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KIRÁLY LÁSZLÓ 
A  kolozsvári sétatér
G ya n íto m :
te s tv é r e m , C s ík i  L á s z ló  
o ly  b o ld o g  m o s t ,  
m in t  e g y  v a d á s z ló  
v a d á s z  p a m p á k o n ,  
S za h a rá k b a n ,  
d e  tö l t é n y e  n in cs, 
és z a v a r á b a n  
le ü l p ip á z n i
bölénnyel, o rrszarvúva l. 
Tarsolya tele  
öröm m el, búva l.
Tudja Ő, 
m it  m o n d o k , 
m it kérdezek, 
m iko r  bejönnek  
s to la k o d n a k  ezek.
Épp ezért írom
N ek i e tá vo l
s o ly  k ö ze li
kö zö s  hazából,
hogy  a nincs,
a van, a nem lesz v a ló b a n
e l s ü l ly e d h e t
hom okban, hóban.
De a k k o r  is  lesz, 
k i h a llo tta , lá tta , 
m ik é n t tö r tén t  
a ballagás, a vág ta .
N o h á t akkor:  
hom okban , hóban!!!
S b á rm ily  rossz rím  
i t t ,  m o s t  a zá sz ló  — 
g y a n íto m :
tetvérem  C sík i L á szló .

Kolozsvár, 1993. jú lius 4.

Saszet Géza versei 
Lászlóffy Csaba: Száz sor 
magány
Fodor Sándor: Szomorú 
jelenségről...
Lászlóffy Aladár. Bartalis 
madártávlatból 
Szilágyi Dom okos napok 
Szász János: Camet 
mondain
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SZŐCS ISTVÁN

Művészet vagy tudomány a TÖRTÉNETÍRÁS?
Ne légy gőgös tudásodra, ne légy elbizakodott 
amiatt, hogy tudós vagy, mert nem lehet 
elérni a művészet határát, s egy művész sincs 
varázserővel felruházva.

(Ptahhotep vezír gondolatai 1SESI vagy ASASA 
fáraó idejéből)

Fenti mottót egy olyan könyv éléről vá
lasztottam, amely a Kheopsz piramisról szól: 
azt írja a szerző, hogy mindaz, amit eddig a 
Nagy Piramisról megállapítottak, nem igaz; 
vagy legalábbis bizonyíthatatlan; vagy még 
alább, nem pontos. A sok nagy felfedezés

úgy született, hogy a kutatók elképzelésük
nek megfelelő kulcsszámokat kerestek, az
tán megtalálták őket; megtalálták, mivel ők 
vetítették bele

Ez történik a Nagy Piramissal, amely lát
ható, mérhető, bejárható. És a hajdankor tör
ténetének többi tárgyai? Am elyek a 
homályos emlékezetben maradtak meg, el
lenőrizhetetlen feljegyzésekben, vagy ezek 
alapján keletkezett következtetésekben?
» > » >  folytatás a 4., 5. oldalon
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HELIKON

SÁSZÉT GÉZA VERSEI

S ú ly ta la n sá g
És a fö ld  is  a sú ly ta la n sá g  á llapo tába  került.
A  k ö n y v e kb ő l sorra k ih u llo tta k  a betűk, 
s p o r fe lh ő kkén t ka va ro g ta k  v a k u lá s ig  szem em  e lő tt. 
E zek  leh e ttek  a zo k  a m űvek , a m e lyek tő l eddig  
s e m m it sem  lá tta m , csak  szívverésem  m arad t 
helyén: tik - ta k , t ik - ta k , s m eg  a ka rta m  súgni 
e z t  a nagy t i tk o t  a z  ünnepélyesen kong a tó  és 
célta la n u l já ró  toronyórának: csak  s z ív ü n k  
lü k te té séve l lehe t a m i id ő n k e t kim érni, m a jd  
e g y ü tt  a d ta m  é jje lizené t a diáksereggel, 
a k ik  je lesre  v iz sg á z ta k  tabula  rasából és 
m eg nem  ír t  kö n yvekb ő l s n yom unkban  b é k ly ó t  
s z a k ító  s za v a k  n yer íte tte k  fel, m in t  
m ezőre s za b a d u lt betörhetetlen  va d  csikók .
E g y ü tt  kó s zá ltu n k  sú ly ta la n u l a z  a lvó  város 
g u a n ó vá  k ö v ü l t  á lm a i fö lö tt ,  lent, ahol 
k ih eré lt á lm o kb a n  k ísé r te tte k  a z  igába tö r t 
n a p o k , s a to rn yo k  m agasán kó szá lva  
ö ssze szed tü n k  m inden kereszte t, m elyre em bert 
leh e t fe sz íte n i és m inden je lvén y t, am elyre  
á lm o k a t lehe t fe sz íten i, s a z  összeom ló  
v ilá g  égő dzsungeléból e lh o z tu k  a z  ú j parancsola
to t, hogy tes tvérü n kké  ke ll fogad n u n k  a z  
ö sszes é lő lényt, a le ta p o so tt fü v e t, m ert 
a z  em ber nem  ura a term észetnek többé és 
m inden  iz m u s t  a z  em beriség és a világegyetem  
ellen i legsú lyosabb m erényletnek n y ilv á n íto ttu n k ,  
a m e ly tő l a z  é le t m eg ro n to tt v ize , s a 
sze llem  fu ld o k ló  levegője o n tja  
vérpocsétás történelm i bűzét.
M iv e l m in d
fia ta lo k  v o ltu n k  és szen tim en tá lisa k , a 
s zü le té sü k tő l kezd ve  a lvó  em berek szívébe  
egy-egy é lő  m a g o t ü lte ttü n k  el, hogyha  
rá n k  v ic so r ít a z  ú jabb  ónos reggel, m indenkiben  
k in y íl jé k  egy szagos m enta , rezeda, ka ku kk fű , 
búzavirág , tu lipán , nefelejcs, va g y  
legalább egy lélekbe ha tó  m adárdal, 
s a rendőr kezébe, g u m ib o t h e ly e tt a ha ta lo m  
legfőbb je lv é n y é t ad tuk , a m e lye t ő sid ő k tő l 
m in d en k i babonásan tis z te l —

— a b ú za ka lá sz t.

A cédrusfa hamuja
P arton  ev ickéltünk , m in ta k ik  nyara lnak .
A  term észet gyerm ekei le ttü n k  újra, s szabadok, m in ta  
gondo la t. N a p o k ig  p róbá ltu n k  b ú jó cská zn i a de lfinekkel 
a s zű k  öbölben, aho l m ég s z ű z  v o l t  és érin tetlen  
a ka g y ló h o m o k. T y ú k is te n t keresgéltünk, lyu ka s  
m árgakövet, a m it szerelm i rontás ellen hordanak a 
bolgár lányok; só várog tuk  a delfineket, a m in t  
reggelente hordónyi n a p o t g örgettek  e lő  a Fekete  
tenger irda tlan  és á tte tsző , csendes barázdá i aló l.
A p a r tk ö ze lb ő l a bóján tú lra  m erészked tü n k  h o zzá ju k .
B iza lm a tla n o k  le ttek . Tú lontú l rég fig y e lté k  a z  
em bereket. A  s irá lyo kka l e ljá ts zo tta k  egy darabig, 
a ztá n  tú lb u cská zta k  a bó jákon  és tá vo lo d va  e ltűn tek , 
k ih u llta k  szem ü n k  leselkedő  há ló ja  alól.

E ltem e ttü n k  egy delfingyerm eket. H u llám  ve te tte  
partra . H om okba h á n to ltu k  el egy ism eretlen  
va llá s szertartása  s z e r in ts  egy m á s ik  sem m itm o n d ó  
szertartás sze r in t g yö n g yh á zfén yű  ka g y ló kb ó l és 
kövecsekből ra k tu n k  fö lé je  keresztet.

A z  im á t
kezü n k  su tto g ta , m íg  á s tu n k  a n y irkos hom okban .
I z z o t t  a z  égbolt fö lö ttü n k , h u llá m o k  so r já z ta k  
m egrakva nehézszagú tengeri fű ve l, r ia d t rákka l, 
vérző  ko p o ltyú jú  ha lla l, sokfé le  em beri lim lom m al, 
e ltép e tt h a lá szh á ló k  s zu rk o zo tt  dugóiva l.

Valahol
v ih a r v o lt. A  tenger fe l sem  n y ö g ö tt igazából.
A  delfingyereket s za b a d íto tta  k i egyetlen m a rko lá ssa l 
a h á ló k  csapdáiból. Sem m i több.

A  n u d is tá k
se m m it sem  se jte tte k  a m indennapos tragédiából.
Bronzoörösen ra g yo g ta ttá k  h ú su k a t s szerte  a parton  
bográcsot ra k ta k  tű z  fö lé . A k a d t  deszkadarab  
sza n a szé t. Cédrusfa jó il la tú  tüzén  Totyogo tt a g u lyá s.
(E légett egy fö n íc ia i bárka u to lsó  darabja és Jónás 
tengerbe v e s ze tt  a v a d tű z te v ő k  örömére. A  so k  bú jká ló  
Jónás k ö zü l v a la m e ly ik  o d a vesze tt, így  h á t  csupán  
egyetlen Jónással le t t  kevesebb N inivében.)

A  parton
még csak  a s zé th á n y t é te lm aradék v id á m  kupacai, 
színes m űanyag  sá tra k  és boldog  se m m itte v ő k  pepecselése 
a porig  égett fö n íc ia i bárka ham uja  körü l.

E lú szo tt
a nagyfe jű  tengeri pérek u to lsó  csapata  is, d e lfinek  
m ár nem  kísérték  őket.

S irá lyo k  vergődtek p a r t fe lé  
fu ld o k ló  zenebonával, s a tá vo lbó l, m in t  egy fe lh ő  
bűzös árnyéka k ö ze led e tt a p a r t fe lé  — elevenben  
a rothadás.

Senki nem  m erte néven nevezn i. J
A  ria d t arcokon a tenger árnyéka ü lt, am elynek  
m unkába k e lle tt á lln i egy delfingyerm ekért, a k i  
elv ih e tte  vo lna  a z  ú j Jónást N in ivébe, egy hajó  árnyéka, 
am elyen  Jónás m eg szö kö tt. A  d ö g lö tt v íz  á rnyéka  ü l t  a z  
arcokon, m ely  se n k it sem  enged többé hajóra szá lln i.
M inek  szá lln á n k  veszélyes ka la n d o k  útjára , a m iko r  
o ly  o tth o n o sa k  va g yu n k  N inivében? N em  lesznek  Jónások  
többé, a k ik  ostorral űznének le lk iism ere tünkhöz, v issza  
önm agunkhoz; (s ha nincs Jónás, bűn sincs többé N inivében!).
Túl keserű e z  a m etafora , tú l h a ta lm a s a z  árnyék, és 
tú lságosan sú lyos a z  ige terhe a m eztelen  emberen, a k i 
m indössze  egy k is  napfényre és sós levegőre vá g y ik .

Senki se szó lt. M in d  szó tla n  á lltu n k , kö ze l a delfingyerek  
sírjához, ta lán önm agunkhoz is közelebb, de csak  kö ze l — 
am ennyire idegenek á llh a tn a k  kö ze l egym áshoz. Végig
n é z tü k  a ro th a d á st m agunkban. Senki se m o n d ta  ki: 
m in tha  a nap h ű lt vo lna  k i  bennünk örökre.

E stéiig
m indenki ö sszeszed te  c ó k m ó k já t s lelke m eg te lt
névtelen  szom orúsággal. Talán m ert a nyara lásnak
ilyen ham ar vége s z a k a d t s nem  le ttü n k  a tenger fia i,
sem  a term észet gyerm ekei. B ű z lö tte k a  k i nem  m o n d o tt  s za va k .

A  cédrusfa ham uja  e ltem ette  g o n d o la ta in ka t.
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HELIKON

Neve: áldás
A  sötétedő ház, midőn alaktalanul omolnak 
egymásra szobafalak törékeny csendjét 
ortopéd-képzetekkel kitöltő árnyak, 
a felfokozott állapot, mely gyermekkorom 
estéi előtt megborzongatott és a sejtelmes ismeretlen 
elérhetetlen aimenziowál bűvölte tekintetemet; 
mikor még (már) gyertya sem sercegett, de a hatalmas 
szekrény, mely mintha füstolgött volna, 
nem doh, inkább a múlt szagával fojtogatott, s én 
úgy éreztem, hogy mint jóllakott szörnytől, mely tele
tömte magát elképzelt őseimmel, a családi 
anekdotákbd ismert hős Sanyi bátyámokkal, 
tartanom kell tőles az egész rám nehezedő 
sötétségtől, és jóllehet fülem a zajra, szemem a könnyet 
kicsalokínra ilyenkor érzékenyebb volt, mint bármikor, 
tudtam, aznap már semmi idegenség nem zavar meg, 
a külvilág oly messzire kerül reggelig — ha fájt a 
torkom (o, nagyanyai intelem!), még az udvar is —, akár 
a sír (akkoriban barátságos, buzgólkodó hely volt még 
az ótordai temető), vagy akár egy távoli csillag...
Előbb az ajtó tűnt el szemem elől, elaludt s levált
róla a kilincs (vártam a koppanást), közös álomban
aléltan olvadt egybe a kulcs a zárral, lábtörlővel
a küszöb; és mielőtt megalvadt volna a
mosdótálban a víz — a tükörbe folyt fények ugyanúgy —,
a mennyezet-repedések térképe a vak
határtalanságba tágult fejem fölött.

Ha akkor nem vártam csodát, mire számíthatnék 
a tárgyak körvonalaitól éloldozó, a látszat-biztonság 
alól is feloldozó sötétségben, most, mikor minden 
elveszett. H unyt szemmel hallgatom belsőrészem 
— beomló bányamélyek — tompán idegen robbanásait, 
vagy testem világából kitörve, emlékezetem révületektől 
rejtett rétegeiben régészkedem. Sehol a csörtető 
erő — igaz, sár sem akaszt már, csak az eredendő 
anyag agyásaiban kutakodom, a lelassult járatokban; 
mint dér a pókhálókon, a szívszorongást meszesedés 
kíséri. Se áldás, se irgalom. Ami szétfolyt, 
abból a szomjúság, ami elmúlt, abból a kilátástalan 
talán még kiásható.

A z elpazarolt hit és erő: 
a legnagyobb titok! ...Van-e még valami, 
ami ebben a vaksággal viaskodó házban 
belőlünk — bár kívülről — látható?

A  helyzetek örök véletlene.
A z ép ésszel felfoghatatlan.

Neve épp ezért: áldás.

Önismereti lecke
E.-nek

Csak a tudást feledtessétek el velem az élet 
tudását mely szinte elképzelhetetlen 
a jellem megcsúfolása nélkül

a talentum — szív-Venus agy-Satumus — 
maga körül pörögve el-eljátszík 
az időnkívüliség gondolatával

Nem múló rosszallót
"Mi volt ennek a sietségnek az alján?
Néha, homályos és nyugtalan pillanatokban 
azt gondolta, talán a írnál..." (Márai)

Szemlátomást már nem kívánsz sokat 
rabja vagy a végnélküli kapcsolatoknak 
végtelen sor: a család — azok is 
akik a halálon is túljutottak

sok rémületet keltő 
vagy érdektelen látlelet 
bizonytalanabb múló rosszullétnél — 
olykor semmi szervi elváltozás 
(lám a bákfis-szív önzésénél 
természetesebb mi lehet?)

firtatni a döntés jogát? 
csak az árnyalatokét érdemes — 
sárgult kéziraton a por: 
közönyös kéz töröl le 
vagy csak képzelegsz

erkölcsös-e a halálfélelem?
(elgondoni ezt-azt 
—  a M INDENT nélküled!)

megszomjaztál----
masok is: ráadásul 
a tudásra! — de üres az üveg

Alszol?
s akin nem segít az önismeret?
Attila apró lován üget 
Napóleon szemben az örök téllel —

ez lemarad az curikkolva az időben 
jobban eltörpül mint a kiálló 
kis görög szigetek

még sincs vége
ki-ki a maga módján . 

lihegve! ha egy polgárasszony teszem azt 
vámpírt lát tulajdon ágyában

sajnálkozunk (hja! a talentumnak ára vagyon)

M it nevelhetetlenség ázsiája!
(más kultúra más formanyelv!)

isteni génjeink halál-csírája 
a szenvedély vagy öröm sebhelyén — 
mindegy hol végződnek a végtagok 
ha végleg elveszíthető az én

ha hálójába ránt mit túlhajtottság 
szőtt koholt — csak veszteséged vezet 
a hiúság májfoltos szárnyú 
lepkéi kielégítetlenek

a törvény nem látja a bomlást: 
mikor már nem csak a test tehetetlen

az idó önkényével szemben

tartalékaid kimerültek — 
lelkedet
ijesztő fintorba rántja a romlás 
s lám! Kifogástalanul végbemegy 
valami földöntúli

— sejtelem (?)
vagy már suhanás (?) ajkat könnyet fojtó----

alszol?
az ágyak és koporsók 

■ tartalmának emlékét még lehet 
órak egy ideig a h itves i
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Művészet vagy tudomány a TÖRTÉNETÍRÁS?
» » »  folytatás az 1. oldalról

Pontosabban: ^következtetésekben?
Ptahhotep vezír, az idézetből kikövetkez- 

tethetóen, nem tesz különbséget még tudo
mány és művészet között, az egész ókor sem 
tett, a középkor sem; az újkor talán éppen e 
különbségtétellel kezdődik? Kezdődne?

