
„mit rejt e szimbólum-vidék"

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT : MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT KOLOZSVÁRON 

IV. ÉVFOLYAM 1993.24. (154.) SZÁM ára 100 lej

Dürer: Nemesis

EGYED EMESE

LAUDATIO
A poéta sokszor hal meg, ritkán tá

mad fel.
Mégis: ha csókok csattannak, rózsa 

bimbózik, bor gyöngyözik: nem bír véle 
a halál.

Csúfolódik a gőgössel, kedvre deríti a 
fásultat. Felháborítja az álszentet, körül
udvarolja a szemérmest, megindítja a ke
mény szívűt.

No: szív. Bárkában, fazékban. Láng
ban. Versben, viselkedésben.

Vers. Debreceni tűzvészben, doroty- 
tyás tülekedésben, dekoltázsba rejtve, ko
porsóban.

Vers a feledés tenyerén, tündért csont
markában.

Ma is van Fársáng! Lászlók panasz
kodnak a roll szorosságára, Leventék ve
szítenek benne szívbéli ragyogással. Van, 
aki nótázni restell, van aki szólni, szaval
ni. De eljön a strófa szomszédságába, Me- 
tastasio, Pálóczi Horvát árnyékába. 
Szindbádot keresi, netán a bűbájos hírű 
Hatvani professzort?

íme: előáll egy mai Tünde, ajkát beha
rapva, szipirtyó szájjal károgja el nimfák, 
pásztorok és egyéb szégyentelenek közeli 
végét! .

Allegorikus élőképbe görbülnek a 
társai, teszik egymásnak a szépet suta fi
nomkodással, elképesztő komolysággal.

Húszéves ujjak egy akkurátus kalap
dobozból előbűvölik a bábuvá lényegült 
Zsugori uramat, színházacska elevene
dik meg a színházban.

De itt bóklászik-hadonászik egy für
tös fejű fi: a parasztdal eleven tónjára a 
kulacsnak reverendázik, ama csikóbőrét 
levedlettnek A többiekről még nem is 
szóltunk...

Elég annyi, hogy ha ma harminc diák 
nem átall így játszani; belerigmusozni- 
cincogni a hétköznapokba, csoda-e ha 
tapsikolnak és vivátoznak a láthatatlan, 
időtlen Ámorok?

Nem ismertük a hangodat, Vitéz; re
produkálni csecsemőkori jambikus kiál
tásaidat lehetetlen!

Mámoros rekedtségedet, szerelmes 
mélységű félszavaidat... Hol van már, aki 
segíthetne: Rozália s a könnyes szemű 
Lilla? Lehetetlen leírni tartalmas szavak
kal, Cimbalom, hangod törzsét, hangi- 
csáló madárodvait, recsegő ingadozását, 
néha zuhanását.

Maradsz; marad a móka mestere, a 
keszeg vagabundus, félbehagyandó ver
sek írója, szerelmek visszasírója!

Marad az eltört penna. A veszekedé
sek sírirat és a szülőföld körül. A szavak 
Árkádián túli, megmutatkozó és bujkáló 
jelentése.

A halklelkű hölgyek? Ók persze 
álomról szavalnak legszívesebben, má
morról, halálról.

A csókról? Arról inkább hallgatnak,
mosolyognak.

*
Kétszázhúsz éve született Csokonai 

Debrecenben. Csontjai sem sejdítik, ha 
Kolozsváron néhányan zenés játékkal 
szólongatjuk. Hadd próbáljuk mégis ga- 
rabondás szeretettel: VIVÁT! (Erre Echó: 
Lát-lát!)

Köszöntő
Erdélyi hagyomány-e, vagy 

más vidék, más világ, más nadó is 
örvend effélének, de nálunk a leg
nehezebb időben is kirendelte az ég 
azokat a cölöpöket, hídlábakat, 
azokat az emberi szálfákat, akire 
építhetünk, akire az életünk és a 
dolgaink fdett a szomszédság felé 
is épültek a hidak. Gálfalvi Zsolt, 
aki egykor nála idősebb nemzedé
kek szemében a legfiatalabb kriti
kusunk volt, most átlépi annak az 
életkornak a küszöbét, melyet a böl
csesség és megfontoltság jellemez.

Holott épp attól egyik pillére ő a 
romániai magyar irodalmi élet
nek,amilyen megfontolt, higgadt és 
bölcs, istenadta természete és tehet
sége folytán. Mint A HÉT főszer
kesztője s a romániai magyar írók 
PEN-csoportjának elnöke fáradha
tatlan benti és kinti képviseletében, 
érdekvédelmében ennek a kultúrá
nak: hagyománynak és új képződ
ménynek, egyaránt. Hatvanadik 
születésnapja, ez a baráti öldések- 
kel ünnepelt mívesnap is legyen 
csupán egyike egy termékeny, ön
feláldozó pályaív szilárd pontjai
nak.
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SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

Baltazár lakomája
Szigorú visszapillantás a történelm i Magyarországra

1931-ben, a "Martinovics" cí
mű drámája végére illesztett "E- 
lőszó"-ban Bánffy Miklós gróf a 
következőképp jellemezte ma
gát: "sajnos, nagyon sok vessző- 
paripám van, atór a régi futárok 
váltott lovakon, egyikről leugor- 
va, másikra fölkapva, nyargalá- 
szom e világban."

Sokoldalúsága szinte párat
lan az újabbkori magyar kultúrá
ban. Talán ezzel magyarázható, 
hogy tevékenységének alapos 
.mérlegelése még várat magára. 
Örley István már 1942-ben, a Ma
gyar Csillag hasábjain kifogásol
ta, hogy drám áival, elbe
széléseivel s regényeivel mél
tánytalanul bántak az iroda
lomtörténetek. Lényegesen azóta 
sem javult a helyzet.

D rám a és p o litik a
Legkorábban színpadi szer

zőként vált ismertté. "Naplegen
da" címmel 1906-ban kiadott 
művének méltatására Ady vállal
kozott, az egyfelvonásos 1907- 
ben tartott bemutatóján pedig 
Márkus Emília játszotta q fiatal 
nő szerepét. Ady Nietzsche s 
Spencer nevét említette bírálatá
ban, s való igaz, hogy a huszadik 
század legelején Bánffy e két 
szerző vonzáskörében gondolko
dott. Első drámájának jeligéjét 
Darwin pályatársának "A szocio
lógia alapelvei" című kötetéből 
kölcsönözte, s a cselekményt is 
"az életért folytatott küzdelem" 
gondolatának jegyében alakítot
ta.

A négy szereplő viszonya 
egyszerűen körvonalazható. A 
barlanglakó Ijjas egykor Ünővel 
élt együtt, de a nő megöregedett 
és most már Virágszál a főszerep
lő élettársa. Mindaddig, míg "az 
idegen" meg nem öli Ijjast. Az 
egyetlen jelenet rövid esemény
sora végtelen körkörösség képze
tét hivatott fölkelteni, s a némileg 
régiesített nyelven Vörösmarty 
ösztönzése érezhető — mint azt 
már Kosztolányi is megjegyezte a 
bemutatóról írt cikkében.

Örley sokkal többre becsülte 
"A Nagyúr" címmel 1913-ban ki
adott második drámát. Tény, 
hogy ez az előjátékból s három 
fölvonásból álló színmű elődjé
nél lényegesen nagyobb igényű 
vállalkozás. Attila, a hunok kirá
lya a címszereplője, aki képes le
győzni az árulókat, de Mikolt gót 
hercegnő megöli egy mérgezett

hajtűvel. Mozgalmas jelenetek
ben vonulnak föl a népvándorlás 
resztvevői, s a szerkesztés tagad
hatatlanul bizonyítja a szerző ér
zékét a színpadiasság iránt. A két 
főszereplőt magánya emeli ki a 
háttér forgatagából, s küzdelmük 
két egyenrangú és egymástól 
idegen értékrend harcaként jele
nik meg. Attila nagyon későn tű
nik föl a színen, keveset szól, és 
méltósággal, a kelő nappal szem
benézve hal meg. "Ne így. Engem 
is vigyél. (...) Ó, bár megválthat
nálak az életemmel!" — mondja a 
lány, s szavai elárulják: későn ér
tette meg, hogy a hunok királya 
nem mindennapi, sőt lenyűgöző
en öntörvényű személyiség, és 
korántsem tekinthető barbárnak.

Ehhez a nagyszabású kísér
lethez képest "Az erősebb" (1918) 
sokkal kevésbé jelentékeny alko
tás. Maga a szerző később, a 
"Martinovics"-hoz írt "Előszó”- 
ban "hevenyészett és elnagyolt 
munká"-nak nevezte e hat képből 
álló színművét. Egy okból még
sem lehet elhanyagolni. Megerő
síti azt a benyom ást, hogy 
Bánffyt erősen foglalkoztatta a 
hanyatlás mibenléte. A "Naple
genda" és "A Nagyúr" egyaránt 
olyan öregedésről szólt, mely in
kább szellemi, mintsem testi vál
tozás. Ijjas egy új emberfajta 
feltűnésekor veszíti el hatalmát. 
Ellenfele nem egyszerűen fiata
labb nála, de merőben különbö
zik tőle. Attila Nyugatról tér 
vissza, s ez némelyekben azt a 
gyanút kelti, hogy vereséget 
szenvedett, már nem képes a 
győzelemre. A harmadik műben 
a deresedő fejű Gyerőházy Julián 
gróf feleséget szerez Imre nevű, 
sokkal fiatalabb féltestvérének. A 
beteges öcs meghal— baleset kö
vetkeztében, ám annak tudatá
ban, hogy felesége inkább 
ragaszkodik Julián grófhoz, mint 
ú jdonsült férjéhez. Bánffyra 
szemlátomást erős hatással volt a 
dekadenciának Nietzsche által 
adott értelmezése. "Az erősebb" 
mintegy a "Tristan" kifordított 
változata. A fiatalabb testvér oly
annyira előrehaladott szakaszá
ba lépett a fásultságnak, hogy a 
legjobb szándékkal sem lehet se
gíteni rajta. A másik két szereplő 
azáltal tudja függetleníteni ma
gát Imre dekadenciájától, hogy 
túlteszi magát a lelkiismeret-fur- 
daláson. A református felekezetű 
Bánffy az eleve elrendelés jegyé
ben értelmezi a hanyatlást.

E harm adik színm űnek a 
gondolati ösztövérség a legfőbb 
gyengesége. Az 1926-ban kiadott 
s még ugyanabban az évben Va- 
szary Piroska, Pethes Sándor és 
mások közreműködésével a Re
naissance Színház által bemuta
tott "Maskarádban is érezhető 
hasonló fogyatékosság, bár az al
cím — "Bolondság három felvo
násban, elő és utójátékkal" — 
jelzi, hogy ezúttal könnyed bohó
zatról van szó. Egy szálloda ven
dégeit látjuk a színpadon, és a 
szereplők torzképek inkább, 
mintsem jellemek. Némely szakí
rók Pirandello hatását vélték lát
ni e műben, s való igaz, hogy 
észrevehető benne némi kapcso
lat az olasz vígjáték hagyomá
nyával. A tréfás versezetben írt 
elő- s utójáték afféle kiszólás a 
közönséghez, a "hősökből" pedig 
szándékosan hiányzik a lélektani 
mélység. A három legmulatságo
sabb szereplő Balowgh de Pusz- 
ta-Rücs, ki a tizedik századig 
vezeti vissza föl családfáját, és 
annak alapján ítél meg másokat, 
ki is volna kamarás, ha léteznék 
udvar, Kosh Imre gróf, a dúsgaz
dag földbirtokos, Id vörös jakobi
nus sapkát és "sárgaréz szov
jet-csillagot" visel, végül Katzer- 
Králik Kajetán, ki Napóleon-ka
lapot tesz a fejére és olyan 
mozgalom "vezérének" tekinti 
magát, amelyik a dekadencia el
len harcol. Kosh a "penészes elő
ítéletek" félretételét hirdeti. "Én 
megyek elöl, mindig elöl!" — 
hangoztatja végtelen önérzettel. 
Kajetán az akarat győzelméről 
szónokol s így prédikál: "Az er
kölcs a nemzet alapja." Mindhár
man szerepjátszók. A gróf 
azonnal önellentmondásba keve
redik, mihelyt elvei próbára tétet
nek, a Vezér kisstílű, öntelt 
zsarnokocska, Balowgh pedig 
bármiféle "összeesküvésben" 
örömmel részt vesz, függetlenül 
attól, miféle célokat is akarnak 
elérni a szervezkedők.

A ’Maskara” mind a maradi- 
ságot, mind a bal-, illetve jobbol
dali radikalizmust fonákjáról 
mutatja. Hasonló kétely a 'Marti- 
novics"-ra is jellemző, melyet 
1929-ben mutattak be Kolozsvárt 
és a budapesti Nemzeti Színház
ban, majd két évvel később adtak 
ki könyvalakban.

Bánffy színpadra írt alkotásai 
közül ez a legösszetettebb. Ide
gen ösztönzői közül talán Shaw 
némely műveit lehetne említeni.

Nem tartom kizártnak, hogy ben
ne kereshető Németh László tör
téneti drámáinak egyik előz
ménye.

Noha az író több vonatkozás
ban is módosított az általa ismert 
tényeken — kitalált jellemet és 
eseményt iktatott darabjába —, 
korszerű történeti tájékozódás 
alapján írta meg színművét; Sán
dor Lipót főherceg-nádornak 
Mályusz Elemér által 1926-ban 
kiadott iratait is olvasta. Koszto
lányinak a pesti bemutatóról az 
"Új Idők" számára készített be
számolójában még a mai olvasó 
is láthatja, mennyire megbotrán
koztatta a korabeli közönséget a 
darab azáltal, hogy a címszerep
lőt árulónak, pontosabban olyan 
politikusnak tüntette föl, aki egy
szerre két vasat tart a tűzben: 
vagy a császári hatalom által, te
hát fölülről szeretné átalakítani a 
társadalmat, vagy az udvar ellen 
szervezett forradalommal akarja 
elérni a szabadságjogok érvénye
sítését. Az udvar szemszögéből 
nézve Martinovics éppen jellem
gyengesége m iatt sebezhető: 
olyan egyén, kinek céljai, eszméi 
teljesen ki vannak szolgáltatva a 
hatalomnak, mely néhány éven 
belül képes támogatni, majd 
helyteleníteni ugyanazokat a tö
rekvéseket.

A "Maskara" alapján azt lehet
ne hinni, hogy szerzője ugyan 
éles szemmel látta, milyen hamis 
politikai lehetőségek állnak Ma
gyarország előtt, de nem tudott 
saját álláspontot kialakítani. A 
Martinovics-dráma megcáfolja e 
balhiedelmet. A címszereplővel 
szembeállított Hajnóczy felfogá
sát tünteti föl vállalhatónak, Id a 
darab szerint kezdettől fogva va
lószínűnek véli, hogy elbukik az 
összeesküvés, és kételkedik ab
ban, hogy a nemesség hajlandó 
lesz saját kiváltságait megszün
tetni. Célja nem kevésbé radiká
lis, mint Martinovicsé, de a régi 
rendnek csakis fokozatos lebon
tását tartja lehetségesnek.

Aki hirtelen változást sürget, 
valójában nem igazán érti a társa
dalom átalakításának szükséges
ségét. Fölszínes elme, kinek 
vajmi kevés fogalma lehet az em
beri természetről. A’Martino- 
vics" olyan szerzőtől származik, 
kinek volt alkalma megismerni a 
politika gyakorlatát. 1932-ben 
"Emlékeimből" címmel közrea
dott önéletrajzi kötetében ilyen 
keserű tanulságot vont le állam
férfiúi tapasztalatából: "Valóban 
olykor sok felebaráti szeretet kell 
ahhoz, hogy az emberiséget meg 
ne utáljuk."

Noha Bánffy színműveinek 
van helye a magyar dráma fejlő
déstörténetében, igazán jelentős 
műalkotás aligha található kö
zöttük. Más a helyzet rövidebb 
elbeszélő munkáival.
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remben, amíg magadtól nem val
lasz! — mondotta a Rettentő- 
Nagy-Ur. Harminc éve már, hogy 
mondta." Kung mindenről haj
landó beszélni, csak a császár tit
káról nem. Egy szép napon 
azután egy hím vezér szabadon 
bocsátja a kínait, hiszen a titok — 
ha létezett is — már nyilván ré
gen elavult. Kung meg van le
pődve, talán csalódott is. Meg
indul Kelet felé. Van-e esélye arra, 
hogy eljusson valahová? Ez a kér
dés éppúgy eldöntetlen marad, 
mint ahogy a kínai uralkodó tit
kára sem derül fény.

Bánffy kihagyásos elbeszélé
sei szinte kivétel nélkül nem ma
gyarokról szólnak. A "Csácsá" 
(1904) címszereplője kiszolgálta
tott cigány kőműves, "A rettentő

Történetmondás
és elhallgatás
Első elbeszéléskötetéről, "A 

fuldokló oroszlán"-ról Ady a kö
vetkezőt írta: "néhol-néhol Ke
m ény Zsigm ondot ju ttatja  
eszünkbe ez a könyv."

Bánffy legjobb elbeszélései 
valóban a századelő legjobb ma
gyar prózájához számíthatók. 
Nem vonatkozik ez olyan alkotá
saira, amelyek inkább csak ké
sőbbi regényhármasának előz
ményeként vagy mellékterméke
ként értékelhetők. Néhány ezek 
közül a hanyatlástudatnak a drá
mákban is szerepeltetett gondo
la tával foglalkozik. A 
"Heléna Spártában" (1934) 
például a Trójából tíz éve ha
zatért Menelaosznak s hit
vesének elöregedéséről szól. 
Heléna a halott Páriszra 
gondol, a királyt pedig arra 
emlékezteti a környezete, 
hogy nem ő ölte meg hitve
sének szeretőjét. Mindkét 
főszereplő visszatekintő 
korban él. Ugyanúgy a ha
nyatlást testesítik meg, mint 
a "Haláltánc" (1928) szerep
lői, kik a versailles-i kastély- 
bah laknak, az "ancien 
régime" végefelé. A haladás 
fölszínes hirdetése itt is a ha- 
nyatlás m egnyilvánulási 
formájaként jelenik meg, 
akár a némileg később el
kezdett "Erdélyi Történet"- 
ben: "Divat volt szabad
ságért, népért rajongani. 
Egyenlőség és republika! — 
gyönyörű! Parasztok — be 
szép! Ők persze olyan Rous- 
seau-féle parasztokat kép
zeltek, szelíd pásztorokat, 
kik selyembárányokat ve
zetnek bársonyszalagon és 
tilinkó mellett örökké tán
colnak."

Az első világháború 
ulán a regényíró Bánffy már 
kiszorította a novellistát, a 
korai években viszont a rö
vid történet műfajában al
kotta a legmaradandóbbat. Ebből 
természetesen nem következik, 
hogy a korai elbeszéléseket mind 
elsőrendű alkotásnak lehetne ne
vezni. Néhány ezek közül is a re
gényhárm ashoz kapcsolódik. 
Olyan szembeállítást fogalmaz
nak meg, amelyen az "Erdélyi 
Történet" szerzője később már 
túlhaladt.

"A haldokló oroszlán" (1910) 
például darwinizmusnak és ke
reszténységnek a kettősségéről 
szól. A szélü tö tt term é
szettudóstól élettársa távol tartja 
a papot, nehogy a halál közelében 
megtagadja magát az a szellemi 
ember, ki egész életében istente
len volt és az egyházak ellen küz
dö tt. T erm észettudom ányos 
potitivizmus és vallás itt még ki

zárják egymást, míg később az 
előbbi már alá fog rendelődni az 
utóbbinak.

Hasonló ellentét jellemzi "A 
szépség mint cselekvés" (1911) cí
mű történetet. Főszereplője látvá
nyos közéleti pályát mondhat 
magáénak. Igaz, anyagi tisztáta- 
lanságba keveredik, de mégsem 
emiatt lesz öngyilkos, hanem 
azért, mert tudomást szerez egy 
nagy sikert aratott angol munká
ról, melynek ez a dme: "Beauty 
the essence of wisdom". Amikor 
elolvassa a könyvet, fölismeri, 
hogy valaki más megírta azt a 
munkát, amelynek tervét ő régen 
elkészítette.

Alkotó tevékenység és köz
élet kölcsönösen kizárja egymást. 
Ennek megfogalmazására Bán- 
ffynak különösen erős indoka 
volt. Utóbb mégis túl sikerült ten
nie magát ezen az ellentmondá
son. Amikor Abády Bálint, az 
"Erdélyi Történet" főhőse már a 
cselekvés szépségéről szónokol 
Uzdyné Milóth Adrienne-nek, az 
asszony némi kétkedéssel fogad
ja a hosszas előadást. A jelenet a 
három részes regény elején szere
pel, és a mű végére a kérdés telje
sen elveszíti létjogosultságát. 
Mielőtt Abády elindul a háború
ba, mindazt elégeti, amit műked
velő módra összeírt e témáról. A 
szecesszió szépelgéseit érvényte
leníti a történelem.

Azoknak a korai novelláknak,

amelyeknek legtöbb esélyük le
het a maradandóságra, semmi 
közük a századforduló szépség
kultuszához. Szószaporítás he
lyett hangsúlyozott szűksza
vúság jellemzi őket. Sőt, olykor 
kifejezetten a hiány, a kihagyás 
tekinthető meghatározó jegyük
nek. A példázatszerűség is jobbá
ra hiányzik belőlük. Ha föladnak 
rejtvényt, nem közlik a megol
dást.

"A császár titka” (1911) cím ol
vastán megfejtésre várunk, de 
ehelyett teljesen nyitott marad a 
történet. Hőse Kung, a kínai csá
szár követe, aki a hunok fogságá
ba esett. "— Itt maradsz, ve-

A bonchidai romos Bánffy-kastély

Safranics és a kis Borbálka" (1909) 
pedig a máramarosi ruszinok éle
tét idézi föl, melynek törvényeit a 
babonák szabják meg. A "Farka
sok" (1908) a Hóra-Kloska láza
dás idején já tszódik . A két 
vezetőt már befogták s Gyulafe
hérvárra vitték. Az elbeszélés 
Hóra helyettesének, Lung Gavri- 
lának foglyul ejtését jeleníti meg. 
Roppant szűkszavú havasiak ke
rítik kézre. Egyikük egyenesen 
abból a faluból való, amelyből 
Gavrila származik. A jelenetet a 
havasokban vonuló farkasok ké
pe előzi meg s követi.

Hasonló tömörség figyelhető 
meg a "Havasi történet "-ben 
(1912). Hőse Damaszkin, kinek 
mostohafia hazajön a katonaság
ból, hogy átvegye örökségét, de a 
sihedemek végleg el kell hagynia 
szülőhelyét, mert ráterelődik a 
gyanú: elárulta az állami erdész
nek, hogy a falusi gulya a tilos
ban legelt. Valójában Damaszkin 
tette meg a följelentést, hogy 
megszerezze a fiú birtokát. Irina, 
az asszony valahogyan megsejti 
az igazságot és reáböjtöl a férjére. 
Az öregember kieszközli, hogy a 
pópa a templomban istentelen
nek mondja Irina tettét, de az 
megmakacsolja magát. Meghal 
az öregember s asszonya keser
vesen elsiratja. Nagy tort ülnek, 
mely alatt Irina végig ja jveszékel. 
Miután az utolsó vendég is eltá
vozott, az egyedül maradt öz
vegy ételt vesz elő s hozzálát a 
falatozáshoz. "A szemében, mely 
nyitva mereven a napsugárba né
zett, úgy lobogott a bosszúállás 
öröme, mint a láng."

Bánffy legjobb novelláit fejlő
déstör ténetileg nem könnyű el
helyezni. Talán még leginkább az 
expresszionizmussal rokonítha- 
tók. A ”Farkasok"-ban a hossza
san üvöltő állatok vonulása 
metaforikus viszonyba kerül a 
foglyul ejtendő, rejtekhelyéhez 
igyekvő, majd a rabságba esett 
emberrel eltávozok mozgásával, 
a "Havasi történet"-ben pedig az 
áruló nappal egy béka tekinteté
vel néz szem be, éjjel pedig 
ugyanennek az állatnak a hangját 
hallja. A történés leglényegesebb 
fordulatait sem a szereplők, sem 
az elbeszélő nem hozzák szóba. 
Gavrilát szótlanul ejtik fogságba, 
és Irina s Damaszkin sem beszél 
arról, miért is nem hajlandó az 
asszony táplálékot venni magá
hoz. A felfokozott érzékeléssel 
hosszabb szövegrész foglalkozik, 
mint a szereplők szóbeli megnyi
latkozásával. Ebben a vonatko
zásban, a látott s hallott kie
melésével az első világháború 
előtt írt rövid történetek Bánffy fő 
művének szerkezeti sajátosságait 
vetítik előre.

