek kialakítása után a korlátozó intézke
désekkel, az antiszemitizmus fokozódásával 
kell szembenéznie a zsidóknak. Az 1940- 
1944-es években a teljes jogfosztottságot, sőt 
a tömeges pusztulást, a vészkorszakot élik 
át. 1945 után az életben maradottak a hitköz
ségi kereteket újra kialakítják, de ugyanak
kor sokan kommunistának vallva magukat 
megtagadják hitüket. A valamennyire bein
dult hitközségi élet a legtöbb kisvárosban a 
kivándorlás miatt az 1970-es években telje
sen megszűnik.

A fejedelmi kortól az első emancipációig 
Erdély a vallásszabadság földje. Itt, az 1568 
januárjában tartott tordai országgyűlésen 
hoztak először vallási türelmi rendeletet. Ez 
azonban még nem voantkozhatott a zsidók
ra, róluk ekkoriban szó sem esett az ország- 
gyűléseken. Ha meg is fordultak Erdélyben, 
csak átutazó kereskedők lehettek. Első írásos 
említésük az 1578 októberében tartott ko
lozsvári országgyűlésen történik, a rendek 
panaszolják: "Nyilván mondják penig, hogy 
soha annyian bé nem jöttek afféle görögök, 
sőt zsidók is, mint e mostani szentgálnapi 
sokadalomra". Ezek szefárd zsidók lehettek, 
akik kereskedőkként Törökországból vagy 
Görögországból kiindulva jutottak el tája
inkra.

Az európai zsidóság két nagy csoportra 
oszlik, a szefárdokra és az askenázikra. A 
szefárd a spanyol-portugál származásúak 
héber neve. Ezeket 1492-ben űzték ki Spa
nyolországból, mintegy 250-300 ezren lehet
tek. Kisebb részük Portugáliába menekült, 
ahonnan 1496-1497-ben szintén távozniuk 
kell. Hollandiába, Észak-Afrikába, s főleg a 
Török birodalomba hajóznak. Amszterdam, 
Szaloniki és Konstantinápoly lesznek köz
pontjaik. Az utóbbi két város felől szivárog
tak be Délkelet-Európába. Az archaikus 
judeo-spanyol nyelvet, a ladinót beszélték, 
spanyolos neveket viseltek, magas termetű, 
sötét hajú, markáns egyéniségek voltak. Ál
talában jobban elszigetelődtek, jobban őriz

ték hagyományaikat, mint az a sken á iák (hé
berül: német zsidók). Ezek a középkor folya
m án N ém eto rszág b an  m eg te lep ed e tt 
zsidók, később súlypontjuk a lengyelorszá
gi-oroszországi területekre tevődött át. 
Rendre egész Észak- és Közép-Európába 
szétterjedtek. Anyanyelvűk a németből ki
alakított jiddis. Antropológiailag is érződött 
rajtuk a germán hatás: több volt a szőke-vö
rös, kékszemű köztük. A szefárdok és aske- 
názik különböznek a héber ejtésében és a 
rítusban is, bár vallásuk alaptételei azono
sak. Ma a zsidóság egy tizede szefárd, küenc 
tizede askenáz eredetű. Egyes városokban 
még őrzik külön-külön hitközségi szerveze
teiket.

Erdélyben először Gyulafehérváron sike
rült letelepedni néhány szefárd zsidónak. Itt, 
a Magyarország felé vivő kereskedelmi út
vonal mentén fekvő fejedelmi székvárosban 
kedvező feltételeket találtak a megélhetésre. 
1591-ben már hitközséget alapítottak, s volt 
bész dinjük is, a vallási és kisebb polgári 
ügyekben ítélkező bírói székük. A fejedel
meknek alkalmi szolgálatokat tehettek. Ez
zel m agyarázható, hogy Bethlen Gábor 
1623-ban kiváltságlevélben engedélyezi a tö
rökországi zsidóknak a bekerített városok
ban való letelepedést, a szabad kereskedést 
és vallásgyakorlatot. Sőt, a szokásos zsidójel 
viselésétől is mentesíti őket. Ezeknek a jo
goknak csak Gyulafehérváron sikerült ér
v é n y t szerezn i, m ert m ás városok  
külön-külön dönthettek, hogy befogadnak-e 
valakit, s a zsidókat szinte mindig elutasítot
ták.

Az 1650-es fehérvári országgyűlés újra 
foglalkozik a zsidók helyzetével. Élrendeli a 
"nemük szerinti köntös" viselését, másként a 
fejedelemre bízza jogaik meghatározását. II. 
Rákóczi György pedig elrendeli: a zsidók 
szabadon kereskedhetnek az országban, de 
csak Gyulafehérváron lakhatnak, ott is csak 
zsellérként. Ezt így beiktatják az 1653-ban 
megjelent Approbatae Constitutiones dm ű 
törvénykönyvbe, ami jogilag 1848-ig érvény
ben marad. 1781-ben II. József, 1811-ben a 
kolozsvári országgyűlés is megerősíti a tör
vényt. Ezért 1848-ig az egyetlen hivatalosan 
elismert hitközség a gyulafehérvári, minden 
Erdély területén élő zsidót ide tartozónak 
tekintenek.

A fehérvári zsidó közösség adót fizet a 
fejedelemnek, a trónra lépő új uralkodót 
megajándékozza, de ugyanakkor időről idő-
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re panaszt tesz, ha sérelem esik jogai gyakor
lásán. I. Apafi Mihály három alkalommal is 
védelmébe veszi a zsidókat. 1661-ben és 
1675-ben a rituális vágás elé gördített akadá
lyokat hárítja el. 1678-ban így figyelmeztet: 
"közönségesen kegyelmesen és igen serio pa
rancsoljuk, ezután akár lakos, akár penig ide
gen z s id ó k a t m eg b á n tan i, fo gdosn i, 
károsítani és rajtok adót venni senki semmi
képpen ne merészelje, s kereskedésben ne 
akadályoztassa, se másoknak megbántani ne 
engedje, egyébiránt újabban búsíttatván fe
lőle, kemény animadversiónkat el nem kerü
li...". A zsidóknak külön utcája (Zsidó utca) 
volt a fejedelmi városban a külső várterüle
ten, de ez nem képezett igazi gettót. Ügyeik 
intézésében önállóak voltak. A hitközségi el
nök egyben zsidóbíró volt. Vele közölték a 
fejedelmi udvar kívánságait, neki kellett a 
kivetett adókat behajtani. Az olyan ügyek, 
amelyeket a belső törvényszék, a bész din 
nem tudott megoldani, az udvarbíró elé ke
rültek. A következő felettesük a praefektus, 
a fiskális jószágok felügyelője volt. A vallási 
vezetés ebben az időben valószínűleg egy- 
egy metsző, esetleg rabbihelyettes kezében 
lehetett. Nevük nem maradt fenn.

A Rákóczi-féle szabadságharc idején a 
zsidók elm enekülnek Gyulafehérvárról: 
1714-ben már csak hét családéi itt. Utána újra 
megnő a számuk. 1736-ban Abraham Russo 
(+1738) szefárd rabbi hitközségi jegyzőköny
vet ("Gyulafehérvári pinkász") állít fel, s ide 
vezetik be a fontosabb adatokat 1835-ig. Eb
ből kiderül, hogy a lengyel származású Da
vid  Benjamin volt 1735-től a hitközség 
elnöke, az erdélyi zsidóság bírája. Kilencszer 
választották újra. Az egységes hitközségnek 
külön szefárd és külön askenáz gyülekezete 
volt templommal és előimádkozóval. Ekko
riban fokozatosan túlsúlyba kerültek egész 
Erdélyben s így Gyulafehérváron is az aske
náz zsidók. Többségük a lengyelországi ül
döztetés elől húzódott Erdélybe

A következő rabbi 1742 elejétől 1750 tava
szán bekövetkezett haláláig Josef Auerbach, 
fizetése 150 rhénes forint volt. ő  csak a város 
hitközségének rabbija, utóda viszont, Salom 
Kohén (1754-1757) az első országos rabbi. 
Úgy tűnik, nem túl kecsegtető még ezzel a 
titulussal sem az állás. A hitközség csak ne
hezen kap rabbit, s ez szinte menekül innen.

A krakkói származású Benjamin Wolf (1764- 
1777) a karolyfehérvári, náznai és országos 
rabbi címet viseli. Ez arra utalhat, hogy a 
Marosvásárhelyhez közeli Náznánfalva erős 
hitközsége külön is megválasztotta őt rabbi
nak. Ebben az időben a gyulafehérvárinak 
alárendelve vidéken is Idsebb közösségek 
alakultak. Többnyire egy-egy földesúr enge
délyezte a zsidók letelepedését birtokán. 
Náznánfalván a Barcsay család kedvezett ne
kik. Az itteni kezdetleges fa zsinagógát 1747- 
ben építették és 1785-ben bővítették ki, falait 
primitív festés, imák szövege díszítette. Az 
erdélyi zsidóság legrégibb építészeti emléke 
volt, 1940-ben bontották le, részei a budapes
ti zsidó múzeumba kerültek. 1753-ban itt és 
Marosszentkirályon 24 zsidó család élt, rab
bijuk és tanítójuk is volt. Náznánfalván kívül 
ekkoriban még Abafáján, Bethlenben és Odó
don működött "al"-hitközség.

Wolf rabbi erős kézzel vezeti-szervezi hit
községét: 1765-ben számadási főkönyvet 
nyittat, 1767-ben a hevra kadisának, a jóté
konysági és temetkezési szentegyletnek állít
ják fel a számadási könyvét, sőt új templom 
építésére is engedélyt szereznek. Utóda, Mó
zes Lévi Margoliot, az első valóban tekinté
lyes nagyrabbi (1778-1817). Batthyány Ignác 
római katolikus püspök, mint a zsidó kom
pánia kegyura erősíti őt meg tisztségében. A 
gyulafehérváriakon kívül 322 erdélyi család 
tartozik hozzá, összesen közel 2000 fő. A ha
gyomány szerint imalepelben, szolgájától kí
sérve járta a falvakat, tanított és feddte híveit. 
Az ő idejében, 1793-ban a szefárd hitközség 
átkot mond mindazokra a szefárdokra, akik 
az askenáz istentiszteletre járnak. Utóbb 
ezekkel kibékülnek, de az átok feloldásának 
módja hosszas vitát eredményez, még Szófer 
Mózes tekintélyes pozsonyi rabbi vélemé
nyét is kikérik.

Anagy előd megnehezíti az utódlást. Me- 
nachem Mendel rabbit, korábbi rabbihe- 
ly e te s t sz in te  egy h an g ú an  vá lasz tják  
funkciójába kétszer is, de az ellenzék abba 
köt bele, hogy nem eléggé alapos felkészült
sége. A főkormányszéknél, sőt a császárnál is 
tiltakoznak ellene. Az új püspök, Szepessy 
Ignác 1820-ban nem csak megerősíti Men- 
delt, hanem összehívatja az összes zsidókat, 
s "deák, magyar, német és oláh" nyelven ki- 
hirdetteti, hogy kötelesek neki engedelmes

e i t  SsehaiJ**.

kedni, "míg keresztények nem lesznek". Ta
lán a sok áskálódás is hozzájárult Mendel 
nemsokára bekövetkező halálához. Az újabb 
párthúzást elkerülendő a hitközség a pozso
nyi Szófer Mózestől kér ajánlatot, s így kerül 
Ezékiel Panet Erdély zsidóságának élére 
(1823-1845). Sziléziai születésű, korábban a 
galíciai Osztrik, majd Tárcái rabbija. Erőteljes 
egyéniség, ő is járja a vidéket, levelezik kora 
tudós rabbijaival, responzumokat ír. Galíciai 
tevékenysége idején hat rá a hászid irányzat 
is. Dinasztiát teremt. Fiát szeretné utódává 
tenni. Csakhogy időközben Gyulafehérvár
ra is elér az újítás szele.

Panet főrabbi 1845 májusában bekövet
kezett halála után a hitközség vezetői levél
ben kérik Kovács Miklós püspököt, hogy a 
főkormányszék útján szólíttassa fel a vidéki 
zsidóságot, küldjék el hitközségeik képvise
lőit a választásra. Ezt a kérést azzal az indok
kal utasítja el a főkormányszék, hogy a 
törvények értelmében a zsidók csak Károly- 
fehérvárt lakhatnak. Másik kérésüket így tá
m asztják  alá: "mi is lehet érdekesebb 
mindnyájunkra nézve, mint az idevaló főpa
pi székbe olyan férfiút helyeztetni bé, aki 
anyanyelvén kívül kiemelőleg a magyar és 
német nyelveket is ismerje, tudja, s más ho
nok példájára hallgatóit német nyelven való 
isteni tisztelet hallgatására tanítani képes le
gyen, akinek fő felvigyázata alatt főiskola 
alapíttassék, hol a növendékek született 
nyelvökön kívül, mint Magyarhonban la
kók, a magyar és német nyelvben is előhala- 
dást nyerhessenek". Vagyis az eddigi "szoros 
ortodoxus" után egy reformer rabbit szeret
nének választani. Ennek szellemében ajánl
ják  fel a tisz tsé g e t H irsch  D avid 
Oppenheim (er) temesvári rabbinak, ö  azon
ban nem fogadja el. Az újabb választáson 
Friedmann Abrahám, az Arad vonzáskörébe 
tartozó Simánd rabbija kerül ki győztesen, ó , 
a legbátrabb újító aradi Chorin Áron főrabbi 
hatása alatt már 1845-ben magyarul prédi
kál. Németül is tökéletesen beszél, tiszteletre 
méltó talmudikus tudása. Sokat kell hada
koznia az ortodox nézeteket vallókkal. Isko
lát alapít és építtet, kórházat szervez. Túl is 
éli hivatalát: 1867-ben megszűnik az erdélyi 
főrabbi tisztség, s ő csak 1879 nyarán hal 
meg.

(folytatjuk)
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MENHELYEN  
A  M ŰV ÉSZ

Az öreg Hals azt sugallja, hogy nincs ele
mében. De a feketének huszonhét árnyalatát 
fedezték föl nála.

Adott pontig a történet Rembrandtot idé
zi... Volt egyszer egy gyerek, az anvers-i vá
szonszövő fia, aki már kiskorától szokatlan 
hajlamot m utatott a rajz iránt. Az írás-olvasás 
helyett inkább arcképeket mázolt. Később a 
vászonszövő családja Haarlembe költözött, 
ahol a fiú a festészetet kezdte tanulmányozni 
és festő lett. Nagy szükség volt a festőkre a 
tizenhetedik századi Hollandiában, mert a 
fényképet még nem találták fel, és a kereske
dő urak nem várhattak, égtek a türelmetlen
ségtől, hogy halhatatlanná te tt arcukat 
lássák. Ezért tehát portrékat rendeltek, me
lyeken a művésznek akár nevetve, akár ko
m olyan kellett ábrázolnia őket, a legjobb 
ruhákba öltözötten, egyedül vagy másokkal, 
az ivócim borákkal vagy a céhbeliekkel. 
Ahogy tanulmányait befejezte, fiatal festőnk 
dolgozni kezdett, és megértvén a kor szelle
mét, nem vesztegette idejét tájképekre, törté
nelm i vagy vallásos kom pozíciókra; az 
arcképekre összpontosított. Megházasodott 
— hét fia született és három lánya. A fiúk 
közül öten, apjuk példáját követve, festők 
lettek. Művészünk nem sokat törődött azzal, 
hogy Franciaország királyai az olasz festé
szetért rajongtak, mely a történelmet eszmé
n y íte tte . O  is tu d ta , hogy a k irá lyok  
nemegyszer elkedvetlenedtek a valóság mi
att, és Haarlemben volt elég rendelés. Sőt, 
még a klienseit is megválogathatta. Azokat 
szerette, akiket erős szenvedélyek kerítettek 
a hatalmukba, vagy akiknek erős egoizmus 
adott lendületet, mert arcukon saját életked
vét jeleníthette meg; de ugyanilyen meggon
dolásból nem kerülte a mulatozó fiatalokat és 
a vásári énekeseket sem, főleg mert úgy tű
nik, ő sem húzódozott attól, hogy Bacchus- 
nak áldozzon. Egyáltalán nem volt zárkózott 
festő, mint Velásquez, és még színének hang
zatos ragyogása is elárulja. Vagy, isten tudja, 
talán csak jobban megértette, mint más (mint 
például Rembrandt), hogy a tizenhetedik 
századi hollandok a jókedélyben a társadal
mi érvényesülés jelét látták, amire akkora 
hangsúlyt fektettek. Tény, hogy arcképein 
sokan nevetnek vagy mosolyognak. De csu
pán addig, míg a sors el nem határozta, hogy 
bosszút áll egy ennyire szilárd hitű epikure- 
uson, megmutatván: a világm ástis tud, mint 
mosolyogni. Előbb ráébreszti, hogy lassan 
divatjamúlttá válik. Talán túl szabados ecset
kezelésével van a baj? Fiatalabb művészek
nek kell átadnia az elsőséget. Aztán — 
mintha Hollandia ugyanazt a történetet 
akarná elmondani! — egy adósság miatt el

veszik a bútorait. A magány költözik a festő 
lakásába, és nem akar távozni onnan. A kli
ensek megritkulnak. A bará tok is kevesebben 
maradnak. Fiai és lányai? Nem lehet tudni, 
mit csinálnak. Valószínűleg saját problémá
ikkal vannak elfoglalva, mert az öreg Frans 
Hals (ez a festő neve) a hatósághoz kell for
duljon, amely évi kétszáz gulden értékű se
gélyt utal ki számára és fűtőanyagnak öt 
szekér tőzeget. Menhelyen végzi.

"Az aggmenház elöljárói" d m ű  képet 
Hals akkor festette, mikor már túljárt a nyolc
vanon. Hat feketébe öltözött férfit láthatunk 
rajta, akiknek fehér gallérja és mandzsettája 
ki van keményítve, és akik úgy helyezked
nek el, hogy mindegyik egyformán látsszék. 
Közülük öt szintén f ekete kalapot tett a fejére. 
Csak az nem akart fekete kalapban megjelen
ni a képen, amelyik áll. Az alakok komolyak, 
és láthatólag az a legfőbb elfoglaltságuk, 
hogy előnyös arckifejezést öltsenek maguk
ra; olyan emberek, akiknek meggyőződése 
szerint az igazi katasztrófa nem a halál, ha
nem a szegénység. Az elöljárók a sors tisztvi
selőinek hitével rendelkeznek, akik eldöntik, 
kinek van joga együttérezni, és kinek ahhoz, 
hogy együttérezzenek vele. Tudják: Frans 
Hals a kegyelmüktől függ, és minden bi
zonnyal méltatlankodnának, ha valaki meg
súgná nekik, hogy később már senki sem 
fogja tudni a nevüket, míg az őket festő öreg
emberét legalább hallomásból ismerik majd. 
De ki súgna ilyen szörnyűséget? Éppen ezért 
tette félre egyikük a kalapját, mint aki mula
tozik, mint maga Hals egyik önarcképén, ter
mészetesen fiatalabb korában.

A csoportkép eme főművében két dolog 
döbbent meg igazán: hogy az összes színek 
közül csak a fekete és a fehér maradt meg a 
festő palettáján; és hogy még ilyen körülmé
nyek között is látszik: az optimizmus divatos 
volt akkor Haarlemben. Flideg, merev ru
hákba öltözötten bár, az elöljárókat áthatja 
rangjuk fontossága. Semmi sem ingatja meg 
ezeknek az ennyira józan embereknek a hitét, 
hogy egy szegény, menhelyen élő öregnek 
állnak modellt. Csak az az egy, akinek nincs 
kalapja, csak ő mosolyog észrevétlenül. Be
szívott, szőke bajuszú ajka és szeme árulja el. 
Úgy tűnik, gyanít valamit. De ez az alig lát
ható mosoly igazság szerint vajon nem a 
Frans Halsé-e? Túlságosan is hasonlít ahhoz, 
melyet Hals valamikor saját ajkára rajzolt.

Fordította: DEMÉNY PÉTER
* Ez a részlet a szerző: Múzeum a labirintusban 

— Az önarckép szubjektív története (Cartea Romá- 
neascä, Bucure^ti, 1986) c. kötetéből való.

ROSTÁS ISTVÁN 
Könnyör
... távozzatok tólem ihlett, észt, litván 
s egyéb baltikák!!
letészem a (golyós)tollat -  pihegjen 
rímforgácsok ernyedt parfümjében 
nem gimbelem többé, sót nem is

gombolom
nem írom dalom,
irodalom
iroda-lom
alom
lom
hmmmmmmmmmm...
/KÜLÖNBEN is a Múzsám

beteg(szabadságon)
Wallahhollyvádban, túl az Újperencián/

TEKTONIKA
Mottó avagy 
lépték: "1 az Egy-hez"

apróra nyesett haj(h)zat 
alatt
homlok(zat) redőzik (fenn)síkja 
alatt
ívében ketté/tört (gladiátor)orr
a
l
a
t
t
a (mos)oly(ba) szikkadt, cserepes árok, 
alatta: meg-ül a göndör-

pajzAnf?!?) (szakjáll
alább
a kép(zet)nek nyaka

(sz)akad -  /sn/ITT...

Négy szeregysoros
Sz.K.-nak

arcodat ég vize mosta 
szelek szélébe törölted 
álladón hetes borosta 
előtted tócsa: tükörnek;
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SEM - interjú
Ki vagy te,
Kelemen Hunor?

Egy kamaszkori történet jutott eszembe. 
Állítólag teljesen kezelhetetlen srác voltam, 
de erről tanáraim tudnának többet mondani. 
Osztályfőnököm teljes tanácstalanságában 
egyszer megkérdezte: ...-és mondd, Kele
men, mi szeretnél lenni? A rám jellemző ak
kori hanyagsággal félvállról válaszoltam: - 
Vendég.

Komolyra véve a figurát. Amikor politi
kai kommentárt vagyok kénytelen írni, 
igyekszem nem költő lenni, az egyetemen 
igyekszem a rádiós szerkesztő szerepéből 
Idbújni és így tovább. Megpróbálok minden 
helyzetben Kelemen Hunor maradni.

— Székelyföldről származol, már több éve Ko
lozsváron élsz, s bevallásod szerint megszeretted 
ezt a várost. Hogyan gondolsz vissza Karcfalvára? 
Mit jelent(ett) neked? Mit hoztál magaddal?

— Karcfalváról több éves marosvásárhe
lyi tartózkodás után érkeztem Kolozsvárra. 
Egyetlen másodperc alatt szerettem meg ezt 
a várost, olyankor, amikor alig volt egy-két 
ismerősöm. Néha gyűlölöm is Kolozsvárt, 
de csak azért, hogy azután jobban szerethes
sem. Ez ilyen irracionális.

Karcfalván születtem, de ha apámat az 
egyetem elvégzése után történetesen a Du- 
na-deltába helyezik ki, akkor valószínűleg, 
hogy most a Deltáról mesélnék. Különben 
nekem még mindig óriási gondjaim vannak 
a hazával és az otthonnal. Szeretek "haza" jár
ni, elüldögélni apám gyümölcsfái között, 
melyeket fantasztikus gondoskodással és 
szeretettel "nevel", szeretem hallgatni 
anyám mondatait, szobám ablakából szere
tem nézni a madarasi Hargita mögé lecsúszó 
Napot. Karcfalváról arcokat, történeteket 
hoztam magammal. Téli esték jutnak eszem
be, ahogy a forró csempekályha mellett ül
dögélve olvasok; Andersen és a Grimm 
testvérek meséi valóságos világot jelentettek 
számomra; vagy a nyarak, a sokszínű, de 
többnyire sötétzöld és világoskék hargitai 
nyarak jutnak eszembe, ilyesmik. Gyerekko
ri barátaimra gondolok szívesen, akikkel vé- 
gigjátsztuk a Pál utcai fiúkat, majd az 
indiánregényeket, majd rejtőjenőztünk és a 
suliban nagyobbnál-nagyobb marhaságokat 
követtünk el. Marosvásárhely legalább 
annyira meghatározó számomra, mint Karc
falva vagy Kolozsvár. Életem három fontos 
helye.