A görögöknél a történetírás múzsája — 
Kalliopé — éppen olyan múzsa, mint a tánc 
vagy a dal múzsája. A modem történetírás 
azt vallja magáról, hogy ő már kilépett ebből 
a kórusból (akárcsak Uránia, a csillagá
szat múzsája,) és objektív tudománnyá 
vált. Az a benyomásunk azonban, hogy 
ez csak a történelem részletjelenségeinek 
kutatóira, az adatgyűjtő-feldolgozó tör
ténészekre vonatkoztatva igaz. Azoké- 
ra, akik kikutatják és feldolgozzák egy 
falu, egy család, egy nem túl távoli ese
mény történetét. Nem érvényes azon
ban a nagy történelmi szintézisek, a 
történelem-elméletek, és történetfilozó
fiák és a népszerűsítő, "nagyhatású" iro
m ányok szerzőin ek  esetében. Ez 
utóbbiak egyszerre szeretnének a tudós 
és a művész szerepében tetszelegni, 
mert egy falu története megírható objek
tiven, egy népé nem! "Objektív tudás és 
érzékeny, művészi intuíció" — ez vezet
te őket nagyszabású megállapításaik 
megtételében. A valóságban azonban 
(úgy értem, a mai valóságban, amikor a 
tudomány mibenlétéről már egészen 
pontos fogalmaink vannak, ha a művé
szetéről nem is) az eredmény nem ez. A 
"népszerű" történészek nagyrésze ra- 
vaszkodó sarlatán, akinek a kezében a 
történettudomány a tudomány felől ér
tékelve különböző politikai vezéresz
mék prostituáltja; mint művészekről 
pedig (németül) annyit lehetne monda
ni, hogy Kitschmeisterek. Vagyis szenvel
gő dilettánsok.

A kényszerű válogatás végzete
A t r a g i k u s  az,  hogy jószándékú, a 

legjobb szándékú művészek és történészek is 
idejuthatnak. Amint mondani szokás, törté
netírás egy az egyben éppen olyan lehetetlen 
és értelmetlen munka volna, mint az élet
nagyságú tájkép. A történésznek válogatnia 
kell a rendelkezésére álló adatok között, 
ugyebár, éppen mint a művésznek, s ha már 
válogat, akkor ugye, már művész is, mert az 
adatok között azok affektiv tonalitása alapján 
válogat; a "szívére hallgatva".

A súlyos következmény nemcsak érzelmi 
elfogultság lesz; a módszer további ingová- 
nyok felé vezet. Akiválasztott adatok alapján 
a művész-történész úgy alkotja meg a vizs
gált jelenség modelljét, hogy "megteremti a 
maga látomását". Egy látomás lehet szép, 
hatásos, de összefüggései mindég tisztázat
lanok. A látomások — többnyire a levegőben 
lógnak.

Már csak azért is, mert a látomásban so- 
hasincs meghatározva a jelenség — tömege. 
Mintha egyáltalán nem is lenne tömege!

S valóban: különösen, ha valaki a mi ős
történetünkről ír, csak úgy marékkai szórja a 
különböző népneveket; jöttek a kazárok, ka
barok, onogurok, ujgurok, zsüanzsüanok, ef-

taliták, saragurok, zogrék, sursuk, dursuk, 
utigorok, kutigok, vardionok, várok, hírnök, 
alánok, gótok, vikingek, vandálok, szabírok, 
besenyők, bolgárok és mind és mind, de so
hasem derül ki: hányán jöttek? De még annyi 
sem, hányán jöhettek?

Hogy művészet lehet-e számolgatás nél
kül, az valószínű, bár még ez is vitatott. Az 
azonban bizonyos, olyan tudomány nincsen, 
amelyben a számok — ne tennének számot. 
Amelyben a számoknak ne volna súlya! Ak

kor tudomány a tudomány, ha számolni és 
mérni tud; egyre inkább igaz ez nemcsak a 
fizika, vegytan és hasonlók esetében. És jöt
tek a nomád törzsek — a kékek, sárgák, zöl
dek. De hányán voltak?

A történetírás talán mindég is sejtette sa
ját mennyiségtani fogyatékosságait, és ezért 
igyekezett úgy igazolni magát, hogy ő azért 
— művészet is. Tobbé-kevésbé. Annyiban, 
amennyiben nem tud a számokkal elszámol
ni.

Egyszer már értekeztem arról, hogy a leg
több közép- és kelet-európai nép falfestmé
nyeken, regényekben, kommersz idegen- 
forgalmi filmeken és úgymond nemzeti tu
dományos művekben milyen egyformán lát
ja saját magát; de főleg őseit. Varkocsok, 
bőrök, prémek, csomós izmok, távolba vesző 
tekintet (egyszer konzultálni kellene erről 
egy szemorvost is); az igazságos, de szigorú 
arcon függőleges redők, mintha mind e né
pek ősei gyomorbajosak vagy kazáni tatárok 
lettek volna. (Nem csoda, hisz italaiktól és 
fűszereiktől a nyamvadt idegenek mindég 
gyomorra szorított ököllel, vinnyogva ök- 
rendeznek a filmekben.)

Ugyanakkor — ugyanakkor mindeme 
történetírók elsőrendű feladatuknak tekin
tik, hogy elhatárolják magukat — a megbíz

hatatlan előzményeiktől, és kiemeljék tudo
mányos másságukat azokkal szemben; hogy 
később majd mások számon kérjék rajtuk az 
elherdált előzményeket. Anonymus kemé
nyen elutasítja a parasztok csacska meséit, 
amelyek olyanok szerinte, mintha álomban 
hallanánk őket. (Ma talán így fejezné ki ma
gát: e folklór-hagyomány inkább szürrea- 
Üsztikus látomásoknak és nem értékesíthető 
információknak fogható fel.) Anonymus ke
ményen megfizetett érte: mintegy száz-szá
zötven éve a történészi hiper kritika egyebet 
sem művel, csak rontja, kétségbe vonja 
Anonymus közléseinek hitelét. Nem tagad
hatom, egy időben még én is lelkesedtem 
azért a felfedezésért, hogy Anonymus mű
vét tulajdonképpen színes ifjúsági regény
ként kell felfogni; tehát nem tudományosan, 
hanem művészileg értékelendő. Még gratu
láltam is a történésznek, aki ezt a megállapí
tást kidolgozta, aztán egyszercsak rájöttem: 
Anonymusnak több köze van a tudo
mányhoz, mint késői kritikusának, mert — 
amikor számokról esik szó, például elesett 
tek, elfogottak s lovak esetében mindég is 
nagyon valószerű, mérsékelt számokat 
mond, szemben annyi más krónikás mesebe
li adataival... és kitűnően tájékozódik a tere
pen, folyók, égtájak és földrajzi nevek 
között, ami korántsem mondható el mai tör
ténész kollégáiról!

Ám hogy a "feszültség a beavatottak tudo
mánya és a csacska regélők között" korántsem 
csak középkori eredetű, azt Ptahhotep vezír 
idézett megjegyzése is igazolja, mert így 
folytatódik: "Elrejtettebb a szép beszéd a 
smaragdnál, ám megtalálható a szolgáló 
lánynál a malomkő mellett".!!! (Lám, a fáraó 
vezírének bölcsessége és Gellért püspök ese
te a Symphonia Hungarorum-mal!)

Szóval: szépség és igazság ellentmondá
sából csakis a számok hozhatnák ki a törté
nelmet.

Ezért vagy tizenkét esztendővel ezelőtt 
nagyon megdobogtatta a szívem, amikor 
egy tudós régész-antropológusnőnél ezt ol
vastam: a tapasztalatok alapján előre fel le
het tételezni, hogy például bizonyos számú' 
népvándorláskori népesség után hány sírlg- 
letre lehet számítani. A meghökkentő azon
ban az, hogy az úgynevezett honfoglaló 
sírok a várható értékeknek egy százalékát 
sem (!) érik el.

Ez korszakalkotó igazolása annak, hogy 
a honfoglalás idején a rusticusók, azaz falu
béliek és tanyasiak már régen a Duna-Tisza 
tájon tanyáztak, régebben, mielőtt még a Ta- 
rik-i-Üngürüsz is állítani merte volna;— leg
alábbis én így értelmezem. Azonban mindég 
megkérdem mások véleményét is, mint 
szubjektivista kritikus.

Megkerestem hát a tudósnőt, és megkér
deztem: felfedezése jó tizenkét esztendei 
megemésztése után mit mondtak rá a többi 
tudósok?

Semmit! A többi tudósok nem mondtak 
semmit! ő k  üyenkor — művészek!

A hallgatás tornyai
Vannak azonban nem tizenkét, hanem 

hatvan, százhúsz, kétszáznegyven sőt há
romszáz éves felfedezések is, amelyekhez a

4



HELIKON
tudósok a művészi csend módszerével vi
szonyulnak. Idestova hatvan éve közölte 
Macartney angol tudós a honfoglalás előtti 
kor magyarjairól meglepő megállapításait 
Többek között, hogy az akkori kor feljegyzé
seiben a magyarokra vonatkozó adatok kö
zött sok az olyan , am elyekben nem  
különböztethetők meg a besenyőktől. A má
sik: hogy a honfoglaló magyarokban nem 
annyira száguldozó sztyeppéi nyilasokat is
merünk fel, mint inkább páncélos lovagi 
harcmodort folytató dzsentlemeneket. 1964- 
ben Macartney újból kiadta a könyvét, azzal 
a megjegyzéssel, hogy harminc év alatt 
egyetlen magyar történész sem vett róla tu
domást. Erre elkezdtem levelezni s egy ne
gyedszázadon át folytattam... 
ám e negyedszázad alatt sem 
sikerült egyetlen érdembeli 
megjegyzést kicsikarnom tör
ténészekből Macartney meglá
tásairól. M indössze
nemrégiben fedeztem fel egy 
— érintett — történésznél egy
két mondatot: Hát... izé... Ma
cartney állításaival nincs miért 
foglalkoznunk... Nem illik 
művészi látomásaink közé.

Mert hát mit tudunk a be
senyőkről? Hogy ugyanúgy 
beszéltek, mint a kunok. A ku
nokról meg? Hogy ugyanazt a 
(kipcsaki türk) nyelvet hasz
nálták, mint a jó krími tatárok.

A besenyők viszont egy 
adott korban ugyanolyan jogi 
és hadrendbeli beosztásban le- 
ledztek, mint a székelyek; a ko
rabeli oklevelek is így együtt 
említik őket: " a gaz besenyők 
és hitvány székelyek" (mert 
seb nélkül futottak a király sá
toráig). Hogy milyen nyelven 
beszéltek a székelyek? Már a 
XVI. század elején maguk azt 
állítják saját nyelvükről, hogy 
ők kínálnak mintát a szép ma
gyar beszédnek. (Lásd Bencé- 
di-Székelyt.) Más származású 
tudósok-politikusok piedig 
még mostanában is el-elsütik, 
hogy a székelyek nemrégiben 
is egy neolatin nyelvet beszél
tek. És miért is ne? Hiszen 
Hungária nyelve meg a latin volt. Latinul 
írták az okleveleket, latinul szolgáltak a pa
pok ...és? Akkor miért ne volna állítható, 
hogy a besenyők ugyanúgy kunul beszéltek, 
ahogy a magyarok is latin nyelvű nép vol
tak? A kun királyi udvar kipcsakiul beszélt. 
A magyar királyi udvar meg latinul. Elegen
dő adat nagy megállapításokhoz.

Ha már a latin nyelvnél tartunk.
Létezett a magyar történetírásban egy 

olyan "nemzeti" és "nemzeties", ám latin 
nyelvű és "latinos irányzat", amelynek még 
nem volt szokása válogatni az adatok között, 
hanem szorgosan feljegyzett mindent, ami 
összefüggésbe hozható a magyarokkal. A 
jámbor olvasók többsége velük legfennebb a 
nyelvész Zsiray Miklósnál találkozhatott, 
áld— történészek, régészek, antropológusok 
számára is kötelező kutatási irányokat meg
szabva — vagy hatvan éve így nyilatkozott 
róluk: "a filológiai őskutatás üres gőgje", "ön- 
tömjénező sivársága”... stb., s egy-két mon
dattal leseperte őket az asztalról. Műveik ma 
nemcsak az érdeklődő nagyközönség, de a

szakemberek többsége számára is hozzáfér
hetetlenek, a legtöbb a mai napig le sincs 
fordítva magyarra.

Első nagymesterük Otrokocsi Foris Fe
renc volt,aki é p p e n  h á r o m s z á z  é v e  
jelentette meg az Origines Hungaricae-L Kiin
duló pontjaival több mint másfélszáz éves 
programot adott a későbbi magyar tudo
mánynak, amíg a hiperkritikai fanyalgás, 
majd Zsirayék végleg lesöprik az asztalról, 
fajankós élcelődéseikkel. Otrokocsi nagy 
meglátásai közé tartozik, hogy mivel a ma
gyar nyelv szavai nemcsak a legkülönbö
zőbb régi keleti, hanem "modem" nyugati 
nyelvekben is előfordulnak (első, aki a kelta 
és az angol nyelv velünk néhány közös sza

vát felismeri), az a következtetés vonható le, 
hogy valaha e népek egymáshoz képest egé
szen másképp helyezkedtek el, más volt a 
viszony s kapcsolat közöttük, semhogy az 
akkori (XVII. századi) állapotok szerint felté
teleznénk. A másik, hogy a magyar nép ős
történetéről nem maradtak fenn saját 
krónikák, viszont az ókori szövegek renge
teg adata összefüggésbe hozható velünk, s ez 
adatokból végül is kihüvelyezhető egy és 
más. Egyetemes viszonylatban egyik nagy 
teljesítménye, hogy felismeri a görög világ 
mögött húzódó közel-keleti "alapozást”. A 
modem magyar történészek beérik a csúfo
lódással, mivel ő az Alexander nevet Alak 
Sándornak "magyarította". Valójában az ósé
mi Alah Sadder-ből vezette le (Isten küldöt
te). Ma mindenesetre a nyugati filológia is 
vallja, hogy az Alexander név görög előtti s 
valóban két elemből van összetéve, amelyből 
az egyik külön is "sándor”.

Nos, Otrokocsi neve legalább számon 
van tartva az Irodalmi Lexikonban, főleg val
lástörténeti írásai és a prédikátorper-beü sze

repe miatt. Legjelentősebb folytatóját azon
ban nemcsak az Irodalmi Lexikon nem isme
ri, hanem a történettudomány is csak egy kis 
mellékteljesítményét tartja számon.