Folytatás a következő szám
ban.
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SZÁSZ JÁNOS

Két kor 
mezsgy é j én

Volt egy fényes szemű jóbarátunk, 
a vesezsugorodás elsorvasztotta.
Már második ifjúságomat tapostam, »
amikor egyre-másra 
elhaltak a régi Utunkosok:
Szilágyi András, Bonczos Pista, 
későbbecske Szász István, 
s az örök kibic:Tamás Gáspár.
Bukarestben sem jártam 
nagyobb szerencsével:
Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos,
H ervay Gizella, Földes László.
Közben Kolozsváron, Vásárhelyen 
örökre eltűntek nagy öregjeink:
Kós Károly, Kemény János, Molter Károly.
Saját halottaim temetőjében
öregek és fiatalok
sírjai között bolyongtam.
Harmadik ifjúságom évtizedeiben
mind árvábban éreztem magam,
és szinte hihetetlennek tűnt,
hogy ezt a légiónyi, nekem oly kedves,
de oly sok mindenkinek kedvére-üdvére való
embert én közelebbről ismertem,
és amiként nő magányom,
oly egyenes mértékben gyűlnek emlékeim.
Ideje lett volna belátnom, 
hogy megöregedtem.
Csak amikor a gyermekkori barát,
Deák Tamás,
akit olykor megbántottam, 
de aki mindig megbocsájtott, 
amikor neki is felrobbant a szíve, 
szinte érezni kezdtem, 
hogy szívkoszorúereim 
meszesedni kezdenek.
Most már fizikai fájdalomként 
érzékeltem hiányukat:
Vásárhelyi Gézáét, Tamás Mariét, 
mindenkiét, aki itthagyott.
Régi újságíró kollégákét:
Vajda Béláét, Kőműves Gézáét, Tiboldi Béláét.
Az 1977-es földrengéskor:
Dankanits Ádám,
Alexandru Ivasiuc, Veronica Porumbacu.
Azután meghalt Illyés Gyula 
és vele sírba szállt
a huszadik századi magyar irodalom aranykora.
Nincs miért felmondanom a lexikont.
Mindenkit megsirattam, 
senkit sem felejtettem el.
Meghalt apám,
tíz évre rá anyám,
egy évre rá Gyuri öcsém.
Meghalt az első feleségem, 
néhány esztendő után a második.
Most a harmadikat agyvérzés érte, 
három éve ápolom.
Ülök esténként magányosan, 
fiatalok verseit, 
novelláit olvasom, 
majd ők is megszokják, 
hogy a harmadik ifjúság után 
az öregkor következik.
Semmi vész.
Két kor mezsgyéjén 
— az egyik sokat elvett, 
a másik keveset hozott — 
ülök magamban 
titkaimat bogozgatva 
és a megérdemelt magány 
őrjítő csendjét hallgatom.
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Előbb apai nagybátyjaim 
hét fitestvérét
és családjukat pusztították el, 
azután néhány évre rá 
meghalt anyai nagyanyám, 
majd nagyapám.
Fiatal voltam, tele barátokkal, 
velük volt tele Kolozsvár.
Mintha kiszaladt volna 
lábam alól a talaj, 
amikor a szerkesztőtársunk, 
Ludasi Gyurka meghalt; 
két bűn terhelte, 
szabaddemokrata volt, 
és szívburokgyulladása.
Azután egy szép napon 
nem jött be többé 
a szerkesztőségbe Asztalos Pista. 
Az infarktus és a terror vitte el 
Gaál Gábort.
Az önkény és az elnyomás végzett 
Szabédi Lászlóval.
Még mindig fiatal voltam, 
de már korai szaporasággal 
sokasodtak halottaim.
De még nem éreztem, 
hogy minden halottam 
magányom sűríti.
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MONOSZLÓY DEZSŐ

Utolsó vadászat
Köszöntjük Bécsben élő
írótársunkat
70. születésnapján.

Amikor elaltatták, kutyává változott. Olyan 
gyorsan történt ez, hogy előző valóságáról sem 
felejtkezett el; előbbi alakja bizonytalan illatú 
múlttal mellette remegett. Ahogy azonban ha
sához, hátához, füléhez nyúlt, mellső lábait ma
ga elé meresztve, megnyugodott, hamisít
hatatlan podingó kutyának érezhette magát. 
Ezek az agártestű, sakálfülű és sakálpofájú álla
tok bátrak, kitartók és makacsak, a legsűrűbb 
kaktuszból is kihozzák a nyulat. A tulajdonság
jegyek szétáradtak izmaiban, ereiben, emléke
zetében, alig bírta kivárni, hogy levegyék 
nyakáról a láncot. Az előző napok megállapítá
sai ugyan még a levegőben lebegtek, ilyenek: 
PORCKORONGTÖRES — HARMADIK CSI
GOLYA — A JÁRÓIDEGET SZÉTRONCSOLJA 
A KITÜREMLETT PORC—BAL NAGYUJJ ÉR
ZÉKETLEN — De ő már virgonc, meztelen ku
tyaként a mondatok alatt nyargalászott, 
banánültetvények és magnóliafák mellett egyre 
feljebb a sziklás hegyoldalon.

— HARCOS! HARCOS! — hallotta a vadá
szok szólongatását. Orrában áramlott a vadá
szat aromája. Már csak szimat és fül volt. Az 
alkonyra most nem gondolt, pedig tudhatta, az 
alkony sebeket és vért hoz. Tűrheti vicsorgó 
fogakkal, amíg megszabadítják testét a kaktusz 
tüskéitől, s ha meg éppenséggel szerencsétlenül 
ugrik a bozótba, úgy járhat, mint volt kutyatár
sa, KICSI, akinek mindkét szemét kiszúrták a 
kaktuszok. A zsákmány azonban előtte lebe
gett, eltakarta az áldozatot, a bevérzett, sáros 
kutyaólt, és VÖRHENY, az undorító szagú, sze
lídített görény létezése se bosszantotta, aki min
dig ép bőrrel került ki a vadászatokból, s csak 
azon töri fejét, hogyan tehetne túl rajta, a lego- 
daadóbb vadászkutyán.

Arcába langyos szél csapódott, szemét éget
te a felkavart homok. Ez máskor is így volt, 
hozzátartozott a vadászathoz. A táj viszont ma 
mintha megváltozott voL’«a. Harcos ide-oda 
kapkodta fejét. Az ismerős banánültetvé
nyek,bokrok és fák mögött ismeretlen lomboza
tó növények bólogattak. Ilyeneket még sohase 
látott. Ő itt nőtt föl a szigeten, ahol a hegy 
tetejéről jól látszik a tenger, s a kék-fehér habok 
felett, a sárgás sziklákon bíborszínű sivatagi 
szegfűk virágzanak. Itt élt és sehol máshol, 
egyetlen szenvedélye a vadászat, egyetlen zsák
mánya az üregi nyúl. Idegesítette a felbolydult 
tájÜép. Mintha az először megpillantott növé
nyek közül sokszor látott, sokszor hallott betűk, 
szavak, parancsok leskelődnének, amire szin
tén figyelni kellene.

— Csak a nyúl érdekel — vakkantotta dü
hösen és továbbiramodott.

De az ismeretlen fák is vele szaladtak. MI
ÉRT CSAK A NYÚL? MIÉRT CSAK A NYÚL? 
Az ágak közt bekötött fejű és gézzel körülcsa
vart testű emberek himbálóztak, s a kérdést 
ismételgetőn tátogatták szájukat.

—Veletek aztán semmi dolgom—állapítot
ta meg Harcos.

— Valóban semmi — helyeselt egy eltorzult 
tekintetű férfi, de nem folytathatta, hárman 
hozzárohantak, leráncigálták a fáról és hátrafe
szítették a fejét.

— Még egyszer meg kell szúrnom — sajnál
kozott egy szikár termetű, fehérköpenyes úr. — 
Az előbbi kontrasztanyag fennakadt a nyakcsi
golya magasságában.

— Fennakadt, fennakadt, fennakadt — zúg
ták a fák.

Harcos ijedten szimatolt. Az ő hátgerincébe 
is fájdalom hasított Persze, ez a múltkori vadá

szatkor történt, egy dárda alakú tüske gerincébe 
nyomult, valami furcsa lé lehetett abban a tüs
kében, azóta világít a hátgerince. A helye még 
mindig sajog, de a hátából áradó fénysugár se 
mindennapi dolog. Ez a gondolat új erővel töl
tötte el. Igenis, csak a nyűiért, a nyúl után, kö- 
lyökkora óta erre a kalandra vágyott. Igaz, 
VÖRHENY is kihozza a nyúlat a bozótból, de 
hogyan? Vörheny semmit sem kockáztat. És fa
lánk is. Ha nem tépnék ki szájából a zsákmányt, 
minden csepp vérét felhörpölné. Harcos sohase 
kóstol bele a vadba, csak tartja. Márpedig ez 
nagy különbség és önfegyelmet kíván.

— Miért csak a nyúl? Miért csak a nyúl? — 
incselkedtek az ismeretlen növények. Harcos 
feltartott fülekkel loholt előre, a kan ciprusok és 
nőstény olajfák ligete felé.

Hébe-hóba egy-egy szép szuka neki is ju
tott, szívesen emlékezett volna rájuk, de nem 
akarta, hogy a többi kutya vagy valamelyik 
vadász beérje, az élen akart maradni, meg kü
lönben is, azoknak a szukáknak a vizeletét rég 
magába itta a homok.

— Elfelejtetted a szukákat? — faggatták a 
ciprusok.

Nem válaszolt, megfeszítette izmait, még 
néhány szökkenés és a Felfedezések Kapaszko
dójára ér. Innen már jól lehet látni a tengert, 
kagylónyi nagyságú hajókkal és titokzatos 
csobbanásokkal, amelyeket bizonyára az ott ta
nyázó óriásráják karja kavar. Hanem most a 
tenger felől is a bekötött fejű és testű emberek 
csoportja hadonászott.

— Elfelejtetted a szukákat? Miért felejtetted 
el a szukákat, Harcos?

— Nézz ide — selypítette az egyik bekötött 
fejű aggastyán, és meglékelt koponyájára muta
tott, a gézen át hatalmas daganat türemlett elő
— én, amikor kicsi fiú voltam és megfáztam, 
anyám, apám ágyam szélére ült, friss oranzsád- 
dal itattak és megsimogatták a homlokomat. 
Most meg... — a hangja siránkozva elcsuklott.

— Mire való az egész vadászat? — ordította 
a másik.

Harcos megvetően bámult a szánalmas cso
portra, s elhatározta, ezúttal minden pihenő 
nélkül éri el a kaktuszokat. Amikor már csak 
ugrásnyira volt a céltól, két hatalmas, egymás
hoz tapadó növény közt zöld tüskékkel rácso- 
zott, ablakszerű nyílást vett észre. Itt lapul a 
nyúDgondolhatta volna, de erre se volt ideje, 
mert világosan felismerte, hogy az a feketés 
húscsomó hozzá hasonló podingó kutya. Erre a 
látványra megtorpant.

— Reszket - állapította meg a tüskés bozót 
túloldalán heverő társáról.

Aztán ez a reszketés is megszűnt, a másik 
podingó meg se moccant.

— Csak a hátgerince él - motyogta Harcos
— a hátgerince világít.

Óvatosan maga elé nyújtotta lábát, hogy a 
kaktusz tüskéi meg ne szúrják. A mozdulatlan
sághoz most nem illett a vér, bemocskolná. Háta 
mögül még hallotta a vadászok szitkait.

— Meghátrált a nyavalyás, ki hitte volna — 
ügyet se vetett rájuk.

A kaktusz két oldalán, mint egymás felé 
zuhanó csillagok, két hátgerinc világított.

A vadászok ezt se látták, csak amikor a kak
tuszok fölé kapaszkodott a parányi fénygo- 
moly, akkor kapta vállához puskáját a 
legöregebb fehérköpenyes vadász. Acélpont ki
csi volt, akár egy macskaszem, vagy talán még 
annál is kisebb, mint a szentjánosbogár potroha.

JÁNOSHÁZY GYÖRGY 
Havasi tél
Alszik a medve, alszik a cserény. 
Csak egy éhes kis őzsuta matat 
párálló, kékes orral és serény 
patákkal a szikrázó hó alatt.

Alszik az erdő, alszik a fény ér.
Sok idő van még hátra tavaszig. 
Alszik a hegy, párnája hófehér, 
s rongyos felhőkből egyre havazik,

puha vattájuk már mindent benőtt, 
gyolcs rékliként tapad a mókuson, 
amint elzsibbadt ágak közt oson,

fehér álomban állnak a fenyők — 
de hósipkájuk fölött tintakék 
az Isten arca, a csillagos ég.

Telihold kínai költőkkel
Telihold néz be kandin; idebenn 
teli kancsóban szunnyadoza bor.
Az álmodó szoba zugaiból 
előlép csöndben három idegen —

nem, három jó barát és ős-rokon;
Li Taj-pó és Tu Fu és Po Csü-ji — 
s az ezeréves versek betűi 
felfénylenek a sötét polcokon,

a téli éjben tavaszi hegyek, 
virágbékés pástok kísértenek, 
bölcs remeték jádearcu lánykák;

kassziafák alatt széltől sodort 
varkocsos költők kortyolják a bort, 
s a Hold tart nékik antik mívű lámpát.

Fagyban, ínségben
Fáztam, vacogtam eleget, 
szenvedtem szörnyű teleket; 
amíg elér a legutolsó, 
szeretnék egy kis meleget.

Voltam szegény és elesett, 
mérgeztek kantin-levesek; 
amíg benyel majd egy koporsó, 
vigadnék is még keveset.

Uram, csupán azért vagyunk; 
tűrjünk, vagy felkössük magunk?
A z emberélet mért ily olcsó?

Mért nem ju t bár jó szó nekünk 
irgalmadból, s hogy még együnk; 
egy kis pohánka, sárgaborsó?
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SZŐCS GÉZA

Kicsoda Ön, Reinhold Alfréd ? 4

Méltán eltűnődhetik az elme 
ama 1932-ben megfogalmazott ígé
ret 1993-as megtartásáról, amelyet 
Reinhold Alfréd meg is cselekedett 
Kolozsváron nemrégiben.

Hisz történelmi és transzcen
dentális idők és korok, események 
és konkrét történések egybemosó- 

f dásáról, egymásbacsúszásáról, 
eggyéválásáról van itt tulajdonkép
pen szó.

Reinhold, mint az 1932-es (és a 
Névtelen Jegyző Kiadásában, Buda
pesten megjelent) Első és Utolsó Lírai 
Kötet szerzője, lényegében (és a szó' 
szoros értelmében) sem más, mint a 
Testté-lett-Irodalomtörténet, az az 
Ige, amely irodalmunk ifjabb (és 
váltig-ifjú) része számára, mind
annyiunk asszisztenciája mellett, 
hús-vér formában megelevenedett.

Nem kisebbítheti Reinhold Alf
réd érdemeit sem féltékeny irigy
ség, sem legyintő nemtörődömség: 
eme Egyetlen kötet — de milyen 
kötet! — szerzője valójában a min
dent túlélő értéket jeleníti meg, itt a 
jelenben, ebben a jegyben és jelben.

Nem Reinhold Alfréd lesz az El
ső és Egyetlen, ki önnön nevét egyet
len könyvvel fogja beírni a magyar 
irodalom történetébe. Ha egy költő
ből egyetlen sor marad, az is már 
"valami"; nem egy okleveles író har
minc kötetéből egyetlen kötőszó
nyit sem lehetne idézni; Rein- 
holdból egy kötet áll, egy kötet ma
radt, egy kötet létezik, de az "olyan", 
hogy túlél majd bizonyára egy-két- 
vagy-több évszázadot.

»Hogy miért?«
Mert "úgy van megcsinálva".
Alfréd nagyonis tudatában volt 

műve majdnem "éteri" értékének. 
Pontosabban eme örökkévalóságra 
való hajlam vagy törekvés adja meg 
éppen azt az értékgaranciát, mely a 
mű befogadásterét szinte a végte

lenségig kitágíthatja az időben. A 
befogadás anticipálása igaz ugyan, 
hogy a befogadó ráérzésére játszik 
rá, s mint ilyen, prekondícionálja és 
captatio beneoolentiae-vel befolyásol
ja azt, ám e fogás csak a legnagyobb 
profetikus hatalommal fölruházot- 
taknak engedtetett meg, s Alfréd, 
eigó, s a kötetet olvasva kétszeresen 
is: ergo, ezek közül való.

Azt hiszem, az idő 1993-ban 
már eléggé megérett ahhoz, hogy az 
Első és Utolsó mélyrehatóbb — sti
lisztikai, metafizikai, mélylélektani, 
irodalomesztétikai, stb. — elemzé
séhez valaki a sok egyetemi tanár 
vagy bölcsészhallgató közül immár 
érdemben is nekifoghasson.

Jellemző ugyanakkor, hogy Re- 
inhold Alfréd revideálására és iro
dalmi rehabilitálására nem a kötet 
kiadási helyén, vagyis Budapesten, 
hanem éppen Kolozsváron került 
sor: Alfréd apoteózisa nem a kiin
dulópont, hanem a célpont városá
ban következett be.

Mindez persze egyfelől normá
lis és logikus is. Hisz ha Reinhold- 
hatásról egyáltalában beszélhe
tünk, azt elsősorban Kolozsvár 
utóbbi húsz évének kiemelkedő (és 
többnyire transzcendentális véteté- 
sű) költészetében kell keresnünk. 
Izgalmas irodalomtörténeti kutatás 
tárgya lehetne például azt kideríte
ni, mennyiben van jelen a Szőcs Gé
za "fellegvári" költészetében 
Reinhold, avagy hogy miként is vált 
Reinhold Kolozsvár irodalmi mito
lógiájának szerves részévé, s hogy 
hogyan és milyen minőségében és 
milyen szellemi csigarendszerek 
közvetítésével áll Reinhold a 
transzközépnek nevezett irodalmi 
csoportulás (irányzat?) gyökerei
nél... vagy éppen az élén.

FRANCOIS BRÉDA

Ma este egy olyan személyisé
get üdvözölhetünk itt, körünkben, 
akinek élete még fordulatos, sors
pályákkal teli századunkban is fi
gyelem remél tóan szokatlan. Nem 
mindennapi dolog, hogy valaki 
gyerekkorától kezdve kétnyelvű le
gyen, magyar és német anyanyel
vű, ám végül is mégis angol író 
váljék belőle. Nem mindennapi do
log, ha egy költő azzal a kijelentés
sel adja ki első verseskötetét, hogy 
az az utolsó is, és ehhez következe
tes is marad. A magyar költői be
széd technikája szempontjából 
szokatlanok maguk a prózaversek 
is a harmincas évek elején. Az se 
mindennapi dolog, hogy valakinek 
ismeretlen Radnóti Miklós-versek 
legyenek birtokában, a klasszikus
sá lett költő őneki szóló ajánlásával. 
Nem sokunk alapított irodalmi-ba
ráti társaságot, ahova egyaránt el
járjon József Attila és Weöres 
Sándor, s nem tartoztak vitapartne
reink közé Rajk László vagy Fejtő 
Ferenc. Kevesen kérkedhetnénk az
zal, hogy cégképviseletet vezettünk 
volna Libanonban, vagy hogy az 
angol hadsereg önkénteseként har
coltunk volna a II. világháborúban, 
a kapitányi rangfokozatot az "intel
ligence corp" kiemelt fontosságú, 
bizalmas jellegű munkakörére cse
rélve; és kevés ismerősünk folyta
tott Norvégiában táborparancs
nokként nácítlanító, meggyőző 
munkát, méghozzá olyan sikerrel, 
hogy a fanatikus nácikból későbbi, 
ismert és megbecsült, a múltjukkal 
leszámolt közéleti emberek egész 
serege lépjen elő. Kevesek mond
hatják el, hogy előadásaikat George 
Orwell hallgatta nagy figyelemmel, 
és kevesek leveleztek közülünk Al
bert Schweitzerrel vagy Martin Bu- 
berrel, meg Radaklisnan indiai 
elnökkel. Kevesen írtunk és adtunk 
ki angolul regényt és esszékötete
ket, és kevesen ültettünk át angolra 
hibátlan időmértékes verseléssel 
Babits-poémákat.

Ki ne tudná, hogy verseskötetet 
kiadni, mondjuk ezer példányban, 
az éppenséggel ugyanaz, mint vala
melyik üzenetet ezer palackba zár
va, ezer példányban útjára bocsá
tani. Nem más ez, mint a dialógus 
megezerszerezett kívánsága és vá
rakozása, de legalábbis esélye, vagy 
lehetősége. Azé a párbeszédé, ame
lyet mindig a költő kezdeményez és 
amelyre életében gyakorta nem is 
érkezik érdembeli válasz. Sem éle
tében, s van rá eset, hogy azután 
sem. Azt hiszem, a híres-nevezetes 
palackba zárt szellem sem egyéb 
üzenetnél, vagy dialógusnál... de ez 
messzire vezetne.

Egy huszonöt éves fiatalember 
néhány száz példányban útjára bo
csátott egy üzenetet, amely ezt a 
címet viselte: Reinhold Alfréd első és 
utolsó lírai kötete; és az üzenetre nem 
érkezett visszajelzés, még Grant ka
pitány gyermekei sem találtak rá

valamely kalapácsfejű cápa gyom
rában. Közel fél évszázadnak kel
lett eltelnie, míg Reinhold 
küldeményét a kolozsvári antikvá
riumban — mely, lám, van olyan 
hely, mint akármelyik tengerjáró fe
délzete — Bréda Ferenc kihalászta 
az ismert és ismeretlen üzenetek 
zűrzavaros hullámveréséből és öt 
lejért megvásárolta. Ez volt az a pil
lanat, amely újabb, közel tizenöt év 
elteltével elhozta most közénk, Ko
lozsvárra Reinhold Alfrédot. Rein- 
hold könyve és Reinhold elképzelt 
személyisége ugyanis a kötet fel
bukkanásától kezdve beépült abba 
a kolozsvári legendáriumba, mely a 
balladák, mítoszok, viccek, elásott 
kincsek és elszalasztott történelmi 
esélyek földjén magától értetődően 
és gazdagodva burjánzik, variáló- 
dik, szövevényesedik, oly módon, 
hogy egy idő után megkülönböztet
hetetlen a valóság a képzelet játéká
tól, a történés az értelmezéstől.

Mikor 1979-ben megidéztükva 
Gaál Gábor Kör ülésén Reinhold 
Alfrédot, nem tudtunk róla semmit, 
az ülés végére pedig már abban is 
kételkedni kezdtünk, hogy Rein- 
hold Alfréd létezett-e? Túl tökéle
tesre sikerült ugyanis az a 
projekció, amely egy megkettőzött 
Reinhold Alfrédot jelenített meg el
őttünk: egyiküket a XX. századi 
magyarság pozitív énjével ruház
tuk föl, a másikat pedig a negatív 
magyar géniusszal. A széttartó, fik
tív életpályák 1956 októberében a 
budapesti rádió ostrománál keresz
tezték egymást. Miközben ez a, ma 
már megismételhetetlen happening 
zajlott, egy adott pillanatban még 
párbajra is sor került, ugyanis a te
remben felbukkant, ki más, mint — 
könnyű kitalálni — maga az elkép
zelt Reinhold Alfréd. Azt a pillana
tot használta föl, mikor egy 
akkoriban nem ritka áramszünet 
alatt a terem néhány másodpercre 
sötétségbe borult.

Ezek után egy titkot kell irteg- 
osztanunk veletek: Reinhold Alfréd 
nem létezik, és az is lehet, hogy nem 
létezett, csak mint valami álnév, 
vagy csak oly módon, mint a Rózsa
fabútor, a fiktív Anatol France-re- 
gény. Talán ha végiggondoljuk, 
amit tudni vélünk róla, beláthatjuk, 
hogy hús-vér személyiségek nemi
gen élnek olyan valószerűtlen, 
olyan szimbolikus értékekkel és 
kapcsolódásokkal teli életet, mint 
az a Reinhold Alfréd, akiről itt, az 
imént beszéltem. Nyilvánvalóan itt 
is egyfajta projekcióról van szó, 
ugyan honnan is kerülne elő valaki 
1993-ban, zsebében neki ajánlott, is
meretlen Radnóti-kéziratokkal, fi
ókjában Albert Schweitzer-leve- 
lekkel, háta mögött jó útra térített 
nádk egész légiójával?

E lhan gzott 1993. nov. 10-én  a 
Bretter György Irodalmi Kör ülésén.
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MESE A szegény halászról
A tengerparton sirályok szállingóztak, néha leereszkedtek a vízre, néha 

felszöktek a magasba. Talán játszottak. Platánfák árnyéka fürdött a tenger 
hullámaiban. Dagály volt és a hullámok a part fövenyére simultak. Az ég 
különös, vidám kékségében a nap világossága halkan áradt szét, és szép volt 
a csönd.

Mert csönd volt.
Talán csak ezért a szegény halászért volt ilyen mély a csönd, aki itt ült a 

parton és a vízbe tűnődött. A hullámoknak tetszett a halász sötét szeme és 
boldog készségükkel tükrözték a képét. A halásznak valami nagy fájdalma 
lehetett, sötét volt szeme, de nem ragyogott, erős a szava, de nem nyugodtan 
csengő.

Azután a hullámok visszahúzódtak, esteli csöndbe merült a tenger.
S ekkor a halász megszólalt:
Egy napra adták vissza az istenek éltemet,
Egy napra kellett egy élet súlyát vállalnom, hogy meglássalak téged,
S lám vártalak egész napján egyvillanásu életemnek 
és nem jöttél.

Amikor e szavak újra a csöndbe olvadtak, megjelent és a halász elé lépett: 
Hisz melletted voltam reggeled percétől most e pillanatig, melletted 

voltam, amikor szemeid képemet látták a játszó hullámokban. Melletted 
voltam, mikor leheletem arcodon játszott a simogató széllel.

Mert minden emléked, mely létemet őrizte, visszahozott engem a te 
napjaidba; s most itt vagyok nálad: ha akarod öroldét az összehajtó szirma 

I éltünk óráinak, 
fk

MESE Az istenek mosolyáról
Syracusae tetői felett megcsillan a napfény. —
Az istenek nem tudják még, hogy tiszteletükre és szerelmükért 
öltözik-e ragyogásba az emberek világa. Még nem tudják, vájjon 
nem a sötétség hírnökéül jött el e sugárzó pompa. Talán csak 
kisértés, hogy levessék szentségük szemérmét és mezítelen testük 
az embereknek adják. Talán csak csábítás, hogy források, tengerek 
öléből forró vágyódással megöntött földekre lépjenek.

És az istenek mosolyognak. Ha elvesztik e világnak színét, a 
szépséget vesztette el bennük az ember. Egyszer él csak a szépség 
szavával ajkán s azután csak kérdés szemSoen a vágya. Az istenek 
mosolyognak. És mikor mosolyognak, látják, hogy az emberek 
földjén megcsillanó fénye a napnak nem sötét kisértés féltő varázsa 
és nem ellenségül hullnak mezőkre, erdőkbe a szikrák: mert 
mosolyuk volt, mi a földet ölelte, a napnak fénye a szemükből 
parázslott és mosolyuktól menekült az árnyék.

