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Szakember és történelemkedvelő egya
ránt fokozott érdeklődéssel és elvárással ve
heti a kezébe Imreh István és Pataki József 
közelebbről megjelent könyvét, a Kászonszéki 
Krónikát. Akönyvaz 1650-1750köztiszázév 
történelmével foglalkozik. Az érdeklődést 
több tényező indokolja. Mindenekelőtt az, 
hogy két neves, sok kötetes szerző fogott

> » »  folytatás a 4., 5. oldalon

Brassai Sámuel utolsó monológja
Minden egyedül üdvözítő mód

szer kissé a szűklátókörűség követ
kezménye. Ne higgyék soha, amice, 
hogy egyedül bárkinek akármennyi 
idő is elég volna mindenhez... a múlt
tal törődve, valahol azt gondolhatom, 
nem törődtem eleget a jövővel. A jele
neim hosszú özvegy és árva soráról 
nem beszélve... Milyen különös lelki 
erő vagy gyengeség jele, ha én ezeket 
látom? Ilyenkor kísérti meg a kishitű- 
eket az összeomlás. Pedig semmi kü
lönös erő vagy gyöngeség nincs eb
ben. Mindössze örök dolgok, s szeret
ném látni azt a nemzedéket, mely nem 
fog már velünk vesződni Az én öreg 
fejemre legfennebb annyi esik, hogy 
konstatáljam: ennyi készület után is, 
az igazi bevezetés elmaradt. Ám 
ahogy öregedtem, nemcsak meglát
tam, de beláttam, hogy egyre inkább 
a magam számára is kikerülök a kö
zéppontból, s már csak annak örülhet
tem, hogy józan eszemre hallgatva, én 
egyéniségemet sem hebehurgya szo
kások, se kapkodó divatok, se elha
markodott nézetek pillanatnyi nyűgé
nek jobban alá nem vetettem, hanem 
eleve a legrosszabbat gondolván el, 
ami abban a nemben történhetik ve
lem, fő szerencsének a megbízható, 
alázatos munkát tekintettem, azt min
den téren, amihez adottságom hozzá
férni hagyott. Volt életemnek egy-két 
szakasza, amikor ha okosabb voltam, 
hát engedni kellett. Mindent alaposan 
meggondolva, tízszeres biztosí
tékokkal hárítottam el a rajtafogható- 
ságot Abból az időből egyedül az ész
járásomat csodálom. Ma már senkit

Majla Sándor versei
Tompa István: Száz sor magány
Szócs István: Helyben vitorlázás
— Selyemsárhajón
Sántha Attila: A transzközép
irodalom
Körmőczi János hagyatékából 
Farmati Anna: Szócs Géza 
politikai versei

sem kisebbítenek, ha olyant monda
nak rá, hogy tetőtől talpig 1789-es 
vagy negyvennyolcas, de egy éhes far
kasként leselkedő rendőrállam köze
pében ettől minden függhet. Ma már 
túl vagyunk, habár isten tudja, 
mennyire kívül ezeken, de én ezt sem 
felejthetem, amit akkor számomra az 
okosan felfogott erő- és tekintélyhal
mozás elve jelentett Sok értelemben 
még igaz, amit akkor a korszak leve
gőjéből kivettem s hittem: az igazi 
írástudónak a világban csak két hely
zete, osztályrésze lehetséges, a szo
rongás eszményei megvalósíthatósá
gán s a szorongattatás a megvalósulás 
kísérletei miatt Aztán jött, ami jött, s 
benne jődögéltem én is. A makacsul 
ismételgetett caeterűm censeók végül 
meghozták, ahol lehetett s amiben 
megért, a gyümölcsöt De bárha Erkel 
a barátom volt, a bánkbánizmust sose 
szerettem. Ingerelt az áriázás, hogy 
"hazám borítja szemfedél s elvesz be
csületem..." Nekem bárhol s bármikor 
éltem legyen, megvolt, kikerült az al
katomhoz illő teremtői tennivalóm; 
nem engedhettem, hogy eredeti prog
ramomtól eltérítsen az, amiben éppen 
élek, hogy ne kényszerüljek végül a 
mindig fontos és változatlanul érvé
nyes helyett alkalmi dolgokra veszte
getni az energiákat. Ha a fordulatok, 
mint kerítés mögül a dühös kutya, 
hirtelen rám vicsorogtak, nem vicso
rogtam vissza. Rendkívüli körülmé
nyek közé kerülve s csupán csak azok 
ingerére válaszolva, nem merülhet ki 
minden, nem módosulhat egy egész 
pályaív, hogy abból, amire való igazán 
vagyok, semmit el ne végezzek, mert 
az állandó kihívásokat elfogadom, s 
ez ki is tölti szépen ocsmány ideigle
nességével az életet Mert aztán az 
újabb idők madártávlatából már nem 
mentség az, hogy igen, de engemet 
közben végig elvontok, kicsinyes cse
tepatékba rángattok, s végül valahol 
ott leltem halálom én is habzó szájjal 
összeaakaszkodva a veszett kutyák
kal, a történelem útfelén... Na szóval 
nem kell a leves, édes Fábiánné. 
Higgye inkább, hogy aluszom. s ép
pen azt álmodom, hogy ebben a kor
ban, s bármelyik korban, senki se te
hetett nagyobb szolgálatot nemzeté
nek, mint aki anyanyelvén volt 
egyetemes.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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MAJLA SÁNDOR VERSEI
mosoly és ráncvadászok

késve érkeztünk
- már elfolyt a vére 

szólt az egyik
- nem szuszog ez már 
semmit ér
mondta a következő

- dobjuk be a sáncba 
vágta rá a másik

- talán még meg lehet — menteni...

NE — kiáltottam én — 
hagyjuk kimúlni csendben 
mért láttam hullámzik még 
köröttem a vérlucskos hó 
s láttam még megmozdul 
mellkasom
talán még élek egy kicsit 
még néhány másodperc 
fájdalom
még néhány pillanat 
öröm

amikor 
(most utólag)
első lépéseim számolgattam 
nem tudtam 
a későbbi buktatókat

a lágy tojásban 
a volt életet 

véres 
vértelen 
csatamező

torkomat 
fossztliák élei 
marják
új ragadozó világ 
kaján a mosoly 
s a mosoly kaján 
sehonnan se megközelíthető 
csak az összeráncolt 
homlok igazi

Bolond leány balladája
béjének

az öreg aki halászik 
nem halász
csak álmodja a tengert 
teliholddal 
a bokányi csupomyi 
víznél
bolond kalózok kincseit 
osztogatja 
adja veszi egymaga 
sosemvolt asszonyai 
cserepei tört kehelynek 
térdén csivitelnek

kitalálni kitalálni kitalálni 
kell csak a mezőket tiprott 
liliomokkal serkenő mellükön 
megáll a hó lüktet megzavart 
ágyékuk
soha anyám soha
vakít a sötét anyám soha
meg nem csillanok megmattultak vágyaim
tavakra tükrükre fodraikra szálltam
ott állok majd anyám
megnézni önmagam
ott a tavaknak tompa
tükrén tengerek tenyerén
fogok énekelni

jaj anyám 
elolvadt
gyönyörré csordult 
mellemnek hava 
ágyékom csiga háza lett 
lassú lánggal ég a vérem 
jönnek felém 
kőbalta öleléssel 
pattintott csábítással 
érkeznek
s én kitárom karjaim

menjünk ki mezőkre felejteni 
őrtüzek gyúlnak homlokunkon 
szemünkben riadalom gyertyái égnek 
nyakunkon hurokká csendesül

tisztaságunk
istentelenül éljünk 
embertelenül

álljunk nélkülük 
vegyünk rajtuk igazságot 
anyám 
mezőkön
vérző igazsággal sebzetten 
mint futamított őzsuták 
megvillanó fehér farunk lészen 
a védelem
jelünk a győzelemre

soha anyám soha

drágalátos szüzmária ki 
Calcutta s dorfok és Somlyók 
könnyezője vagy
menekíts meg még valamit mibelőlünk 
igéző szemünket igazivá barnítsd 
ölelésünk igaz legyen 
igaz ölelésünk legyen 
barna igaz szemünk legyen 
mézes csókunk édes legyen 
lelkünk lélek legyen 
drágalátos szüzmária 
szobrok könnyező asszonya 
képek könnyező asszonya 
bordélyba láttalak s féltem 
leesik gipszruhád s féltem 
meghalok szégyenemben s féltem 
elroppan nyakad amikor zokogva 
ölelt a kemény mellű hokkaidói 
szépség

soha anyám soha

vonat zakatol velem ismeretlen
a világ
ugorjunk félre
nincs ismerős táj sehol
se odakinn se idebenn
nincs ismerős dobbanás
se odakinn se idebenn
nincs odakinn idebenn
se odakinn se idebenn
menekíts hátha még lehet
ne toporognék önmagámban
saját lábamra tiporva
ó uram elkezdik ismét
magánszektor
állami szektor
semleges szektor

este fognak megérkezni
már festik a kocsikat feketére
ma éjjel keserű szerelemben
ismét krisztusok fogantainak
modem kínzatásokra készülő jézuskák
dédelgetett pocakos szentek
kik később megtanulják hogyan kell
isten röpcéduláit kinyomtatni
puha testű angyaloktól lesik el
a módszert s megtanulják
hogyan kell kereszten három
rozsdás szegen függeni
véres a húsvét uram
véres a karácsony
ismeretlen a világ
s nincs ima fohász könyörgés
nincs litánia ellene
se odakinn se idebenn

megfagytak a szavak 
hát felejtsük el anyám 
a csillagokat
ha nem tudunk levegővé válni
ha nem tudunk kegyelemruhák
halmaiban böngészni
ha nem tudunk enyelegni már u
ha nem tudunk kiutálni tönkretenni
megdögleszteni
varangyot álmodni örömet álmodni 
verejtéket álmodni 
bombarobbanást álmodni 
ha nem tudunk álmot álmodni 
felejtsük el a csillagokat

nézd végtelenültem 
csábító énekem egyre halkul 
az öreg aki halászik 
nem halász
csak álmodja a tengert 
teliholddal 
soha anyám soha 
szent a rituálé 
lábát megmossa a tenger 
szeméből szétsugárzóm 
csillanás vagyok benne 
s a könny
összezsugorodott a mező 
nem mehetek 
emelkedik a telihold 
s halat hoz neki a dagály
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TOMPA ISTVÁN

Morzsolódnak
szüntelenül

1. N e k ilá t  e  sa já tos h á z ife la d a tn a k , m e ly e t  m a g a  m ó d 
ján s z ó  sz er in t ér te lm e z , e lm o n d a n i s z á z  rö v id  sorb an  azt, 
a m ih e z  n e m  b iz o n y u lt  e lé g n e k  ö tsz á z  o ld a l, h o g y  n a g y o n  
so k a k  ism e r ő sé b ő l, barátjából m ik én t jutott e l o d a  n é h á n y  
é v t iz e d  a la tt, h o g y  k ö rü lö tte  sű r ű sö d ik  a m agán y . K ezd ő 
d ö tt  ú g y , h o g y  a  n a g y  tö p r en g ése k , e lsz á n á so k  id ején , 
s ü v ö lv é n y k é n t  a  n a g y  so k a k  szo lg á la tá ra  v é lt  fe le sk ü d n i,  
n a g y o n  új, n a g y o n  k o m fo r to s  v ilá g o t  farag  m ajd n ek ik , 
m á s  h a so n sz ő r ű e k k e l e g y ü tt . O ly a n  sok ak at akart g y ó g y í
ta n i, h o g y  m ik o r  ú g y  tű n t, a z  új v i lá g  c s in á lá sá n a k  ideje  
e lérk ezett , m é g  a z  ig a z i o r v o s i k ö p e n y t is , m e ly n e k  m ár  
h iv a ta lo s  ta n o n c a  v o lt , g y o r sa n  led o b ta  m a g á ró l a  h e ty k e  
in d o k lá ssa l:  "nem  e g y e se k , h a n e m  a te ljes  tá rsa d a lo m  
e g y ik  o r v o sa  leszek!"  A z  új v i lá g  e g y ik  gyártó jak én t a z tá n  
sz á m o lta , g a z d á lk o d ta  a z  e g é s z  o r sz á g  v a g y o n á t, m ajd  
in té z te  ta r to m á n y i o r sz á g r é sz  e g y r e  b o n y o lu lta b b  ü g y e it. 
M íg  a  lá z a s  é p ítk e z é s  k ö z b e n  k id erü lt, a  "nagy egész" , m in  
ő  is  fú rt-faragott, te ljesen  m á s, m in t a m in e k  k ia lak ítására  
fe le sk ü d ö tt . A m it  n a g y o n  m e le g , m eg é r tő , to lerá n s  v is z o 
n y o k k a l, in té z m é n y e k k e l szere tett v o ln a  n a g y o n  so k a k  
szá m á ra  o tth o n o ssá  b ú to r o z n i, az  e m b er p u sz tító , k ö n y ö r 
te le n  id e g e n s é g  b ir o d a lm á v á  lett. Jólét é s  g o n d ta la n sá g  
d e r ű s  m o so ly a  h e ly e tt  a  s z e n v te le n , m in d en re  e lszá n t  
ö n k é n y  rém arca  sz ü le te tt , v ise lő jérő l k id erü lt, c s illa p íth a 
ta tla n  h a ta lo m v á g y á tó l ű z v e , m in d e n  g a lá d sá g ra  k ép es. 
A  k ö z  n ö v e k v ő  v a g y o n á r ó l, m e lly e l m a g a  is  fé ltő n  g a z d á l
k o d o tt  ab b a n  a  h ie d e le m b e n , h o g y  a n n a k  ő  is  társtu la jd o
n o sa

30 . s íg y  ő  is  n a g y o n  g a z d a g  —  k id erü lt, h o g y  é p p e n 
s é g g e l

31. se n k ié . H e ly e se b b e n  n é h á n y u k é , k ik  a k ö z ö sn e k  
m o n d o tt  e g é s z  v a g y o n t  v a ló já b a n  e lorozták . M int ak i ká
b a  á lo m b ó l éb red , rá k e lle tt d ö b b en n ie : n e m  a  sz ü le tő  új

é le t e g y ik  u ra  ő , h a n e m  e g y ik  szo lg á ja  a v ö r ö s  p a lá stta l 
lep le z e tt  "nagyúm ak". M arad t, h o g y  ig y e k e z z e n , ab b ó l 
am it a s z ív te le n , r o ssz  g a z d a  h a g y o tt, c s ip e tn y iv e l  töb b  
ju sso n  —  d ő re  m ó d o n  a k k o r  se m  m a g á n a k , h a n e m  m in 
d en k in ek . Falattal töb b  h ú s  é s  k en yér, tö b b  v a g y  jobb ru h a, 
jég szek rén y  é s  te le v íz ió . K ö zb en  é sz r e v é tle n ü l é s  k ím é le t
len ü l rám en t a fé lresik erü lt k ísér le tre  a z  a k tív  em b eré le tre  
k isza b o tt n e g y v e n  e sz te n d ő . M arad t a rem én y , h o g y  a  
to rzzá  sik erü lt v ilá g , m e ly e n  é s  m e ly b e n  a d d ig  ő  is  m u n 
kált, ö n tö r v é n y e i szer in t v a la m ik o r  ö s sz e o m lik , k e z d e n i  
leh et h e ly éb en  v a la m i újat c s in á ln i, a z o k k a l e g y ü tt , k ik et  
továb b ra  is  barátjainak, so rstá rsa in a k  tu d o tt. M é g  h a  im 
m ár ro g g y a n t in ak k a l is . A  n a g y  p illa n a t ú g y  tű n t, e l is  
érk ezett. N a g y  h a tá rk ő n ek  tű n t  a  tö r té n e le m b e n , a m i u tán  
m in d en t m á s  m érték k e l k e ll m érn i, m á s  u tak at leh e t k e
resn i. Jöttek  a z  e g é sz e n  ú jn ak  tű n ő  v ilá g  h ó n a p ja i, é v e i. 
Ú jabb k eserű  c sa ló d á s , a n a g y o n  új e g y r e  in k áb b  é s  e g y r e  
le p le z e t le n e b b ő l n a g y o n  ré g in e k  b iz o n y u lt . M á s a n y a 
n y e lv ű  b arátok k al, ism e r ő sö k k e l, k ik k e l n é g y  é v t iz e d  
alatt, m u n k a  k ö z b e n  ú g y  tű n t, jól s z ó t  ért, m o st  e g y r e  
ritk áb b an  ta lá lk o z ik . A  zű rza v a r , a f e ls z ín e n  k a v a r g ó  
sz e n n y e s  á ra m la to k  ro ssz  s z a g ú  párá i k ö z ö tt  m ár  n e m  
tu d ja  m ik én t g o n d o lk o z n a k , v ise lk e d n e k . Irán yu k b an

60. fo k o za to sa n , sz in te  é sz r e v é tle n ü l e lb iz o n y ta la n o 
d ik .

61. D e  m o st m ár  itt v a n n a k  a  m ie in k . C élja inkat, s z á n 
d ék a in k a t, ig é n y e in k e t  n y ílta n , h a n g o s  s z ó v a l h ir d e tv e  
sz e r v e z k e d h e tü n k , sz ö v e tk e z h e tü n k . M iért n e  p ró b á lk o z 
na k ö zö ttü k , v e lü k  e g y ü tt  ten n i m é g  v a la m i h aszn osa t? !  
H isz e n  m in é l k e m én y eb b  v ia sk o d á st  ig é n y e ln e k  az  e g y r e  
k e m én y eb b e n  é s  tü r e lm etlen eb b ü l sz ín re  törő  e lle n s é g e s  
in d u la to k , m in é l b o n y o lu lta b b á , töb b  sza k érte lm et, ta 
p a sz ta la to t ig é n y lő v é  v á lik  a k ü z d e le m , a n n á l ink áb b  
sz ü k s é g  len n e  a veterá n o k ra  is... O d a csa tla k o zo tt . E sz ten 
d ő k  alatt m e g v ív ta  a  tö b b iek k e l e g y ü tt  a h e ly i  c sa ták at. H a  
n em  sik erü lt töb b et, n a g y o b b  b iz to n sá g o t  k iv ív n i, e zér t  
n in cs m iér t sz e m é ly r e  s z ó ló  sz em r e h á n y á so k a t te n n ie  m a 
gán ak . C sa k  n e  lé p n é n e k  sz ín re  so ra in k b a n  is  o ly  ro ssz  
em b eri v o n á so k , m e ly e k r ő l a z t  rem élte , a  rég i v ilá g g a l  
eg y ü tt  leg a lá b b  k ö z ö ttü n k  eltű n tek ! J e len tk ez tek  a  s z e m é 
ly e sk e d ő , in tr ik u s a csa rk o d ó k , a k ik  s z e m é ly e s  b e c sv á 
g y u k tó l hajtva, m élta tla n  e s z k ö z ö k tő l sem  r ia d v a  v is s z a  
k ö n y ö k ö ln ek . O ly a n o k , k ik et n em  a z  fo g la lk o z ta t, h o g y a n  
leh etn e  n e h é z  h e ly z e tb e n  le v ő  c sa p a tu n k b a n  m in d e n k i
n e k  h e ly e t ta lá ln i, h a n e m  tü r e lm etle n  iz g á g a s á g g a l k izá -  
rósd it ak arn ak  ű z n i, jo g o t ak arn ak  a  p a ra n cso lá sra . A z  
ö n te lt d e m a g ó g  p e d ig  so k a t é s  h a n g o sa n  b e sz é l, fo g y a sz t 
ja em b ere in k  id ejét é s  id e g e it , m in d e n  ü g y b e n  m in d e n k i  
m á sn á l töb b et é s  jobban  v é l  tu d n i. íg y  h á t e z ek rő l a  tájak
ról k e v é s  új barát, k e v é s  új em b eri

90 . k a p cso la t p ó to lja  a le m o r z so ló d ó k a t. M ert

91 . m o r z so ló d n a k  le  sz ü n te le n ü l. K i azért m a ra d  el, 
m ert sem  k özb en járást, se m  h iá n y c ik k e t, m á s  e g y e b e t  
n in cs m ár  rég ó ta  m iért k érn i a ttó l, k i le sz o r u lt  a  p ástró l. 
M á so k n a k  b iz o n y á r a  m ár u n a lm a s  a  tá rsa sá g a  a n n a k , ki 
a s z é le n  á cso ro g v a  r ö v id ese n  h e tv e n e d ik  é le té v é t  tö lt i be. 
E gyre in k áb b  c sa k  ő  m a g a  n é p e s íth e ti b e  saját k ö r n y e z e té t  
m ú ltjáb ó l m e g id é z e tt  árn y a la k o k k a l. E g y éb k én t sű r ű sö 
d ik  k ö rü lö tte  a

100. m agán y .
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KÁSZONSZÉK EGY ÉVSZÁZADA
» » »  folytatás az 1. oldalról

össze, hogy feltárja a fiúszékként is legkisebb 
székely szék történetének egy századát. És 
azért is, mert mindkét szerzőt a székely múlt 
elkötelezett és sikeres kutatójaként tartja szá
mon a szakma és az olvasó közönségnek az 
a része, amely a reális, valóságos törté
netfeltárás híve. Imreh István és Pataki József 
távol áll attól a romantikus történetkutatói 
áramlattól, amely mindig is körüllengte a 
székely kérdést, most pedig éppenséggel fel
erősödését figyelhetjük meg. Hozzáállásu
kat még az a nem mellékes körülmény sem 
zavarta meg, hogy a szerzők egyike, Pataki 
József ezúttal szülőföldje múltját kutatva, ér
zelmileg is kötődött a kutatás tárgyához.

A könyv célkitűzése a fent érintett prag- 
matikumból következett: olyan magyar 
nemzetiségi önismerethez kívántak hozzájá
rulni, amely segíti a "kisebbrendűségbe ta
szíto tt"  közösséget m egújulási, meg- 
erősödési törekvésében. Ezen időszerű és 
földönjáró célkitűzéshez egy könnyen átte
kinthető  kisközösség keretében termé
szetesen eredményesebben lehet közelíteni, 
mint egy nagy és így szükségszerűen hetero
génebb társadalomban. Erről vall az Elószóis: 
"Abban, hogy vizsgálódásunk tárgyául még
is a »szegelet föld« néhány falujának pár 
ezernyi lakóját választottuk, szerepe van an
nak, hogy úgy véltük, egy kisebb, homogén 
egységterület alkalmasabb a széki intéz
ményt kutató munka elkezdéséhez, mint Há
romszék, Udvarhelyszék, Marosszék, vagy 
akár az egész Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
szék.”

A feltárási, megismerési folyamatot Ká- 
szon esetében kitűnő történeti források segí
tették elő. A már korábban is tanulmányozott 
székely lustra jegyzékek mellett azokra a szé
ki jegyzőkönyvekre támaszkodhattak a szer
zők, amelyek a kérdés legmegbízhatóbb 
forráskategóriájához tartoznak. Az első ká- 
szoni jegyzőkönyvre korábban Bajkó Balázs 
Csíkszeredái orvos figyelt fel, ő sürgette ezek 
szakszerű feldolgozását. A könyv törté
netéhez hozzátartozik, hogy amint a szerzők 
megvallják, Bajkó Barabás nélkül e kötet 
"megírására nem vállalkozhattunk volna".