Desericius (Desericzky József) volt ugyan
is az a szerzetes, aki a Vatikán levéltárát el
sőnek kutatta át magyar vonatkozásokért; ő 
volt az, aki megtalálta a Julianus baráték 
utazására vonatkozó adatokat. Éppen ezért, 
teljesen tévesen és igazságtalanul, amennyi
ben számon tartják, csakis annyiban tartják 
számon, mint "a Baskír őshaza-elmélet" 
egyik igazolóját. Holott. Ha valaki belenézne 
De initiis ac maioribus Hungarorum  (1748- 
1760) című művébe, meglepődve olvashat
ná, hogy igen, Desericius szerint is az 

őseinkre vonatkozó adatok Bas- 
kiria felé mutatnak, de — itt 
nem érnek véget! Hanem to
vább vezetnek "egy másik ősha
za" fele, valahova az Arai-tótól 
északra levő tájakra. De az itteni 
"őshazánál" sem állapodhatunk 
meg: a nyomok délre vezetnek! 
Az "üzbék-őshaza" sem végle
ges: a nyomok váratlanul nyu
gat fele fordulnak vissza, majd 
valahol a Kaukázus és Mezopo
támia között enyésznek el; ott 
volt tehát az adatokkal igazol
ható legrégebbi őshaza.

Kortársa, Pray György vitá
ba keveredett vele, de azután — 
annyi. A mai tudományt nem 
érdekli. Sem az akadémikuso
kat, sem a "romantikusokat". 
Fáradságos dolog ugyanis lati
nul olvasni. S a klasszika ßlolögia 
a modem korban mindég is pótol- 
hatónak bizonyult némi elmélet-al
kotói tevékenységgel! M ilyen  
érdekes lett volna s talán üzlet
nek sem utolsó, ha újból kiad
nák, mai szemmel, Pray György 
1837-es posthumus Kommen
tárjait: Bosnia, Szerbia, Bulgá
ria, Valachia, M oldova és 
Bessarabia történelmi kapcsola
tairól a magyar királysággal!

De hát: könnyebb átvenni 
egy nyugati rádiókommentárt!

Sajnos, a magyar szépiro
dalom sem tett sokat a magyar 
történetírás elfeledett mély réte

geinek feltárásáért. Móricz Zsigmond ké
szült egy őstörténeti regényt írni, korai halá
la akadályozta meg benne... aztán: Veres 
Péter Bölcs és balgatag őseink c. könyve követ
kezett, a legborzalmasabb, a legcselédlel- 
kűbb elmélkedés a magyar történelemről, 
amit valaha is írtak. Igaz, mentségére szol
gál: ő a korabeli elemi iskolai tankönyvek 
színvonalán ismerte csak a történelmet.

Mit írna azonban egy magyar író, aki 
elolvashatná Katona István Kritikai törté
netének negyvennégy és Fejér György Okle
véltárának negyvenhárom kötetét? Ha — 
magyarul is hozzáférhető lenne; de mikor és 
ki által?

Mennyivel könnyebb a művészi vénájú 
történetírás, mint a sivár filológiai!

Könnyebb mágusnak, sámánnak, sőt fi
lozófusnak is lenni, mint — filosznak. Leg
könnyebb pedig írni, esszét írni a történetírás 
hézagairól. Lesz-e ez valaha is másképpen? 
Csakis akkor, ha alakul egy DÉUBÁB KAEF- 
TÉ, vagy egy MAGUNKSÁG ALAPÍT
VÁNY?
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FODOR SÁNDOR

Szomorú jelenségről
— egy (jó) könyv ürügyén

N éha a könyvekkel is úgy va
gyunk, m int az emberekkel: néme
ly ik  e ls ő  látásra b iza lm at kelt, 
felkelti érdeklődésünket. íg y  jár
tam Albert Gábor István király fa
nyar bora című kis esszé gyűjte
ményével is (PÜSKI — Budapest 
1993). Jó szájízzel vettem kézbe a fő
ként politikai jellegű írásokat tartalma
zó, vallomásos könyvet. Talán azért, 
mert címe a Nagy Király nem annyira 
népszerűséget kereső, mint inkább a 
nemzet — akár súlyos áldozatok árán 
is — megmaradását célzó politikájára 
hegyez.

A z e lső  fejezetek  elo lvasása  
után ú gy tűnt —  nem csalatkoztam  
várakozásomban. Olyan könyv ez, 
am elynek írója az Dlyés-i tanács 
szerint "nem szépen  ír, hanem pon
tosan fogalmaz". írásai túlnyom ó  
többségükben Magyarország belső 
viszonyairól szólnak. A z utóbbi öt 
esztendő során elhangzott előadá
sokat, publicisztikai írásokat tartal
m azza . E lőadása —  m eggyőző . 
Innen, Kolozsvárról aligha vitat
hatnám  írásai igazát, de nem is 
s z á n d é k o z ta m  h o z z á s z ó ln i a 
k önyvh öz. Rokonszenves nekem  
az író ki nem m ondott hitvallása —  
a nem zetben való gondolkodás is.

Sajnos —  a könyvnek van egy  
fejezete, am elyet egyre növekvő  
m egdöbbenéssel kellett olvasnom . 
Ha a gyűjtem ényes kötet egészéről 
nem is szándékoztam  írni, úgy ér
zem , erről a "Harmadik nekifutás 
előtt —  Úti m ozaikok Erdélyből" 
cím ű  fejezetről, am elyet Szerző  
1990 februárjában, Bécsben, majd 
Erdélyben tett látogatása után írt—  
okvetlenül szólnom  kell. Ez a rövid 
fejezet ugyanis "túlmutat" a köny
vön. Egy igen szom orú jelenséget 
példáz. Szám os téves, kitalált, vagy 
féligazságok at tartalm azó infor
máció után ugyanis olyan követ
keztetésekhez jut, am elyek nem  
csupán igaztalanok és igazságtala
nok, de m ódfelett károsak is, mert 
épp ellenségeink malmára hajtják a 
vizet, tovább szennyezik Erdély —  
számunkra —  úgyis éppen eléggé 
fojtó levegőjét, tovább rontják az 
am úgyis eléggé áldatlan magyar
román viszonyt. Á m  —  beszéljenek 
a tények.

E lsőként eg y  pontatlanságot 
em lítenék meg. A  Szerzőnél "áldo- 
zat"-nak m inősülő Szabédi László
ról p é ld á u l ez  o lv a sh a tó  a 90. 
old alon :"... m iután írásban »kérte« 
a kolozsvári Bolyai Egyetemre a ro
mán nyelv bevezetését, öngyilkos
ságb a m enekült." Ez a nyeglén  
odavetett m ondat nemcsak valót
lanságot á llít— d e kegyeletsértő is. 
S zab éd i L ászló  soha sem  kérte 
"írásban” va g y  szóban  a román 
nyelv bevezetését a magyar egye
temre. A  Bolyai és a Babe^ egyete
m ek egyesítését kim ondó gyűlésen  
(amelyet a Kommunista Párt K. B.

szervező titkáraként a későbbi dik
tátor, Ceau^escu vezetett), felszóla
lásában annak a m eggyőződésének  
adott kifejezést Szabédi, hogy az 
eg y e síte tt  egyetem  nem  jelenti 
majd a magyar hallgatók anyanyel
v i ok ta tásán ak  e lso rv a sz tá sá t. 
Ezért a gyűlés vezetője otrombán 
len a c io n a listá zta , "önkritikára" 
kényszerítette. Szabédi, akit diák
jai, mindkét egyetem  tanárai előtt 
így  m élységesen megaláztak, né
hány nap m úlva a már ismert m ó
don öngyilkos lett. Nem  árult el 
sem m it —  m en ten i próbálta a 
m en th ető t. A m ikor rádöbbent, 
hogy élete nagy tévedése volt bízni 
a román kommunista pártban —  a 
le g m e ssz eb b m en ő en  levon ta  a 
konzekvenciát.

Erdélyi útja előtt a Szerző —  
m ég 1990 februárjában —  Bécsbe 
látogat, ahol —  a Bornemisza Péter 
Társaság m eghívására előadást  
tart. Előadás után, a beszélgetés so
rán szóba kerül Erdély. Kiváltképp 
az Erdélyből m enekült, aggódó  
magyarok jeleskednek a probléma- 
felvetésekben. így  például szemére 
vetik az akkori magyar kormány
nak, hogy rögtön a bukaresti rend
szerváltozás után elsőként küldte 
oda "udvarolni" külügym iniszte
rét, ahelyett, hogy katonailag segí
tette volna az erdélyi magyarokat, 
hiszen "Mint a kés a vajba, nem lett 
volna ellenállás, a dezorganizált 
hadsereg, a sarokba szorított sze- 
kuritáte ellenállás nélkül fogadta 
volna a magyarokat" (100-101. old). 
N os, én nem a rettenthetetlen, Bécs
be m enekült erdélyi hazafit aka
rom  fe lv i lá g o s íta n i , h isz e n  
"kibicnek sem m i se drága"— ala
pon úgy se hinne nekem. Ä Szerző
nek és a jóh iszem ű  O lvasónak  
m ondom , mint aki nem Bécsben, 
hanem  Kolozsvárott éltem át az 
esem ényeket: A  román hadsereg  
pillanatig se volt "dezoiganizált" a 
decemberi esem ények alatt. Ha a 
honvédség átlépi a határt —  olyan  
vérfürdő lett vo ln a  Erdélyben, 
hogy azóta se hevertük volna ki, és 
félő, hogy ma nem a román állam 
instanciáznék a nem zetközi szer
vezeteknél, hogy zaboláznák m eg  
az Erdélyt m egszállva tartó m agya
rokat, hanem Magyarország köve
telné, hogy a románok vonuljanak 
vissza —  a Tiszától. Ilyen magyar 
akcióval egyetlen európai ország 
se  rok on szen vezett vo ln a , h isz  
azokban a hetekben Románia nép
szerűsége óriási volt az egész vilá
gon . D e különben is: Ha mások 
hullarablókként v iselkedtek  ve
lünk a történelem folyam án—  nem  
jelenti, hogy nékünk is azzá kell 
válnunk. Ennyit a derék bécsi m eg
jegyzésről, aminek a Szerző nem 
ujjong ugyan —  de m egfontolan
dónak véli.

A m it erdélyi útján —  jelesül

Kolozsvár meglátogatása kapcsán
—  általános észrevételként jegyez 
m eg, szinte m inden helytálló (az 
utak csapnivaló állapota, a piszok, 
a kolduló gyerekek stb.). Konkrét 
"névre szóló" észrevételei azonban 
többségükben felületesek —  hami
sak. Szent Mihály székesegyház-ró\ 
beszél. Ilyen Kolozsváron nincs. 
Szent Mihály templom van —  Ko
lozsvár ugyanis nem érseki, vagy  
katolikus püspöki székhely. A z er
délyi római katolikus egyházm e
gye központja —  Gyulafehérváron 
van. A  továbbiakban: Kolozsvár hi
vatalos neve —  a Szerző állításával 
ellentétben —  sajnos nem változott 
meg. (103. old.) Továbbra is Cluj- 
Napoca maradt.

A  rom án ia i m a g y a rsá g n a k  
tényleg szám os oka volt rá, hogy  
félve, óvatosan fogadja a változást. 
A Szerző történelmi példákra hi
vatkozva mondja könyve 104. ol
dalán: "... gon d olju n k  a H ora- 
Kloska-világra, 1848-49-re, a vas
gárdisták vérengzéseire, az 1944- 
45-ös észak-erdélyi mészárlásokra
—  néhány magyar falu kiirtásával". 
Észak-Erdélyben 1944 őszén  tény
leg követtek el gyilkosságokat —  
nem is keveset —  az ú. n. "Maniu
—  gárdák". Falvakat azonban nem  
irtottak ki.

A  "területi rendezésről", Romá
nia föderalizálásával kapcsolatos 
fantáziálgatásról már nem is szó
lok: ezeket a Szerző erdélyi beszél
g e tő  p artn ere i szájáb a adja a 
106-107. oldalakon. A z ilyen szöve
gek csak arra jók, hogy igazolják a 
szélsőséges román nacionalistákat, 
akik szerint mi, magyarok m inden
képpen fel akarjuk darabolni az or
szágot.

Feltűnik a Szerzőnek —  és jog
gal — , hogy Kolozsvárott, a Főté
ren  té lid ő b e n  is sza b a d téren  
m iséznek a görögkatolikusok. Saj
nos — újabb légből kapott informá
ció -sor , majd en n ek  m eg fe le lő  
h ite lű  kom m en tár k övetk ezik :  
"Egy ideig a dszterek fogadták be 
őket, majd állítólag egykori temp
lomukat is visszakapták volna, de 
kijelentették, nekik az kicsi, és vagy  
a ciszterek templomát kérik, vagy a 
Szent Mihály-székesegyházat... A  
februári hidegben tartott szabadté
ri m ise elsőrendű célja nem isten 
imádása —  hanem tüntetés a ma
gyarok ellen.” (109. old.)

A  Szent M ihály tem plom ra  
tényleg fenték a fogukat bizonyos 
román nacionalista erők, a szekuri- 
táte lelkes támogatásával. Doina 
Cornea azonban m ég a decemberi 
esem ények előtt világosan kifejtette 
a pápához írt levelében, hogy ez 
diverzió: a román görögkatoliku
sok saját templomaikat kérik vissza
—  és nem a magyarok templomait 
akarják e lfo g la ln i. U g y a n ily en  
szellem ben nyilatkozott a forrada
lom után Alexandru Todea bíbo
rosérsek, a román görögkatolikus 
egyház feje is. "Egykori tem plom u
kat" —  pontosabban: templomaikat 
egyébként m indm áig senki se kí
nálta fel a görögkatolikusoknak  
Kolozsváron.

A  "ciszterek templomát" már 
csak azért sem  igényelheti senki

Kolozsváron, mert ilyen nincs. 
Nem is volt.

A  diktatúra éveiben a Rómához 
hűséges görögkatolikusok kérésé
re m ég Márton Áron püspök enge
délyezte, hogy a piaristák tem plo
mában vasár- és ünnepnapokon ro
mán nyelven is tartsanak egy római 
katolikus szertartású istentiszteletet. 
(A görögkatolikus m isézést —  til
totta az állam). Ezt a misét a Szent 
M ihály plébánia papjai mutatták
—  és mutatják be ma is —  a piarista 
templomban.

A  g ö r ö g k a to lik u so k  fő tér i 
szentmiséjének elsőrendű célja —  
h iggye  el nekem  A lbert Gábor, 
m égis Isten imádása. Igaz: tüntetés 
is. D e nem a magyarok, hanem a 
nomenklaturista állam vezetés el
len, am elyik m ég m indig késleke
dik teljesíteni jogos követelésüket. 
Nem  adja vissza templomaikat.

Befejezésül —  m ég egy állításra 
hívnám fel a figyelm et "Jó pár fa
lusi magyar tem plom ot át lehetett 
adni az enyészetnek..." —  pana
szolja a Szerző a 109. oldalon.

Valóban. "Jó pár" falusi magyar 
templom immár tényleg enyészet
té vált vagy válik —  köztük a gyö
n y ö rű , H u n y a d i János em e lte  
marosszentimrei református tem p
lom is. Csakhogy az enyészetnek  
elsősorban nem  a román sovin iz
mus, nem is az ateista diktatúra 
adta át ezeket a —  nem egy esetben  
Árpád-kori —  templomokat; az el
vándorló hívek, de főként a szülni 
nem  akaró m agyar anyák tették 
ezt. Mert úgy egyébként a hírhedt 
falu- és templomrombolásnak Ro
mániában egyetlen római katolikus 
vagy protestáns magyar templom sem 
esett áldozatául. H ála elsősorban  
egyházaink, a papság és a hívek  
rendíthetetlen ellenállásának.

A  hamis információkért első
sorban nem Albert Gábort kárhoz
tatom. Azokat, akik tájékoztatták.