S levetették szentségük szemérmét és testük feltárták emberek 
vágyódó ölének s az örökkévalóság hitével áldani, élnek szerelmük 
gyermekei bennünk.

Intermezzo
Első ki az arany színével szólsz hozzám üdvözlégy 
sápadt koronák övezik fejünket 
a fénykoszoruk hajunkra hullottak

Körben hullámok verdesik a partot 
táncba szívják a fáradt sugarakat 
száz éjszaka álmos zenéje szólal meg most

Első ki az arany színével szólsz hozzám üdvözlégy 
miért kérdezel: oly soká vártam rád 
a sziklák merev sírba fojtanak

Száz világ meséje terül el alattam 
szőnyeggé borul a hitek élete 
csodásak ezek a kristály cseppek

Első ki a fénylő aranysugarak 
ígéretét hoztad fejeden üdvözlégy

S a feszülő érzékek vad játéka 
parázslik benned szemeden keresztül 
tömjén vágyódik a kőfalak közül

Első

ki az arany selyemáhitatát 
varázsoltad ajkam vágyai alá üdvözlégy

MESE A z apokalypsis hőséről
Szentnek mondották akkor
pedig a templomok őrizői távoltartották oltárok népét
szemének varázsától
és ha nyugvásul visszarettentek gyávák
a bátrak szemében különös túzzé gyulladt a várás
S igy várták mind kik értették szavát
felemelt fején csillanó haragok tüzét
és büszke ajkán elhangzó jelszót
igy vágyták mind látni a kardot kezében
és pusztító lángot a hazugságok falán
igy várták mind kik szentnek mondották
és ferde sugárul leikébe világlottak.

A legsötétebb napon az Isten is megáradt 
és mindenben felzugott a múlás lehelete 
felényi pusztulásban is elpusztulhat minden.
Kezei körül kardok villámlottak 
sötét haragnak tüzét az ég vonta szemére 
és keserű ivekké meredtek ajkai

szénné varázsolt üszkös romok közt
pusztuló szemekkel égbeszakadó lelkek fölébe hajoltan
megtagadta kardját

és különös palásttal vonta be vállát a füstfelhőn 
áttörő napfény

Air
Téli éjszaka volt és hó borította a mezőket 
A nagy fekete virág mégis kiszökött a hóból és kitárta kelyhét 
Különös csodálkozó szemek fogadták és szélvész rosszaló 
zúgása
Éjszaki fagyok szavát hozta ajkán a vad szél
A nagy fekete virág mégis kitárta kelyhét
Letérdeltem a hóba és szirmát megcsókoltam
Hogy fáj e fagyban énekelni hogy fáj ily holt telekbe nyílni
varázsos szóra imaszóra ajkunkat nyitni énekelni
A nagy fekete virág lehajtotta fejét
A tél megölte
Felkeltem térdemről és körülnéztem 
A téli világ részvétlen 
Zúgott az éjszaki szél 
Hullott a halkszavu hó
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COLIN WILSON

Előszó Alfred Reynolds (Reinhold Alfréd)
A rejtett évek (The hidden years) című regényéhez

E regény szerzője a legérde
kesebb ember, akivel valaha is ta
lálkoztam. Noha ama húsz év 
alatt, amióta ismerem őt, intellek
tuális csatáink néhol igen élesek 
voltak, soha nem inogtam meg 
abban a véleményemben, hogy ő 
egy figyelemreméltó individuá
lis géniusz. A vele való találkozás 
az ötvenes évek elején késztetett 
a Kívülálló (The Outsider) dmű, 
legelső könyvem megírására. Ta
lán megéri, hogy elmondjam a 
történetet, minthogy megvilágít
ja eme különös és gyakran zavar- 
baejtő regényt.

, 1953 tavaszán huszonegy
éves voltam és a lehető legtöbb 
időt töltöttem el a British Muse
um olvasótermében. Tudtam, 
hogy Marx, Shaw, Sámuel Butler 
és H. G. Wells itt dolgoztak azok
ban a napokban, mielőtt eljutot
tak volna a megvilágosodáshoz, 
és romantikára való hajlamom 
azt a reményt sugalmazta, hogy 
eme mágia az én esetemben is 
működni fog. Ebben az időben a 
Fulham- Western Fever Hospital 
kapusa voltam, épp akkoriban 
bomlott föl a házasságom és Ritu
álé a sötétben (Ritual in the Dark) 
című regényem negyedik vagy 
ötödik változatán dolgoztam.

Azon a reggelen közel mint
egy tucat könyvet olvastam az 
egzisztencializmusról, köztük 
egy olyan kötetet, amelynek ge
rincét Kierkegaard nevének fer
de aranybetűi díszítették. Délben 
kimentem a városba, hogy elfo
gyasszam szokásos szendvicsei
met az Easter Island hatalmas 
kőszobrai alatt. Amint ott üldö
géltem sütkérezvén a napon, egy 
keskenyre m éretezett fiatal
ember ült le a mellettem lévő 
padra, és azt mondta: "Látom, Ki- 
erkegaard-t olvasod. Kíváncsi 
lennék, láttad-e Heideggerről 
írott tanulmányomat?" A fiatal
embert Amerikából küldték ide 
ösztöndíjjal Angliába; azt mon
dotta, úgy rémlik neki, látott már 
engem valahol, mire én azt vála
szoltam, hogy valószínűleg a 
Speakers'Corner-en láthatott a 
Hyde Parkban, ahol is gyakran 
szoktam szónokolni az anarchis
ta platformon vasárnap délutá
nonként .Erre ő különösképpen 
érdeklődőnek látszott és azt aján
lotta, hogy esetleg találkozhat
nék egyik barátjával... Azt nem 
magyarázta meg, hogy miért, de 
huszonegy éves korban az embert 
nem zavarják az ilyen dolgok: ré
szese szeretne lenni az életnek, 
mindegy, hogyan. így hát elfo
gadtam a meghívást a vacsorára.

Néhány nappal később, egy 
szombat este a Warwick Avenue 
egyik ajtaján kopogtattam. Tony 
— a fiataí amerikai —- engedett 
be. Egy kis, könyvekkel zsúfolt 
szobába vezetett, és egy közép
korú embernek mutatott be, aki
nek lágy, barátságos barna szeme 
és enyhén idegen akcentusa volt. 
Ez volt Alfred Reynolds. Impo
náltak nekem a könyvei, úgy
szintén a gramofonlemezek is — 
amelyek természetesen 78-as for- 
dulatszámúak voltak — vastag 
album aikban: Beethoven,
Brahms, Bruckner. A vacsora föl- 
ségesen dvilizát fogásokból ál
lott: magyar konyhaművészet 
paprikává^ fokhagymával és vö
rösborral. Úgy tűnt, mindenképp 
meg akart szólaltatni: iroda- 

. lomról, filozófiáról, zenéről be
szélgettünk. Meg voltam ha
tódva. Nyilvánvaló, hogy egy 
rendkívül széles műveltséggel 
rendelkező ember volt, s abban a 
Londonban, melyet én ismertem, 
olyan volt ő, mint egy oázis a 
sivatagban. Teljes Hesse-soroza- 
ta volt németül. Meglepettnek 
látszott, hogy ismertem a Magis
ter Ludi-t — Hessének egyeüen 
angolra fordított regényét, és 
ajánlotta, hogy olvassam el a 
Narzis és Goldmundot, amely — 
mondotta — Hesse legnagyobb 
regénye, és a Steppenwolfot. A 
vacsorát követően Tony halkan 
elsurrant, és én arra kértem Alf
rédét, mondja meg egyenesen, 
őszintén, miért hívott meg vacso
rára. A történet, melyet elmesélt, 
nagyon különös volt. Az 1930-as 
évek elején Alfred ellenzéke az 
akkori magyarországi rendszer 
ellenzékében volt; igazi 
neve Reinholch volt.
Félzsidó volt. Mikor a 
nácik uralni kezdték 
Európát, kortársához,
Bartók Bélához hason
lóan úgy döntött: me
nekülni fog. Angliába 
jött, s mikor a háború 
megkezdődött, az an
gol hadsereghez csatla
kozott. M inthogy 
számos nyelv ismereté
nek volt birtokában, be
leértve a magyart, a 
németet, a franciát és 
úgyszintén az angolt is, 
hamarosan beszervez
ték a hírszerzésbe. Az
tán  v éget ért a 
h áb o rú ; ex-nácikat 
tartóztattak le és tet
tek próbára. De a szö
vetségesek  úgy  ta 
lálták, hogy ezzel a

kérdéssé kapcsolatban létezik 
egy roppant érdekes kérdés: ama 
intelligens és lelkes fiatal
emberek ezreiről volt szó, akik 
nem voltak elég idősek ahhoz, 
hogy az 1930-as években csatla
kozzanak a nád párthoz, de akik 
állampolgári hűséget esküdtek 
Führerjüknek a háború utolsó 
napjaiban. Berlin utolsó nagy üt
közete, Hitler halála a bunkerben 
könnyen válhatott volna hősi le
gendává és még idejében föltá
maszthatta volna a földalatti 
nád-mozgalmat a fiatal fanatiku
sok vezetése alatt. És Alfrédét 
arra kérték, nézze meg, mit tudna 
tenni eme időzített bomba ha
tálytalanításának érdekében.

A legelső nap, mikor a tante
rembe lépett, amely tele volt fia
tal ex-tisztekkel, az ellenségesség 
teljes kőfalába ütközött. Ezek a 
foglyok mindenre vártak, csak 
arra nem, hogy szeretett Führer- 
jükről beszéljék le őket, különö
sen, ha ezt egy magyar hang
súllyal beszélő zsidó tette... De 
Alfred nem próbált a nádzmus- 
ról beszélni nekik. Arra gyanak
szom, úgy tett, mintha egyhén 
zavarban lenne, mintha nem is 
tudná, mit keres ott. őszinte, sze
mélyes kérdéseket tett föl nekik, 
olyanokat, amelyek meglehető
sen ártatlanoknak tűntek, és az 
otthonukról beszéltette őket. Az 
első ülés után megnyugodtak, 
mert nyilvánvalóan ártatlannak 
látszott és képtelennek arra, hogy 
valakit is megtérítsen... Amikor 
Alfred visszaterelte őket a nádz- 
mus témájára, egyetlen kijelen
tést sem tett, egyszerűen kér
déseket tett föl. Nemsokára már

egymás között vitatkoztak, mi
közben ő meleg, atyai mosolyá
val ott ült közöttük, hagyta őket 
beszélni, csak alkalm anként 
szúrván közbe egy-egy kérdést. 
Mint minden értelmes fiatal*- 
ember, ők is imádtak vitatkozni; 
s a hadseregben szinte ki voltak 
éhezve a gondolatokra. Alfred 
nem denazifikálta őket, ők saját 
maguk denazifikálódtak.

Alfred fölöttesei teljesen meg 
voltak döbbenve; nem értették, 
hogyan sikerülhetett ez neki, és 
semmi kétség, hogy ugyanannyi
ra meg lettek voína lepődve, ha 
Alfred azt mondta volna nekik, 
hogy eme módszert Szókratész- 
től tanulta.

Sikere továbbra is figyelemre 
méltó volt. Aztán fontos szerepet 
szántak neki az átnevelési prog
ramban. De megoldván egy föl
adatot: egy másikat teremtett. 
Ezekkel a ragyogó képességű/ 
fiatal németekkel megízleltette 
önnön gondolataiknak a zama- 
tát; s mint egy pszichiáter, ő lett 
az a patemáfis figura, akire ezen
túl rávetítették állampolgári hű
ségüket. Most már tökéletesen 
egyetértettek vele abban, hogy 
az, amire Európának szüksége 
van, az egy fiatal idealistákból ál
ló új nemzedék, amely keresztül
lát a régi totalitárius értelmet
lenségen, s amely soha többé 
nem ül karba tett kézzel, s mely 
soha többé nem engedi meg egy 
Hitler, egy Mussolini vagy egy 
Sztálin fölülkerekedését. Nekik 
Spinoza, Moses Mendelssohn, 
Hermann Hesse, de ugyanakkor 
Alfred Reynolds tanítányainak 
kell lenniök...

Fordította HODOR ADÉL
A fordítás:THE HIDDEN YEARS 

by ALFRED REYNOLDS, INTRA- 
DUCTION by COLIN WILSON, CAMB
RIDGE INTERNATIONAL PUBLI- 
CHECS, LONDON, 1981, pp. 1-3
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f e k e t e  VINCE

A földbelátó
Bubafej, aki "civilben" csak 

egyszerű részeges volt, s aki 
rendszeresen éjféli kocsmázásai- 
ból hazatérve feleségét busásan 
elverte, ha az ismét hitetlenked
ve fogadta a bizonygatást kivéte
les képességéről, m iszerin t 
belelát egy méterre a földbe, fö
lötte olajozott állapotban lépett a 
családi ház küszöbére. Ami az 
asszonynak szokatlan volt, az 
csak a kora esti, félnyolcas betop- 
panás, hiszen messze volt még 
tizenkettő, mikorra—az előzetes 
tapasztalatok szerint — várható 
lett volna. Majdhogynem párás 
lett a tekintete, alighanem fiatal
korukat juttatta eszébe, "mikor 
még nem volt így elmenve az 
urának az esze", rendszeresen 
hazajárt, nagy ritkán emelt poha
rat a szájához, akkor is csak or
vosságként forgatott meg benne 
egy-két korty erőset, s olyan sze
rény, halkszavú, ártatlan előéle
tű, feddhetetlen jellemű fia
talember volt, hogy a pap a je
gyesoktatás utáni gyónásukon 
aüg akart hinni a fülének, mikor 
ő — alig tienkilenc éves hajadon 
— égve a szégyentől, s az izga
lomtól, közelebb hajolva a gyón- 
tatófülke rácsához, melynek 
túloldalán a kövér tokájú plébá
nos szundikált, alig merte ki
mondani szemérmetesen, aka
dozva (hogy még isten se hallja): 
"paráználkodtam, atyám". Az 
erény embere felkapta a fejét, lát
ható lag  m eghökkent, törült 
egyet homlokán, az ilyesféle 
megnyilatkozás nem lehetett túl 
gyakori a pályán, különösen a 
szent kötelékre még nem lépet
teknél. "Ez nagy bűn, fiam" — 
csiholta ki zavarában a választ az 
atya. Nehezen kapott feloldo- 
zást, azon a héten vagy száz 
imádságot kellett elmondania 
vezeklésképpen, m egszabott 
időpontokban; de hogy végre 
megszabadult a lelki súlytól, s 
kiléphetett a fülkéből, Bubafej, 
akit akkor még tisztességes ne
vén nevezett mindenki, s még 
alig rúgta el a huszonötöt, a kö
zelben várakozott, s szemmel lát
hatóan erős lelkigyakorlatot 
tartott, kezeit tördelte, tekintetét 
a szemközti falon díszelgő giccs- 
Máriára függesztve, és persze, 
semmit sem sejtve az asszonyi 
árulásról, rögtön belépett leendő 
felesége után és sehogy sem 
akarta megérteni az addig jószí
vű és "rendes" plébánost, hogy 
már több mint félóra gyóntatás 
után is kitartóan ismételgeti: 
-'Van még egy bűnöd, testvérem!

Erősen gondolkozzál!". Gondol
kozott is, amilyen erősen csak le
hetett, szerfelett törte a fejét, ám 
nem bukkant a lélek legmélyén 
sem több bűnre, s esküdözött 
volna égre-földre, de itt azt nem 
lehetett. Hogy a dolog aztán 
hogy sült el, lassan homályba 
merült. Bizonyosan dupla adag 
imát rótt ki a megboldogult le
gényélet utolsó hetére a lelkiis
meretes egyházfi, aki már rég a 
túlvilágon irtja az elburjánzó bű
nöket. Az akkori szerelemből és 
fiatalemberből, mint a lélek, a ja
va eltávozott, s ami megmaradt 
némi salakként, teljes anyagi va
lóságában, most toppant be a 
szobába, meglehetősen korán a 
családi hagyományokhoz ké
pest. Arca komor volt, szemében 
különös fények villogtak, s csak 
annyit mondott: "Megvár.!". Ez 
volt arcának a félelmetesebb vál
tozata, aminek viselőjétől taná
csos volt tartani, s csínján bánni a 
szavakkal. Egyébként a faluban 
is eléggé balladai hangulat ural
kodott: (fél)homály, szaggatott
ság (az esti vecsemyére húzták a 
nagyharanggal) stb. egyszóval 
jónéhány szükséges kellék meg 
lett volna a tragédiához, éppen 
csak a drámai monológ hiány
zott, amit most az asszony elkép
zelése szerin t Bubafej fog 
teljesíteni. Ám ő most alig csiholt 
ki magából egy-két szót, azt is 
nagyon sejtelmesen és titokzato
san. Második szava, amit sikerült 
jól érthetően kivennie az asz- 
szonynak, már ismerős volt: 
"Változtatunk!", sőt, még egy
szer: 'Változtatunk!". Bár a meg
szeppen t feleség nem sok

kapcsolatát látta e két szónak az 
előzővel, üdvösségesebb dolog
nak találta — a szájbaverést elke
rülendő — meg se próbálkozni 
(legalábbis fennhangon) a férfi 
csapongó asszociációi között - 
ebben az állapotában — valami
féle kapcsolatot is teremteni, in
kább azon törte a fejét, hogyan 
sikerülne ezt a rejtélyes, dülön
gélő, vodkabűz-kazánt meghitt 
viszonyba hozni az ággyal. Alig
hanem a férj rejtélyes kedélyvál
tozását is a nap furcsaságai közé 
sorolja a récelábbal született csir
ke, meg a kelepelő Pucás Erzsi 
látomásához, aki már legalább 
negyedszer látta közeledni a vi
lágvégét, de most valahogy, vala- 
m elyik titokzatos érzékével 
felfogta, hogy itt 'komoly dolog
ról van szó". Azt, hogy férje ré
szegen egy méterre belelát a 
földbe, "már megszokta", illető
leg jobbnak látta megszokni, ha 
nem akarta a kivételes képesség 
bizonygatásának másnapi, ké
kes-zöldes lenyomatait ábráza
tán a falu között hordozni. A 
legutolsó demokratikus puhító 
akció ugyanis vizes kötéllel tör
tént, s kivételesen vasárnap déle
lőtt, épp amikor a nagymiséről 
jött hazafelé az ünneplőbe öltö
zött tömeg. Szerencséjére (vagy 
szerencsétlenségére) m iután 
vagy háromszor (mesei szám!) 
körbekerülték az udvart, s a ke
mencét -  elől ő, utána a férfi ken
derkötéllel —, nem lévén más 
választása, hirtelen kiugrott a ka
pun, utána rögtön Bubafej, s 
vagy jó húsz métert üldözte, mi
kor megpillantotta a szembe 
hömpölygő embereket. Isteni 
szerencse, hogy így, kába fejjel 
sem hagyta el a lélekjelenléte (a 
falu száját nem lehetett volna ki
állni): megállt, szusszant, majd 
észbekapva a még mindig fejve
szetten menekülő asszony után 
kiáltotta: "Aztán hozz gyufát is!", 
azzal megfordult, s mint aki jól

végezte dolgát— elküldve sziva
rért az asszonyt —> visszament 
az udvarba, ahol aztán békésen 
az ott tébláboló Fukszi Ferdvel, 
ivócimborájával folytatták az id- 
dogálást. Ezután az, hogy bele
lát-e a földbe az ura vagy sem, 
nem érdekelte különösebben, 
megtanulta (a bőrén), hogy na
gyon komolyan kell fogadnia a 
rendszerint elhangzó, provokáló 
mondatot, mintha csak akkor 
hallotta volna első alkalommal, s 
természetes érdeklődést kell mu
tatni az "ügy" iránt. Most is már 
fel volt készülve, hogy végighall
gassa, hogy mi mindenre fel le
hetne használni az ő tehetségét, 
"ha a világ nem lenne ilyen kur
va". Különben a faluban már 
mindenik fontosabb embernél 
nyilvánosságra hozta e képessé
gét, és — ha ez kétségesnek tűnt 
— akár demonstrálta is. A pap 
figyelm esen végighallgatta , 
majd azt tanácsolta neki, hogy 
hinni kell istenben, az ö  hatalma 
végtelen, mi nem lehetünk képe
sek arra, amire ő , egyszóval: ami 
az istené, az az istené, s ami az 
emberé, az az emberé; ezt ő is 
tudta, csak éppen úgy, hogy: lúd 
lúddal, tyúk tyúkkal. A népta
nácsnál éppen csak ki nem hají
tották, a helyi borvíztöltőde 
igazgatója pedig alkalmazta vol
na munkásként, de ő csak úgy 
lett volna hajlandó szabadfoglal
kozású részegesből átigazolni a 
töltődéhez, ha úgy veszik fel, 
mint földbelátót. Még azt is meg
ígérte, hogy legkésőbb egy hóna
pon belül (csak ennyi haladékot 
kapjon új munkakörében) a na
gyon leromlott Nemere borvízet, 
amelybe vízerek ömlöttek a sok 
téves és hozzá nem értő fúrás kö
vetkeztében, feljavítja, olyan új 
eret keres a földben, ha adnak 
mellé legalább két embert, aki

» > »  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 10. oldalról készülődő cikornya többi ele

mét.
csak ásson, ő meg röntgenszeme- Alig hajnalodott, a kora reg
ivel vizsgálgatja a talajt, s utasítja ge]j hatórás vonatig még lehetett 
ezeket, hogy olyan ereje lesz an- vagy két óra. 
nak: "orrfacsarás nélkül senki
nem lesz képes meginni . Persze, Pucás Erzsi, a jósmadár kora 
munka nélkül maradt, tudó- reggel, alighogy felkelt s bein- 
mányát a kertben próbálgatta, dúlt egy rossz vasalóval a szom- 
feltúrva a gyepet, elszaggatva a szédba, a falu ezermesteréhez, s 
fák gyökerét, de még csak a föld- mindentudójához, aki egyaránt 
be előle elásott pálinkásüvegek- értett a tévé-rádió javításához, 
nek sem bukkant nyom ára, mint a bicikli szereléséhez, vagy 
"Nincs itt sem m i, mondogatta az edényfoltozáshoz, s kinek az 
munka után kimerültén más- apja még most, nyolcvanévesen 
hol kell keresni . is rögtön reszketni kezd félelmé

ben, ha öblös némberhangon ne- 
— Bizonyúristen, még csak vét hallja kiabálni: "Pista! Pista!", 

egy méterkét! — kérlelte Bubafej pedig a felesége már rég nem él, 
a már jókorára ásott gödörből ki- odaütötte a föld egyszer, mikor 
kászálódott, s a földhányás mögé agyagért volt, az öreg nagy meg- 
ásót, csákányt, lapátot odaverő, könnyebülésére; de azért emlé- 
káromkodó, toporzékoló Kecs- hül "Pistában" a frász benne 
kés Arpikát. maradt, mert ez az asszony nem

, — Az úristenre kérlek, még hagyta nyugtát még kora öreg-
egy métert ásunk, s kész! — igye- korában sem, a szomszédok még 
kezett a lelkére beszélni Arpika most is mesélik, nap mint nap 
felakadt, fél üvegszemével, s an- hallották az öreg mormogását, 
nak eleven társával farkasszemet amint a hívó szóra a csűrajtóból 
próbálva nézni emberünk, de az visszafordulva — megfosztatva 
annyapicsázós dühöngő-köpkö- a szénabeli jótékony pihenéstől 
dőt még a feles üveg látványa _  a ház felé vánszorogva, a lép- 
sem hatotta meg túlságosan; ki- csők tetején türelmetlenül vára- 
meresztett szemében por, föld, kozó asszony irányába, bajusza 
izzadtság keveredett vastag, sár- aiá mormogja: "Jaj, istenemT 
gásbama péppé, s ragacsosan ki- megint baszni kell!" 
ült a szemhéjra, keze fejének ide- puCas Erzsi most ide indult 
ges, törlő mozdulataitól még a egy rossz vasalóval a hóna alatt, 
tarkójára is jutott egy-két kecses mikor a tetőn átbukó dűlőútról 
ívű huzintás belőle. Pedig ha va- fejveszetten befele rohanó Kecs- 
laki, akkor Kecskés Arpika a ki- kés Árpikéval találta szembe 
sérletezés embere volt, a nagy magát. A Butu alatt, ahol ő is la- 
felfedezések reménye éltette, s kott, a kertje végében már a fe- 
ennek a vad kísérletező kedvé- nyőfákat suhogtatta a Torok felől 
nek köszönheti, hogy fél szeme érkező száraz, őszi szél, s mint 
világát elveszítette, mikor a kecs- egy hatalmas óriás magasodott 
kék mellől a városka építőtelepé- az erdő fenyőitől balra a hegy
re kerülve, a földből előkerült, orom, oldalában az elhagyott kő
második világháborús kézigrá- bányával, m elyet benőtt a 
nátból vasvágó fűrésszel és hi- SZamárkóró, a keserűlapi, s a ki- 
degvágóval kőműves függőt fejtett kövek helyén, a bánya ölé- 
akart készíteni. A függőből ben ebihalak, s békák tenyésztek 
ugyan nem lett semmi, a fél sze- az összegyűlt, zöld vízben. Árpi
mét kiverte, mikor felrobbant, s ka nem lassított, nyála csörgött, 
alig maradt testrésze, amely meg az üvegszeme a Homloka felé kí
né sebesült volna, ezenfelül még fordulva, felakadva, s az ellenke- 
az addigi dadogása is felerősö- ző oldalon, bal kezével a haját 
dött, a szóeleji kemény mással- tépve vágtázott alá, mint egy 
hangók után általában nagy megkergült juh, a köves dűlő
szünet következett, az erek kida- úton. — Bolond ez, vagy mi tör- 
gadtak halántékán, levegőt vett, tént veie? _  álmélkodott, s már 
s mintha csak egy kényelmetlen fordult volna be az ezermester 
félreserdntésre készülődne, egy- kapuján, amikor a bánya tetején, 
huzamban kiseprintette a mara- égre kalimpáló kezekkel meglát- 
dék hangokat is. Szerencséjére ta a "Másikot", akinek öblös kiál- 
Bubafej már félszavakból, fél- tását a reggeli szél jól hallhatóvá 
hangokból ki tudta hámozni a tette:
"mondanivalót". Most is ezt tette, "MIT ÉREK VELE?", de túr- 
mikor Arpika az anya szóhoz télén a reggeli vonat elnyújtott 
próbálgatta illeszteni fújtatva-to- sípolása elnyomta az ismerős, ri- 
porzékolva a b és a k hangokat, kácsoló férfihangot, a környező 
Hirtelen kezébe nyomta a flas- dom bok pedig , m int ping- 
kót, Arpika a k után egy nagy ponglabdát dobálták ide-oda a 
sóhajt hallatott, s egy határozott reggeli derengésben a foszlányo- 
mozdulattal a palack szájával el- hat.
zárta hangképző szerveinek út- _  Hm! _  mondta Erzsi, s 
ját, s meg sem kísérelte tovább belépett a kapun, 
kimondani a tán összetett szónak