Szerencsésnek mondhatja magát az a ku
tató, aki a történelemnek olyan "tanújá'-ra 
talál, mint az említett Kászonszék jegyző
könyvei. De az már nem szerencse dolga, 
hanem tisztán szakmai kérdés, hogy tudja 
"vallomástételre" bírni az ilyen forrást. A kér
dések felvetésére, az adatok számbavételére, 
az események, történések rekonstruálására 
gondolunk. Ezúttal bízvást elmondható, 
hogy a háromszéki jegyzőkönyvek avatott 
kézbe jutottak. Imreh Istvánt és Pataki Józse
fet sok évtizedes tapasztalat, felhalmozott 
ismeretanyag segítette abban, hogy a jegyző
könyvek helyi jelentőségű adatsorai az 
összehasonlító módszer keretében a székely 
történelem már feltárt forrásaival és történeti 
irodalmával szembesülnek. (Az irodalmi 
jegyzet egyes tételeknél gazdagabb, egye
seknél szelektívebb lehetett volna.) Csak 
ilyen módszerrel derülhetett fény a helyi sa
játosságokra.

Acélkitűzés reális voltánál, a témaválasz
tásnál és a módszer kérdésénél azért is időz-
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nünk kellett, mert a szerzők nem szokványos 
politikai eseménytörténet írására vállalkoz
tak, amelynek módszereit már régen kidol
gozta a történettudomány, hanem a kászoni 
hétköznapok históriáját kutatják, melynek a 
módszertanát csak az utóbbi időben próbál
gatja a história tudománya.

A mindennapi élet bevonulása a törté
nettudományba —amint a kérdés nagy mes
tere, Fernand Braudel írja — a történetírás 
gazdagodását eredményezte, de őt is foglal
koztatta a megfelelő tudományos módszer 
megtalálása. Az a kérdés, hogy miként lesz a 
mindennapok sok ezernyi apró-cseprő fé
nyéből "hosszú idejű” történelem. Segít a 
mindennapok megfigyelése is, és azt bárki 
észlelheti, hogy a napok apró tényei folyto
nosan ismétlődnek s ezáltal folyamattá áll
nak össze. A napi esemény "elárasztja a

társadalmat minden szintjén, állandósuló lé- - 
tezés- és cselekvésformákat hoz létre nagy 
tömegben", ezek pedig struktúrákká alakul
nak — mondja Braudel. Ezeket jegyzi le a 
krónikás a napok szintjén, majd feltárja és 
összeillesztését is elvégzi a történetkutató. 
Az így összeálló folyamatok helyi, kisebb 
hatósugarú és nagy térségeket felölelő civi
lizációkat képeznek. Ilyenformán született 
Kászonszék mindennapjaiból Imreh István 
és Pataki József sok évi kutatómunkája nyo
mán a Kászonszéki Krónika. Meggyőződé
sünk, hogy ez a kötet több mint amit a 
krónika szavunk első hallásra vagy olvasás
ra sugall: jóval közelebb áll a civilizációtör
ténethez, mint a krónikához. Mert például 
nem csak azt kutatja a könyv, hogy hányszor 
és mit ettek a kászoni emberek (a portio), 
hanem azt is, hogy hogyan, mivel ettek, 
hogy milyen volt a lakóház és a konyha fel
szerelése, mikor és hogyan terjedt az írásbe
liség. M árpedig ezek a civilizáció és 
művelődés elemei, mutatói.

A hosszú, módszeres és ugyancsak ala
pos előkészület s nagy szakmai tapasztala? 
ellenére a szerzők felteszik azt a töprengő 
kérdést: "vajon sikerül-e erről a kis magyar 
néptöredékről valami érdemlegeset elmon
dani" annak mindennapjait kutatva.

Lássuk hát a kötet tartalmi oldalát.
A Kászonszéki Krónika kronológiai határai 

1650, illetőleg az 1750-es év. Az közismert, 
hogy a székely történelemben sem az emlí
tett első, sem az utolsó év nem jelöl korszak- 
határt. A kutatott száz évnek valamivel 
kevesebb mint a fele az önálló Erdélyi Feje
delemség utolsó időszaka, a másik fele a 
Habsburg-hafalom erdélyi berendezkedésé
nek ideje volt. A politikai történetben két 
merőben ellentétes korról szól tehát a kötet; 
az így összeálló évszázad közepén zajlott le 
a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc. 
Mennyiben változott a kutatott száz évnyi 
időben a székelység, így a kászoni székelyek 
helyzete, sorsának, történelmének alakulá
sa? S főként hozott-e alapvető változást az 
életmódban, a társadalom szerkezeti össze
tételében, a mindennapok történéseiben? >

A kötet hét fejezetben tárja fel kérdéseit, 
íme: I. Kászonszék kialakulása; II. A kászonszéki 
emberek; III. A föld és az ember; IV. Gazdálkodó 
kászoniak; V. Az állam, a szék, a communitás és 
a kászoni ember; VI. A társas kapcsolatok, az 
együttélés zavarai; VII. Életmód és művelődés.

Természetesen nincsen módunk arra, 
hogy az egyes fejezetekkel külön-külön fog
lalkozzunk. Legyen szabad viszont érinte
nünk olyan alapvető kérdéseket, amelyek 
körül a kötet mondanivalója tömörül, és 
amelyek a kászoni mindennapok történetét 
meghatározták.

A kászonszéki embereket kettős funkció
jukban vizsgálják a szerzők: először mint 
katonanépet, másodszor mint földművelők 
közösségét. Ez a látásmód a sajátosságok, a 
másság észlelésére és történetírói bemutatá
sára alkalmasnak bizonyult.

A székelység mint katonai funkciót betöl
tő népcsoport jelent meg írott történelmünk
ben. Ezt a szerepét megtartotta a végleges 
megtelepedés után is, és ennek következté
ben őrizhette meg féltett szabadságát, a "li- 
bertas"-t. Hogy katonai feladatainak elegét
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tehessen, szabadságát s (részleges) adómen
tességét védték mind a magyar királyok, 
mind a legkiemelkedőbb erdélyi fejedelmek. 
De amit a történelem privilégiumként szo
kott emlegetni, azért a székelyek "eddig még 
fel nem mért háborús emberveszteséggel, 
véráldozattal fizettek”. A felmérést megkez
dendő, a szerzők külön alfejezetben szám
szerűen szólnak az árvákról, betegekről és 
nyomorékokról, s arra a megállapításra jut
nak, hogy a hátrányos helyzetű emberi kate
góriák nagyobb aránya a székelységben a 
sok háborúskodásnak, katonai táborozásnak 
volt a következménye. Ez a székely társada
lomnak mindenképpen tehertétele volt. (Szí
vesen olvastunk volna arról is, hogy a 
székely törvények, szokásjogok védelmükbe 
vették-e valahogyan ezeket a szerencsétlenül 
járt kategóriákat.)

A katonáskodás, határőrködés meghatá
rozó volt a székely rendi társadalom sajátos
ságainak kialakulásában is. A lovasok és 
gyalogok rendjének már a megnevezése is 
erre utal; a kászőniak kis társadalmában a 
lófők és a gyalogok aránya szerzők által ku
tatott időben 65-70% körül mozgott, s ez még 
a Székelyföld egészében is "kiemelkedően 
magas arány". Itt őrizhette meg a legnagyobb 
mértékban a székelység a szabad státusát; 
ide tehát a feudális rendszer még kevésbé 
tudott behatolni, mint a szomszédos székely 
székek társadalmába. Kászonban a feudális 
alárendeltségben élő jobbágy- és zsellémép 
aránya a 20-25 százalékot csak ritkán haladta 
meg az összlakosságban.

Milyen életmódot jelentett a kászoniak- 
nak a "vitézi élet"? (Gondolatunk itt Balassi
ra, Tinódi Lantos Sebestyénre röppen, de 
székely analógiára csak a jóval későbbi Kri- 
za-gyűjtésből utalhatunk.) A székely vitézi 
életet a szerzők okkal jellemzik a "küzdel
mes" jelzővel. Jelentette a Moldovába vezető 
kárpáti szorosok, utak állandó vigyázását- 
védelmét, amellett sokszor a hadba szállást 
is. S mivel fejenkénti szolgálatról volt szó, 
amelyre szabadsága s jószága mentessége 
érdekében kényszerült a székely hadfi, a csa
ládnak kellett megtermelnie, előteremtenie 
az ehhez szükséges anyagi alapot. Lovat kel
lett tartania, hadi szerszámról, ruházatról s 
fölös élelemről kellett gondoskodni. A kato
narendű ember nem egyszer megirigyelhette 
(olykor meg is irigyelte) az otthon békésen 
gazdálkodó jobbágy sorsát.

A hagyományos, sok százados székely 
katonáskodásban a kuruc felkelés leverése 
teljes fordulatot hozott; mivel a székely kato
nai elem Rákóczi zászlói alá állt, a Habsburg- 
hatalom 1711-ben megszüntette a székely 
katonai rendszert. Ettől kezdve a Mária Teré- 
zia-féle határőri intézmény megszervezéséig 
(1764) Kászonszék — akárcsak a többi szé
kely szék — korábbi katonáskodó családjai 
is adófizető, szabad földművelő társadalmi 
kategóriává alakultak át; ezeket a források 
általában "szabad", "szabad székely" kifeje
zésekkel jelölik. Ezentúl Felsőfalu (amely ké
sőbb, 1750-től Kászonaltíz és Kászonfeltíz 
falvakra osztódott), Impérfalva, Jakabfalva 
és Újfalu adózott, katonát adott, katonai fu
vart teljesített — akárcsak Erdély más régió
inak falusi népessége. Társadalmi típusaikat 
tekintve mind ún. vegyes falvak voltak, ahol 
szabad, jobbágy, zsellér rendű és néhány 
egytelkes nemes család egymásra utáltán, 
szerves közösségben élt. Sajátosságait a szé
kely társadalom nem veszítette teljesen el; 
Kászon különösen nem. A történelmileg ki

alakult, tartós alapokon szerveződött falukö
zösségek elég erős keretnek bizonyultak a 
hagyományosság világának megőrzésére. A 
közösségek megtartását maga az élet köve
telte meg. Itt nagyobb erdő- és legelőterüle
tek s más földek maradtak a falu tulaj
donában, mint máshol. A közös vagyon, 
akárcsak a magántulajdonba rég átment 
szántók és kaszálók használatát, egyszóval a 
faluhatár rendjét az öröklött falutörvények 
és íratlan jogszokások határozták meg.

Kászoni sajátosság volt az is, hogy itt a 
hagyományosság, még a többi székely vi
déknél is szilárdabban tartotta magát (igaz, 
Csíkban és Gyergyóban is), mint a Székely- 
földön máshol, hiszen már természeti adott
ságai révén is zártabb volt, s nyomban 
tegyük hozzá: hiányzott az igazi város. A 
kászoniak nagyrészt Kézdivásárhelyre jár
tak vásárba, ritkábban Csíkszeredába, de ha 
jártak is, ezek a települések is jórészt még 
falusias vásároshelyek voltak csupán. A vá
rosi civilizáció hatása tehát nem érte közvet
lenül, így nem is bomlasztotta még a XVIII.

Szabó Tamás felvételei

század első felében sem a kászonszéki falu- 
közösségeket. (Megvizsgálandó még, hogy a 
katolikus egyház és vallás egyeduralmának 
milyen szerepe volt Csík-, Gyergyó- és Ká
szonszék helyi civilizációjának sajátosságai
ban.) A szerzőket idézve: "Leginkább 
jellemző tehát Kászonra is a népi társadalom 
középkor végére kialakult formáinak a to
vább élése, sok életterületen pedig a megkö- 
vesültsége... M egújulási hullám ok 
át-átcsapnak ugyan a kászoni faluközösség 
felett, de alapvetően nem módosul sem az 
eszközvilág, sem a termelés módja, nem ala
kul át a rendi szerkezet és nem másulnak a 
szemlélet kivetülési módjai, formái sem."

Kevés hát a változás Kászonban, azon túl, 
hogy a régi rendszerű katonáskodás már a 
múlté. A hétköznapok élete is mintha a vál
tozatlanságot tükrözné. De hangsúlyozni 
szeretnénk: a székely hagyományos világ 
nem jelentett színvonaltalanságot Imreh Ist
ván és Pataki József példák tömegét nyújtja 
ezzel kapcsolatban. A házra, épületekre mint 
civilizációhordozó elemekre hivatkozha
tunk. 1668-as peres iratból idézi a Kászonszéki 
Krónika egy tanú vallomását: ”A fellebb meg
írt jószágra peniglen közönségesen építet
tünk egy házat kamarástól és füstházastól, 
ereszestül, abba kemencét, asztalt, padot és 
pohárszéket, fogasokat és ajtókat, építettünk 
azon külyül (kívül) egy csűrt, két istállót, 
salva honore disznópajtákat, kerteket és ka
pukat, kapulábat..." Bizony minden épít
mény együtt volt, amit a falusi élet és 
gazdálkodás kívánt; ez a falusi élet, bennva- 
ló, nyilván kiállja az összehasonlítás próbáját 
is. Pataki József és Imreh István hangsúlyo
zottan kutatja a családot, családi életet s meg
állapítják annak néhány jellemzőjét. A 
családi kapcsolatok szilárdak, a deviáns ese
tek eléggé ritkák. A családok nemzedékről 
nemzedékre vállalják sorsukat, biztosítják a 
népesedés terén is a fennmaradást, sőt a gya
rapodást. Ezt szolgálja a faluközösséggel 
szorosan együttműködő, azzal részben 
összeforrt egyház. A XVIII. század elejétől 
szaporodó iskolák, a gyarapodó értelmiség a 
művelődés terjesztésével már a jövő felé nyi
tott kapukat.

A fiúszék igazgatása és a széki törvény
kezés a kötet igen tanulságos fejezete, amely 
konkrétságában elemzi a tisztségviselők vá
lasztását, a közigazgatási elit kiválasztását. A 
fiúszék vezető tisztviselője az alkirálybíró, őt 
az assessorok és a jegyzők segítik. Az alki
rálybíró választása a "viceszék önállóságá
nak biztosítéka" volt. A kötetből kiderül, 
hogy a kis szék vezetése nem okozott külö
nösebb nehézségeket a jogértő tiszteknek, 
akik természetesen jól ismerték a helyi viszo
nyokat is.

Elégtétellel tesszük-e le elolvasása, tanul
mányozása után Imreh István és Pataki Jó
zsef K ászonszékről szóló könyvét? 
Kielégítette-e fokozott kíváncsiságunkat?

Talán azzal kell kezdenünk, hogy nem 
szórakoztató olvasmánynak szánták a szer
zők ezt a munkát, amely nagyon sok kutatási 
eredményt tömörítő, adatfeltáró mű. Ezzel 
már azt is elmondtuk, hogy aki a múltat, a 
történelmet mélységében, mindennapi reali
tásában szeretné megismerni, bízvást elégté
tellel helyezi könyvespolcára ezt a 
külsőjében is szép kötetet.

Európa Könyvkiadó - Kriterion Könyvki
adó 1992,370 oldal.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

R endhagyó kritika
eg y  szab á ly o s
életm űtöredékről

Az utólag tudomásul vett, 
megfejtett irodalom nagy száza
dát (vő. Grande sÄcle) fejezzük 
éppen be. A nagy félreértések és 
félremagyarázások után, amikor 
szinte mindenki mindenkit igno- 
rált, kiforgatott, beforgatott, cen
zúrázott, önként vagy énekelve, 
végül mindenki mindenkit felfe
dezett, befejezett, kifejezett és saj
tó alá rendezett, aztán ráengedte 
a prést (mint Hrabal egyik hőse) 
néha önmagára. Ez már a sajtó 
sújtotta élet tartozéka. Több az 
elő- és utószó, mint az előző hét 
évszázad literatúrájának egész 
volumene. Mire Széles Klára 
könyve megjelenik, már annyi 
az Erdély-szakértő, hogy Mure^t 
lehetne rekeszteni velük. (Forgat
tam olyan "munkátskát" is, mely
ben oldalanként akadt tárgyi 
tévedés!) A különbség csak az le
het tehát, hogy Széles azóta fog
lalkozik velünk, amikor egyes 
későbbi felfedezőink jóvoltából 
még el sem indulhattunk. Ezért 
nemcsak következetes és okos, 
hanem hiteles is az ő "rejtvényfej
tése", álom-magyarázata, még 
beteg korából ismeri az egész
ségünk. Terjedt-terjengett haj
dan , titán  korom ban egy 
anekdota, miszerint valamilyen 
alkalommal maga köré gyűjtvén 
a képzőművészeket, Aczél elv
társ valamiről erősen meg akarta 
győzni őket, de csak sűrűsödő 
csend volt a válasz. Ejnye — for
dult akkor szegény Csohány Kál

mán felé —, hát legalább mi, ba
juszosok tartsunk össze! Igen, 
csakhogy az enyém valódi — 
vágta rá az egyik legszebb kó- 
nyabajusz fiatalon elhalt tulajdo
nosa. Hát ez az. A Szeged - 
Kolozsvár 1955-1992 végre kiadá- 
szatilag is együvé kerülő darab
jaival is ez a helyzet. Örülök, 
hogy megértem a megjelenését, 
mert ha nem is ért még nemzedé
kem aggastyáni kort, már alapo
san belénk kaszált a halál, 
mellyel ennek a tanulmányfü- 
zémek a (dehogy nyomdai, ha
nem irodalompolitikai) átfutási 
ideje mintha kezet fogott volna, 
azt játszani, amit az egyszeri szé
kely a jégesővel: "Hadd lám, 
uramisten, mire megyünk ket
ten!". Hol van már Szisz, Hervay, 
Székely János, akik amíg éltek, 
alig bagóztak rájuk (ami különö
sen az első kettő esetében anyagi
lag is fájdalmas volt), hogy azóta 
"klasszidzálják", kanonizálják, 
ha nem egyenesen "iroda
lompolitikát" rögtönözzenek, új 
s truk túrákat s hierarchiákat 
kezdjenek építni, főleg hallomás
ból, rájuk (is). Hát igen. A hallo
más nagyon fontos az iroda
lomtörténésznek. Czwittinger 
Dávid vagy Bőd Péter meg Szerb 
Antal se ismerte testközelből va
lamennyi paciensét. De ez is 
olyan, mint a dgányprímásság: 
jó filhállás esetén filharmonikus. 
S főképp ha a kritikus, esztéta, 
történész nem képzeli hercegprí

másnak magát. Széles ezekben az 
évtizedekben — kivel, kivel nem 
keveredett közelebbi-távolabbi s 
minél irodalmibb ismeretségbe 
— figyelő krónikása, nem tréne
re, gyámja, ideológusa igyeke
zett lenni ama Szeged-Kolozsvár 
barátkozással megáldott (egykor 
legfiatalabb) nemzedéknek is, 
hát még az ugyanolyan kíváncsi
sággal megközelített és határta
lan, a szó szoros értelmében 
határtalan lelkesedéssel felfede
zett egész romániai magyar iro
dalmi jelenségnek. Igen, Széles 
Klára lelkesedése az, ami az ér
deklődésen, szakmai, tudósi kva
litásokon túl visszamenőleg is 
igazolja ezeket az írásokat: ő va
lósággal rátukmálni igyekezett 
mindig, mindenhol bennünket 
az akkor még egységére nem is 
oly büszke anyaországi vagy 
anyaországban rekedt magyar 
irodalomra, mint szodalista gaz
dasági érzékkel jól megáldott ge- 
binesre. Mint egyike azoknak, 
akik mindig az egészben gondol
koztak, nem hittek abban, hogy 
valamilyen szempontok szerint 
le kellene írni holmi tételeket, 
amelyeket persze máshol se ven
nének úgysem könyvelésbe az 
ötbe-hatba-hétbe hasított egy
nyelvű kultúránkból. Miután az 
elvtársi világ intemadonalizmu- 
sát = a mások nadonalizmusát 
mély tiszteletben tartva, bennün
ket nem hívogattak meg az anya
nyelvi konferenciákra, ellenben 
Budapestről jelentettek fel Buka
restben, hogy elvtelen kapcsola
tokat építettünk ki az emigrádó 
kultúrköreivel — mostanában 
már szépen töltőtollasodunk, év
ről évre szaporodnak a Kossuth- 
és József Attila-díjaink. Be kell val
lani: már az is dühítő volt, mikor, 
a legjobb indulattal egyébként, 
mégis valami nemlétezően ma
gas lóról veregették meg a vál
lunk: igazán nem rossz, nem 
rosszabb, mint a hazai átlagszín

vonal. Melyik haza, kezicsóko
lom, ott, ahol legfennebb szülő* 
földnek hívhatja hangosan az 
ősei földjét egy nemzet egyhar- 
mada, s jobban fáj a saját fajtád 
felől süketségből emelt fal, mint 
az idegenek valóságos vasrácsai. 
Ezen a hangfalon való áttörési kí
sérletek dokumentumai ennek a 
Széles-kötetnek a tanulmányai, 
melyekből — m ert egységes 
szándék és szemelélet is áll mö
göttük — egységes lelet, egyik 
lehetséges romániai magyar iro
dalomtörténet bontakozik ki. 
Időben széthúzott csatárlánc a 
sajnos még mindig létező enyém- 
tiédeskedő frontokon. Pedig mi, 
bosnyákok tartsunk össze, mon
danám fekete humorral, mert a 
muzulmán is szerb közöttünk, s 
úgyis a szerb is horvát... Nyelvé
ben él az egység. Meg a mérleg. 
Hogy az egyáltdán rendelkezés
re álló anyag hányadrésze van itt, 
ebben a kötetben, fért bele most 
is a kiadó számításaiba s pár mel
lék-, ám nem mellékes körül
mény a csipkerózsika álombóf 
egy szomorkás, kiszolgáltatott
sággal kevert ébredést hozott ki 
csupán, erre telik, most, mikor ha 
nem egyéb: egy nemzedék nevé
ben ujjonganom kellene afölött, 
hogy ezek a munkák végbemen
tek s elismertetnek végre, hogy a 
Széles Klára életművét és tekin
télyét öregbítő könyv került az 
idd könyvhét asztalára, hogy ta
lán mint minden divat, lemenő
ben a rendezőközpontú színház, 
a szerkesztőközpontú lap s a ki
adóközpontú irodalom korsza
kának csillaga, nem pedig 
feljövőben, mert akkor istenir- 
galmazz következik úgyis, s a 
Nadányi apokaliptikus víziójá
nak lesz igaza a piripócsi irodal
mi társaság  önérzetével, 
önimádatával és (ön)struktúrájá- 
val kapcsolatban.

Valovits hálója
A földet — legalábbis a mi földünket — 

fák és emberek hálózzák be. Olyan sűrű ez a 
háló, hogy nehéz átlátni rajta. Az ipar szak
emberei s az egyszerű (főként városi) fo
gyasztók, az autósoktól a háziasszonyig, 
mindent megtesznek, megteszünk ugyan 
azért, hogy kipusztítsuk magunk körül a ve- 
getádót, ez azonban, szerencsére és egyelő
re, még nem sikerült így hát az ember is 
megterem, továbbra is, ezen a tájon.