Tényleg szükségünk van arra
—  amint Albert Gábor írja — , hogy  
a nagyobb testvér, Magyarország 
népe, az egész világ magyarsága 
törődjék velünk, az Anyaországgal 
szom szédos államok magyarjaival. 
És törődnek is. Felelősen, ok osatv  
Sokan azonban jobban tennék, ha a 
törődés előtt jobban ránk figyelné
nek. Ha információikat lehetőleg  
Erdélyből, a Felvidékről vagy Vaj
daságból szereznék. Erdélyért —  
az erdélyi magyarság jövőjéért —  
elsősorban itthon, Erdélyben kell 
harcolni. A kik elmentek —  béke 
velük. Ha azonban küzdeni akar
nak —  ám jöjjenek haza, vagy m un
kálkod jan ak  ott, ah o l vannak , 
nagyobb felelősségtudattal. A  fél
revezető információk nem a való
ság felderítését —  nem is Albert 
Gábor igen helytálló gondolatai
nak a m egvalósítását szolgálják a 
román-magyar testvériségről (110.
old.) — , hanem ellenségeinket segí
tik. És ugyanolyan történelemha
m isításhoz vezetnek, am ilyent és 
am ilyeneket mi jogai elítélünk —  
másoknál.
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BARTALIS JÁNOS

Bartalis
madártávlatból
M adártávlat m indig akad, a költő kell 

csak hozzá. A  költőkről úgyis azt mondják: a 
fellegekben járnak, m ég hogyha derékig érő 
füvet kaszálnak is, mondjuk a kosályi m ező
kön. Felleg ide, madártávlat oda, kem ény le
g én y n ek  k e lle n e  le n n i, h ogy  k ib írhasd , 
elviselhesd a kort. A  korokat. Az elm últ év
századot is, m ely csak a mi erdélyi tájainkról 
több költőt kaszált le, mint előzőleg a váloga
tott törökvilágok és Bach-korszakok. D e el
venni csak onnan lehet, ahol sűrűn teremni 
adatik. A  kiválóbbak egyike Bartalis János 
volt, aki 1893-ban született, idejében, hogy  
m ég elérje az első világháborút, s ama égzen
gés közepette, hirtelen m egszólaljon egy ad
d ig  e lé g g é  szok atlan  hangon: a m agyar  
szabadvers egyik első regiszterén s emellett, 
mint egy hófehér orgona mellett valami vidé
ki Bach, ki is tartson mindhalálig. Bartalis 
János, akinek indulásán már ott van a befoga
dó áldás: a K. u. K. behívó és a csukaszürke 
m ellé Kosztolányi zöldtintás "menetlevele" is, 
—  dehogyis akart m odem  hangvételt, csak 
ügy jött ujjai alá a nóta. így  a valahol nyugati 
kávéházakban kalapból kihúzott formabon
tással kvázi egyidőben indította m eg a maga 
egyszem élyes, de végig koherens és értelmes 
költői vállalkozását. A  közeg, a közösség, 
am elynek hasznára kívánt lenni ezzel a ha- 
szontalansággal, holmi költői teljesítmény
nyel, honosított világirodalm i hangvétellel, 
felszabadított formákkal, könnyebbé tett po
étikai praktikákkal —  hol értette, hol nem, hol 
hálás volt érte, hol hálátlan. A  közeg, a közös

ség, a közönség nem tehet sem  arról, hogy a 
költő, hogy m eg is élhessen, szó szerint m eg
ragadta a kaszanyelet, s bizonyára trágyát is 
lapátolt. A  trágyahordásnak beillő robot utol
só szakaszáról szem élyes tanúvallomásom is 
van: gólya korunkban, csak hónapok múlva 
tudtuk meg, hogy az a szikár, szürkekabátos 
öregúr, aki készségesen adogatja ki a kari 
könyvtár kartotékaiból kinézett köteteket, a 
kötelező  o lvasm ányokat —  szülőföldünk  
egyik szellem i kiválósága. Csak éppen Jancsó 
Bélával, Mikó Imrével s másokkal együtt —  
holtvágányon! Aztán jöttek jobb idők is, ilye
nekre maradt m ég közel két évtizednyi életi
dő, költőpénz, költőidő. Mert m indig vannak 
kereső költők és vannak találó költők; de csak 
ezeknek van igazán miből költeni. Ók a költő 
költők: a megmaradók. Bartalis János avant
gárd költő volt: hangoló és hangadó. Az iz
m u so k  tom b o lá sa  k ö zep ette  akár az ő 
m unkásságáról is elnevezhették  volna az 
annyit vitatott, vallott és tagadott transzilva- 
nizmust. Transzilván dolgozó volt, a szó  leg
nem esebb és legtágabb értelm ében, olyan  
időkben, m elyekre célozva m ondta, am it 
m ondott Benedek Elek is. "Fő hogy dolgozza
nak"! —  dörmögi valahonnan a legendából az 
akkor m ég fiatal atyamesterek felé, mint az Úr 
hangja, az örökre befejezetlen Erdélyi szín vé
gén. Fő, hogy nyugodjanak! —  mormogja a 
századvéget m egérő utóduk. S m ivel egy má
sik, m ég nagyobb s korábbi parancsolat sze
rint "szolga-földben nem nyughatnak" —  
mindenestől: anyanyelvestől, szülőföldestől, 
versestől szabadnak kell tekintenünk és érez- 
nünk magunkat. Az ő, a Bartalis János sza- 
badvers-örökségével egyetemben.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Mező! Ne hagyd el vándorod
Fecskefúre vér hullott.
Mezó, ne hagyd el vándorod.
Virrasztók álmaid fölött.
A  kétség-éjben nagy, 
nyugodt szívedre borulok.

Mezó! Ne hagyd el vádorod. 
ím , álomtalanul itt vagyok.
Robottörte nap után 
Lángkorbácsolta testem nem pihen.
A  lélek rabigáján 
millió társamra gondolok.

Vasból fönt izm unk megszakadt. 
Szertezüllöttek kévéink, 
ím , m indenünk megakadt.
Lelki csúrjeink odorja némán ásít.
Nincs kincs a napok bús verésében.
Farkas ette, eb hurcolta szűkös javunk. 
Gond felélte, könny elette maradékunk.

Rakás nélkül, asztag nélkül 
m últ mezőink most így állnak, 
némán állnak — 
madár szárnyalt — 
tovaszámyalt — 
fecskefúre vér lehullott.
Mezó! Ne hagyd el vándorod.

Emlékezés
M ost rőtek, pirosak a kosályi dombok.
A  kertekben az ősz trombitája szól. 
Halkan, fáradtan hullnak a lombok, 
míg lelked dalol a múlandóságról.

Halál szelét, az ősz ízét megérzed-e?
Én lehajtott fejjel búsan ballagok.
A  hegytől, madártól megkérded-e, 
hová lettek a régi, zengő dalok?

Szemed mély csillagtüze a messzeségből 
az ősz üszkén felém oly bízón tekint: 
ne félj, Kedves, a tengerfenékről 
az elmerült kincset felhozzuk megint.

Ha járkálsz az erdőn meghitt áhítatban, 
a zörgő avarban halkan, csendbe menj. 
Én megáldlak egy néma fohászban, 
mély, tiszta húr, fájó, örök szerelem.

A Pilisek alól
A  hegy holdfényben szikrázik. 
Jegenyesor mögött hallgat az állomás. 
Kis házak sora nem látszik.
N yugszik az éjben sok kicsi gond-lakás.

Állok a tetőn és messze nézek.
M últ évek, kínok pokoltüze ég.
Itt még egyszer a magasba érek, 
még mielőtt este lesz, este rég.

Szép erdők, Szamos-táj.
Szőlők és zúgó Hargiták.
Ti örökkön éltek!
Bús dombjaitokon 
fű  nő
és gulya legel.
S a kertekben 
virág nyit ezer.

Én sötét halálba leromlók.
Világnak téréin gázolok.
Lábamnak nyoma futóhomok.
(Meddig élnek apró verssorok?)

De te élsz és örökkön ragyogsz. 
Könnyarccal a napba mosolyogsz.
S a vészes tájt, merre jár fiad,
Mosollyal behinted az utat.
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GYŐRFFY LÁSZLÓ

A közvitézek lehetősége és felelőssége
Ha létrejön az egyesült Európa — vagy bár

milyen szoros szellemi és gazdasági szövetség
ben élnénk Európában az ezredfordulón —, 
Európa akkor is nemzetekből fog összeépülni. 
Német, francia, osztrák, cseh, szerb, lengyel, 
horvát, angol, magyar és szlovák nemzeti sajá
tosságokkal, hagyományokkal felvértezve, de 
szellemi és gazdasági egymástól függésben ta
padnánk és szerveződnénk össze.

Az egyesült, vagy szerényen remélve: az 
egységes Európát azonban különböző tapasz- 
talású generációk élik majd meg, a koppenhá- 

ai Strogettől a berlini Unter der Lindenen, a 
écsi Hocher Markton és a budapesti Erzsébet 

körúton át a kolozsvári Farkas utcáig. De nem 
feledkezhetünk meg magyar vonatkozásban az 
egyesülést remélő Európán kívüli Észak-, Dél- 
és Közép-Amerikáról vagy Ausztráliáról, Ka
nadáról sem.

Ma még akad, aki a két világháború közötti 
Európa hétköznapjairól tud egyet s mást, de az 
ezredfordulóra már a mai hatvan-hetven éve
sek fognak, mondjuk, a második világháború
ról és az azt követő évekről, a tisztességes 
emberi életben maradás örök kísérleteiről to
vábbi adatokkal szolgálni, a ma még éppen- 
hogy az olvasást és írást elsajátító leánykáknak 
és fiúcskáknak.

Meg kellene tehát végre ismernünk egy
mást a fél évszázad óta kettészakított Európá
ban, az újabb kori történelmet alig ismerő 
fiataloknak, az idegeikben kissé megfáradt kö- 
zépkorúaknak és az idősebbeknek, akik már 
csontjaikban érzik a századot.

Közép-Európában a korábbi századokban 
is, de az elmúlt hét évtizedben még inkább 
felerősödve fonódnak össze a gazdasági, politi
kai és érzelmi kérdések, sokkal inkább, mint 
Európa nyugati felén vagy más földrészeken. 
Legalábbis mi, akik most itt éljük az életünket, 
így érezzük.

A polgári civilizáció demokratikus formáit 
már ezen a tájon, így Magyarországon is, több
kevesebb sikerrel létrehoztuk és elfogadtuk. 
Azonban úgy tűnik, a vivőrködés és agresszivi
tás vált dominánssá, és erre védekezésül meg
lehetősen sokan túlzott szerénységgel, a 
társadalmi pozíciók mellőzésével és visszahú
zódással válaszolnak. Ugyanis gyakorta azt lát
ják és tapasztalják, hogy akinek az Isten hivatalt 
adott, nem biztos, hogy észt is adott hozzá. 
Mint tudjuk, ezekből lesznek és lettek a nagy
zási hóbortban szenvedő, viselkedés-zavaros, 
pökhendi szereptévesztők, a lélekben is átöltö- 
zők.

Ezeket gyakorta, sajnos, homo ökonomicu- 
soknak, technokratáknak nevezhetjük, akik a 
merkantil szellemiség aranyborjúját táncolják 
körül és nem sokat törődnek történelemmel, 
emberi lélekkel. Holott mindannyian, minden
ki a maga területén kezdő a szabadság új rend
jében, és a mostanság prioritást élvező 
menedzser-szemlélet nyelvén szólva: ki kell ta
lálnunk magunkat. Nem beszélve a szomszé
dos és távolabbi, elsősorban európai országok 
lakóihoz való új viszonyunkról.

Csakhogy nem az anyagiakra és anyagias
ságra orientált, csökevényes lelkű, egyéni gaz
dagságukat görcsösen gyarapítani akarók 
emberileg torzult erőfeszítéseivel, nem is a kü
lönböző színű politikai léggömbök eregetésé- 
vel, melyek egy szellemi magasságot elérve 
szétpukkannak, hanem a lélektől lélekig, em
bertől emberig megvalósítható interperszonális 
kapcsolatok kialakításával.

Ne felejtsük: egy augsburgi nyergesmester 
fiának a fejében (Kant-nak hívták) zajlott le az
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emberiség szellemi forradalma. Többek között 
a tézis-antitézis-szintézis elmélete, s ennek le
hetett következménye a történelmi változáso
kat elindító 1789-es, majd az 1848-as februári 
francia forradalom. Sokkal később pedig am
putált országunk történetében 1956, amely, ezt 
Európa más országainak jeles személyiségei is 
elismerték, a mostani időkre megváltozott Ke- 
let-Közép-Európa sorsára is hatott.

Történelmi idők roncsolták és roncsolják 
idegrendszerünket, lelkiségünket, magán- és 
közéletünket.

Ezért azokra igen kényes feladat vár, akik 
hivatalból vagy hivatásként a külvilággal való 
politikai foglalatoskodást választották, mert 
minden esélyük megvan arra, hogy merő em
beri gyarlóságból — ezzel a foglalatoskodással 
— egyik embert elkülönítsék a másiktól. Hiva
talból, rossz politizálással. Amikor az elkülönü
lés kizárólagossá válik, eluralkodik a 
hatalomvágy, és ez olykor irányíthatatlan.

A  hivatalból vagy hivatásként po/jfifcűDűZ/bg- 
lalatoskodók mellett igen nagy szükség van azok
ra, akik ki akarnak maradni a mindennem ű és 
-rangú hatalmi pozícióért folytatott napi csuk
lógyakorlatokból, mert, úgy gondolják, esetleg 
m ég a jószándékú, de állandó hangoskodástól 
is nagyothallókká válhatnak, hisz aszócsavarás 
bajnokai már nem egyszer tönkretették az egyé
ni életeket.

Ha túl nagy a zaj a domboldalon szaladgáló 
birkák között, akkor nem hallik sem a pásztor 
kiáltása, sem a terelőkutyák ugatása. A nyáj 
szétszéled.

Tehát: nagy szükség van most is azokra, 
akik nem közvetlenül vesznek részt a politika
csinálásban, de saját környezetükben, életútju- 
kon mindent megtesznek, hogy civilpartnerei 
lehessenek az úgynevezett nagy-politikának és 
diplomáciának.

Ők a közvitézek, a civildiplomaták.
Nem könnyű az elmúlt évtizedek után is

mét összeácsolni a megértés hídját a hazai pol
gárok és a külföldiek között, legyenek azok 
például osztrákok, franciák, németek, romá
nok, szlovákok, csehek, olaszok, horvátok vagy 
magyarok. Pedig ez a híd — akárcsak a legtöbb 
japán festményen, mely az élet folytonosságát 
jelzi — valamilyen formában átívelt az ország
határok fölött, ha másként nem lehetett, hát 
csak szellemi értelemben. Most az idegenséget 
megszüntető, egymás hétköznapjait összekötő 
híd restaurálásán kell munkálkodnunk, de 
semmiképpen nem feledkezhetünk meg nem
zeti karakterünkről, hagyományainkról, szoká
sainkról, nemzeti sajátosságainkról (és ne 
akarjunk világpolgároknak látszani, mert ezt 
Nyugat-Európa bármelyik unatkozó kékharis
nyája vagy selyemfiúja jobban csinálja). Ugyan
is minden ország szellemi embere — szerényen 
szólva — egy-egy lépcsőt vagy színes üvegab
lakot építhetne be, saját ízlése szerint, abba a 
bizonyos Európa-házba. Hogy így kissé eklek
tikus lesz ez a házacska? Annál jobb. Mert, ha 
az egyes kelet-közép-európai országok polgá
rai elfelejtik vagy el akarják felejteni, sőt el akar
ják felejtetni velük az eddig idegen politikai 
nyomás alatt rájuk erőszakolt, parázsként ham
vadó nemzettudatukat, akkor a mesterségesen 
szétválasztott Európa megszűnése után nem
csak az önnön szabadságuktól megittasultak 
örömével a bukott kommunizmus utáni Euró
pába kiáltott szavaink válsága jöhet el hamaro
san, hanem a demokráciát csak messziről 
ismerő polgárok cselekvészavara is. Erre pedig 
már most is elég példát találunk itt, Kelet-Kö- 
zép-Európában, tüntetések és ellentüntetések.

sírás és fenyegető jelszavak kiabálása, sőt, 
ágyúdörej, aknazápor és halálos puskalövések? 
dorongcsapások közepette.