D ecem beri
évfordulók

1 — 40 éve halt meg Laczkó Géza magyar író
100 éve született Ernst Toller német költő

2 — 125 éve született Francis Jammes francia költő
75 éve halt meg Kaffka Margit magyar írónő 
75 éve halt meg Edmond Rostand francia drámaíró

3 — 1910 éve született Anna Komnéna görög történetírónő
4 — 110 éve született Nicolae Cartojan román filológus

60 éve halt meg Stefan George német költő
280 éve született Gasparo Gozzi olasz író
110 éve született Tompa László romániai magyar költő

5 — 190 éve született Fjodor Ivanovics Tyutcsev orosz költő
6 — 180 éve született Nyikolaj Platonovics Ogarjov

orosz költő
7 — 120 éve született Willa Cather amerikai írónő

130 éve született Svetolik Rankovics szerb író
8 — 80 éve halt meg Rudnyánszky Gyula magyar költő

90 éve halt meg Herbert Spencer angol filozófus
9 — 130 éve született Borisz Dmitrovics Hrincsenko ukrán író
10 — 875 éve halt meg Ibn Rusd arab filozófus
11 — 75 éve halt meg Ivan Cankar szlovén író

150 éve halt meg Casimir Delavigne francia költő
12 — 190 éve született Gerald Griffin ír író

70 éve halt meg Raymond Radiguet francia író
13 — 300 éve halt meg Dosoftei román író

130 éve halt meg Friedrich Hebbel német drámaíró 
90 éve született Petrov orosz író

14 — 440 éve halt meg Hanibal Ludc horvát költő
490 éve született Nostradamus francia költő

15 — 140 éve halt meg Georg Friedrich Grotefend német tudós
380 éve született Francois de La Rochefoucauld francia író

16 —110 éve született Kós Károly romániai magyar író
17 — 90 éve született Erskine Caldwel amerikai író

120 éve született Ford Madox Ford angol író 
100 éve született Erwin Piscator német drámaíró 
720 éve halt meg Rúmi iráni költő

18 — 190 éve halt meg Johann Gottfried Herder német író
860 éve halt meg Hildebert de Lavardin francia költő 
90 éve született Ilarie Voronca román költő

19 — 30 éve halt meg Leo Kiacseli grúz író
20 — 90 éve halt meg Id. Ábrányi Kornél magyar író

20 éve halt meg Kardos Tibor magyar irodalomtörténész 
25 éve halt meg John Steinbeck amerikai író

21 — 250 éve halt meg Francesco Xavier de Men ez es
portugál költő
420 éve született Mathurin Régnier francia költő

22 — 150 éve halt meg Tamanaga Sunszui japán író
23 — 75 éve született Mándy Iván magyar író
24 — 200 éve született Déryné Széppataki Róza magyar írónő

150 éve született Lydia Koidula észt költőnő
130 éve halt meg William Makepace Thackeray angol író
30 éve halt meg Tristan Tzara francia költő

25 — 480 éve halt meg Johann von Amerbach svájci nyomdász
26 — 140 éve született Wilhelm Dörpfeld német történész

70 éve született Hajós József romániai magyar filozófus
27 — 60 éve halt meg Ánatol Vasziljevics Lunacsarszkij

orosz író
28 — 210 éve született Giovanni Berchet olasz költő

125 éve született Bucura Dumbrava román írónő
29 — 120 éve született Ovid Densusianu román tudós

110 éve halt meg Francesco De Sanctis 
olasz irodalomtörténész

30 — 425 éve halt meg Roger Ascham angol író
120 éve született Bánffy Miklós romániai magyar író 
420 éve halt meg Giambattista Giraldi Qnzio olasz író

31 — 190 éve született Jósé Maria de Heredia y Campu-
zano kubai költő

10



szöveggyűjtemény sze rk esz ti: K. JAKAB ANTAL

REMENYIK SÁNDOR VERSEI
Az építész fia
"Az építészet megfagyott zene."

Apámban a muzsika megfagyott.
Nem lírizjüt. Arányok érdekelték,
S nyugodt vonalak, egyszerűk, nagyok.

Az én fejembe, bárhogy erőltették,
Nem ment a számtan s geometria. 
Álom-part felé hullámzott a vérem,
És költő lett az építész fia.

Sokáig azt hittem, a dal egészen 
Anyám lelkén át sugárzott belém, 
Tűzhely-oltáron feláldozott vére 
Lappangó cseppje minden költemény.

A nem sejtett apai örökségre 
Eszméltet most mások ajkán a szó:
"Bár lelke lágy, a verse vas-szilárd, 
Nem áradozó, nem is olvadó, 
ó  az építők fajából való."

Én építész!... a versek építésze!... 
Apám, nézd titkos törvényét a vérnek: 
Oly távoleső mesterségeink 
Valahol látod, mégis összeérnek. ■

A sirály születése
Apja nem volt és nem volt anyja sem. 
Fészek-odúban nem költötte ki 
Epedve búgó madárszerelem.
A legelső sirály
Fehér villám a fekete vizen,
Csak úgy támadt, magától, —
Fészek helyett dühöngő tengerárból.

Az ős-tengeren dühöngött a szél,
A hullámok dörögve tornyosultak,
Majd égbe szálltak, majd pokolba hulltak, 
Az ős-vizek veszett démonai 
Vihart arattak, mert szelet vetettek, — 
Csak Idke nem volt még a fergetegnek. 
Teremtett hát lelket maga magának.

Egy hullám jött a part sziklafalának, 
Hegy-magas, bús-fekete, iszonyú, — 
Hullám, milyet még nem látott a part 
És nem kavart fel égiháború.
Rendült a szírt, amelyre fölcsapott,
A tajték szikrázott a szírt előtt, —
S a tajtéknak e percben szárnya nőtt!
Két hófehér szárny. Velük lebegett 
A vihar lelke a vihar felett.

Való igaz: én is csak építettem,
Egy—egy sor vas-traverzét róttam át 
A vers-épületen, — és megvetettem 
A fölösleges ornamentikát.

Valóban igaz: mindig volt alapom.
A mélybe ástam szigorú falat, 
úgy hágtam emeletről-emeletre,
S szerettem a nagy, nemes vonalat.

Való igaz: mindig volt teteje 
Költeményemnek — s néha tornya is,
S nem játékból, de azért építettem,
Hogy lelkek lakhassanak abban is.

Való igaz: bennem sem olvadott 
Egészen fel a megfagyott zene.
De vámon vesztve, réven nyertem én,
S versem gátja lett versem ereje.

Én építész... a versek építésze... 
örvénylő, mély törvénye van a vérnek: 
Új formát ölt és más dimenziót...
Apám, köszönöm ezt a örökséget.

Kolozsvár, 1927 január

Az ige
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!

És aki költő, az legyen király,
És pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz,
S királyi nyelvhez koldus-dadogás, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Bet borát issza,
Bőre néz s csak néha-néha vissza —,
S a kelyhet többé nem engedi el!

A fordító
Károli Gáspár emlékezetének  

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekű,
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszdyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás jaj, kísérteibe is visz.
A fordítás, a fordítás — alázat.
Fordítani annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az édes szittya nyelv 
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek 
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van jézusához,
Félig 6 viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt.

Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél — magyarul.

Kolozsvár, 1929 március 12

REMENYIK
SÁ N D O R

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. 8. 
30. — Kolozsvár, 1941. 10. 24.) költő, szer
kesztő. Apja neves és vagyonos építészmér
nök. Reményik a középiskolát Kolozsváron 
végzi. Jogi tanulmányait is szülővárosában 
kezdi, de nem fejezi be, részint mert kevéssé 
érdekli a jogtudomány, részint mert már ek
kor fellép ideges szembetegsége. Hivatalt 
sohasem vállal, örökségére támaszkodva, 
irodalmi munkásságának él. Az öncélú mű
vészet fényűzése azonban idegen tőle; mint 
"a versek építésze" szenvedéseink, öröme
ink, erkölcsi magatartásformáink felmutatá
sát tartja feladatának. Az első világháború 
fejleményeivel ránkszakadt tragédiáról szó
ló népszerű magyarságversei az anyaor
szágban jelennek meg, Végvári álnéven. Fa
gyöngyök (1918) és Csak így (1920) c  kötetei
ben a mindennapi élet szürke tényeit nagy 
hatású jelképekké növeszti, s ez költészeté
nek jellegzetes vonása marad mindvégig. 
Kezdettől, 1921-től fogva főszerkesztője a 
Pásztortűz c. folyóiratnak; s ebben a minő
ségében jelentősen hozzájárul a transzilva- 
nista eszmevilág kialakításához. Az elkép
zelés magva nála; az erdélyi magyarok, ro
mánok és szászok meg kell hogy békéljenek, 
mégpedig a különállásukban is közös törté
nelmet tükröző nemzeti kultúrák ápolása s 
ezek nemes versengése alapján. Lírájának 
gyors felívelését, majd tetőzését hozzák meg 
az újabb kötetek; Vadvizek zúgása (1921), A 
műhelyből (1924), Egy eszme indul (1925), At
lantisz harangoz (1925), Két fény között (1927), 
Szemben az örökmécsessel (1930), Kenyér he
lyett (1932), Romon virág (1935). A következő 
időszakban — elhatalmasodó betegsége és 
szemléleti elbizonytalanodása miatt — köl
tői termése megcsappan. Súlyos belső vias- 
kodás után születnek meg az utolsó verses
könyvek, közülük a posztumusz Egészen 
(1942) tartalmazza a Korszerűtlen versek c. 
híres ciklust.



HELIKON

Ahogy lehet
Fogcsikorgató türelemmel, 
összeszorított szájjal —
Krisztus-követő bús próbálkozással,
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel, mely síma örökké,
Csak a zsebben szorul ököllé—
Keserű, tehetetlen nevetéssel 
Békülve meg akármi rendeléssel —
Nem csodákozva már — és csodákozva mégis, 
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, 
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet...

Megalkuvás zsoltárát énekelve,
Végtden rabmenetben csak megyünk,
Nincs semmi fegyverünk,
Fegyvertelen a lelkünk lázadása,
Pedig a vérünk minden csöppje vágyik,
Vágyik a Péter vad mozdulatára,
Amikor istenének védelmében 
A Márkus fülét hirtelen levágta.
Kik vagyunk mi?
Ó nem az Alázat,
Csak a megáázottság fiai.
Nemzedékek büszke hídfői közt 
Görbülő ív, görnyedő átmenet:
Testvéreim, bizony nem élünk jd  mi,
Nem apáinknak tetsző életet.

De aki máskép tehetne helyünkben,
Az vesse reánk az első követ!
Minden percünk kínzó kiegyezés:
Ahogy lehet...

Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, 
Félbenmarad, megmásul mondatod?
Egy szikra tdán mégis zengve pattan 
Lángörvényből, mely benned kavarog. 
Dagadnak benned árvizes erők,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belőle 
Kristálytiszta vízzel egy poharat. 
Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább,
És amit hagynak, egyre kevesebb:
H á vesd meg lábad ott, ahd megálhatsz,
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a túzből, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset:
Ahogy lehet...

Láttad a Karsztok szirt-sivatagában 
A liliputi termőföldeket?
Pár négyzetméter — amit a lavina,
A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője, 
Aföldmrvelés madárijesztője 
Ezt a kis humuszt mégis szereti,
Kicsi kőkerítéssel keríti.
Pedig szinte sírjának is kevés.
Ó karszti sors, 6 karszti temetés...

Te is, testvérem, karszti sorsodat 
Fogadd el, s védd meg karszti földedet,
Azt a sírodnak is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi helyet,
Sóz ta fdséges isten-lábnyomot,
Mit a lavina minden rohama 
Eltörölni még sohasem tudott.
Védd ezt a talpalatnyi telkedet, 
Cserépkancsódat és tűzhelyedet,
Utolsó darab száraz kenyered!
De azt azután foggal, tíz körömmel,
Démoni dühvei és őrült örömmel —
Ahogy lehet...

Ahogy lehet...

1935 április 11

12

Jaj, nagyot kértél...
jaj, Barátom, nagyot kértél tőlem, lehetetlenül nagyot!
S ezen az egy ponton én kegyetlenül makacs vagyok.

Tizennyolc éve prédikáom: maradni, s a fészken megülni:
Én segítsek Neked innen kimenekülni??

Nem segítek. Ha tehetném is: nem akarom.
Szakadjon le tőből inkább a két karom!

Híd ha lennék: vízzel vitetném el magamat.
Viadukt ha lennék: beomlanék a lépteid alatt.

Alagút ha volnék: rádszakadnék szörnyű robajjal.
Asszony ha volnék: tartóztatnáak hosszú jajjal.

Farkas ha volnék riasztanálak üvöltéssel,
Ha útonáló: álnék utadba hosszú késsel.

Erdő ha volnék: kigyulladnék sorompó-lánggal,
Túz-esőben haladhatná csak rajtam átal.

Holttestemet vetném elibéd akadálynak,
Csak azon át inthess búcsút Erdélyországnak.
Tizennyolc éve prédikáom: maradni, s a fészken megülni. 
Láttam a vért az ereinkből cseppenként folyni, s zúgva dúlni. 
Én segítsek Neked innen kimenekülni??!

1937

Maradj velem!
Maradj velem — hisz nem kívánok semmit 
Tét óled, csak hogy néha lássalak.
Maradj vdem, csak hogy mint illat lengd be 
Néhanapján nagy árvaságomat!
Maradj velem, szólj hozzám néha-néha,
S ha én is szólok rossznéven ne vedd — 
Szeresd versem rendetlen ritmusát 
S számláld rendetlen szívverésemet!
Különben maradj hites uradé------
Különben maradj Krisztus uradé------

Az egyiktói is ennyit kértem én.
A másiktól is ennyit kértem én.
Te tudod Isten: bún volt-e vájjon
Ez a könyörgés és ez a remény---- ?
Elvitted egyiket a föld alá,
És más tájékra most a másikat.
Itt hagytál engem tehetetlenül 
Könyörtelen csillagaid alatt.

Hisz néha fényes híd a messzeség,
De máskor mégis nagyon-nagyon kell 
A biztonság, hogy kéznyujtásnyira 
Itt van valaki — kell egy kis "közel" —
A néhanapos drága lehetőség:
Az egy-város, a szomszéd-utca kell.
S egy hozzámhajló röpke pillanat,
Mely megsimítson, mint virágos ág. 
Elmúlhat tólem különben örökre:
Mit szerelemnek szólít a világ.

Maradj velem! Leszáll az én napom,
Bagoly huhog szálló napom felett.
Maradj velem! E jajra ki felel:
A világ végezetag veled?!
Maradj velem! Oly örök ez a kérés!
És tiszta, mint a hó kristályai.
Maradj velünk: jézust is erre kérték 
Alkonyba-hulló tanítványai.

1937

Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki közietek 
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron,
S hútöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erók tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe bíztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

1925
Csomafáy Ferenc felvétele
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Korszerűtlen 
versek (részletek)

1941

Nagy áron
Nagy áron vásároltam én meg 
Azt a jogot,
Hogy korszerűtlen merjek lenni.
Nem is régen 
Nem is kicsi 
Elszántság volt 
Élőhalottak élén menni —
Elnyomott, s néma tömegeknek 
Felszakadó sikolya lenni.
Fekete marsot vertek a szívek,
Mint tompa gyász-dobok,
Titkon verő szívek élén dobogtam én, 
így vásároltam meg azt a jogot,
Hogy merjek korszerűtlen lenni.
Ma nem tudok a tömegekkel menni. 
Törten nézem lengő zászlóikat —
Hiába mieink.
Elvesztettem valahogy magamat,
Valaki fiókjában ottmaradtam:
Tépett, titkolt,
Lobogni nem tudó 
Magyar zászlódarab.
A halk magyarság maradt az enyém,
Egy megvalósult szerelemből 
Az első finom, rezzenő remény —
A várakozás fájó édessége,
A magány nagy belső győzelmei —
Ki érti ezt ma, jaj, ki értheti?
Az "éljen"-ekkülönösek,
Idegenek —
Az is fáj, ami beteljesedett.
Vagy csak kifáradtam egyszerűen,
S meghajtom jó és rossz előtt 
Kábult, kimerült, zúgó, vén fejem. 
Korszerűtlen, s ma rossz magyar vagyok. 
Tudom.
De roppant áron, magyar áron 
Megvásároltam én ezt a "jogot".

Mi a magyar?
Magyarok voltak Magyarország nélkül, 
Magyarok vannak Magyarország nélkül, 
Magyarok lesznek Magyarország nélkül. 
Mert az országnál mélyebb a magyarság, 
Mert test az ország és lélek a nép —
Keret az ország, s az ország-keretben 
A magyarság a fejedelmi Kép...
Két évtizedig idegen keretben 
A Kép, a lényeg alig változott,
Oltárképpé magasztosult talán,
Bár nyomta a keret, az átkozott.
A régi, rokon, ismerős keretben 
Ne felejtsük: ez is csak foglalat —
Jobban hat a neki való keretben,
De mégis csak a Kép az, aki háti 
Csikoroghat az államgépezet,
Mert minden állam test és csikorog —
De Arany János dallama örök,
S Petőfin nem fognak ki divatok!
Vannak bolondjai a szerdemnek,
S őrültjei a honfi-láznak is —
De néha nagyon is hamar kisül.
Hogy mindez múló, balga és hamis. 
Vannak korszakos szörnyű tévedések 
És vad politikai divatok —
De néha egy-egy költő mondja el 
Joggal: az állam mostan én vagyok.
Két évtizedes idegen keretben 
Mi megláttuk az örök lényeget — 
Országokat lehet szétdarabolni:
Nem lehet legyilkolni Idkeket!

Látlak...
Látlak mintegy lázálmaimban,
Szikla, barbár igazság sártje,
Látlak borzongató álomban,
S mégis kegyetlen-élesen —
Látlak milliófejú szörnyeteg, 
Igazságtevő szervezettség,
Látlak, háborús hatalom,
S háborúvégi osszedúltség,
Látlak falanszter, látlak új világ,
Látlak rettentő Rend —
Neked csak az számíthat majd,
Aki hasznot hajt, kézzelfoghatót,
Neked csak munkások és katonák,
Nők, akik minél többet szülnek,
Erdők, amelyek kitermdhetők,
Neked csak mézet csorgató virágok, 
Gyümölcsök, mdyek kifacsarhatok, 
Kihasználhatók az utolsó cseppig,
Neked csak árucsamok-templomok, 
Vezényszóra búvárló tudomány, 
Megrendelésre ihletett művészet,
Neked köz-szolgálatba állított 
Kurta, s mégis mind tovább kinyújtott 
Ldekzetvétdek —
Neked csak ezek, ezek kellenek!

Egy megkergült és óriási Spárta:
Ez lesz az új világ!
Kimért, rideg, zordon és szigorú,
Egy óriási "fekete leves",
A spártaiak fekete leve:
E lében fog az öreg föld forogni.
És minden, mi az életet 
Eltúrhetővé és életté tette 
És minden, ami nem lesz spártai, 
Minden, aminek színe, illata,
S árnyéka van még, régi, emberi, 
Szeretet, szépség, részvét, irgalom, 
Misztika, metafizika és Jsten — 
Életképtelen csecsemőkkel,
Meddő nőkkel, elszáradt öregekkel, 
Széklábfaragó Michelangelókkal, 
Minden, ami e szörnyű világ ellen 
Rajongva, s vérzőn még az égre zendill: 
Odakerül a szikla tetejére,
S letaszítják a szikla tetejéről.
A sok-sok drága egyet 
Letaszítják a láthatatlan 
És megfoghatatlan milliókért.
S nem lesznek e milliók boldogabbak, 
Csupán virágtalanabb lesz a rét...

Egymás mellett soha?
Hát így is kell mindig lennie:
Fölül az egyik, s a másik alul?
Hatalmi kérdés emberek között.

' S a hatalomban egyik elvadul?
Mindig csak elnyomott és elnyomó, 
Kis különbség a módszerek között 
És árnyalatok kockaforduláskor,
S meztelen önzés mindenek mögött? 
Egyéni önzés és családi önzés 
És ezerféle színű nemzeti —
Hát nem lehet e korhadó világot 
Testvér-színekkel ékesíteni?
A kocka fordul és aki alul volt: 
Hegylábánál: hegytetőre kerül, 
s amit magának nem kívánt, a mással 
Folytatja, vagyis hogy kezdi elül.
Hát így kell mindig lennie:
Az egyik alul, s a másik felül? 
ölni, vagy halni: ez a nagy parancs: 
És szép egymás-mellettiség soha? 
Fúljon hát önvérébe a világ 
Végkép, ha sorsunk ilyen mostoha!
A pusztaság embert többé ne lásson 
És hegy se legyen ezen a miágon, 
Mivel hogysem csillaggal társalogna: 
Súlyával a kis halmot nyomorítja. 
Isten maradjon egyes-egyedül — 
Kiben nincs többé rab és hódító 
És nincsen többé alul és felül!

Ki kezdte?
Megtorlás, megtorlást követ.
Egész világon mindenütt.
A hold nem világot a vértől,
S a füsttől már a nap se süt. 
Csorognak végtelen esők,
Ereinkbe nyirok szivárog,
Penész a gondolatainkba,
Mint alkoholistát az árok,
Úgy vár, ha vár az ágyunk este, 
Úgy vár a kilátástalanság:
A szellemiden világ teste.
Május... Ravatalok a kertek,
Az orgoruzvirág ha nyit,
Úgy nyitja a világ dé:
Mint egy vers, szirom-titkait — 
Egyforma időszerűtlenség, 
Egyforma hóbort mind a kettő,
S valami mély, közös gyökér 
Akarja mégis, mégis őket,
Nincs egyebe a borostyánbokomak. 
Csak lila fürtje, lila álma 
És nekem sincsen más nyílásom, 
Mint a versnek nyiladozása. 
Megtorlás, megtorlást követ,
Egész világon mindenütt,
A hold nem világai a vértől,
A füsttől már a nap se süt.
Ki éri meg ennek a végét?
Ez az elhulló vers-virág?
A jövő-évi orgona?
A kín, amdy szívembe vág? 
Megtorlás, megtorlást követ.
Én dvettem, 6 visszavette, 
Kiáltsuk: te vagy a hibás?
Vagy az a kérdés, hogy ki kezdte? 
Mint a gyermekszoba kérdése,
E gyilkos gyermekjáték is olyan: 
Nemzetek közti véres játék:
Ki volt a hibás a dologban?
Egyik így mondja, úgy a másik 
És ludasabbnál ludasabbak — 
Magába egyiksem tekint,
Mind magát véli igazabbnak.
S ki önmagával, s nemzetévd 
Vágyna számvetést kezdeni,
Azt mint gyöngét, s honárulót 
A sokszáz "igaz" kiveti.
Ki kezdte hát? A végzet kezdte — 
A legfelsőbb Hadúr talán,
Mert Istent is hadúrrá tette 
Az őrült ember-képzdet.

Sóhaj a mindenségért
Vasárnap. Harangszó. Egy asszony dmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll, 
összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán, elmenőben: Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj! —
A rosszakon is könyörülj:
Ennyi egy-vers-soros imája.
Az asszony kendős, falusi 
És amit mond, magának mondja,
S a láthatatlan csillagoknak.
Már megy tovább.
Mi fakasztotta
E furcsa, percnyi, falusi imát 
Itt, a városban, közdemben?
Igen, épp az én közdemben —
S miért, hogy dfdedni nem tudom,
S gondolok rá újuló gondolattal,
Újuló kínnal, s enyhüléssd?
Mi fakasztotta e furcsa imát?
Mint egy könnycsepp, mint egy villámcsapás, 
Mint a morajló, s meginduló föld,
Mint a megnyíló föld lábam alatt:
Olyan volt.
Mi fakasztotta: részvét, bűntudat,
Az utcán, harangszóra, éppen ott?
Sejthette-e, hogy az egész 
Lángbaborult
Mindenségért imádkozott? ?! /
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Kisvárosi sáros utcákon
Novemberesti hús esőnek 
Csapzón csepergő könnypatakja,
Keskeny, kis utcák sárcsatakja,
Hol keressem ma volt erőmet?

Tán lehullott az i se  sárba,
Vagy fölosont a szennyes égre?
S már minden nyárnak itt a vége,
Minden kedv szárnyon lőtt madárka?

Itt úgy lefog és fojt ma minden!
Ez összeszorult szürke házak 
Zord őrökül mind rám vigyáznak. 
Kijutok-e még egyszer innen?

Ha szabad élet lenne társam,
Sík rétek bő fénymámorával...
Vagy nagy városban harc, pogány zaj, 
Mely ingerel, hogy túlkiáltsam!

Itt bármit kezdenék: hiába! 
ím odább is jókora fény folt —
S elérve látom: csaló fény volt:
Már bele is fulladt a sárba.

1917

Nyájas ősz Udvarhelyen
Még pillangó csapong a gyér,
Sík mezőkön tova —
De már az erdőn ott a dér 
Aranyos, rőt nyoma.