Valovits László, a kolozsvári grafikus az
zal szegődik az ökológia szolgálatába, hogy 
nem törődve a korszerűtlenség vádjával, hi
hetetlen kitartással mutatja fel az őstenyé
szet gazdagságát, szépségét. A fatörzsek 
sok-sok görcse, az ágak kuszasága, a levelek 
tömör pompája szüntelenül megújuló fel
adat a rajzoló számára: megörökíteni a lát
ványt az egészből kivágott ablak 
formájában. Valovits, Kusztos Endrétől elté
rően, nem növeli jelképpé a tragikus sorsú,
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megtört, villámtól széthasított és mégis újra 
rügyező fát, az összkép erejével azonban 
ugyancsak a föld sajátos lélegzetéről vall. 
Teszi ezt fekete-fehérben, ceruzával, szénnel 
vagy színesben.

A "másik" teremtmény már tőle is meg
követeli, hogy egyéniségében örökítse meg, 
mutassa fd  a kortársnak s az utókornak. 
Mert nemcsak a híres ember, a művész vagy 
tudós, hanem a szomszédunk, barátunk, ro
konunk is egyedi jdenség, "egyedüli pél
dány”, ki akar válni a tömegbőí (legalábbis 
amikor modellt ül a festőnek, rajzolónak). 
Valovits vonalhálóján így akad fenn az em
beri vegetádó egy-egy darabja, még teljes 
szépségében, fiatalságában vagy a kiszára
dása, pusztulása előtti órákban, a felismer
hetőség, a felismertetés igényével.

íme, a Valovits-világ teremtményd. Kö
zeli és távolabbi környezetünk, amdy ké
pekbe m entődik át, a viszonylagos 
romlatlanságba.

K ÁNTOR LAJOS
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SZŐCS ISTVÁN

HELYBEN VITORLÁZÁS 
— SELYEMSÁRHAJÓN

"Amikor 1968-ban egy kis hírla
pi jegyzetben, majd utána egy cikk
sorozatban felfedeztem, hogy a 
Mennybevitt leány típusába sorolt 
Júlia szép leány kezdetű balladánk 
nem középkori eredetű... hanem a 
pogány ókori misztériumjátákok- 
kal tart rokonságot, az eleuziszi 
misztériumokkal, de azon túlmu
tatva az ősi Egyiptom hitvilágában 
és művészetében gyökerezik — na
gyon izgatottan vártam, hogy mit 
fog szólani hozzá a szakmai közvé
lemény. Vártam az álmélkodó és az 
ellenkező, tiltakozó felkiáltásokat. 
Azonban sehol semmi: sem elisme
rés, sem cáfolat"...

Később felismertem gondola
tommal rokon, óvatosabb és ár
nyaltabb megállapításokat, és 
olyanokat is, mint a Vámosi Feren
cé, amelyeket akár kiindulópont
ként is használhattam volna — 
mindezt előszámláltam aztán jó tíz 
évvel még később, a Selyemsárhajó- 
ban; miután egy kötet mégis más, 
mint egy újságcikk, némileg több 
figyelem volt a válasz, ám elsősor
ban irodalmárok és nem néprajzo
sok részéről; másrészt gyűlölkö
dés; például a kolozsvári helyi lap 
akkori főszerkesztőjétől, aki büsz
kén állította, hogy egyedül az Igaz
ság nem írt erről a, erről az—izéről; 
mert ő megakadályozta.

S telt-múlt az idő; az is elkövet
kezett, hogy egy köröndi folyóirat 
még azokat az érveket is leközölte, 
amelyeknek akkor az olvasó sokko
lását kerülendő ki kellett maradni- 
ok a Selyemsárhajóból; az óegyip
tomi kapcsolatok nemcsak futóla
gos-mellékes jellegéről; sőt már 
ajánlatokat is kaptam a Selyemsár- 
hajó újrakiadásának — erkölcsi tá
mogatására; amihez nekem is 
kedvem támadt, amikor az alapöt
letét elmeséltem egy kiváló szak
embernek, s az rámförmedt: milyen 
átokverte lusta ember vagy, miért 
nem írod meg mindezt? — Milyen 
boldogság volt így felelhetnem: 
Rég megírtam, Te miért nem olva
sod el mindezt? Nemde, könnyebb 
írni, mint olvasni?

Régen rájöttem, az olvasó úgy
sem döbben meg, csak ha akar; ha 
bögyében van a szerző; elhatároz
tam hát, lassan-lassan csakugyan 
előkészítek egy új és kevésbé óva
toskodó kiadást

A "lényegesen bővített és rész
ben javított" új kiadás számára 
egyik legfontosabb feladat a lehet
séges, de észre nem vett források és 
rokonlelkek felkutatása lenne; mert 
^izárt dolognak tartom, hogy 
mindez más fejében nem fordulha

tott volna meg.
És valóban; a szemhatáron pál

mafák ígéretes koronái rajzolódnak 
ki az ég aljára.

Amint annak idején Mikes Ildi
kónak (budapesti műtörténésznő, 
kétlábon járó nagykönyvtári kata
lógusterem) köszönhettem, hogy 
felhívta figyelmem Vámos Ferenc 
megállapítására, miszerint a Júlia- 
ballada hősnője egy hajdani vegetá
ciós istenség maradványa, s ezzel 
annyira megerősített hitemben, 
hogy vállaltam a felfedezés kifejté

sét könyvben is, ugyanúgy most 
Csontos Péternek, egy budapesti 
történettanámak mondhatok hálát, 
hogy oly törhetetlen buzgalommal 
másolja és sokszorosítja a magyar 
őstörténet elhallgatott és elfeledett 
kutatóinak — tudósoknak és mű
kedvelőknek egyaránt — az írásait 

Az ő "re-PRINTED munkássá
ga" során került a kezembe egy iga
zi beltengeri gyöngyszem, egy fura 
kis füzet

"A »Nemzeti Irodalmi Társa
ság« EMLÉKIRATA a Londonban 
1911. év július hó 26.27. és 28. nap
ján tartandó VILÁGFAJOK KONG
RESSZUSÁHOZ. Budapest, 1911.” 

Néhány sor e füzetecske beve
zetőjéből:

"A Budapesten székelő »Nem
zed Irodalmi Társaság« majdnem 
egy év óta foglalkozik VILLÁM 
ARNOLD ezredes tagtársunk kéz

iratos munkájával, mely a magya
rok őshazáját a honfoglalást meg
előző évezredben a Feketetenger és 
a Kaspitenger között elterülő Kau
kázus vidékére állapította meg.

Párhuzamosan ezzel Fáy Elek 
dr. tagtársunk »A magyarok ősho
na« című, már nyomtatásban is 
megjelent könyvében a magyarok 
őshazáját 58 kiváló forrásmunka 
alapján még több ezer év előtti idő
ben a Villám Arnold által megjelölt 
területtel határos délnyugati vidék
re helyezi.

A magyar faj eredetével a törté
nelmi szempontokon kívül nyelvi, 
kulturális stb. tekintetben Tóthvára - 
di Komis Elemér tagtársunk foglal
kozik »A honfoglalás előtti magya
rokról« című kéziratban lévő mun
kájában.

E három munka alapján a Nem
zeti Irodalmi Társaság tudo
mányos osztálya olyan emlékiratot 
készített, mely döntő bizonyítékul 
szolgál..." stb. és a címben említett 
kongresszusra kiküldött magyar 
bizottsághoz "azzal a tiszteletteljes 
kérelemmel fordul, hogy ezt az em
lékiratot szíves figyelmökre méltat
ni és az ebben kifejtett állás
pontunkat a londoni kongresszu
son előterjeszteni szíveskedjék".

Hogy a figyelemre-méltatás és 
az előterjesztés, és az egész kong
resszus megtörtént-e, ennek egye
lőre nem tudtam utánajárni.

Viszont a füzet kivonatosan ismer
teti a három munka tartalmát s 
Tóthváradi Komis Elemér munká
jából idézi a következőket:

"Egész le Egyiptomba, a hikszo- 
szok világába, a Ra isten kultuszá
ba vezet a raj, a méh, a kas szavunk. 
Az ősi méhkas teljesen azonos a Ra 
isten jelképével, hieroglifájával. Eb
be a réges rég múltba, ennek távoli 
homályába világít bele ez a néhány 
vers:" — s idézi a Júlia-ballada sira- 
tóját s két másik régi versrészletet, 
amelyekben a raj szó "gyermek" ér
telemben fordul elő.

A raj szót már annak idején le
vitatkoztam harcos nyelvészeink
kel: természetesen átvétel a 
szlávból, mondják ők; és elszakítva 
tárgyalják a rügy, rigya, ragyog és rát 
(a mai köznyelvben ránt: "süt" je
lentésben) szavaktól. Régebbi nyel
vészeink még nem így tudták. A 
Czuczor-Fogarasi Nagyszótárban 
ezek olvashatók: "egyezik vele a 
szláv rof'; és ez is a helyes kifejezés; 
hiszen á szó kapcsolatba hozható 
annyi rokon jelentésű vagy hangzá
sú másnyelvi szóval, hogy nyugod
tan mondhatjuk: az emberiség 
nagy részének közös szava. (Az in- 
dogermánisták egy olyan ro- tőre 
vezetik vissza, amely "eruptív moz
gást" jelöl, azaz valami lassított rob
banást.) Ne is időzzünk megint 
ennél, hanem tekintsük meg a Fáy 
Elekben, egész pontosan, mi is a 
helyzet RA napistennel, akinek ne
vét ma csak a tojásrántottában őriz
nénk, valamint nevének írásjelé
vel?

"Az egyiptomiak felfogása sze
rint a nap — mint RA isten — a 
legfőbb istenségnek, a soha nem 
ábrázolt Nutr-nak legközvetlenebb 
emanációja s mint ilyen, minden 
tűznek, fénynek, életnek forrása..."

Emil Soldi-Colbert szerint—"... 
az egyiptomi hieroglifák között Ra 
istent, annak fogalmi jelként egy, a 
naptányért ábrázoló kör, a közepén 
szikrát jelentő ponttal jelképezi...”.

... A nap testét képező szikrákat: 
élet- vagy lélekatomoknak tekintet
ték az egyiptomiak. Azt tartották 
továbbá, hogy a lélekatomok foly
ton úgy hemzsegnek a Napban és a 
Nap körül, mint a méhek a kaptár
ban s a kaptár körül, és a nap foly
ton lövelli ki magából sugaraiban, 
a villámban, valamint az ezektől 
megtermékenyített esőben ezen 
fény- és életatomokat, melyek ren
deltetése az, hogy a földön, a szer
ves életben testet öltsenek s tehát az 
élet csírái legyenek: a már életre kelt 
lényeket pedig tovább táplálják és 
növeljék. Az egyiptomi Si-Ra: a 
"nap fia".

Hogy a lélekszikrákat valóban 
méheknek tekintették az egyipto
miak, azt Soldi-Colbert határozot
tan mondja, s ezt ezenfelül egyik 
ún.: determinativ hieroglif-jelnek 
(mely a naptányért övező pontok
ból áll) a latin apisra (méh) hasonló 
apes neve is bizonyítani látszik. En-
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nél azonban egy bennünket sokkal 
közelebbről érdeklő és még közvet
lenebb bizonyítékot, sőt olyat szol
gáltat Soldi, amelynek segítségével 
éppen a magyar nyelv útján lehet 
megérteni az ősök felfogását e te
kintetben.

Soldi ugyanis a nap terméke
nyítő működését a Földre lövellt lé- 
lekatomok útján, a mehi (világítani, 
teli) hieroglifának a görög omfalosz- 
nak (köldök) nevezett ábrázolathoz 
való hasonlóságával magyarázza. 
Ez az omfalosz egy tojásalak, mely
nek felülete lyukakkal van áttörve. 
A tojás körül aztán, ahhoz hozzáta- 
padva, a lélek-méhek (Soldi szerint: 
les ames-abeilles) fehér golyócskák 
alakjában keresik a lyukakat, ame
lyeken át, megtestesülés végett be
hatolhassanak. Minthogy pedig 
Soldi szerint ugyanezen omfalosz- 
nak az alapgondolata rejlik a víz
szintesen fektetett tojás alakú s 
csupa pontokkal képzett mehi hie
roglifában, ennek neve, az omfa- 
loszba behatolni törekvő lélek- 
méhekkel, meglepően fejti meg a 
magyar "méh” szó kettős (méh és 
anyaméh = apis és matrix) fogalmá
nak összefüggését Hogy pedig eb
ben a gondolatban csakugyan a mi 
őseink felfogása nyilvánul meg, azt 
a mi mordva testvéreinknek még 
ma is bizonyítja azon hitük, hogy a 
Niszki-páz, a napisten körül úgy 
rajzanak a jó lelkek, mint a méhek a 
méhkirálynő körül.

A továbbiak során Fáy a raj szó
val kapcsolatban utal a francia 
rayon = sugár szóra is, majd más 
helyen még jó nehány latín s más 
nyelvű idevágó értelmű s hasonló 
alakú szóra; majd megemlíti, hogy 
az egyiptomiaknál a Napot mint a 
lélek-méhek tartózkodási helyét áb
rázoló hieroglifa neve tár; ezt össze
függésbe hozza tár, majd kaptár 
szavunkkal s a továbbiakban a tér, 
fér, tart stb. szavak kapcsán az anya
ság, szerelem stb. metafizikájával 
foglalkozik; erre az útra ez alkalom
mal ne kövessük.

Mindez elég fantasztikusnak 
tűnik? Bizonyára. Mégsem olyan 
fantasztikus, mint amit az érvény
ben lévő magyar etimológiai szótár 
mond. Eszerint méh szavunk "való
színűleg szláv eredetű, lásd mjacs: 
tömlő, fújtató, altest stb.". Csak né
mi nehézséget képez számunkra, 
hogy a szláv szavaknak nincs ute
rus jelentése, a magyar méh pedig 
nem jelöl tömlőt, zsákot... ám ettől 
nem jönnek zavarba s folytatják: 
"minthogy azonban a bolgárban, 
macedónban és szlovénben stb.". 
Tehát, amíg őseink délszlávokkal 
nem találkoztak (éppen abban a pil
lanatban, amikor ők már kezdték 
elfelejteni hólyag értelmű szavunk 
"uterus" jelentését), nem tudtak ne
vet találni az anyjuk izéjére sem.

Annál fantasztikusabb, roman
tikusabb, délibábkergetőbb gon
dolkodás nincs, mint a hivatalos 
magyar nyelvtudományé; ehhez

képest az olyan elméleteket, ame
lyek szerint nyelvünk a Kis-Szunda 
szigetek egyik nyelvjárásából fejlő
dött ki, unalmas, polgári fantáziát
lanságnak tartom. O Sonnenbaum, 
wie bleiche sind deine Blätter! Mi 
ehhez képest annak a feltételezése, 
hogy az az Egyiptom, amely háro
mezer éven át a világ gazdasági, 
kulturális és vallási központja volt, 
e mérhetetlen hosszú idő során né
mi kis hatást gyakorolt más, távo
labbi népekre is?

És milyen fantasztikus, hogy 
azokat a tudósokat vagy műkedve
lőket, akikben volt némi fogékony
ság a valóság s a belőle adódó 
lehetőségek számára, a hivatalos 
magyar tudomány elhallgatta vagy 
nevetségessé tette? Mert Fáy Elek 
könyvét például annak idején a mű
velődési kormányzat azon a címen, 
hogy iskolai könyvtáraknak fogja 
kiosztani, felvásároltatta és — pa
pírmalomba küldte! Nem a benne 
itt-ott található félreértések és mel
léfogások miatt, hanem lényege mi
att, miszerint nyelvünk nem az 
ultraszlavon régiók tajgai ködében, 
hanem éghajlatunk és a szubtrópu- 
sok között született... mint ahogy 
valószínűleg maguk a tajgai-szibé- 
riai nyelvek is mind!

Mi minden mehetett veszendő
be? Gondolatban, eszmélésben; 
csak e században is? Nem tudok, 
ismétlem, a Nemzeti Irodalmi Tár
saságról semmit, de megakad a sze
mem elnökük, Nyáry Albert báró 
nevén — hol is találkoztam vele?

Valaha, pót-segéd-alkönyvtá- 
ros-önjelölt koromban egy 1912-es, 
elfelejtett folyóiratban olvastam 
egy politikai fejtegetését. A lénye
gére emlékszem csak, mert az akkor 
is megdöbbentett tisztánlátásával, 
holott az volt a sokat szajkózott tan
mese, hogy abban a millenniumi 
korban eleink képtelenek voltak 
realista helyzetfelmérésekre. Mit írt 
hát ez a főrend?

Azt írta, hogy azok, akik túlzás
nak és kilátástalannak tartják a ro
mán nacionalizmus ama törek
vését, hogy a magyar királyságot 
lebontsa s annak több mint egyhar- 
madát megörökölje, tévednek. Aro
mán nacionalizmus képes lesz erre, 
ha szövetséget köt a szláv s esetleg 
a német nacionalizmusokkal. Csak
hogy — számolnia kell a követke
zőkkel: abban a pillanatban, amikor 
Magyarország e térségben nem lesz 
már hatalmi tényező, minden szláv 
nacionalizmus Romániát fogja cél
ba venni!

Nos, ez is történt.
Talán azért szidták annyit a mil

lenniumi évek rózsaszín ködét, 
hogy ne vegyük észre, nemcsak áb
rándképek körül kavarog?

Ma, a millennium-plusz-egy- 
évszázad közelében esedékes volna 
átszűrni ujjaink között ama kor ho
mokját és gondolatait; több mint 
biztos, hogy sok értékes kövület fog 
majd a kezünkben maradni. Lélek- 
ásványok és gondolat-napszikrák.

DEM ÉNY PÉTER

Fiú fohásza szeretőjéhez
Kérlek, ments meg attól, 

hogy véresre kaparjam és rág
jam a számat, mintha szégyell
ném, hogy már csak én nem 
igyekszem megsebezni önma
gamat.

Kérlek, ments meg attól, 
hogy borotválkozás ürügyén 
félórát nézzem az arcom, s 
közben attól féljek, hogy a pen
ge egy óvatlan mozdulatától 
széthullik.

Kérlek, ments meg attól a 
hittől, hogy már senkinek sem 
vagyok fontos, mindenki kö
zömbös dolgokról, áremelés
ről, kisebbségi sorsról, 
vizsgákról beszél maga elé, né
ha felriad, és meglepetten sze
rez tudomást róla, hogy ott 
vagyok. Közömbös dolgok, 
mondom, mert nagystílű kö
zömbösnek nevezni őket, de a 
múltkor, mikor valami angol 
filmet láttunk együtt, amiben a 
tanár feláll a katedrára, hogy 
megmagyarázza, szükség van 
más szemszögből figyelni a 
történteket, mint a megszo
kott, nos, emlékszem, elsírtam 
magam a film után, mert én 
sohasem álltam föl a padra, és 
ezáltal mindenről lemondtam, 
aminek megvalósítása nem
csak tőlem függött, és a céljaim

ellen fölhozott érvelésben 
nagy szerepük volt a "közöm
bös" és általam sajnos többnyi
re elfogadott dolgoknak.

Kérlek, ments meg attól, 
hogy rohangáljak saját magam 
elfogadtatása érdekében, és ne 
úgy gondolkodjam, mint a leg- 
örebbik bika a viccből, aki azt 
mondta a tehenek után a he
gyen epekedő leszármazottai- 
nak, hogy aki baszni akar, 
feljön a hegyre.

Kérlek, ments meg attól, 
hogy undorodjam tőled, mi
kor bevallód, hogy egy aljas 
liliomtipró vette el a szüzessé
gedet, bár egy kicsit te is akar
tad, mintha nem az lenne a 
fontos, hogy mellettem vagy, 
és úgyis megölöm a gaz
embert.

Most veszem észre, hogy 
túl sokat kívánok egyszerre 
Tőled, mert azt akarom, hogy 
ments meg ettől a világtól is, 
meg attól is, ami ezután fog 
következni, ha igaz ez egyálta
lán, és el sem gondolkodom 
rajta, hogy képes vagy-e erre.

Mert attól bajosabb lesz 
m egm entened, hogy azt 
higgyem, ebben a játszmában 
már a szerelem sem ér egy fa
batkát.

Sükösd Ferenc: Feleségem
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Fantasztikum a művészetben
A z  id e i —  F A N T A SZ T IK U M  A  M Ű V É SZ E T B E N  —  XIV. Nemzetközi Konferencián 
F lo r id á b a n  k erü lt sor  L á sz ló ffy  C sab a  Az eretnek (Csórécsigavész) c ím ű  drám ájá
n a k  ő sb em u ta tó já ra  B ertha C silla  é s  D o n a ld  M o rse  ford ításáb an . E bből a z  a lk a
lo m b ó l k ö z ö ljü k  B E R T H A  C S IL L A  ö n in terjú  form áb an  k é sz ü lt  v a llo m á sá t.

— Mennyire ismerik Amerikában az er
délyi magyar irodalmat?

—Az Amerikai Egyesült Államokban, de 
általában a nyugati országokban sajnos egy
szerűen semmit sem ismernek az erdélyi ma
gyar irodalomból. Egyáltalán örülhetünk, ha 
olyanokkal találkozunk, akik hallottak vala
mit arról, hogy Romániában magyarok is 
élnek, s ha igen, miért, mióta. Sajnos, nyelvi 
és egyéb elszigeteltségünk következtében a 
magyarországi magyar irodalomból is vajmi 
kevésről hallottak az egyébként a vüág- 
irodálmát jól ismerők is (a zenével termé
szetesen más a helyzet; a művelt amerikai 
ismeri Bartók, Kodály műveit, egy-egy ma
gyar származású karmester munkáját). Ez 
természetesen nem az ő hibájuk, hiszen alig- 
alig jelentek meg az elmúlt évtizedekben an
gol nyelvű fordítások. Ezen a helyzeten 
szerettünk volna egy parányit segíteni azzal, 
hogy néhány erdélyi magyar drámát fordí
tunk és próbálunk eljuttatni valahogyan az 
olvasókhoz vagy nézőkhöz. Életbevágóan 
fontosnak tartjuk, hogy minél többen tudja
nak rólunk, kultúránkról, helyzetünkről. 
Egy dráma nyilvánvalóan többet, mélyebbet 
és személyhez szólóbbat tud mondani száz 
újsághírnél.

— Hogyan kerülhetett sor A z  eretnek  
ősbemutatójára éppen Floridában, mikor 
itthon sem, Magyarországon sem mutat
hatták be?

— Mivel tudjuk, hogy elképzelhetetlen 
volt Az eretnek színrevitele mind Erdélyben, 
mind Magyarországon, annál inkább szeret
tük volna bemutatni valamelyik nyugati or
szágban. Több színházi ember olvasta a 
fordítást, általában tetszett is, mégis nehéz 
volt olyat találnunk, aki vállalta volna a koc
kázatot, amit egy távoli országbeli, számuk
ra ismeretlen szerző ismeretlen művének a 
bemutatása jelent. Floridában minden évben 
van egy nemzetközi konferencia, amelynek 
témája a fantasztikum az irodalomban és a 
művészetekben. Ezen a konferencián 1991- 
ben Donald Morse néhány kelet-európai 
drámáról tartott előadást, Az eretnekkel a kö
zéppontban, amelyek a fantasztikum lehető
ségeit használják föl egyébként kimond
hatatlan tartalmak, gondolatok, félelmek 
közlésére. (A tanulmány Ditches of Hell — A 
pokol bugyrai - címmel egyébként megjelent 
a legszínvonalasabb és legolvasottabb ame
rikai színházi folyóiratban, a Theater Joumal- 
ben.) A konferencia résztvevőivel folytatott 
kötetlen beszélgetések során egy floridai fő
iskolai tanárban (aki rendezett már darabo
kat és színészi élményei is voltak) fölébredt 
az érdeklődés a darab iránt, és vállalkozott 
rá, hogy valamelyik következő konferencián 
bemutatja Az eretneket. A konferencia veze
tősége örömmel fogadta ajánlatát, megsza
vazta a szükséges költségek előteremtését s 
az előadás programba iktatását. így került

sor rá az 1993-as konferencián, amely így 
nemcsak Az eretnek ősbemutatója lett, hanem 
a konferencia történetében az első drámai 
bemutató is.