A korlátlan felelősségű, gyarló képességű 
politikusok és a korlátolt felelősségű, de szintén 
gyarló képességű írók, művészek, szellemi em
berek erősen hasonlítanak egymásra.

A beteg lelkű politikai karrieristákat előbb- 
utóbb a humánusan gondolkodók, a lélek-kö- 
zeli társadalmak polgárai félreállíthatják, de az 
emberiség szellemi sátánjainak működését elő
készítő és hatalmukat biztosító, minden nemű, 
rangú, vallású szellemi embert ki kell tiltani a 
földgolyóbist átszelő országutak és légterek 
forgalmából, természetesen a velük együtt gon
dolkodó civil társadalom tagjaival egyetemben. 
Hogy hogyan? Úgy, hogy zárják önmagukát 
saját szellemi gettójukba, hogy ne fertőzhessék 
a gyengéden, sérülékenyen kialakuló közös eu
rópai, de egyben sajátosan nemzeti érdekeket 
is. De ez csak akkor sikerülhet — a bennünket 
érzékenyebben érintő világtérre gondolva —, 
ha Európa nyugati része nem hagyja cserben a 
keleti régiót, sem politikai, sem gazdasági, sem 
szellemi-kulturális taktikázásaival.

Mert valószínűleg Kelet- és Közép-Európa 
új m inőségű szabadságát ezentúl ijedelmek és 
szorongások nélkül kell elfogadni.

A közvitézeknek gyakorta nem áll rendel
kezésükre a titkos és nem titkos információig 
áradata, hiszen nem ülnek semmilyen főhiva
tal, párt vagy nyomtatott és elektronikus média 
vezetői székében, nincs lehetőségük informáci
ócserékkel elkötelezetté tenni esetleg más or
szágok prominens képviselőit, 
párt-tisztségviselőit (nem csavart agyú, jól érte
sült politikusok), nem vehetnek részt kereske
delmi ügyletekben, még csak érvényesülési 
érdek-kapcsolatokat, szövetségeket sem tud
nak kötni, mert a szakmai értelmiségi létükön 
túl nem rendelkeznek olyan cserealappal, amit 
felkínálhatnának.

Lehetőségeik korlátozottak, csupán addig 
terjedhetnek, hogy a humanitárius gondolko
dás alapján egymás felé közelítsék az egyes 
államok polgárait. A közvitézek — s ezek bár
mely hivatás, foglalkozás hitelesen gondolko
dó tagjai lehetnek, akik hétköznapi 
tapasztalatokat szerezhetnek más országokban 
— úgynevezett jószolgálati utakat tehetnek a 
politikával foglalatoskodók számára, hogy 
ezek a politikus alkatú emberek a fák között 
bújócskázva és szaladgálva olykor az erdőt is 
lássák. Ezekért a jószolgálati utakért ugyan 
egyesek "kiscserkészeknek" nevezik a szellemi 
hídépítő közvitézeket, de ez a minősítés csupán 
az ő egoisztíkus lelkületűket jellemzi. —

A túlságosan sok szellemi vezető, tábornok 
és vezérkari tiszt helyett, akik a sarjadó demok
rácia gyermekbetegségeként az egykori szocia
lista országokban elszaporodtak, az új 
Európának igen nagy szüksége lenne a közvitéz 
szerepet betöltőkre is.

Fuhrm ann  Károly: N ép i m otívum ok



HELIKON
VARGA DOMOKOS

DOLEO, ERGO SUM
”  Magamat világgá kiáltván 
állok kéretlenül a vártán."

$TEFAN AUGUSTIN DOINAf 

csak  n éh ány s z ó t  szólanék
ezen a z  ünnepségen, S zilágyi Domokos 
mellszobrának felavatásán. A  nagy szava
kat, a z alapszavakat, a megmaradó szavakat 
elmondta a költő maga verseiben —  a m ű
ben élet u táni élettel őrizve azokat számunk
ra mindörökre.

A lig  ism ertem  S zilá g y i D om okost, 
egyetlen egyszer találkoztunk Bukarestben 
valamikor 1973-ban.— Fordítja verseimet, 
mondta akkor. M egörvendeztetett a hírrel, 
mert bár nem olvasok magyarul, tudtam, 
hogy nagyon jó  költő és kitűnő fordító. 
1975-ben meg is jelent magyarul válogatott 
verseim kötete.

Vannak költők —  én a zt mondanám, a 
romantikus típusúak  — , akiknek sorsa túl 
korán távozni közülünk, és előbb, m in t kel
lene, szoborrá lenni. Szilágyi Domokos sor
sa is ez.

A ttó l a pillanattól nagyon közel éreztem  
magamhoz.

Kevesen értik, m it jelent verset fordíta
ni: szenvedéllyel és tisztelettel hajolni a 
verssorok fölé, olvasni, majd anyanyelvre 
saját kezűleg átírni az eredeti minden sza
vát, keresgélni és megtalálni a legmegfele
lőbbet. A z t  m ondanám , a szerelem hez  
hasonlatos. Igazi testvérré válás a műhely
titkok közelségében.

A  nyelvben rejlik identitásunk; az, ami 
a máz-más nyelven író költőket megkülön
bözteti. A  nyelv szin te áthatolhatatlan vá
la s z fa l ,  á th id a lh a ta tla n  szakadék . A  
versfordítás eltünteti a szakadékot, testvéri 
közelségbe hozza mindörökre a két,más-más 
ajkú költőt.

S z ilá g y i Domokosnak m indig adósa 
maradok, m ert lehetővé tette, hogy verseim  
magyarul is megszólaljanak. A  magyar köl
tészetet jó l ismerők arról is biztosítottak, 
hogy tökéletesen.

Kötelességemnek éreztem, hogy ma ide 
eljöjjek, nagyrabecsüléssel és elismeréssel 
hódoljak a kiváló költőnek. Köszönöm, hogy 
figyelemmel és jóindulattal meghallgattak.

Szatmárnémeti, 1993. július 3.

N e kerülgessük, mondjuk ki kereken: Szilá
gyi Dom okos a legnagyobbjaink egyike volt. A  
József Attilát, Radnóti Miklóst, Szabó Lőrincet, 
Dlyés Gyulát, Weöres Sándort követő nem ze
dékből az egy Nagy László jutott olyan m űvészi 
magasságokba és olyan lelki m élységekbe, mint 
ő. M ég talán Csanádi Imre az, akit melléjük 
állíthatnánk harmadiknak, s akit ők maguk is 
oda fogadnának.

A z ilyen som más értékelések, tudom, vesze
delm esek, sőt ellenszenvesek. A  költői nagyság 
nem mérhető rőffel. A  költők nem állíthatók egy  
sorba, mint az orgonasípok. Különben is: ah
hoz, hogy m inden zengést és zúgást kicsaljunk 
hét évszázad magyar költészetének hatalmas 
orgonájából, egyetlen sípocskát sem hagyha
tunk megszólalatlanul.

És m ég sincsen egyenlőség a költészetben. 
Van, akinek többet számít, többet ér a szava; 
van, aki jobban megindít, mélyebben felkavar; 
aki életünk állandó társául szegődik; aki min
dig újra m egszólal —  már nem is odakint, ha
nem idebent, mibennünk; akinek szavai már a 
mi szavaink, igéi már a mi igéink; aki nélkül 
már csonkák volnánk, a lélek teljességétől m eg
fosztottak, m agyarságunk teljességéből kire- 
kesztettek...igen, vannak ilyen költők, s ezek  
egyike Szilágyi Domokos.

Az ünnepre készülve most m egint beleme
rültem verseibe. Eddig is sokra tartottam, de 
most mintha m ég tovább nőtt volna a szem em 
ben, a szívem ben, ahogy a kincseit —  saját testét 
és vérét —  osztogatta versről versre.

Mert ő  —  e kényesen fényes szellem , ahogy 
Nagy László nevezte— verseivel, költő voltával 
magát vitte vásárra, a saját életét adta oda soka
kért Nem  megváltóként, nem volt ő m egváltó, 
m ég a prófétaságot is rühellte volna. Nem volt, 
csak a tiszta tudattal, m inden önámítás nélkül 
szenvedő emberek egyike, akárcsak hozzá lé
lekben legközelebb álló költőtársa, a másik 
nagy maga-osztogató, József Attila. Doleo, ergo 
sum —  írta Illyés József Attiláról: szenvedek, 
tehát vagyok.

Szilágyi Dom okos hasonlóképpen gyűjtött 
élete fókuszába minden emberi kínt, hogy an
nak sötét lángján égesse el magát. "Mintha ég
nék, láng jár v ég ig ,/ lábujjamról lobog égig” —  
jajongta József Attila. "Éget a szó, éget, e léget,/ 
adjatok oltó igéket” —  rímelt rá Szilágyi Dom o
kos, s nincs felőle kétség, hogy így is érezték 
mindhalálig, az önként választott, de a szenve
désnek ezen a fokán már elkerülhetetlen föld- 
alá-szállásig, semmivé-válásig.

Nem  ismerek senkit, aki ennyire a halál je
gyében, sub specie mortis élt volna hosszú évekig, 
mint Szilágyi Domokos. A hogy maga írta félel
m etesen szép verszuhatagában, az Öregek köny
vében: "Leélni egy életet/ a növekedő halállal./ 
Ez a legkevesebb,/ mit az em ber/ —  tetszik 
vagy sem — /  elvállal."

Ó elvállalta nemcsak kényszerű sorsként, 
hanem m integy betöltendő feladatként, költői 
teendőként, mint esendő és veszendő, m úlandó 
és halandó, de szólni tudó társunk nekünk, né
máknak, a növekvő halál titkait kifejezni nem  
tudóknak. Elvállalta, de nem az élettagadás, a 
nihil szolgálatában. (Gyermekek cím ű versét 
ezért is szeretem annyira, hisz itt m ég maga is 
fogódzót keres a saját sötét gondolatai ellené
ben: "Amíg kisded lángjaink égn ek ,/ nincs he
lye ócska bölcsességnek,/ vár egy asszony és 
két gyerek." De m ég az Öregek könyve bús búcsú
vételében is ott a feloldás: "Már kinéztem ma
gam nak/ egy  lepörzsölt h elyet/ odakünn/ —  
pár év  m úlva/ dús selyem  sarjú hajt ki ott:/ jó 
trágya leszek ,/ és a sarjú hálás,/ a sarjú nem

feledékeny,/ mint az em berek;/ aztán egy vac
kort is szeretnék/ magam fö lé / s a vackorfára 
mászni sok -sok / gyerm eket,/ sok-sok gyerm ek  
taposson / ama h a lm on / (bár a buta felnőttek 
azt m ondják,/ nem illik )/ és elcsapja hasát a 
vackorral/ és hogy akkor mit fogok érezni, nem  
tu d om ,/ de m ost örvendek ,/ hogy lesz egy  
h alom ,/ rajta selyem  sarjú,/ fejemtől vackor
fa ,/ és a gyermekek rátaposnak a halomra..."

Az ő gyermeke, Kobak, tudjuk , szegény  
m ilyen véget ért. D e Szilágyi Dom okosnak ez az 
öröm e, am ely az elm úlás lelki súlyát-terhét 
m égiscsak megkönnyítette, más gyermekekre is 
kiterjed s velük az egész jövendőre. Már csak 
ezért is bajos elfogadnunk, hogy ő  csak az egyé
ni, a szem élyes sors költője lett volna, s azé a 
közösségé már nem, am elyhez ez a sors az ő  
fájón rövid földi életét m indenestül hozzákötöt
te. N incs m ég egy magyar poéta, akinek a ver
seiben ennyi utalás volna a többiekre, a hét 
évszázad magyar költészetéhez való tartozásra, 
arra, hogy ő csak része a nagy egésznek, az égre 
törő s m ég egyre épülő remek katedrálisnak, 
am ely az Omagyar Mária-siralomtó\ kezdve má
ig és holnapig és holnaputánig m inden szép  
magyar verset magába foglal, m ég az ő  e földi 
párjához szóló kis Mária fohászt is:

Mennyei mérlegen mérettünk 
Mária könyörögj érettünk.
De ugyanakkor ő  is úgy magába olvasztja 

Balassi, Szenczi Molnár, Csokonai, Vörösmarty, 
Petőfi, Arany, Babits, Radnóti, Weöres és a többi 
nagyok örökségét, hogy sokszor szinte eggyé  
válik velük, s hol az ő  nevükben, hol a szavaik
kal szól, akár a legszem élyesebb mondandóiról. 
H ogyne volna hát a közösség, a m agyarság köl
tője is, s ezáltal a nem zeti m egmaradásé, a m ég
iscsak várva várt jobb jövendőé — , ha nem írta 
is bele himnikus sorokba a maga rejtett remé
nyeit, mint Szatmár m egye ama nagy fia, Köl
csey:

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel...

Már csak ezért is örülök, hogy a szatmári 
Kölcsey Kör vállalta az oroszlánrészt a Szilágyi 
D om okos em lékünnepségek m egszervezésé
ből. Köszönöm  a baráti m eghívást, am ely ter
m észetesen nemcsak a magam szem élyének  
szólt, hanem a Kárpát-medencei magyar irodal
mi társaságokat tömörítő szervezetnek, az Iro
dalm i Társaságok S zövetségén ek , m elynek  
egyébiránt a Kölcsey Kör is alapító tagja, s m ely
nek nevében engedjék meg, hogy mindnyájukat 
szívből üdvözöljem.

Végezetül pedig m ég néhány sor Szilágyi 
Dom okostól, hiszen mit ér itt a mi m inden sza
vunk, ha épp az övé, az ünnepelté^z ötvenöt 
éve születetté m indig újra a fülünkbe nem zeng, 
a szívünkhöz nem szól:

A z ünnep, az ünnep halandó,
Csak a hétköznap maradandó,
A  mívesnap, a meg-megújuló 
kín, a keserv, soha-el-nem-múló, 
élet-igéző és halálra-vált 
örök életre hoz örök halált, 
örök halálra örök életet 
az ég alatt, a rögös föld felett...

A fenti szövegek 1993. július 
3-án, Szatmárnémetiben, a Szi
lágyi Domokos szobor avatá
sán hangzottak el.
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HELIKON

A szerkeszti EGYED EMESE[

Nagy a Sátán 
birodalma

Mottó: "Miért nem merül meg ren
desen a vödör, morfondírozott magában 
fejcsóválva a férfi, egyre kevesebb a víz, és 
az íze sem olyan, mint a régi." (75. old.)

Semmi új a nap alatt? Doktor Fa- 
ustus megtorpan az utolsó évben, és 
kiutat keres eladott lelkének. Onmar- 
cangolását egy kockázatos gesztussal 
könyvvé alakítja; bőrét viszi a vásárra, 
pedig csak őszinte.

(Látomások, menekülés, szétzú- 
zottság.)

Felfelé ívelő pesszimizmus a Sá
tánnal kötött szerződés éveiben. Beha
tárolta a sors emberi lehetőségeit. 
Esély végső soron csak az elveszésre 
adatik. Ha életszagúvá válik a percnyi 
minden, kisiklik a vonat, meghal a fe
leség, a gyerm ek, m egbéklyóz az 
iszony, a rettenet, és újra fogva tart, 
újra oldódni kell, menekülni — már 
mióta —, és m ég meddig? Nagy a Sá
tán birodalma — az eltévelyedés mó
dozatai megszámlálhatatlanok.

Kitelepített német család — ma
gyarrá olvadva egy másik faluban — 
Nagyanyó visszatérő léptei az egykori 
szülőház felé —, már csak kíváncsiság, 
öreg ritmus, békés beletörődés min
den elveszítettbe.

M indig menekülni — hazából, 
identitásból. Megtörött fény megtört 
életekben. Nem keresem már, hogy az 
életkép pont kihez köthető; múlt, jelen 
keveredik, és minden egyazon ember 
életterét vonultatja ilyen cikcakkos 
írói módszerrel, amúgy grafikailag ér
zékeltetve, hogy emberről emberre, 
időből időbe ugrik.