Bizony ez a nyár vége, vagy 
Ha tetszik: őszelő,
Mikor már éjjel néha fagy,
S az aszott fű kifő.

De azért semmi gyász sehol 
Maga az a levél,
Mely pillanat múltán lehull,
Még napot élvez, él.

Azért, hogy neki múlni kell,
Nem tükröz bút, iszonyt —
Ha kell: derülten múlik el 
Fű, pillangó, falomb.

Nekik oly érthető s igaz 
A tél is, mint a nyár.
Érzik mind: akárhogy havaz,
Az élet meg nem áll.

De nyár és tél, nász, gyászmenet,
Mind egy is — mindenik 
Képéban az időtlen-egy 
Teremtés működik.

A mindenségból semmi sem 
Vesz d , csak színt cserél,
Míg sűrű színcseréiben 
önlényegéhez ér.

A harangszót is, mely ma itt 
Szívet átjárva szól,
Ha a szív porrá porlad is:
Tovább zengi a por.

Örök világzenébe ím 
E rím is így vegyül —
S világok végtdenjein 
Száll, s zeng időtlenül!

1921

Sikoly
Zsongó fák sűrűjében
Alig tenyérnyi folt —----
Papírlap, mit e helyre 
Ki tudja: mi szél sodort?!

Tiszta------ nem fogta be vér, szenny,
Melynek ma tengere gyűl —
Sem írás — — így is enyészik:
Cdját töltetlenül!...

S megkap: ha írni tudnék 
Rá sorokat, melyek 
Minket egy szebb-szebb korba 
Átörökítsenek.

ím, itt is mennyi nesz sír —
Velük ég és fold tde van.
Hárfája jajszeleknek 
Vagyok magam is — magam.

Kell hát itt lelni pár szót------
Oly vérzőn-hú szavakat,
Melyeket majd, aki meghall:
Lélegzete is elakad.

S a hírt: embernek ember 
Mily ádáz farkasa volt,
Lelkében úgy veri vissza,
Mint szmtépő sikolyt.
1923

A másik szobából
Éjhosszat békés arccal szendereg már 
Szomszéd szobánkban a halotti párnán —
S virradhat is: egy fájó det árán 
Elérte végre, hogy semmije sem fáj!

És meg kdl szoknom: egy szomorú szempár 
Ablakán, otthon nem tekint ki, várván 
Vénülő fiát — űzhet gond akárhány: 
ó  meg nem moccan — lehet tél, lehet nyár...

S egyszerre vágy fog el s fűt: egy utolsó 
Versemben minden gyarlót úgy legyőzni, 
Hogy csoda támadjon: üvegkoporsó!

Amdy, míg itt hull, pusztul minden érték,
S föld rendül: őt — ősz, halott Hófehérkét — 
A jövendőnek tündöklőn megőrzi!
1932

Céltalanul
Csak jönnek, mennek a napok,
Mdyektől semmit sem kapok.

S mdyeket én is mostohán 
Eregetek egymásután.

Én őket ejtem el — viszont 
Ók engemet. S ez ennyi. Pont.

Pedig tudom: valami cél 
Fdé feszül mind, ami él.

Elnézek pdyhet, bogarat —;
Bennük is rezzen akarat.

Szél, fdleg, fény nem céltalan —
Céltalan nincs más, csak magam.

Még meddig tart ez? Nem tudom.
De már e játék torz nagyon.

... Hát aki célok és csodák 
Világán úr vagy, tégy csodát!

Tedd meg, hogy tudjon valami 
Engemet is még ajzani.

Vagy ha nincs üyen: ints legott,
S nyom nélkül irts ki, mint gyomot!
1933

V

TOMPA
LÁSZLÓ
Tompa László (Betfalva, 1883.12.4. — 

Székelyudvarhely, 1964.5.13.) költő, mű
fordító, szerkesztő. Segesvárott, a szé
kelykeresztúri unitárius kollégiumban, 
Nagyszebenben tanul, 1902-ben beirat
kozik a kolozsvári egyetem jogi karára. 
1907-től Székelyudvarhelyen közigazga
tási gyakornok, 1912-től szolgabíró, majd 
a levéltárosi szakvizsgát is letéve Udvar
hely vármegye főlevéltárosa lesz. A ro
mán közigazgatás elbocsátja állásából. 
Első versei 1918-ban jelennek meg. 1920- 
tól szerkeszti a Székely Közélet c. udvar
helyi hetilapot. Tagja az Erdélyi Helikon 
körének. Első költői korszakának termé
sét Erdély hegyei között (1912), Éjszaki szél 
(1923) és Ne fá j (1929) c. köteteiben gyűjti 
össze. Versei a kisvárosi magányban élő 
költő világfájdalmáról tanúskodnak, de 
nagy szerepe van bennük a természet- és 
tájélménynek is. Költészete egészét el
mélkedő hajlam, fegyelmezett formake
zelés, gyakran keresetlen egyszerűség és 
némi ódivatúság jellemzi. 1934-ben Ne/e/;' 
címmel kiadják összegyűjtött verseit. 
1941-ben Baumgarten-díjat kap. Követ
kező kötete, a Hol vagy, ember? (1940) arra 
vall, hogy ez idő tájt megpróbált kitömi 
elszigeteltségéből. 1944-től magyar iro
dalmat tanít a székelyudvarhelyi gimná
ziumban. A rendszerváltozás után 
tevékeny szerepet vállal az irodalmi élet 
irányításában, és — hiába hitte magát 
mindig öntörvényű embernek — megírja 
ő is a maga pártos, békeharcos, tőkéselle
nes stb. verseit.
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Este egy székely festőnél
Nagy Imrének

A szem a látást elzáró hegyekről visszatérül.
Magunkra, képeidre, melyek alatt beszélgetünk —
E képek folyvást hatalmasodó erővel igéznek.

Pedig nincs rajtuk semmi babonaság,
Sohasem látott rendkívüli táj,
Gigászi műcsoda, — csak föld, meg ég —
Egy-két apró ház, kis falu, hegy, völgy —
Székely falu, hegy, völgy — de milyen teljesen az mind! 
Formára, színre, beszédre, varázsra!

lm itt vihar gyúródik a falucska fölé fenyegetve,
Míg ez megadással a várakozás csendjébe mered.

Máshol a tér tartós hava nyűgöz titkos erőket...
Család... Kis házban, asztalnál közrendú, idős 

pár —

Közbül a meglett fiú, járt-kelt, a faluból kinőtt —
Mint egy megszállott szól itt most rejtelmes szavakat:
A kor vajúdásáról, — eszmékről, — akár a falaknak!

Odább dolgos nők, hárman, boglya tövébe terülve — 
Elnyomta őket a munka, nyomja a hő dél,
Amely, mint méz tele lépből — itt minden szerte 

csurog most.

Meglehet, a nap ugyancsak így ontja a Pinción,
Míg fenn a magasban aeroplán kereng —

A És mégis: olyan más itt, s más ott, — nem tekintve, 
Hogy nálunk fenn legfennébb sas ha köröz,
Míg pusztuló erdők hozM felsóhajtanak...

Oh, engem is annyit nyugtalanít e más,
E mindennél más, különös, zárt világ —
Ez ősidőktől itt kínnal küszködő 
Százszor bukott, s kelt, társtalanegy-nép,
A vele játszó rejtelmes hatalom,
E falvak, fák, felhők s mind, mind, ami itt van,
S ami — hordója régi, erős italnak —
E nép lelkének ízeit magába vette.

Mindez sokszor nyom, — s bolygásaim között 
Szorongva látom: vér serked a fűből,
Amelyre tapostam, — ágak nyúlnak utánam,
Aszott ujjakkal, esdve, s alattomosan.
Szikkadt patakágyban — többszáz-éves anyó — 
Görnyedt hátú szírt szól rám, — motyog valamit,
Egy régi titkot hordoz, már végre letenné—
S igékre készül... de csak küszködik, — •
Ajka (mint Papagenóé) dadog lakaton — 
s úgyszintén ott is: egy füstfogta, reves fűz,
Alább a nádas, fentebb a rengeteg,
Egyszerre vérzik s szólna mind, köröskörül —

Sietnék oda mindenkihez, feloldani mind 
Az átok alól, világra segíteni titkát:
Meg ne fulladjon, — de érzem, erőtlenedem,
Érzem, hogy én is varázs alatt nyögök,
S már-már csüggednék, de ekkor, — ekkor,
Hogy lelket kapjak, ti juttok eszembe,
Akik a varázst ugyancsak töritek,
Te, s még itt-ott néhányon, társaink,
S akikben nekünk mind nagy kedvünk telik- 
Ifjabb testvérünk, fiúnk: Tamási Áron!

Diogenész lámpájával
Mondják, hogy dél van — órámon is öt perc 
Híja csupán, s a tornyok felriadnak,
A delet zúgva, — csak azt nem tudom, hogy 
Mi okozhatja (megvakult az ablak,
Vagy a vakság tán éppen engemet ver?)
Hogy úgy nem jár most az utcánkon ember?!

Vagy lehet, füst, köd sűrít künn sötétet,
— Önzés, gőg füstje, rosszaság ködárja —
Ez árad át most gát nélkül a földön,
Magát minden kis ízünkig bevájva,
Ebben fuldoklik, elborítva szennyel,
Már-már magát sem ismerve az ember.

Igen, ez, ez, vagy lehet: ez sem, — én már 
^Nem is tudom, a hibát hol keressem?

Rejtőző szavak 
nyomában

Hegyi Ilonának 
Lelkem cicomáit 
Szeretném lerakni,
Érett gabonámat 
Gyom nélkül aratni.

Szólaltam mindazt,
Mi belőlem szólal:
Mástól illetetlen,
Első, zsenge szóval.

Most sűrűn e szóért 
Verekszem magammal.
Érte való harcban 
Sokszor ér a hajnal.

... Még ha úgy állhatnék 
jó és rossz alá már,
Ahogy zuhatagnák 
Valaki alááll:

Kehely be is fognék
Pár friss cseppet egyben —
De száz hagyomány, félsz 
Akadályoz ebben.

így váltig irigylem 
A felhőt — csak leng, száll,
A folyót — az is csak 
Megy, s fodrokat himbál.

S minden más is, ami 
Él: maga szerint él —
Miért csak az ember 
Nem maradt meg enná?!

A mi arcunk: álarc,
S nem lehet ledobnunk —
Ha vallani vágyunk: 
Hamisság a hangunk.

De hangomat azért 
Én még megtalálom, 
Bármilyen hatalom 
Tartogassa záron.

Csak egy zárnyító szó 
Kell még, s azt, úgy érzem, 
Valami maholnap 
Meg is hozza szépen.

Ha e szót kimondom:
Zár felszakad, enged.
S felmutatom égő,
Sújtott szívemet a 
Sújtott embereknek!
1936

A tanításban, amely egykor úgy szólt,
Hogy embert ember testvérként szeressen? 
Értse meg egymást, bölcsen, türdemmel — 
Csak így lesz méltó nevéhez, hogy: ember?!

S mennyit bűvöltek több ily szóval is még —
jellem------ tudás------- ám ezekről ki szól ma?
Ha el is leng künn egy-egy emberámyék 
öntelt sivárság sötétlik le róla,
S a tudat, hogy csak fent fog, fent köröm nyer 
Küzdelmet bárhol------ Ez-e hát az ember?

S valami meglök, hogy menjek ki, s utcák 
Során, miközben a dél szava kondul,
Lámpával, égő szívemmel, bolyongjak, 
Végigfürkészve mindenkit, bolondul,
S dadogjam egyre, dühös szerelemmel:
Embert keresek, — hol vagy, ember — Ember?!

Lófürösztés
(Részlet egy tervezett nagyobb versciklusból) 

Vasalt paták csattognak a kavicsos parton...
Két székely lovas jő két pár lóval a vízre-------
Rögtön le harisnyát, inget, — s már benne csubognak. 
A víz hamar az állatok szügyiig ér föl,
Sodorná is őket, de szorulnak a térdek,
S működnek a sarkak, fordulást követelve —
A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, 
így fordulnak, megúszva, föl és le néhányszor,
Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: 
Szorítsad, Imre! S ez rá: ne hagyd magad, Áron!
S kacagnak nyersen a játszadozáshoz —

Majd ezt megunva, kiállnak a partmenti sekélybe, 
Szikkadni a napra, mely roppant fényt, hevet süt! 
Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat! 
így lovukon, szinte helyükre kövülve időznek,
Két szíjas székely, bajviselt, bús konokarcú —
Fölöttük madár húz, ámyvető fellegek úsznak —
A dél még izzóbb, — ők állnak rezzenetlen 
Szoborként. Egykor így álltak (ők, vagy apáik)
A Prutnál is, — igya gránátszaggatta Doberdó 
Szikláin, — akár Pennsylvania gyilkos levegőjű 
Bányáiban, s álltak, ahol csak állniok kellett,
Keserű daccal, sorsuknak szembeszegülve.

S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra,
E végzetes ég alatt lesz-e még öröm?
De tudok annyit, hogy ha öröm helyett 
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le,
— Míg gyászosan évek százai húznak el — 
ók  örömtelenül is, ha bajba tébolyodottan:
Itt fognak állni örökké, — Hogy Imre szorítja,
Áron pedig... Áron nem hagyja magát!

Erdélyi télben
N. Tessitori Nórának, egy sötét kor 
bús gyermekeit szépségek fényével 
vigasztalónak.

Mily szörnyű súllyal nyomja a tél a fiádét... 
Terhét a fák is görnyedve nyögik.
A házak szinte megrokkannak alatta.
De azért csak állnak és zárják a tavaszt.
Míg havat pallva a Budvár körül 
Sors szelesír... A sietve leszálló 
Szürkületben titokzatos árnyak
Sunnyaszkodnak bokortól bokorig---- —
Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas!

Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor 
Kunyhóikba húzódva éjjeleken át 
Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán 
Egy kiugró bércre kiülve dudál.
Hallom s hallgatom én is, tudva: ezalatt 
Valahol tehetetlenkedő orvosok közt 
Tátog levegőért a megszületni nem tudó 
Gondolat, míg eszméletlen milliók 
Ész nélkül futnak itatni szomjukat.
Fény csurog rájuk nagy házcsodákról,
S mormoló vörös malmok szédületében 
Húzza Jonny és táncol Josephine.

Karomban is meg-megbizserdül a vágy: 
Nekivágni az éld sodróbb áramának:
Lüktessen együtt életem is 
A nagyvárosok lüktdő éldével —
(Él társam is ott — pár mai — legkülönb.)
De mindjárt érzem: valami visszatart.
Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős!
Azt mondom néha: talán a gondok... család...
De lehd más is -------Elég, hogy maradok,
A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz!
Míg havat pallva a Budvár körül 
Sors szele sír... kiugró bérceken 
Toportyán dudál — s véreimmel a tél 
Felbonthataüanul egybeölel-------
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Megemlékezés Aprily Lajosról
nagyenyed i em léktáblájának lelep lezése

a lk a lm áb ó l
Háromnapos ünnepség keretében emlékez

tek meg Zalatnán és a nagyenyedi Bethlen Gá
bor Kollégiumban 1993. október 25-27-e között 
az egykori diákról, Gruzda János festőművész
ről és a Kollégium hajdani tanáráról, Jékely-Áp- 
rily Lajos költőről a Református Egyházmegye 
Esperesi Hivatala, a Bethlen Gábor Kollégium 
Igazgatósága és Baráti Társasága által rendezett 
ünnepségen. Az ünnepségsorozat első két nap
ja a neves festőművész, Gruzda János emlékét 
idézte Zalatnán és a Kollégiumban, a harmadik 
napot a rendezők Áprily Lajosnak, a kollégium 
tanárának, a költőnek szentelték.

Az Áprily-emlékünnepség a költő édesapja 
(Jékely Lajos) sírjának megkoszorúzásával kez
dődött, majd a Kollégium udvari épületrészé
nek falára helyezett márvány-emléktábla 
leleplezésével folytatódott, ezt délután a kollé
gium dísztermében rendezett ünnepi előadás- 
sorozat követte. Ennek keretében hangzott el 
alábbi megemlékezésem, amelynek tartására a 
Kollégium igazgatósága Áprily Lajoshoz fűző
dő rokoni kapcsolatom révén — nagybátyám 
volt — kért fel.

Akik életéről, költői pályafutásáról szóló 
műveket (a Győri Jánosét, a Csép Ibolyáét, a 
Vita Zsigmondét) olvasták, tudják, hogy Áprily 
Lajos szülei 1899-ben költöztek Parajáról Ko
lozsvárra, és ő a kolozsvári Református Kollé
gium tanulója lett. Felsős diákként ismerte meg 
a Schäfer családot, vagyis anyai nagyszüleimet, 
akiknek két fiát: Schäfer Lászlót és Ernőt német
re tanította — édesanyjától, a brassói Ziegler 
Bertától kapott német nyelvi tudásával. Itt talál
kozott a család három leányával: Terézzel, Idá
val és Erzsébettel is — vagy ahogy magukat 
egymás közt szólították: Trézsivel, Iduskával és 
Bözsivel, őt pedig a három leány Jé-nek szólí
totta. Mindegyikhez meleg érzelemmel közele
dett, de a legmelegebbel mégis Iduskához, 
későbbi feleségéhez, aki akkor első éves tanító- 
képzős növendék volt. Édesanyámtól hallot
tam — ezt Vita Zsigmond is följegyezte 
könyvében —, hogy Ida néném magyar dolgo
zatait Lajos bátyám írta meg. Ida néném ugyan
is olyan jól megtanulta utánozni leendő 
vőlegénye írását, hogy a dolgozatokat Lajos 
bátyám jellegzetes írásával adhatta be. "Nem
csak utánozta, hanem valósággal elsajátította 
Áprily írását" — állapítja meg Vita Zsigmond.

Hogy nem volt számára közömbös, és egész 
életén át kötődött Teréz nénémhez is — különö
sen akkor, amikor ő az 50-es években súlyosan 
megbetegedett —, igazolja annak az al-dunai 
kirándulásnak az emléke, amelyet Ada Kaié cí
mű versében 1960-banoelevenített föl. A vers 
keletkezésére fényt vet édesanyámhoz 1960. jú
lius 15-én írt levele, amelyben a következőket 
írta: "A tavaszon — az aldunai kirándulásra 
gondolva — verset írtam. Múlt vasárnap ötven
öt (!) éves találkozón beleszőttem emlékezé
sembe. Iduska biztatására elküldöm, de ha úgy 
érzed, hogy elérzékenyíti Terézt, ne mutasd 
meg neki. Fut, fut a tavasz s jön a nyomasztó 
hőségű nyár" — fejezi be levelét. A levél hátol
dalán pedig közli a verset:

A d a  — K a i é
Diákok voltunk. Vitt hajónk
Tűm— Severin felé.
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Tavaszi napban ragyogott 
tündér Ada-Kalé.

Egy lány is jött velünk: Teréz, 
báj s jókedv jött vele.
S tizenhétesztendós szivem 
sugárral volt tele.

Fény a vizen s fedélzeten, 
s az arcnak fény volt.
Lelkendező diák-szemek 
itták a lánymosolyt.

Most más táj hangja hívogat: 
komor, nagy tengeré.
S mögöttünk messze megragyog 
az a mosoly s az Alduna, 
s mint ifjúság szimbóluma: 
tündér Ada-Kalé...

(1960)
Édesanyámat pedig egy 1909 október 17-én 

keltezett versfordításával lepte meg:
Veszett éden

Bús hangjaként egy elhalt regének 
Szívembe csendül halk emlékezés.
A bűvös, édes, szép napoknak álma

Mikor veled bolyongtam kézbe-kéz.
Te voltál elmém minden gondolatja.
Tied volt hő szerelmem, csak tied,
Küzdésem, vágyom, álmom, ifjúságom 
Neked szenteltem tűnő éltemet.

Szerettelek oly igazán 
órcsillagom bús éjszakán!
Szívem zokog, könnyes szemem:
Vesztett szerelmi édenem!
Ajánlást is fűzött hozzá: "Erzsikének fordí

totta és november 7. emlékére neki ajánlja sze
retettel Jé". A verset lila tintával készült 
sajátkezű rajzával illusztrálta, amelyen egy fa 
tövében álló pad mögül egy ifjú a messzeségbe 
néz.

Tanulságos, hogy ez a versfordítás egyik 
Áprily-kötetben sem jelent meg, édesanyám 
írásai között találtam. Neki ajánlotta Rabok cí
mű versét is, amelyben azt a képet rögzítette, 
amikor Kolozsvárra való átkerülésük után a 
Farkas utcában szüleimnél laktak 1926-ban, és 
a szomszédságban levő fegyházból 

[...] Minden reggel rabok haladtak 
hajszolt ütemre, fegyverek között. 
Mindig pár furcsa, emberarcú rom, 
talpuk alatt sikoltozott a hó [...]
Aztán sikátor-csendbe fúlt a trapp.
Rab voltam én is, téli munka-rab.

Bár enyedi tartózkodásuk alatt szüleimmel 
többször is voltam náluk, Bethlen utcai laká
sukra csak nagyon halványan emlékezem. An
nál jobban megmaradtak emlékezetemben 
azok a magyarórák, amelyeket a kolozsvári re
formátus gimnáziumban harmadikos gimna
zista koromban nekünk tartott. Ha az anyag 
kikérdezésére került sor — különösen, ha egy 
költeményről kellett beszámolni, azt szerette, 
ha saját szavainkkal mondjuk el a költő gondo
latait, s csak azután tett fel kérdéseket a költe
mény egy-egy sorával kapcsolatban és

érdeklődött, hogy a felelőben milyen godolato- 
kat, érzéseket váltottak ki a költő szavai. így 
igyekezett érdeklődésünket felkelteni és fogé
konnyá tenni a szép költői nyelv és érzelmek 
iránt.

Még közvetlenebbé vált ez a kapcsolat, ami
kor bátyámmal a Donát úti, örökségbe kapott 
kertjükbe lejárhattunk, ahol szerény hétvégi há
zat építtettek és a nyarakat ott töltötték. így 
igyekeztek az "áldott enyedi csendet" pótolni és 
a város zajától, gondjától és bajától elmenekül
ni. Unokatestvéreimmel és azok barátaival 
együtt népes gyermekcsapat gyűlt ott össze, és 
tette le ruháját a padlástéren. Hogy a háziak 
nyugalmát ne zavarjuk, naphosszat a Szamos 
partján tanyáztunk. Közben alkalom nyílt arra, 
hogy megismerjem Lajos bátyám ismerőseit, 
költőtársait, így Reményik Sándort, aki szintén 
a Donát útról jött át és leggyakoribb látogatója 
volt Áprilyéknak, Kovács Lászlót, Járosi An
dort, Dsida Jenőt. Ott láttam Makkai Sándoré- 
kat, vagy Lajos bátyámék mentek át Makkai 
Sándoréihoz, akiknek kertje második szom
szédja volt az Áprilyék kertjének. Ők is ott1töl
tötték a nyarakat és csinos kerti házuk 
homlokzatára ez a kis vers:

Legyen derűs vendége sok: 
nótázó cinke-koldusok, 
vidámító sok-sok sereg, 
poéták, lélek-emberek [...] 

gerendafalára pedig belül szintén egy Áp- 
rily-áldás került:

Ez nem kastély,
Gerendaház,
Rája Istenszem 
Vigyáz.

És ahogy ő megverselte a Makkai-lakot, úgy 
örökítette meg a kedves vendég és a szeretett 
költőtárs, Reményik Sándor az Áprily-lakot 
1927 őszén:

A küszöb előtt nem kisoroszlán 
Kitátott szája vicsorog —
Csak két mimóza-bokor lengedez, 
Aranyvirágok súgva integetnek:
Vándor, vigyázz, poéta lakik itt.
[ J
Vándor, vigyázz, poéta lakik itt, >- 
És poéta itt asszony és gyerek, —
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Az ószbesimult házikó előtt 
Arany mimóza-bokrok lengenek.

(V ersek  e g y  h á z ik ó r ó l)
A 20-as évek vége felé nagy fordulat állt be 

a Jékely család és családunk életében. Lajos 
bátyám és szüleim  elviselhetetlennek érezték a 
családjukra nehezedő külső világ terhét. Jéke- 
lyék esetében az "így akarja a sors" —  a görög 
anankéra való hivatkozásnak valóság alapja 
volt: Áprily Lajosban érlelődött m eg Erdély el
hagyásának gondolata —  ő  akarta ezt — , álla
pította m eg Kós Károly is egyik  Csép Ibolyához 
írt levelében. Igen, ez így igaz, mert a kolozsvári 
ref. gim názium i tanári állásában változás állt 
be: óráinak száma csökkent, és a család anyagi 
helyzete miatt volt kénytelen Magyarországra 
távozni. Erre a körülményre mutatott rá Vita 
Zsigm ond is, amikor a Jékely család jövőjének 
bizonytalanná válásában jelölte m eg a távozás 
ok á t Megerősítette ezt unokabátyámnak, Jé
kely Endrének nemrég hozzám  írt levele is, 
amikor tőle a távozás való oka felől érdeklőd
tem: "Apám —  idézem  leveléből —  kijövetelé
vel kapcsolatosan főleg azt az okot említhetem, 
hogy a magyar és a ném et órák szám át csökken
tették. Kovács D ezső  —  az igazgató —  felkérte, 
hogy azok m ellett tanítson történelmet vagy  
tornát. Irodalmi körúton voltak kint s állást 
ajánlottak a Lónyay utcában. A zt viszont tu
dom , hogy apám erre az okra soha nem akart 
hivatkozni és nem is hivatkozott. Franciát, m i
ként Enyeden, a dijoni tanfolyami végzettség
gel1 nem taníthatott. A  fő indok —  határozottan 
tudom  —  ez volt! D e csak a családon belül 
tudtuk. Emlékszem, az én betegségem re is hi
vatkozott. Kétségtelen, hogy a mi jövőnkre is 
gondolt." Egy következő levelében m ég ezzel 
egészítette ki ezt a gondolatot: "Anyám napló
jában —  ti. a kimenetelre vonatkozóan -  a 
következőket írta: Kovács D ezső apámtól m eg
kérdezte, nem lenne-é hajlandó hetenként há
rom nap Enyedre menni tanítani. A  Helikon  
szerkesztésével kapcsolatban Bánffy M iklós ki
fogásokat tett. Ezek járultak tehát az elhatáro
zásához. R(avasz) Lászlónak írt. Levelében  
könyvtárosi állásra gondolt. Lónyai utcai tanár
ság lett belőle." Ók Pestre távoztak, szüleim  pe
d ig  Pápán telepedtek le, mert édesapám a pápai 
református gim názium ban kapott tanári állást.