— Tavaly végezted az egyetemet, ősszel beju
tottál a filozófia szakra. Diák vagy s emellett a 
kolozsvári rádió munkatársa. Miért éppen a filozó
fia? Hogyan tudod ezeket, plusz az írást össze
egyeztetni?

— Kisgyerek korom óta szeretem azt a 
szót, hogy miért. A dolgok között összefüg
géseket keresek, érdekelnek a viszonyrend- 
szerek, a megismerés határai. Csodálkozom 
és kételkedem; amióta csak emlékszem ma
gamra, azóta mindig valamiféle bizonyossá
got keresek. Állatorvosi diplomámat nem 
használom abban az értelemben, hogy talán 
már sohasem leszek gyakorló állatorvos. Va
lamiből mégis meg kell élni. Talán nem a 
legjobb megélhetési módot választottam, de 
hát szeretem. Persze hírszerkesztés helyett 
szívesebben készítenék rádió-hangjátékokat 
kedvenc íróim műveiből, de ez sajnos nem 
csak rajtam múlik. Ezeknek a dolgoknak az 
összeegyeztetése úgy történik, hogy időn
ként teljesen "tudathasadásos" állapotba ke

rülök, iszonyatos felindultság vesz erőt raj
tam, aminek az a vége, hogy "elmenekülök" 
néhány órára, napra, de sokszor csak az 
éjszaka áll rendelkezésemre.

— Verseket írsz, regényedből (A madár
ijesztők halála) már több részletet közöltél. írá
said a legmodernebb próbálkozásokhozkötődnek. 
Kísérletező embernek tartod magad?

— Igen, bár nem szeretem, ha a kezem
ből kiadott szövegeken érződik a kísérleti 
fázisok valamelyike. A kísérlet eredménye 
a fontos, nem a végigjárt út. Az csak szá
momra érdekes. Azt hiszem, hogy az olvasó 
nem igazán kíváncsi a munkafázisokra.

— Többször említetted, hogy nem szereted 
használni — írók esetében — azt a szót, hogy: 
nemzedék. Mégis megkérdezem: ki a te "nemze
déked", kiket tartasz "nemzedéktársaidnak"?

— Hogyha már idézőjelbe tetted a nem
zedék szót, akkor bátran mondhatom: 
"nemzedéktársamnak" tartom pl. Platónt is, 
akivel az utóbbi időben rengeteget "talál
koztam", hosszú estéket-éjszakákat töltöt
tem az ő társaságában. Ugyanakkor 
nemzedéktársamnak tartom mondjuk Bor
bély Szilárdot is, akivel sohasem találkoz
tam, de írásait olvasva úgy tűnik: ezer éve 
ismerem.

— Milyen szerepük volt (van) a Mesterek
nek írásaidban?

— Ezt én nem tudom megítélni. Az biz
tos, hogy vannak, akik bizonyos időszakok
ban nagy hatással voltak rám, és vannak, 
akiktől sokat tanultam, akik fontos problé
mákra ráirányították figyelmemet, akik 
megtanítottak néhány jó "fogásra".

— Mit jelent számodra az, hogy "erdélyi 
irodalom"? Hát az irodalmi élet? Es ezekkel 
Neked milyen a viszonyod?

— Az erdélyi irodalom mindenekelőtt 
neveket és műveket jelent számomra. Az 
irodalmi élet? Van egy BGY-Kör, ahol jól 
érzem magam, van kettő darab irodalmi 
lap, amelyekben kisebb-nagyobb rend
szerességgel közük az írásaimat, vannak 
barátaim, akikkel találkozom, elbeszélge
tünk szinte mindenről, ami eszünkbe jut, 
irodalomról talán a legkevesebbet, s azt is 
olyan "szégyenlősen". Hogyha ez irodalmi 
élet, akkor vele való viszonyom jónak 
mondható.

— Terveid a jövőt illetően?
— Szeretnék félévnyi időt egyedül tölte

ni a tengerparton, majd szintén hat hónapot 
a hegyekben, kétezer méter fölött. Szeret
nék írni egy középkori inkvizídós regényt. 
A pontos téma is megvan, csak idő kellene.

— Nemrég a SEM-ben közölted a Széltangó 
c. versed. Milyen "tánclépésben " kell azt eljárni?

— Próbálkozni kell többször, és előbb- 
utóbb rájön az ember a megfelelő "tánclé
pésre".

Kérdezett FEKETE VINCE

KELEMEN HUNOR 

VANNAK MÉG
vannak még üres szobák ki nem nyito tt 
ajtók az emlékezet végtelen la
birintusaiban rejtett és el nem

érhető birodalmak van mindennek 
neve mégsem tudható kaméleon 
évszakok mögé bújva ismeretlen

marad szemre vár éber tekintetre 
pillanatra hogy mutathassa magát 
esőre mely lemossa róla a port

halk kopogásra nyári éjszakákon 
kandalló lángjára óbor tüzére 
szóra és szájra vár zenére hangra

kulcsra egyetlen jelre mozdulatra 
hogy pörgetni kezdhesse a film kocká
ka t a fehér lapra az emlékezet

VIGASZ
falnánk csak egymást rőt vigasz lehetnénk 
széltangót járnánk ultrahang zenére 
s jó l tudnánk hogy mindennek egy a vége

keresnénk folyton s néha rátalálnánk 
mohón szürcsölnénk pár kortyot belőle 
akárcsak vándor cukrozott fahéjas

borból m ielőtt kérdeznének tőle:
bár szavakban élek — mondatom nincsen
vígjátékomat átírják naponta

s ha már közönség sem volna ki síró 
görcsömet döbbenten szétbogozza ha 
bohóc arcom mögött nevetni tudnék

s e tangó prérin egyedül maradnék 
ki tudja hogy mindennek egy a vége 
széltangóznék ultrahang zenére majd

önmagam vigasza lennék: az ember 
m int szükséges és állandó fölösleg 
ki nélkül nincs hiány és nincs fölösleg

Galbovy Attila rajzai
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Szófejtő
kalandozás
A kalandos ("eleinte csak papokból... álló, 

jótékony célú, vallásos szervezet", mely a 
hónap első napján — latinul: Calendis — tar
totta összejöveteleit) nem függ össze a kalan
dozik igével. Tehát a kolozsvári Kalandos 
utcát ugyanolyan téves Aventuroasa-ra át
keresztelni, mint az Apáczaiból Calugarite- 
lor-t csinálni. (Ha az ara búsul, akkor se lesz 
belőle arabusul. Apáczai Csere Jánosné; A 
KÉZ LŐ viszont átrendezhető AZ ÉLŐK-ké, 
s ez a románban — nem sakkpontozásban — 
lehet VIII, az utóbbi pedig "arabusul" 8; vö. 
88 = nem bajosan, non vix átrendezett IXLIX- 
VIX.) A Calugaritelor utcanév idővel dekle- 
rikalizálódott: lett belőle Arges. Ennek 
lelkimardosás nélkül — a német am Ardesch 
szerkezet révén— rokona a Mardos helynév. 
Mardostól alig 18 km-re van Szelindek, köz
ből fekszik Bolya, mely körül szívesen bo
lyong a nemeuklideszi képzelet. Apropo! A 
Romániai Magyar Szó november 7-8-i szá
mában igen érdekes írás jelent meg "A sze- 
l in d e k i b üszke  vár" cím m el. Ehhez 
kapcsolódunk most futó megjegyzésekkel, 
amelyek szelídek lesznek, bár a szelídeknek 
nincs szerves köze a Szelindek helynévhez. 
Megjegyzéseink szófejtőek, mert a cikk sze
rint Szelindek nevei 1282 és 1409 között "eti- 
mclógiailag átalakultak" (valójában inkább 
csak népetimológiailag és csak "német vona
lon", az 1322-es Stolzenberg Stolzenburg-gá 
módosulván — nyilván az akkori vár épülé
se okán). Az átalakulás etimológiai voltát a 
cikk Juliana Fabritius-Dancu nyomán állítja, 
akitől Szebenben, 1980-ban remek akvarel- 
lekkel díszlő album jelent meg németül és

Károly Gyöngyi: Textília

román fordításban is. Mindkét változat nagy 
ritkaság. Még jelentős hazai könyvtárakból 
is hiányzanak. Mivel — elég körülményesen
— egy román szövegű példányhoz jutottunk 
hozzá, ennek szakszójegyzékéhez fűzünk 
egyet s mást etimológiai téren, a pontosítás 
és "továbbfejlesztés" szándékával (a sokol
dalúan fejlett demokrácia építésekor netán 
tilos tudákosság látszatától se riadva vissza; 
és függetlenül attól, hogy Arcisse de Cau- 
mont-tól való "a román stílus elnevezés" ama 
stílus kapcsán, amely "a római építészetből 
ered"). A tömörség végett három pont (...) 
jelzi egy-két közbülső mozzanat kihagyását. 
"Nemzeti(ségi) magányérzetünk csillapítá
sa" reményében érintünk magyar vonatko
zásokat is.

A román aláíratlan glosszárium közel 90 
kifejezést magyaráz meg, de — több okból
— csak félszáznak az eredetére tér ki. Hálá
sak vagyunk ezért a teljesítményért, mert 
alkalmat ad — többek közt — az alábbiak 
megfogalmazására.

1. A glosszárium szerzője szerint az álta
la megjelölt etimonok közül 32 latin, 6 olasz, 
5 görög, 4 francia, 3 pedig török. De mivel ő 
többnyire nem a közvetlen forrást említi, a 
voltaképpeni etimonok így oszlanak meg: 
legalább 32 francia, 7-9 olasz, mintegy 6 latin, 
3 török, 2 görög, 1 német (rezalit Risalit) és 
1 szláv (az amvon ugyanis csak közvetve jön 
a görögből). Szerzőnk egyetlen kettős etimo
lógiát ad: "cor din latinescul chorus, grecescul 
koros" (Ez pontosabb így: "cor lat. chorus gr. 
choros". A görög khorosz eredetileg 'tánc
hely'. Ide vehető a magyar korhely is, de nem 
a 2. szótagja miatt, hanem mart forrása a 
német Chorherr 'szerzeteskanonok'.)

2. Szerzőnk olykor három közvetítőt is 
átugrik. íme két példa (a megfelelő kiegészí
téssel és egy-két "beszúrt" magyar szárma
zékkal); a) capital o lasz  capitello la t. 
capitellum (.... kadét) capitulum ( káptalan) 
caput; b) sacristie fr. sacristie lat. sacristia (... 
sekrestye) sacrista sacer. Ilyen hármasugrás 
esetén "mulura lat. modus" lett volna várható 
"mulura din frantuzescul moulure” helyett, a 
teljes sor ugyanis ez: moulure 'tagozott pár
kány' moide 'minta' lat. modulus 'mérték' 
modus. A  szavak távolabbi ősei iránti érdek
lődés persze nem hiba, fokozódása is elfo
gadható. Például a "«is» (din lat. nidificare = 
a face cuib)" helyébe kerülhet ez: "«is» fr. 
niche 'falmélyedés' fr. nicher kikövetkezte
tett népi latin nidicare 'fészkel' lat. nidus 
"fészek"... ni 'le' + séd- 'ü l' (vö. d n d  ni-sad 
"sich «iedersetzen, leül'; szláv kerülővel ide
vehető a szomszéd [tkp. 'együtt ülő'] és a 
beszéd [ha ez 'kint ülés' volt; NB: szóba ülni 
kényelmesebb, mint szóba állni]).

3. Az indokolatlanul bevett nidificare jel
zi, hogy más bajok is vannak. Vegyünk itt 
csupán két latin vonatkozásút, a) A "fus din 
lat. fustis" helyébe "fus lat. fusus" teendő, 
hiszen a fustis román utóda a füsté (névelővel 
fustele m. fustély). b) A "hersa din lat. hirpe” 
így javítandó: "hersa fr. herse 'borona, kapu
rostély' népi lat. herpex lat. hirpex 'borona' 
hirpus 'a farkas neve szamnit nyelven' (a 
boronát a farkas fogazatához hasonlították; 
a hirpus-t pedig, mivel hirtus 'bozontos", ta
lán a hircus-hoz, vagyis a bakkecskéhez, 
melynek éz a neve a magyar irha végső for
rása).

4. Nem világos, miért maradt a glosszá
riumban "szófejtetlen" például a cosmalesc 
(ez Cosma nevű olasz márványfaragókra

CSÁVOSSY GYÖRGY 

Számla
- jégbarlang árvasága
- tengerszem árvasága
- tisztások árvasága
- szérűskert árvasága

-  zsákutca árvasága
- vakablak árvasága
- szegletkő árvasága
-  küszöbnek árvasága

- keresztfa árvasága
-  sírhantok árvasága
-  harangláb árvasága
- szülőföld árvasága

- búcsúzók árvasága
- helytállók árvasága
- bűneink árvasága 
■ árváink árvasága

Törlesztve mind.
Tegnap is, ma is 
s holnap megint.
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utal), a masiculi ( fr. machicoulis 'talprés vár
ban szurok vagy kő ledobására" — talán az 
ófrancia macher 'eltapos' és a couler 'folyik' 
származéka), valamint a vimperg 'vimperga, 
gótikus ajtók és ablakok fölötti meredek há
romszögű díszítőoromzat'. A német Wim
perg eredeti értelme: 'szél (wind) ellen védő, 
magasan fekvő épületrész'. A szó előtagjá
nak rokona a nyelvjárási magyar vanna 'bő
d ö n , k á d ' ( ném et Wanne 'kád , tkp. 
szelelőrosta lat. vannus 'szelelőrosta') és a 
szintén nyelvjárási véndely 'bődön' ( kikö
vetkeztetett wändet Wanne). A  Wimperg u tó
tagja a bergen 'ment, biztonságba helyez7 
családjából való. Nem rokona a Berg 'hegy7, 
ennek viszont — tőhangváltásos — rokona 
a Burg 7vár(palota)'. Ezt a rokonságot persze 
nem látták át azok, akik Stolzenberget Stol- 
zenburggá változtatták, eljárásuk tehát leg- 
fennebb "ráhibázó népetimológiára" vall. 
Más ügy az, hogy a Burg-hoz hozzákapcsol
ható a burgonya (amennyiben ez összefügg 
az eredetileg 'hegylakók tartományát' jelen
tő Burgundiával) és a baraboly, amelyet végső 
fokon a Brandenburg helynévre szoktak 
visszavezetni. A stolzenburgiak term é
szetesen sokáig nem tudtak a burgonyáról, 
ellenben ismerték a szilvát. Ez azonban nem 
igazolja azt a feltevést, hogy a Szelindek 
helynév szláv elődje 'szüvás”-t jelent. A 14. 
századból adatolt Szelindek m indenképp 
szláv eredetű. Legvalószínűbb, hogy onnan 
jön (esetleg közvetve), ahonnan a szelindek 
köznév, tehát a szláv slednik 'nyomkövető 
kutya' szóból (ez meg egy 'nyom ' jelentésű 
főnévből).

A szóban — egyáltalán nem közkézen — 
forgó album a mai nyomasztó nyomdavi
szonyok közt is megérdemelne egy új, gon
dosan javított kiadást. De hány más m ű várja 
ugyancsak méltán és szinte esélytelenül, 
hogy újból vagy végre kiadják?

HAJÓS JÓZSEF
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ASZTALOS ISTVÁN
Asztalos István (Mikeszásza, 1909. 8. 28. 

- Kolozsvár, 1960.3.5.) író, az erdélyi népiek 
másodk nemzedékéhez sorolják; ő maga 
Móricz Zsigmondot tekinti eszményképé
nek; a karcolat és a novella műfajában alkotja 
a legjobbat. Apja vasúti tisztviselő, az első 
világháború után állás nélkül marad, ezzel 
megkezdődik a család hányattatása. A ka
m aszfiú  k ény te len  ab b ahagyn i tan u l
mányait, napszám osként dolgozik, majd 
kőműves, favágó. Katonai szolgálata után a 
kolozsvári Belga-Román Szövőgyár alkal
mazza. 1938-ban Történt az utcán c. karcolatá- 
val, első megjelent írásával egycsapásra 
hírnevet szerez magának. Az Erdélyi Szép
míves Céh szerződést köt vele, szabad fog
lalkozású íróként él. A második világháború 
éveiben a Termés c. lap belső munkatársa.

Bevonultatják, megszökik, Budapesten buj
kál, szovjet fogságba kerül. 1945-ben tér 
vissza Kolozsvárra. 1945 és 1950 között a 
Falvak Népe, 1957-től pedig a Napsugár főszer
kesztője. A negyvenes évek végén ő is beáll a 
lelkendezők kórusába, megénekli a szövet
kezetesítés és az osztályharc szépségeit. Ké
sőbb szükségét érzi az újrakezdésnek, de 
már nincs rá ideje. Fontosabb kötetei: El
mondja János (regény, 1939); Újesztendó (re
gény, 1940); Üröm (elbeszélések, 1941); A  
fekete macska (elbeszélések, 1944); A szakáll 
(elbeszélések, 1945); író a hadak útján (vissza
emlékezések, 1946); A szamár (elbeszélések, 
1948);Szá fúvalatlan nem indul (regény, 1949); 
Fiatal szívvel (regény, 1952); Vád és panasz 
(elbeszélések, 1953); Emberség (elbeszélések, 
1958).

ASZTALOS ISTVÁN NOVELLÁI
TÖRTÉNT 
AZ UTCÁN
így kezdődött.
Egy kutya szimatolgatott az 

utca szemetében. Szürke, lom
pos, olyan alázatos városi kutya, 
mely a szemeten s az emberek 
jóvoltából él. Sovány, piszkos, 
olyan senki kutyája. Feltűnők 
csak hasáról lelógó emlői voltak, 
valami vacokban kölykei lehet
tek, azok szívhatták olyan lapos
ra testét.

Nem maradt az utcának zuga, 
amit fel ne keresett volna. Eldo
bott almacsutkától kezdve min
den t m egevett. M ár nagy ta
pasztalatai lehettek, mert olyan
kor cirkált, amikor még nem járt 
a városi szemetes, de már a cselé
dek kitették a szemetet a járda 
szélére. A szemétkupacokat az
tán rendre végigszaglászta.

Az utca másik végén lakott 
egy jószívű mészáros, aki min
dennap odadobott neki valamit. 
Ezt hagyta utoljára, előbb végig
szaglászta az utcát.

Na, a kutya megállt egy sze
metesládánál, és valami különö
sebb falatot kaphatott, mert se 
látott, se hallott. Nem vette észre, 
hogy közeledik egy gyerek, egy 
olyan szeplős városi fiú. ó , erről 
is voltak tapasztalatai, s ha látja 
jönni a fiút, kikerülte volna, de 
nyakáig a szemétben turkált.

A fiú a kutyához ért. Arcára 
csúnya mosoly szélesedett. Fel
emelte lábát, s teljes erejéből a ku
tyába rúgott.

A kutya lefordult a járdáról, 
de igyekezett a lábára állani, s ak
kor érte a második rúgás. Ösztö
nösen a láb után kapott, valamit 
elért a fogával, s a fiú nadrágja a

többi mellé új lyukat kapott.
A fiú felkiáltott.
Egy ember arra nézett.
- Mi az, te gyerek?
- Megharapott ez a dög - mu

tatott a fiú a távolodó kutya felé.
- Nekem jött és megharapott.

- Neked ment? Hátha veszett
- szólt izgatottan az odaszóló, és 
követ ragadva a kutya után dob
ta.

- Mi történt? - kérdezte egy 
másik kíváncsi.

- Megharapta egy veszett ku
tya... - szólt a dobáló, s másik kő 
után hajolt.

Egy asszony, aki mindezeket 
hallotta, ijedten kiabálni kezdett 
a szembejövőkre:

- Vigyázzanak, veszett kutya!
A hang, mint vízbe dobott kő

hulláma, úgy terjedt széjjel.
Már vagy négyen is szaladtak 

a kutya után, tele torokkal kiál
tozva: - Veszett kutya, veszett ku
tya! - Aztán mind többen és töb
ben vették át a kiáltást, mind töb
ben és többen csatlakoztak az ül
dözőkhöz. A kutya nem értette a 
dolgot. Szaladt, hogy háta megett 
hagyja a veszélyt. Kikerült az ut
ca közepére és szaladt. De gyenge 
volt, fáradt, nem bírta a hajszát.

Az utca megtelt ordítással, 
mindenki kiabált. Ez a szó - ve
szett - mindenkire ha tott. A szem
bejövők közül a gyávábbak kapu 
alá húzódva nézték a szaladó ál
latot, a kitóduló lakókkal tárgyal
va az esetet. A bátrabbak kövek
kel megrakodva kerültek a kutya 
elé, s izgatottan hadonásztak kar
jaikkal. Egy esemyős polgár vö
rös arccal rohant az üldözőkkel. 
Csupa tettvágy volt. Erőlködés
től vékony hangján vezényelt:

- Elébe kell vágni!... Meg kell 
kerülni! ... Le kell ütni! ... Ren
dőrt! ... egy rendőrt!...

A kutya már támolygott. Jó 
pár ütés elérte. A fáradtságtól 
reszkettek lábai, nyelve kilógott.

Hirtelen meglátta a mészár
széket s a mészárszék előtt a jószí
vű mészárost. Ösztönösen sza
ladt oda, az egyetlen ember volt, 
akit közelebb érzett magához.

A mészáros rémülten ugrott 
félre a feléje kúszó kutya elől, s 
kézzel-lábbal kapálózni kezdett. 
Egyik rúgása eltalálta a kutyát, 
amely most a rémülettől félőrül
ten menekült tovább.

- Meg akart mami - nyekegte 
a megijedt ember, s kövér arcáról 
szaporán törölgette a verejtéket.

A kutya beszaladt egy kis ut
cába. Szerencsétlenségére zsák
utca volt. Elért egy magas desz
kapalánkig, ott megállt, szűkölve 
a félelemtől. Fogait mutogatva 
nézett az üldözőkre, akik nem 
mertek közelebb menni hozzá, 
csak messziről dobálták súlyos 
kövekkel.

Félig agyon volt verve, mikor 
megérkezett egy rendőr. Elévette 
revolverét, s közeledett a kutya 
felé.

A kutya csak állt reszketve, 
véresen. Szemeit a rendőrre sze
gezve várt.

A rendőr megállt. Dörrenés ... 
a kutya lassan ledőlt a kerítés 
mellé. Lábai reszketve mereved
tek meg, túlduzzadt emlőiből 
csepegett a tej.

Egy asszony megjegyezte:
- Kölykei lehettek.
A tömegben elhalt már az iz

galom, és sokan sajnálni kezdték 
a kutyát.

- Szegény! - tört ki a vörös arcú 
polgár, aztán ernyőjét karjára 
akasztva elindult a többi után.

így végződött.
1938

MARIKA
HAZAJÖN
A tehén hátrabámult a szénát 

hozó emberre, s elmummogta ma
gát csendesen.

Orbán Péter nem látta az ölében 
levő szénától, nekiütődött. - Farta 
nye, hogy a! ... - A tehén arrébb 
farolt.

Belegyúrta a jászolba a szénát. 
A tehén beletépett, s őrölni kezdett 
csendes szájmozgatással. A szája 
két szélén lecsüngő szénával olyan 
volt, mintha bajusza nőtt volna.

Az ember lepallta az ujjasára 
tapadt szálakat, aztán villával ren
dezgetni kezdte az almot.

- Lába te!... - a tehén toporgott. 
Letette a villát, s végigsimogatta az 
állatot. - Mi a súj? - dünnyögte. Du- 
dorodást érzett. Nyomkodni kezd
te. A tehén idegesen csapkodott a 
farkával. Lapogatva csendesítette. 
Még egyszer körülnézett, aztán ki
ment. Az istálló előtt megállt, s a 
zsebében kotorászott. Agyonsa- 
nyaigatott cigarettát húzott elő. Az 
este kínálták meg vele, akkor eltet
te, most rágyújtott. Nagyokat szip
pantott rajta, füstölve ment előre az 
udvaron.