Volt Nagyanyó, féltette munkáját, 
volt nagyapó is, aki szerette a lovakat 
s az öntudatot. A ló elment, nagyapó 
öngyilkos lett az öntudat miatt

A bölcsődal háborús tetemek kö
zött gyökerezett, a gyermekek tánto
rogtak a tetemek fölött, gombokat 
gyűjtöttek egy amerikai konzervdo
bozba, játszadoztak, halakat ’lőttek" 
kézigránáttal, de egyszer tévedésből 
egy kisfiú feje is szétloccsant...

A rémségek nemcsak a valóság él- 
m én yanyagáb ól szárm aznak; az 
iszonyban fogant lelkivilág nyomai
hoz járulnak a későbbi szörnyű láto
mások is, amelyek itt-ott előretörnek a 
könyvben.

A háború nyomorodott lelkű és 
csökkent szellem i képességű gyer
mekeket hozott, felsírtak álmukban a 
már meglevők, dúsan tűntek fel az 
árvák — így a bőség is megmutatkoz
hatott. (Egy nagyanyó legendás türel
méből m ég e csetlő-botló gyerme
kekre is futotta.)

Az eszmélkedés falun, városon 
szomorú valóságot tár a gyanútlan 
gyermek elé. Durvaság és posványos 
erkölcs a hatalmas felnőttek világá
ban, sár, sár, sár — a felderítő út kíván
csisága elé a halál iszonyata tárul. 
Nagy Titok /  galambtemető. Mehet 
már tovább a gyermek, megmérgezik 
ébredő kis érzelmeit, béklyó az egész 
társadalom. Bújni kell, mert mindenre 
lesújthatnak a könyörtelenek; s ha be

lenőttél az életbe, éjszakába: rejtek- 
úton kergetni a vágyakat, együtt men
ni, és úgy tenni, mintha két, három 
vagy négy magány együvé tartozna. 
Majd tetőpontként megvalósulni: 
egyetem, kivándorlás, házasság stb. 
— vannak válaszútak. El is lehet felej
ten i egym ást, a nagy tragédiák  
majd/még összehoznak; az első gyer
mek sírja mellett van a találkozás.

Mit is lehet kezdeni a kegyetlen 
élettel? Birkózni a Sátánnal lehet, de a 
sorssal nem; a lovak otthagyták az em
bert, ő elindult a város felé, a városban 
sár volt, patkány, és amint kinézett az 
ablakon, csontjaiban elmélyült a ma
gány. Hol itt az út, a nosztalgia húzza 
az embert a természet felé; falu, szép
séges múlt, aranykor-mítosz és a hé- 
rakleitoszi gondolat egy újabb bőrben: 
"többé nem léphetek ugyanarra a jég
re".

Mindig szétfeszíti az embert a ket
tősség. Feltételek szabódtak. Vergődni 
vagy álmodni? — kérdi a csábító an- 
gyaL

Utóhang: "miért fél mindenki a sa
ját igazolványképétől?" (11. old.)

"Úgy néztek rá, mint aki félreértett
valamit, pedig csak beszélt." (10.
old.)

Rövidebben:
A LÉT KARNYÚJTÁSNYIRA  

VAN.
SZABAD LEHET AZ EMBER 

MÁSOK NÉLKÜL.
A GYÜMÖLCS PIROS, NEM A 

KERÍTÉS.
LENG KÖRÜLÖTTEM A VILÁG 

BONCNAPLÓJA.
MINDEN NAP A HETEDIK.
PIHEN ÉS GYÖNYÖRKÖDIK AZ 

ISTEN.
A VILÁG OTTHAGYTA A HAR

MÓNIÁT.
A MŰVÉSZET KERESI.
SZÉP A SÖTÉTSÉG IS, HA SZÉP 

A CSEND.
A KISGYEREK ELOSZLOTT AZ 

ÉJSZAKÁBAN.
AZ ÖNTUDAT A HIÁNYBAN, 

AZ EMBER AZ ÉLETBEN.
A GONDOLAT KERING ÉS ÚJ 

ÉLETRE TÖR

(KISEBB SZAVAKAT KERES A
VILÁG, MINT A lét.)

KOM ÁROM I TÜNDE

Kontra Ferenc: Nagy a Sátán biro
dalma. Forum Kiadó, Újvidék, 1991.

Timovan Vid: Don Quijote

Végső kérdés
mi az, ami 
elmondható

Zseniális hóbort kerített hatalmába,
a grafománia, más néven írásdüh.

Zuhognak a szavak az olvasóra, 
időnként szinte követhetetlen gyorsa
sággal, barokkos hömpölygéssel. A 
szerző zseniális hóbortjának végter
mékei (exkrementumai) ezek a szöve
gek. A bőbeszédű emberek közvetlen
ségével szólnak és szólítanak meg. 
Még a legobjektívabb szöveg mögött 
is ott a mesélő; a beszédhelyzet és a 
játékszabályok be vannak kódolva a 
sorok közé: a szerző, a "nagystílű ha- 
zudozó”, rejtőjenős alapállásban, és a 
kalandra éhes olvasó; mindkét fél ré
széről igényeltetik némi infantiliz- 
mus, amennyi a mesemondáshoz és 
-hallgatáshoz vagy akármilyen játék
hoz kell. Az irónia nem csupán stílus
eszköz, hanem a világ szenúélésének 
módja, kísérlet a szöveg lebegtetésére, 
távoltartására. Ha sikerül, a kritikus 
értékhiánnyal vádolja a szövegeket, 
mert nincs olyan norma, amit meg ne 
kérdőjelez(het)nének. Ezért Garaczi 
számára a nyelv több mint eszköz. A 
nyelv ezeknek a szövegeknek tere, 
anyaga és főszereplője. A mozgástér 
(egyaránt értendő rajta tér- és idővo
natkozás) a nyelvi logika határain be
lül van, minden megtörténhet ezek
ben a szövegekben, ami a nyelvben és 
nyelvvel lehetséges. C'A fehér kutya 
színe fekete. A tyúknak három lába 
van. A hegyek pedig énekelnek.")

A szöveg alanyisága olyankor a 
legszembetűnőbb, amikor a szerző ki
szól belőle ("szövegromlás", "küzde
lem az epikával"), vagy amikor poéta 
doctus módjára — ez a legkisebb el
lentmondásban sincs azzal, hogy ösz
tönös író, gyakran szabadötletes mód
szert követ — kikovácsol egy-egy 
szerkezetet vagy felszíni elemet.

Garaczi nem művel tiszta műfajo
kat, de felhasznál bizonyos műfajokra 
jellemző szerkezeti és stíluselemeket. 
Mese, novella, karcolat, példázat, pró
zavers (néha rímes) műfaji sajátossá
gai keverednek szövegeiben. De ezek 
a műfaji sajátosságok, amelyeket több
nyire csak felvillant, sosem dolgoz ki 
teljesen, viszonyítási alapul szolgál
nak Garaczi kilengéseihez, olvasói el
várásokat indítanak be, amelyeket 
nem teljesítenek. Vagy hiányzik maga 
a bonyodalom egy viszonylag részle
tes szituációteremtés után (farion és 
Laura), vagy éppen csak elkezdődött 
és hirtelen abbamarad (Embernek ma
radni); felépít egy világot, konvenció
kat teremt, az olvasó alig hangolódott 
rá és fogadta el a sajátos logikát, le
bontja, visszavonja (Intés az órzókhöz), 
vagy asszociációs technikával ír (Azóta 
zuhan) — üyenkor az olvasónak újabb 
és újabb szabályokra kell rájönnie. 
Egyik vezércsele a súlypont-áthelye
zés (erre épül az Intés az órzókhöz című 
írása): felvázol egy szituációt, amely
ben vannak központi és mellékfigu
rák. Észrevétlenül átteszi a súlypontot

az egyik mellékfigurára, s abban a 
kontextusban, amelyben az központi 
szerepet játszik, ismét felbukkannak 
olyan epizódszereplők, akiknek a kilé
tét tisztázandó megint továbbterelő
dik a figyelem. Ezért nincs sem fősze
replő, sem fő cselekményvonal, csak 
labirintusszerűen egymásba kapcso
lódó történetfoszlánykák.

Szövegvüágában különböző kul
túrkörök elemei keverednek; a nyu
gat-európai szellemiség nagyjai, Spi
noza, Wittgenstein, Byron; az ameri
kai mozikultúra csillagai, Marion 
Brando és Brigitte Bardot, közel- és 
távolkeleti bölcsek, az ifjúsági iroda
lom irokéz és kecsua indiánjai, nem
zetközi szellemi hagyomány. A cou- 
leur locale-t Közép-Kelet-Európa ad
ja, közelebbről: Magyarország, Pest, a 
Keleti és az Oktogon. Nemcsak név- 
szerűen történnek utalásoka különbö
ző kultúrákra, hanem az illető stílus 
megidézésével is. A kötetet a pesti 
szleng uralja, az utca nyelve, a beszélt 
nyelv, angol kifejezésekkel tarkítva, de 
néhol a Biblia nyelvén vagy keleti 
szent könyvek stflusában szók meg
idézi a századelő kényeskedő dzsent
ri-polgári stílusát Líraibb darabjaira a 
nominális stílus jellemző.

A szövegek között nincs kapcso
lat, nem fedezhetők fel különösebb 
kötetszerkesztési elvek. Mégis, kiraj
zolódik egy sajátos vüág, az összefüg
géseket véletlenszerűen visszatérő 
szavak, motívumok teremtik meg (csi
ga, zsír, bogár, fog, kövirózsa). Garaczi 
egyéni mitológiájában biblikus ele
mek, főleg apokaliptikus képek keve
rednek profán elképzelésekkel.

NEHÉZ BÁRMIT MONDANI. 
HAMM ÉS RECCS, ÉS BEKAPOK 

EGY VITAMINT. EGY FÜRGE 
TOLL LEÍRJA, EGY FÜRGE

PILLANTÁS MÁR FUT IS RAJTA 
VÉGIG, EZ A SZÓ,

MEG EZ, ÉS NINCS KEGYELEM. 
A KIMONDÁS KÉNY

SZERÉTŐL FULDOKL ANI. A VI
LÁG A BESZÉLEK SZÓ 

FELROBBANÁSA.
A nyelv a főszereplő: a kötet a be- 

szélésről szóL az élet állandó alapzaján 
ról; nem az a lényeg, mit mond, ha
nem, hogy hogyan mondja. A kőié! 
végső kérdése: mi az, ami elmondha
tó?

A nyelv az, ami a vüágba a hazug
ságot hozta. A nyelw el dolgok, viszo
nyok teremthetők és vissza vonhatók.

Egyrészt itt a szóáradat, a szöveg
menés, másrészt a szinte értelemza
vart okozó elhallgatások, felütéssel 
való befejezések. Néha túlbeszéL más
hol szigorúan, szaggatottan adagoL 
úgy tűnik, öncélú, az olvasó nem ér
dekli. Ez a nyelv felszíne alatt lappan
gó iszonyat ("Azért nem fogalmazok 
pontosabban, hogy ne keltsek páni
kot.”), az elmondhataüanságé. Áz el
mondhatatlan nem áll semmivel jel-je
lölő viszonyban. De valamivel valami
lyen viszonyban igen. Indirekt módon 
felidézhető C'Durr!").

Ez az értelme a bőbeszédűségnek: 
saját hiúságának, kudarcának bizony- 
sága.

ZAYZON RÉKA

Garaczi László: Nincs alvás!, Pesti 
Szalon Könyvkiadó, 1992
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CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban)

4. G y ó n ó szék
Mióta Fülöp bácsit megláto

gatta egy reggel a drága jó Gut
man úr, az utcabeli férfiak is 
mindegyre felkeresték. Ült kipár
názott székében Fülöp bácsi, fü
tyült három foga közt a levegő, és 
gyakran elcsurrant a nyála, gyön
gyösen siklott le az álián. A láto
gatói borotválták, és közben 
beszéltek neki. Törülközőt kerí
tettek megnyúlt, ráncos nyakába, 
és sercegtették képén a kést. O 
meg igyekezett felfújni az arcát, 
ha kényesebb részhez értek. Mű
ködött azért valamelyest.

Amint végeztek a borotválás- 
sal, az ajtó kilincsébe akasztott 
nadrágszíjon kifenték a pengét, 
hogy a következő látogató is 
használhassa. Fülöp bácsit napjá
ban háromszor is megborotvál
ták az utcabeli férfiak. Mondták 
közben a magukét. Fülöp bácsi 
hallgatta őket, de kibeszélni sem
mit nem lett volna képes. Szája 
sötétjében vastagon botladozott a 
nyelve. Megszegzett szeme ah
hoz képest értelmesen derengett 
már, és néha a plafonra emelte. 
Házasságtörésnél súlyosabb vét
keket hallhatott ilyenkor. A 
mennyezet repedezni kezdett, ta
lán a sok nézéstől.

Becsukták az ablakot, pedig 
meleg őszünk volt, s a befülledt 
szobában könyítettek leikükön a 
férfiak. De lehet, hogy néhány 
asszony is. Ha jártak hozzá asz- 
szonyok, akkor sem az özve- 
gyebbje, mert azok könnyen 
gyanúba keveredhettek volna 
egy ilyen özvegykúróval. A láto
gatók hoztak is ezt-azt, pépes 
körtét, hígpalacsintát, és soha 
nem tudták eléggé eltakarítani a 
nyomait. Fülöp néni a körtecsut
káról és a sörszagról mindannyi
szor felfedezte, hogy az ura 
megint gyóntatott.

A sörrel előbb a boltos próbál
kozott, de hogy Fülöp bácsi elé
gedetten  cuppogott tőle, a 
többiek is hoztak. Betöltötték a 
hervadt szájába, egyenesen az 
üvegből, s ha elég gyorsan mű
ködtette a gigáját, nem csurgott ki 
az egész a ferde ajkai közül. El-el- 
bóbiskolt az itatás után, s olyan
kor bátrabban lehetett neki val
lani, egyenesen a szőrös fülébe.

A sört Fülöp néni tiltotta, és 
valahányszor megérezte férjén az 
erjedt szagát, rikácsolva szidta az 
itatókat, hogy őt is meg akarják 
özvegyíteni. Ebből a kiabálásból 
értesültünk mi is, két házzal 
odébb, hogy mekkora lelki for

galmat bonyolít le Fülöp bácsi, 
amikor nincs otthon a felesége. 
Ne fújjátok az orra alá a füstöt, 
kiabálta máskor, és ebből tudtuk, 
hogy Fülöp bácsi helyett cigaret
táznak is az utcabeli férfiak, és a 
néni korábban érkezett haza a 
gyerekei iskolájából, ahova taka
rítani járt.

De azért szabadnapjukon to
vább söröztek, cigarettáztak és 
beszéltek az utcabeli férfiak. Fü
löp bácsi időnként, s ahogy lá
badt, egyre gyakrabban, oldal
vást a soros borotváiéra pillan
tott. Ezt mindannyiszor biztatás
nak vették a kliensei. Paphoz 
gyónni nem jártak, meggyőző

désből vagy félelemből, nehogy 
reakciós hírük keljen. De sok dol
got eláshattak magukban, amit 
italosán sem fedtek fel a barátjuk
nak, a feleségek pedig hallani 
sem akartak olyasmiről, amit 
csakis egy néma embernek lehet 
elmondani. Meg aztán Fülöp bá
csi bizonyítottan esendő volt, el
végre az egyik özvegyasz- 
szonyunk ágyában találta s ütötte 
meg a szél, a drága jó Gutman úr, 
és így nyilván nem ítélhetett túl 
szigorúan. Tanulhatott is a saját 
kárán, ülhetett ott magának böl
csen vagy elhülyülve, egyre 
megy. Most inkább örvendenie 
kellett a társaságnak, a bizalom
nak és a segítségnek, nem ítélkez
nie. Segítettek is neki, tényleg. 
Gyorsan kirántották csóré feneke 
alól a szőrpámát, ha túlságosan 
tágra nyitotta a szemét. Ez a gu- 
vasztás azt jelentette, jaj, Istenem,

mindjárt összevizelem magam. A 
tonettszék közepét apám fűré
szelte ki, lábai közé lavórt tettek, 
csak a párnát kellett kihúzni Fü
löp bácsi alól az alkalmas pilla
natban, s boldogan csurgathatott. 
Kilógott a székből némileg. Ez 
senkinek nem volt kellemes, se 
mint látvány, se mint hang, de 
megérte elviselni. Ennyi áldoza
tot meghozhat bárki, hogy cseré
be végighallgassák.