Lajos bátyám az eladott Donát úti kert és 
ház árából valahol telket akart vásárolni, ezért 
édesapám m al együtt utazták be a Balaton kör
nyékét. Édesapám ugyanis ezt találta volna 
m egfelelőnek. Egyik ilyen úton én is velük vol
tam, amikor a Vas m egyei Velem dom bos vidé
két tekintették m eg. Talán a magas telekárak 
miatt vagy a fővárostól való távolságért állt el 
Lajos bátyám a különben nagyon kellem es, az 
erdélyi tájakra em lékeztető dombvidéktől. Vá
lasztása —  baráti ajánlásra —  a Visegrád köze
iében fekvő Szentgyörgy pusztára esett, am ely  
szintén Erdélyre em lékeztette és pesti lakásuk
tól is könnyen és gyorsan elérhető volt. A  völgy
ben, a N agyvillám  tövében fekvő patak menti 
telken téli szállásra is alkalmas családi házat 
építtettek, am ely azután a háború éveiben m e
nedéket —  egyben azonban elzárt fekvésénél 
fogva nagy veszélyezettséget is —  jelentett E 
köré a családi ház köré telepedtek m eg azután 
fiai, akik m aguknak külön telket vettek és kerti 
lakokat építtettek. De itt élnek m ost az unokák 
is, kettő közülök Zsoli és Bandi fia saját házaik
ban.

Pesten, a Kinizsi utcai lakásukban —  a bel
város központjában nem érezték jól magukat, 
bár a Lónyay utcai iskola nagyon közel feküdt 
A  belváros koromja m egülte tüdejüket, zaja 
bántotta fülüket. Különösen Bandi fiuk egész
ségi állapotára kellett vigyázniok, aki alig lábolt 
ki tébécéfertőzéséből.

"Enyedi csend — ma megkívántalak" — 
gondol vissza a költő Enyed városára a Kinizsi 
utcai lakásuk szűk homályából.

[..] Ezt pesti utca-lázban énekeltem.
Füst hullt a zajba és kéménysalak. 
Enyedi csend, - te régi, drága, tiszta 
rád gondoltam és áldottalak.

Ebből a környezetből való átmeneti mene
külésre egy külső körülmény készteti: költőtár
sa, szeretett jóbarátja, Reményik Sándor 
1932-ben Magyarországra jött, hogy a Pásztor- 
tüzet főszerkesztői minőségében népszerűsítse 
és pártolók megnyerése érdekében előadásokat 
tartson, költeményeiből felolvasson, és ennek 
az ügynek érdekében Áprily Lajost megnyerje, 
másik célja az, hogy meggyengült tüdejét

gyógykezeltesse. Áprily életrajzírói és munkás
ságának méltatói erről általában megfeledkez
tek. Lajos bátyámra vonatkozólag Vita 
Zsigmondnál ezt olvashatjuk: "Pesti és vidéki 
szereplésekben, ünnepeltetésben bőven lehe
tett része, de mindez kevés örömet jelentett szá
mára. Felüdülni néha Bodor Aladárral kiment 
a budai hegyekbe, meglátogatta sógorát (szülé
imét N. J.) Pápán vagy Szilády Zoltánt Pomá- 
zon" (152-3).

Pápára Reményik Sándorral együtt jöttek 
el. Itt is irodalmi estet tartottak. Édesapám meg
hívását fogadták el, aki egyik tanártársával, dr. 
Szabadi Bélával megszervezte az irodalmi elő
adóestet. Nálunk voltak megszállva, tehát me
gint nagybátyám és Reményik Sándor 
közelében lehettem. Reményik Sándornak szü
léimhez írott akkori leveleiből itt most azokból 
emelek ki részleteket, amelyeknek iroda
lomtörténeti jelentőséget tulajdonítottam és 
Áprily Lajos és Reményik Sándor közötti vi
szonyra jellemzőnek tartottam. Reményik 1932. 
nov. 10-én édesapámnak a következőket írta: 
"Leveledet tegnap elvittem Lajosékhoz és meg
mutattam. Lajos egyáltalán nem idegenkedik a 
gondolattól, hogy velem együtt szerepeljen Pá
pán. ... Megírtam s mellékelten küldöm Lajosról 
azt a pár sort,3 ebből most csak azt a részt

emelem ki, amelyben tömören így jellemzi Áp- 
rilyt: "Mi jellemzi őt a leginkább? Kettő: az, 
hogy szigorú művészi felfogása az új erdélyi 
klasszicitás képviselőjévé tette, és hogy áhitatos 
természetszeretete nemcsak az erdélyi havasok 
"specialistájává" avatta, — hanem alpesi érzel
mek költőjévé — egyetemes értelemben is." 
[...jmellékelten küldöm Lajostól azt a pár sort 
Szívemből vetted ki kedves kéréseddel, s egész 
lelkemből írtam. Volna ezzel kapcsolatban egy 
határozott kérésem, melyet Lajosnak nem emlí
tettem, de bizonyos vagyok benne, hogy az ő 
véleményét föltétlenül fedi. Ne közöljétek egy
idejűleg azt a cikket, illetve kivonatot, amelyet 
ő írt rólam, s melyet a kecskeméti lap is átvett. 
Oly gyönyörű és meleg írás az, úgy örültem an
nak, mikor kivonatolták az egyik újságban. De 
Pápán más lenne a helyzet. Ebben a kölcsönös

ségben volna valami bántó. Mi 
ketten Lajossal tudjuk jól, hogyan 
vagyunk egymással, és Te is tu
dod, Édes Jenőm, — de sajnos, a 
"világra" is kell adni valamit, s én 
főként Lajos mellett nem szeret
ném ezt a "kölcsönösséget", — az 
ő puritán egyénisége semmitől 
sem irtózott jobban, mint az iro
dalmi pajtáskodás vádjának még 
az árnyékától is. Itt pedig megtör
ténhetnék, hogy tiszta, mély be
csülést és szeretetet, melyet 
egymás és egymás munkái iránt 
kezdettől fogva éreztünk valaki 
ilyenformán értelmezhetné. Te
hát jöjjön csak ez a cikk róla, ha jó 
és érdemes."

Irodalomtörténeti jelentősé
gűnek tartom Reményik Sándor
nak azt az álláspontját, amelyről 
egyik 1933. dec 29.-én keltezett 
édesapámnak írt levelében olvas
hattam az Ellenzék Vasárnapi 
mellékletével kapcsolatban. En
nek szerkesztésére annak idején 
Kuncz Aladár kérte fel Áprily La
jost. Idézem: ”[...]az Ellenzék jó, 
mert ha kéthetenként egy ilyen 
lap vele kapcsolatban jelenik 
meg, az neki csak használhat 
mindenféle szempontból, viszont 
nekünk is, mert nem kell külön 
tőkét gyűjtenünk, és olcsón nagy 

publicitást érünk el. Húszezer embernek adni 
szép irodalmat, végeredményben talán mégis 
nagyobb dolog, mint egy külön szépirodalmi 
lap, folyóirat, ha az utóbbinak szép külső kiál
lítását, képeit, finom papírját stb. fel is kell adni. 
Nekem ez a gondolat most. S ha visszagondo
lok, úgy érzem, az irodalom népszerűsítése, 
köztudatba átvitele szempontjából az Ellenzék 
hajdani, különösen Lajos és Dadi által szerkesz
tett mellékletei többet tettek, mint akár a Pász
tortűz, akár a Helikon. Erről Nekeo írok 
először, Édes Jenő, Lajosnak nem írtam még, 
nagyon kíváncsi vagyok pedig, mit szólna ő s 
mit szóltok általában hozzá."

Megváltozott és kellemesebb környezetbe 
került a Jékely család, amikor nagybátyámat a 
Baár-Madas leénynevelőintézet igazgatójává 
választották, és a csendes, sokkal tisztább leve
gőjű budai részen a Lorántffy Zsuzsanna utcá
ban fekvő intézet tágas igazgatói lakásába 
költöztek. Itt kerestem fel későbbi katonai szol
gálatom ideje alatt többször is a családot. Sok
szor láttam Lajos bátyámat a nagy lakás egyik 
udvar felőli szobájában visszahúzódva dolgoz
ni, ilyenkor valamelyik költeményét írta, mert 
az intézet igazgatásának ügyes-bajos dolgait az
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igazgatói irodában végezte. Jól érezte magát, de 
egy pillanatra sem szűnt meg Erdélyre gondol
ni. 1936-ban kirándulást szervezett Erdélybe, 
hogy néhány növendékének megmutassa azo
kat az embereket és helyeket, amelyeket ked
velt és akik szívéhez közel álltak. Egyik ez év 
júniusában sógorához, Kónya Gyulához és fele
ségéhez, Teréz nénémhez írt levelében így tájé
koztatta tervéről a magyarvalkói rokonságot: 
"Megható szívességgel hívtok s azt hiszem, 
nem is fogunk a hívásnak ellenállni." Rövid 
családi helyzetképben leírja a családtagok pil
lanatnyi tevékenységét. Majd így folytatja: "En? 
Július 16 tájáig innen el nem mozdulhatok. Ak
kor pár most érettségiző leánnyal lemegyek Er
délybe. Első állomásom Kolozsvár. Onnan egy 
napra autóbuszon Kalotaszegre is kimegyek 
velük s egy szép délután Hozzátok is eljutok. 
Estére vissza szeretnék térni a kolozsvári szál
lásra. Heten-nyolcan leszünk s lehet, hogy to
vábbi útunkra Bigyit4 is magunkkal visszük. 
Legalábbis az út egy részére, Enyed, Kemény 
János egy havasi erdészháza3 a felsőmarosi vi- 

' déken és Brassó volnának utam fő állomásai. 
[...] Ha utamon túl leszek s látom, hogy nem 
fárasztalak, pár napra visszakanyarodom Vál
tóra, hogy enyéimet lássam és a csendességet 
megizleljem. [...]

Magyarvalkón megcsodálták a festői fekvé
sű templomot és nagynéném szebbnél-szebb 
varrottasait, a pompás kalotaszegi népviseletet. 
Itt találkoztam én is velük, mert akkor éppen ott 
tartózkodtam, hogy kedves tanárom, a debre
ceni tudományegyetem nyelvészprofesszora, 
Csűry Bálint megbízásának eleget tegyek és a 
falu nyelvjárását, életformáját tanul
mányozzam. Innen együtt szekereztünk át 
Sztánára, hogy a csoport Kós Károllyal talál
kozzék és Varjúvárát is megtekintsék, Lajos bá
tyám pedig a régi jó barátot magához ölelje. 
Innen Kolozsvárra visszatérve Reményik Sán
dorral együtt tovább folytatták erdélyi kőrútju
kat, Kemény Jánoshoz Marosvécsre, onnan 
Galonyára, Gyergyószentmiklósra vezetett út
juk, ahol Nyíró József fogadta őket. Majd Bras
sóba mentek, itt Szemlér Ferenc vendégei 
voltak, aztán az Olt völgye következett, a Nagy- 
Küküllő mentén (Parajdot sem hagyva ki), a 
Maros völgyén és a Szamos völgyén át Kolozs
vár után tértek vissza Budapestre.

Az igazgatói munka azonban erősen kifá
rasztotta, pihenésre vágyott, ezért addig, míg a 
Szentgyöigy pusztai ház elkészült, többször le
utazott Erdélybe, s a rokonsággal, Schäfer Lász- 
lóékkal meg velünk kellemes napokat töltött 
hol náluk, hol nálunk— szüleimnél, ui. minden 
nyarat Kolozsváron töltöttünk a Fellegváron 
fekvő kertünkben, s többször kirándultunk La
jos bátyámmal a Hideg,- és a Meleg-Számos 
völgyébe. Fülemben visszacseng ma is kelle
mes hangja, ahogy menet közben olasz dalokat 
énekelt.

Nagybátyámmal való kapcsolatomban az
után nagyobb szünet következett. Ő azonban

szüleimmel és a rokonsággal állandó levelezés
ben állott — 1946-1966 között írt leveleiből 
alább még többször fogok idézni —, tájékoz
tatta őket az orosz hadifogságból hazatért két 
fiútestvérem helyzetéről, sorsuk alakulásáról, 
de saját elesettségéről is, amelyet benne a na
gyon szeretett unokájának, Mikecs Annácská
nak hirtelen elvesztése váltotta ki: 
[...]"átkozottul súlyos depresszió van rajtam — 
írta 1946. szeptember 6-án kelt levelében édesa
pámnak — nem tudom, elmúlik-e valaha. Mit 
írjak? Tudjátok mi történt s tudjátok, hogy az 
Isten súlyos próbákra választotta ki Mártát és 
nagyszülői szívünket. Amitől eddig megkí
mélt, mint apát, most reám zúdította, a sorssuj- 
totta, gyengülő nagyapára. Nem idézem fel a 
részleteket, a debreceni utat, amely életem leg
szomorúbb útja volt Azt is miért mondanám el, 
hogy leírhatatlan bájával, szellemi éberségével 
s nagy szeretetével mit jelentett nekünk ezek
ben a sötét időkben az ő drága gyermeki teste- 
lelke. Hiába írnám, nagyapai elfogultságnak 
hatna az egész, senki sem sejtené meg a szavak 
mögött a rendkívüliséget. Elpuhultam, sírva já
rok a budapesti utcákon s otthon (otthon?), ahol 
minden reá emlékeztet, de különösen a termé
szet, amelyben annyiszor jártam vele, vissza 
kell fojtanom a sírást, hogy ki ne váltsam a 
Márta nagyobb fájdalmú hullámát Görögnek 
érzem magam, leányomat, akire — mint azok
ban a tragédiákban — zuhog-zuhog a sors pö
rölyeinek a csapása. Lesz-e kiemelkedés ebből 
a sorsból, lesz-e illedelmes keresztyén rezigná- 
ció, nem tudom, pedig nagyon kellene a meg
erősödés, hogy ott állhassak szegény Márta 
mellett [...] Milyen jó lehet nektek, hogy olyan 
kedves lélekkel lehettek együtt, mint Teréz: mi
lyen jó volna mostanában nekem is olykor kö
zelsége. Mit hoz a jövő? Alakul, alakul [...] 
Iduska Mártával Orosziban van, én itt a kon- 
ventnél6 tevékenykedem, de már nem sokáig, 
ebben a hónapban visszamegyek hozzájuk, 
hogy megkönyítsem életüket. Dolgozgatnak s 
munkával zsibbasztják magukat [...] Leszedik a 
paszulyt, amelyet még együtt ültettünk kicsi 
Annácskával, akinek szép birodalma volt a 
völgy, amíg el nem kellett menekülni onnan. Ha 
ott maradtunk volna, ma is élne.7 Nem keserít- 
lek rosszkedvemmel tovább, életjelt adtál s én 
viszonoztam, ha keserű szóval is. Ki tudja, 
meddig adjuk már az életjelt magunkról. Na
gyon eltelt az idő felettünk s mintha újabb meg
próbáltatások várnák az emberiséget. Nem sok 
a reménységem, hogy kibírjam, Neked a maga
ménál több erőt kívánok."

Súlyos csapás érte Lajos bátyámat, amikor 
1961-ben szeretett felesége meghalt. Ekkori 
helyzetéről, lelkiállapotáról tájékoztatta édesa
nyámat és Teréz nénémet. Visegrádról 1961.
VIII. 20-án írta a következő sorokat: "A visegrá
di lakás, az a három hónapi telelés, lehetővé 
tenné, hogy másodnaponként utánanézzek a 
háznak,8 az orvos is közel volna, a déli koszton 
is. (Tavasz óta kosztat hordattunk Visegrádról, 
elég jó házi kosztat). A reggeliről és vacsoráról 
gondoskodom, hiszen már évek óta "önellátó" 
voltam. Csak erőm és egészségem legyen, mert 
decemberig le kell fordítanom kiadásra és szín
házi előadásra Lermontovnak egy verses drá
máját s ehhez komoly szellemi koncentrációra 
van szükség. Az "öreg Áprilyt" még előveszik a 
szentgyörgypusztai remeteségéből néha-néha. 
Iduskával problémáimat gyakran megbeszél
tem, mert ő hiányozni fog nekem itt is. Ez a 
munka éppen jókor jött, mert töprengéseim e- 
lől, melyek elég sűrűn látogatnak, félnapokra 
menedéket ad. Narkotikum. Csendes, békés na
pokat kívánsz nekem, Bözsim. A napok csende
sek lesznek, de nem békések. A belső béke 
meghalt mindörökre."

Ha Lajos bátyám és köztem a közvetlen 
kapcsolat az ötvenes évek táján ritkább is lett, 
szüleimmel és különösen Teréz nénémmel a 
levelezés azonban egyre sűrűsödött, nem csak 
a fiatalkori érzelmi kapcsolat emléke következ
tében, hanem annak a tanújeleként is, hog)* 
mennyire együtt érzett vele és velünk, amikor 
Teréz nénémet a 60-as évek derekán féloldali 
szélütés érte és ágynak esett. Lajos bátyám ál
landóan érdeklődött állapota felől. "Velünk 
vagy akkor is, ha hallgatunk — írta Teréz né- 
némnek 1960. december 28-án.—Sokszor Ada- 
Kalé a háttered, máskor a Farkas utcai 
templom, aztán Kolozs, aztán Váltó — filmsze
rűen előttünk van az életed." Leveleiben hangot 
adott egyéni érzéseiről is, lelkiállapotáról, ami
kor felesége halála után magára maradottan 
gyermekei otthonában töltötte napjait vagy ki
menekült a Dunakanyarhoz. Ekkortájt Vise
grádról írt egyik levelében ezt írta Teréz 
nénémnek: "Április hónapját itt remeteségben 
töltöttem a budapesti zajosabb hónapok után. 
Meg kellett állapítanom, hogy az egyedülvaló- 
ság csendje kitűnő orvos s a sebeket és horzso
lásokat, miket a nagyvárostól kap az ember, jól 
tudja gyógyítani." A remeteségéről másutt is írt: 
"1961. XI. 20. Életem egy-két fordulójában már 
kacérkodtam a remeteséggel. Arra nem számí
tottam, hogy így jön el. Iduska is feltételezte 
rólam, hogy társadalmi élet után vágyakozom. 
Ha most látna a télre készülő magányos völgy
ben egyedül, kutyával, macskával, talán más 
véleménye volna rólam. December 1-től bent 
leszek bérelt szobában a faluban.9 Biztatsz: 
Csak dolgozz további buzgalommal! Most már 
lassíthatom a tempót s valószínűleg egy régi 
tervem megvalósításához fogok hozzá: meg
írom állat-élményeimet. Persze: prózában. Ta
lán a galbinai medve lesz az első, amely 
Idus kának is nagy élménye volt, Ernőnek is. Ha 
erőt és életet ad az Isten, talán az önéletrajzomra 
is sor kerül. Az több időt, esetleg egy évet, 
igényel." Beszámol írói tevékenységéről, köte
teinek kiadásra előkészítéséről. "Köteteim iránt 
is érdeklődői — írta 1964. szept. 19-én kelt leve
lében Teréz nénémnek. Az ötven állatképet 
szerződés szerint átadtam az Ifjúsági Kiadónak 
14-én.10 Az új verskötetem verseit — Jelentés a 
völgyből — most gépeltetem; szeptember 30— 
ig kell átadnom a Magvető nevű kiadónak. Rég 
nem volt ennyi munkám és irodalmi gondom. 
Tegnapelőtt egy amerikai Magazin embere ke
resett fel, tolmács is jött vele, kivitt a Dunapart 
egy nagyon szép berkébe, s ott legkevesebb 50 
felvételt (színest) csinált rólam a Holiday cíjnű 
folyóirat számára, mely több mint hárommillió 
példányban jelenik meg.... Az őszön lesz egy 50 
perces számom a rádióban, tervén most dolgo
zom. Versek és összekötő szöveg." Beszámolt 
fárasztó, nyilvánosság előtti szerepléseiről: "Itt 
megtartották a "költészet napját", persze nekem 
is jutott két szereplés, egyik Visegrádon, a má
sik Ócsán (alföldi nagy falu Bpesttől 20 km-re). 
Fárasztó szereplés volt mind a kettő. Vénül a 
legény, s nem lenne szabad legénykednie" — 
írta 1964. ápr. 18-án édesanyámnak.

Később megint csak a túlfeszített munka 
utáni kimerültségéről, betegeskedéséről pa
naszkodik. "Talán megint Pestre megyek11 — 
télre -, bár némi idegenkedéssel, mert már két 
tél tapasztalatai állnak mögöttem. Majdnem 
mindig náthás vagy torokfájós vagyok ebben a 
nem nekem való levegőben." U. i.-ban még 
megjegyzi: "Karácsonyra alighanem lefutok" 
(Teréz nénémhez 1964. okt. 18).

Az "alighanem"-ből bizonyosság lett 1964 
karácsonya körüli napokat Áprily Lajos csalá
dunknál töltötte és közben találkozott a rokon
ság még élő tagjaival, írótársai közül Lám 
Bélával, majd Olosz Lajossal, akivel távozása-
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kor együtt utazott Nagyváradig. Egyik nap arra 
kértem, ha nem fárasztom, olvasna fel tetszés 
szerint kiválasztott költeményeiből néhányat 
Szívesen vállalkozott erre, én pedig elővettem a 
magnetofonomat és hangját szalagra rögzítet
tem. A  Megnőtt a csend dmű kötetéből válogatta 
ki az egyes verseket, s én mellette csendben a 
készüléket kezeltem. Nem vette észre, hogy egy- 
egy vers felolvasását követően is tovább jártat- 
tam a gépet, s így azok a halk megjegyzései is 
szalagra kerültek, amelyeket a költeményeihez 
és felolvasásukhoz fűzött. így pl. A  februári hó 
dalol után halkan hozzám szólt: "Pihenj, Jenő, 
nekem nem kell pihennem!". Majd ezt jegyezte 
meg a verssel kapcsolatban: "Most kilencet csak 
szeretnék ütni, de itt nem ütöttem kilencet. Ez 
nem annyira felolvasható vers. A kérdő hang
súlyt nem éreztem." A Túl ötven erdőn dmű ver
séhez pedig ezt fűzte hozzá "Ez egész más 
hangnem, ugye?" Aztán papírt kért tőlem és ezt 
mondta: "Amit most felolvasok, az kötetben 
nem jelent meg." Kockás füzetlapra leírta a Vad- 
lúd voltam című versét fejből.12 "Olyat olvasok 
fel, amelyik közel áll a szívemhez" — vezette be 
A  csavargó a halálra gondol című költeményét, 
majd a végén még ennyit fűzött hozzá: "Nem 
mintha milyen versnek tartanám, de jól felolvas
ható." Végül A zarándok következett s ehhez ez a 
gondolat társult: "Mikor ezt a verset felolvasom, 
Eiiyedre gondolok."

A versek kapcsán elbeszélgettünk arról, 
hogy mi váltja ki benne egy-egy költemény ke
letkezését. Legtöbb versében egy-egy természeti 
kép, állat vagy jelenség ragadja meg képzeletét
— mondotta, ahhoz kapcsolódnak érzelmei, 
gondolatai. Egy-egy költeménye ritmusát — je
gyezte meg — néha egy magsor dönti el, vagyis 
az a sor, amely meghatározója lesz az egész 
költemény ritmus-képletének. Az Ének a Kükül- 
lőhöz című versének a magsor a drága Küküllő —  
így köszöntötte a kedves emlékű folyót, amikor 
gyermekkori faluja erdeit járta 1942-ben. Ez az 
adoniszi sor magsor lett, amelyből sapphói stró
fa alakult és ezekből épült fel az Ének a Kükül- 
lőhöz című költeménye, amely—fűzte hozzá— 
"egyetlen ilyenformájú versem".

Majd más témára terelődött a szó, érdeklő
dött, hogy mivel foglalkozom, a hivatali munka 
mellett. Nyelvművelő cikkeket írok a Művelő
dés című folyóiratnak — válaszoltam. Ehhez 
kapcsolódva mondta el a következő "nyelvi él
ményét" azzal a parajdi sóbányaáccsal, aki egyi
ke volt azoknak, akikkel 1943-ban Parajdon 
boronaházat építtetett. Esténként az ácsokkal 
elbeszélgetett, s hallgatta ízes udvarhelyszéki 
tájszólásukat. Az egyik ács, Fábián Mózsi, egyik 
barátjáról beszélt, akiben csalódott, mert elvárta 
volna tőle, hogy őt szorult helyzetében megse
gítse, de elmulasztotta megtenni. Az eleven elő
adásban a beszélő ács—mondotta Lajos bátyám
— olyan ponthoz érkezett, amikor általános ki
fejezéshasználata szerint ezt kellett volna mon
dania: ”... de nem vette magának azt a 
fáradságot..." — tehát a köznyelvben meghono
sodott germanizmust. A székely azonban nem 
ezt mondta, hanem ezt: ”... de nem tette meg 
nekem azt a fáradságot...". Lajos bátyám öröm
mel állapította meg — jegyezte meg —, hogy 
régi faluja tájékát még nem érte el és nyelvét még 
nem rontotta meg az idegenszerű nyelvhaszná
lat. Majd hozzáfűzte: azóta - műfordításaiban is
— mindig ezt az esti tűz mellett hallott kifejezést 
használja, s jó lenne, ha más is eltanulná tőle, 
nem is tőle, hanem attól az egyszerű székely 
ácstól. Áprily Lajosnak ezeket a megjegyzéseit a 
versírásról és a helyes nyelvhasználatról Lőrinc- 
ze Lajos is közölte a Magyar Nyelvőrben (1964
2. 3. szám) és Vita Zsigmond is beiktatta az 
Áprily Lajosról szóló könyvébe.