A disznóólban nagy szőrű, lán
cos kuvasz feküdt. Ez a kutya őriz
te Orbán Péter szegénységét. 
Meglebbentette farkát, nyakán 
megcsörrent a lánc. Ügyet sem ve
tett rá az ember.

A házból fejkendős öregasz- 
szony jött ki. Egy üstből odasült 
puliszkát vakart a tyúkok elé, há
roméves kislány unokája kísérgette 
nyafogva.

- Ujj veszteg, te - szólt rá a 
nagyanyja -, mit tudom én, hol a 
bubád...

Az ember megállott mellettük. 
A gyerek mezítláb volt, búzaszőke 
hajából vékony, piros pertli fitye
gett. Nagyanyja kötötte rá igézés 
ellen. A vénasszony a fiára nézett.
> » »  folytatás a 12. oldalon
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HELIKON
> > > »  folytatás a 11. oldalról

- Nincs papucsa, látod, jő a tél. - 
Elbiggyesztette a száját. - Az anyjá
tól el is lehet, már levelet se küld.

Orbán Péter elkomorodott.
- Hagyja, anyám, ne mind Ma

rikát ossza!
- Ossza a nem tudom mi. Akár 

hírit se hajjam ... Csak ami igaz, az 
igaz.

- Mi igaz? - ráncolta össze hom
lokát az ember.

- Az, hogy hazajöjjön. Már ép
pen egy esztendeje, hogy asszony 
nélkül vagy.

- Ne fájjon az magának!
- Fáj a francnak, hallod? Mon

dom, hírit se hajjam. - Elhallgatott. 
Bevitte a házba az üstöt.

Az ember megsimogatta a le
ányka haját. Majd lekuporodott 
mellé, s úgy kérdezte:

- Hát hozzak-e bombócot, Li
nus?

- Igen - bólogatott szaporán a 
leányka.

- Na, adj puszit tátának! - kérte 
az ember.

A kislány nagy buzgalommal 
ágaskodott a borostás archoz. Apja 
jólesően érezte hideg, kicsi orrát 
Felemelkedett elnéző szemmel: egy 
esztendeje biza. Beszólt az ajtón.

- Megyek egyet... A postames
terekhez.

- Oda mehetsz! - moigott ki a 
vénasszony.

Az ember felcsattant:
- Nem a maga baja a se ... Ha ír, 

ha nem.
- Bolond vagy, látom. Rajtam 

töltőd a bosszúd.
- Maga mind uszít. Tudja, hogy 

hogy volt, mégis uszít. - Kiabálva 
beszélt, bajusza mozgott a szája 
után.

- Nem akart menni, muszáj volt, 
ügyi? Ki szolgál szívesen?... Tehént 
vettünk, bankot fizettünk. Mit akar 
még? - Felhúzta a vállát. - Tudja az 
ánti Isten!

Dühösen a kapunak tartott. Az 
anyja utánakiáltott:

- Várj te! Vedd az ünneplő kala
pod, sze vasárnap van!

Orbán Péter ingerülten legyin
tett, s kiment a kapun.

Mindég Marikát rágja - gondol
ta dühösen. - Bezzeg akkor jó volt. 
így Péter, úgy Péter. Háza van, föld
je van. Árva lány, nem dirigál senki. 
Te meg csak szolga vagy. Vedd el, 
földes gazda leszel. Most meg fur- 
tonfurt rágja, az bántja, hogy szereti 
is. Hát lehet azt nem szeretni? - gon
dolta ellágyuló szívvel. - Örüljön, 
hogy olyan menye van.

Összehúzott szemekkel nézett 
végig az úton, s megindult mogor
ván.

A házak előtti padokon öregek 
üldögéltek. Csíkos rokolyájú asszo
nyok pletykálgattak.

- Jó napot adjon isten - köszön- 
getetL

- Neked is, Péter - fogadták.
Előtte egy öregasszony bakta

tott feketében. Kezében imaköny
vet tartott, az imakönyv mellett

nagy, fényes szemű olvasó fitye
gett.

Orbán Péter elért a nagy boltig. 
Bement az ivóba, nyitva volt az va
sárnap is. Hosszú padok mellett 
hosszú asztalok álltak az olajos 
padlón. A padok tele emberekkel, 
akik hosszú nyakú decisekbe kor
tyolgattak s beszélgettek.

Gréf, a kocsmáros és postames
ter egy személyben, a söntésben 
ténfergett.

Orbán hozzáfordult:
- Gréf úr! Jött levelem?
- Nem biza, Péter.
Egy öreg nagybajuszú ember, 

aki legközelebb ült a söntéshez, 
odaszólt:

- Ne is várj, Péter, nagy a szá
razság az idén!

- S osztán? - nézett rá értelmet
lenül Orbán.

- Osztán még a ténta is kiszá
radt, te! - simogatta végig sunyin a 
bajuszát. - Hanem ha levelet akarsz, 
van a cserjésben, ne féjj. Veri az ok
tóberi rogya ... Na nem ülsz le? - 
húzódott arrébb, helyet csinálva.

Orbán Péter bosszankodva néz
te.

-  Magát is veri a vasárnapi 
harmat, úgy látom, Anti bá!

- Mikor mejik, fiam. Ma a vasár
napi.

Orbán Péter indulni akart, de 
eszébe jutott valami. Leült a felaján
lott helyre.

- Anti bá! - fordult az öreghez. - 
Nem jönne el szántani vagy két 
nap? Nekem nincs mivel - tette hoz
zá.

Az öreg gondolkozott. Aztán 
fontoskodva kérdezte:

- Hol a főded?
- A hegy alatt.
- Hát elmehetek. Várj csak! ... 

Hétfőn, kedden nem érkezek. Szer
dán jó lesz?

- Nekem jó még hamarább is.
- Hát hamarább bajosan. Na ak

kor szerdán. - Fél szemmel Orbánra 
nézett. - Hozatsz két felet?

Az habozott egy kicsit.
- Gréf úr, hozzon két dedt - szólt 

aztán a söntésbe.
- Szerusz - kocdntott az öreg.
A nagy úton fehérharisnyás le

gények mentek összefogózkodva. 
Harsányan énekeltek.

Orbán Péter felhajtotta az italát.
- De megyek! - állt fel. - Hát 

akkor szerdán - fogott kezet az 
öreggel.

Fizetett.
- Ezért bombócot! - hagyta ott a 

visszajáró pénzdarabot.
Kiment, és tépelődve hazain

dult. Nem jött levél - motoszkált 
agyában a gondolat.

A kapuban kint álldogált a kicsi 
Linus. Egyik kezében egy tarka ru
hás kaucsukbabát tartott, a másik
ban almát, amelyikben már benne 
volt a fogai helye. Mikor meglátta 
az apját, lelkendezve futott eléje...

- Ni, buba... Alma!... - mutogat
ta boldogan a kincseit.

-  Az ám, buba - cirógatta meg 
az apja. De megdöbbenve vette job
ban szemügyre a dfra babát.

- Te, ez ugyan szép buba! Kitől 
kaptad? - kérdezte csodálkozva.

- Mámá hozta...
- Ki, te? - torpant hátra az ember.
- Mámá! Még papucsot is - 

emelte büszkén újcipős lábacskáját 
az apja elé.

Orbán Péter úgy érezte, hogy 
lángra lobbant a szíve. Sietve nyi
tott be a kapun.

Az anyja éppen szembejött vele 
összeszorított szájjal.

- Igaz, anyám, hazajött Marika?
- kérdezte izgatottan.

A vénasszony hátrabiccentett a 
fejével.

- Igaz. Eriggy, benn van a házba. 
Linus hol? - kérdezte csendesen.

A fia csodálkozva nézett utána.
- Ejsze veszekedtek - gondolta. 
Nagy léptekkel sietett fel. A torná
con lassított... - Nem muszáj lássa, 
hogy úgy örül neki - gondolta. Be
lépett. Szétnézett kereső szemmel. 
Senki sem volt a konyhán. Benyi
tott a belső szobába.

Ott volt az asszony, ölbe tett ke
zekkel ült a fal melletti kanapén. 
Szőke haja fehér kendővel volt be
kötve.

- Szerusz, Marika! - köszönt 
csendes mosollyal az ember. - Na 
megjöttél? - közelebb lépett, s kezet 
nyújtott.

Az  asszony ült sápadtan, nem 
mozdult, csak az ajkai remegtek. 
Orbán Péter valami idegenszerűsé
get látott rajta.

- Szerusz, te! Már észre sem ve
szed a szegény embert! - mosoly
gott rá melegen, kezét még jobban 
odakínálva.

Az asszony nehezen felállott, 
kezeit ernyedten eresztette le kétol
dalt. Nem nézett urára, csak állt 
vastag derekával, nagyra nőtt hasá
val, s az arcán májfoltok.

Orbán Péter megingott. Arcán 
ott ült még a mosoly, s agya még 
nem fogta fel tisztán, amit látott. 
Összevissza forgott az esze kereke. 
Állt torz mosollyal, előrenyújtott 
kézzel. Tekintete a semmibe me
redt, már nem látta a lehajtott fejű 
asszonyt, kinek szeméből gyöngy
szemek gurultak elő.

Aztán leejtette a kezét. Az asz- 
szony imbolyogva ment hozzá.

- Péter, jaj, Péter - kiáltozta -, 
nem vagyok hibás, hallgass meg! - 
Urába kapaszkodott. - Az úr rám 
jö tt... Nem akartam, Péter. Ne ha
ragudj, jaj, ne haragudj! - Odabújt 
az ura melléhez, nehéz zokogással.

Orbán Péter arcán fekete lett a 
mosoly.

Akkorát lökött asszonyán, 
hogy az hátrabukott, neki az asztal
nak, onnan le a földre.

- Te ribanc, te - ordította. - Hát 
ezt érdemiem tőled, te? - Szájából 
bajuszára fröcskölt a nyál... Veszett 
dühvei taposni kezdte az asszonyt.
- Kitaposom belőled, te!

Az asszony nyögve fetrengett a 
padlón, kezével és térdével a hasát 
védte.

Az öregasszony sikoltozva sza
ladt be.

- Mit csinálsz, Péter? Jézusmár-

jám, te! Gyere bolond! Mit akarsz? 
Tömlöcöt? - Rángatta a dühödt em
bert. Sikerült is valahogy közéjük 
állnia, és kitaszigálta fiát az ajtón.

Az ember visszaacsargott:
- Aztán pusztulj innét, te! Ne 

lássalak az életen, mert összevág
lak!

Kitámolygott.
Az öregasszony visszament a 

szobába.
Orbán Péter hátrament a csűr

be, mint megvert kutya húzta ma
gát egy szalmazsúpra. Vacogott a 
foga, dideigett az indulattól. Átülte 
mozdulatlanul az egész délutánt.

Már az este is elősompolygott 
feketén, mikor beszólt félénken 
hozzá az anyja:

- Péter, itt vagy? - kérdezte.
Nem felelt.
Az öregasszony odament hoz

zá:
- Gyere, fiam, egyél!
- Elment az a rosszféle? - kér

dezte rekedten.
Az öregasszony hallgatott.
Orbán Péter rákiáltott:
- Hallja, mondja neki, ne taláj- 

jam a házba, mert összetaposom, 
mondtam!

A vénasszony a tető felé bá
mult, aztán fél szemmel a fiára né
zett:

- Az ő háza az, Péter!
Az ember felugrott:
- Mit mond?
- Nem kergetheted ki az övéből!
Az ember káromkodott:
- Azt a szentséges!... - Fújt egy 

nagyot. - Akkor én megyek el!
Az öregasszony megint hallga

tott egy darabig. Majd csendesen 
beszélni kezdett:

- A föld is az övé, s a tehén ... 
Csak azért mondom. Osztán nem 
muszáj tudják a faluban, hogy nem 
a tiéd. Ha fia lesz, még szerencse... 
Ő nem hibás, na ...

- Ránézett a fiára fürkésző 
szemmel. - Csak azért mondom ... 
Gyere, osztán egyél! - Csendesen 
kiment.

Az ember fogcsikorgatva ült 
vissza a zsúpra. Térdére könyökölt, 
s fejét kezébe hajtotta. Sokáig ült 
így, magát emésztve. Végül felállt. - 
Hej, az úristenit! - káromkodott

Kinyitotta a csűrajtót. Hidegen 
állt vele szembe a sötét. Szétnézett. 
Későre járt már az idő. A házban 
lehúzva égett a lámpa. A disznóól 
felől lánccsörgés hallatszottt. Az is
tállóból a tehén szuszogása.

Szerdán jő Anti bá! - gondolta 
hirtelen.

Még egyszer szétnézett, aztán 
bement a házba.
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SZAPORODNAK LÁZÁRÉK
A fekete testű este odaterpesz

kedett szorosan az ablak elé, meg
mutatva azt, ami lényege, a sö
tétséget. Bent a szobában falilámpa 
árasztott petróleumszagú világos
ságot.

Az áporodott levegőjű lakás
ban emberek ülték körül az asztalt. 
Az asztalon pálinkásüveg, az em
berek előtt pálinkás poharak. A ron
gyos pokróccal letakart ágyon, 
rikító színű szalagos pólyában egy 
alig párhetes csecsemő feküdt, fel- 
felnyöszörögve. Az ágy végében, 
piszkos, tarka dhás párnán egy há
roméves kislány aludt, mit sem tö
rődve a szobát betöltő zsivajjal. A 
fal mellett festéktói kopott, szúette 
ládán egy öt év körüli fiúcska ku
porgott, rongyos kis macskát szo
rongatva. Sunyin figyelte a na
gyokat.

Keresztelőt ült Lázár Péter, a 
gyári munkás. Ott ült az asztal vé
gén. Komor, csontos arcát még fa
kóbbá tette a lecsüngő fekete 
bajusz. Ült, itta a pálinkát, s a po
hárba meredt. Tőle jobbra, felgyűrt 
ingujjban Sutyka, a tákoló suszter, 
hosszú mondatokban bölcselke- 
dett. Fel-felhajtva egy-egy pohár
ral, mintegy pontot tett a szavaira.

- ... Csak ránézünk az asszony
ra, s már kész. Mert ez a miénk, 
Péter, tudd meg, a kölyök meg az 
Isten. Egyéb semmi. De az Isten 
meg a gyerek az a miénk ... Az e- 
gyikkel minket nevelnek alázatos
sá, hogy a másikat mi neveljük azzá 
... Három gyermeked van, Lázár 
Péter, harmincéves korodban... Na, 
nekem is van négy, ne félj. Egy frá- 
szos meg egy púpos ...

- Na, Isten, Isten ... - vette fel a 
poharat.

Lázár Péter nem felelt. Ránézett 
az asszonyára, s megkérdezte:

- Anna! Adtál enni nekik?
- Adtam, adtam. Telezabálták 

magukat, ne félj - válaszolt a so
vány, foghíjas asszony.

Lázár Péter felállt, s az ágyhoz 
ment. Durva, kérges kezével esetle
nül a kislányra húzta a pokrócot, 
aztán visszaült az asztalhoz.

Az asztal másik felén öccse, egy 
fiatal munkás ült gallér nélkül. Ne
kimelegedve fogdosott egy nagy
mellű lányt, s oda-odahajolva hoz
zá, a fülébe sugdosott. A lány fel
felnevetett és rá-rácsapott a fogdo- 
só kézre.

Sutykáné, a suszter felesége, 
egy alacsony, kövér, furcsán sipító 
hangú asszony, a Lázámé beszélge
tésére figyelt, de oda-odaszólva 
biztatta a fiút:

- A hét fogást, Marci! Hadd lám, 
kiállja?

Lázárné észrevette a ládán ku
porgó fiát, s rögtön ráripakodott:

- Hát te még fent vagy? Fekszel 
le mindjárt!

A fiúcska a macskát szorongat
va ijedten dűlt el a ládán. De arccal 
kifelé fordulva tovább leselkedett.

Az apja odaintette:

- Gyere ide, te! - s egy pohár 
pálinkát töltött neki. - Idd meg! De 
mind! Legalább elalszol.

A fiúcska felkortyolgatta az 
italt.

Lázámé büszkén nézte.
- Issza, mint a vizet - dicseke

dett. - És milyen nagy tekergő már, 
ha tudnák - magyarázta bőbeszé- 
dűen. - Tudják, a múltkor úgy elkó- 
dorgott valami táncoló medvék 
után, a fél várost összekerestem ér
te. Ott kaptam meg a nagypiacon 
egy csirkeborító kas alatt. Mond
ták, hogy rítt a bitang. S ha kérdez
ték tóle, hogy ki fia-borja, mindenre 
csak azt válaszolta, hogy: Kocsis 
Misi keresztapám. Tudják, azt na
gyon szereti. Sok mindent kap tőle.

- No, mink sem maradunk el, ne 
féljen - szólt közbe Sutykáné sértő
dötten. - Mink is veszünk ennek - 
mutatott a pólyára -, csak nőjön...

- Nem is azért mondom, hisz az 
a rendje, hogy vegyenek. Csak úgy 
né. - Hát ott sírt Janika, amíg egy 
kofáné meg nem szánta s maga 
mellé nem vette. Hogy el ne inaljon, 
lebontotta egy csirkeborítóval, ügy 
nézett ki a gyermek, mint egy kis 
majom. - De adtam is én neki. Kicsi 
Krisztust csináltam belőle. Kikötöt
tem a kerítéshez a karjánál fogva, 
hogy majd megfeketedett. Mert a 
gyermeket nevelni kell ...

- Az már igaz - hagyta helyben 
Sutykáné. - En is elsuprálom az 
enyémeket. De még hogy ... Ajajaj, 
de még hogy! A csórét, mert én úgy 
ütöm. Hát még az uram ... A szíjá
val.

- Ez a bolond nem veri őket - 
mutatott Lázámé az urára.

- Veri a nyomorúság. Még én is 
üssem? - legyintett Lázár Péter.

Ittak tovább.
Az asszonyok énekelni kezd

tek. Lázámé sovány, aszott mellé
ből elnyújtva szakadtak ki a han
gok, úgy tetszett, mintha sírt volna. 
Sutykáné hangja sípolva kísérte, 
mint a füttyszó.

A pálinka ereje mind jobban a 
fejükbe szállt. Az asszonyok mind 
zűrzavarosabban, mind hamisab
ban énekeltek. Sutyka suszter ré
szegen magyarázott, el-elakadva. - 
Négy gyermekem van... Én vagyok 
az állam ... Értem van az ... adóhi
vatal. A-a-a rendőrség. - Ez tetszett 
neki, mulatott rajta. - E-e jó ... he-he- 
he, e jó!

- Lázár Péterhez fordult, aki 
szintén részegen ült, sötéten, ko
moran. - Á-állam vagy ... Három 
pujád van. Az a tiéd s a-az Isten, az 
is a tiéd... Érted van a, tudod mi?... 
A-a temető... Na Isten, Isten...

És koccintottak.
Lázár Péter öccse nekivörösöd

ve sugdosott a lánynak. Az egy da
rabig a fejét ingatta, de aztán ha
tározatlanul felállt, s kabátot ka- 
nyarítva válla köré, kiment. A fiú 
kis időmúlva követte. Nem is jöttek 
vissza. A többiek észre sem vették. 
Ittak tovább.

A két részeg asszony éneke 
nyúlt szét a szobában, mint valami 
ragadós, nyers tészta. Sutyka telje
sen elázva érthetetlen szavakat mo
tyogott, dünnyögött. Lázár Péter 
ült, fejét le-leejtve. A mámor húzta 
le ólmos súllyal. Ó fel-felkapta, tet
szett neki ez a játék, ez a ködös 
kábultság.

Az asszonyok abbahagyták az 
éneket. Egy darabig részeg ölelke
zéssel, dicséretekkel halmozták el 
egymást. Aztán egy szó miatt ösz- 
szevesztek, s trágárul szitkozódva 
rikácsoltak egymásra.

- Te decka, te! Még neked jár a 
szád? ... Neked? - sipította Sutyká
né. - Sze se melled, se feneked ... 
zörögsz, mint a csontváz ... Még te 
beszélsz? ... Kéne neked ajándék ... 
Keresztelő előlegre, mi? ... A Suty
káné pénze? ... Abból nem eszel, de 
nem ám ... Szombaton nagy keresz
telő, hejehuja, s hétfőn nincs mit 
egyetek, jársz koldulni a szomszéd
ba ... Te decka!

- Hallgatsz te, hallgatsz! Te dé
zsa ... Sze fel vagy püffedve, mint a 
tapló, tele vagy rossz bajjal, te 
naccsága, te ... Büdös vagy, mint a 
görény, s kalapban jársz. A gyerme
keid kinn vannak a nadrágból... A 
fiad kieszi a moslékból a főtt pityó
kát ... Még te ágálsz?... Lepedő nél
kül alusztok a szalmán... Te tetves, 
te! - köpködte vissza a szidalmakat 
a másik.

Sutykáné megfordult, és ütö- 
getni kezdte magát.

Lázárné dülöngézve rontott ne
ki: - Te rongy, te! Az én házamban 
... az én házamban ... - és összega
balyodott a két asszony, egymást 
karmolva, rángatva.

Lázár Péter ordítva ugrott fel az 
asztaltól.

- Ringyók, ti ringyók - üvöltötte, 
majd megragadta a gyámoltalanul 
motyogó susztert, belevágta az ök
lét az arcába, s mint valami rongy
darabot lökte ki az ajtón, aztán a 
vijjogó Sutykánét rugdosta ki a 
házból, akinek rikácsoló hangja 
még sokáig behallatszott.

Bent a fiúcska rémülten sírt a 
ládán, az asszony összekuszáltan 
ült egy széken.

Lázár Pétert elborította a féke- 
veszett indulat.

- Hallgatsz, te bitang, hallgatsz? 
... Ne bőgj, az anyádat, ne bőgj!... - 
és odaugrott a ládához. A fiú ijedté
ben kiejtette kezéből a kis macskát, 
és még jobban sírt. A csipás állatka 
lehengeredett a földre. Az ember 
ordított. - Ne bőgj, te, ne bőgj! - S 
hatalmas, durva kezével megra
gadta a fiúcska vékony nyakát.

Nehéz bakancsa alatt valami ro
pogott, ijedt, kínos nyávogással, a 
kis macska feje. Az ember durván 
rázta nyakánál a gyermeket, akinek 
torkából értelmeden nyögések pré- 
selődtek ki. Sovány ujjacskái ott ka
parásztak erőtíenül az apja szőrös 
kezén. Végre ellökte magától a fiút, 
az nekivágta a fejét a falnak, hogy 
csak úgy koppant. - Némulj meg, 
bitang, némulj meg!

- Ta-ta, ta-ta - szakadt ki a gyer

mek torkából.
Az asszony odatántorgott az 

urához s belekapaszkodott. - Mit 
csinálsz, disznó, mit csinálsz? - Az 
ember megfordult, s öklével bele
vágott az asszonyba, úgy, hogy az 
végigesett a padlón. Ott elkezdte 
taposni, rúgni.

- Rongy szuka, te ... Még te be
szélsz? ... Te gondok anyja, te ... 
Minden évben egy kölyök... Egye
bet nem tudsz, csak ícölykezni ... 
Mit eszünk hétfőn, mi? ... Itthagy
lak velük, forduljatok fel!... Szülöd 
a gondot évről évre.

Abbahagyta a verést. Elfáradt. 
Az asszony nyöszörögve mászott 
az ágyra a kislány mellé, aki elké- 
külve rángatódzott, álmából fel-fel- 
riadva.

Az ember elvetette magát egy 
széken. - Mit csináljak? ... Kiirtalak 
egy szálig, az isteneteket. Nincs egy 
rongyunk, nincs mit együnk, min
dent megesznek a kölykök... Kihe
rélem magam, ki én! - Felhajtott egy 
pohár italt, s szétnézett a szobán. 
Felfordított székek, összetört poha
rak, kiömlött pálinka az asztalon. A 
döglött kismacska lapos fejével ott 
hevert a láda előtt, közelében egy 
darab elgurult kenyér. A ládán a 
rívó gyermekből rövid időközök
ben szakad ki a hang ... Ta-ta, ta
ta ...