A tetejébe sajnálni is lehetett 
ilyenkor. A szánalom elnyomja a 
bűntudatot. Az egészség önhitté 
tesz. A betegség kimutatja a gőg 
természetét — mondta apám egy 
kicsit elbúsulva, s ettől rém okos
nak látszott.

Télire Fülöp bácsi ismerte az 
összes kínos családi, kenyérgyári 
és vasúti ügyeket, de még a pisz
kosakat is. Felmondhatta volna, 
ha tud beszélni, hogyan cserélik 
takarmánykrumplira az étkezésit 
a kenyérgyárban, és mi mindent

sütnek tréfából vagy véletlenül a 
veknibe a pékek. Tudta, hány bir
káját tartja a hegyen, a közös álla
mi nyájban a néptanácselnök, és 
ki hozza le neki az ordát, zsendi- 
cét, hogy cserébe építkezési enge
délyt kapjon. Hallott olyan vasúti 
suskusokról, amikről soha nem 
értesül, ha gurításvezető marad. 
Ami tiltott szállítmány volt, most 
mind átment a szobán.

Leginkább m égis sz ív 
ügyekben fordultak hozzá, me
lyekről így elmondva többnyire 
kiderült, hogy nemi ügyek. A buj
kálás a feleség elől rémségesnek, 
ugyanakkor izgatónak bizonyult. 
A feleségről is kiderült ez-az, 
aminek nem kellett volna. Úgy 
kiforgatta a lelkét, hogy még el is 
sírta magát egy-egy vasmun
kásszerű ember, aki a saját fiát is 
képen törölte, ha bőgni látta. Úgy 
hordták hozzá a bánatukat, mint

egy vámudvarba. Hovatovább 
egyre bizalmasabbakká, már- 
már szemérmetlenné váltak, va
lam i öngerjesztő m ódon. 
Mondták, mondták, és észre sem 
vették, hogy már politizálnak is. 
Egy évszázadot kioszthatott vol
na a bíróság mindazért, amit 
összehordtak a szovjetekről, aki
ket már lehetett utálni, s az ame
rikaiakról, akiket m ég nem  
szerettek igazán, csak a segélyt 
várták tőlük.

Fülöp bácsi pedig csak ült me
redten, mert másként nem is tu
dott volna. Hórihorgas teste, a 
széken háromba törve-tagolva, 
béna volt, de nedvdúsan élt, vi
rult a palacsintától, a sörtől és a 
megtiszteltetéstől. Bal keze göbös 
ujjaival markolászta már térdén a 
pokrócot, ha túlságosan hajme
resztő bűnökről hallott. Kará
csony felé  oda jutott, hogy  
tanácsokat is adott. Úgy forgatta 
a fekete szemét, úgy fintorgatta 
az orrát, vagy emelte meg a mu
tatóujját, hogy abból érthetett, ta- 
nulhatott, aki képes volt 
ilyesmire.

Szentestén aztán addig éne
kelték neki a Mennyből az an
gyalt, amíg megmozdult a felső 
ajka. A családban ettől szeppen- 
ten benne szakadt az ének. Attól 
kezdve féltek tőle az ismerősei. 
Tényleg, amikor egyszer meg
néztem, elég félelmetesnek hatott 
az a félig-meddig mozgása. Mint
ha élne, de nem egészen. Mintha 
holt lenne, de nem igazán. Meg az 
a rengeteg tudása, amiről nem le
hetett tudni, mihez kezd vele, át
viszi a mennybe, pokolba, vagy 
elfelejti legalább,esetleg tavaszra 
annyira fellábad, hogy elmankó- 
zik vele az első hivatalig.

Fülöp bácsit, mióta úgy lát
szott, hangra kap, már csak a na
gyobbik fia borotválta. A 
szőrpárna gyakran átnedvese
dett, mert nem volt, aki kirántsa 
alóla a kellő pillanatban. Ült a 
nyitott ablaknál, próbálta meg
különböztetni a verebet a csóká
tól, megtanulni, melyik irányba 
nyílik a kapujuk. Egyszer még 
egy pimasz vadgalambot is el
hessentett a párkányról a jobbik 
kezével. Fogadásokat kötöttünk, 
melyik szót mondja ki elsőre. Én 
a sörre tettem.

Tavasszal Fülöp bácsi azt 
mondta: hóbelevanc. Nehezen ej
tette ki, előbb csak annyit értettek 
belőle: hó, aztán hogy: franc— és 
egyiket sem tartották helyénvaló
nak. Az udvaron serkent már a 
fű, a liliomgumók is megeredtek, 
a franc meg nem illett a helyzeté
hez. Elvégre ilyen kényelmes éle
te eddig még nem volt, hogy a 
falatot is a szájába rakják, a seggit 
sem enkezévd kell ki törülnie. Fü
löp úr azonban konokul ismételte 
a hót s a francot, amíg ki nem

» » »  folytatás a 12. oldalon
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» » »  folytatás a 11. oldalról 
mondta egyben: hóbelevanc Ettől 
minden megváltozott.

Néhány hét múlva annyira vit
te, hogy kiderült, arról van szó: 
szedje a fia a hóbelevancát, és tűn
jön el a háztól. Túl sok marhaságot 
összebeszélhetett ez a nagyobbik 
fiú, a lakatos, amíg úgy hitte, hogy 
nem hallja az apja, s ha mégis, 
majd csak az angyaloknak mond
ja vissza. Ezután a kisebbik fia bo
rotválta Fülöp bácsit, a nagyobb 
hátraköltözött a nyári konyhába, 
s derékba törve osont ki-be a ka
pun, az apja látómezeje alatt. A 
kisebbik fiú elunhatta a borotvá- 
lást, mert szakiskolába iratkozott 
a szomszéd városba. így lett belő
le mérnök a végén: unalomból és 
utálatból.

A néninek nem állt rá a keze a 
késre, Évi, a lányuk pedig sikított, 
ha csak meglátta. Férfiembert 
nem lehetett találni, aki leszedje 
róla a szőrt, és kikeletre zord pró
fétakinézete lett Fülöp bácsinak. 
Fekete-fehér csíkokban lógott a 
szakálla, s a vadgalamb csipegette 
ki belőle a kenyérmorzsát.

A férfiak az ablakon pislogtak 
befelé, hogy miképpen áü a beszé
lőkéje. Most ők forgatták a szemü
ket, vagy kacsintgattak némán 
Fülöp bácsira, ahogyan ő tette, 
amíg m ég boldog beteg volt. 
Szombatonként, estefelé ketten- 
hárman is megálltak a ház előtt, a 
nyitott ablaknál, s nagy hangon 
dicsérték a kenyérgyárat, a vas
utat és a tervteljesítést. Kiabálva 
mesélték egymásnak, miféle fi
nomságokat süt-főz a feleségük, s 
hogy milyen ügyes keze van a 
gyereknek. Fülöp bácsi ekkor már 
mosolyogni is tudott. Igaz, hogy 
dühítő vigyomak látszott a ferde 
arcán.

Az utcabeli férfiak sorolták ott 
egymásnak, hogy mi mindent ki
találtak Fülöp bácsi szórakoztatá
sára, amíg az élet-halál között 
lebegett egy lyukas széken. Telje
sen kifacsarták az agyukat, hogy 
felvidítsák valami jó zaftos disz- 
nósággal. Mert Fülöp olyan fajta, 
hogy csak a borzasztóságoknak 
tud örvendezni, az esik jól a cigá
nyának, ha rosszat hall az ember
társairól, ha már mondani nem 
tud. Csak rá kell nézni a hülye, 
csempe vigyorára. Bement hozzá 
az ember, ugyebár, hogy kimossa 
a szarból, ez meg ott trónolt, és 
sajnáltatta magát. Megjátszotta 
közben a mindentudót. Elvégre 
kicsoda ez: maga az Úristen? Csak 
mert a halálán volt? Még azt is 
meggondolta, abban is csalt ez a 
Fülöp. Tavasz végére, amikor Fü
löp bácsi tiszán kimondta: hóbele
vanc, senki nem állt szóba vele. 
Apám egy délután levágta a sza- 
kállát, s akkor látszott, hogy Fülöp 
bácsinak a szőre alatt olyan fe
szes-kerekké vált az arca, akár egy 
csecsemőnek.

SZÁSZ JÁNOS
CARNET MONDÁIN

Clinton szaxofonja
Amerika újsütetű elnöke alapvetően elüt e- 

lődeitől. 1) megtagadta annak idején, hogy be
hívója ellenére részt vegyen a vietnam i 
háborúban, és 2) kitűnően szaxofonozik. Nem
rég dzsesszestet rendeztek a Fehér Házban, a 
műfaj kiváló előadóművészeivel együtt fellé
pett az elnök is. A mélabús hangú fúvóshang
szerrel a kezében, fúvókájával ajkai között 
Clinton egyáltalán nem hatott a világ első szá
mú hatalmának gazdájaként, s ha ő a világ ura, 
hát akkor a zenélő eínök egy harmóniákban 
együttlélegző világ urához hasonlított. Igaz, e 
minden zenével együttjáró felszabadultság ta
lán csak Amerika gondtalanságát tükrözi, de ha 
recesszióra gondolunk s munkanélküliségre, 
ami velejárója, máris ráncok redőzhetik az elnök 
homlokát, s attól sem alhat éppen jól, hogy 
ENSZ-csapatok minőségében katonáinak bün
tetőhadjáratot kellett végrehajtaniuk Szomáliá
ban, nem szólva a 23 Tomahawk rakétáról, mely 
az iraki, vagyis bagdadi kémhivatal épületét 
porig bombázta, s ugyancsak nem szólva arról, 
hogy a katonai akcióknak Szomáliában és Irak
ban civil áldozatai is voltak...

De persze Clinton gondjai messze nem ha
sonlíthatók egyéb elnöki fejfájásokhoz. Major 
miniszterelnököt azért bírálják, amiért sohase 
mosolyog, Iliescu elnököt azért, mert állandóan 
mosolyog, de gondoljunk Mitterand elnök szo
rongásaira, akinek pártja ellenzékké töppedt, s

Major Ildikó festménye

akinek bele kell nyugodnia abba, hogy mindun
talan az új, pártjával szembenálló parlamenti 
többség és kormány eljárásait és rendeletéit el
lenjegyezze. Rossz idők járnak az elnökökre. 
Mubaraknak ürül az államkasszája, mert a fun
damentalisták az országnézőbe jövő idegenek 
ellen követnek el merényleteket, és ezzel elri
asztják a Egyiptomba menendő turistákat. Se- 
varnadze, akinek egykori szovjet 
külügyminiszterként sok minden sikerült, most 
grúz elnökként nem tud megbirkózni az abház 
szakadárokkal. Kravcsuk ukrán elnöknek őszre 
kiírt népszavazást kell megszerveznie ahhoz, 
hogy atomhatalmi nyergében maradhasson. Jel
cin elnök gondjainak listáját felírandó több rizs
ma papír szükséges. Col volt brazü elnök 
vallomásaiból kiderül, hogy választási hadjára
tát a Mercedes Benz cég is támogatta egymilli- 
árd dollárral. És mit mondjunk a sokféle olasz 
elnökökről? Nehéz az elnökök sorsa, sokba ke
rül elnökké lenni és megmaradni a bársony
székben.

Vannak persze örvendeztető jelenségek az 
elnöki háztájon. Tansu Ciller török miniszterel
nök-asszony tiszteletére több képviselő leborot
válta bajszát, jóllehet az ősidők óta a férfiasság 
török szimbóluma. Mondhatnék, ezzel szem
ben egy stockholmi vendéglőben Carl Bildt 
svéd miniszterelnök arcába vágtak egy nagy 
adag szalmakrumplit. Persze jobb az ilyen bal
eset, mint a felrobbantott török vagy srí-lankai 
elnöké. S akkor mindjárt mondjuk is el, hogy 
Charles Crenshaw, hajdan dallasi sebész, annyi 
év után bevallotta, hogy a Kennedyt ért fejsebet 
elölről lőtt golyók ejtették, az egész hivatalos 
mesét a Dallas és Washington között retusált 
röntgenfényképre alapozták. Egyébként is vilá
gos ma már, hogy az összeesküvést Lyndon B. 
Johnson, az egykori elnök irányította, a CLA és 
FBI segítségével.

Egyszóval nehéz kenyér az elnöki kalács. 
Nem irigylem én se Ha veit, aki a cseh és szlovák 
válás emberjogi megoldásával bíbelődik, se Wa
lesát, akinek az előrehozott választások miatt fő 
a feje, még kevésbé azeri kollégájukat, Elcsibejt, 
aki még tegnap elnök volt, de ma már nem az. 
Hanem összehúzott szemmel nézem Müosevic, 
Tudjman és Izetbegovic elnökök munkásságát, 
akik képtelenek politikai, tárgyalóasztalnál el
dőlő megoldást találni. Minek következtében 
ma totális háború dúl a volt jugoszláv térségben, 
mert szerbek harcolnak a muzulmán bosnyákok 
ellen, úgyszintén horvátok szintén ellenük, de 
van úgy, hogy horvátok és muzulmánok szer- 
bek ellen, és persze szerbek horvátok ellen. A 
három elnök szorongó éjszakáihoz képest Giu- 
lio Andreotti volt olasz miniszterelnök lemon- 
datása és mentelmi jogának hatálytalanítása 
kapcsolatai miatt a Maffiával, igazán enyhe ré
málomhoz hasonlítható csupán.

S mindezenközben Clinton szaxofonozik. 
Most éppen nem gondol gondjaira, Amerika 
segélypénzeire, melyeket bőven osztogat olyan 
országoknak, ahol az emberi jogokat megsze
gik, megtűri Haitiban a katonai diktatúrát, ka
tonai h iteleket nyújt a dem okratikus 
formalizmus országainak. Clinton szaxofonjá
ból a rögtönzött melódiaváltozat, a búgó, édes
bús, mély tónusú zene olykor elűzi azt a lármát, 
hangszennyező recsegést, mely megszüntetné a 
két szívverés közötti csendet. Dobbanás, csend, 
dobbanás, a csenddel elúszó zene. Mi lesz a 
világ szívzörejeivel, szívzűrjeivel? A zene gyó
gyít. Legyünk türelemmel?
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N A G Y  JENŐ

EMLÉKKÉPEK JÉKELY ZOLTÁNRÓL
UNOKABÁTYÁM EMLÉKÉNEK, AKI EZ ÉV ÁPRILISÁBAN TÖLTÖTTE VOLNA BE 80. ÉLETÉVÉT.

Befejezd rész
A  negyed ik  em lékképem  Magyárváikon, 

Kalotaszegnek ebben a gyönyörű fekvésű 
Vlegyásza alatti falujában eltöltött közös 
nyaralást idézi föl. Ebben a kicsi felszegi fa
luban volt nagybátyánk, Kónya Gyula refor- 
m átus lelkész. Felesége, édesanyáink  
testvére folytatója volt Kalotaszeg nagy
asszonya, Gyarmathy Zsigáné áldásos tevé
kenységének, a kalotaszegi népművészet 
egyik ágának, a világszerte ismert varrotta- 
sok felkarolásának. Szépen tartott, tágas pa
rókia csendjébe azonban gyermekkacagás 
nem vegyült. Ezért nyaranta az unokaöcs- 
csök és unokahúgok néha több hetet tölthet
tek a papi gyümölcsösben meghúzódó 
zsindelyfedelű kerti lakban, ahogy ott ne
vezték "pavillonban". így vittek ki minket, 
Zsolit és engem is nagybátyámék magukhoz 
1933-ban, és lettünk néhány hétig a pavilion 
lakói. E tartózkodás emlékét és sok élményét 
örökítette meg Zsoli Medárdus című regényé
ben, amelynek első fejezete alcíméül ezt írta: 
"Les vacances d'un jeune hőmmé sage". Be
lőle szemelgettem ki néhány részletet, hogy 
érzékeltessem, milyen érzéseket váltott ki 
Zsoliban— a regény Ivánjában— ez 
a zárt havasi falucska világa a Me- 
dardussal beköszöntő esős, boron- 
gós hetek folyamán.