Visszautazása után nekem írt levelében arra

kért, hogy nézzek utána egy Neustaedter vers
nek,14 amelynek felderítésére őt a Széchenyi 
könyvtár egyik erdélyi származású tisztviselő- 
nője kérte meg, aki Radnóti Miklós műfordítá
sairól írt disszertációt. A vers címét közölte 
(Búcsúzás), tőlem a német eredeti szöveget kér
te. Sikerült kérését teljesítenem. Levelének végé
re még ezeket írta (visszaemlékezve az én 
kerekdombi "kényszermunkámra"): "Meleged 
lehet ott a régi Kerekdomb alatt, ahol valamikor 
annyit mászkáltam. Minden iskolai év végén 
megnő az adminisztráció, mint a Nádas pataka 
felhőszakadás után. Olyankor szerettünk úszni 
a sodrában lefelé."

Még egyszer találkoztam nagybátyámmal, 
amikor átutazóban 1966 júliusában Parajdra 
menet 2-3 napot nálunk töltött. Ekkor kereste föl

Áprily Lajos Schäfer Erzsébetnek ajánlott vers- 
fordítása és rajza (eddig ismeretlen Aprily-emlék)

itt Lám Béla, régi ismerőse, jó barátja, akivel 
hosszasan elbeszélgetett Lám Béla készülő 
könyvéről (A körön kívül). Itt-tartózkodása során 
érdekes találkozása volt unokaöccsével, Szegedi 
Rainerrel. Ennek a találkozásnak egyik jelenetét 
rögzítette Gazda Ferenc tanártársam Elrabolt esz
tendők című, életének nagyon szomorú szaka
szát tartalmazó önéletrajz- (helyesebben talán: 
börtönnapló) részletében. (A Szabadságban je
lent meg folytatásokban 1990. aug.-nov. 49. rész
let). Ugyanitt szól Gazda nagybátyámmal való 
találkozásáról is és arról, hogy mit jelentett neki 
a börtönévek gyötrő magányában Aprily Lajos 
költészete, amelyet nagyon ismert és amely szá
mára "Erdély volt minden természeti szépségé
vel, s mindazzal, amit ölében ringat." "A 
börtönben — mondta Gazda, amikor Lajos bá
tyámmal költeményeiről kezdtek beszélgetni — 
versei közül legtöbbet foglalkoztatott az Antigo
né. Halkan, alig érthetően mormoltam: Mit is 
keresnénk árva-ketten/Hol égig ér a gyűlö
let?/!...] Az ősöm átka, haj, suhogva—Végig sü
völt sorsomon—/Sötét az Acheron
homokja:/itt meg kell halni, Haimonom" [...] 
Miután a költemény refrénjét elmondtam, meg
kérdeztem — igaz félve —, mi az igazság, 
pesszimista vagy fatalista életfilozófia fejező- 
dik-e ki a költeményben? Jóformán be sem fejez
tem a kérdést, a költő felemelte kezét és ezt 
mondta: A hívő embernek Istentől mégis el kell 
fogadnia. Hiten a költő az Isten előtt való feltét
len meghajlást értette."

Lajos bátyámat elutazása előtt felkereste ná-

lünk kedves költőtársa és jó barátja, OIosz Lajos, 
aki azért utazott fel Kisjenőről, hogy vele talál
kozzék és elbeszélgessen. Amikor a hajnali szür
kületben a lépcsőn lementünk, Lajos bátyám 
belémkarolt, mert félt a lépcsőn való járástól. 
Szemevilága nagyon megromlott. Egy Teréz né- 
némnek 1966. okt. 18-án géppel írt, de alig kiol
vasható levelezőlapon tintával a sorok fölé ezt 
írta: "Rossz a szem, rossz a gép is," A gép ugyan
is, amely végigkísérte munkássága alatt, annyi 
csodálatos alkotást kopogtatott papírra, akkor 
már 50. évét szolgálta. "Itt — Visegrádon — 
csodaszép az idő, de még csak napjaim vannak 
itt, mert szellemi élet nélkül unalmas és búsító 
ez a remeteség" — fejezte be sorait.

Kuncz Aladárnak ajánlott Vallomás című köl
teményének utolsó gondolatsora így hangzik: 

Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, 
sorsomnak mennyi furcsa titka volt.
A hűlt sorok: megannyi érc-koporsó, 
a könyv, a könyvem gránit-kriptabolt.
De túl romon, ha perce jön csodáknak, 
a mély megkondul, mintha vallana, 
s a bolt alól harangtisztán kicsendül 
s magasra száll az ember dallama!

A költő élete "furcsa titkainak" villanásnyi 
megismeréséhez, a "hült sorok" "érc-koposójá- 
ban" és könyvei "gránit-kriptaboltjában" való 
röpke bepillantással óhajtottam szerény meg
emlékezéssel hozzájárulni.

Jegyzetek
1. Jékely lajos 1923-ban a dijoni nyári sze

meszteren szerezte meg oklevelét a francia 
nyelvből. Ezt a képesítést azonban a román tan
ügyi hatóságok nem ismerték el, tehát francia 
órái megszűntek.

2. R. Helikon 1/1990.34. szám.
3. Reményik Sándornak Áprily Lajosról szó

ló írását édesapám a Pápai Kollégiumi Lapok 
számára kérte.

4. Márta leánya családban használt neve.
5. Galonya, Maros megye.
6. A Református Konventnél a nemzetközi 

segélyakciók ügyeivel foglalkozott. Megbízatá
sa 1948-ig tartott.

7. Annácska édesapja, Mikecs László szülő
falujában Bihardiószegen kapott vérhasban halt 
meg. Debrecenben temették el.

8. Aszentgyörgypusztai családiháznak.
9. A Duna túlsó oldalán fekvő Kisoroszi.
10. Fecskék, őzek, farkasok dmű kötetéről 

van szó, mely 1965-ben jelent meg.
11. Márta leányáékhoz.
12. Amikor azután ez a költeménye Össze

gyűjtött versei között nyomtatásban is megje
lent (1985), és az írott szöveget a nyomtatottal 
összehasonlítottam, meglepődve vettem észre, 
hogy a kéziratban Lajos bátyám két sort kiha
gyott:

társaimmal útra kelni, 
fényt és felhőt úszva szelni.
Majd ha végem itt elérem, 
vadlúd-formám visszakérem.
Jóbarátok, ismerősök, 
hogyha jönnek bíbor őszök, 
nézzetek fel majd az égre, 
égen úszó vadlúd-ékre...

Kimaradt ugyanis ez a két sor Majd ha vé
gem... Valószínűleg csak az öregedő költő me
móriájának gyengülése és nem a két sorban 
foglalt ”vég"-re gondolás volt az oka a kihagyás
nak.

13. Megemlítettem, hogy egy középiskolai 
helyesírási szójegyzék koncepciós perének 
egyik szenvedő résztvevőjeként egyik kolozsvá
ri középiskola titkára vagyok a Kerekdombon.

14. Erwin Neustaedter brassói szász költő a 
Klingsor folyóirat egyik munkatársa volt

— HELIKON----------------------

-------------------------------------19



HELIKON

BESZÉLGETÉSEK — 1.

... Erkelről Erkel Tiborral
Gyerekkorom nagy élménye 

Erkel Ferenc. Az ő légkörében 
nőttem fel. Mindig megnéztem 
arcképének vitróját, mert a ma
rosvásárhelyi Kultúrpalotában 
mindig előtte mentem el zongo
raórára. Mindig olyan jóságos, 
szép tekintettel nézett rám, nagy
apai biztatással. Azután Erkel 
hozzám jött kéziratokban, roko
nai révén — Erkel Sarolta maros
vásárhelyi zongoraművészre, 
tanárra gondolok —: valóságos, 
élő személy volt számomra. Most 
pedig úgy érzem, Erkel Kolozs
váron van. Két értelemben is: 
visszajött Kolozsvárra, ahonnan 
elindult a 21 éves Erkel és vissza
jött Erkel Tibor, aki hozza az Er- 
kel-család atmoszféráját, azt a 
szellemiséget, amit Erkel Ferenc 
képviselt. Ez nagyon hasonló je
lenség azzal, mint mikor manap
ság egy Wagner-unokával ta
lálkozik az ember Bayreuthban. 
Kétszeres lesz tőle az ünnep, mert 
a fizikai és a szellemi valóság sa
játságosán egyesül, egyetlen sze
mélyben olvad össze. Most, hogy 
Kolozsváron ünnepeljük Erkel 
Ferencet és 200-as, bocsánat, 100* 
as számot írunk a nevéhez (lám, 
visszakísért a múlt évi színházi 
évfordulónk 200-as száma!), ez a 
100-as szám óriási mennyiségű 
történelmet jelent, a maga összes 
zaklatottságával, ugyanakkor 
történelem-, és szemlélet-formáló 
erejével más prizmán át nyújtja 
nekünk Erkelt. Kérdezem Erkel 
Tibort, hogyan látja ó  Erkel Fe
rencet, milyen prizmán át látja őt, 
mint közvetlen rokona és, ugyan
akkor, mint zenei szakember?

— Először is a 200 év nem 
nyelvbotlás volt. Ez a nyelvbotlás 
benne van a történetben, tulaj
donképpen, és ahogy Kolozsvá
ron ünnepeltük a tavaly a ma
gyar színjátszás 200 éves szüle
tésnapját, amelynek itt volt a böl
csője, ugyanúgy a magyar ope
rajátszás — még akkor is, ha a 
Pikkó herceg és Jutka Persit Buda
pesten mutatták be 1793-ban, 200 
évvel ezelőtt — akkor is a magyar 
állandó operajátszás, az, itt volt 
Kolozsvárott. Itt volt akkor, ami
kor Erkel ide megérkezett, mint 
fiatal diákból cseperedett tanár a 
Csáky grófék meghívására, és itt 
volt azért, hogy tanítson, és en
nek ellenére azt hiszem, többet 
tanult itt, mint amennyit a taní
tásra fordított, időt és energiát. 
Ami számomra megdöbbentő — 
bár ebben az időben magától ér
tetődő volt, hogy az ember ide- 
oda elment diákként és így szedte 
fel az elemi ismereteket, ott meg

a felsőbb szintű tudományát —, 
hogy ez a kolozsvári tartózkodá
sa Erkelnek — ami, mondjuk, egy 
egyetemi szintű továbbképzést 
jelenthetett —•, ez sokkal megha
tározóbb számomra egész élet
m űvében, m int bármi más. 
Szeretik mondani, és el is isme
rem, hogy így van, hogy Klein 
Henrik, Pozsonyban megismer
tette őt a bécsi klasszikusokkal 
(Klein Henrik Beethoven közvet
len környezetéhez tartozott!), de 
amit itt kapott, az egy olyanfajta 
szemlélet, ami túlnyúlik — véle
ményem szerint — az ő zenei ho
vatartozásán, látókörén, egyfajta 
magatartásforma, egyfajta erő, 
amit ez a környék sugároz magá
ból és amit példáz az egész Erkel- 
életmű. Példáz azért, mert amit 
Erkel elvégzett, majdnem az 
egész századot átfogó életével, és 
ennek keretében több mint há
romnegyed évszázadot átfogó 
munkásságával,.az nem egy em
bernek a munkája volt. Arra egy 
átlag emberélet nagyon kevés, és 
arra egy tehetséges ember még 
mindig nagyon kevés, ahhoz egy 
olyan lelkierővel, fiatalon ellátott 
valaki kell, aki ezt a tervet végig 
képes vinni — mondhatom —, 
hogy nagyon gyakran egyedül. 
Ezt azért is mondom, mert ma
gam is tapasztaltam, hogy ha e- 
lőttem s hátam mögött és mel
lettem érzem azokat a segítő tár
sakat, akikkel együtt dpel az em
ber valamit, akkor az a súly 
semmi.

Az Erkel-család számára, és 
nekem mint muzsikusnak, ez a 
példa nem csak vonzó, hanem 
ma, azt hiszem, hogy hihetetlenül 
fontos és nélkülözhetetlen az or
szág, ó, és sokkal tágabban az or
szágon kívül is, mint tapasz
taltam itt is. Talán ez az első rea

gálásom arra a kérdésre, amit itt 
fölvetettél. És az, hogy most itt 
vagyok Kolozsvárott, az egy 
olyan visszavágyódás, ami való
színűleg benne van a génekben, 
valahogy olyan benyomásom 
van, hogy amit elvitt innen magá
val, Kolozsvárról, Erkel, azt 
ugyan én visszahozni nem tu
dom, de a nyomait felkutatni itt, 
és segíteni másoknak, hogy eze
ket a nyomokat felleljék, és azon 
az úton tovább tudjanak lépni —> 
talán ugyanabban az irányban, 
de m indenesetre egészséges 
úányban —, azt gondolom, hogy 
így van.

— Hol áll jelen pillanatban az 
Erkel-kutatás? Gondolok az Er- 
kel-alapítványra, "Erkel Ferenc" 
Főiskolára. Van ilyen?

— Magyarországon van "Er
kel Ferenc" Zenei Gimnázium. 
Főiskola nincs. Az Liszt Ferenc 
nevét viseli. És büszkén viselheti, 
hiszen ő volt az, akire nyugodtan 
lehet mondani, hogyha nem lett 
volna, Erkelnek akkor sokkal ne
hezebb dolga lett volna, még így 
is komoly problémákat okozott 
neki a Zeneakadémiát talpon tar
tani, példának okáért anyagilag; 
és ahogyan ezt szokták mondani, 
a Zeneakadémiát ketten tartották 
el, az ország és Liszt Ferenc, de 
Liszt Ferenc többet adott hozzá.

Az Erkel-kutatásról azt kell 
hogy mondjam, hogy néhány 
igen bátor és vállalkozó szellemű 
zenetudóstól eltekintve nem fo
lyik igazán Erkel-kutatás. Ami 
Erkel-kutatás az előző fél évszá
zadban zajlott, az sokkal inkább 
törekedett arra, hogy Erkel nim
buszát megpróbálja csorbítani, 
olyasmiket föltárni róla s felőle, 
amelyet, ha Leonardóról teszik, 
akkor azt mondják, hogy milyen 
iskolát teremtett Leonardo, így
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pedig megpróbálták Erkelre rá
fogni azt, hogy a műveit mások
kal íratta — nevezetesen a fiaival 
—, mert a partitúrában bizonyos 
sorokat ők töltöttek ki. Én nem 
vagyok zenetudós, és nem iá 
vizsgáltain ebből a szempontból 
ezeket a partitúrákat, de azt hi
szem, hogy a dolog méltányta
lan. Nem igazán illő azokhoz a 
zenetudósokhoz, akik egyéb
ként, ezzel az egész korszakkal, 
úgy foglalkoztak hogy a Zene- 
akadémián tanított magyar zene- 
tö rténetnek néhány oldalára 
ráfért. Noha hiszem, hogy a ma
gyar zenetörténetnek a XIX. szá
zada köteteket kellene, hogy 
megtöltsön.

Ami a felsőoktatást illeti: én 
sokkal jobban örülök annak, 
hogy manapság már kezdi felfe
dezni Erkelt, a Zeneakadémia 
úgy mint énekelni való anyagot, 
és ma már nemcsak a Bánk bánból 
és a Hunyadiból énekelnek áriá
kat, hanem a Névtelen hősökből, a 
Saroltából (Brankovicsból nem, hi
szen ez nem igazán erre való op«- 
ra), de a Dózsából is ...

— ... szerinted a Brr*kavics c. 
opera Erkel késői alkotókorsza
kának stílusjegyeit viseli magán?

— ... Brankovics egy olyan át
komponált mű, amelyben a wag- 
neri vonások

— ... tükröződnek?
— ... Erkelnél nem lehet soha 

azt mondani, hogy tükröz vala
mit, mert a gondolatai annyira 
szuverének, hogy akkor is, ha 
olyan stílusban komponál; vagy 
német stílusban vagy bármi más
ban — például a korabeli magyar 
szalon-zene stílusában — akkor 
is ezt 6  így akarta elmondani. 
Azért, mert én Arany Jánosnak a 
szókincsét használom, ettől még 
nem leszek Arany János, de 
Arany János sok más kortársának 
szavait használta, és mégis ő volt 
Arany János. Egy biztos, hogy eb
ben a műben (zenetudósok jog
gal mutatják ki Wagnernek a 
hatását a Brankovics György c. 
operájában) is eredetit alkotott. 
Ehhez nem fér kétség.

Az Erkel-alapítvány a kolozs
vári fesztivállal egyidőben ült 
össze az Országház "Székely Ber- 
talan'-termében — az ülésen, saj
nos nem lehettem jelen —, mert 
hála Istennek itt voltam. Ennek a 
célja az volt, hogy üzletem
bereket, vállalkozókat tömő- rít- 
sen, akik célul tűzték ki, hogy 
Erkel életműve nyomtatásban 
megjelenjen, idestova 150 év, 
vagy még annál is több idő után. 
Ha már csak Magyarországon 
évente néhány operaház több tu
cat előadást áldoz nekik, gondo
lom, m egéri (és sorozatban 
várják ezeket a műveket!). Hong
kongban már akadt kiadó, amely 
kiadja és az egész világon terjesz
teni fogja... >.

— ... páratlan dolog, hogy ép-
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pen Hongkong jelentkezett...
— ... vitathatatlan, hogy a 

ko rtárs  zenével szem ben, 
amellyel a magyar zeneoktatás 
tudott volna foglalkozni és el 
tudta volna vezetni a saját fiatal
ságát oda, hogy ezt a kortárs ze
nét felfogja, felismerje, vissza
igazolja, ami benne jó, kiválasz- 
sza, amit nyelvként elfogad — és 
m ajdnem  azt m ondhatnám , 
hogy késztesse a zeneszerzőket, 
hogy beszéljék azt a nyelvet és, 
hogy nem kell tovább kísérletez
ni, mert a nyelvújítás korán im
már túl vagyunk —. Ez sajnos 
sajátos üzleti és üzletpolitikai és 
egyéb okok miatt nem valósult 
meg, ennek következtében a mai 
kor — mindenekelőtt a fiataljai 
— az idős generációja más okból 
kifolyólag— nem találkozott iga
zán a saját zenéjével. Tehát nem 
érti igazán saját korának a zené
jét, ezért fordult egy másfajta 
"kortárs'-zenéhez, amelyben a 
kortársságot a modem elektroni
ka jelenti és nem a rajta megszó
la ló  zene. Tehát ha azt látom, 
hogy lézer, meg hangosítás, meg. 
bizgentyűk egy keverőpulton, 
akkor meg vagyok győződve, 
hogy a XX. század végénél tar
tok, pedig hát mindaz, ami rajta 
megszólal az a gyönge XIX. száza
di romantikának valami utóérzése. 
Ezekkel szemben azok a művek, 
amelyeket Kelet és Nyugat nem 
ismer, mert ott még nem játszot
ták, mert oda valamüyen okból

nem jutottak el, az ott óriási felfe
dezés...

— ... tehát Kelet felfedezi Eu
rópát és most már Magyarorszá
got is, a XIX. század magyar- 
országi zenéjét... melyek azok a 
művek, amelyeket a hongkongi 
kiadó terjeszteni akar?

— ... Erkelnek a zongoramű
vei és a kamarazenéje volt, amely 
gyakorlatilag ismeretlen. Meg
mondom őszintén, én Kassai Ist
vánnak az előadásában hallot
tam ezeket a műveket először — 
a Rákóczi-indulót kivéve, amit 
magam is játszottam. Itt egy teljes 
CD-lemezre való zongoramű 
van, fantasztikus virtuozitású 
művek sora, amelyből kivüáglik 
az is — miután ezeket a műveket 
Erkel magának írta —•, hogy is
tentelenül jól zongorázhatott, 
hogy ezeket a műveket le tudta 
játszani...

— ... tudomásom van róla, 
hogy 80 éves korában, csak úgy 
"félkézről" eljátszotta Mozart d- 
moll zongoraversenyét...

— ... Igen, ez volt az utolsó 
fellépése, ahol egyébként a Hu
nyadi is elhangzott, és amelyre 
Bónis tanár úr úgy emlékezett 
vissza, hogy utolsó bizonyítéka 
volt Erkelnek, amelyet, mint do
kumentumot a közönség elé he
lyezett, hogy számára a nyugati 
zene, az európai kultúra és az, 
amit a Hunyadiban megpróbált, 
mint magyar gyökerű zenét meg
fogalmazni: az egy és ugyanaz. Es

itt nem lehet műveltség vagy ma
gyarság, műveltség és magyar
ság szóval illetni ezt a kort.

— Szerinted melyik a legma- 
gyarabb Erkel-mű?

— Nekem a Bánk bán. Vitatha
tatlanul! Nem azért, mert ma ezt 
fogadja el Magyarország is, meg 
ez egy alapdráma irodalmunk
ban is, hanem azért, mert ez meg
győződésem szerint, akárcsak, 
mint néhány Shakespeare-mű a 
vüágvégét meg fogja érni, mon
danivalója révén, s mert ez a 
mondanivaló annyira őszinte, 
hogy a zenének is minden pilla
nata tökéletesen őszinte. Amerá- 
nizm us, a m erániságnak a 
problémaköre, amely minden 
korban fölmerül, az uralkodó és 
a tömeg közé ékelődött harácsoló 
réteg, amely csak prédának te
kinti az országot és semmi más
sal nem gondol, m int hogy 
kiszívja annak a vérét és nem ad 
vissza érte semmit. És hogy en
nek minden körülmények között 
az kell, hogy a vége legyen, hogy 
ez a réteg pusztul. Aztán megint 
jön egy másik hasonló réteg, de 
ezek a rétegek soha nem tudnak 
megtapadni.

—... A Bánk bánnal bekapcsol
tál az Erkel-operák áramkörébe. 
Valóban létezik üyen áramkör: 
több összetartozó opera egysége?

— ... Érdekes véletlen, hogy a 
Hunyadi és a Bánk bán, ami min
denütt repertoáron van, ahol ma
gyar operát játszanak, harma
dikjaként a kolozsvári Magyar 
Opera a Brankovicsot választot
ta. Ez a választás így Trilógiává 
fogja össze a műveket...

— ... nem véletlenül...
— ... valóban nem véletlenül, 

de mondhatnánk azt is, hogy hát 
praktikus okok játszottak közre, 
ezt a kottát tudták megszerezni...

— ... tudjuk, hogy nincsen vé
letlen, az sem az, hogy éppen ez 
a partitúra jutott el mihozzánk 
most, a centenáriumi ünnepsé
gekre...

— ... így van. Az, hogy a há
rom mű időrendben fordított sor- 
rendben született meg, mint 
ahogyan az logikusan feltételez
hető, az tény. A Bánk bán története 
az 1200-as években játszódik, a 
Hunyadi Hunyadi László sorsát 
érinti, aki János halála után, már 
mintegy quasi örökös szenvedi el 
a kivégeztetést egy aljasság mi
att, ugyanakkor a dolog vissza
utal a Bánk bánra, ami később 
született, azzal, hogy egy olyan 
réteg pusztfítatja el H unyadi 
Lászlót, aki a király és a Hunyadi 
családot támogató tömeg közé 
ékelődik, és csak ezután születik 
meg a Brankovics, a 60-as évek 
végén mutatják be, amikor is már 
a kiegyezés megszületett.

— ... Mikor is játszódik a 
Brankovics?

— ... A nándorfehérvári dia

dalt közvetlenül megelőző idő
szakban, amikor Hunyadi János 
szövetséget akart kötni Európa 
nevében a szerbekkel, akik pon
tosan ugyanúgy veszélyeztetet
tek voltak a török támadással 
szemben, és Brankovics, aki el
kezdett spekulálni, hogy ha ő 
háttérbe húzódik, vajon az árulás 
jutalma ezüstben, aranyban a 
családját milyen módon érinti 
(belekeverve Úyenkor a népet is, 
akit, természetesen, elfelejtett 
megkérdezni), s azért mondom 
bátran — legalábbis az opera 
megkomponálásának évében — 
azt, hogy nem Brankovics dönt 
végül is úgy, hogy amikor a gyer
mekeit megvakítják, hogy mégis 
Hunyadi mellé áll és a török ellen 
fordul, hanem már nem tud ki
térni a saját népe akarata elől.

— ... Tehát a Trilógia két szélső 
operája a Hunyadiak korába ve
zet bennünket. A Bánk bán vi
szont éppen a meránizmus le
leplezésével bármely korra érvé
nyes lehet, híd szerepét tölti be a 
hármas egységben.

— Most, a Bánk bán meghall
gatására készülődve kérdezem, 
hogy milyen benyomást tett rád 
a Brankovics (tegnapelőtti) ko
lozsvári bemutatója?

— A Brankovics bemutatójá
val, a kolozsvári Magyar Opera 
előadásában, már Gyulán talál
koztam. A gyulai szabadtéri elő
adás után, itt a kolozsvári elő
adáson úgy éreztem, hogy a ren
dező otthonosabban mozog. 
Nem éreztem a zárt színpadra 
való bekényszerítést. Koncent
ráltabb volt a színpadi munka a 
művészek részéről is. Az előadás 
sokkal csiszoltabb volt, ami, nyil
ván, az eltelt időnek is köszönhe
tő. A zenekar játéka is sokkal 
intenzívebb, kifejezőbb. Még na
gyon alapos technikai csiszoló 
munkára lesz szükség, hogy a 
darab eredeti szépségében tud
jon megszólalni, amit itt nagyon 
nehéz elvégezni, mert a színház 
akusztikai körülményei kataszt
rofálisak.

— Sajnos, ezt tudjuk. De 
mindezzel együtt ez a színház a 
kultúra palotája: összefogó erő, 
szépség és remény forrása mind
nyájunk számára.