— Hogyan esett a választás éppen Lász
lóffy Csaba A z  eretnek című drámájára?

— Nemcsak ezt, hanem több erdélyi ma
gyar drámát is fordítottunk, vagy legalábbis 
elkezdtünk fordítani. Székely János Caligula 
helytartója még csak félig van kész, mert az ő 
jambikus pentametereit, veretes nyelvét bor
zasztóan nehéz akár csak megközelíteni is 
angolul. Sütő András A százai menyegzőjének 
a fordítását most fejeztük be (természetesen 
az ő költői nyelvét sem könnyű fordítani) — 
tőle szerencsére már más is fordított drámát; 
a trilógiája (Lócsiszár, Kálvin, Káin és Ábel) 
már létezik angolul, de úgy gondoljuk, hogy 
a kisebbségi sorsot külföldiek számára is le
gérthetőbben A százaiban dramatizálja. Pás- 
kándi Gézának a Vendégségét szintén 
lefordították már angolra, másként ehhez is 
hozzáfogtunk volna. Ezek a darabok együtt 
talán reprezentálhatják az erdélyi dráma né
hány fő vonulatát, ha nem is teljességében: a 
Lászlóffy-darab esetében az abszurd, gro
teszk, fantasztikus drámaformát, amely a jö
vőt használja metaforaként. A floridai 
választásunkat befolyásolta az a felismerés 
is, hogy - amellett, hogy Az eretneket kitűnő 
darabnak tartjuk — ez a dráma idegenek 
számára is könnyebben megközelíthető, 
mint a többi Lásrióffy Csaba-dráma vagy 
akár próza, amelyek megértéséhez történel
mi, irodalmi, esetleg politikai ismeretek 
szükségesek. Az eretnek nem parabolikusán, 
nem is szimbolikusan beszél egy helyzetről, 
hanem az abszurditásig gondol végig és visz 
el egy lehetőséget. Ez egyrészt olyan egyete
mes emberi fenyegetettséget éreztet, ame
lyet a világon mindenütt megérthetnek, 
másrészt nagyon konkrétan a kelet-európai, 
még konkrétabban a kelet-európaiak között 
is a legtotálisabb totalitárius rendszerről, a 
Ceau^escu-diktatúráról ad hátborzongató 
képet

— Milyen összjátéknak köszönhető az 
előadás? Milyen volt a közönség? Megér- 
tették-e a darabot? Hogyan reagáltak rá?

— Az előadás létrejötte köszönhető a ko
rábban említett tanár-rendező, David Nixon 
és társulata lelkes és áldozatos munkájának, 
az IAEA (International Association for the 
Fantastic in the Arts — A Fantasztikum a 
Művészetekben Nemzetközi Társaság) ve
zetősége támogatásának s még a konferenci
ának helyet adó hatalmas szálloda segít
ségének is. Mind a rendező, mind a színé
szek (részben hivatásos, félhivatásos színé
szek, részben egyetemista színjátszók — 
Amerikában komoly hagyománya és presz
tízse van az egyetemi színjátszásnak) na
gyon mélyen átélték azt a poklot, amelyet

megelevenítettek. A közönség — néhány, a 
közelben lakó magyar családon kívül - a 
konferencia résztvevőiből állt, tehát 100-200 
irodalmárból, kritikusból, jó néhány íróból, 
művészből, tehát igazán műértőkből. Nem is 
voltak egészen felkészületlenek, mert Do
nald tartott egy bevezető előadást a bemuta
tó előtt, am elyben részben a törté- 
nelmi-földrajzi-politikai helyzethez kötötte 
a darabot, részben a konferencia anyagához, 
tehát a fantasztikum irodalmi használatá
hoz. Kiemelte, hogy bár a totalitarizmus 
mindenkit sújtott Romániában, a nemzeti ki
sebbség számára sokszorosan félelmetes 
volt a terror.

A közönség reagálása minket is megle
pett: először azt hittük, nem nagyon tetszhe
tett a darab, mert nagy csend volt előadás 
közben, az igazán jól előadott, kiélezett poé
nokon is alig-alig nevettek, s tapsoltak 
ugyan, de egy darabig nem nagyon beszél
tek a darabról előadás után. Később értettük 
meg, hogy a csend, a zavart hallgatás annak 
köszönhető, hogy a darab szinte sokkolta az 
embereket, alig tudtak magukhoz térni utá
na. Ez a mély megdöbbenés az oka annak is, 
hogy a tragikomikus figurákon, helyzeteken 
sem nevettek. Nemcsak ez a fajta élettapasz
talat idegen az amerikai közönségtől, hanem 
ez a fajta irodalom, ez a sötét képeket festő, 
keserű, kilátástalan, kemény, érzelmes ség 
nélküli tragikus ábrázolásmód is. Ennek el
lenére érdemes idézni néhány mondatot az 
ősbemutató első megjelent visszhangjaiból. 
Robert A. Collins, a Floridai Atlantic Egye
tem tanára szerint "ez az előadás páratlan 
angol nyelvű produkciónak számított a fan
tasztikumnak szentelt konferencia főiskolai 
hallgatósága előtt". Lászlóffy Csaba Az eret
nekének (Csórécsigavész) ősbemutatója — ál
lapítja meg A1 Fortuna ti és Marta Brever — 
valódi színpadi teljesítmény volt, egy fénye
sen cikázó üstökös ragyogásával hatott... A 
darab az erkölcsi és politikai korrupció sza
tírája, a román rendőrállam elembertelenítő 
módszereit jeleníti meg. A mű mint a dráma
író képzeletének terméke a Ceau^escu-rend- 
szer utolsó két évtizedét vetíti elénk... A 
mélyreható darab, melyet az erőteljes és ér
zékeny hangú előadás fölfokozott, felkavar
ta és magával ragadta a hallgatóságot, a 
könyörtelen befejezéssel ébren tartva a fi
gyelmet...

Heim András: Tánc
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CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban — befejező rész)

6. N yílt tenger
Harmadik napja őriztük a fé

szert. A fészerben a kris
tálydetektoros rádiót. A rádióban 
egy hírt. A hírben egy hajót. Hát
így-

A hírt mi hallottuk csak Imré
vel, a kisebbik barátommal. A ha
jó pedig süllyedt. Azt közve
títette.

Elgondoltam, milyen külö
nös, szinte ijesztő, hogy mi egy 
hegyalji városka külső felén egy 
rádióra vigyázunk, a világ másik 
felén pedig, a földgömb kéthar
madát elborító óceánok közepén 
egy reszkető ember sós víztől fel
ázott, bevérzett körmű ujjakkal 
nyom ogatja a gombot, hogy 
mentsük meg a lelkeiket

A detektoros rádiót azért kel
lett őrizni, hogy ne mozduljon el 
a spiráltűje. Egy szélfúvásra el
mozdulhatott, a fészer deszkafa
lán meg állandóan átfújt a huzat. 
Olyankor a tű hidegrázatósan 
megkaparta a kristálydarabot a 
kis üveghengerben. Jó ideig csak 
tompa búgás hallatszott, és néha 
sercegés, nem is hang. Mintha 
nyitva lett volna a kagyló, de tel
jesen, el egész az óceánig.

A sperlemezlapra szerelt ké
szülék a favágótuskón állt, nem 
mertük biztonságosabb sarokba 
vinni, nehogy megszakadjon 
közben az adás. Szerencsére nyár 
volt. Az ebédet petróleumfőzőn 
kotyvasztották, kint a tornácon, 
nem jártak hátra tüzelőért. De a 
fészerben olyan meleg volt, mint
ha az összes eltüzeletlen fa lángja 
fűtené.

Volt egy baglyom, elenged
tem, nehogy egy éjszaka, amikor 
éppen rá és a hajóra gondolok, 
megbillentse a rádiót. Egyszer 
voltam ébren a madárral. Amikor 
elengedtem, a gyöngytollazatú 
gatyás baglyocska elkezdett kör- 
betotyogni a kopasz hátsó udva
ron, a drótkerítés mentén, nem 
tudta, hova-merre. Nem szokta 
meg, hogy elmehet, kicsi volt 
még a szárnya, s bántotta szemét 
a fény. Aztán mégiscsak eltűnt. 
Nem sajnáltam, csak bántam. 
Mással telt meg az idő. Harmadik 
napja süllyedt a hajó. Mert nem 
úgy van az, mint képzeljük, hogy 
egyszerre csak, mint a balta... Ez 
volt az első tanulság. Elég félel
metes volt, talán mert nem volt 
olyan hősies, mint vártuk.

A második tanulság szerint: le 
vagyunk szarva. Vagyis, nem raj
tunk múlik semmi sem. Taan-gó!

Imre mondta mindegyre: ta
an-gó. Tulajdonképpen torok

hangon énekelte, elnyújtva az el
ső szótagot. Kígyómozgással in
gatta közben a nyakát, sima tar 
feje alig-alig mozdult. A tífusza 
óta pamacsok nőttek sárgás ko
ponyájára. A fészerben viszont 
csakis a nyakát tekergette, a fej 
megzavarta volna a vételt.

Az ő fején volt a kagyló, ami
kor elkaptuk a hírt.

— Taan-gó — mondta. — 
Ezeknek kámpec. Fogadsz ve
lem, hogy SOS-jeleket küldenek?

A fülhallgatót viszont nem 
adta át, pedig én csórtam az egyik 
szülészeti telefonból, vagyis az 
enyém volt, tényleg. Igaz, a kris
tályt ő szerezte. Az is igaz, hogy 
viszolyogtam feltenni a kagylót 
utána, noha a tífusz nem így ter
jed, vagyis nem ilyenkor, amikor 
már nő a haj.

— Ne kapkodj — mondta. — 
Elmozdul, aztán tangó!

Belehallgatott megint, kifor
dult a szeme, meztelenül látszott 
a fehérje, s valami ütemre moz
gott, fel-le, fel-le. Ti-ti-tá. Mintha 
bólogatott volna a szemgolyója.

— Messze lehetnek — mond
ta. — Jó kis szerkentyű ez.

A deszkafészerben hússzínű

volt a fény, akár az Imre füle, de 
amikor végre hozzájutottam a 
hangokhoz is, egyszeriben úgy 
képzeltem, sötét éjszaka van ott, 
ahol a hajó süllyed. Jól elvolt a fél 
föld saját árnyékában.

— Tényleg — mondtam. — 
Ez fogja. Igazi, mi?

— Biztosan szájukig ér már a 
víz.

— De a torony küátszik. Köz
vetít.

— Egy darabig.
Átm entünk Jóskához, a

könyvtári raktároshoz. Előbb 
gondosan bezártuk a fészert a ba
golyhoz használt lakattal. Imre 
szerint az ajtó elé kéne szarni, ak

kor senki nem megy be. Azt senki 
nem meri átlépni, mert olyan má
gikus. Rossz helyen van minde
nesetre.

Arra készültünk, hogy Jóska, 
ha nem nagyon részeg, segít meg
érteni a szöveget, s talán azt is 
tudja, hova kell fordulni ilyenkor. 
Biztosan van ennek egy hivatala. 
De Jóskának csak az anyját talál
tuk otthon, s azt mondta, lehet, 
hogy az ő fia sem ért angolul, 
mert már az is oroszul tanult. Imi- 
nyityelnüj págyezs, mondta a 
Jóska anyja, olyan büszkén, mint 
mikor aranymedált talált a főté
ren. Tényleg talált egyet. A tetejé
be a monogram az ő nevükhöz 
illett. A világ kerek, minden része 
összeillik. De Jóska az anyja nevét 
viselte.

—Megállja tok—mondta Jós

ka anyja, egy aprócska nő. — 
Tudjátok, mit jelent az, hogy ka* 
ka-kóla? Angolul van.

Mi azt mondtuk, kezitcsóko- 
lom.

A zöld vaskapujuk előtt áll
tunk le tanakodni, hogy kihez 
mehetnénk, úgy beszéltünk, mint 
két meglett vasutas. Közben a fé
szerben a hajótöröttek mondták a 
magukét

— Gondold el, hogy idejön
nek — mondtam Imrének. — Be 
is férne az összes tengerész. Ami- 
lidsták sem találnák meg őket. Én 
vállalom.

— Nincs annyi puliszka — 
mondta Imre.

Csillogtak közben az almafa
levelek a gyöngéd fényben, az 
eső mosta úttesten pedig a béka
só.

— Menjünk be — mondtam.
— Napsütésben nem bírok gon
dolkodni.

A félhomályos szobában se 
tudtam. A két ablak között nagy 
tükör függött barna keretben, e- 
lőrebillenve egy kicsit. Mindegy-** 
re láttam benne magamat, ahogy 
töröm a fejem. Vagyis hogy ott 
ülök az ágyon, a térdemre könyö
kölve, és semmi se látszik rajtam. 
Olyan volt a tükör, akár a víz. 
Csakhogy a tükör hangtalan, ab
ból senki nem kiabál segítségért. 
A tükörben végleg el lehet merül- 
ni.

Úgyhogy visszamentünk a fé
szerbe, s még jó, hogy nem kellett 
átlépnünk a nyári melegben ki 
sem hűlt szarunkat. A fülhallga
tóban állhatatosan percegtek to
vább az idegen szavak és jelek. 
Nagyon süllyedhettek azok a 
messzi népek, és közben hadar
tak. Mintha kettő lett volna a szá
raz szájukban: össze-összeakadt 
a nyelvük.

— Valaki okos kell, aki tudja
— mondta Imre. — Meg el mer 
menni a pártbizottsághoz. v

— Hajójuk nekik sincsen.
— De ők fel tudnak szólni^ 

kormánynak.
A kormánynak valóban lehet

tek hajói és telefonjai, biztosan 
volt a miénknél jobb rádiója, 
amin átszólhat a szovjeteknek, és 
azoknak még több hajójuk, tele
fonjuk, rádiójuk lehet. Attól még 
mi vagyunk a jók, végeredmény
ben mi szóltunk a szovjet kor
mánynak.

— Ezt tedd össze — mondta 
Imre. — Betelefonálunk Hrus- 
csovnak. Taan-gó! Szerinted ná
luk hány óra van?

Hát ilyen kicsi a világ, gon
doltam. Gondoltam, de nem érez
tem. Valahogy nem láttam azt a 
nagy vizet, rajta, azaz félig már 
benne a merülő gőzöst és a feléje 
tartó naszádokat, amint veri or
rukat a hullám, s riszálják a faru
kat. Az éjszakában világítani 
kellene a habos hullámtarajnalí. 
Nem az, hogy nem tudtam volna
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mindezt elképzelni, ha jut rá elég 
időm, hiszen még az a szó is 
eszembe jutott, hogy naszád, pe
dig sehol nem tanultam. Naszád. 
Tat Hőlégkamra. Kormányállás. 
Keszon. Minden összejött, ami 
kell, csak nem tudtam, miért. És 
elképzelni sem bírtam, hogy pél
dául ez az én apám elmegy a hír
rel a pártház portásához, aki 
háborús cimborája, s az felengedi 
az emeletre, az erkélyre nyíló iro
dába, ahhoz a főpasashoz. Ne 
hallgass te tilos rádiót, mondaná 
az apám, ha itthon volna, és szó
lok neki, mit kaptam el véletle
nül! A tetejébe, angolul. Olyan 
volt az én apám, még végig is 
nézi, ahogy szétszerelem a világ
vevőt, visszahordom darabjait 
azokra a koszos helyekre, ahon
nan elcsórtam, s még bocsánatot 
is kérek a hivatalnokoktól, akik
nek eszébe sem jutott, hogy hiá
nyozhat leltárukból egy tétel.

— Menjünk le Zoli bához — 
mondtam Imrének. — Elvégre ő 
az igazgató.

— Az taan-gó.
— ó  nekünk amolyan fen- 

nebbvalónk, nem? ó  a főnök az 
iskolában.

— Zoli bának kámpec — 
mondta Imre, s olyan mozdula
tot tett, mintha megvakamá a fe
jét, de m eg sem érintette. — 
Hallotta az anyám csütörtökön, 
amikor náluk volt takarítani. Zoli 
bá csendesen elszerette a rajzta- 
námőnket, az a baj. A felesége 
egyet sírt azóta. Hogy Zoli bát ki 
fogják rúgni, mert megszegte a 
szocialista erkölcsöt.

— Azt a kicsi tanárnőt? — 
kérdeztem.

— Szép kicsi darab.
— De miért éppen azt?
— Hagyjuk a francba — 

mondta Imre. — Zoli bá úgyis 
nacionalista. Azok pedig dögöl
jenek meg már. Azt hiszed, ők 
iderohannának, ha bajba jutunk? 
Az anyámék legalább egy évig 
"Várták őket, ezeket az amerikaia
kat, s azt hiszed, eljöttek? Tangó!

Ilyesfélékkel telt el a nap, 
amelyiken a hírt vettük. Mi a fé
szerben beszélgettünk, a hajósok 
az óceán közepén, ők  hallatszot
tak nálunk, mi náluk nem. Más
nap csak a faforgácsot néztem a 
lábam előtt, egy kicsit szúrt is, 
ahogy a szandálommal beletúr
tam, de a fájdalomtól se jutott 
eszembe semmi.

— Hol lehet itt ánglusul ta
nulni? — kérdezte Imre.

— Nem bírják azok kivárni, 
amíg megtanulsz.

— Azt gondoltam az éjjel — 
mondta Imre —, hogy ahol tanít
ják az angolt, ott tudják is. Oda
megyünk, s kihívunk valakit. 
Egy tanárt, vagy inkább tanár
nőt.

— S mit mondunk neki?
>- — Mi jelentettük, nem? Úgy, 
ahogyan kell. A tanár megjelent

heti tovább, ha akarja.
— Aztán elviszik a rádiót.
— Taan-gó!
A fülhallgató második nap 

mondta a magáét. Nagy viharok 
lehettek útközben, recsegett a 
hang vagy elmosódott, elkap
kodta a napszél. Ott volt nálunk 
mégis, egyfolytában, foglyul ejt
ve.

A földteke másik oldalán ek
kor már biztosan derékig álltak a 
habos vízben az emberek, úszkált 
körülöttük a könnyebb holmi. 
Véknyuknak ütődött a hajónapló 
a vizen elforgó négy sarkával: 
sorra mindeniknek, ahogy so
dorta az örvény. Lebegtek körü

löttük az üres bádogtányérok, 
amíg meg nem teltek, alá nem 
szálltak. Aztán egy billenésre át
buktak a hajókorláton az első tár
gyak, amelyek egy nappal előbb 
a fedélzetre ülepedtek, akár a re
mény. A bőrtokos borotvakészle
tek, a stráfos váll-lapok, a parafa 
nyelű kések, amelyek hegyükkel 
lefelé, függőlegesen álltaik eddig 
az óceánban, a gyomra felé. Az 
alacsonyabb tengerészeknek szí
véig ért már a hideg.

— Feri — jutott eszembe, s 
kimondtam. — Feri hajóskapi
tány volt.

— Feri csak bolond.
Feri tényleg bolond volt, és 

mindenki szerette, csak nem állt 
vele szóba. Egy apámkorú em
ber, de nagyobb és izzadós. Tár

fejű, ezüstfogú. A fogezüstje tette 
titokzatossá: valamikor, valahol 
volt annyi arany, hogy ezüstfoga
kat rakasson a nagy fejébe. Nyil
ván egy gyarmaton, vagy csak az 
ántivilágban. A Fidzsi-szigete- 
ken lehetett olcsó az ezüstfog, 
vagy Honoluluban, de a háború 
előtt még. Gyergyószentmikló- 
son is. Azóta beette magát ezüstje 
tövébe a lepedék vagy a juhsajt. 
Koszos zsebkendőből bontotta ki 
a kosztját, s rakta a szájába egy
folytában, menet közben. Bizto
san sokat éhezett egy szigeten, és 
nálunk pótolta. A tengerészlako
mák túlélői ilyenek, azok vonul
nak el gabonaterm elő

kisvárosokba a nyugdíjukkal.
Ferit kellett volna megkeresni 

most, hogy elmagyarázza az óce
áni jeleket. Valamelyik lécsőn tér
depelhetett a három vagy négy 
egymásra vett,szakadt nadrágjá
ban, a város régi épületeinek be
járatánál. Leterítette kiüresített 
zsebkendőjét a kövekre, egy üz
let vagy a törvényszék előtt, s az 
ajtónak, mint egy oltárnak for
dulva, imádkozott. Senki nem ér
tette, m iféle szörnyűségeket 
mond ilyenkor, és melyik földré
szen tanulta. Lehet, hogy egysze
rűen belőle jöttek fel azok az 
ismeretlen, idegen szavak. Az is 
lehet, hogy értette ezeket valaki, 
valahol, ha meghallgatta egyálta
lán, és meg is bocsátotta.

Harmadnapra már a dísz

egyenruhákat is kisodorta a víz a 
kajütökből azon a hajón, sikanyó- 
san rácsavarodtak gazdáikra, 
akik egy szál gatyában a vizet 
merték vissza a vízbe, pácolta 
őket a só. Tudták már, hogy nem 
jutnak el odáig, ameddig a mor
zejelek, de azért rángatták a szi
vattyú karját, a rádiósuk meg 
nyomta a gombot. Az ilyeneknek 
a papjuk már halott, s nélküle 
nem tudják végigmondani a Mi- 
atyánkot.

Nehéz volt a harmadik nap a 
fészerben. Imre feje felsebesedett 
az állandó vakarástól, és nekünk 
sem volt gyógyszerünk. A rádió 
egyre szórta azokat a pitty- 
pettyeket, s mindenike egy lelket 
jelentett. Sorra hullott el az S, az 
O és a másik S.

— Menjünk el mégis a népta
nácshoz — mondta Imre.

Én kitartottam Feri mellett. 
Akkor már, harmadik nap dél
után amolyan Feri-féle szöveg 
dőlt a fülhallgatóból. Biztos meg- 
tébolyodtak az összes matrózok, 
nem beszélték már a saját nyel
vüket. Nem értette egyik a másik 
kárpmkodását, miközben a fa
gyos kötelet húzta. Halottak vol
tak már egy kicsit

Itt volt pedig számiakra a me
nedék, a mi hegyalji városunk
ban, az özvegyeknél. Feri is egy 
ilyen bőséges asszony nyári 
konyhájában aludt, de érkezése
kor nem köszönt neki, és a nő 
reggel elmenni se látta. Más öz
vegyasszonyok tettek le a küszö
bére két tányér közé borított 
zsíros ételeket és kis cédulákat, 
hogy kiért imádkozzon. A tinta a 
hurkákra olvadt.