Az asszony részegen hevert az 
ágyon, ruhája letépve. A lába le
csüngött, s egyik sovány combja 
szabadon látszott.

Az ember utálkozva fújt bele a 
lámpába.

A fekete sötétség dühösen ron
tott be a szobába, de a fürge lábú 
lámpafény eltűnt, mielőtt elérte 
volna. A hoppon maradt éjjel iri
gyen takargatta a tárgyakat. Fekete 
teste alól ki-ki villant egy-egy üveg- 
pohár sarka.

Lázár Péter egy darabig ült a 
sötétben, aztán felállt, s az ágyhoz 
botorkált. A gyermeket a pólyával 
a bölcsőbe tette, s ő maga végigdőlt 
az asszony mellett. Keze véletlenül 
az asszony meztelen combjára té
vedt, s minta villanyáram mozogni 
kezdett benne a vér. Az asszony ré
szegen kínálkozott.

És megfogant a Lázár Péterék 
negyedik gyermeke is.

1938
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MÉLIUSZ JÓZSEF
Méliusz József (Temesvár, 1909. 1. 12.) író, 

költő, műfordító, esszéista; lírikusként az avant
gárd irányzatok híve; prózájában Proust, Joyce, 
Kafka ösztönzi. Hivatalnok családban születik. 
Tanulmányait szülővárosában, Kolozsvárott, a 
budapesti Műszaki Egyetemen, majd Svájcban 
és Németországban végzi. 1930-ban jelennek 
meg első írásai az Erdélyi Helikon hasábjain. A 
bécsi döntés után Dél-Erdélyben marad. A há
borút követően Gaál Gáborral közösen megala
pítja és szerkeszti az Utunkot. A Romániai 
Magyar írószövetségnek 1945-től 1948-ig (meg
szűnéséig) titkára. IGnevezik a kolozsvári Álla
mi Magyar Színház főrendezőjévé, aztán 
igazgatójává. Emellett a kolozsvári Színművé
szeti Intézetben tanít. 1949-ben koholt vádak 
alapján letartóztatják, több évet tölt börtönben 
ítélet nélkül, később rehabilitálják. Kiszabadu
lása után Bukarestben telepedik le. 1957 óta kö
zölhet újra. 1958-59-ben a bukaresti Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó aligazgatója. 1968- 
ban a Romániai írók Szövetségének alelnökévé 
választják. Ceaujescu köztársasági elnökké vá
lasztásának tizedik évfordulóján, 1984-ben még 
így nyilatkozik első találkozásáról a vezérrel: 
"Ennek az embernek — vetted észre — fontos a 
nyíltság, az őszinteség, amely levetkezte magá
ról a szavak patetizmusát és gépiességét, azt, 
ami nem azonos veled, öregem, mert az ideák

nak szükségük van a szóra és a szónak az ideá
ra." Sors és jelkép c. könyvét 1946-ban adja ki Gaál 
Gábor, 1949-ben kivonják még a könyvtárakból 
is, s csak 1973-ban jelenik meg ismét. A könyv 
elsősorban a bécsi döntés nyomán kilátástalan 
helyzetbe került dél-erdélyi magyarok sorsáról 
tudósít. Tulajdonképpen a második világhábo
rú alatt Dél-Erdélyben tett utazás naplójaként 
jött létre, bemutatja Temesvárt, a Bánságot, az 
alsó Marosmentét, Enyedet, Szebent és Brassót. 
Mégsem szokványos útirajz, mert az író nem
csak térben, hanem időben is utazik. Felidézi 
emlékeit, olvasmányélményeit, az Erdélyhez 
fűződő történelmi hagyományokat, Dózsától, 
Bethlen Gábortól az aradi tizenhárom vértanú
ig. Talán leginkább esszéregénynek nevezhet
nék a Sors és jelképet Szemelvényünk az eredeti 
kiadás Ének Enyeden című fejezetéből való. Az 
első sorokban az erdélyi szászokra céloz a szer
ző. Méliusz néhány más műve: Énék 1437-ról 
(verses krónika, 1945); Együtt a világgal (össze
gyűjtött versek, 1957); Aréna (versek, 1967); Va
ros a ködben (regény, 1969); Az illúziók kávéháza 
(cikkek, tanulmányok, 1971); Kávéház nélkül 
(cikkek, tanulmányok, 1977); Tranzit kávéház 
(visszaemlékezések, cikkek, 1982); A Horace Coo
kery-Múzeum — Horace Cockery darabokra tört elé
giája (regény és versek, 1986).

MÉLIUSZ JÓZSEF: Sors és jelkép (részlet)
És azt is tudom, nem kelünk mi 

itt méltatlanul versenyre az ő Sze- 
benjükkel, Brassójukkal, ha nem is 
a méreteket, a városiasságot és a 
gazdagságot, de a szellem és a ha
gyomány dolgait illetőleg. Nem is 
szólva a szabadság ügyéről, ami
ben velük szemben mindig mi jár
tunk elől, sőt nem egyszer éppen 
ellenük hadakozva. Igenis, ma
gyar-arcú városokat faragtunk e 
kövekből és a vésőt a forradalmas 
nyugat gondolataitól termékenyült 
szellem és a zendülő nép tartotta 
kezében s - különösen Enyeden - az 
ifjúság. Rajtafogom magam: ver
sengünk. Vajha valóban versenyez
hetnénk szászokkal is, románokkal 
is a szabadságért való harc elsőbb
ségéért. Vajha ezt vitathatnánk va- 
lahára és nem azt, kié itt a "ki
zárólagos" életjog, kié az uralkodás 
joga ezen a földön.

No de talán az is jó valamire, 
hogy olyan buzgón gyilkoljuk egy
mást századok óta, hogy f urkósbot- 
tal lesünk egymásra düledező 
kerítéseink mögül s ha mi, acsarko
dók, magyarok, románok nem is 
épülünk ezzel, akinek haszna telik 
belőle, a harmadik tudja, jó munkát 
végzett s az osztozkodók igaz hasz
nára voltak.

Fönt, a fejedelemasszony házá
ban, ott az Erdélyi Magyar Gazda
sági Egylet irodája a boltívek alatt. 
Meg is kapom itt a feleletet ma
gunkra vonatkozólag. Adatokat 
keresek a gyéren rendelkezésre álló 
statisztikákban, hiszen életünkre 
vonatkozó számok 1940 ijesztő 
szeptembere óta nem láttak napvi

lágot. De hadd ismételjem el a fel
jegyzettek egy részét a sok regé
nyesség, irodalom, képzelgés és 
emlék között ezen az utazáson, né
mi pihenőt tartva.

A bécsi döntés után a magyar
ság száma Romániában az egyházi 
nyilvántartások alapján 430 ezer. 
Az 1930-as népszámlálási adatok e 
területen még 53 ezerrel több ma
gyarról tudnak. Ám a 430 ezeres 
szám is magas, szakértők szerint 
350 ezren vagyunk. De hová tűnt e 
különbözet 1930 és 1942 között? 
Hová lett félszázezernél is több, 
mintegy 80 ezer magyar lélek?

- Emigráltak!
Ez a válasz. Átszöktek két és fél 

év alatt a határon túlra, elmenekül
tek katonáskodás, munka táborok, 
munkanélküliség, rekvirálás, adó, 
éhség elől.

De ne feledjük, a Feleken és 
Brassónál átszökő északerdélyi ro
mánok ideát az első kérdésre: "mi
ért jöttél Romániába", ezt felelik:

- Katonáskodás elől, adó elől, 
éhség elől, rekvirálás és munkanél
küliség elől.

A romániai magyar lakosság 
hetvenöt százaléka falusi. A városi 
lakosság nagyobbik része proletár. 
A társadalmi tagozódásra vonatko
zólag részletes számokat még meg- 
közelíthetőleg sem találunk. A 
proletárok száma mindenesetre 
egyre nő. Amit veszít a szegény 
osztály kivándoroltakban, a lerom
ló polgárság pótolja. Középosztá
lyunk tengődő iparosainkra és az 
egyházi fizetésekből éldegélő taní
tó-, tanár- és pap-társadalomra szű

kül. Alapunk és a réteg, amelyre 
támaszkodhatnánk a viharban, - 
nem tudjuk meddig bírja még? - a 
falusi nép csak megvolna, de ellene 
is agyafúrt támadást készített elő az 
ellenség. A bécsi döntésben biztosí
tott önkéntes birtokcsere lehetővé 
teszi, hogy gazdáink idehagyják 
földjüket s átáramoljanak a hatá
ron, a román csereföldekre.

A földvagyon megtartására irá 
nyuló ősi paraszt ösztön egyébként 
végzetesen meglazult az utóbbi 
időben. Hűtlenné vált a nép földjé
hez? - merül fel a kérdés. Nem - 
válaszoljuk - csak változtatni akar 
kétségbeejtő és nehéz helyzetén. Ez 
a futás is csak egyik alakja ennek az 
akaratnak. Nagybirtokosságunk 
nincs, csak kis- és középbirtokossá
gunk, de az adó, a büntetések nap- 
ról-napra tornyosabb gondokkal 
szakadnak a falusiakra. Csodálkoz- 
hatunk-e akkor, ha fogy a föld a 
lábunk alól?

Kultúrtevékenységünk két év 
alatt? Ami történt, jóformán mind 
innen indult el, a fejedelemasszony 
házából, tízezres példányokban, 
gazdasági füzetek és gazdanaptá
rok.

Az elindító Kacsó Sándor volt.
Ezzel kezdtük a bécsi döntés 

után az ébredést: naptárokkal. A 
naptár tartotta fenn az írott magyar 
betűt, a szót. A naptár figyelmezte
tett e határok között egy kis nem
zetrészt, hogy folytatódik az élet, a 
holdtölték szabályos körökben tér
nek vissza, a föld, a vetemény, a 
virág, az állat tavasszal, nyáron, 
ősszel és télen továbbra is megkö

veteli a törődést és a verejtéket, a 
gondoskodást a világ és az élet ha
lad tovább.

Nem lényegtelen tünet a naptár. 
Mindnyájan, mind a 350 ezer ma
gyar, kissé bukolikusakká váltunk, 
visszavonultunk kertünkbe és föl
dünkre, felvettük újra régi bensősé
ges kapcsolatunkat a magánnyal és 
a természettel. Elhagyatottak va
gyunk, különálló foltokban a nem
zetek közé ékelve, minden csoport, 
minden ház egy-egy vesződő s a 
hullámokkal vívódó csónak az el
lenséges tenger közepén, messze 
parttól és civilizációtól. A naptár je
lentette a kapcsolatot a nagyvilág
gal, ezt olvasták a télben és az 
estében a magukra hagyottak, a 
nép.

Kacsó Sándor is itt ül a fejede
lemasszony házában, a boltíves 
nagy teremben egy íróasztal mö
gött, az ablakon át kilát az ősi scho- 
lára, gazdalapot szerkeszt. Amikor 
utoljára találkoztunk, három évvel 
ezelőtt Brassóban, még Erdély 
nagy dem okratikus napilapját 
szerkesztette. De ez már nagyon ré
gen volt. Mi minden történt azóta 
velünk és körülöttünk? Sokáig 
semmit se tudtunk egymásról, akik 
itt maradtunk Dél—Erdélyben. Azt 
se tudtuk, ki maradt, ki ment? Vé
gül, több mint fél éve egy napilap 
hasábjain körkérdés kutatta fel az 
élőket. A válaszok úgy röppentek 
fel, mint a hajótöröttek segítségké
rő, piros fényszóró lövedékei. Ka
csó Sándorról válaszából tudtam 
meg, hogy Brassót Enyeddel cserél
te fel és - kertészkedik. S ezt tettük 
jelképesen többé-kevésbé mind
annyian, visszavonultunk falak és

» » » >
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kerítések mögé, gonddal és elmé
lyülve ápolgattuk legféltenivalóbb 
növényünket a lélekben: magyar
ságunkat.

Ugyanez a láz fogta el a kültelki 
munkást, a földművest, a tanítót, a 
tanárt s az írót egyaránt. Éreztük s 
tudtuk, ha most nem gondozzuk lé
tünk feltételeit ebben a szétvertség- 
ben és viharban, ha most nem erő
sítjük meg és nem kötjük meg a 
gyökereket - menthetetlenül ki
pusztulunk.

A körkérdésre Kacsó Sándor le
vélben válaszolt, hadd álljon itt e 
levél példának és emléknek az idő
ről, amikor már-már úgy éreztük, 
süllyed alattunk a talaj s kicsi ker
tünkön, néhány könyvünkön, szer
számunkon kívül nincs egyebünk 
az összeomló világban s ha van 
még egy perc a mentésre, erősen 
neki kell gyűrkőznünk!

"Kedves Barátom! - írja Kacsó 
Sándor. - A tegnap jó napom volt A 
hivatali idő utáni órákat a vetemé
nyes kertemben töltöttem s leszüre
teltem munkám első eredményét, 
három kiló zöldpaszulyt. Nem hi
szem, hogy sikerülne megérzékel
tetnem Veled, milyen jóízű tiszta 
öröm volt ez. Nekem is hiába ma
gyarázták volna még pár évvel eze
lőtt. Fel is buzdultam annyira, hogy 
újra és feleslegesen felkötözgettem 
a paradicsomokat, megkapálgat- 
tam a paprikákat, szakértőén szem
ügyre vettem a szójabab táblácskát 
s megkorholtam a parajágyást, 
hogy olyan korán kikórózott, alig 
ehettünk belőle négyszer-ötször. A 
murok és a petrezselyemágyásokat 
viszont bíztatva dícsérgettem, 
hogy igyekezzenek. A krumplinak 
dicséret se kellett, annyi szorgalom 
volt benne eddig s annyit Ígér ez- 
utánra. Talán tizenötszörös termést 
is hoz, ha valami csapás nem éri ...

így babrálgattam el az ágyások 
között, kihúzva innen is, onnan is 
egy-egy felkapott burjánt. Mert a 
gyommal a kertésznek szüntelenül 
harcolnia kell! Igazán, végigmenni 
az ágyások között nem tudok már 
anélkül, hogy a szemem kutatva ne 
seperne végig a növénysorokon! S 
már mozdul is karomban az elszánt 
indulat, ha idegen levélzetet, többi
től elütő szírit pillantok meg közöt
tük. Ennek is semmi helye, kifelé 
vele.

- Kifelé veled! - mondom han
gosan is s ujjaim keresik a tövét, 
hogy gyökerestől elbánjak vele. S 
akkor, ahogy jobban odanézek, las
san visszahúzom a kezemet. Nem 
burján ez, hanem virág, kardvirág. 
Persze, hiszen itt virágoskert volt 
még tavaly. Ez a virághagyma vala
hogyan itt felejtődött, kibírta a szi
gorú telet, elkerülte a felfedezést, 
amikor felástuk a földet, nem cibál- 
ta elő a gereblye foga sem s most, 
elkésve bár, de mégis kihajtott a 
murkok között.

Bizonyára emlékszel, kedves 
Barátom, hogy mennyire szenve
délyes virágbarát voltam, hogy ud

varom minden szögébe ültettem 
valami virágfélét s reggelenkint az 
első dolgom volt, végiglátogatni 
minden egyes tövet. Voltak kardvi
rágaim is, amelyeket ugyancsak 
féltő gonddal ápoltam s örömmel 
újságoltam el Nektek, amikor ki
bontották nagy vörös szirmaikat. S 
most itt van ez a kardvirág! Rossz 
helyre nőtt, a murkok közé. Igaz, 
máshol se volna most helye, mert a 
virágoskertből veteményeskert 
lett. A múlt évben még kihúztam 
volna mellőle a murkot, ha valami 
véletlen folytán odatéved.

Háború van, nehéz időket é- 
lünk. Az én kis veteményeskertem 
is háborús erőfeszítések közé tarto
zik. Nem tudom, hogy a féltve gon- 
dozott m urok, a szorgalmas 
krumpli hány szűkös napot tesz 
majd elviselhetővé a télen. A virá
got például jobban szerettük, pedig 
vetemények nélkül nem élhettünk 
volna meg. Csakhogy akkor köny- 
nyű volt megszerezni őket s emiatt 
észre sem vettük, hogy mennyire 
szükségesek, mennyire nélkülöz
hetetlenek, mennyire magát az éle
tet jelentik ezek a szerény, rikító 
színnel és nagy szaggal nem hival
kodó konyhakerti növények.

Akkor, békében, a kardvirág 
volt a legkedvesebb.

Most háború van s megritkul
tak a virágos kertek.

Kihúztam én is a murkok közül 
a kardvirágot!

Kedves Barátom, ez bizony, 
amit elmeséltem, olyan élményféle 
volt, amiből rajzani szoktak az ér
zések és a gondolatok. Nem, nem 
akarom eltúlozni a dolgot, de eltit
kolni sincs okom, hogy ez foglal
koztatott ma is, amikor leveledet 
megkaptam. így tán inkább megér
ted s nem veszed rossz néven, hogy 
a feltett kérdések úgy kirántották a 
tegnap szerzett nyugalmat a szí
vemből, mint én a kardvirágot a 
murok mellől. Rossz napot szerez
tél nekem. Nyugtalanságot. Valami 
olyasféle érzést, mint amikor az 
embert kötelességmulasztásra fi
gyelmeztetik. íróink feladata? Igen, 
erről nem szabad megfeledkezni.

Háború van kedves Barátom s 
Te tudod, hogy az író kertjében is a 
tervgazdaság szabályai szerint elő
írt növényeknek kell teremniük, ha 
már mutogatni szeretné azokat. Ha 
meg nem mutogatja, akkor nem is 
teljesít feladatot! Nézd, nem tudok 
szabadulni a tervtől, az én vetemé
nyeskertemből, amely időnként 
nyugalmat ad. Folytonosan csak az 
előtérbe tolakodik. Hiszen, ha a mi 
irodalmunknak is tudnánk terem
teni valahogyan egy ilyen kis ker- 
tecskét! Csak akkorát bár, a- 
melyben kevésszámú kertészeink 
végezhetnék a maguk dolgát. Fo
lyóirat lehetne ez, vagy antológia. S 
mit mívelnénk ebben a kertben?

Tápláló szelíd igét a telkeknek. 
A háború terem haragos színű, iz
gató szagú, indulatos hatású növé
nyeket is. Szükségből, vagy mert 
elkerülhetetlenül hozza magával, 
mint egy-egy év rossz időjárása a

gyomnövények egyik-másik fajtá
jának a túltengését. Az ilyesmi nem 
a mi kertünkbe való. Olyasmi kell 
nekünk, ami háborúban és békében 
egyaránt életszükséglet. A kipró
bált, elfogadott jó kell nekünk, az 
örök érték, még ha most nem is 
divatos, sőt egyenesen száműzött 
és megbélyegzett. Egyszer csak el
jön a béke s akkor az embereknek 
újra szeretniök kell egymást, hogy 
emberi módon élhessenek egymás 
mellett és egymás között.

Igen, talán még eljön az idő, 
hogy virágokra is gondolhatunk új
ra. Most, ne vedd rossz néven, újra 
visszamegyek a kertecskémbe s 
elbabrálgatok a virágzó krumplik, 
felfelé törő paradicsomok, üdén so
rakozó murkok között.

Ezek is örök értékűek, mert az 
embernek mindig szüksége van re
ájuk..."

Van ebben a kertészkedésről 
szóló irodalmi levélben józanság is, 
szomorúság is, remény is, bölcses
ség is. Amikor Duhamel írta, a Fab
les de Mon Jardin jegyzeteit, még 
1935-ben a kertről és a növények 
emberi életéről, a bevezető sorok
ban ezeket mondotta: "Közelít a vi
har és keresi útját. Lehet, hogy 
kikerül bennünket, lehet, hogy 
megkegyelmez nekünk. Lehet, 
hogy súlyos viziszörny-talpával 
ránktapos. Lehet, hogy csak né
hány perc még és vidékünk fújtatva 
fuldoklik az árvíz rohama alatt..."

Duhamel közel tíz évvel ezelőtt 
Európa túlsó végén még az ijedt 
kertész. Mi mesterségünket már a 
viharban folytatjuk, amely nem ke
gyelmezett és nem került el senkit e 
földrészen. A viharban sem hagy

tuk el a parancsolatot: élnünk kell, 
mindenképpen élni és el kell ér
nünk a békét, ki kell bírnunk a zord 
időket és megpróbáltatásokat, mert 
csak így, az élet igenlésében, folyto
nosan a halállal szemben, csak így 
maradhatunk hűek eszményeirik- 
hez. S valamennyire, amennyire tő
lünk telik, ki is kell érdemelnünk a 
békét. Talán vitába szállhatnék Ka
csó Sándorral, talán túl józan is e 
levél a kertészkedésről, mert az én 
természetem türelmetlenebb és hi
hetőnek tartom, hogy vannak pilla
natok, amikor a józanságot félre 
kell vetni, amikor a szellem és a nép 
ügyének nem használhat más, csak 
az esztelennek látszó merészség, a 
végső áldozat, a halál. De nem he
lyénvaló itt a vita, mert ebben a 
pillanatban nem tudom még melyi
künknek volna valóban igaza?

Itt leptem meg barátomat író
asztalánál, iratai és jegyzetei fölé 
hajolva, munkában, a gazdalap 
szerkesztése közben, józanan, való
ban olyan józanan, mint egy ker
tész, vagy mint egy államtitkár, aki 
tárgyilagosan kijelenti, hogy lépést 
kell tartani a földmívelés tudo
mányával, "mert falusi népünk az 
ittmaradt magyarság zöme föld
művelésből él". Olyan ez a józan
ság, mintha a viszonyok állan
dóságát fogadná el. Én úgy gondo
lom, hogy ezekben az irodákban és 
ezeken a határokon a holnap min
dent halomra dönt úgyis, kikerül
hetetlen a reánk váró küzdelem. De 
én csak költő vagyok, Kacsó pedig 
költő is, realista is. A realista úgy 
véli íróasztala mögött, hogy az élet 
a jövőtől függetlenül van, halad, 
követel s aki a népet szolgálja, min
den helyzetben helyt kell érte áll
jon, most is tanítania kell, mert 
minél többet tud a falu, annál job
ban állja a szünetlen versenyt. Itt, 
adatok és kéziratok között, kezdem 
érteni a költőt is: kezdem érteni az 
élet emberét és az álmodót, sőt 
Apáczai örökségét és Enyed szelle
mét is.

Kacsó Sándor a csombordi és a 
radnóti gazdasági iskoláról beszél, 
a népműveltség egy új polgári esz
ményéről, arról, hogy falusi né
pünknek el kell érkeznie a "me
zőgazdasági középiskolai tudás
hoz". Ez volna az az iskola, mely
ben az élet tanítása és a tudomány 
eggyé válnék s amelyből a nép ta
lán a "főiskolához" is elérkezik. El
fojtom a magam véleményét, hogy 
ez bár igaz lehet, a valóságban ma
ga az élet kegyetlensége, a történe
lem embertelen és talán felma- 
gasztosító fordulatai viszik el né
pünket és a nemzeteket ebben a há
borúban a "főiskolához", egy igazi 
demokratikus érettséghez, ahhoz a 
gondolathoz, hogy sorsát a nép ma
ga intézze.

Ám addig még hosszú az ú \
És az út elején gyónnunk kall, 

hogy továbbjuthassunk. Nem elég 
panaszkodri. Vallani is köteles
ségünk, mert megítéltetésünka tör
ténelemben nagyrér.zben függ 
őszinteségünktől is ...
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JÓSIKA MIKLÓS:

Emlékirat
(részlet)

Ha embert s világot jobban ismerek, mint 
kegyed, ha voltam ott, hol kegyed sohasem 
volt, s alkalmasint nem is lesz, ha jöttem oly 
helyzetekbe, minőket kegyed legfellebb ha 
olvasott vagy képzelt magának, ha oly viszo
nyokban éltem, annyi minden fokozatú em
bert ismertem, ha saját életem oly tárháza a 
jó és szomorú visszaemlékezéseknek, csaló
dásoknak s kiábrándulásoknak, minő a ma- 
gácskáé, kedves barátocskám, sohasem volt: 
miért akar engemet bakba kötni, hogy én 
akarva, nem akarva mindig csak egy nótát 
csimpolyázzak?