— Ehhez annyit szeretnék 
hozzátenni záróm ondatként, 
hogy a múlt század pesti zene
kedvelői járhattak volna abba a 
német színházba, ahol elsőrangú 
operaelőadásokat produkáltak, 
európai színvonalúakat. És ez a 
pesti közönség mindent elköve
tett, hogy az az amatőr társulat, 
amely Budán működött, eljusson 
oda, hogy MA áll a Magyar Kirá
lyi Operaház, most — termé
szetesen — a Magyar Állami 
Operaház.
Lejegyezte TERÉNYI EDE
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Fadrusz
A fehér kőhíd, mely felett 
naptáridnak a fellegek, 
fellegzenek a rossz napok, 
a fehér kőhíd megkopott,

de azért áll a közepén, 
ott áll a komor csatamén, 
áll, álldogál az érclovas, 
őrzi a régi tornyokat.

Vas zászlai nem lengenek. 
Nem törte meg a vasnyereg, 
ha vasidő úgy alakul, 
vaskisérete szét se hull.

Egy történelem óta ül. 
Mennyire fáradt egyedül, 
mennyire kell még Kolozsvár 
annak, ki párszáz éve vár —

nem tudja, aki arra megy 
a régi cin terem felett, 
akire mindent ráhagyott 
a pármillió réghalott.

Egyetlen szellem sejti még 
mit rejt e szimbólum-vidék. 
Egyetlen. Akkor. Akinek 
megszólaltak e jelkövek:

az erős kőhíd, mely felett 
bron zlovakat felej tenek. 
Akiben végül összeállt 
hogy mi győzi le a halált.

A kolozsvári Mátyás szobor fölállításának előkészületei 1902-ben

H ivatás és é le tm ód  harm óniája

Sok olyan embert ismerünk, 
akik foglalkozásukat hivatás
szerűen végzik, de olyant, aki a 
teljes magánéletét, életmódját is 
közösségi feladatainak alárende
li, annál kevesebbet. Incze László, 
a kézdivásárhelyi Céhtörténe- ti 
Múzeum szervezője és vezetője, 
majdnem mindenese, bízvást so
rolható az utóbbiak közé. Hivatás 
és életmód harmóniája, a céltuda
tos és folyamatos munka önma
gában is nagy erény, s ha azt 
kiemelkedő eredmény is kíséri— 
mint esetünkben — annál több 
figyelmet érdemel. Éppen ezért a 
65. születésnapja s nyugdíjba vo
nulása alkalmából az életút felvil
lan tásával köszöntjük Incze 
Lászlót.

Szép gyermekkor Erdővidé
ken (sz. Bárót, 1928. dec. 14.), si
keres tanulóévek, történelem-fi 
lozófia diploma a Bolyai Tudo
mány-egyetemen. Aztán rövid 
kitérő után siet vissza Három
székre, ahol a távolabbi, de min
dig  lelkes K ézdivásárhely 
fogadja be. Szerencsés döntés 
mindkét fél számára. A feltörek
vő székely kisvárosnak szüksége 
van a tehetséges, fiatal, tennivá- 
gyó tanárra, aki viszont jó tevé
kenységi m ezőre talál új

2 2 ______________________

otthonában. Rövid idő alatt nem 
csak pedagógusként, de elkötele
zett helytörténészként is megis
merhették a kézdivásárhelyiek 
Incze Lászlót. Kézdivásárhely cé
hes kézműiparának köszönhette 
régebbi hírnevét, s az 1848-as for
radalomban vállalt szerepe által 
írta be nevét a magyar históriába. 
Incze László a város múltjának 
ezt a két alapelemét kezdi kutatni 
és fedezi fel egyre mélyebben, 
egyelőre a maga számára.

Élete akkor érkezik forduló
ponthoz, amikor 1970-ben be
kapcsolódik a céhtörténeti kiál
lítás szervezésébe, amelyből jó
formán egymaga az ország talán 
legjellegzetesebb helyi múzeu
mát alakítja ki. Incze László kö
vetkezetes maradt ahhoz, hogy 
ennek a múzeumnak a város tör
ténetét kell tükröznie, s akkor 
sem hajlandó sablonos, pártos ki
állítássá átszervezni a szakszerű
en összeállíto tt céhtörténeti 
múzeumot, amikor a diktatúra 
nyomása már-már számára is ki- 
bírhatatlanná vált. (Csak annyit 
tett, hogy a gyakran felbukkanó 
ellenőrök részére egy külön kis 
termet rendezett be, ahol a szoká

sos pannók és fényképek jelenlé
tét jegyzőkönyvbe iktathatták.) 
Viszont a látogatók a legnagyobb 
kiállítási teremben Háromszék, s 
különösen Kézdivásárhely 1848-i 
szabadságharcának történelmi 
ereklyéit tekinthették meg. A Gá
bor Áron-terem nem csak az egy
kori harcosok bátorságának, 
hanem Incze László makacs 
helytállásának is bizonyítéka 
volt. S ki ne tudná, hogy, amikor 
a hatóság kimondotta a tünemé
nyes népviseletbe öltöztetett ba
bagyűjtemény feloszlatását, a 
Zsuzsi-babák Kézdivásárhely 
Céhtörténeti Múzeumában kap
tak helyet.

Ezek után könnyen érthető, 
hogy Kézdivásárhely múzeumát 
akkor is sokan keresték fel, ami
kor más helyen csak az iskolás 
csoportokat lehetett nagy nehe
zen beterelni a mindent felnagyít- 
va-ferdítve tükröző múzeumi 
kiállításokra.

Incze László két évtizeden át 
a Múzeumnak élt mint gyarapí
tója, őre és népszerűsítője. Ki tud
ná m egm ondani, hogy sze
mélyesen hány csoportot, hány 
embert vezetett végig mindig 
ugyanolyan lelkesen, szakava- 
tottsággal és szeretettel a Múze

um termein. S mindig készen áll
va munkaidején kívül is arra, 
hogy egyetlen telefonhívásra is
mét a Múzeum felé vegye útját. S 
ha legjobb szándéka ellenére sem 
tehette, felesége, J udit asszony, si
etett a hívásnak eleget tenni.

Sok dologról kellene még 
szólnunk, a művészeti kiállítá
sokról, tudományos előadások 
szervezéséről, Incze László tudo
mányos írásairól, közéleti tevé
kenységéről. Most azonban csak 
arra van módunk, hogy megem
lítsük: Incze László a Múzeum ál
tal Kézdivásárhelyt művelődési 
és művészeti életünknek egyik 
központjává avatta. S ennek kö
szönhetően ma egyetlen más er
délyi város sem hasonlítható a 
történelmi múlt feltárásában és 
éltetésében Kézdivásárhelyhez.

Incze László 65 évesen nyug
díjba készül. Tudjuk, hogy ez ná
la nem fog mást jelenteni, mint 
tevékenységének egy újabb állo
mását: azt tervezi ugyanis, hogy 
megírja a kézdivásárhelyi céhek 
monográfiáját.

Tervének megvalósításához 
kívánunk neki nyugodt és h§sz- 
szú éietet, jó egészséget. Kézdivá- 
sárhelynek s mindnyájunknak 
ezután is szükségünk van Incze 
Lászlóra.

E G Y E D  Á K O S

Kézdivásárhelyi céhjelvények
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— A magyarok és Magyarország ritka szereplői a nyugati 

filozófiának és irodalomnak. Ezen ritka esetek közé tartozik 
Morus Tamás The Dialogue of Comfort Against Tribulation című, 
kevéssé ismert és magyarra ez idáig le nem fordított műve. Ez 
az Ön fordításában úgy hangzik, hogy Bakorsban erősítő párbe
széd. Ebben a dialógusban a mohácsi csata utáni magyarországi 
helyzet elevenedik meg. Milyen tanulságokat vonhatnunk le 
belőle a mára nézve?

— Morus Tamás ezt a dialógust a Towerben írta. A műnek 
két szereplője van, Anthony, a nagybácsi, és Vincent, az unoka
öccse. Morus úgy tűnteti föl, mintha magyarul készült volna a 
dialógus, ezt fordították volna latinra, latinból franciára, és vé
gül ő franciából angolra. Morus ebben a dialógusban tulajdon
képpen saját problémáját fogalmazta meg: beleszólhat-e az 
uralkodó az egyén hitbeli meggyőződésébe és kényszerítheti-e 
arra, hogy alattvalói az ő hitét kövessék. A párbeszéd azzal a 
fordulattal kezdődik, hogy az unokaöccs tanácsért jön az öreg, 
törődött nagybácsihoz. Problémája az, hogy a Mohács utáni 
Magyarországot elfoglaló törökök felajánlják neki, hogy marad
jon a birtokán, nem kell mohamedánná válnia, elég, ha csak 
szimpatizál velük. Kérdése a nagybácsihoz, aki Mátyás király 
seregében szolgált, kétszer volt török fogságban Konstantiná
polyban, hogy mi a teendő ilyen esetben. A tanácsok meglehe-

< tősen hasznosak, realisztikusak, és hasznos lehet minden olyan 
esetben, amikor egy országban erősítő dialógusra van szükség. 
Morus dialógusának számos meglepő érdekessége van. A nagy
bácsi például elmondja, milyen baljós előjel volt, hogy Mátyás 
idejében Budán a gyerekek temetésdit játszottak. Amikor Morus 
Tamás összes műveinek a kiadása készült, az angol kiadók 
megkeresték a magyar történészeket, hogy vajon van-e annak 
nyoma a krónikákban, de a történészek nem tudtak rá válaszol
ni. Az összehasonlító irodalomtudomány módszerével azonban 
megtaláltam ennek nyomát a magyar néprajzban: Gazda József 
így tudom, így mondom című könyvében például beszámol erről 
a népszokásról Erdélyben. Ez a példa is mutatja, hogy az össze
hasonlítást tág értelemben kell művelni, s az irodalmi alkotást 
nemcsak a szépirodalmi művel kell összevetni. Van még egy 
érdekessége ennek a párbeszédnek, ugyanis fél évszázaddal a 
dialógus megírása után Magyarországon intézményesen is lét
rejött a balsorsban erősítő Antalok szerep- és feladatköre. Ebbe 
az egyházilag engedélyezett intézménybe különleges tanfolya
mot végzett civil, sokszor nős emberek tartoztak, akik ismerték 
a keresztény vallás tanításait, előírásait, járatosak voltak a Bibli
ában és az egyházatyák műveiben, ugyanakkor tisztában voltak 
a törökök szokásaival, gondolkodásmódjával. Karingben vé
gezhettek papi teendőket, és a hódoltsági területekről elmene
kült papságot pótolták. Megjegyzendő, hogy számukra írta
Pázmány Péter prédikációit.

**»
— Meggyőződésem, hogy a tudomány válságából a kiveze

tő utat nem a szakbarbárság, hanem a szélesebb áttekintés fogja 
meghozni.

— Erre tett kísérletet hazai előadókörútja során is, amikor 
annak egyik állomásán, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
a "folyamregény" keletkezését és fejlődését kísérte figyelemmel 
a magyar- és a világirodalomban. Az Ön által követett módszer 
nem egyfajta modem újjáélesztése a szellemtörténeti iskolának?

— Nem a szellemtörténet felélesztéséről van szó, mert min
den esetben el akarom kerülni azt a fajta "lebegést", amelyet 
ennek az iskolának a szemére vetnek. Igyekszem mindig szoros 
kapcsolatban maradni a konkrét irodalmi anyaggal. Az össze
hasonlító irodalomtudományt először a Kolozsvárt kiadott 
Összehasonlító Irodalomtudományi Lapokban művelték ebben a 
szellemben. Meltzl Hugó folyóirata mintegy tíz éven keresztül 
adott helyet ilyen jellegű tanulmányoknak. Ugyanez az alcíme 
egyébként a mai Berlinben kiadott Arcadia dmű folyóiratnak.

Részletek a Vigilia 93/7 számában Kis Szemán Róbertnek Fáj 
Attilával, a Genovai Egyetem tanárával készített interjújából.

—  I9& L X
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A csend Színei!
Egyszer látogatóba hívtak Dés- 

re. És nem akármilyen látogatásra: 
egy festőművész felfedezésére.

Szívesen mentem: Dés, nekem, 
Incze János. Elvarázsolt világ. Mai 
modernsége — szívesebben nevez
ném álmodemségnek — egy régi 
várost rejteget, régi emberekkel, 
mesebeli világgal. Ott még minden 
egyszerű. Egyszerű a jó és egyszerű 
a rossz. Élőlények a házak is, a ló 
elferdült "sziluettje", a földbe gyö
kerező templom, a köves, havas út 
kanyargása mind-mind eleven é- 
lőlény. Nem vágyódnak sehová: él
nek egyhelyben. Csak egy pil
lanatig, de lehet hogy évezredekig, 
topognak, ballagnak valamerre és 
mégis sehová. Sziget ez a város, szi
get a Mindenségben.

Most már, számomra, Lukács 
Solymossy Éva is Dést jelenti: képei 
egy szigetről mesélnek. Egy olyan 
kiemelkedő dombhátról, mint ami
lyen valóságosan is van Désen. A 
"hegyet" házak, kis egymásba fogó
dzó házak népesítik be. És növé
nyek, madarak meg színes kagylók.

A sziget körül nem morajlik a 
tenger. A házakból nem hangzik ri
csaj, lárma. Az ember kívül rekedt 
a képeken. Mindenütt csend van: a 
színek csendje.

Hogy vágyódhat valaki a belső 
csendre, harmóniára, ha ilyen erő
vel kelti életre ezt a CSENDET, 
HARMÓNIÁT?

A színek mesterei sokfélekép
pen "ábrázolták" a zenét: a valós 
képi visszaadástól (zenélő embera
lakok, hangszerek sokasága stb.) a 
titkos, belső összefüggésekig. Kö
zös bennük a felismerés: a színek 
véletlenszerű egymásra halmozá
sa, egymás mellé állítása is már 
egyfajta zenét eredményez: zenét a 
szem számára.

A zene mesterei sokféleképpen 
ábrázolták a színek világát: a valós 
"megszólaltatástól" (Szkrjabin szín
zongorája!) a színek belehallásáig. 
Mert tudják, hogy a zene mindig 
színeket varázsol a fül számára.

Lukács Solymossy Éva képei
nek (pasztelljeinek) színei, akkord
jai különösen mosódnak össze. 
Ezek a szín-fantáziák nem csak ze

neiek: ők maguk sugároznak ma
gukból zenei élményt. Úgy hatnak, 
mintha egy szép koncertet hallgat
nánk. Kamarazene darabokat vo
nósnégyes miniatűröket (három kis 
domb, rajtuk egy kis kápolna; oltár- 
kékben, vajsárgában), fúvós kvin
tetteket (fekete háttérből elővillanó 
házacskák az éjjeli szigeten), szóló
darabokat különböző hangszerek
re, népdal "feldogozásokat" (dési 
életképek) és sok szép dallamot él
vezhetünk, amelyeket egy távoli 
női hang dúdol fülünkbe, egy el
süllyedt, majd a képzelet világában 
újjászületett délszaki világ illatai
nak, levegő-vibrálásának távoli 
vissz hangjaként.

A prizma a fehér színt bontja fel 
a szivárvány "hangzás"-sávjaira. 
Ezeken a képeken mintha fordítva 
történnék: a művész a fekete színt 
"robbantja" föl árnyalataira. Ez a 
gesztus furcsa gondolatra csábít lé
tezik fehérből és feketéből született 
szivárvány?!

Olyan ez, mint mikor a zongo
rán fehér billentyűkön játszva idéz
zük fel a színskála zenei megfe
lelőit, majd a fekete billentyűkre té
rünk rá és ezek mélységéből hoz
zuk felszínre a színeket. A zene 
régóta él a fehér és a fekete szivár
vány színeivel.

***
Lukács Solymossy Éva képei 

nem véletlenül kerültek éppen a 
kolozsvári Magyar Színház és Ope
ra előcsarnokában kiállításra. Az 
sem véletlen, hogy e sorok írója egy 
Erkel-opera, a Bánk bán előadásá
nak szünetében fedezte fel magá
nak újra e képek varázs-szigetét. Ez 
a képi világ zenei környezetben talál 
igazi világára, igazi "hangi" önma
gára. A képek csendje összevibrál a 
hangok csendjével. A zene otthona 
a: Csend. Mert a csend tele van han
gokkal, mint a fehér színekkel, a 
hangok viszont tele vannak csend
del, mint a színek, melyek fehérré 
törekszenek válni.

A csend színei? A színek csend
je? így is, úgy is a zenéhez érünk.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A z  idei irodalmi Nobel-dijat Toni Morri

son  am erikai színesbőrű  írónőnek ítélték 
oda, aki a Princeton Egyetem tanáraként dol
gozik, edd ig  hat regényt írt és 1988-ban Pulit- 
zer-dí/jal tüntették ki irdalmi munkásságáért.

M e g j elent a Látó 10. száma, amelyben  
verset olvashatunk Lászlóffy Aladártól, Jánk 
Károlytól, Vekete Vincétől, Brasnyó Istvántól, 
Kiss Uénestől; novellát, drámát közöl Marton 
Lili (Békebeli, boldog színésznő), Dom okos Jo
hanna (A vadász és a nyúl —  Dzsesszdráma egy 
felvonásban), Lászlóffy Csaba (Valami más) és 
Sütő András (Az ugató madár). A  Fórumban 
Borcsa János Szávai-változat a regényre című 
kritikája, a Disputában Balogh Edgár Vásárhe
lyi örÖKség című írása, a M űtereim en Festő a 
félelem erdejében cím alatt Jánosházy György 
értekezik Kákonyi Csilla festészetéről. A  Kis 
Urai Antológiában Egyed Emese előszavával 
Barcsay Ábrahám versei olvashatók, az Iroda
lom és iskolában Szabó D. Zoltán ír Hervay 
Gizella költészetéről. A  Szemlében Csobán 
Erika A Túlélés játékosa című írása. A  szám  
képzőm űvésze Kákonyi Csilla és A dy József. 
Hadikíkötő: Bölöni Domokos.

A Korunk 10-es számának tartalmából: 
Lászlóffy Aladár Nincs, de van; Richard Wag
ner Kérdés Man deistámhoz (Szlafkáy Attila for
dítása); Jacques le Goff A politika még mindig

gerince a történetírásnak? (Csűrös Réka fordí
tása); Kereskényi Sándor A történetírás undok 
színjátéka; Andrei Pippidi A múlt mítoszai!A 
jelen válaszútja (Kovács Kiss Gyöngy fordítá
sa); Kovács András Ferenc Kölcsey Ferenc le
hajtja fejét; Egyed Ákos Az erdélyi magyarság 
története; Pompiliu Teodor Egy új Erdély-törte- 
netért (Jakó Klára fordítása); Ernst Wagner Az 
erdélyi szász történetírásról (Jakó Klára fordítá
sa); Láng Zsolt A z öröknaptár; Pál Judit Egy 
(rög)eszme genezise; Imreh István jegyzetek a 
székely historiográfiáról; Lukács Zs. Tibor A 
brassói felkelésma decemberi forradalomig; Lász
lóffy Csaba jelenések — Krúdyval a M argitszi
geten. A  Toliban Kovács Kiss Gyöngy, Sipos 
Gábor és Parászka Miklós jegyzete, a Világab
lakban Marie-Janine Calic es Emmanuel Le 
Roy Ladurie írása (Simon Ilona és Kovács 
Kiss Gyöngy tolmácsolásában) a Közelképben 
Sebestyén Mihály, Gereben Ferenc —  Nagy  
Attila, Kovács András és Szilágyi Aladár ér
tekezése, aHistóridban Balogh Edgár és Szabó 
György, a Tékában Cs. Gyím esi Éva, Jakó Klá
ra és László László dkke. A  szám képzőm ű
vésze Árkossy István.

N ovem ber 18-19-én tartották meg a Deb
receni Irodalmi Napokat A  kritika ma címmel. 
Bevezető előadást tartott Görömbei András 
és Radnóti Sándor. Fölkért hozzászólók: Bá
nyai János, Csuhái István, Dávidházi Péter, 
Lengyel Balázs, Károlyi Csaba és Mészáros 
Sándor.

O któber 29-én a Püski Kiadó Könyvesházá

ban Kosa Csaba Savanyú szél fúj című köny
vének bemutatójára került sor. A  szerző a 
Panoráma TV-vel együtt végigjárta az 1989 
decembere utáni börtönöket, az elítélteket és 
a hozzátartozókat, és beszélgetett a négy 
oroszhegyi és három zetelekai székely elítélt
tel, akiket összesen 124 évi börtönre kárhoz
ta ttak . A z  ő  so r su k a t  írja le e m líte tt  
könyvében.

A z  idei makói alkotótábor résztvevői: 
Antal Imre, Kusztos Endre, Bíró Gábor, Föl- 
dessy Péter, Micska Zoltán, Balázs István, Mi- 
holcsa  József, P orzso lt Borbála, Zolcsák  
Sándor, Páll Lajos, Sipos László, M iklóssy 
Mária, Plugor Sándor, Fekete Mihály, Nem es 
Fekete Edit és Gyurkovics Hunor. Az alkotó
tábor anyagából kiállítás nyílt.

A  Jelenkor novem beri szám a Kovács 
András Ferenc verseit is hozza.

A z  Alföld 11. számában Lászlóffy Aladár 
versei olvashatók.

N ovem ber 6-án a kolozsvári Puck Báb
színház termében a budapesti Kolibri Bábszín
ház vendégszerepeit.

A  Magyar Élet novemberi számában ol
vasható egyebek mellett Tófalvi Zoltán Emel
kedő nemzet d m ű  riportja.

-MI

Decemberi reggel
Tyutcsev verséből idézünk egy szakaszt: 

"Még fent a hold —  az éji árnyak" —  folyta
tása a vízszintes 1., függőleges 27. és 73. szá
mú sorban. Szabó Lőrinc fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A  versszak második so
ra (zárt betűk S, M, A). 15. H úst gőzben  
puhított. 16. M enekiilésszerűen távozott. 
17. Jómagam. 18. Fedél alatti csatorna. 20. 
Buzogány. 21. Vár Csernáton' közelében.
22. O xigén és germánium vegyjele. 23. 
Csigafajta. 25. Karzat egyik fele! 26. Enni
való. 27. NRI. 28. Ősi mértékegység. 30. 
Édes italkeverék. 3Z Román nőnemű sze
m élyes névm ás. 33. Török tiszti rang. 34. 
Taszít. 36. Cél, németül. 38. Anglia egyik  
fele! 40. Közép-Európa Kupa. 42. A zonos 
m ássalhangzók. 43. Tátongó szakadék. 
44. Tejtermék. 46. Világos angol sör. 48. 
Semmikor. 50. Előd. 53. Bajkál, Balaton 
stb. 54. Kivágott fatörzs része. 55. Szem
m el érzékel. 56. Fortély, ravasz mozdulat. 
57. Olasz folyó. 58. Protaktinium vegyjele. 
59. Rovar része. 61. Pénznemünk, töb
besszám ban. 6Z Idom. 64. Barnásvörös. 
66. M agot juttat a földbe. 67. Kicsinyítő 
képző. 68. Kimetsz. 70. Kihalt germán 
törzs tagjai. 7Z Foszfor és ezüst vegyjele. 
73. Fényudvar. 74. Seperni kezd! 76. Ké
miai elem , vegyjele S. 77. Ételkoncentrá- 
tum. 78. Arany, spanyolul. 79. ...-Arábia. 
81. Á llati testrész. 83. Lóbiztatás. 84. 
K onyhaszekrény. 86. Szavának eleget 
tesz.

FÜGGŐLEGES: 1. A  máj terméke. 2. 
Üzletben vége a munkaidőnek. 3. Ilyen 
nyúl is van. 4. Se most, se máskor. 5. TLZ. 
6. Páratlan szám. 7. Azonos magánhang
zók. 8. Holland és belga gépkocsijelzés. 9. 
Macskaféle ragadozó. 10. Élegük van be
lőled. 11. Tejcukor. ÍZ  Utolsó betűjét az 
elejéhez toldva: vágóeszköz. 13. Keresz
tül. 14. Dinnyét próbál. 19. Egy adott idő
ponttól. 21. Bíráskodik. 23. Korszak. 24. 
Van a ném eteknél! 26. Világűr. 27. A 
versszak harmadik sora (zárt betűk M, E, B, 
I, L). 28. N agyon öreg. 29. A  panasz szava. 
31. Kihelyez. 33. Szóösszetételekben je
lentése: ellen. 35. Hirtelen sokat napozik. 
37. Balzsam. 38. Bejárat a szobába. 39. 
Lent. 41. Fűzfaágból font szállítóeszköz. 
43. Bántalmazza. 45. Mint a függőleges 38. 
sor. 46. A z asszony. 47. Valamikor régen.
49. Huzat páratlan betűi. 50. Öcskös. 51. 
Kéznél lévő mértékegység. 52. Ételízesítő. 
57. A  Ludolf-féle szám. 58. Dél- és közép
amerikai pénzegység. 60. Földdarab. 61. 
Albán pénz. 62. Len és kender szárának 
összetörésére való eszköz. 63. Rakom. 65. 
Hegedűtartó. 66. Maga után húz. 67. ... 
jött, azaz a legjobbkor. 68. Az Antilla-ten- 
ger másik neve. 69. Lenyújtá. 71. Évszak.
72. Néhányan. 73. A versszak utolsó sora 
(zárt betűk: É, R, I). 75. Gyermek, latinul. 
77. Amerikában elő páncélöves állat, tob- 
zoska. 79. Stroncium és deutérium vegy
jele. 80. A  végén eladna! 81. A  nyak tartja.
82. Ném án kitép! 84. Kicsinyítő képző. 85. 
Cseh motorkerékpár-márka. 86. Bór és 
fluor vegyjele.

TÖRÖK SÁNDOR

A  HELIKON 23-as szám ában közölt, M éla ars poetica 
d m ű  rejtvény m egfejtése: Lehettem volna ügyvéd, fürge 
szónok Jki eszes érvre kész minden vitán./jaj, költőként csupán 
akkor ha szólok,/midőn a M úzsa sürget n yitn i szám.
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