Senkit sem találtunk, akivel 
bátran beszélhetünk. Ültünk a 
detektoros rádió mellett a tűzi
fán. A kagyló a favágótuskón he
vert, és halkan percegett, 
el-elnémult

— Nem komolyak ezek — 
mondta Imre ilyenkor.

— Taan-gó! — válaszoltam.
Éreztem egy ideig az óceánt,

aztán elmúlt. Felszínén ott lebe
gett az otthon gondosan becso
magolt bőröndök, tengerész
zsákok hányadéka: a maradék. 
Minden lényeges holmi, amely 
színen marad, amíg át nem ázik, 
aztán mélyre süllyed, a gazdája 
után. Nem biztos, hogy minden 
küldemény a tulajdonosára száll. 
A tengerfenéken elnyugvók  
ijesztően önzetlenek.

Elborították a tengert a papír
lapok. Mintha alulról rájuk írná 
magát a víz. Halkan zúgott Mi 
ketten kimentünk a fészerből, 
hogy ne halljuk a hangját. Nem is 
lehetett már érteni semmit. Zú
gás, berregés, tompa csend hal
latszott a kagylóban.

Szombatra, amikor hátra- 
küldtek tűzifáért, hogy a fürdés
hez befűtsünk, a rádió elnémult.

Hát így.
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SÁNTHA ATTILA

A TRANSZKÖZÉP IRODALOM
Mottó: a k á r  K e le m en  H u n o r  h íres  so r a  is  

le h e tn e :"r e s z k e s s e te k !", a m i  íg y  ig a z , ha  v a 
la k i  f é l  a z o k tó l ,  a k ik n e k  n em  k u n s z t  a  n ih il  
é s  h is z n e k  a z  ir o d a lo m b a n .

A. ) 1989. december 22-én meghal Beckett, 
az európai kultúra szemetesembere, a mo
dernizmus szimbóluma, és ezzel "vége van 
valamilyen, mindegy, milyen érdekes vagy 
érdektelen, de nagyon valamilyen, csak tud
nánk, miféle előadásnak, amely a modernség 
kétezer éves kifejlődését és végkifejletét je
lentette, s amely 1914-gyel, 1945-tel, 1989-cel 
összeomlott" (Balassa Péter).

Egyetlen szóra: "nem", összeomlik a mo- 
demitás kétezer éves felépítménye, és ezen 
belül, mint az európai (nyugati) kultúra jel
legzetes termékei, a modernizmus és a poszt
modernizmus is megszűnnek. NEM, és e 
tagadás azt jelenti, hogy az egyén többé már 
nem a pusztuláson hüppögve síró magyar 
tarka, sem az értékrelativizmus pocsolyájá
ban kiábrándultán, de vidáman éldegélő jel
legtelen valaki. NEM, és ezzel egycsapásra 
új helyzet áll elő, mely egy világkezdet lehe
tőségét ígéri.

Az irodalomban ennek a "nem"-nek a ne
ve, minthogy éle az éppen uralkodó szemlé
let ellen irányul: antiposztmodem. Am ez 
nem jelent visszatérést a modemhez, mint 
ahogy azt a kizárólag antinómiákban gon
dolkodók helytelenül feltételezik. Az anti- 
posztm odern  egyaránt m odern- és 
posztmodem-ellenes, a posztmodemséget a 
modernitás záróakkordjaként érelmezi. A 
NEM szaltószabadságot nyújtó lázadása je
len esetben egyaránt irányul a modemitás- 
nak az egymásba játszó mindkét véglete, a 
modem és a posztmodem ellen. Az irodalmi 
antiposztmodem egyidőben veti el a Nagy 
Történet, illetve a Nagy Történet Hiányának 
mítoszait, az Isten felé törtetés végletesen 
racionális, már az irracionálist is tudatosan 
felhasználó, és az istennélküliség távlatokat 
nélkülöző, önmagába visszaforduló művé
szetét. Voltaképp az emberi lényeg európai 
leszűkítése ellen lázad, mely a modernitás 
kétezer éve után szerinte szükségszerűen 
torkollott a modernizmus és a posztmoder
nizmus szömyképződményeibe. Lázad, és 
nem fogadja el, hogy tovább folytassa az 
ámyékbokszolást egy leszűkített világértel
mezés alapjáról.

B. ) E "nem"-et kimondva megtörténik az 
elszakadás, mely lehetőséget nyújt a felül
emelkedésre, a távlati rálátásra. így születik 
meg, vagy inkább visszatér a létezésbe a 
transzközép irodalom. A transzközép iroda
lom nem új irodalmirányzat (hiszen maga az 
"irodalmi irányzat" fogalma is kitörölhetetle
nül kötődik a modernizmushoz), hanem az 
ember, a világ és a létezés egy másfajta, telje
sebb megközelítésén alapuló világszemlélet 
talaján álló művészet. A transzközép nem 
valami újnak a megnevezése, hanem egy 
máris létezőnek az emberi dimenzóba való 
belépése és tudatosulása azáltal, hogy nevet 
adunk neki. Előbb volt (és mindig volt) 
transzközép irodalom, mint megneveztük, 
de most szólal meg emberi nyelven.

A kezdeti "nem" fölött lebegve, a transz- 
közép többé nem tagad, territóriuma volta

képp a tagadáson túl kezdődik. A transzkö
zép egyszerre állít és tagad, egyszerre nem 
állít és nem tagad, hanem ott lebeg e fogal
mak fölött és középen áll. Közép, mert nem 
tud fehérben és feketében gondolkodni, ha
nem mindkettőben és egyikben sem. Nem 
tagadja a nyugati fejlődést, mint ahogy nem 
igenli a keletit sem, ezzel szemben ott áll 
valahol Kelet és Nyugat, de Észak és Dél 
között is. Mindenikben benne van, és mégis, 
tulajdonképpen egyikben sincs. Ám nem vá
lik formátlan amalgámmá, hisz létezik egy 
rálátási pont, föld- és világcentrum, gömb
középpont, melyhez viszonyítani lehet, mely 
értelmessé teszi számára a világot. A transz
közép alapja nem a középszerűség, hanem a 
transzcendentális közép, mely az értelmes- 
ség érzése mellett kiindulópontként az érté
kelhetőség lehetőségét is nyújtja.

Transzközép, mert nem a végletek egy- 
máselleniségéből, hanem azok egymásérüe- 
vőségéből táplálkozik. A fogalomban a 
"közép" nem a nullát takarja, hanem azt, ami 
Semmi és Valami egyidőben, nullán túli 
transznulla, legfőbb érték.

A transzközép alapja a legmélyebben és 
legközépen levő réteg, a tradíció. Éz a tradí
ció nem tévesztendő össze, mint ahogy arra 
Monica Spiridon hívja fel a figyelmet, "a bal
ladái juhlegeltetésseí vagy a harsogó nacio
nalizmussal (melyet naivan állítanak szembe 
az úgynevezett kozmopolita áramlatokkal)”. 
Ennek a tradíciónak a jellemzői a lényegiség, 
a mélység és a középiség, tulajdonságok, me
lyek megvédik attól, hogy egyoldalú legyen. 
A  tradíció egyszerre őrzi magában az egyéni 
és általános jegyeket, és mégis túl van rajtuk: 
nacionalista és antinacionalista, individua
lista és kollektivista, és mégis, egyik sem, 
hanem valami túli.

Ugyanakkor a transzközép nem feltétle
nül misztikus vagy ezoterikus szemléletet

Pongrácz Antónia: Kompozíció

jelent, mint ahogy az eddigiekből talán kö
vetkeztetni lehetne. A transzközép egyszerre ■ 
lehet misztikus és vaskosan földhözragadt, 
ezoterikus és mindenki számára elérhető, 
ám minden esetben tart a középpont, a V 
transznulla felé.

A transzközép nem tagad. Még a moder- 
nizmst és a posztmodernizmust sem tagadja 
meg, hanem fölötte áll és mint létező (mint 
létrejött) szellemi képződményt, ezt is szem
léli. A transzközép ugyan atemporális, de 
nem tagadja meg a kort, amelyben él, a XX. 
század végének sem pozitív, sem negatív 
vetületeit. Úgy atemporális, hogy egyben 
korszerű, egyaránt szólva a tudóshoz és a 
tévékultúrán felnőtt emberhez. A transzkö
zéphez el lehet jutni középről ugorva, de 
akár körbemenni is lehet, úgy, mint a "javít
hatatlan korhely, aki egyre később és később 
feküdt le, míg oda nem ért, hogy most már 
este fekszik le és reggel kel fel, mint a józan 
ember. Odáig jutott a forradalmiságában, 
hogy most már a Rendet tiszteli" (Szerb An
tal). Az a tény, hogy a transzközép korhely is 
tud lenni, nem zárja ki, hogy komoly legyen 
és a tradíció alapján álljon. A transzközép 
nem a végleteknek a tagadása, hanem azok 
egyensúlya: egyszerre komoly és komolyta
lan, logikus és illogikus, hisz túl van.

Túl az élet és halál kérdésein, a létezésben 
helyezkedik el. Ezért nem fél a haláltól sem 
(noha nem tagadja a halál tragikumát), és 
szívesebben beszél a halálon túliról. Mégis, 
nem a szférák zenéje a transzközép iroda
lom, hanem a létezés művészete, élet és halál 
leképezése. A halálról beszél és benne van az 
élet, és az életről beszél és benne van a halál, 
és mégis túl, a létezésben van, és mégis em
berül szól. Egyszerre lehet morbid, parodisz- 
tikus vagy megdöbbentően félkegyelmű és 
véresen komoly. Tisztában van a létezés "pa
radox" (Hamvas) és mégis értelmes voltával, 
azzal, hogy "a humor titkos forrása a szomo
rúság" (Twain), azzal, hogy a szomorúság 
mit sem ér öröm nélkül, és az öröm is érték
telen pusztán önmagában. Vidám létezésben 
levés ez, mint Nietzsche vidám tudománya, 
út a végső felszabaduláshoz és felelőt
lenséghez, "a nevetéssel szövetkezett böl
csességhez" (Nietzsche).

Nem gőgös irodalom ez, mely a világ 
ismeretlen nyelvét próbálja megtanulni, se „ 
nem alázatos, hogy az isteni kegyelemtől 
várja a mindenség kommunikációjába valő 
bekapcsolódást, hanem egyszerűen vidám, 
mert kinyitotta magát a világ és a létezés 
számára. Nem megtanulja a világ nyelvét, 
csupán rájön, a világ emberi nyelven is be
szél, mint ahogy anyagul és szellemül is — 
és nevet az egyszerű megoldáson.

Számára a létezés és a világ úgy van, 
ahogy van. Akár azt mondhatná, hogy úgy 
van jól, ahogy van, ha még hinné, hogy a jó 
jobb, mint a közép, és sokkal jobb, mint a 
rossz. Egyszerűen a létezésben van, s mivel 
létéhez nem fér kétség, önbizalma határta
lan. Lehet, hogy titkon hisz az irodalomban 
és annak lehetőségeiben, noha a hitnek itt 
már semmi jelentősége.

Végezetül, a transzközép irodalom "nem 
konzervál semmit", de nem is hoz semmi 
újat, "egyáltalán nem liberális", de nem tota
litárius, "nem dolgozik a haladásért", de el
lene sem, "nem dugja be a fülét a piac jövőt 
éneklő szirénéi előtt", de nem is részegül 
meg tőlük. A transzközép középen áll, a vég
leteik egyensúlyában, és megmarad emberi^ 
nek.
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Szőcs Géza 
politikai versei
Körülményköltészet — alka

lomvers? —, így is jellemezhet
nénk Szőcs Géza verseinek  
többségét, melyekben csakis ak
kor fogunk értéket felfedezni, ha 
előítéletek nélkül közeledünk 
hozzájuk. Mert nyilvánvaló ben
nük a transzilvanizmus jelenléte: 
a versek annyira helyhez és idő
szakhoz kötöttek, hogy szinte be- 
lem agyarázásnak tűnik, ha 
absztrakciót, bármilyen szintű el
vonatkoztatást feltételezünk ben
nük.

Mondhatnánk, hogy maga az 
értékőrzés általános 
emberi jelenség, s talán 
ez az egyetlen pont, 
amely az egyetemes
séghez kapcsolja; de 
egyébként nagyon  
konkrét, nagyon jól be
határolható élethely
zethez kötődő versek 
ezek, s az értékek, me
lyeket őriznek, nos még 
azok sem lehetnek egé
szen  általánosak — 
mert még a diktatúrák 
sem azonosak; s itt ter
mészetesen nem az in
d iv iduum ok elvárt 
különbözőségéről van 
szó, hanem arról a tér
beli-id őb eli specifi
kum ról, am ely egy  
nemzetet, illetve a nem
zet egy részét jellemzi.
Sajátos élethelyzetből 
fakad, s majdhogynem 
érthetetlen a kívülálló 
számára.

Mert az alkalomvers alkalom- 
ítoz való kötődésének is vannak 
fokozatai: sokkal könnyebb álta
lánosítani, azaz valami örökérvé- 
nyűséget felfed ezn i például 
Csokonai köszöntőverseiben, 
mint a Szőcs Géza-féle költemé
nyekben.

S éppen ez a szoros, kiabáló, 
erősen szembetűnő alkalmiság fi
gyelmeztet arra, hogy ne hagyo
mányos módszerekkel közelít
sünk a versekhez, lehetőleg ne 
poétikai, lírai remekművek után 
kutassunk köztük, esztétikai 
vagy intellektuális élményekre se 
vadásszunk, hanem fogadjuk el 
egyszerűen azt, ami benne van — 
és ami körülötte van. Hagyjuk, 
hogy mondja el nekünk újra és 
újra azt, amit már úgyis nagyon 
jól és nagyon rég ismerünk. 
Hagyjuk, hogy mondja csak a 
maga módján: mert még ezekben 
^versekben is megvan az egysze- 
riség varázsa — minthogy a tár

gyul szolgáló történelem is meg
volt, kétségtelenül

E versek feltárásának egyik 
leghatásosabb módja a feltérké
pezés. Bizonyos meghatározó kö
rülmények közé visszahelyezve, 
az író-olvasó kommunikációs 
rendszerében szemlélve nyerik 
vissza igazán identitásukat.

Ezt a feltérképezést néhány 
egészen banálisnak tűnő kérdés 
megválaszolásával végezhetjük 
el. S bár a kérdések nagyon egyér
telműnek tűnnek, a válaszok 
esetleg gondot okozhatnak —

mégis jó feltenni őket, hiszen mi
ért másért íródtak volna ezek a 
költemények, ha nem azért, hogy 
"gondot okozzanak" a meglévők 
mellé.

Vegyük sorra a kérdéseket:

K i írta a verseket?
S itt nem is a költő személye a 

fontos— mert a versek milyensé
ge itt nem annyira a szerző külső
belső alkatától függ, hanem  
sokkal inkább a státusától. így is 
lehetett volna kérdezni, ki írhatta 
volna? A válasz így már sokkal 
egyszerűbb; erdélyi, magyar, ül
dözött, lázadó, hűséges, meg 
nem alkuvó... smégsorolhatnánk 
a jelzőket, mindenekből kibontva 
a versek nyújtotta jelentéseket.

H ol írta ők et és mikor?
A válasz gyors: Erdélyben és 

Svájcban, azaz itthon és emigráci
óban — csakhogy ez esetben a 
fogalmak felcserélhetők: Erdély
ben, otthon, szellemi, értéktudati,

lelkiism ereti száműzetésben; 
vagy idegen földön, az otthon 
gondjaival és lelkületével.

(Az időponthoz pedig csak 
annyit fűznék: van e versek írásá
nak folyamatában valami szokat
lan állandóság. Mert nem költve, 
hanem élve írt versek ezek.)

M iről írt verseket?
Bár olykor rejti — s lehet ez 

ál-rejtegetés is —, a téma mindig 
nagyon nyilvánvaló: a kisebbségi 
sorsról, a megaláztatásról, az ül
döztetésről, a sötét távlatokról, 
elnyomásról, embertelenségről, 
csak reményben létező szabad
ságról. De ez a sok negatív han
gulattöltetű  szó nem egy  
abszurdnak látott világot jelle
mez, mint a legtöbb modem köl
tőnél ez lenni szokott. Itt szó sincs

értékválságról — csak értékpusz
tításról. Ez nem a jelenre való ag
nosztikus rákérdezés: itt nagyon 
világos, hogy mi van.

H ogyan ír?
Ez az a kérdés, amely egy ki

csit közelebb vihetne a poétiká
hoz. De nem teszi. Nem mintha 
nem lenne fontos a mód. De ez 
most nem "szépművészetté" 
emeli a verseket, hanem szónok
lattá, politikai beszéddé.

A szerző látszólagos kö
zönnyel ír: hiányoznak az indula
tok, inkább az ész lázad. A 
tiltakozás mégis jelen van, nem
csak érthető, hanem érzékelhető 
módon is. A versek szövege  
olyan, mint a környező világ: tu- 
dóskodó, merev, dísztelen, költő
ieden, olykor még logikátian is 
(azaz sajátos, érezhetően nem ön
törvényű, hanem önkényes logi
kával bír). Nem "tetszik", akár
csak az, amit megjelenít.

M ily en  szán dékkal ír?
Ugyancsak fontos kérdés, 

mert ezek a versek bátran tekint
hetők politikai verseknek (mint 
ahogy a hatóságok erre igen jól 
ráéreztek). Nem íródhattak célta
lanul, s az is világos, hogy céljuk 
nem önmagukban keresendő. A 
meggyőzés, a ráhatás szándéka 
nyilvánvaló. Bár legtöbbször az 
egész szöveg puszta tényközlés- 
nek tűnik, éppen ezek a tények, 
sokaságukkal, általánosan elis
mert valódiságukkal fenyegető 
jelenlétükkel, célzatos megfogal
mazásukkal feleslegessé tesznek 
minden érvelést: az ilyen apodik- 
tikus bizonyítás önmagában is 
elég a meggyőzéshez. S mivel e 
tények a legtöbb olvasó számára 
jól ismertek, a versek nem meg
döbbenteni akarnak, hanem el

mélyíteni a megdöbbe
nést, nem lázi tani akar
nak, hanem megerősíte
ni a lázadás lelkületét, 
nem annyira a valami
hez való hozzákezdésre 
hívnak fel, hanem a va
lamiben való kitartásra 
— amíg a helyzet válto
zatlan.

S végül: k ih ez  
szó ln ak  
a versek?
Nem  a mindenki- 

hez-szólás igényével 
íródtak. Az olvasótábor, 
amelyre a költő számít
hatott, így is elég válto
zatos. Az egységes  
nyelvezet megtalálása 
ilyenkor szinte lehetet
len. S itt nem olvasatok 
különbözőségéről van 
szó. A szöveg minden

kinek ugyanazt mondja, félreért
hetetlenül. De milyen reakciót 
váltanak ki e tények honfitársak
ból vagy külföldiekből, barátok
ból vagy ellenségekből, magyar
ból, románból, kortársból és jövő 
nemzedékből, s mindezek kom
binációjából? A felháborodás le
het általános. De megnyilvá
nulása biztosítottan különböző 
előjelű.

*
Az olvasói reakciók közti kü

lönbséget az időbeliség fogja egy
re jobban befolyásolni: közben a 
problémahelyzet megszűnik — 
látszólag, mondjuk inkább, hogy 
átalakul — a mai olvasó szemé
ben mindez már történelem. S jo
gosan tesszük föl a kérdést vajon 
csak a közelség miatt érezzük 
még mindig hitelesnek ezt a köl
tészetet? Meddig lesz üzenete 
számunkra? Tulajdonképpen mi
től függ életképessége?

FARMATI ANNA
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HELIKON

IMREH ISTVÁN

A MADEFALVI VESZEDELEM
III. Vádlottak padján az á ldozatok

3. Kérdések és
válaszok
A taplocai vizsgálat során 

nem alkalmaztak valamilyen sa
játos büntetőjogi eljárásrendet. A 
székely szabadok ellenállását 
óvatosan nem rangosították poli
tikai bűntettként. Zendülésnek, 
seditiónak vagy tumultusnak, lá
zongásnak sem minősítették. A 
bizottság ugyan — kérdésbe fog
laltan — nevezte őket büntetést 
érdemlő tumultuansoknak és a 
zavargást keltő, a 'lázongó" epit- 
heton omans is elő-előfordult a 
rendeletekben, a vezetőszervek 
irataiban.

Az egész — büntetőjogi for
maságok mezében pompázó — 
procedúra azonban lényegét, tar
talmát tekintve főleg kormány
zati önigazoló szándékot, 
megtorlást sürgető indulatot és 
mindenekfelett az időleges ál
lamcél, a feladat hű szolgálatát 
tükrözi.

A kikérdezés — ismét ezt a 
szót kell használnunk — megfé
lemlítő keretek között zajlik. A 
gyanúsítottak lépteit fegyvere
sek, őrszemek vigyázzák, szava- 
ikat m agas rangú, előkelő, 
idegen férfiak hallgatják. A hata
lom kíméletlen kegyetlenségét 
tudatukba vési a "madéfalvi éj
szaka". De a szeredai várbeli "ar- 
restum", az "examen" pedig arra 
jó iskola, hogy megtanulják, ve
lük szemben a tortúra is engedé
lyezett. Időközben a határőrség 
immáron akadálytalan szervezé
séről is hallhattak. Tudhatták: 
ügyük vesztett ügy.

Ilyen sanyarú körülmények 
közepette kell a tanúságtevőnek 
választania két magatartásmo- 
dell között: vagy beáll a bizottság 
célrendszerének a szolgálatába 
és "játszik" annak elvárásai, előí
rásai szerint, vagy a lojális alatt
való szerepét alakítja ugyan, de 
megkísérli menteni értékrendjét, 
önbecsülése maradványait. Ter- 
mé- szetesen az utóbbi kísérlet 
elé is hegynyi akadályok tornyo
sulnak.

Előnyössé teszi a kérdező 
hadbíró helyzetét az, hogy a Csík
szeredái előzetes vizsgálat anya
gát használva fogalmazhatja 
meg vádként eléggé célbataláló 
kérdéseit. Különben is érdemes 
felfigyelni arra a magas vallatási 
színvonalra, amely mindeneke
lőtt a környezet vidékies, falusias 
jellegével számol. A «immunitá
sokban, a kisközösségekben 
ugyanis nyitottabb és ezért elle
1 4 --------------------------------------------

nőrizhetőbb az élet. Az egyén is 
ellenőrzöttebb, és így könnyeb
ben gyűjthető róla az információ. 
Sikerre számítva tudakolják te
hát sokaktól a helyszínt, időpon
tot, ki mit látott, hallott, kitől 
hallotta, ki más látta, hallotta 
még, útja hova vezetett, híreit ki
vel osztotta meg, Id hogyan értel
m ezte, kom m entálta, szót, 
izenetet, írást ki küldött, kivel, 
kihez, ki volt valaminek az elin
dítója, fő tanácsolója, gyűlésen 
elsőnek ki szólott, mit mondott, 
és így tovább. Olyan kérdésözön- 
nel árasztották el tehát a gyanúba 
fogottat, hogy az aligha állítha
tott hullámtörőt a tájékozódás út- 
jába. A m egvádolt — a 
faluközösségi, széki ítélőszék 
gyakorlatában megszokott — 
procura tort, ügyvédet is kényte
len volt nélkülözni.