Ha az író így szól: az ezer parancsnokok 
egyike erre igen röviden felel: Igen - jól van 
-, de hát lássa, az mégis egészen más, sokkal 
találóbb, mikor kegyelmed olyan időkről 
szól, melyeket csak könyvekből ismer, mint 
mikor olyan dolgokról mer írni, melyeket 
maga élt át és tapasztalt; látja, amice, ez aztán 
való volna, nekünk pedig komédia kell!

Tanulja meg, édes komám, hogy a társa
dalomról például csak az írhat - aki rövidebb 
ideig s talán csak egy bizonyos körben élt, s 
a jelenkor nem azoké, kik lépést tartva a 
korral s azt megértve abba beleokultak; ha
nem azoké, kik abba csak most csücsültek 
bele.

Ez egy példa; de ez még a szenvedhetőbb 
vezényszók egyike, s lélektanüag lehet indo
kolni. Most kinek-kinek kezébe nyomják az 
előrajzot vagy prográmat: ott a parancs, mit 
húzzon vagy vegyen magára, kivel beszél
jen, hol mulasson, mire mondja: igen, mire: 
nem.

Lépjen félre, kaszát vetnek eléje; mondja, 
m i neki tetszik, de nem tetszik a káplárnak, 
szájkosarat kap; nyúljon ahhoz, mi neki kell, 
s nem ahhoz, mire a káplár a mogyorófapál- 
cával mutat, kész a körmös.

Ez mindenben, de mindenben kivétel 
nélkül így van! - Hova fog ez vezetni? Mi lesz

e parancsszó utáni, marionettekhez s nem 
szabad, önálló lényekhez illő hajlongásokból 
jobbra, balra, miként a síp hangzik, miként a 
fütty visít? Könnyű kitalálni: a nemzet jelle
me szenved, ellenségeink száma szaporo
dik, s az önválasztás érdeme el van veszve.

Végre oda jussunk-e, hol Franciaország 
volt a régence korában, hol a szolgai enge
delmesség a parancsolok és szóvezetők rik- 
kantásaival az egész nemzet jellemét aláásta. 
Hogy mi valaha e végletig érjünk, nem hi
szem. Hej, kemény, zord időkben tanultam 
én megismerni nemzetem jellemét: azért bí
zom abban, azért harcolok azok ellen, kik 
ecetet csöpögtetnek a jó borba.

Miként én látom a dolgot, a régi emberek 
olyanok, mint Erdélyben Bánffy György, gr. 
Kemény Farkas, Bethlen Gergely, b. Naláczy 
József, atyám Jósika Miklós és számtalan 
m ások, nem  parancsolgattak  tizedrész 
annyit, mint a mostaniak, s hanem egyet erő
síthetek: nem is hagytak ám magoknak 
annyit parancsolgattatni, mint a mostani 
ivadék és minő árva kópéktól olykor!

Amit a törvény, a bevett illem, a gyön
gédség s mások iránti kimély nem tiltott, azt 
bizony megmondták, s ha a mostani káplár 
urak egyik parancsolgatni akart volna, szé
pen kitették a szűrét, s amellett le is hahotáz- 
ták volna. Akkor jobban tudták az emberek, 
mint most, hogy abban, amit parancsra, nó
gatásra, unszolásra teszünk, semmi érdem 
nincsen; de van abban, mit parancs nélkül 
saját akaratunkból cselekszünk.

Azon időben, melyről itt szó van, Kolozs
vár külsőleg is sokat különbözött a mostani
tól, akkor Erdély fővárosa, ránézve, nem volt 
egyéb egy kis tartományi (provinciális) vá
roskánál.

Megvoltak a setét körfalak, a nagyobb 
utcák végein a kapuk s azok feletti ódon 
tornyok. Kolozsvárnak bármelyik utcáján 
menjünk most végig, jó számú házakat talá
lunk, melyek akkor nem léteztek.

Mivel ez úgyis kevés embert érdekel, 
csak nehány akkor nem létező házat említek.

A főtéren nem létezett a mostani Rhédey- 
Jósika-, Teleki-ház. A Közép utcában a két 
Kendeffy-ház, a Bara orvosé, gondolom, már

megvolt, mert, ha nem csalódom, 1801-ben 
épült. A Monostor utcában a redoute-terem, 
Jósika-, később Bethlen- s a Mikes-ház, a 
Torda utcában, Szén utcában s más helyeken 
egész sereg épület, mely most a városnak 
polgáriasodottabb tekintetet ád. Többek közt 
a Bethlen Domokos- és Wesselényi-ház, a 
színház, laktanya és sok csinos major és kert 
a külső Magyar utcában s külső Monostor 
utcában; az egészen új épületeket s a protes
táns egyházat nem is említve.

Az utcák s terek majdnem kövezetlenek 
valának, itt-ott lépcsőnkint elhelyezett kö
vekkel, m elyeken m agát az éji vándor 
egyensúlyozta: a világításnak híre sem lé
vén.

A gyermeki visszaemlékezésekbe edzett 
képek egyik az öreg Békési, miként lóbitázik 
egy lámpással kezében ezeken a nyakmentő 
köveken. Szerfelett kövér öregúr volt, ki 
mindig páhogott.

Kolozsvár tehát azon időben, melyről itt 
szólok, kisebb, setétebb, kezdetlegesebb 
volt, mint most, s hasztalan! - az ember ott 
mégis jól találta magát.

E varázserő a kolozsvári nép elenvensé- 
gében s kedélyességében létezett, s ha visz- 
szagondolok ama sok gátoros fedelű házra, 
melynek kupakja ódon fejkötőhez hasonlí
tott, s a vidám napokra, melyeket ott az em
berek átéltek, nem merem mondani, hogy a 
most már csinosulásnak indult kis város bol
dogabb, mint a régi.

A tanulóifjúság is sok elevenséget hozott 
az ottani életbe. A katolikus, reformált s uni
tárius tanodák ifjúsága bizonyos jelleget vi
selt, mely lassacskán valami konvencionális 
egyenlőségnek adott helyet, mely nemigen 
pótolta ki amazt.

A katolikus konviktus- és szeminárium
ban két külön alapítvány következtében töb
ben a szegényebb rendű  ifjak közöl e- 
gyenruhát viseltek: az egyik alapítványé se- 
tétkéket, erdélyiesen szederjest, a másik vüá- 
goszöldet; hogy ezen öltözetek magyar sza- 
básúak voltak, nem is kell említeni. A refor
mátus kollégiumban a tulajdonképpeni deá
kok fekete tógában jártak, melyek hosszú 
atillákhoz hasonlítottak, az unitáriusok pe-

LÁSZLÓFFY CSABA

Jósika Miklós emlékezete avagy az öreg dragonyos gyógymódja
Jósika Miklós Emlékiratát olvasva - rideg szó 

ez, inkább az emlékezésbe oldott tapasztalás, 
nosztalgikus életérzés tagadhatatlan hatására 
gondolok mpst -, Mikes vallomása mintha ek
képpen módosulna nála: Úgy szeretem Ófenest 
és Bilakot, hogy nem feledhetem Bécset, Pá
rizst! ... S ha hozzátesszük, hogy más kortársa 
számára is Európa jelentette a szellemi pezsdü- 
lést, a tudást, a mércét (az ifjú Szemere Bertalan 
például a reformkorban lelkesen utazta be Né
metföldet, Franciaországot, Angliát s a magyar 
irodalomban addig páratlanul érett, tiszta nyel
ven írta meg útirajzát; Sőtér István szerint a 
magyar esszé első művésze), Mikes parafrazá- 
lását ezúttal nem érezzük túlzásnak. Vegyük 
figyelembe még Jósikánál a vele született, alkati 
adottságokat: a koraérett, kalandvágyó, min
denre kíváncsi nemesifjú (hányszor hangsú
lyozza engedetlen, vakmerő, vásott kölyök 
voltát) "tacskokorú" katonatisztként részt vett a 
napóleoni háborúkban, Galícia és Olaszország 
után megfordul a bukásában és romlásában is 
virágzó Párizsban, majd belefeledkezve a tiszti 
elit fényűző és széptevő életébe Bécsben, köz

ben komoly művelődésre adja fejét. Ambíciója 
meggátolja, hogy végképp elmerüljön egy-egy 
szerelmi kalandban vagy a léhaságban, lan
gyos, sikertelen házassága is inkább ösztökéli, 
hogy ne mint báró, mint földesúr, hanem mint 
alkotó ember áldozza embertársainak, nemze
tének energiáját, életét. A forradalom és a sza
badságharc - bár kiveszi részét a politikai 
harcból, a Honvédelmi Bizottmány tagja - csak 
múló epizód maradt volna életében, ha nem 
várna rá a haláláig tartó száműzetés, a jelképes 
kivégzés után.

Jósika könnyen hevülő természetével vá
gyott a sikerre (Abafi című regénye 1836-ban 
meg is hozta számára), de becsvágya, tehetsége 
nem vakította el. Számára az örök élmény jelen
tette az izgalmat, a szédületét - nem tábomagyi 
vezérbot után áhítozik (ezért képes aztán tár
gyilagosan szemlélni Napóleont), vérbeli alko
tóművész volt ő, aki magába szívta a színterek 
s a kor levegőjét. Elmúlt korokét is, mintegy 
negyven kalandos cselekményű regény tanúsá
ga szerint. Amit átél, meg is tudja eleveníteni: 
gondoljunk gyermekkorának leírására, a csalá

di portrékra, a hajdani városképre (az öreg Bé
kési miként lóbitázik egy lámpással kezében a 
nyakmentő köveken a "setétebb, kezdetlenge- 
sebb" Kolozsváron!), a lovaglásra az Erdély és 
Bukovina közti szorosokban, mely során negy
ven embernek orra, füle lefagyott ("borzasztó 
volt a szegény lovakat látni, tele zúzzál - s az 
öreg katonákat hosszú jégcsapokkal bajusza
ikon, viaszfehér arcokkal, felcserepesedett aj
kakkal, s alig valának képesek a kantárt 
tartani..."). Az elhagyatott lengyelországi váro
sok, melyeken trombitaszó mellett vonultak át 
("valami kéjérzet lepett meg: minő gyermek 
valék!") - emlékezik rá vissza, a mulatozó, há
lózó császárváros a bécsi kongresszus idején 
Párizs nyüzsgése C'itt-ott még a háromszínű 
lobogók foszlányaival... a képmutató, kegyva
dászó, elvet, köpenyt cserélő nép") a bukott 
világváros képe, a párbajok s a lélek "párbajai" 
- mind-mind hitelesek... Csakhogy ezt a hetven 
esztendős Jósika írja, az emlékező, aki nem paza
rolja már magát, végre közvetlenül, termé
szetes hangon, érzékeny realizmussal nyújt 
egyszerre remek korrajzot, pályaképet és friss
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dig szederjes mentékben fekete báránybőr- 
prémmel s háromszegű kalapokkal igen sok
ban hasonlítottak a szász polgárokhoz, kik 
ősidők óta nemzeti viseletűnket fogadták el, 
s bölcs fejeiket is a magyar kucsma helyett 
csak később koronázták meg a papos tripar- 
titummal. Mind a három felekezetű deák- 
ságnak volt egy kis mellékneve is: hihető, 
hogy a most általánossá vált gyúnynevek a 
kollégiumokból szivárogtak át a társadalmi 
életbe. A katolikusokat, bocsánat! topóknak, a 
protestánsokat sócéknak, alkalmasint a latin 
socius socie szóból, mert akkor még a pro
testánsok a latin s betűt magyarosan mond
ták ki: végre az unitáriusokat berbécseknek.

Mulatság a vendégszerető magánháza
kon kívül igen kevés volt; nyilvános tánc
vigalmak csak ritkán. A Rhédey-házban 
volt a színház, melyben Kocsi, Kocsiné, 
Székely, Székelyné, Jancsó, később aztán 
mások és jobbak, de többnyire vándorma
darak minőségében működtek, adván vígjá
tékokat, héroszi és másféle drámákat: mint 
M akfalvi Sarolta, bohózatokat is, például Pik- 
t o  herceg és Jutka P erzsi-t s opera-pótlékul a 
Csörgősapká-t.

Csak az Isten s ők tudják, a szegény 
színészek, miként valának képesek a ma
gyar színészet e csecsemőkorában tengéni.

Wesselényi Miklós, az öreg s Horváth 
Dániel voltak a legélénkebb pártolók és jég
törők.

Ellenben magánházaknál, főleg farsang 
idején, ki nem fogyott a mulatság.

Valami elevenebbet s kedvesebbet az 
akkori táncvigalmaknál alig lehet gondol
ni.

A legszebb házat a kormányzó csinálta, 
miként mondani szokás, kinek erre a szép 
és tágas Bánffy-palotában legtöbb helye is 
volt.

Bánffy György, nem feledve az arányo
kat, fejedelmi módon élt. Cselédei bér-ruhá
jának minden varrásán paszamánt, huszárai 
ragyogtak az aranytól, mindig hat lovon járt, 
s most is látom a szép öregurat kényelmes 
hintójábán ülve titkárával, ki neki kocsizás 
közben felolvasott.

Szobái ódivat szerént vörös selyemda-

maszttal, erdélyiesen kamukával voltak kár
pitozva, melyeket fehér és arany lécek kerí
tettek.

Bútorzata, csillárai, velencei tükrei, nagy
mérvű családi képei s ezek közt a szerencsét
len, pompás Bánffy Dienesé, összhangzásban 
valának a díszes falkárpitokkal.

Engemet atyám gyakran elvitt e társasá
gokba, melyeknek eleven képe él visszaem
lékezéseimben. Ennek köszönhetem azt is, 
hogy ügyetlenebb fiatalságunk egynémelyi- 
kének félénkségét, az úgynevezett parkett-

lázt, melyet a felsőbb körök büszkeségével s 
az ég tudja, mi minden álmodott dolgokkal 
szoktak indokolni - azaz a nagyvilágtól, mí- 
veltebb köröktől s ildényektőli rettegést nem 
örököltem; mert valamint a legfelsőbbekben, 
úgy m inden más becsületes társaságban 
igen jól tudtam mulatni. E részben merem 
állítani, hogy Pesten például igen kevés em
ber volt, ki annyi fokozatú társaságba járt vol
na, mint én, ki a parkett-láz alapjának mindig 
a hiúságot és ügyetlenséget tartottam.

Azon erdélyi öregurak számára, kik az én 
irigylendő, zöld öregkoromat elérték, ne
hány alakot ecsetelek le, melyek itt mellet
tem állnak, mintha élnének.

Maga a kormányzó középtermetű férfiú 
volt, s még ez időben látszott rajta, hogy 
fiatal korában igen szép ember lehetett. Öl
tözete többnyire elöl németesen kikerekített 
hosszú mente volt, gazdag arany vagy szí
nes hímzésekkel, a legtöbbször setét színű 
bársony, mert ez időben már a jó régi magyar 
mente pactizá lt a ném et frakkal, de csak öregu
raknál.

Utolsó példányát egy ily ildomos menté
nek 1834-ben láttam egy szász követen, Ré- 
gius úron. Pompás gyerek volt benne! - 
annyit mondhatok.

Bánffy György porozott fővel járt, s a 
copf és vuklik (boucles) sem hiányoztak. Un- 
nepies alkalmakkor oldalán egy igen kis kar- 
docska egyensúlyozta magát, mellyel aligha 
mást, mint mézeskalácsból készült törököt 
vághatott volna le őexcellenciája.

Társalgása igen kellemes és nyájas volt, 
olykor talpraesett ötletekkel fűszerezve.

Neje gr. Palm Jozéfa, inkább kis, mint 
középtermetű nő, soha, még legfiatalabb ko
rában sem lehetett szép; tökéletes orosz képe 
volt, egy kis orrocskával, de eleven, paran
csoló szemekkel.

Egészben véve a legtekintélyesebb höl
gyek egyike, kit csak gondolni lehet, tökéle
tes úrhölgy, a magas, porozott hajéktől 
kezdve az igen szép kis keskeny lábaiig.

Magyarul keveset és feltűnő német kiej
téssel beszélt, németül televér bécsiesen, de 
franciául igen jól és szépen.

Mikor pompás magyar öltözetében meg
jelent termeiben, körözve a legszebb családtól 
égést Erdélyben, s vendégei mindegyikének 
valami időszeréntit, olykor kellemest tudott 
mondani, az ember feledte vonásait s meg
szerette. Talán jelen korunkban többeket 
meg fog lepni, ha mondom, hogy a fiatal 
leányok és nők mindig kezet csókoltak gr. 
Bánffynénak, pedig ez így volt, míg Maxi- 
millián főherceg látogatván meg egyszer Ko
lozsvárt, a grófnő restellni kezdte a dolgot, s 
lemondott róla.

olvasmányt. Akkor, mikor, úgy érzi, kevés oka 
van az önáltatásra; hazájából kiszorulva olva
sótáborát elveszítette, új történések és irodalmi 
áramlatok, divatok hullámai csapnak össze a 
romantika jegyében fogant, jórészt történelmi 
regényei, beszélyei felett. Bár kortársait, utódait 
számbavéve - Eötvöstől Jókaiig - arányérzéke 
meglátásai többnyire nem hagyják cserben; 
csak a vele, későbbi műveivel gúnyolódó Bras- 
sai Sámuelnek vág vissza keseiűen-epésen, 
hogy: még ha elmúltak is az "Uraim, le a kala
pokkal!" idők felette, mégiscsak ő vitte diadalra 
a magyar regényt! De visszalapozva akár: a 
magyar irodalom kezdeténél - az élményen, 
történeti búvárkodáson s a kifejező nyelven túl
menően - nem feledkezett meg ő a lélektani 
ábrázolás követelményeiről sem (a halhatatlan 
nagyokat, Shakespeare-t, Cervantest, Goethét, 
Schillert, Voltaire-t is buzgón olvasta, nemcsak 
Walter Scott-on nevelkedett). íme, mit ír az Egy
két szó  az erkölcsi hatásról és költői igazságtételről 
tételeiben: a rossz megjelenítése is kelthet az 
olvasóban pozitív erkölcsi hatást, az undor fel- 
ébresztésével; az író munkái hív rajzai legyenek 
"azon létező világ eseményeinek s személyei
nek, melyben élünk s melyek köztünk járnak". 
Mindezeket önmaga életére érvényesítve most 
hatásosan is alkalmazza; így történik meg - s ez

már az irodalomtörténet dolga, - hogy töredék
ben maradt négyszáz oldalas emlékirata - mai 
megítélés szerint - egyetlen maradandó műve. 
(No, azért még az Abalfit is tanítják az iskolában, 
s a Jósika István című regényben nem csupán a 
Báthoriak korának hangulata érzékletes, de csa
ládi krónikák, emlékek hitelével hat, akárcsak a 
U. Rákóczi Ferencben vagy A  csehek Magyarorszá- 
g o n b m  a történelmi leírást, fordulatokat szol
gáló temérdek jegyzetanyag.) Az olvasói ízlés s 
az irodalomtörténet kereke is nagyot fordul 
olykor (utóbbi nem mindig a divat, de - ma ne 
tudnók? - egyéb körülmények szerint); így az
tán Jósikának éppen az a műve vált maradandó 
értékűvé, amelyet a kegyeletét lerovó szolgála
tos ítész, Gyulai Pál "csekély becsűnek" tartott, 
s csalódottságára Jósika kiváló életrajzírója, Dé- 
zsi Lajos is rábólintott, másokkal egyetemben.

... Ősz, beteg ember ül magányosan a drez
dai idegenségben. Valamikor gyönyörű alak volt, 
most csontváz, halálosan sápadt arccal... Nincsenek 
régi szokás szerint párolgó tálak az asztalon, kupák 
és kanták jó borokkal. (Pedig atyját egy-egy pohár 
tokaji tartotta volt hetekig még életben!) így 
nézett volna ki a száműzött - most már munkái 
által is számkivetett - Jósika Miklós halála előtt? 
(Különben, ez az őt megidéző leírás is tőle van, 
egy elfeledett regényéből.) Vigasztalanul? -

mint aki tudja, hogy: Reám az irodalom törté
nelmében vár még a feketeleves." Nem, én in
kább úgy képzelem őt magam elé, mint aki a 
legdermesztőbb hágókon, a jeges szélben lova
gol hazafelé. Összefagyva úgy, mint amikor 
öreg tisztiszolgája ölbe fogva vitte be a házba, s 
ő nem volt képes egy szót kiejteni. Iszonyúan 
szenvedett, de a vén katona "szétbontotta ken
dőjét, s abból jókora hólabdát vett ki”, azután 
nekiesett és arcát, füleit jól megdörzsölte hóval, 
majd ingig vetkőztetve, a mellét, karjait is. "Azt 
hittem - emlékezett vissza Jósika -, hogy kezei 
közt törik össze minden tagom ... arcaim, or
rom, fülem, két karomon s mellemen ami hús 
volt, megfagyott, s ha az öreg dragonyos go
nosz gyógymódjával nem segít rajtam..."

Bízzunk az "öreg dragonyos" gyógymódjá
ban. Az időében. Mi is segíthetünk olykor, hogy 
megszólaljon a kérlelhetetlen fagynak kitett Jó
sika, nem a pipázó, klárinétos, kalandéhes di- 
vatfi, hanem aki szerint "nagy, hatalmas 
horderejű tényező a nyelv s az irodalom... Annál 
nagyobb, annál megdöbbentőbb - teszi hozzá -, 
mert élete nem egyéb folytonos küzdelemnél."

S mily csekély az az 1794 óta eltelt kétszáz 
év! Amikor is őt a véletlen, vagy inkább a szük
ség, Tordán hozta világra.
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TÓTH MÁRIA

A mediterrán típusú férfi
Az apróhirdetés szóról szóra 

így jelent meg az újságban: "Medi
terrán típusú férfi, mérnök, aggle
gény, házasságra lépne negyven 
körüli, irodalmat, zenét kedvelő 
hölggyel. Ha jó szakácsnő, az nem 
hiba.”

A mama olvasta fel az apróhir
detést este, az ágyban, miután kü
lönböző tégelyekben tárolt, kissé 
sárgás-avas krémmaradékokkal 
alaposan bekenegette arcát, nyakát, 
kezét. Az elve: üsse meg a guta, az 
egyik hatni fog végre. Egyelőre, 
vagy már most, de semmi sem ha
tott. Olyan, de pont olyan volt anya 
meg lánya alakja, mint Kováts Mar
git kisszobrain ott, a magyarorszá
gi Szentendrén, ahová tavaly ősszel 
ők is eljutottak. Miután meglepték 
magukat egy óriási adag tölcséres 
olasz fagylalttal, aprólékos után- 
számlálás után kiderült, hogy meg
vehetik az albumot is - régi áron -, 
s abból sok, alapos és nagy örömük 
származott. Később, otthon. Az al
bumban lévő fényképeken, két 
alakzatban is megvolt az elörege
dett anya s a már nem éppen ifjú 
lány szobra. A második szobor alatt 
ékes angolsággal magyarázó szö
veg állt: Now, wich is the mother 
and wich is the daughter?

Kotónéból a múzeumban, a 
műélvezet aktív és réteges ráhatása 
következtében, pánik formájában 
tört fel a kérdés:

"Gyermekem, én, a pómő is fel
fogom, hogy ez a szobor mit ábrá
zol, de ugyan áruld már el nekem, 
mi az anyja picsáját ír alatta?"

Erneszüna ijedtében - netán va
laki meghallja a mama kissé vulgá
risán elharsogott kérdését, jaj, mert 
üyen ez, jártatja a száját - leintette. 
Felesleges aggály. A XX. század vé
gén, szerdán, ott, Szentendrén sen
ki se bagózott rájuk. Az a típus, akik 
ők voltak, már nem tarthat igényt 
érdeklődésre, ha még testben van, 
ez már csak sárgaföld formájában 
lehet élő. Akár a kiállított szobro
kon, Szentendrén.

Kotóné ettől függetlenül nem 
volt bunkó, hatvanéves korára is 
maradt benne némi óhaj az önpal
lérozásra, továbbá arra, hogy rend
kívüli dolgokat szerezzen meg 
maguknak. Ezért figyelt fel az apró- 
hirdetésben a "mediterrán típusú" 
jelzőre. Mi lehet ez, biztatás, ajánl- 
kozás?

"Na, izéid meg, ilyent se olvas
tam még soha! Híjnye!" S arra gon
dolt, aki így hirdeti meg önmagát, 
az hozzávetőlegesen sejti, hogy mi
lyen, s ha netán tudja és vállalja, 
akkor érdemes időt pazarolni rá, 
okoskodott Kotóné, a pómő. Aki 
néha, mintha önmutogatási viszke- 
tegségben szenvedne, imádta ma
gát jelzőkkel beprezentálni. Úgy, 
mintha nem őróla, hanem idegen

ről lenne szó. Ezért érezte testvér- 
léleknek a mediterrán típusú férfit. 
Hátha ennek a pasasnak megfelel
ne az ő Emesztinája, ez az ő szépsé
ges nevű leánya. Mert lám, ő még a 
szülőágyon is arra törekedett, 
hogy gyermekét különleges kvali
tásokkal ruházza fel. így esett vá
lasztása erre a nőiesen zengzetes 
névre. Mert meg kell hagyni, hogy 
Ernesztina csudajó hangzású név 
volt. Aki egyszer Ernesztina, az 
megfoghat magának egy mediter
rán típusú férfit; és egyáltalán, 
akárkit. Kotóné elmélete szerint. 
Hogy a hirdető férfi diplomás, 
hogy mérnök, az édeskeveset jelen
tett Kotóné számára. Attól ő nem 
esett hasra. A szocializmusban fu
tószalagról kapdosták le a mérnö
köket. Szériában. A híres műszaki 
értelmiséget. Akinek esténként volt 
türelme bekucorodni az iskolapad
ba, az néhány év múlva mérnök
ként bukott ki onnan.

A baj azzal kezdődött, hogy Kö
tő Ernesztina nem nagyon érdeklő
dött a házasság intézménye s a 
férfiak iránt. Kotóné úgy véleke
dett: kuss, szavad se legyen! Ezt 
minden normális nőnek ki kell ta
pasztalnia. Mi a franc, na? És egyál
talán?

"Ide figyelj, el se fogod hinni 
nekem - kis röhintés szállt fel a szo
bában -, imádtam csókolózni..." Ezt 
már csak suttogta a krémektől fény
lő arcú nyanya.

Valamiről fátyol lebbent fel, 
ahová szülőtisztelőnek nem illik 
bekukkantania.

"Csak nem?" - vette jobban 
szemügyre Ernesztina az anyját, a 
sajátját, s úgy, mintha nem is az len
ne, hanem ezeridegen, s aki lám, 
még tartogat meglepetést számára. 
És milyen kedélyeskedő bájjal vall
ja be.

"A' biza. Jó érzést ad az ember
nek. Mármint a csókolózás."

"Jézus-Mária!" - sóhajtotta Er
nesztina, de a témát jobbnak látta 
nem firtatni. Egyéb pucér meglepe
tések elkerülése végett. Mert az em
ber a saját anyját legszívesebben 
angyalszárnyakkal megáldva kép
zeli maga elé. S a mama emléktárá
ból, ezek szerint, bármi felszínre 
bukhat.

S mivel Kotóné felfogta, hogy a 
lánya ezegyszer nem berzenkedik 
módfelett a férfiak s konkrétan a 
mediterrán típusú férfi ellen, hát 
göcsörtös kezébe vette az ügy kivi
telezését. Levelet írt, fényképet kül
dött a kiadóba, megadta a tám
pontokat s a címüket. Még mindig 
szép kalligráfiával írt, jól fogalma
zott. Kézírásában még kanyargóit 
ifjonti lendület. Ezzel az ügyet a 
maga részéről lezárta. Aborítékkal.

Eltelt néhány hét. Ebben az esz
tendőben korán ért be az ecetesnek

való csemegeuborka. Eltevésével 
nem lehetett várakozni. S amikor a 
két nő ráérősen, bíbes műgonddal 
a kis csemegeuborkákat egymásra 
helyezte az üvegben, felberregett a 
kapucsengő. Délután négykor. 
Egymásra pillantottak, majd Er
nesztina könnyű, perkál pongyolát 
kapott magára, s nem éppen nőies 
járásával trappolt kaput nyitni.

A kapufélfának támaszkodva 
alacsony, borzas hajú, ismeretlen 
férfi állt. Vigyorgott, vagy egyéni 
módon nevetett? Ezt a kábító káni
kulában nehezen lehetett volna el
dönteni. Nappal szemben. S Er
nesztina nem volt valami költői lé
lek.

"Maga, uram, kit keres? Mit 
akar?"

A férfi a negyvenfokos meleg
ben - árnyékban volt ennyi - erőt 
vett magán és kedvesen, de azért 
némi iróniával, felnevetett. Emesz- 
tina számára ekkor vált világossá, 
hogy hiszen ez most kezdett el ne
vetni, tehát az előbb vigyori képét 
mutogatta. Van némelyeknek ilyen 
szerencsétlen arcberendezésük.

"Hogyhogy én mit akarok? Hát 
ez haláli jó kérdés és finom egy fo
gadtatás..." - s nagy önfegyelemmel 
harapta el a mondatnak a második 
részét, aminek a lényege az volt: 
hallja, nem csodálom, hogy maga 
eddig a kutyának sem kellett. Mert 
ugye volt képe jelentkeznie az én 
apróhirdetésemre, s itt, a helyszí
nen megjátssza, hogy halvány fo
galma sincs arról, én ki lennék.

Ernesztina még ezek után is a 
teljes és tömény tájékozatlanság ta
lajáról ágált, amiből kiderült, hogy 
fő- és eredendő hibája, hiányzik be
lőle minden fajta nőies sejtés.

"Uram" - folytatta Ernesztina 
kissé unottan, kissé szekánsan, 
ahogyan egy harmincöt éves fehér
nemű-varrónőhöz illik, aki a város
ban a legszebb, a legsikkésebb 
férfigatyákat és pizsamákat varrja. 
Ugyanis minden gatyába beleál
modott egy élő, egészséges testű 
férfit. Ettől váltak gyönyörűekké a 
keze alól kikerült fehérneműk. 
"Uram..." - folytatta Ernesztina ott, 
ahol elkezdte a mondatot.

A torzonborz férfi kezdte türel
mét veszteni, mérgében kis bő
röndjét a lába mellé tottyantotta s 
érdes hangon felnyekkent.

"Hölgyem, maga egyáltalán 
nem néz ki Afroditénak, de akkor is 
vegye tudomásul, hogy én lennék a 
mediterrán típusú férfi. Mond ez 
magának valamit?"

Erre már, hála Istennek, kint ter
mett Kotóné is, aki azon az elven 
nevelkedett fel: ha a férfi egy fokkal 
szebb az ördögnél, gyorsan tárd ki 
előtte ajtódat. Világos, hogy megér
kezett a mediterrán típusú férfi, s 
jóindulattal rá lehetett fogni, egy

fokkal szebb az ördögnél. Szóval 
kinézésre megjárja.

"Jaj, tessék már beljebb fáradni! 
Hát utóvégre miért nem tetszett 
táviratot küldeni? Vártuk volna az 
állomáson, ahogyan illő..."

A mediterrán típusú férfi azért 
nem ment rögtön világgá, mert volt 
néki némi humorérzéke.

"Én úgy fogtam fel, hogy ma
guk itt állandóan és régóta vára
koznak, nemde?”

Kotóné göcögött.
"Jó, nagyon jó, irtóra jó... Na, 

akkor tessen beljebb kerülni. Mi a 
konyhán keresztül járunk be a szo
bába. Öreg ház ez, de remek tégla
építmény. Ki fog még legalább száz 
évet bírni. Lábon."

A lakásban a levegőnek cukros 
ecet meg babérlevél illata volt. A 
konyhában mosatlan edények hal
maza, akkora, amit két, nem éppen 
pedáns nő hagyhat maga után, 
hogy később nagy kényszeredetten 
tisztára sikáljon mindent. Kotóné 
hellyel kínálta a vendéget, s tette 
azt, amit a XX. század végén min
denütt: főzött egy méregerős kávét. 
Presszót. A férfi úgy vélekedett, 
mindenekelőtt kezet mosna. Kotó
né az aktív gátlásoktól elbambult 
Ernesztina előtt becsörtetett a für
dőszobába s a lavórba beáztatott 
bugyogókat egyetlen óvó gesztus
sal berúgta a masszív fürdőkád alá. 
Arra gondolt, kicsi korában kellett 
volna elnáspángolni Ernesztinát, 
hogy ne nyújtsa el hetekig a fehér- 
neműáztatás műveletét. Rossz szo
kás. Lényéből eredően sose volt 
tűzről pattant lány. Most is csak 
ácsorog halott-fehér, ijedt képével, 
a szeme se rebben. Amíg a férfi a 
kezét mosta, aprólékos gonddal, 
kefével takarította a körmeit, Kotó
né a folyosón azt súgta a lány fülé
be:

"Mozdulj már végre, az Isten 
szerelmére: Öltözzél át iziben! Jaj, 
hát mi a francért bámészkodsz így 
rám?”

"Mamuci..." - vonaglott meg 
szinte pityergősen Ernesztina ajka, 
olyan kis vértelen, semmicske ajak.

Ettől a segélykérő "mamucitől" 
Kotóné úgy megsajnálta, hogy 
gyöngéden, de félreérthetetlenül 
seggbe rúgta. Néha erre is feltétlen 
szükség van. Ameglódítás céljából.

"A piros ruhádat vedd fel!" Ko
tóné már abban az életkorban volt, 
amikor az ember nyitott tenyerével 
néha a szíve tájékára tapogat. Aho
gyan ő tette most. Mert ha ez az 
Ernesztina még sokáig révedezik 
itt, ő estig biztosan "infraktust" kap. 
"Hát nem hallod, hozzád szóltam! 
A piros ruhádat vedd fel!" Szinte 
tagolva ejtette ki a szavakat.

így vonult be a mediterrán típu
sú férfi a két nő életébe. Az öreg 
lelke mélyén nem szűnt meg nőnek 
lenni. A fiatalabb eddig elszalasz
tottá az alkalmat, hogy azzá váljék. 
Kotóné anyai ösztönével ezt jól 
megsejtette s magában így sóhajto
zott: Úristen, most légy velünk! 
Most! Nem holnap, nem holnap
után. Hamarosan arra is fény de-
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rült, hogy Sutu úr náluk szándék
szik megszállni. A liberalizált árak 
mellett a szálloda megfizethetetlen, 
s különben is, ebben az esetben 
nem célravezető, hogy feszt rohan
gáljanak, amikor ő ismerkedni uta
zott idáig. Világos? Rábólintottak. 
Világos. A posztforradalmi idők
ben sok minden érthetővé, sőt elfo
gadhatóvá vált. A nők még ör
vendtek is ennek az elhatározás
nak, utóvégre ha a férjjelölttel kö
zös fedél alatt laknak, banális, 
házias teendők végzése közben el
kerülhetetlenül kinyitnak egymás 
előtt egy ajtót, mondjuk pohár vizet 
nyújt egyik a másiknak. Tessék, tes
sék. Köszönöm, köszönöm. Ilyen 
körülmények között láthatjuk meg 
az ember köznapi arcát.

Meg is látták.
Imádta a kertet. Ezt, a Kotónéét. 

S a természet csodálatos egészét. 
Végső soron a világ egy bizonyos 
korban kert volt - okoskodott. Eb
ben a Kotóné kertjében volt is mit 
szeretnie. Teles de tele volt zöldség
gel, tökkel, paradicsommal s ettől 
vadzöld illattal telt meg a levegő. 
Aki belépett ide, az zöld illatfelhő
be került. Kotóék már évek óta nem 
jártak piacra, őket eltartotta a kert. 
A növényekhez s a virágokhoz hí
resen jó kezük volt. Virágból még ki 
is árusítottak.

Sutu úr, miután kiitta a kávéját, 
a csapnál elmosta a csészéjét s en
gedélyt kért a háziaktól, hogy átöl
tözzék. Ez világos volt, ha egyszer 
itt fog lakni náluk. Az ancung-csere 
sokáig eltartott. Kotóné a régóta- 
özvegyasszonyok sistergő, túl ak
tív stílusában meghirdette a sürgős 
tennivalókat. Kivették a mélyhűtő
ből a borjúhúst, Ernesztina a kert
ből zöldséget, fejessalátát hozott.

Kotóné újból suttogóra fogta:
"Na és mit akarok mondani 

még neked, add elő magadat, se
rénykedjél, duruzsoljál mellette, 
játszd meg, hogy rettenetesen fi
gyelsz rá, hogy a gondolatát is kita
lálod. Ez mindenkit meghat s még 
mindig bevált." S magában felfény- 
lett előtte a lehetőség, ki tudja, mi 
támad itt manapság, amitől ez az ő 
lánya egy kicsit boldogabb lesz.

A férfi térdig érő, tarka vászon- 
nadrágban és piros, simléderes 
sapkában jött elő. Lábán Adidas ci
pő, sárga pertlivel befűzve. A nők 
pillanatok alatt felfogták: így már 
teljesen meghatározatlan korúnak 
tűnik Sutu mérnök. Kamaszfiúnak 
és koravén nyugdíjasnak is nézhet
ték. Kis bőrtáska a derekára szíjaz- 
va, ettől sose vált meg, úgy ma
gyarázta, hogy ebben tartja a ciga
rettáját. Kotóné szerint a valutáját is 
abban rejthette el, különben mi a 
csudáért nem vált meg tőle soha? 
De egyetlen percre sem. Kotóné 
szerint nem komoly egzisztencia 
az, akinek nincs legalább ezer dol
lárja. Ok is már gyűjtögetik. De ezt 
ugyebár nem lehetett megkérdezni 
a vendégtől. Mindenesetre a férfi 
olybá tűnt, akár egy földön totyo
gó, óriási, színes madár, aki nem 
tud és nem is akar felrepülni.

A nők főzték a vacsorát s köz
ben szemmel tartották a mediter
rán típusú férfit. Úgy mászkált a 
kertben, mintha keskeny folyosó
kon járna, azokon törekedné át ma
gát, oldalazó testtartással. Aztán 
egyetlen lendülettel felült a kerítés 
tetejére s onnan bámészkodott le a 
Marosra. Kissé előre dőlve. Kotóné 
meg Ernesztina elbizonytalanodott 
Sutu mérnök épelméjűségét illető
en - de ezt sikeresen titkolták egy
más előtt -, ugyanis nem tudták 
felfogni, egy normális férfi mit mű
velhet órák hosszat a kerítés tetején. 
És egyáltalán, mi lehet ennek a fejé
ben? Amúgy látványos jelenség 
volt, ám aradi mércével mérve tel
jesen megfejthetetlen. A leáldozó 
Napban szinte lángra kapott Sutu 
úr piros, simléderes sapkája. Az ut
cában villámgyorsan elterjedt: va
lami "izé" ül Kotóék kerítésén.

Vacsora közben jó hangulatban 
összemelegedtek, vörös háziborral 
koccintottak, s az átlagember Sutu 
mérnök elérkezettnek látta a pilla
natot, hogy dióhéjban előadja az 
életrajzát. Nem egyébért, de ne
hogy a háziak azt higgyék, neki 
nincs ilyesmije. Kotóné a lányáét 
levélben prezentálta. Ahhoz egye
lőre nem akadt több hozzáadandó. 
Sutu szülei balesetben haltak meg, 
s az árva évekig intézetben nevel
kedett, valahol Craiova tájékán. 
Onnan került szakiskolába, majd 
tovább, gyárba s egyetemre. A bal
esetről nem szívesen regélt el rész
leteket, mert furcsa s banális baleset 
volt. Azt történt, hogy a helyi olaj
gyárban a szüleire ráömlött a fővő 
olaj. A saját múltja idegen s ezért 
elfogadhatatlan volt számára, talán 
ezért nem érződött ki a hangjából 
sem fájdalom, sem bánat. Minden 
átmenet nélkül kijelentette:

"Hanem meg kellene javítani a 
kerítést. Majd egyik nap hozzálá
tok.” Mellesleg soha semmit nem 
fog megjavítani Kotóné házán s an
nak tájékán, de a nőknek Uyen elvá
rása nincs is. És soha nem is 
hányják a szemére ezt

Tehát első esetben történt konk
rét utalás a látogatás időtartamára 
vonatkozólag. íme az ígéret, hogy 
Sutu úr szívében a lehető legkomo
lyabb és legszentebb szándékkal 
szállt fel az aradi gyorsvonatra. Ezt 
a nők felírták maguknak. A szán
dék szentségének nagyságával 
egyenes arányban volt a mélység, 
amennyire Kotó nyanya belenyúlt 
a zsebébe. S mit küld a Jóisten a 
kezdődő barátság megtámogatásá- 
ra? Egy gyönyörű és általános vas
utas-sztrájkot. Feledhetetlen napok 
izgalmas órái következtek. Lehetett 
valamiről megállás nélkül beszélni, 
belelovalni magukat egy számukra 
olyan ártatlan témába, ami egyi
küknek sem lehetett félreértések 
forrása. Indulataikat, érzelem hul
lámzásaikat szépen levezették a 
vasutas "leaderek" ócsárlásával. 
Sutu úr menten táviratot küldött a

m unkahelyére: VASUTAS
SZTRÁJK MIATT UTAZNI KÉP
TELEN VAGYOK! Örömében ke
zét dörzsölgetve gyalogolt, fut- 
korászott a kertben.

"íme, az én második szabad
ságom, és le se vonhatják a bérem- 
bőí." És magas fejhangon vihogott. 
A munka kultuszára vonatkozó 
kommunista nevelés pusztába kiál
tott szó maradt számára.

Ernesztina ezt az infantilis örö
met nem nagyon értette. Egy ereje 
teljében lévő férfi hogyan lehet 
ennyire mámoros, amiért nem kell 
dolgoznia? Csibésztempó ez, nem 
egyéb. Sutunak egy volt fontos, 
hogy gatyában lődöröghessen ott
hon. Igaz, ő is némi viszolygással 
főz, mosogat, mos, de imád varrni 
meg kertészkedni. Mindhárman 
szenvedélyesen követték a rádió
ban, a tévében a legfrissebb híreket. 
S a nők számára a döbbenetes az 
volt, hogy meg is jegyezték. Déle
lőtt Sutu úr néha kisétált az állo
másra. Állt, nézelődött ráérősen, s 
utána hazatért. Délután a mediter
rán típusú férfi kint ült a kertben, a 
kerítés tetején, s ordítozva politizált 
a verandán gomblyukat kötő fiatal

nővel. A mérnök s a fehérneművar- 
rónő sekélyes érzelmi életében fe
ledhetetlen délutánok voltak ezek. 
Egyedül és titokban Kotóné bújt ki 
a bőréből; ilyen tanácsokat sutto
gott a lányának:

"Eridjél gyermekem te is oda, a 
kert végébe, hajoljál le egy kis gyo
mot kitépni, mutogasd a combodat, 
ha már egyszer van neked, nincs 
azon szégyellni való. Az ilyesmi 
láttán mozogni kezd a férfi fantázi
ája, hamarább kibújik a szeg a zsák
ból. Aztán csókolózni sem tilos, 
attól megpezsdül az ember. Jelzem, 
ami utána következik, attól én a hit
vesi ágyban nem voltam oda. Isten 
nyugtassa, fád egy ember volt a ta
ta. De itt most más a helyzet, kicsi 
ember nagy bottal jár."

Ernesztina a szája elé kapta a 
kezét s úgy hehhintett:

"Ezt meg hogy kell érteni?"
Kotóné sejtése, hogy ez az ő lá

nya még érintetlen, lassan bizo
nyossággá vált az öregasszony 
számára. Figyelte pirulásait, szé
gyenlős nevetgélését, mindez erre 
utalt. S a nyanya saját magát vádol
ta. Lám, ha ő annak idején, amikor 
ez a szerencsétlen Ernesztina bak- 
fislány volt, egész áldott nap robo
tolt, ápolta a beteg urát, rohant a 
gyárba gürcölni s akkor adódott ne
ki az a szép szerelme Árpád úrral, 
a szobafestővel. Kézenfogva vitte 
fel egy-egy festékillatú lakásba, 
ahol, ha nem volt bútor, újságpapí
rokra fektette le, abból vetett ágyat. 
Még csak az tudott bánni a nő tes
tével, s ráadásul szépen mondogat
ta is, hogy mit csinál vele. Meg
ismerte a szerelem rejtett arcát, 
amikor majdnem szajha a nő. Bol
dog volt, s erre emlékezni lehetett. 
Otthon láztól vacogott a halom, 
csont-bőr ura, illetve már ami ma
radt belőle, s ő nem érzett szégyent, 
hogy az ujja begyéig telve van sze
relemmel. Kotónénak támadt ab
ban az időben egy zseniális felis
merése: mi, itt, a szocializmusban 
meg se halunk, hanem kipurca
nunk. Szegényen, sárgává vásott, 
öreg ágyneműk között. Verje meg a 
Jóisten ezt az egész szocializmust! 
Ernesztina otthon kókadozott, fel
vigyázta a beteg apját, a pionírház 
varrókörében törte magát. Még ok
levelet is osztottak neki. Ő néha na
gyon megsajnálta a gyermekét, este 
magához vonta, simogatta: ó, te jó 
kislányom, te szófogadó galam- 
bocskám... S most itt van a felnőtt 
Ernesztina, halhideg, megfoghatat
lan, elérhetetlen. Nőietlen. Ez pont 
olyan, mint amikor egy gyermeket 
nem tanítottak meg idejében be
szélni. Sose feledi, egyszer kihall
gatta a szomszédasszonyt, miköz
ben masszíroztatta magát s a lányá
hoz beszélt, valahogy emigyen: 
"Rögtön téged is megmasszíroz
nak, mert most tanulj meg nőnek 
lenni, most van itt az ideje. Hogy 
egyszer majd valódi nő váljék belő
led." Kotóné annyira meghökkent, 
hogy kicsúszott a száján: "Na

folytatás a 20. oldalon
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franc!" Honnan tudjon Emesztina 
gyári munkásnők malackodó szája- 
lásáról, miszerint: kicsi ember nagy 
bottal jár.

Kotóné intett a lányának, hajol
jon hozzá közelebb:

"Ezt úgy kell érteni, hogy na
gyobb van neki, hogy élet meg erő 
van benne, ha ráteszed a kezedet, 
érzed a lüktetését."

Ernesztina arca lángra lobbant.
"Hogy mikre gondol, mamuci- 

ka! Nem érdekel engemet ilyesmi."
"Már miért ne érdekelne! Rajtad 

múlik, hogy végre asszony legyél. 
Vágj hát neki! Az életben mindent 
ki kell próbálni."

S ettől a naptól kezdve most 
már mindhárman mindent úgy tet
tek, mintakik élnek. Boldogan. Bol
dogtalanul. Kongó lélekkel. Üres 
zsebbel. Némi kis reménnyel. Már 
ahogyan forradalom után ez lehet
séges egy öreg kontinensen.

A vasutas-sztrájk szépen elhú
zódott, s ez azért volt jó, mert a 
fiatalok meglehetősen lassan köze
ledtek egymáshoz. Sutu úr néha, 
minden bejelentés nékül felment a 
város központjába, újságokat vásá
rolt magának. Cigarettázott is, de 
ezt nem vitte túlzásba. Kotóné sze
rint finom "szivarakat" szívott, ami
től csak illatos lett a levegő az öreg 
ház kissé dohos, belső szobájában. 
Egyik nap a Maros partjáról kecs
kével tért haza. Kotóné a fejéhez 
kapott.

"Jesszusom, ezt nem kellett vol
na! Ez az égvilágon mindent lerág 
a kertben. Pillanatnyilag kössétek a 
hintához."