Az idegen törvénytevők 
módszereinek valami kevés nyo
ma a taplocai jegyzőkönyv lapja
in is megőrződött. így például a 
kérdezés támadó jellege. A fogas 
kérdések ugyanis sűrűn követték 
egymást, nagyra nőttek a kis, je
lentéktelen ellentm ondások, 
mindenki bűnösnek hihette ma
gát. Bizalmat nem remélhetett, 
ellenséges indulatot viszont ta
pasztalhatott. Társult ehhez a 
légkör, amelyben hangsúly, arcjá
ték, gesztus szintén közvetítette 
az elégedetlenséget, a helytelení
tést, siettette a "beismerést".

Az "examinálás"-ra előállított 
fogoly gyakran eleve tudhatta, 
müyen "feleletet" szeretnének ki
sajtolni belőle. Az egyik, Orosz 
nevű háromszéki gyanúsított 
faggatásakor — még április 5-e 
előtt — az auditor szerint a "de
likvens" már-már kész volt az 
"összeesküvők" feltételezett "tit
kát" kimondani, amikor a nótári
us jeladása észretérítette. Az újra 
megidézett Orosz — mint már 
említettük — tisztázta von Hei
dendorf uramat, aki protocollálta 
is a tanú kijelentését, miszerint ő 
"magának a hadbírónak bizo
nyos mozdulatai és kérdései mi
att vallott így s nem másként", s 
keserű gúnnyal teszi hozzá: "Ha 
másként kérdezték volna, más
ként is felelt volna."

A kérdés néha parancs-jelle
get ölt, kihallik a mondatokból a 
sugalmazás, a késztetés mellett a 
fenyegető követelés: már tudva 
vagyon, ismerd be, valid be, ne 
tagadd.

Sorjáznak a keresztkérdések, 
a szembesítés sem ritka, esküté

telre, házkutatásra is sor kerül. A 
lakhely-felverők "cédulákat”, le
veleket keresnek, hogy nyomába 
eredhessenek a "fő corrifeusok- 
nak", a felbújtó, a lázadást szító 
vezetőknek.

Saját maga vagy társa csele
kedeteit sokszor eskü alatt kell 
megváltania a potenciális össze
esküvőnek. "Az Isten engem úgy 
segítsen" szavak itt Csíkban, a 
hitnek ebben az erős bástyájában, 
nagyon sokat jelentenek. Van, aki 
a korábbi esküje miatt hallgat 
(hogy "a letett hitet meg ne szeg
jem").

A nyomozó bizottság a testi 
büntetést is felhasználja arra, 
hogy megtörje a kemény ellenál
lást tanúsítókat, szóra bírja a ma
kacsul hallgatókat. A bécsi udvar 
különben 37 pontos utasításában 
eleve engedélyezi, mondhatnék 
javallja a tortúrázást. A megcsi- 
gázás, kínvallatás sokszínű kö- 
zépkorias formái közül a taplocai 
bizottság a legegyszerűbbet, a 
botozást alkalmazza. Getző Ist
vánt von Heidendorf emlékezete 
szerint a bizottság negyven rá
mért botütéssel serkenti vallo
másra. (A jegyzőkönyv viszont 
hét pálcaütést említ, amelyeket 
elszenvedve Getző továbbra is 
hallgat, helyesebben így siránko
zik: "Én Istenem! én Istenem! Mi
ért nem tudok semmit. Mert 
másképpen megmondanám." Fe- 
rencz Antal 82 kérdéssel birkózik 
már meg, amikor vakmerő taga
dásáért "20 pálcaütésekkel az 
igazságnak Idvallására" próbál
ják rászorítani.

A régenvolt szenvedések so
rában nem lebecsülendő az, amit 
az "egymásra-vallás" kényszere 
okoz. Mondottuk, hogy a kiskö
zösség tagjai annyira a nyilvá
nosság előtt élők, hogy nehéz egy 
találkozást, beszélgetést, gyüle
kezést letagadni. Emellett még a 
négyszemközt elsuttogott szava
kat is megvallhatja a másik, aki 
nem bírja bátorsággal s megtöret- 
tetik. Sajnos van példa rá, és az 
attitűd vizsgálója, a történeti 
néplélektan kutatója (látva a 
kényszer hatására eltorzuló sze
mélyiségképeket) kénytelen eze
ket alsóbb kategóriába sorolni, 
ő k  a félénkek, ijedtek, lojálisán 
készségeskedők, magyarán szól
va a gyávák vagy árulók.

Más magatartás-csoport az, 
amelyhez azok is tartoznak, akik 
ellenséges érzelmeik miatt harc
ban állanak a vád alá helyezet
tekkel és vélt igazuk bajno

kaiként lépnek fel: "Denundáns" 
például azért, mert limitrophus-' 
lett, mert ő felvette a fegyvert, 
mert tisztek bizalmasa, mert a 
más rendbélivel régi elszámolni- 
valója van, és így tovább.

Vannak szerepjátszók, tette- 
tők, ravaszkodók is. Olyanok, 
akiknek magatartását a veszély- 
helyzet, az önvédelmi ösztön ala
kítja; egyesek az értelmessé- 
gükben, tettetési képességükben 
bizakodnak és igyekeznek szaba
dulni a sors formálta kelepcéből. 
(Az idegenek, fegyveresek, hatal
masok, haragosoknyilvánvalóan 
büntetni, bosszulni, példát statu
álni akarnak; ők az erősebbek: te
hát mesterkedni kell, megját
szani az együgyűt, az ártatlant, 
ahogyan korábban az udvarhely
székiek bújtak ki a feleletadás 
alól, mondván: "ők sokkal bárdo- 
latlanabb, tudatlanabb és méltat
lanabb em berek, hogysem 
élőszóval válaszolni mernének... 
hanem mint illik, írásban fognak 
válaszolni".)

Gyaníthatólag a csatószegi 
Péter János is alakoskodó, tettető, 
amikor megjátssza a veréstől ki
mondhatatlanul rettegő, gyáva, 
szerencsétlen, ostoba embert 
(édesapja három  éve beteg
ágyban, gyermekei mostohára 
hagyva) és még olvasni sem ta
nult meg. Ugyanakkor megtud
ható róla, hogy Kézdivásár- 
helyre, Gyergyószentmiklósra, 
Nagyszebenbe jár, résztvesz a 
dolgokban és falujának bírája is.

Sokan, hogy menek ed jenek a 
válaszadás terhétől, rossz emlé
kezőtehetségükre panaszosod
nak, vagy arra hivatkoznak, 
hogy nem jut eszükbe, mert már 
"régi dolog", mert éppen akkor 
"ittasok voltak", és így tovább.

Felszabadultabban ("ha bána
tosan is”), az életben maradottak 
érdekében a halottakra árulkod
nak. Ki javasolta az erdőre mene-y 
telt, hangzik el a kérdés; a válasz 
pedig: "Lajos Imre, aki is meg
holt." Von Heidendorf termé
szetesen "átlát a szitán". "A 
felbújtás vétkét — írja — nem 
fogták lófő emberre, összesereg- 
lésük és beadványuk megszer
kesztésének vétkét pedig azokra 
tolták, akikről tudták, hogy Ma- 
défalvánál elestek", s így senki 
sem volt előállítható, s az előállí
tottakra "sem lehetett ráfogni" 
semmit.

Ferentz Antal vagy Mihály Ja
kab, a Getző testvérek, Bíró Ist
ván, Lestyán Miklós és mások 
igen sok válasza annak is bizony
sága, hogy miként állták ki a tap
locai foglyok ezt a gyötrelmes 
értelmi és jellem-próbát. Amena- 
sági Mihály Jakab például vergő
dik a neki állított csapdákban, 
igyekszik kisiklani a vádak szorí
tásából. Erőiből még arra is telik, 
hogy eljátszodjon sorsának urát-
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val. (Mit mondhatnak ugyanis 
azok arra a jól hangzó képtelen
ségre, miszerint a háromszékiek 
azért jöttek kérést benyújtani Ma- 
défalvára, hogy a méltóságos 
commissio "magát hozzájuk le ne 
fárassza". Tehát kedvességből, 
tisztelettudó előzékenységből.) 
Különben félelmetes konokság- 
gal, szívóssággal tart ki néhány 
állítása mellett. "Halálomig nem 
mondhatok egyebet" — hangoz
tatja, és az utolsó, századik kér
désre is azt válaszolja: "Azon 
pedig megmaradok, hogy én so
ha az erdőn az embereket meg 
nem eskettettem".

A "vakmerők" sem játszanak 
meg azonban valaminő hősi, 
népvezéri szerepet. Egyszerű 
emberek ezek, gyarlók, esendők, 
és sokuktól csak az telik ki, hogy 
keressék az okos önvédelem ki
csinyke lehetőségeit, és a céltalan 
önpusztítás, virtuskodó pózolás

helyett igyekezzenek betölteni az 
ősi törvényt, "az élőnek élni kell", 
"a remény parazsának csuprát 
őrizni kell", s vigasztalódni lehet 
arra gondolva, hogy "nem az a 
legény, aki üti, hanem aki állja".

Sok kibányászásra érdemes 
lélektani nemesfém-erecskét őriz 
még ez a taplocai protocollum. 
Kiaknázásukról le kell monda
nunk. A kérdés-felelet 1764. év
beli nagy duellumának jelzé
seihez még csak annyit tennénk 
hozzá, hogy a félelem légkörének 
megteremtése, majd az erőszak 
gyakorlatának elhatalmasodása, 
a hagyományos társadalmi for
mációk értékrendjének negligá
lása — a változást érlelő XVIII. 
század második felében — meg
rontja az embereket, mind a bírá
kat, mind a vétkesnek mondot
takat.

A szolgalelkűségre, a hata
lom -kiszolgáló alázatosságra 
mindenesetre eléggé sok a példa.

Kormányhivatalnokok, tisztek, 
főurak, nemesek, szabad parasz
tok tucatjai marasztalhatók el a 
rendiségbeli etikai kánonok alap
ján is, s egyikük-másikuk a szé
gyellni való, megalázó, büntetést 
jelentő képzeletbeli "szalmako
szorút" is kiérdemli.

Az általánosítás jóllehet ne
héz, a taplocai vizsgálat végered
m énye m égiscsak pozitív  
jellegűnek tekinthető. A proto
collum lapjai ugyanis tükrözik a 
hasonlatos valóságelemeknek, az 
analóg jellegű tényanyagnak a 
bátor megváltását, amely végül is 
döntő jellegű. A "ha kell, ha nem” 
beszámolók, a felvilágosítók, a 
szabadulásuk érdekében lojális- 
kodók mellett pedig vannak — 
m int láttuk — "vakmerők", 
ügyeskedők s a széles magatar
tás-skálán elhelyezkednek még 
azok is, akik: "Oh nem az alázat 
/  Csak a megalázottság fiai".

4. M it tudott m eg a 
bizottság a lázadókról?
A Roth-bizottságnak adott 

utasítás tanúsága szerint a bécsi 
udvari körök szerettek volna vá
laszt kapni arra a kérdésre, hogy 
miért nem vették fel, illetve miért 
tették le a fegyvert a székelyek? 
Miért lázongtak? (A dikasztériu- 
mok egyes tagjainak tetsző vá
lasz talán az lett volna, hogy 
vakmerő, nyughatatlan, nyakas 
"természetük" késztette forron
gásra őket. Mások a "rebellis" ne
m eseket, széki, gubernium i 
tisztségviselőket szerették volna 
székely-bújtogatóként, irányító
ként, bűnösként leplezni le.)

A kihallgatottak— változatos 
formában, rettegve vagy bátrab
ban — ugyanazon az egységes 
alapon építették fel védekezésü
ket. A lázadás okát tudakoló au- 
ditornak a legtöbbször azt 
bizonygatták: ők nem tagadták 
meg az engedelmességet, miután

nem volt határőrségre kötelező 
"deliberátum", ami szolgálatvál
lalásra, fegyverfelvételre kötelez
te volna a szabad székelyeket. A 
fegyvert az veszi fel, zászló alá az 
áll, esküt az tesz, aki erre hajlan
dó. A katonáskodás tehát sponta
neitásra épül, nem országgyűlés 
jóváhagyta törvényre — és az év
századok óta önálló statútumo
kat alkotó székely tudta, melyek 
a jogi norma kellékei. Hinnie kel
lett, hinnie lehetett a királynői 
szónak éppen úgy, miként az ön
kéntesség elvét hirdető, ismétel
gető, bizonygató "bújtogatónak".

joggal feltételezhetjük azon
ban, hogy mindkét fél tudta, 
érezte, hogy miről van szó. Nincs 
kényszer, mondotta a ’hatalom", 
miközben ijesztgetett, megfélem
lített, erőszakot alkalmazott, sú
lyos szankciókkal fenyegetett. 
Szabad vagyok, dönthetek, vá
laszthatok, biztatta önmagát az

"alattvaló", miközben tudta, azt 
követelik tőle, hogy vegye fel a 
fegyvert. Szépvizi M iklós 
György meg is fogalmazza, böl
csen és bátran: "Nincs mit cifráz
nunk a dolgot, ha eleitől fogva 
úgy adták volna ki a parancsola
tot, hogy meg kell lenni, hogy 
mind katonák legyünk, nem lett 
volna ez a sok zene-bona".

A kétszínűségre utalva 
mondják a megesett valóságos 
dolgokat a Roth-bizottságnak, 
nevezetesen, hogy maguk a ha
tárőrség-szervezők, maga Buc- 
cow és főtisztjei is hányszor 
kényszerültek rá, hogy kijelent
sék: rendben van, ha nem akarjá
tok, ne vegyétek fel, vagy ha úgy 
vélitek, tegyétek le a fegyvert, 
"senki sem erőltet titeket katona
ságra".

Nemszeretem valóságként 
kellett tudomásul vennie a bi
zottságnak azt is, hogy a nép jog
gal kérhette: mutassák meg neki

Mária Terézia írott parancsolatát. 
Annál is inkább, mert itt-ott fel
felbukkant olyan magyar nyelvű 
pátens, amelynek izenete az volt: 
katonaságra senkit sem erőltet
nek.

A vizsgálat arra is fényt derí
tett, hogy a székely szabadok ál
talában hajlandók voltak a 
határőrszervezet keretében kato
náskodni, csak éppen hogy régi 
előjogaik tiszteletbentartását kér
ték. A hűbéri, majd rendi szerke
zetet m űködtető üzem iesség  
egyik alapeszméje volt az, hogy a 
maga státusa szerint minden em
bernek szolgálnia, fizetnie kell a 
létfeltételeket biztosító felsőbb 
rétegnek, végső soron az állam
nak. A székelység tehát ősi tör
vények szellemének őrizőjeként 
— nem pedig lázadóként — igé
nyelhette: mindenki vállalja kö
zülük a véráldozatot (tehát az 
ekkor már külön társadalmi kate
góriaként számontartott "nemes" 
ember is), aki viszont ily módon 
adózik, az másféle állami terhet 
ne hordozzon. Felveszi tehát a 
fegyvert, de kéri, hogy "ne cont- 
ribuáljon”. (Közel három évtized
del azelőtt Szegedinác Pero szerb 
határőrkapitány emberei szintén 
azért lázongtak, mert a katona
ság mellett adózniok is kellett!) 
Bíró Albert vallomásában olvas
hatók e szavak: "hogy kívánhat
ná őfelsége azt, hogy ezen  
szegény székely kösség nagy ká
rával contributiót is adjon, vectu- 
rákat is praestáljon — és 
mindazonáltal fegyverrel is szol
gáljon".

Szentmiklósi Ferentz Antal 
szavaiból az világlik ki, hogy a 
kezdeti "hízelgés”-kor megígér
ték a népnek, hogy adót nem fizet 
s a hazán kívül nem szolgál, majd 
rövidesen híre ment, hogy nem 
menekedtek meg egyik súlyos 
gondtól sem.

Az évszázadokon át magukat 
a keleti határok védelmezőjének 
tartó katonáskodó székelyek szá
mára elfogadhatatlannak tűnt az 
a gondolat is, hogy a távoli harc
tereken dinasztikus érdekekért 
pusztuljanak el. (Évtizedek múl
tán is éltek Udvarhelyszékben 
ezek a népi verssorok: "El kell 
hagynom  hütvesöm öt, /  S 
csecsszopó küs gyermökömöt, /  
Árván maratt a ház tája, /  Ki visel 
már gondot rája?"

Azt is szerették volna, hogy 
tisztjeik magyarok legyenek. 
Nyelvet, törvényt, szokást, népet 
nem ismerő hódítóként viselke
dő, vélük durván bánó idegen 
tisztekből jónéhányat megismer
hettek és nem vágyódtak arra, 
hogy ezek és társaik "egzedroz- 
zák” őket.

Olyan társadalomban, amely
ben a tradicionális öltözék társa
dalmi osztályt, réteget, életkort,

» » >  folytatás a 16., 17. oldalon
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Árkos falujegyzőkönyve, 1782

> » »  folytatás a 14., 15. oldalról 
tájbeli hovatartozást is jelölt, 
ugyancsak fontos lett volna elő
zetesen tisztázni az egyenruha 
problémáját. A német kabát, a 
"mundur", vagy éppen a copfba 
fogott haj nem volt népszerű. 
Zöld M átyás kihallgatásakor 
mondotta: "ók nem szenvedhe
tik, hogy a hajakot béfonják és 
[őket] execérozzák. Azonkívül az 
is nehezen esik nekiek, hogy ka
tona köntesnek drága posztót 
kell vermiek, mert ők inkább jár
nának magok zekéjekben...".

Nem folytatjuk a példák fel
sorakoztatását. A jegyzőkönyv 
igazolja azt, hogy a határőrség 
szervezésekor akár önkéntességi 
alapon is megszülethetett volna a 
konszenzus, hogyha például régi 
formák keretében, széki, nemze
ti, diétái gyűléseken vitatják meg 
azt, hogy mit követel az állam 
fennmaradása, biztonsága és eh
hez a székely parasztoknak mi
lyen  hozzájárulására van 
szükség. Azt szintén figyelembe 
véve, hogy milyen juss, privilégi
um ellenében.

A legfontosabb kérdésekre — 
miért nem vette fel vagy miért 
tette le a fegyvert a székely — 
tehát megvolt a válasz: azért, 
mert tárgyalni akart, egyezkedni 
kívánt. "Tumultuánsok" tehát 
nincsenek, és rebellió sincsen.

5. A z egyház, a papság  
szerep e
A bécsi haditanácsot — mint 

láttuk — a lázítók, a felbújtók, az 
irányítók, a háttérben megbúvó 
esetleges szervezők nagyon érde
kelték. A bizottság nyomozta, ke
reste, kérdezte is az elsősorban 
gyanúsított erdélyi magyar ne
mesi "ellenzékhez" vezető szála
kat, azonban szám ottevőbb  
eredmény nélkül. Ott, ahol nincs 
rebellió, rebellist is nehéz találni.

A fegyverfelvételt, lényegé
ben a határőrség felállítását tuda
tosan szabotáló , valam inő  
szervezett ellenálló csoporthoz 
tartozó irányítót, vezetőt nem fe
deztek fe l Sokan voltak, azonban 
olyanok, akik a kormányzat ter
vével nem rokonszenvez
tek. A "nem katonák" pártjá
ra állottak tehát, s tanácsaik
kal, sugalmazásaikkal igye
keztek erősíteni a főbizott
sággal szembefeszülőket.
Első helyen a szabadrendi, 
kisnemesi státusból regru- 
tálódott papokat említenők.

Előzőleg azonban hadd 
utaljunk arra, hogy a széke
lyek hagyományőrző társa
dalmán belül Csík-, Gyer- 
gyó- és Kászonszék népe 
volt talán az egyházhoz, hit
hez leginkább kötődő. A ka
to likus egyház szerepe  
ezekben a vészterhes na
pokban igen-igen nagy volt.

A "nem katonák" a szék delegátu
sának is azt mondották: "nekik 
tanácslójok csak az egy Isten, ab
ban bíznak..."

Püspökük, Bajtay Antal egy
ben a Gubemium helyettes elnö
ke, jelentős politikai szerepvivője 
volt a teréziánus-korszakbeli Er
délynek. Mostohaapja gróf Gras- 
salkovics Antal volt, ő pedig II. 
József tanára, tanítója. 1760 őszén 
azután az erdélyi katolikus státus 
szokásrendje ellenére Mária Te
rézia őt, a nem kívántat, majd 
csak negyedik helyen jvasolt sze
mélyiséget jogtalanul nevezte ki 
"erdélyi püspökké". Ez az "érde
meket szerzett" férfiú rövidesen 
megkapta a bárói címet, a főkor
mán yszéki tanácsosságot s jöve
delemszaporítóként a pozsonyi 
prépostságot. Hogyne lenne egy 
ilyen kitüntetett, rangosított, ja
vakkal elhalmozott ember a ki
rálynő hű szolgája? Erdély 
vezető köreivel nem szerettette, 
sőt sokakkal meggyűlöltette ma
gát. Kezdetben Buccowal is fe
szült viszonyban volt, de okos 
tettetéssel áthidalta a nehézsége
ket és buzgón végezte, mint "jó 
polgár", a birodalom dolgát. Hal- 
mágyi Istvánt idéznők: "...ki bízta 
a püspökre, hogy a papokkal ex 
cathedra Csíkban verbo[v]álhas- 
son? Ki bízta, hogy a derűst ma
gát is a katonai és a v ilági 
dolgokba annyira belé merítse? 
nem tudja-é a világ mely változó, 
változhatik az uraság is és ha né
hány papokat le találnak vagdal
ni, a maga lelke ád számot róla. 
Melyet midőn szóval is canoni- 
cus Szeredai proponált azt felel
te: jobb egynéhány papnak fejét 
elveszteni, mint a király paran
csolatjának végbe nem menni."

Balló István a madéfalvi ve
szedelemről szóló munkájában 
szintén említi Bajtay szerepét, de 
igazat szólva jelzi azt, hogy nem 
szabad egységes papi állásfogla
lást feltételeznünk: "Báró Bajtay 
erdélyi püspök rendeletére a 
papság egy része a fegyverfelvé
tel mellett buzgolkodott, a másik 
semleges maradt, a harmadik 
nem tagadhatta meg székely vol
tát s a katonatisztek bújtogatása

ellen összetartásra in
tette a népet."

A leg-"kéz-nya- 
lóbb", a buzgólkodása 
miatt agyondicsért, ké
sőbb érdemrenddel is 
kitüntetett pap, Sikó 
József, Gyergyó fiúszé
ki főesperes volt. őróla 
jegyezte fel Halmágyi 
az 1762. év első felének 
bajairól szólva: "... 
nagy oka a [gyergyó-] 
szentmiklósi esperes, 
ki a cathedrából kén- 
szerítette őket a kato
naságra, a templomon 
kívül is, aki nem akart 
katonává lenni, rebel
lisnek nevezte; már pe
dig reá unván a kato
naságra, valamint aze
lőtt szerették úgy meg
gyűlölték, árulónak, 
ördöggel béllettnek tartják, kiált
ják." Ugyancsak 1762-ben a csíki 
"zenebona" híreit rögzítve írta 
Rettegi György: "A pápista pa
pokra is felette igen haragusz- 
nak, mivel a prédikáló-székből 
nagy esküvéssel erősítették, 
hogy az országból ki nem viszik 
[őket], régi szabadságok meg
adatik etc." Haraggal gondolhat
tak Imre Sám uel kovásznai 
lelkészre is, az orbai református 
egyházmegye esperesére, aki ha
sonlóképpen buzgolkodott és 
megérhette, hogy jutalomkép
pen őfelsége által küldött aranyé- 
remmel (num ism a aureum) 
díszítse fel őt a főbizottság.

A historikusok nem egyszer 
estek abba a hibába, hogy eleve 
elrendeltetettként egységesnek, 
egyszínűnek tekintették egy-egy 
társadalmi osztály, réteg, csoport 
magatartását, holott azok kerete
in belül néha számottevő eltérés, 
differenciálódás is tapasztalható. 
A történeti valóság térben és idő
ben politelikus és változó. Ezért 
kell — különösen a mentalitás 
minősítésekor — ügyelnünk ar
ra, hogy a karakterisztikus, az át
lagos ne mossa el a variánsokat. 
Ott, ahol például Bajtay, Sikó, Im
re oly túlzóan csak arra figyel, 
hogy megadja a császárnak, ami 
a császáré, ahol dominánsnak hi
hető a meghunyászkodás, a szer- 
vilizm us, ott, ugyanebben a 
társadalmi csoportban jó látni a 
hitének, tradicionális értékrend
jének engedelmeskedő, a belülről 
irányított embert, aki "teszi az Is
ten dolgát". Annál is inkább, mert 
a Roth-bizottsághoz hasonlóan, 
mi magunk szintén a korifeuso
kat keresve, bennük véltük fellel
ni a legfigyelemreméltóbb "ta- 
nácsolókat", vezetőket.

Bodor István tusnádi plébá
nost 1763 őszén Koschenbohr 
von Scorca jelenti föl, hogy Bajtay 
püspök rendeletével szembesze
gülve a fegyverfelvétel ellen pré
dikál és a hadnaggyal vitázva

jelenti ki, hogy "őfelsége nem 
sértheti meg a mi törvényeinket 
és hazai jogainkat, ha lelkiisme
retére tekintettel akar lenni." 1764 
első napjaiban Háromszék főki- 
rálybírájának kell figyelmeztet
nie az espereseket őfelsége iránti 
kötelességeikre. Az esztelneki 
szerzetesek, a Somlyói ferences 
atyák magatartása is igazolja 
azokat, akik szélesebb alapon 
nyugvó egyházi ellenállást téte
leznek fel.

Ott, mondotta Bodor plébá
nos uram, "ahol nincs fej, a köz
nép nem tud segíteni magán". Az 
ellenállás irányítása, a jogvéde
lem a széki tisztség feladata lett 
volna, őket azonban "megrontot
ták", üldözték, s így — a kis- és 
középnemesi abszentizmus mi
att is — megnövekedett az egy
házi értelmiség szerepe.

A vizsgálat során sokan Beke 
István delnei plébánost említet
ték "fő-fő tanácsló"-ként. S való 
igaz, hogy kivételesnek mondha
tó az a bizalom, amellyel őt a lóv 
fők és gyalogok tábora körül
vette. Amikor a taplocai Miklós 
Györgyöt megkérdezték: "ki volt 
az első s nagyobb seductor?", azt 
válaszolta, hogy: "Úgy hallottam, 
hogy a delnei pap, Beke uram, az 
egész felcsíki népnek felzúdítója, 
javaslója és tanácslója lett volna". 
Getző István és mások is úgy tud
ják, hogy a madéfalvi ellenállók 
"instanciáját" ő írta, azt is, ame
lyet "a nép az erdőről leküldött a 
commissiónak". A paraszti veze
tők felkeresték, segítségét igény
be vették, bátorító szavaira 
hallgattak, ő  pedig lovon járta 
szüntelen a falvakat, tárgyalt a 
papokkal, a "nem katonáknak" 
izent, értelmesebbjét hívatta, le
veleket küldött, utasított, érvelt, 
az igaz törvényességre, a régi 
szabadságra emlékeztetett s arra 
ösztökélte őket, hogy tartsák ma
gukat "a régi privilégiumokhoz" 
és nagyon óvakodjanak a "rebál- 
lió"-nak még a látszatától is.
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Ferentz A ntal mondja el, 

hogy a bizottsághoz címzett kér
vény m egírása u tán  hogyan 
gyűjtötte egybe Delnére az alcsí- 
ki falvak két-két képviselőjét, mi
ként vitatták, tárgyalták meg az 
instanciát, valamint az erdőre ki
menetel dolgát is. Éppen csak azt 
nem vállalta a plébános, hogy az 
ő házánál essék meg a szavazás 
is, "mert — mint mondotta — ő 
ezért megnotáz tátik”. A com mu
ni tások követei így a delnei hegy
re mentek ki, s ott hangzott el a 
kérdés: "voxoljanak: hogyha ki 
akamak-é menni az erdőre vagy 
nem?". A népi önrendelkezés ha
gyományait tisztelő, fegyelme
zett székelyek így mondottak 
azután igent.

Ez a "nyugati messzi város
ból” vadnak vélt nép így kér ta
nult ember papjától tanácsot, így 
dönt egyetértésben "szép harmó
niát" keresve, és előbb is, később 
is igyekszik békességben lenni 
lelkiismeretével, Istenével. Kraj
cáronként gyűlt forintokért, két 
és fél véka lenmagért mondatnak 
misét több ízben a somlyai fran- 
ciskánusokkal, Zöld Péterrel 
vagy Beke Istvánnal. Amikor 
már kint voltak az erdőn: "beszél- 
lett a nép arról, hogy jó volna 
szentmisét szolgáltatni, hogy az 
Úristen vigye dolgunkat—maga 
akaratja szerént— úgy amint ne
künk legjobbnak ítéli". Beke Ist
ván biztatása, hogy csak tartsák 
magukat keményen, mert "szép 
igazságuk" vagyon, legyenek áll
hatatosak, mert az Isten megsegí
ti őket — bizony pótolhatatlan 
erőforrást jelentett azoknak, akik 
az Úristen akaratában bizakod
tak. Akkor, amikor 40-50-en a 
delnei templomba mentek le az 
erdőről, páter Beke többeket ma
gához is invitált "egy ital égett 
borra". (A "szép igazságuk" jogi 
alapjait, jogforrásait magyarázó 
vendéglátóban a krónikásnak ne
héz volt transzcendens ködökbe 
veszett, prófétizáló megszállottat 
látni, mint ahogyan a megtisztel
tekben is hiába kereste Eric Hobs- 
bawm "primitív lázadóit".)

Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
székben, a népi katolicizmusnak 
ebben a valóban erős várában 
ugyanígy tanította helytállásra a 
jogaikhoz ragaszkodókat a som
lyai Szász esperes plébános, a 
szentmihályi Némethi József és 
mások, akiket vezetőilmek val
lottak a Roth-féle bizottság fag- 
gatottjai. Mind a népi emlékezet, 
mind a múltidéző historikusok 
első helyen szólnak azonban 
Zöld Péterről, "páter Zöld"-ről, 
"az erdélyi székely magyarság 
múltjának — mint Bitay Árpád 
jellemezte — vonzó, szinte hero
ikus alakjáról".

Rövidre fogottan bár, de el 
kell nekünk is mondanunk róla 
egy-két dolgot. Mindenekelőtt 
azt, hogy 1727-ben Madéfalván

született. Édesapja "nemes sze
mély", Csíkszék ülnöke (assessor 
extraordinarius). Öccse szintén 
"nobilis”, széki biztos (stationalis 
commissarius). Zöld Péter plébá
nos ily módon fölötte áll a primi- 
p ilus, p ix idarius szabad 
parasztoknak, hiszen inkább az 
armalista státusba sorolható. A 
távolság azonban nem nagy, sőt 
általában rokonsági, baráti szá
lak kötik egybe a kisnemeseket és 
a "vitézlő" rendbéliek "javát", 
"eleit".

Személyiséggé válásának fo
lyamatában a Somlyói, az udvar
helyi, a kolozsvári iskolákat 
éltető szellemi környezetnek is 
jelentős szerepe van. Ha még 
nem is lépnek sorompóba itt az 
új, korszerű értékrend, világné
zet, szemléletmód tanítómeste
rei, szálláscsinálói már fel-fel- 
tűnnek. A székelyudvarhelyi je
zsuita gimnáziumban (ahol öccse 
is nevelődött) ő — a tanulónév
sort átvizsgáló Albert Dávid sze
rint - 1744-ben jár a poétikai és 
1745-ben a retorikai osztályba. 
1748-ban pedig — Bitay Árpád 
tudósít róla — befejezi a kolozs
vári jezsuita főiskolán bölcseleti 
és teológiai tanumányait. Az új 
doktorok ünnepélyes vitájának 
tárgya pedig az, hogy: "Emelni 
vagy csökkenteni előnyösebb-e 
az idegen áruk vámját?" (A pro
tekcionizmus gazdaságelméleté
ről ekkor vitázó tíz doktorandus 
bizonyára később is nagyobb fo
gékonyságot tanúsít társada
lompolitikai problémák iránt.) 
Fennmaradt írásai, levelei is ta
núbizonyságai annak, hogy Eu
rópában és Erdélyben peremvi
déki helyzetű, de szintes értelmi
ségi elitnek minősíthető csoport 
tagja. Nem sámán, nem profeü- 
záló népvezér ő sem, hanem cse
lekvésre, ellenállásra sarkalló, 
mélyen a közösségben gyökere
ző, tanult, hívő ember.

Ne feledjük, Beke István, a 
delnei pap szintén művelt férfiú, 
aki 1774-ben a kolozsvári 'lyce- 
um"-ban az egyházjog tanára 
(1776-ban neverik ki Csicsóke- 
resztúr plébánosává).

A "zenebona" napjaiban 
mondhatnék kettévált az egyház 
is, egyik pólusán a "papok"-kal. A 
tanúságtételből idézünk: "A pa
pok, s kiváltképpen a delnei, pá
ter Beke, a szentléleki páter Zöld, 
s a szentmihályi Némethi járták a 
falukat szüntelen és tanították a 
népet arra, hogy ne vegyék fel a 
fegyvert, mert őfelsége nem kí
vánja az erőszakos katonát. Alle- 
gálván őfelsége spontaneitásról 
szóló decrétumait.” Egy másik 
valló szerint: "A szentléleki ple- 
banus, páter Zöld is falunként 
járt; egybegyűltette a bíróval a fa
lut, s megeskette hármonként és 
négyenként (asztalhoz állítván 
az embereket), hogy megoltal
mazzák magukat, hogy fel ne

praedálják őket a limitrophus ka
tonák. Áz őfelsége reguláris kato
nái ellen ne támadjanak."

Zöld Péter tehát felvilágosít, 
tanácsol, buzdít, bátorít, de köz
vetlen cselekvésre is kész. Alkata, 
valamint harcosabb szemlélet- 
módja készteti például arra, hogy 
a "kösség", a szabadparaszti kö
zösség érdekében önvédelmi 
szövetséget teremtsen. A szépvi- 
rieket, vacsárcsiakat s más tele
pülések népét és nem eseit 
úgy-ahogy felfegyverzett com- 
munitásbeliekkel, ha kell, rá is 
szorítja az összefogásra, a szoli
daritásra. A lóháton, fiatal legé
nyek csapatától körülvéve nagy 
térséget bejáró páter elsősorban 
az erőszak, a kényszer, a limit
rophus túlkapások, fegyveres tá
madások ellen lép fel. Ugyan
akkor azonban munkál már az 
eljövendő nagy forradalmi válto
zás előképén, a népi egységfront 
modelljén.

A taplocai jegyzőkönyv 
azért is döbbenetes olvas
mány, mert zaklató élményt 
nyújt a lapjain megörökítő- 
dött árulás, az, hogy a csíki 
foglyok a leghívebb szövet
ségeseiket, a papokat ho
gyan vallják meg vezető
iknek, terhelik bűnlajstro
mukat "beismerő" emléke
zésekkel. Az azonban, hogy 
rávallanak Bekére, Zöld Pá
terre, talán nem csak ön
mentő hálátlanság, hanem 
abban annak az "okosság
nak" is van némi része, 
amely számol azzal, hogy a 
maga külön egyházi bírósá
ga előtt számadoltatott lel
késznek könnyebb a dolga, 
nagyobb az esélye arra, 
hogy életét mentse. Az bizo
nyos, hogy még Bajtay püs
pök is képes arra, hogy "renitens" 
papjait, a kánonjogra hivatkoz
va, a hadparancsnoksággal, fő- 
korm ány- székkel szemben 
oltalmazza.

Erre.az "atyai" védelemre 
Zöld Péternek szüksége is volt, 
hiszen őt Gyulafehérvárra idézi a 
püspöke, s már a Roth-bizottság 
taplocai bemutatkozása előtt 
egyházi vizsgálati fogságban 
várja a sorsát meghatározó ítéle
tet. Arra a hírre azonban, hogy 
limitrophusok megtámadták és 
kifosztották házukat, Bekével 
együtt megszökik. Az 1764. esz
tendő húsvétja ismét fogságot, de 
most már katonait hoz a körözött 
Zöld Péter számára. Másodszor 
is sikerül elmenekülnie. Ezt a 
harmadik elfogatása és a Csík- 
somlyóról való harmadik szöké
se követi. A negyedik foglyul- 
ejtése előtt már a határőség elől 
elbújdosott székelyek moldvai 
papja. Álutakon visszatér azon
ban, de az apai háznál rajtaütnek 
és bebörtönzik. Mielőtt 1766 júni
usában ismét, immáron negyed

szer, sikerül a szökése a szeredai 
várbeli fogsága idején, váratlan 
"beismerő", nagy kavarodást elő
idéző vallomást tesz.

Leírt és tollbamondott "vallo
mása" majd mindenkit gyanúba 
kever. Az elsőként színrelépő 
Bornemisza Páltól kezdve el egé
szen a madéfalvi vérengzést el
rendelő triászig. A Habsburg 
birodalmat leghívebben magas 
tisztségekben szolgáló erdélyi 
magyar főurak tetteiből, bizal
mas megnyilatkozásaiból össze
álló "vádirat" leleplezi azt, hogy a 
határőrségállítás nekik sincs ked
vükre és szuggerálták, vallották 
maguk is a spontaneitást, soka
kat ellenállásra, fegyverletételre 
késztetve. (Zöld Péter e cseleke
detének indokait érdemes volna 
még elemezni. Ez alkalommal 
csak azt a feltételezésünket emlí- 
tenők meg, hogy talán ezzel a fo
gással, mesterkedéssel akarta oly

nagyméretűvé duzzasztani, fel
fújni a hazug vád léggömbjét, 
hogy az azután magától robban
jon, pukkanjon szét.)

Zöld Péterről még csak any- 
nyit, hogy a papi törvényszéken 
való elítéltetése után ismét meg
szökött. A moldvai magyarság, a 
kivándoroltak szolgálatában a 
még oly távoli vesszarábiai Csö- 
börcsököt is felkereste. Jelentése 
(latin, magyar, német szövegét is
merjük) Batthyány Ignác püspö
köt készteti arra, hogy Zöld 
javaslatai szellemében kérje a pá
pát a csángóság ügyének a felka
rolására. 1768-ban sok hívével 
egyetemben hazatér és 1788-ban 
hal meg.

A ”corrifeusok"-nak, a vezér- 
szerepet vivőknek ez a kis, papi 
csoportja határozottabban körvo
nalazódik tehát. A bűnfenyítő bi
zottságnak azonban szaporítja és 
növeszti a gondját, nem is szólva 
arról, hogy a vizsgálatban sincs 
egyedül, hiszen az egyházi bírás
kodás szintén ragaszkodik privi
légiumaihoz, hagyományaihoz.

Szentka tolna 1790. évi falujegyzőkönyvéből
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KÖRMŐCZI JÁNOS HAGYATÉKÁBÓL
Körmőczi János (1763-1836) művelődésünk el

feledett alakja. Jóformán csak az unitárius egyház 
tartja számon, pedig felvilágosult eszmevilága, tu
catszámra fennmaradt kéziratai meg jegyzetei és a 
természettudományos oktatás terén végzett úttörő 
munkássága egyaránt érdemes az utókor megbe
csülésére. Kissároson (Küküllő vármegye) született, 
szülőfalujában, majd a Kolozsvári Unitárius Kollé
giumban tanult, azután ugyanott a Királyi Akadé
mia jogi fakultásán 1794-1797 között nyugati pereg- 
rinádós útra érdemesítették. Bécsben, Pozsonyban 
és Göttingában tökéletesítette ismereteit. Az egyhá
za megbízásából végzett teológiai tárgyakon kívül 
előszeretettel tanulmányozta a történettudomány, 
művelődéstörténet, fizika és matematika diszciplí
náit. Kísérleti fizikából a világhírű G. C. Lichtenberg 
kurzusait és gyakorlatait végezte. Hazatérve a Ko
lozsvári Unitárius Kollégium fizikatanára, majd 
igazgatója. 1812-ben az unitáriusok püspökévé vá
lasztották, s tisztségét élete végéig viselte. Felelős 
megbízatása azonban nem akadályozhatta meg tu
dományos munkásságában. Ereje fogytáig szorgal
masan rótta árkusra gondolatait, készített jegyzete
ket és fordításokat.

A mostoha cenzúra életében nem tette lehetővé 
munkái megjelentetését, szellemi hagyatéka köz
kinccsé tételét Azért az alábbiakban kéziratos nap
lójából és Jus publicum universalqából (Egyetemes 
közjog), az erdélyi felvilágosodás egyik legjelesebb 
termékéből közlünk részleteket. Annak a könyvnek 
az anyagából, mely e sorok írója és Hajós József 
gondozásában rövidesen megjelenik.

CSETRI ELEK

Napló
[1794.J szeptember 29-én elindultam pereg- 

rinádóra Bécs irányába; október 5-én Debrecen
ben voltam, 10-én Pesten. 11-én megtekintettem 
a budai fürdőket, nem kevésbé Magyarország 
uralkodóinak királyi palotáját Budán, este részt 
vettem a magyar teátrum előadásán. 12-én a 
templomokat, Pesten a Királyi Egyetemet tekin
tettem meg és a kiválóságok házait barangoltam 
be. 13-án folytattam utamat Bécs felé Győr irá
nyába.

[1795. január] 8-a. [Bécs] A Schotten és Burg 
kapuk között a Glatzon felakaszták Hebestrait 
Ferenc staatshadnagyot hazaárulásért, több volt 
30-40 ezer nézőjinél. Ezen ember a franaákkal 
correspondeált, új hadimasinákat gondolt és 
communicálta vélek. Nevezetesen egy hadi ka
szát, mellyel egyszeri rántással 7-8 lovak lábát is 
le lehetett vágni etcaetera. Exequaltatása napja 
előtt is megkínálták gráciával, ha complexeit 
kivallja, de nem cselekedte. Két kapitánt pedig 
ugyan efféléért, úgymint francia-jakobinussá- 
gért szám kivetésre szentendáztak azon napon.

[17%. május 24. Drezda]. Megjártam az elec- 
tori udvart; régi, szép épület in quadratum, 
négy Stockra. Emellett vagyon a római katólikus 
Hofldrche. Gyönyörűséges szép templom, egé
szen faragott kövekből, a tornya is mind oszlo
pokkal, Stockokra véve, míg béhegyesül. Benne 
négy sor oszlop. Középben a főoltár, két sor 
szék, két sor oszlop között Azután az utraque 
parte végén a két-két sor oszlop között körös-kö
rül ambitus, a külső sor oszlopok és fal között 
pedig oltárok. A négy szegeletin circularis négy 
capella és benne oltár, nevezetesen a főoltár mel
lett lévő két perpellumban. Mind az oszlopok, 
mind a fal fáin márványból készültek.

Az úton mentem a Zwingerbe, melynél 
szebb épületet nem láttam, a Burg és sáncolás 
között fekszik, négy bejáró kapuja, hat neveze
tes szép épület benne, az észak és délre fekvők 
végekkel az udvar felé, a többi oldalakkal néz
nek az udvarra, csak faragott státuák, oszlopok, 
benne szép promenádék, edényekbe ültetett 
vastag narancsfákból és négy szép szökőkút.

Nota bene. Az egyik kapun belöl egy iszo

nyú nagy hal volt, tetemei s csontjai láncokon 
függenek.

Jártam a Kreuz nevű Kirchében, ez a luthe
ránusoké, 1794-ben végeztetett el, gyönyörűsé
ges szép. Úgy a Marien- vagy Frauen Kirche is, 
mint a Szent Péteré Bécsben olyforma, de ott 
Stockra vágynak benne a székek, az oltár és 
orgonával szemben.

Az Albis vizén, mely Ó- és Új-Drezdát elvá
lasztja, keresztül igen szép kőhíd, a prágainál 
még szebb, oldalról vas rostéllyal és minden osz
lop felett ülő székekkel, világositó lámpásokkal 
ékes, a Crucifixus kősziklán áll a keresztén rajta. 
Hossza 506 lépés, kétfelöl quadrat-kövekkel sé
táló ösvény, egy-két pár embert elfogható.

Túl a hídon balkézre az Hauptwacht és ezzel 
szemben egy hosszú széles alléé, az alléé és 
várda között a II. August státuája ércből, ritteri 
köntösben lóháton egy két klafternyi magos kő
álláson, megaranyozva, igen pompás. Az alléé 
két oldalában két fonsperennis. Balkéztől neve
zetes épület a Tanácsház és lutheránus szép 
templom. Nevezetes Drezdában a Nagy- és Kis 
Opera-Hausok, a Kadeten-Haus, a Baal-Haus, a 
Jäger-Hof, a Ritter-Akademie.

[Zwinger-gyűjteményei]. Más óra, mely 
négy kerekes kocsi, oroszlány vonja és Diana ül 
benne és hajtja, felvonattatván, amíg lejár, egy 
hosszú asztalon száguldozván az oroszlányok, 
négyen.

Más két óra a ló oldalán, a lovas négyen. Egy 
más ismét lóóra, két nyilas ül rajta és minden 
harmadik minutum alatt kilövi a nyílvesszőt, ha 
beléigazítják. Más két oly óra, mely szarvas há
tán vagyon, s a rajta ülő üti a percentések alatt a 
szarvast, ezek egy párkányos quadrat-asztalon 
végig mennek, egyik szegletből a más oldalra 
térnek, míg lejár az óra. Vagyon egy óra, mely a 
medve bőrében áll, azaz a medve seggen ül, az 
óra a mejjin mutat, a két szemét forgatja és száját 
mozgatja és dob lévén előtte, két első lábával 
formaliter veri. Denique egy óra, melynek csak 
egy kereke vagyon és accuratissime jár. Egy 
szörnyű nagy, in circa két röfnyi diameterű cir
cularis óra, melynek közepében egy fél suknyi 
[!] diameterű órajegy. Körös-körül egy tallémyi 
circularis, annyi óratáblák, amennyi nevezete
sebb városok, helyek Európában 
és a közelebb lévő ázsiai, afrikai 
tartományokban. Felvonattat
ván ezen óra és a Drezdához al
kalmaztatott meridionalis lineá- 
hoz igazíttatván, hány az óra 
Drezdában, azon órakor, micso
da helynek mi óra corresponde- 
ál, egyszersmind megmutatja.
Denique amit láttam itten, egy 
hólnapig sem írhatnám le accu
ratissime etcaetera, etcaetera.