Hát kikötötték.
A régi gazda valószínűleg kép

telen volt etetni az állatot, jó pén
zért túladott rajta. Csak annyit 
üzent: hátulról kell megfejni. Mert 
ez ugyebár kecske. Majd. Ha felnő. 
Egyelőre csak pusztít. Szüntelenül. 
Estelente a mediterrán típusú vőle
gényjelölt elvezette a kecskét a fo
lyópartra. S abban gyönyörködött, 
ahogyan rágott. Ernesztina már 
hozzászokott, hogy a férfi náluk la
kik. Sok jóérzés és tapintat volt ben
ne. S az következett, hogy a hajáról 
kiderítette, egyáltalán nem rendet
len, csupán istenadta göndör. Csak 
akkor borzongott át rajta valami, ha 
a férfi kezéhez ért. Most ez micso
da? Iszony? Gyönyörféle?

Miként viszonyuljon egy meg
lehetősen gátlásos nő ilyen és ehhez 
hasonló kitárulkozásokhoz:

"Tudja, Emesztina, ha én ezt a 
folyót nézem, valami olyan kedve
set érzek. Hát nem furcsa? Maga 
mit szól hozzá?"

A vasutas-sztrájkot s a körötte 
fellobbanó szócsatározást csak úgy 
lehetett elviselni, hogy olykor rá- 
rábámészkodott hosszasan a Ma
rosra, a kedvesre, amitől kedves
séggel telt meg a lelke. A 89-es for
radalom után hol egyedi politikus
nak, hol költőnek képzelték ma
gukat az emberek. Főleg azok szen
vedtek, akiktől távol állt az utcai

tüntetés, a nagy felvonulások cir
kusza, ők gyakran azt érezték, hogy 
önmagukat járják körbe.

A végén a mama és Emesztina 
úgy döntött, elmennek Gnandt ta
nár úrhoz, aki valamikor földrajzot 
tanított a magyar vegyes líceum
ban, ahol a mama is nekikezdett 
középiskolai tanulmányainak, 
hogy beleunva - családja legna
gyobb örömére - abba is hagyja. 
Minden finalizálás nélkül. Mun
kásnőnek állt be a harisnyagyárba. 
A kapcsolat viszont Gnandt tanár 
úrral egy életre szólt. Most is egyet
len reményük maradt, hogy majd 
eligazítja őket a mediterrán típusú 
férfi mibenlétét illetően.

A kilencvenen túl lévő aggas
tyán fotelben ülve fogadta a nőket, 
s az első tíz percben nem lehetett 
egészen világos előtte, hogy ez a két 
hölgy mit is óhajt tőle. Később, 
meghallgatva Kotóékat, egészen iz
galomba jött, nem egyébért, főleg a 
téma adta lehetőségektől. Mert mi 
abnormális van abban, hogy egy 
férfi tarka ringy-rongy gatyában a 
kertben mászkál, a Marost, az eget 
kémleli. Néha aztán meg se áll az 
állomásig. Néha túl hangosan ör
vend apróságoknak, jelentéktelen 
semmiségeknek, pontosan úgy, 
mintha azok az ő figyelő szeme fü
zétől kaptak volna életre. Gnandt 
tanár úr világot járt és látott ember 
volt, beborították ezeknek a naiv 
nőknek a közlései, a kételyei. Kise
lőadás következett arról, hogy a gö
rög meg az olasz férfiak órákig 
elüldögélnek s a természetet szem
lélik. Mi lehet, kérem szépen, szebb 
a Földközi-tenger fövenyénél? Jó, 
jó, hogy itt most Marosról van szó. 
Homok, homok. Égbolt, égbolt. S 
utána ezek a férfiak meghirdetik 
családjuknak a nagy semmit. Amit 
- s ezt jegyezzük jól meg - a medi
terrán típusú férfi családja kitörő 
lelkesedéssel fogad. Igen, pőrén 
csak azt a közlést, csak annyit, hogy 
milyen szép a természet.

Emesztina, akinek a görög fér
fiakról az albumokban látott töké
letes testalkatú és izomzatú szo
borcsodák jutnak eszébe, most el- 
nyekergi, hogy Sutu úr küllemére 
nem éppen dalia, inkább alacsony. 
Újabb kiselőadás. A tanár úr meg
ítélése szerint sokan összetévesztik 
a görög férfiakat a mitológiai iste
nekkel. A tanár úr korához képest 
szokatlan lendülettel visszanyúlt 
az időbe, a történelembe, az epo
szok világába. Gnandt tanár úr pél
dákkal igazolja, hogy a mediterrán 
típusú férfi szakasztott olyan, mint 
Sutu úr, a román vőlegényjelölt. 
Kisnövésű, zömök, majdnem tor- 
zonborz. És rafinált. Híres szerető.

Erre csendesség árnya inti meg 
őket.

Illedelmesen ülnek a félhomá
lyos szobában. A tanár úr mintha 
egészen rövid időre elbóbiskolt 
volna, dehát kilencvenen túl ez elő 
szokott fordulni. Kotóné az utolsó 
jellemzésre gondolva egészen hal
kan mondta, mintha magának vála
szolna.

"Kérem, majd elválik."
A tanár úr amúgy hallgatag, 

úrinő felesége, a vendégeket kikí
sérte és búcsúzóul sok szerencsét, 
boldogságot kívánt Emesztinának. 
Mintha már minden, de legalábbis 
valami elhatározódott volna.

A Deák Ferenc utcában egy
másra néztek és hosszasan, felsza
badultan összenevettek. Beszéd 
közben kissé ténsasszonyosan egy
más karját bökdösik, kissé túl han
gosan cserélik az eszmét, ami most 
már van nekik.

"Hallod már, akkor ez egy csu
da normális alak! Látod, gyerme
kem, hogy nekem volt igazam? Lá
tod, csak a dolgokat át kell beszélni 
egy idősebb, bölcs férfival. Hja, ké
rem, az ő szemük! Hanem ami a 
Sutu úr étvágyát illeti, az óriási."

"Nahát, mamuci, ez aztán egyál
talán nem szép, hogy kinézi a falatot 
Sutu szájából. Valahányszor fent jár 
a városban, mindig süteményt vásá
rol, a legjobbat, a leg- drágábbat így 
van, vagy nincs így?"

"Szó se róla, belenyúl a zsebé
be."

Most, hogy sok minden felől 
megnyugodtak, Ernesztina előállt 
az utolsó aggályával.

"Tudja, mamucika, még csak 
annyi, hogy Sutu román..."

Kotóné két kezével kapott a fe
jéhez.

"Méghogy az baj lenne? Óriási 
szerencse. Príma férjek. A románok 
meg a zsidók. Nincs nagy pretenci- 
ójuk és nem akarnak cselédet csi
nálni az asszonyból. Vidd dűlőre a 
dolgot, mert az élet rövid ám!"

Sutu úr a kertben mászkált. A- 
mikor észrevette a verandára beté
rülő nőket, szokásához híven ordí
tozni kezdett, hogy képzeljék, ma 
ezüstszürke a Maros. Gyönyörű. 
Ilyen folyó nincs még egy a világon.

Ernesztina elszánt, lassú lép
tekkel közeledett a kerítés felé. A 
nyár hallhatóan, száraz sóhajokkal 
munkált a gyümölcsöktől elnehe
zült fákban. Emesztina azt hozta a 
férfi tudtára halkan, egészen hal
kan, szinte suttogva.

"Nem kell nekünk ordítoznunk. 
Irigyek ám az emberek."

"Irigyek? Mire irigykednek?"
"Mire, mire? Világos, hogy mi

re, magára."
"Csakugyan? De konkrétan mit 

irigyelnek?"
"Nézze, maga mérnök, komoly 

ember... Van fellépése. Ez az, magá
nak, Sutu, van fellépése, s ez fontos 
dolog egy férfinél."

A zengőpiros sapkás fej bóloga
tott.

"Szent igaz, van fellépésem. Er
nesztina, Istennek hála, hogy a vas
utas-sztrájk elhúzódott. Mi most 
már tudjuk, hányadán állunk egy
mással. Lenne még egy kérdésem 
magács kához...”

A nő a fejével intett, mondja ki 
bátran, s főleg minél hamarább.

"Magácska, amikor este szépen 
lefekszik s kioltja a villanyt, és utá
na csak fekszik ott, a sötétben, szó
val akkor mire gondol?"

Igaz, hogy Emesztina nem ezt, 
vagy ehhez hasonló kérdést várt, 
de azért fegyelmezte magát és segí
tőkészséggel elmosolyodott.

"Képzelje, olyankor én az égvi
lágán semmire se gondolok, mert 
akkor történetesen imádkozom. 
Olyan szépen elringatnak engem 
az angyalok a Miatyánk szárnyán."

Sutu figyelt, hitte is meg nem is, 
hogy más nem küszködik álmat
lansággal, s kibökte.

"Nálam egészen más a helyzet, 
engem akkor olyan halálfélelem 
vesz elő, hogy szinte frászt kapok... 
S ha jól utána gondolok, ez az árva
házban kezdődött. Biztos vagyok 
benne, hogy én este, lámpaoltás 
után fogok meghalni. Néha ezért le 
se oltom a villanyt. Tudom, hogy 
ökörség, de én úgy képzelem, hogy 
az égő villany elriasztja ágyam mel
lől a halált."

Emesztina szívébe besurrant a 
szánalom. Jaj, ugyan ki hitte volna, 
hogy Sutu lelke mélyén egy kisfiú 
lakik? Felemelte a kezét és lassan 
megsimogatta a férfi karját.

"Majd én vigyázni fogok magá
ra, hogy este többé ne féljen."

A mai napig még soha férfi 
ilyen pőrén nem mutatkozott meg 
előtte. A bizalom jólesett neki, sőt, 
volt annyira érzelgős és vidéki, 
hogy könny szökjék a szemébe. S a 
férfinak éppen ezek a vidékies 
könnyek hiányoztak.

Sutu nem mondott semmit, ha
nem hálával megcsókolta Erneszti
na kezét és bikavadító simléderes 
sapkájában vacsoráig elüldögélt 
még a Kotó ház kerítésének a tete
jén. Elvégre mediterrán típusú férfi 
volt.

Egy hónap múlva összeháza
sodtak. Sutu úr a katolikus Ernesz- 
tinának reverzálist is adott. Szóval 
minden annak rendje s módja sze
rint történt.

Kotóné hónapok múlva, egyik 
délutáni merengése alkalmával 
megszólalt:

'Tudod, te gyermekem, hogy én 
mitől féltem a legjobban?"

"Ugyan mitől, mamud?”
"Hogy egy szép napon pont 

olyanok leszünk mi, ketten, mint az 
a szobor ott, Szentendrén, hogy az 
anyja picsájában írja, na, ott a kép 
alatt, hogy már azt sem lehet kide
ríteni, melyik az anya, melyik a lá
nya. A Jóisten megkímélt engem 
ettől." Sírt egy kicsit, majd jó hango
san kifújta az orrát.

Ültek még egy keveset, egy
mást átölelve. De azért látható volt, 
melyik az anya és melyik a lánya.

A mediterrán típusú férfi pont a 
Maros partján sétált. A kecskével. 
Ráhagyták. Jó férj volt. A típusán 
belül.
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DR. SILVIA DRAGOI
Száz éve született Szolnay Sándor
Születésének századik évforduló

ján kimerítően ismerjük Szolnay Sán
dor életművét. 1958-ban, majd
1971-ben műveiből emlékkiállítást 
rendezett a kolozsvári Művészeti Mú
zeum, az elmúlt két évtizedben mély
reható monográfiák méltatták mű
vészetét és annak a kornak a művészi 
életét, amelyben Szolnay élt és alko
tott. Időben kellőképpen eltávolod
tunk tőle ahhoz, hogy a megfelelő ob
jektivitással mérhessük fel mind mű
vészi jelentőségét, amely a korabeli Er
dély művészeti életének egyik nagy 
vezéregyéniségévé avatta, mind pe
dig eredeti, kimagasló értékű életmű
vét.

Szolnay Sándor egész életére elkö
telezte magát egy olyan festészet mel
lett, amely a természetet és a létezés 
egészét ragadja meg anélkül, hogy az 
ábrázolásmódját iskolák vagy meste
rek direkt módon befolyásolták volna. 
Szenvedélyes elszántsággal ábrázolta 
a konkrét, érzékelhető valóságot, de 
kitartóan kereste az azt felépítő eleme
ket, igazi egyensúlyt akart teremteni a 
külső és a belső valóság, az én és a 
világ, a valóságos és a tudati alkotás 
között. Ez az ábrázolásmód meghatá
rozza látásmódjának belső összefüg
géseit, alkotóművészetének kitelje
sedését, mely korszakokra osztható 
ugyan, de egészét tekintve figyelem- 
reméltóan eredeti életmű.

1921-ben, a Collegium Artificum 
Transylvanicorum-on történt bemu
tatkozásakor, de különösen a nagybá
n y a i k o rsz a k á b a n , am ely  rö v id  
megszakításokkal 1921-től 1927-ig tar
tott, művészetében erősen érvényesül 
C ézanne-nak, a m odern festészet 
megteremtőjének a hatása. Látásmód
ja megőrzi az érzékelés rendkívüli 
élességét, innen ered a formák konk
rét, látható, tapintható volta. Jelentő
sen fokozódik a forma kifejező ereje, 
szervesen összefüggenek a tömegek, 
melyek szinte mértanian egyszerű, 
tiszta, hideg színekből építkeznek, 
egységes szerkezetű a kép. Mindezek 
az eszközök rendkívüli erőt és vitali
tást biztosítanak a kom pozídós tér 
számára.

Ez a vitalitás, amely a művészt is 
jellemezte, ad igazán életet arcképei
nek is. Az 1927-1930-ig terjedő évek
ben, Kolozsváron megtelepedve igen 
sok arcképet festett. Modelljei leg
többször a saját baráti köréhez tartozó 
intellektuellek. A festő nem annyira 
arra törekszik, hogy a kép hasonlítson 
a modellhez, mint inkább a jellem, a 
belső világ láttatására, úgy, ahogyan 
arról a személyiség önkéntelenül is 
vall. A határozott körvonalak, amelye
ket a vászon szimmetriái középpont
jához képest m indig  kissé ferdén 
helyez el, a hallucináció erejével ural
kodnak el az irreálissá váló térben, a 
rendkívüli erejű megjelenítés, a drá
mai feszültség forrásává válik. A szí
neire bontott fény kihangsúlyozza a

figura egyes részeit és a kezeket, fe
szültebbé, befele figyelővé teszi a kife
jezést. A kompozíció monumentális, a 
formák egymásra épülnek, a színek 
súlyosak, tömörek, sötétek.

1930 után Szolnay érdeklődése 
egyre inkább a táj és a virágcsendélet 
felé fordul, bár nem mond végképp 
búcsút az arcképfestésnek, sőt, egyre 
több önarcképet fest. Ebben az idő
szakban képei mind derűsebbekké 
válnak, élénk, meleg, tiszta színekkel 
telik meg a vászon, ezek a színek 
azonban, melyek erejükkel és kon
centrálásukkal a "fauve"-ra emlékez
tetnek, továbbra is a belső feszültség 
hordozói, kifejezői maradnak.

1937 és 1939 között Enyeden, Se
gesváron, Székelykeresztúron fest táj
képeket és csendéleteket. Egyik 
legtermékenyebb időszaka ez. Élete 
lázas örömmel olvad össze egy kedé
lyes, festői szépségű univerzummal, 
melynek varázsát tovább növelik a 
gyermekkori emlékek. Mindez a szí
nek váratlan bőségét eredményezi. Fi
nom, csaknem légies ecsetvonásokkal 
fest, élet, lüktetés, ragyogás, fény jel
lemzi a képeit.

Életének és alkotásának utolsó év
tizedében is a fény marad képeinek 
legfontosabb alkotóeleme, csak éppen 
anyagszerűbbé, szilárdabbá válik. 
Már nem áttetsző, lüktető ragyogás, 
hanem fojtott, csaknem fájdalmasan 
nyomasztó feszültség. A festőt to
vábbra is a látvány maga érdekli, a 
"motívum", de most már úgy tűnik, 
nem annak sokrétűségét akarja visz- 
szaadni, hanem a tulajdon művészi 
elveit szeretné igazolni. Betegsége 
helyhez köti, így újra meg újra meg
festi azt, amit műterme ablakából lát, 
a virágokat, a tulajdon arcképét, hát
térben a környezetet alkotó tárgyak
kal, könyvekkel, szobrocskákkal. A 
világos kompozíció a lényeget kifeje
ző természetes formákra épül. A szí
nek erős érzelmi töltést hordoznak, a 
tónusok csaknem eltűnnek. A művész 
feláldozza a színskálát, de nem a színt 
m agát, sőt, ellenkezőleg, összeol
vasztja a színárnyalatokat. A koráb
ban nyugtalan, lázas ecsetkezelés 
tömörré válik, a határozott vonalú szí
nek éltetik és ezek fejezik ki a művész 
nyugtalan és nyugtalanító, fájdalma
san valóságos életérzéseit.

így teljesedik ki egy rendkívüli 
művész és egy kivételes művészi pá
lya önnön törvényeinek megfelelően, 
úgy, ahogyan már 1936-ban megjósol
ta Vili Benes, a jeles műkritikus:

"Szolnay egyedülálló személyisé
ge az erdélyi képzőm űvészetnek. 
Nem tartozik sehova, nem osztályoz
ható. Egyformán távol áll Nagybá
nyától, B udapesttő l, vagy Buka
resttől... Nem forradalmi, de nem is 
hagyományos. A dolgok lényegét ra
gadja meg. Egy Szólnay-képen együtt 
él a világ minden színe. Az örök és 
egyetemes kromatika hordozója."

MURÁDINJENŐ
Iskolát teremtő mester
Érckakasok hirdették Európa keleti peremén is a 

korszerűséggel lépést tartó művészet programját.
Szuggesztív egyéniségek teremtettek olykor 

egyszemélyes intézményeket, s rajtuk állt vagy bu
kott ezek működése. Erdélyben Kós Károly példája 
a legszemléletesebb.

Keskenyebb pászmát művelt, de ugyanúgy 
helytállóit a képzőművészetet szervező pályatárs, 
a festő Szolnay Sándor is.

Iskolát teremtő mester volt Szolnay minden
képpen. Bár katedrához sohasem jutott, tanítványa 
volt egy egész nemzedék. Egyéniségének holdud
varába bekerültek még olyanok is, akiket szóki
m ondásával, nyerseségével, akár igaztalan
indulatos ítéleteivel taszított el. Két dolog volt, 
amit nem tudott elfogadni: a dilettantizmus és a 
gondolattalanság, az emberi butaság. Ilyenképp 
ellenségeket is bőven szerzett magának.

Megközelíthetetlen a pálya, ha nem érezzük a 
kor szellemiségét sugárzó embert is. [...]

Mi a titka egyénisége vonzásának?
Műveltsége, tájékozottsága, szervezőkészsége. 

S mindezek esztétikai fedezetet: művészetének 
korszerűsége, képalkotásának példamutató újsze
rűsége.

Szolnay Sándor főiskolai növendékként mérnö
ki pályát cserélt föl a festészettel. Budapesti tanul
mányait szakította meg az első világháború s a 
kétéves olasz fogság. Veronából, Cassinoból, Itália 
műemlékvárosaiból mit sem láthatott. Csupán a 
mediterrán kék ég idézte meg számára a föld nagy
szerű művészetét. Fogolytáborok kazamatáiból 
betegen, megtámadott tüdővel érkezett haza. 
Örökre elmaradt párizsi tanulmányútját, s hely- 
hezkötöttségét pótolta az olvasással, albumok, 
szakkönyvek gyűjtésével. A modem művészet 
eredményeit végüí is közvetett forrásból ismerte 
meg. Ennek ellenére jobban tudta, mi történik a 
művészet európai központjaiban, mint a külföldet 
járt, Párizsban is megfordult pályatársai.

(Szemelvények egy hosszabb tanulmányból)
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Áprilisi évfordulók
1 - 180 éve született Erdélyi János magyar író 

240 éve született Joseph de Maistre francia író 
120 éve született Albert Thibaudet francia kritikus 

2-175 éve született Dimitrie Bolintineanu román költő 
100 éve halt meg Fernando Caldeira portugál költő 

3 - 125 éve halt meg Emich Gusztáv magyar könyvkiadó 
60 éve született Gömöri György angliai magyar író 

325 éve halt meg Johann Michael Moscherosch 
német költő
220 éve halt meg Oliver Goldsmith angol író 
210 éve született Körösi Csorna Sándor magyar tudós

5 - 200 éve halt meg Camille Desmoulins francia publicista 
575 éve halt meg San Vincent Ferrer katalán író

6 - 420 éve halt meg Paulo Manuzio olasz humanista
70 éve született Méray Tibor franciaországi magyar író

7 -  25 éve halt meg Rómulo Gallegos venezuelai író
8 -  100 éve született Uldariko Donadini horvát író
9 - 80 éve halt meg Degerando Antonina magyar írónő 

170 éve született Raphiel Erisztávi grúz költő
70 éve született Frandsc Munteanu román író 
100 éve született Camil Petrescu román író

10 - 80 éve született Maria Banuj román költőnő 
300 éve halt meg Katharina Regine von 
Greiffensberg osztrák költőnő
20 éve halt meg Marcel Pagnol francia író 

425 éve halt meg Mikolaj Rej lengyel költő 
1 1 -7 0  éve született Csetri Elek románai magyar történész 

50 éve halt meg Ion Minulescu román költő 
140 éve született loan S. Nenitescu román költő

12 - 290 éve halt meg Jacques Bénigne Bossuet 
francia hitszónok
20 éve halt meg Kahána Mózes magyar író 
90 éve született Mihail Steriade román költő

13 - 200 éve halt meg Nicolas-Sébastien Roch 
de Chamfort francia író
60 éve halt meg Constanta Hodoj román írónő

14 - 250 éve született Gyenyisz Ivanovics Fonvizin orosz író
15 - 275 éve halt meg Madame de Maintenon francia írónő 

525 éve született Nanak Guru indiai költő
16-150 éve született Anatole France francia író
17 - 420 éve halt meg Joachim Camerarius német humanista 

440 éve született Stephen Gosson angol költő
125 éve született Ion Popovid-Banajeanul román író

18 - 460 éve született William Harrison angol krónikás 
130 éve halt meg Kazinczy Gábor magyar író

19-180 éve született Louis Achard francia író
170 éve halt meg George Gordon Byron angol költő 
100 éve született Egyed Zoltán magyar író 
175 éve született Mentovich Ferenc magyar költő 

20 - 200 éve halt meg Ján Karlovsky szlovák filozófus 
21-180 éve született Egressy Béni magyar író 

» 22 - 25 éve halt meg Rolfe Humphries amerikai költő
270 éve született Immanuel Kant német filozófus 

23-510 éve született Giulio Cesare Scaligero olasz humanista 
430 éve született William Shakespeare angol drámaíró 
440 éve halt meg Gaspara Stampa olasz költőnő

24 - 75 éve született Mihu Dragomir román író
200 éve született Karl Leberecht Immermann német költő

25 - 40 éve halt meg Joseph Hergesheimer amerikai író 
180 éve halt meg Louis Sébastian M erder francia író 
90 éve született Szilágyi András romániai magyar író

26 - 80 éve született Bemard Malamud amerikai író
27 - 90 éve született Cecil Day Lewis ír író
28 - 230 éve született Marie-Joseph de Chénier franda költő 

200 éve született Jósika Miklós magyar író
29-190 éve halt meg Edoardo Calvo olasz költő 
30 - 530 éve halt meg Jakub z Paradyzia lengyel tudós

Befejezhetetlen mondat
a főiskolások Tartuffe-jéről

Abban m inden benne van, 
ahogyan Tartuffe (Szikszai Ré- 
musz) — az áruló, a besúgó, a 
csdszövő, a hozományvadász, a 
szoknyapecér, a szerepjátszó 
szerzetes — ott áll a közönséggel 
szemben, áll a nézőtértől két mé
ternyire az ebédlőasztalon, áll, 
mintegy szétfeszített kezekkel, 
áll magányosan, megalázottan, 
meggyötörtén, nyitott tenyeréből 
sötétvörös cseppek hullanak, Qr- 
gon (Bogdán Zsolt) — a hitbuzgó 
háziúr, a felszarvazott férj, a ki
számítható alattvaló — Orgon 
pedig a színpad baloldalán ma
gába roskadva, szinte befelé zo
kogva térdepel, és már észre sem 
veszi a jobboldalon álló hatalmas 
feszületet, még kevésbé a jobbsa
rokba tolt, kihívóan szép kebleit 
elrejtendő a fal felé fordíto tt 
klasszikus mellszobrot, igen, ab
ban minden benne van, ahogyan 
az asztalon vonagló imposztor, a 
minden bűnök büntetését magá
ra vevő szabadítóként szenvelgő 
bitang kiszolgálja a szereplő, a 
néző, a megtisztulásra vágyó em
beriség, a tökéletesedésre törő vi
lág katarzisszükségletét, hiszen 
mi másért volna az egész, mi má
sért kellett volna a feszületet szin
te lopva a házba csempészni, 
szertartásosan imádtatni, imád
ta tni egyre türelmetlenebbül, a 
halálosan megsebzett hatalom 
egyszerre-mindent-akarásával, 
hiszen mi másért volna olyan 
mindegy a többi, az álszenteske
dés, az élősködés, a házasságtö
rés, a lopás, a pletykálkodás, a 
verés, a zsarolás, mi másért volna 
elviselhető az uralkodói önkény 
pimasz teljességigénye, mi má
sért, ha nem azért, mert imádni 
lehet a keresztet, mert imádtatni 
lehet a keresztet, mert sokszor 
már-már úgy tűnik, mintha a ke
reszt a Valóság volna, s minden 
egyéb a maga múlandósága miatt 
akár nevetségesnek is tekinthető 
rémálom, olyan, amelyben Per- 
nelle asszony (Fülöp Erzsébet), 
Orgon anyja csak afféle mulatsá
gosan erénycsősz kísértet, Elmira

(Gajzágó Zsuzsa), Orgon felesé
ge erkölcsileg éppenhogy kissé 
titokzatos társ, Damis (Mátyás 
Zsolt), Mariane (Tordai Tekla), 
Orgon gyermekei előkelőén csin
talankodó, otthontalanságukra 
fittyethányó örökösök, Cléante 
(Kardos Máriusz), Valér (Csiszér 
Péter) a felvilágosult társaság 
díszes-színes papírmasé birodal
mának megelevenedett stílusfi
gurái, Lőrinc (Bandi András), 
Tartuffe szolgája az enapi Ördög, 
Dorine (Csutak Réka), Mariane 
komomája a szolgálatos Angyal, 
Lojális úr (Balázs Attila), a tör
vényszolga az ancien régime vég
sőkig kifinom ult "strukturális 
erőszakjának" nyomasztóan ele
gáns m eg testesítő je , F lipote 
(Dunkler Róbert), Pemelle asz- 
szony szolgája némaságra kár
hoztatott, tehetetlenségre ítél
tetett kívülálló-voltában mégis 
sunyi előkészítője annak a di
adalordításnak, amelynek garáz
da gazdái jó száz év múlva a 
Bastille lerombolása után nem
csak a klasszikus szobrokat dön
tik romba, hanem megtépázzák a 
feszületeknek otthont adó szigo
rú  szentélyek egykor öröknek 
látszó tekintélyét is, meggyaláz
zák a Valóságot az Igazság nevé
ben, mert abban már benne van 
minden, ahogyan Tartuffe és Or
gon végigjátssza a szeretettel ta
karózó hatalom színjátékát, aho
gyan Tartuffe felszolgálja a Ki- 
szolgáltathatatlan képét, aho
gyan Orgon kontemplativ kép
zeletében a familiarité az aljas 
módra elcsenhető jóság ragacsos 
idilljévé válik, az étatisation pedig 
a jóvátétel államosíthatóságának 
száraz illúziójává, a képben u- 
gyanis benne van immár az egész 
előadás, benne varrnak, akik jelen 
vannak, és benne vannak, akik 
nincsenek jelen, benne vannak a 
fáradtan meghajlásba menekülő 
előadók, benne vannak a taps te
repére hágó felélénkült befoga
dók, benne, mert Dobre Kóthay 
Judit csodálatos díszletei és még 
csodálatosabb jelm ezei közé, 
Tompa Gábor (megfontolt mes
terfogásaiban és szándékolt szer
telenségeiben egyaránt rend 
kívüli) rendezésének szívébe be
lefér az az egész lenyűgőzött-fel- 
szabadult marosvásárhelyi szín
házi este, az a félelmetes és meg
nyugtató, az az elkeserítő és vi
gasztaló vidéki vasárnap, 1994. 
február 27., talán még Európa új
ra és újra elnapolt egyetemessé
gének m agyarul megálmodott 
reménye is, ez a századvég, ez az 
ezredvég, a szolgaság eme évez
redeinek esetleges vége és

KERESKÉNYI SÁNDOR
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N em  csoda, hogy a "nemzet" szóra az utóbbi időben 

valahogy túlérzékenyek vagyunk. Túlságosan gyakran hall
juk, túl nagy hangsúllyal és pátosszal ejtik ki, sokak számára 
ezért már szinte agresszívnek tűnik. Egyesek esküsznek rá, 
mások meg allergiások tőle.

H ogy mikor vagyok szlovák, mikor lépek fel nemzetem 
tagjának szerepében? Valószínűleg akkor, amikor nemzettud
atomnak kérdése kerül előtérbe. Amikor azonban azt állítják, 
hogy mindig és mindenhol szlováknak kell lennem, minden 
körülmények közt, akkor ez nekem abszurdnak tűnik föl. Az 
ágyban nem állampolgár vagyok, az üzletben nem férj va
gyok, a családban nem vagyok vásárló. Kétségtelen szlovák
ságtudatom összefolyik ezekkel a szociális szerepekkel is, 
azonban ha valaki azt bizonygatja nekem, hogy mindeneke
lőtt szlováknak kell lennem és csak azután minden egyébnek, 
azt már nacionalista demagógiának tartom.

Játék a tűzzel. Ha örökre, kizárólagosan apa maradok, 
gyermekem veszélyeztetettségének idején túl is, ha ezen sze
repemnek alárendelem az összes többit, gondoskodásom a jól 
ismert "majomszeretetté" változik. Ami rám és gyermekeimre 
nézve is káros. Ha örökre kizárólagosan szlovák maradok, ha 
minden mást nemzeti érdekekkel kezdek mérni, nemzetem 
iránti szeretetem is káros, romboló nacionalizmussá változik.

A  nacionalizmus sokkal veszélyesebb, mint az apa emlí
tett "majomszeretete" gyermeke iránt, mert az a nemzet irra
cionális értékeit és érdekeit veszi védelembe. Az apa még 
"majomszeretete" esetén is aránylag pontosan meg tudja fo
galmazni gyermeke értékeit és érdekeit, melyeket állítólag 
szolgál, a nacionalista azonban erre nem képes. Ha a nemzet 
misztikus társadalom, akkor értékei és érdekei is misztikusak 
és irracionálisak, tehát meghatározhatatlanok. Ezt nem én 
találtam ki, hanem a nagy lengyel gondolkodó, Tadeusz 
Kronski, aki állítását így indokolja: "Csak ártó és következmé
nyeiben bűnös hazugság lehet az, hogy létezhet olyan terület, 
olyan igazság, amely közvetlenül nem az emberre, az emberi 
tényezőre vonatkozik és hivatkozik, hanem egy megasabb 
egységre, nemzetre vagy államra". (Fasizmus és európai tra
díciók. Prága 1967.)

A z intellektuális feszültség leginkább a nemzeti önmeg
határozás kérdéseivel kapcsolatban szikrázott föl: ez az ön
m eg h a tá ro zás  E urópa á lta lu n k  lako tt tájain  m ost a 
demokratikus változás folyamataiban nyilvánul meg. A kol
lokvium részvevői egyetértettek abban, hogy ez az a tényező, 
mely e változásokat fékezi, és más irányba terelheti... A poszt- 
kommunista Európa kis nemzetei teljesen félreértették, hogy 
mihez kezdjenek az elnyert nemzeti szabadsággal: Lengyel- 
ország a lengyeleké, Szerbia a szerbeké, Szlovákia a szlová
koké. Csakhogy Kelet-Európa nemzetekből és nezetiségekből 
összeálló mozaik.

M ert már régen nem érvényes, hogy egy nacionalizmus, 
az egyik vagy másik nemzeti nacionalizmus az adott állam 
belső problémája maradna. Mi, európaiak, ha ekként közelí
tettük meg ezt a kérdést, már nemegyszer megégettük ma
gunkat. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a jövőnkre. A mi 
közös jövőnkre. Másféle jövő ugyanis nem létezik. Vagy kö
zös, vagy semmilyen.

Részletek Miroslav Kusy: Szlovák vagyok, szlovák leszek 
című könyvéből. Kalligram Könyvkiadó 1993, Pozsony.

—

PARAMUZIKOLÓGIA 4.
Túlvilágról „diktált" kompozíciók

jezetet ír. A Bizonyítékok c. zárófe
jezet tartalmaz egy Lisztre vonat
kozó adatot: "Ebben az időben 
történt, hogy Peter Dorling meg
kért, nem próbálnék-e szert tenni 
valami olyan információra, ami 
egyébként nem könnyen hozzá
férhető, és amellyel segíthetne be
bizonyítani a zeném hitelességét 
a velem készülő BBC-program 
részére. Megkérdeztem Lisztet, 
tud-e segíteni, és neki ugyanaz 
volt a véleménye, mint amit én 
ko rábban  az ilyenfajta  bizo
nyítékok m egszerzésével kap
csolatban már elmondottam. »Ha 
olyasvalami, ami megtalálható 
egy könyvben — mondta —, ak
kor az emberek azt fogják mon
dani, hogy olvasta, ha pedig se
hol sincs nyoma, akkor nem lehet 
ellenőrizni. De mindezek ellenére 
majd gondolkodom rajta«".

Nos, a könyv szövege szerint 
Liszt közölte médiumával, hogy 
1854-ben Lipcsében járt és ott 
megbetegedett. A BBC ezt azon
nal kétségbe vonta, aztán Peter 
Dorling mégis kiderítette, hogy 
az információ hiteles.

Ennyit a könyvről, a furcsa kis 
írásról, a közel félezer túlvilágról 
diktált kompozícióról, A Philips- 
cég lemezfelvételeiről, a BBC- 
m ű so ro k ró l és a csodála to s  
rész-történetekről. Magam részé
ről átsiklottam volna a könyvön, 
bár mindig izgatott a régvolt ze
neszerzők életművének folytatá- 
si* k ísérlete. Egy japán zene
szerzőről tudom — felvételről is 
m eghallgattam  a m űveit! —, 
hogy teljesen a Vivaldi-stüusnak 
szenteli zenéjét; m integy "to
vábbviszi" Vivaldit. Mrs. Brown 
egy sor zeneszerző művészetét 
"folytatta", és ez, m int puszta 
vágy, ötlet, fantázia is némi fi
gyelmet érdemel.

Hogy mégis újra kölcsönkér
tem a könyvet, azt azzal magya
rázom, hogy kísértett a gondolat: 
mennyi választ kaphatunk olyan 
zenetudományi kérdésekre, ame
lyekre csak a szerzők tudnának 
p o n to s  in fo rm áció t adn i. A 
könyvben külön fejezet foglalko
zik néhány ilyen kérdéssel, eze
ket akartam  újra ellenőrizni. 
Például arra a Bach-hoz közvetí
tett kérdésre, hogy a "Fúga művé
szete" szám ára m ilyen hang- 
szerelést tartana a legjobbnak, a 
következő válasz érkezett magá
tól Bachtól; "A hangszerek között 
két hegedűnek, két mélyhegedű
nek, két gordonkának és 3gy 
nagybőgőnek kell lennie. Emiatt 
néhány részt egy hozzáértőnek át 
kell dolgoznia." Sok furcsaság 
van a túlvilágon is.

TERÉNYI EDE

Hónapokkal ezelőtt furcsa kis 
könyv került a kezembe:

Rosemarie BROWN: Unfinis
hed Symphonies. Souvenir Press, 
London.

Dátum  nem jelzi a könyv 
megjelenésének idejét, és az elő
szót, illetve utószót sem kíséri dá
tumjelzés. Már ez is arra utal, 
hogy afféle közfogyasztásra  
szánt írásműről van szó — pri
mitívség és szenzációhajhászás 
egyaránt keveredik benne sze
rénységgel és alázattal.

Egy médium számol be arról, 
hogy m ár kisgyerek korában 
megjelent számára Liszt szelleme 
és kilátásba helyezte, hogy ami
kor felnő, ismét eljön hozzá és 
"zenét ad neki". A baj csak az volt, 
hogy a hölgy nem rendelkezett 
semmiféle zenei előképzettség
gel. így aztán hosszú időbe telt, 
amíg megtanulta leírni a "diktált" 
műveket és pláne, lezongorázni 
azokat. Lisztet még más zene
szerzők is követték a látogatások 
során: eljött Beethoven, még ma
ga Bach is, rajtuk kívül Debussy, 
Rahmanyinov, Chopin, Berlioz, 
Grieg, Schumann, Q ara Schu
mann, Brahms. Remélem, nem 
hagytam ki senkit a könyvben 
"megidézettek" közül.

Erős kételyekkel fogadtam a 
könyvben közölteket. A zene
szerzők külsejének leírása — né
hány fiatalító , "kozm etikáié" 
részlettől eltekintve — a közis
mert képi elemeket tartalmazta, 
de tagadhatatlanul találó, kissé 
banális, közízlés szerinti megfo
galmazásban; a nagy zeneszer
zőkről készült filmek ábrázolási 
technikája szerint. A jellemük és 
zenéjük karakterizálása is a köz
ismert képbe illeszkedik. Mindez 
akkor volna érdekes, ha a médi
um valami csoda folytán egyik 
zeneszerzőről sem hozott volna 
magával könyvekből, sajtóból, 
m agáninform ációkból össze
gyűjtött előképeket. Bár valami 
ilyesmit igyekszik bizonyítani.

Lisztről, Chopinről külön fe-
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A  Hitel márciusi száma Pusztai János 

önéletrajza mellett Köntös-Szabó Zoltán re-

fényrészletét, valamint Palocsay Zsigmond 
s Bágyi Bencze Jakab verseit és Ferenczes 

István Perka Mihály balladája című riportját 
hozza.

A  Jelenkor márciusi számában olvashatók 
egyebek mellett Bállá Zsófia versei, valamint 
Lázáry René Sándornak a Kovács András Fe
renc által "közzétett" Ódon dallam, Diáknóta a 
tizennyolcadik századból, Maros-vásárhelyi sarak 
és Impromptu című költeményei.

A  Művelődés 2-es számának tartalmából: 
Venczel József Az utolsó szó jogán; Gagyi Jó
zsef Az önismeret útján; Déznai Péter Erdélyi 
sors; Imreh István Venczel József Váralján; Szé
kely András Bertalan Venczel József és a ma
gyar-román társadalomtudományi kapcsolatok; 
Vetési László Évfordulós olvasgató szórványma- 
gyarság-kutatáshoz; Winter Péter Szállás egy 
örökkévalóságra; László Ferenc Szoborról szo
borra; Szekeres Attila Anyanyelvűnk ünnepe; 
Vajda György Magyar auaió-vizuális médiata
lálkozó; Plugor Magor Európa peremén — Há
romszéken; Enciklopédia: Binder Pál, Kovách 
Géza, Balassa Zoltán.

A  Magyarok Világlapja márciusi száma Fe
renczes István Egyetlen himnuszom című írá
sát közli.

Kardos G. György V illon  és barátai című 
zenés játékával vendégszerepelt Békéscsabán 
a nagyváradi magyar színtársulat. A darabot 
a Békés megyei fokai Színház és a Nagyváradi 
Állami Színház Szigligeti Társulatának együtt
működésével adtak elő, Mészöly Dezső Vil- 
lon-fordításaival és verseivel.

A  nagyváradi Körösvidéki Múzeumban In 
memóriám Ady címmel tudományos konfe
renciát rendeztek magyar és roman Ady-ku- 
tatók részvételével. Előadást tartott többek 
között Koczkás Sándor Ady poétikai kezdemé
nyezései szöoegközelból címmel, valamint Kán
tor Lajos Ady publicisztikájáról. A 
múzeumban Ady kiállítás nyílt, majd koszo
rúzásra került sor a nagyváradi Ady szobor
nál. Az eseménysorozat a nagyváradi 
Szigligeti Színház művészeinek Aay-estjével 
zámlt.

Benedek Mihály, Szinnyei Júlia örököse 
az 1988-ban elhunyt írónő emlékére Szinnyei 
Júlia-emlékdíjat alapított, amelynek kedvez
ményezettjévé és kezelőjévé a Magyar írószö
vetség Déldunántúli Csoportját tette meg. 
Ezúttal ötödik alkalommal vált lehetővé, 
hogy az alapítvány kamatából a díjat kiadják. 
1989-ben Makay Ida, 1990-ben Bertók László, 
1991-ben Takáts József, 1992-ben Márton 
László érdemelte ki a Szinnyei Júlia-emlékdíjat. 
Figyelembe véve az alapítványi szerződés e- 
lőírásait (Csorba Győző, Csuhái István, Mol
nár G. Judit és Pákolitz István), az 1993. évei

'?v'
S z in n y e i Jú lia -em lékd íja t többségi szavazással 
Darvasi Lászlónak ítélte oda a Jelenkor 1993. 
októberi számában megjelent Afuldai kékvíze
sés című elbeszéléséért.

Vallás és kultúra címmel rendeztek nem
zetközi kollokviumot Aradon, amelyen töb
bek között részt vett a Tevan Kiadó két 
munkatársa: Cs. Tóth János igazgató és Kán
tor Zsolt főszerkesztő, megegyezés született 
arról, hogy az aradi ARCA (BARKA) irodal
mi, művészeti folyóirat és a Békéscsabán 
megjelenő periodika, a BARKA kölcsönösen, 
két nyelven, románul és magyarul, rend
szeresen közli egymás szerzőit.

A  Tevan Kiadó előkészületben lévő kiad
ványai: Geigely Ágnes Királyok földje (váloga
tott és új versek); Szakolczay Lajos Kötél — 
homokból (színházi kritikák); Sümegi György 
Idekinn — odabenn (képzőművészeti interjúk); 
Féja Géza A Ideklátó kutya (kiadatlan novel
lák).

Az Alföld márciusi számában olvasható 
egyebek mellett Kovács András Ferenc egy 
verse, valamint Bálint Tibor Az ördög fizető- 
vendége című regényrészlete.

Március 14-én váratlanul elhunyt Benda 
Kálmán, a jelenkori m agyar törté
nettudomány kiemelkedő egyénisége.

-MI

Március
Csorba Győző versének első szakaszát idézzük 

a vízszintes 2., függőleges 1., vízszintes 27., füg
gőleges 15., 24., 22. és 29. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Knock out. 3. A z idézd 
első sora (zárt betűk: A,M,A,I,F,Y,J,T,F,Y). 17. 
Silbak. 18. Kis folyóvíz. 19. Az első csavargő
zös és az első páncélos hajó építője. 20. Lek
város. 21. Létezik. 23. Nagy tápértékű édes 
táplálék. 25. GS. 26. Hogy is mondjam csak.
27. A z idézet harmadik sora (zárt betűk: H,Z). 
32. Férfinév. 34. Európai főváros. 36. Üdítő 
ital. 37. Orosz festő (1806-58). 39. Sakkvilág- 
bajnok volt. 40. Elsőnek R. Amundsen érte el 
1911. december 14-én. 41. Pl. a sülő zsír per- 
cegő, sistergő hangot ad. 43. ÁF. 44. A vízszin
tes 66. mássalhangzói. 45. A tréfám vége! 47. 
Nem nappali tagozaton tanuló dolgozó diák. 
48. Orosz női név. 50. Azt állítja valamiről, 
hogy nem igaz, nem történt meg. 52. Az a 
személy, aki jelen volt valamilyen esemény
nél. 53. Gallium és nikkel vegyjele. 54. Bána
tos. 55. "Ti ..., t i ...!" - Arany János: A walesi 
bárdok. 57. Női és férfi becenév. 58. Kerget. 
59. Vegyi hatásoknak ellenálló rugalmas szer
ves anyag a gerinctelenek páncéljában. 60. 
Római hatos. 61. Hibázik. 63. Testrész. 65. 
Változatlan. 66. Megsemmisítő hatályú tilta
kozás. 67. Nyerészkedő. 68. Olasz város. 69. 
A tűz martalékává tesz. 70. Garbo egykori 
filmsztár személyneve. 72. ... Gardner ame
rikai filmszínésznő. 73. Csendes este! 74. Ma
gad. 75. Nem érkezett meg idejében. 78. 
Szapolyai János neje, magyar királyné. 80. Ma 
egy ...: Petőfi-vers dme. 81. A szálloda. 84. 
Vízduzzasztó. 85. Bolgár pénzegység. 86. Uk
rán város magyar neve. 88. "... úgy se sok, /  
Használják az okosok" (Újfalvi Krisztina). 91. 
Flazai folyó. 92. Morzejel. 93. Vissza: ének
hang. 94. Összevissza tép! 96. Szín. 98. Papír

zacskó. 103. A Ludolf-féle szám. 105. Izom
rögzítő szalag.

FÜGGŐLEGES: 1. A z idézd második sora 
(zárt betűk: É,0,S,T,E,1,R,É,N,Á). 2. Időegy
ség. 4. Fonetikus mássalhangzó. 5. Aszőlőso- 
rok között kapával felhúzott föld. 6. 
Könnyedet, fesztelent. 7. Felró! 8. Többszörös 
román válogatott, a Steaua labdarúgója volt. 
9. Épületekhez szükséges famunkákat végző 
szakember. 10 . Szomszédos mássalhangzók 
az ábécében. 11, Tömeget szétzavar. 12. Ásvá
nyi fűszer. 13. Főnév rövidítése. 14. Elza ide
gen változata. 15. A z idézd negyedik sora. 16. 
Félteke! 22. A z idézd utolsó sorának első fele 
(zárt betű: E). 24. A z idézd ötödik sora (zárt 
betűk: E,A). 27. Izraeli kikötővárosból való.
28. Orosz zongoraművész (Jakov Izrailevics).
29. A z idézd utolsó sorának második része (zárt 
betűk: R,E). 30. Védelmez. 31. Az 52. sor pá
ratlan betűi. 33. Román férfi becenév. 35. OÉ. 
38. Gabonamagvakat juttat a földbe. 42. Ide
gen női név. 45. Népes család. 46. A legmé
lyebb tengeri árok. 49. Angolna, németül. 50. 
Áll alatti zsírpárnája van. 51. Pehellyel töltött 
zsákfonna ágynemű. 56. Könnyezik. 58. Szé
ken pihen. 62. Befejezetlen étel! 64. Ebbe az 
irányba. 66. Vásárlása. 71. Etuska. 73. Szám
név, római számmal írva CX. 76. Női név. 77. 
Engem követően. 78. Járom. 79. Ötvenöt, ró
mai számmal. 82. Szibériai folyó. 83. Német 
hímnemű személynévmás. 87. Folyékonnyá 
tévé. 89. ... Felicián, magyar nemes, szemé
lyes sérelemből 1330-ban merényletet kísérelt 
meg a királyi család ellen s a királyt és király
nét megsebesítette. Ót kivégezték, családját 
harmadíziglen kiirtották. 90. Növény nagy és 
széles levele, népiesen. 95. Szín az arcon. 97. 
A távoliak. 98. A strondum vegyjele. 99. A 
múlt idő jele. 100. Tútószó. 101. Igazgató. 102. 
Kínai hosszmérték. 104. No lám.

RÁMAY TIBOR
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