[1796. június 4] Die 4-a 8 
órakor voltam Voigt decanus úr
nál, aki hosszas oratiót mondott, 
elébb aggratulált szerencsés ér
kezésemen. Azután scopusom 
nemes céljáról, a tudományok
ról, melyeket akarok hallgatni, 
ezekre szolgáló subsidiaria sd- 
entiákról; hogy kell nékem ta
nulni és hogy másnak előadni, 
dein hogy kell magam respectu 
omnium exhibeálni, költeni, 
egészségem fenntartani, végre 
tanácsadását Ígérte.

10 órakor J. Szukov prorek- 
tor úrnak, aki perinde efféléket 
mondván, a törvények observá- 
lására intett, kezünk bévette és 
inscribáltatott. Eodem die jelen
tettem professzor Ilgen úrnál 
magam, hogy a Kant filozófiáját

hallgatom. Eodem die az inscriptioért 1 Laub 
tallért (mert más universitasban is lévén, csak 
felét fizettem meg), professzor Ilgen úrnál két 
aranyat fizettem, a pedellusoknak egy fél tallért, 
a szegényeknek 4 groschent.

Die 5-a. Jelentettem magam C. Paulus theo- 
logiae professor úrnál, hogy praelectioit járni 
akarom és hogy Transilvanus, religione unitári
us vagyok, egy Theologiae exemplárt és egy 
Confessiot is adtam, melyet oly kedvesen vett, 
hogy a honoráriumot el sem vette s religioról 
bővebben akarván tudakozódni, legottan a me
zőre sétálni hívutt. Elmenvén egy óráig jártunk, 
azaz 10-11-am. Megértvén egész célom, min
denben Ígérte magát, még látogatásom kérte. 
[...]

Nóta bene. Soha kedvesebb órát és kedve
sebb emberrel nem töltettem. Végre maga tulaj
don notatumait adta nékem, hogy signálják 
belőle s ahol difficultásom léssz, kiszabadít, 
ígérte.

[1797. március 26.] Én gyalog, a többi kocsin, 
kimentünk a Weissensteinba. Ez a Hessen-Cas- 
sel-i paradicsom, oly szép kert, melynek mását 
Európa bajosan állítja elő. Fekszik egy órányi 
járóföldre Casseltől. A Landgraf palotáin kívül 
más szép épületek is vágynak benne. Nevezetes 
a Ritterschloss, az úgynevezett Herkules zsámo
lya. A hegynek teteiben faragott kövekből va
gyon építve, egy magas torony piramis formára. 
Ennek teteiben áll Herkules rézből öntve, mely
nek botjában öt ember commode elfér. Ezen re
mek munkában a víz mesterségesen 
kanálisokon foly és innét lefelé gyönyörű casca
de vagyon az hegy aljáig készítve mind faragott 
kövekből, kétfelöl szép faragott kő-grádicsok 
három-négyszáz lépcső[j]ű. Az alsó nagy álló 
tónál páráiéi mégy egy magos ruina, tétéin a 
nagy cascad, id est víz-szakadás mintegy 30-40 
ölnyi magosságról leesés. Az egyik tónál a vízi 
istenek statuáji állnak, máshol vagyon a Pokol, 
az pokolbéli három folyóvizek benne; a Danais 
leányok merítenek itt, vide fabulas. Tantalus a 
vízben, Pluto, Proserpina a királyi székben, sok 
ördögmonstrumok, Cerberus etcaetera.

Nóta bene. Az egész Pokol úgy van készítve, 
hogy hat földig érő ajtós ablakai kék, sárga üveg
ből lévén, a Nap, mikor reá süt, igen különös 
spectaculumul sokszínű láng-forma lészen ben
ne az aér etcaetera.

Szó- és kifejezésjegyzék
tott
Klafter = öl

accuratissime = igen pontosan 
a ggratulál = gratulál 
ambitus = folyosó, tornác 
Baal-Haus (Ballhaus) = bálház 
cascade = vízesés 
circularis = kör alakú 
complex = bűntárs 
commode = kényelmesen 
correspondeál = levelezik, 
megfelel
Crucifixus = Feszület 
dein = ezután 
denique = tehát 
electori = választó-fejedelmi 
eodem die = aznap 
exequeálás = kivégzés 
fonsperennis = szökőkút 
formaliter = igazán 
Glatz = sétány, tér 
grácia = kegyelem 
Groschen = garas 
Hauptwacht = főőrség 
id est = ugyanaz 
in circa két rőfnyi diameterű 
circularis óra = kb. kétrőfnyi 
átmérőjű kerek óra 
in quadratum = négyszögű 
inscriptio = beiratás 
Kadetten-Haus = kadétiskola, 
tisztiiskola
kezünk bevette és inscribálta
tott = aláíratta velünk és befra-

Landgraf = tartománygróf 
Marien- vagy Frauen-Kirche v  
= Mária vagy Nagybol
dogasszony temploma 
meridionalis linea ■ déli 
szélességi kör 
Nóta bene = megjegyzés 
notatum = jegyzet 
Opera-Haus = Operaház 
pedellus -  iskolaszolga 
perinde = éppúgy 
perpellum = mellékhajó 
praelecüo = előadás 
promenade = sétány 
quadrat = négyzet 
respectu omnium exhibeál = 
mindenki kedvére cselekszik 
Ritter-Akademie = lovasisko
la
Ritt erschloss = lovagi kastély 
státua = szobor 
Stock = emelet, szint 
subsidiaria sdentia = segédtu
domány
szentendáz = ítél 
utraque parte = mindkét olda
lon
várda = őrség
vide fabulas = lásd a tanmeséi
ket
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xómx—
Levelek az etikáról, avagy fügefalevelek az etikumhoz — a 

lehetséges címváltozatok a XVIII. századi nagyságok közül 
Franklin önvallomásaira is érvényesek. A mai Amerika bölcső
jénél mint "technikai" zseni is ott áll, mint politikus is. Létének 
megkerülhetetlen szikláját kerülgeti az idők vize. "Gyerekko
rom óta szerettem olvasni..."— kezdi a mesélést a villámhárító 
feltalálója, aki a Függetlenségi Nyilatkozattal történelmi vil
lámhárítót is emelt a leendő építmény fölé, mely nem kis mér
tékben az elektronikára alapoz. Arra, melyhez az atyamesterek 
ma már épp úgy nem konyítanának, mint egy kisóvodás.

"Gyerekkorom óta szerettem olvasni, s ami kis pénzt ösz- 
szekuporgattam, könyvekbe gazoltam mind. A Zarándok útja 
úgy megtetszett, hogy mindenek előtt John Bunyan műveit 
szedtem össze külön kis kötetekben. Később aztán eladtam, 
hogy az árán megvehessem R. Burton történeti gyűjteményét, 
ponyvafüzetekben, olcsón, a teljes nyaláb nem került többe 
40-50 centnél. Apám kis könyvtára főként hittudományi vita
iratokból állott. Elolvastam legtöbbjét, és azóta is bánom, hogy 
oly időben, mikor a tudás szomja annyira égetett, becsesebb 
könyvek nem kerültek a kezembe. Hiszen addigra már eldőlt, 
hogy pap úgysem leszek."

Franklin Benjamin mellesleg nyomdász is volt. A család 
könyves múltjáról őrzött legenda pedig így árnyalja a képet; "A 
mi jeltelen családunk korán áttért a reformált hitre, és végig 
megmaradtak protestánsnak Mária királynő idejében, jóllehet 
nem egyszer fenyegette őket veszedelem — pápistaellenessé- 
gük miatt. Angol bibliájuk is volt, s a biztonság okából egy 
kecskelábú szék ülőkéje alá erősítették fel, nyitva, szalagokkal. 
Szépapám úgy olvasott belőle, hogy a széket megfordítva tér
dére vette, s az olvasottakat laponként visszadugta a szalag alá. 
Az egyik gyerek kinn strázsált a kapuban, hogy jelezze, ha jön 
az egyházbiztos, az egyházi bíróság tisztje. S ha csakugyan jött, 
a kecskelábú széket lábraállították, s a biblia rejtekébe került 
ismét..."

Franklin egyszer kimentette egyik részeg utastársát a ten
gerből. A hideg víz egy kicsit kijózanította, elvonult aludni, de 
előbb..." kivett a zsebéből egy könyvet s arra kért, szárítanám 
meg neki. Kiderült, hogy régi kedvencem, John Bunyan műve, 
a Zarándok útja, holland nyelven, szép nyomással, finom papi
roson, rézmetszetekkel és jobb kötésben, mint angolul megje
lent kiadásban valaha is láttam. Azóta megtudtam, hogy a 
legtöbb európai nyelvre lefordították és vélhetőleg többen ol
vassák, mint bármely más könyvet, a Bibliát nem tekintve... A 
tisztes John volt tudomásom szerint az első, aki párbeszédet és 
leírást elegyített; ez az írásmód igen leköti az olvasót s a legér
dekesebb fejezetek során olyan érzés kísérti, mintha maga is ott 
ülne az események húsosfazekának izgató közelében, sőt a 
társaság kellős közepén"... Műfajtörténeti dokumentum, ho
gyan születik meg, éppen az angol irodalomban — Cervantes 
halhatatlan kísérlete nyomán — a mai értelemben vett epika; 
Franklin naiv, de éles szemmel máris felsorolja az első mestere
ket, többek közt Defoe-t és Richardsont.

Egyszer megfigyelte, hogy egyetlen szegény öregasszony 
mennyi idő alatt seperte végig az utcájukat. "Ha tehát ez a 
gyenge, beteges asszony három órában tisztára söpörhet egy 
ekkora utcát, úgy — becslésem szerint — erős egészséges férfi
ember félannyi időben elvégezheti a munkát"... — jegyzi meg 
Franklin, aki soha meg nem szűnt a dolgok s az idő gyakorlati 
összefüggéseit is megfigyelni, ebben is amerikai praktidtások 
ősapja lévén. "Ugyan mire volna jó a filozófia, ha alkalmazni 
nem lehetne. Nem tudhatjuk-e meg a segélyével, hogy a fekete 
ruha nem oly alkalmas meleg égövön vagy meleg évszakban, 
mint a fehér?"—jegyezte fel és közben fekete meg fehér vászon
darabokat terített ki háza körül a hóra, és a napsütésben figyel
te, melyik alatt olvad gyorsabban.
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SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 5. 
Egy képzeletbeli tem plom  képei

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

Beethoven I - XII.
Ezt a kissé furcsa címet adhat

nám annak a negyven képből álló 
kiállításnak, amelyet az Egyetemi 
Könyvtár szép, kamarazenés ter
mében láttam Zoltán Katy műve
iből.

Beethoven I - IX. Ezt a számo
zást már jobban megszoktuk: a 
kilenc szimfónia egyedülálló 
épületsorát jdzi.

Beethoven Nr. 1 -5 . Még ezt is 
ismertnek érezhetjük, hiszen a 
csodálatosan szép, míves kidol- 
gozottságú, virtuóz zongoraver
senyek sorát jelzi.

Beethoven 2 - 32. Majd minden
ki kitalálja, hogy a zongora- szo
náták makrokozmoszára utal ez a 
bűvös, Beethoven neve mellé állí
tott szám.

De így, hogy Beethoven I - XII. 
(sőt mint utólag kiderült, ezt a 
varázsszámot tulajdonképpen 
még egész sora a Beethoven ihlet
te festményeknek egészíti ki; te
hát a dm  akár Beethoven I - XX. is 
lehetne) csak egy különösen ze
nerajongó festőművész műhelyé
ben válhat valósággá. Beethovent 
'látjuk" fiatalkori arcképeitől a 
halotti maszkjáig. E különös sora 
a portréknak, kompozídóknak, 
színfantáziáknak jdzi a beetho- 
veni zene ma is töretlenül érvé
nyesülő mágikus hatását. Maga e 
képi világ is mágia, a zene szelle
mének megidézése, színekkel, 
vonalakkal, elmosódó formafol
tokkal vagy éppen kiélezetten 
erős geometrikus ábrákkal ellen
pontozottam

Beethoven szellemisége ha
talmas templom. Nem hiába utal 
Kantra maga Beethoven is: "Ben
nünk az erkölcsi törvény és fölöt
tünk a csillagos ég." (A művész 
nem véletlenül választotta éppen 
ezt kiállítása mottójául.) E temp
lomot Beethoven maga "díszítet
te" fel az emberi szellem ragyogó 
hangfreskóival, szonáta-oltárké
peivel, vonósnégyesszentélyei- 
vel. M ichelangelo-i m unkát 
végzett E katedrálisba azóta is

Zoltán Katy: Mária

hordjuk a szerdet virágait. Min
denki a maga módján rója le ke
gyeletteljes háláját.

A múlt század zeneszerzői, de 
még e századéi is művek egész 
sorával hódoltak a beethoveni di- 
vinitásnak. Az irodalom — gon
doljunk csak Romain Rolland 
idevágó könyveire — könyv
tárnyi anyaggal gazdagította Be- 
ethoven-v ilágunkat. A
képzőművészet is újra és újra 
utat talál Beethoven templomá
ba. Nem csoda tehát, ha a Beetho- 
ven-kozm oszba vezető ú t 
keresése közben újabb gondola
tok, szenvedélyek szökkennek 
szavakba, válnak színekké, for
málódnak hangokká. Egyszer 
mindnyájunknak el kell zarándo
kolni Beethoven templomába. A 
kiállítás Beethovent ábrázoló 
vagy Beethoven zenéje ihlette al
kotásait szemlélve úgy tűnt, 
hogy Beethoven templomának 
egyik kis, meghitt, rejtett kápol
nájába tévedtünk be. A beethove
ni szentdy neve ezúttal MISSA 
SOLEMNIS. Ide még a szakzené
szek is kevesebbszer térnek be. 
Mások: festők, költők, zenerajon
gók meg éppenséggel ritkán té
vednek e szent helyre. E 
kiállításon legnagyobb meglepe
tésre egész sora a képeknek utal 
Beethoven eme főművére. A 
Kyrie, a Sanctus, a Credo egyes 
momentumainak festői megjele
nítése árulkodik a művész Beet
hovenhez, a ZENÉHEZ való nem 
mindennapi lelki kapcsolatáról. 
Zenei látomások ezek a képek, 
pasztellkrétanyomokként felvitt 
olajszínek transzcendens világa. 
Csúcsívbe összehajló kőkapu 
mögött felvillanó "kék" végtelen
ség. Bensőséges m ozdulattal 
összehajló Mária-anya gyerme
kével. Befele néző, lélekszemű 
kisfiú áhítata ragadja meg a néző 
figyelmét. Mennyi pompázatos 
könnyűség a vonalrajzok megra
gadásában. Mily átszellemült 
áhítat sugárzik az arcképek mö
gül feltörő háttér-effektusokból. 
Mennyi odaadás, szeretet árad a 
ránktekintő vagy a végtelenség
be pillantó szemekből. Milyen bő 
áradása a tehetségnek, a művész 
önmaga kinyilatkoztatásának ez 
a negyven kép; a képzeletbeli Be- 
ethoven-templom új ereklyéi.

Bizakodjunk, a XXI-ik szá
zaddal új hajnal köszönt az em
beriségre. Most még csak 
álmodjuk ezt az új világot. Mi
ch elangelóval, Shakespeare-rel, 
Beethovennel álmodjuk. Alma
ink szép képei körülvesznek 
minket. Ezek vezérelnek át min
den sötétségen abba az új, csodás 
hajnalba.

TERENYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  magyar Művelődési és Közoktatási Mi

nisztériumban június 14-én Göncz Árpád 
köztársasági elnök nyújtotta át Makay Ida 
költőnőnek a Magyar Köztársasági Arany Ér
demkeresztet.

A  Móricz Zsigmond Kör Hét krajcár Ki
adója ez év januárjában kezdte meg műkö
dését. Eddig megjelent kötetei: Tamási 
Lajos Hazatérés (válogatott versek); Móricz 
Zsigmond Hét krajcár (a Nyugat 1909-es ki
adásának reprintje); Benke László A kihalt 
játszótér (versek).

Hollandiában elhunyt Németh Sándor,

a Mikes Kelemen Kör alapító tagja, akinek a 
szabadkőművesség történetéről szóló 
esszéjét a Helikon is közölte.

Keszthelyen augusztus utolsó hetében 
tartotta találkozóját a párizsi Magyar Mű
hely munkaközössége.

A  Hitel júliusi száma közli egyebek 
mellett Mózes Attila Gumimagány című no
velláját.

A  Pest Megyei Hírlap 124. számának első 
oldalán Csiha Kálmán kolozsvári reformá
tus püspök pünkösdi üzenetét közli. A lap
ban Hardi Péter beszélget Tempfli Józseffel, 
Bágyoni Szabó István pedig Cseh Gusztáv 
grafikusművészről ír esszét (Utazás Alsó- 
csemátontól London felsőig). Az újság 146. 
száma hozza Tőkés László főtiszteletű úr 
levélváltását a Pest Megyei Hírlappal, vala
mint Lászlóffy Aladár Sötétedik című ver
sét. A 155. szám Sigmond István A kőhordó, 
a kő és a szél című karcolatét, a 156. szám 
pedig Mózes Attila A hiány költészete című, 
Finta Edit festészetét méltató írását közli.

A Művelődés 5. számában egy-egy ma
gyar lap tevékenységéről számol be Majla 
Sándor (Ablak), Bencze Mihály (Brassói Fü
zetek), Sárkány Ferenc (Besztercei Híradó),

Forró László (Cimbora), Zsehránszky István " 
(Erdélyi Figyelő), Dávid Gyula (Erdélyi Mú
zeum), Indig Ottó (Erdélyi Napló), Horváth 
Alpár (Európai Idő), Szekemyés János (Ez- 
redvég), Vetési László (Felebarát), Kardalus 
János (Fórum), Gavrucza Tibor (Harangszó), 
Borbély László (Hargita Népe), Molnos La
jos (Hazanéző), Farkas Árpád (Háromszék), 
Szilágyi István (Helikon), Ferenczes István 
(Ifi Fórum), Kiss Károly (Jelen), Boldizsár 
Zeyk Imre (Kalotaszeg), Horváth Andor (Ke
let—Nyugat), Jakab Gábor (Keresztény Szó), 
Horváth I. Zoltán (Kertbarátok Lapja), Szlo- 
vácsek Ida (Kisküküllő), Kántor Lajos (Ko
runk), Gálfalvi György (Látó), Brassói 
Murgu Pál (ALUDEX Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat), Cseke Gábor (Romániai Magyar 
Szó), ősz Erőss Péter (Moldvai Magyarság), 
Bálint Tibor (Napsugár), Makkai János (Nép
újság), Román Győző (Orient Expressz), Ti
bori Szabó Zoltán (Szabadság), Budaházi 
Endre (Szamoshát), Veres István (Szatmári 
Friss Újság), Stanik Molnár Anikó (Szemfü
les), Józsa László (Szilágyság), Dobos László 
(Új Sport), Molnos Lajos (Unitárius Köz
löny); Bállá Károly a szlovákiai magyar saj
tó tevékenységét ismerteti.

INTELEM
Szabó Lőrinc versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1., függőleges 22., 51. és 
vízszintes 53. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: L, O). 16. Hasznos ásványok ipari 
kitermelésére irányuló tevékenység. 17. A 
színek összhatása. 18. Villámzár. 20. Na
gyon bőséges. 21. Részvénytársaság fran
cia rövidítése. 22. Hozzád tud nyúlni. 24. 
Határozott névelő. 25. Különlegesen fi
nom papír. 27. Takar. 28. ... Angeles. 29. 
Hóka egynemű hangzói. 30. Ógörög lako
dalmas ének. 31. Forgótáras pisztoly. 32 
ÓM. 33. A szabadba. 34. Sporteszköz. 35. 
Elavult római pénz. 36. Énekhang-utánzó 
szó. 40. Románia egyik államigazgatási 
egysége. 41. Ruha elülső része. 42 Motí
vum. 43. Amerikai Egyesült Államok. 44. 
Lacika csendes! 45. Van neki, románul. 46. 
Gyógyító kenőcs. 47. Csigafajta. 48. Pl. Li
liput is "ez" Swift Gulliverjében. 51. Ket
tőzve: gyermekjáték. 53. Az idézet utolsó 
sora (zárt betűk: L, I). 54. Opus. 55. Tantál 
vegyjele. 56. Női név. 57. Földet forgat. 58. 
Tonnasúly. 59. Pengető hangszer. 61. Ké
nyelmes járások. 62 Megbízott rövidítése. 
63. Francia romantikus író (Eugene, 1804- 
57). 64. Hatszázötven, római számmal. 65. 
Költött elbeszélések. 66. Knock out 67. 
Német Károly. 68. Csont, latinul. 69. Lako
ma. 70. Proust francia író személyneve. 72 
Lengyel politikus volt (Wladyslaw). 75. 
Futólag benéz, népiesen.

FÜGGŐLEGES: 1. Vitaminok betűi. 2. 
A 7. sor közepe. 3. Egoizmus. 4. Hajat vág. 
5. Romlott tojás. 6. Égtáj. 7. Tíz a négyze
ten. 8. Harap. 9. Francia és. 10. Ittrium és 
kálium vegyjele. 11. Francia impresszio
nista szobrász (Auguste, 1840-1917). 12 
Kezd terhesen unalmasnak érezni. 13. Jö
vendőmondó. 14. Arany, franciául. 15. 
Adam-balett címe. 19. Kitartóan hiszi, 
hogy amit óhajt, megvalósul. 22. Az idézet 
második sora (zárt betűk: B, Ö). 23. Tűzálló 
üvegedény vegyi kísérletekhez. 25. Az 
ókorban a legnevezetesebbnek tekintett 
építmények. 26. Iskolai feladat. 27. Csorba 
fog. 29.... mosolya: Eugen Jebeleanu-poé- 
ma (Franyó Zoltán fordítása). 30. Verseny- 
eredménynek jegyzőkönyvileg való 
igazolása. 31. Driblizés. 33. Jármű az állo
másáról kiindult. 34. Hangtalanul eszem! 
35. Időmértékes versben a legkisebb ritmi
kai egység, névelővel. 37. Siló egynemű 
hangzói. 38.... Gardner amerikai színész
nő. 39. Növényi egyed. 45. Menyasszony.
46. Gaudeamus ...: régi diákdal kezdete.
47. Kis folyóvíz. 48. Kukoricaliszttel készí
tett étel. 49. Arra a helyre. 50. Hegyes esz
köz. 51. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: 
A, N). 52. Indián nép. 60. A holland autók 
betűjele. 61. Tetű petéje. 62 Férfinév. 63. 
Egyik megyénk román neve. 65. Lágy 
hangsor. 66. Talajművelésre, gyomirtásra 
használt nyeles kéziszerszám. 67. Szüksé
ges. 69. A Tisza bal oldali mellékvize. 70. 
Hasznos rovar. 71. Vissza: csípős szelle
messég. 73. Kassák Lajos lapja volt. 74. 
Antonov-tervezte repülőgép. 75. Idegen 
szavak előképzője: kettős, kétszer(es). 76. 
Esztelen nász! 77. A múlt idő jele.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 17-es számában közölt, Óh! ne nézz rám... 
dm ű rejtvény megfejtése: Dörgve hull a nagy zuhatagj Szíri
hez illik rémes ámyék;/De szelíd a rónatájék,/Zengve lejt a 
völgyi patak,/Mely a zöld virányi befolyja:/ Férfié az élet gondja.
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