"Iván gyönyörködve nézett szét 
a kis szobában. Az egyik sarokban 
világos festésű, kék alapú kalotasze
gi szekrény, az ablak előtt varrottas 
terítőjű asztalka, kedves parasztszé
kek körös-körül. Mosdó, két veder, 
egy cserépkanna, pohárszék, falité
ka, s anyás gonddal elrendezett ház
tartási holmik mindenfelől. [...]

Most vette csak észre, hogy egy 
függöny valami ajtónyílást takar ott 
a szekrény mellett, a fal közelében.
Úgy látszik, elfelejtették erre felhív
ni a figyelmét. Fogta a lámpát s meg- 
indult ve le  az ajtónyílás felé. 
Óvatosan szétrebben tette a régi, für
dőlepedőszerű függönyt s bevilágí
tott. Egy m ásodik heverő volt 
odabent, az övénél háromszorta ki
sebb szobácskábán. Régi képeket lá
tott a falán, melyeket még édesanyja 
s nagynénje festettek felsőiányisko- 
lás korukban s egy vasdarabot is 
talált a kicsi ablak sarkában, mely 
valam i régi kapupánt lehetett.
Olyan volt mint egy otromba, bar
bár kard. Fogta, párat suhintott vele 
a levegőbe, aztán bevitte magához s 
asztalára tette. Most érezte, hogy a 
régóta zárt szoba levegője erősen 
fülledt, nyirkos, hideg; kinyitotta 
hát az egyik ablakot [...] Nagyszerű 
cseresznyevirág-illat tódult be a sö
tét kertből s lentről, a falu völgyéből 
a mélységből, mintha tó fenekén 
mocorognának kicsi világító álla
tok.

— Hát itt vagyok — sóhajtotta s 
teleszívta mellét a sötéttel."

Zsolival nagyokat kirándultunk, bejár
tuk a kert mögötti fenyvest, a Tunyát, a Ma- 
gyargyerőm onostor és Valkó között 
emelkedő koporsó alakú Sulyomot és a csú
csos Malatót, amelynek tetején 1848-ban 
akasztófa állott — ezért a nép nevét "mula
tóval" magyarázta, mert sok élet "múlt" ki ott 
—, bebarangoltuk a Szent László pénzzel 
borított temetőt a dn terem körül, lejegyez
tük a kopjafák és sírkövek érdekesebb felira
tait és egyikét-m ásikát többször 
elismételtük. Zsoliban így találtak vissz
hangra a kopjafákon olvasott sorok:

Im itt a vén Csukás csordás alussza 
Krisztusában örökös álmait.
H űn órizé faluja barmait, 
ötven évig a szemét bé se hunyta!
De most immár békével alhatik, 
ki sem zavarja vackán.
Ez a jussa.

(A  vén csordás tem etése. Sírfelirat 
. Magyarvalkó, 1933)

Aztán egy borongós délelőtt nekifog
tunk, hogy megörökítsük itt-tartózkodásun-

kat: a pavilion melletti földbe ásott kőoszlop
ba bevéstük nevünk betűjelét: JZ, N J1933.

Zsoli nagyon élvezte a falu bolygatatlan 
életét, elbeszélgetett a fiatalokkal és öregek
kel, de különösen kedvelte a vasárnapi tán
cot, amelyet a falu fiatalsága egy-egy nagy 
csűrben rendezett. A legényekkel együtt tán
coltatta meg a leányokat és menyecskéket, s 
a legények, de a házasok is szívesen enged
ték át neki táncosukat, ha Zsoli táncra felkér
te őket:

[...] délután hetykén roptuk a táncot: 
"Aranyos Anna, eljön-e velem? 
ilyen táncot maga sohase látott, 
ilyen táncos maguknál nem terem, 
elámultatjuk ketten a világot!"

S járta velem aprózván a menyecske, 
nehéz csizmák alatt rengett a csűr:, 
táncunk népek kíváncsi szeme leste —
— még megbicskázmk itt végezetül, 
gondoltam én Kisannát eleresztve — olvas

hatjuk a Kalotaszegi elégia című versében, 
amely tulajdonképpen a valkói tartózkodása 
élményeinek lírai foglalata. Élveztük a kötet

len életmódot, amelynek Zsoli fő
leg azért örült, mert az alapvizsgája 
előtti kötöttségtől megszabadult és 
vizsgáját sikeresen tette le. Zsoli- 
Iván a Medárdusban így emlékezik 
vissza erre a nyomasztó időre: 

Álmában francia mondatokat 
kezdett hadarni a Lanson iroda
lomtörténetéből. Aztán a magyar 
kódexek mnemotechnikai rövidíté
seiből állította össze azoknak 
hosszú és különös névsorát. Egy 
kopasz, rózsaszínre borotvált, to- 
jásdad fej táncolt előtte. Ferde lef- 
fedt-ajkú szájából, vörhenyes 
bajusza alól pusmogva jöttek eíő a 
francia szavak. Irtózás, félelem, 
nagy elkedvetlenedés támadt ben
ne fájdalmában. De már ott ült a 
zöld asztal előtt s a rózsaszín-fejű 
ember foghúzót vett a kezébe.

De szerettünk elüldögélni va
csora után a parókia tágas konyhá
jában is, ahol nagynéném ék  
mindenese, Rózsika, aid családtag 
számba ment, színesen beszélt a fa
lusiak mindennapi életéről, hiedel
meiről, a leányszöktetésekről és a 
Fehér Emberről, aki éjfélkor, ami
kor a templom harangja elkongatja 
a tizenkettőt, megjelenik az éjszaka 
kintjárók előtt. Mindez nagyon fog
lalkoztatta Zsoli képzeletét, hiszen 
esténként magunk is a temető mel
letti ösvényen mentünk fel a paVil
lonba aludni.

Egyszercsak nagy csörömpölést 
hallott felülről — olvassuk a Medár
dusban —, mintha a kerti ház kicsi 
tornyából jött volna, hogy szíve 
kulcscsontját kezdte kalapálni ijed
tében. Aztán vagy tíz másodperc
> » »  folytatás a 14., 15. oldalonA valkói tem plom
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» > » >  folytatás a 13. oldalról 
múlva nagy kondulás gyűrűzött be az abla
kon s utána még tíz hallatszott. így műkö
dött az öreg templom tornya a hegytetőn a 
kopjafák erdeje felett! Tizenegy óra volt. [...] 
Túl a nagy templom körüli temetőkertből 
átnézett egy-egy friss, fehér kopjafa. A temp
lom pedig a nappali távolsághoz képest 
ijesztően közel, szinte a kerítés tövéből nőtt 
ki s úgy sötéüett ott a domb tetején, négy 
fiatornyával az egyre világosodó égbolt 
alatt, mint egy partra vetődött, viharvert bár
ka [...] A templom alatti kripta nemeseinek, 
a két százada elhalt Havadfőyeknek (érstd: 
a Valkai család tagjainak) kísértő, cafatos-ru- 
hás alakjai! [...] Mintha valaki járt volna mel
lette a fűben. Nem mert körülnézni; csak állt 
a temető felé fordulva, hogy minél nagyobb 
félelemre tanítsa magát.

A lépéseket tisztán hallotta maga mögött. 
[...] De a lépések eltávoldtak, s mintha hallot
ta volna, hogy nemsokára óvatosan fordítják 
a kerítés kapujának fakilincsét, s mintha las
san ki is nyűt volna s be is csapódott volna a 
kapu. De az úton senkit sem láthatott. [...] 
Lassan kinyitotta a tornác kicsi ajtaját, majd 
a szobájét, gyufát gyújtott és fellobbantotta a 
petróleumlámpa lángját. Körülnézett, bezár
ta az ajtót. Gyorsan levetkezett és bebújt az 
ágyba. Ebben a pillanatban tizenkettőt ütött 
a toronyóra.

Nem kevésbé plasztikus az a kép, amely
hez az élményt egy vasárnapi istentisztelet 
nyújtotta: Ott állott a kóruson, jobbra az or
gonától. A kántortanító, [...] már a billentyű
kön tartotta hatalmas, nehéz-kézimun
kákban edzett kezét [...] Roppant sírással, 
zokogással, sóhajtozással szólalt meg az or
gona. Lent a két padsor előtt meghajtott fő
vel jövögettek  már befelé a férfiak. 
Csizmájuk tompán kondult bele az orgona
szóba. Odavonultak a kórus alá s rendes 
helyére állott mindenikük, imádkozott mé
lyen leszegett fővel, aztán méltóságteljesen 
leült. Az asszonyok s a pártás leányok jöttek 
utánok. Feketeruhás öregedők, színes fiata
lok jöttek-jődögéltek kötény alá dugott kéz
zel, kipp-koppoló, ráncosbokájú csizmában; 
a szószéktől jobbra foglalták el rendes helyü
ket, szemben a kórussal és a férfiak padsorá
val. Az orgona diadalm asan, óriási 
vágyakozó lihegésekkel, sikongásokkal zen
gett, harsonázott, mint egy roppant nagy

tüdő: az árpádkori kerek ablakok ólomab- 
lakszemecskéin cifra megtörtségben vágó
dott be a nap; aztán csend lett, akkora, hogy 
bátran hihette bárki: most, most fog történni 
valami égi csoda! A Kalotaszegi elégiában ezt 
a hangulatot így örökítette meg:

És volt ott egy-két különös vasárnap! 
Templom, cifra ruhák, öreg betűk; 
csontos orcákon, kő ünnepi bánat — 
Zsoltárainkat úgy fújtam velük, 
hogy a pártás leányok megcsuM tak.

A temető, egy temetésnek megrázó lefo
lyása szintén erős nyomokat hagyott Zsoli 
lelkében.

Másnap reggel nagy harangozásra éb
redt a falu — olvassuk a Medárdusban. Meg
halt valaki az éjjel, mondta a nagynénje, [...] 
s nagyot sóhajtott utána. Valóban, a vén Bőd 
János Kossutnak fogták le az éjjel a szemét, 
pár perccel éjfél előtt. Mikor ezt hallotta, 
egyetlen számycsapással megszállotta az a 
hiedelem, hogy az öreges, csoszogó lépések 
a temető felé vezető utacskán, csakis az övéi 
lehettek! El is szerette volna mondani vala
kinek dicsekedve, hogy ő találkozott a halot
tal, de félt a büntetéstől, mely biztosan utói 
fogja érni még azért a gondolatért is még ma, 
mihelyt beesteledik. [...] Az öreg részeges 
ember, a tegnap éjjeli halott jutott eszébe. 
Azt mondják — aznap mindenki róla beszélt 
— meggyulladt benne a pálinka. A sírban is 
égni fog, kicsap majd a hantból a kék szesz
láng s frászt kap, aki meglátja! Milyen retten
tő lehet az a vénember a koporsóban, 
gondolta, s szeretett volna mindenféle más 
dologra gondolni még, hogy a riasztó képe
ket elhessegesse.

Ahogy teltek a napok, egyre nyomasz
tóbbnak találta Zsoli a valkói vüágot: a hete
kig tartó esőzés, a Vlegyászáról lehúzódó, 
mélyen szálló fellegek — úgy érezte, szinte 
elzárják a világtól. Hirtelen összecsomagolt 
és bemenekült Kolozsvárra. Valkótól így bú
csúzott el:

[...] Almafák közt, napsávos félhomályban, 
ezüstösen áll a kis pavilon; 
előtte egy sor bimbószárú mályva, 
és bent anyámtól képek a falon, 
bámulnak vissza kisleány korába.

Valkói templombelső

Itt éltem én Kilencszázharminchárom 
esős nyarán, kábán, álmatagon; 
hogy nem pusztultam el, most is csodálom: 
halálvággyal telt el minden napom 
ezen az ázott-kosborszagú nyáron. [...]

Tülkét a kondás kétpofára fújta, 
ökömyomban, kerékvágásban állt 
utcánkban Medárdus fekete lucska.
"Én itthagyom ezt a szegény határt,
Isten megáldjon, hajnalos falucska.

Szálljon áldás a vén parókiára 
s akiből ittam, rád is, régi kút; 
kinek e földet itt kell hagyni máma, 
sirassátok meg a bolond f iú t ." [...]

És ottmaradtak csendesen anyámék, 
üres székemre már a macska ült; 
s nélkülem itták a reggeli kávét 
a papüakban, hol helyem kihűlt.
Úgy sírtak, mintha Hondurasba' járnék.

"Úgy volt, m int a mesében, mondogatták,
6 is a Tó félé vévé útját,
vízi tündérek hívják, csalogatják —
A  kapu nyitva még, Rózsika tedd bé.
Szegény úrfit nem látjuk sohatöbbé."

(K alo taszeg i elégia, 1936)

Aztán kétfelé váltak útjaink, ők Pestre 
költöztek, mi pedig Pápán telepedtünk le. 
ígya harmincas években csakrövidebb-hosz- 
szabb ideig lehettem együtt Zsolival.

Ö tö d ik  em lékképem ben  az villan elém, 
amikor a szénporos, füstös Pestről menekül
ve öccsével együtt néhány hetet töltöttek ná
lunk Pápán. Együtt jártunk fürdeni a pápai 
malom előtt felduzzasztott Tapolca folyócs
ka "széles vizéhez", vagy kerékpároztunk ki 
a közeli Rábához és fölelevenítettük a Sza
mos parti emlékeinket: nagyokat fürödtünk 
és csónakáztunk.De mennyire másabb volt 
azért ez a világ a Szamos partinál!

Zsoli —: szokása szerint — itt is megtalál
ta az alkalmat, hogy megismerkedjék a le
ányokkal. A Medárdus ban pápai ismeret
ségének emlékét idézi fel, amikor valkói 
nagy elzártságában fényképeket vesz elő, és
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sorra megelevenednek előtte a csábító le
ányalakok, akiknek udvarolt, köztük egy pá
pai: A negyedik: a tavalyi nyár tündére, a 
dunántúli városka kis zsidóleánya. Egy kerí
tés mellett áll szandálban, fehér ruhában, 
makrancosán leszegi a fejét; nincs megelé
gedve az élettel, nagy lázadás rí le minden 
tagjáról a képen is. A grófi parkban sétált 
utoljára vele; pávatoliakat leltek s azokat so- 
dorgatták, villogtatták kezükben. Körülöt
tük jó búvóhelyek, bozótok, vén faderekak 
voltak abban a magas falú parkban, és már 
sötétedett. Milyen jó volt elbújni és csak zárás 
után kiosonni a közeledő éjszaka viharfelhői 
alatt! Aztán másnap elutazott, anélkül, hogy 
a lányt viszontlátta volna.

Végül a h a to d ik  képben  már kiléptünk az 
ifjúkorból és egy-egy levelezőlapon vagy le
vélben tartottuk a kapcsolatot egymással: ő 
Pesten élt, én pedig Kolozsvárra tértem 
vissza szüleimmel. Közben azért leutazott 
még egyszer-kétszer Kolozsvárra, velünk és 
írótársaival találkozott. Meglátogatták Óz- 
don Horváth Istvánt, és elmesélte, hogy tré
fálták m eg Bözödi G yörgyöt, amikor 
lefekvése előtt ágyába csalánt tettek.

Zsoli nagyon szerette édesanyámat, aki 
neki keresztanyja volt. Halálakor néhány sor 
kíséretében nekem ezzel a verssel fejezte ki 
részvétét:

H o m o kó ra -já ték  
(Játék—homokóra)

Bözsi néném emlékére
Tulajdonképpen már semmi, semmi sem volt, 
s m i volt, oly rég volt, hogy már csak vala, 
s mindennek ötven-hatvan éve már! 
Teméntelen sok atyánkfia megholt, 
nem egy kis nép és ország meghala — 
s mi idónk is lassanként lejár.

Örvendj, Idő, te bosszuló, konok: 
alázott csontunk holnap por s homok.

*
A  mi időnk is lassanként lejár.
Nem  egy kis nép és ország meghala, 
s mindennek ötven-hatvan éve már.

Teméntelen sok atyánkfia megholt, 
s mi volt, oly rég volt, hogy már csak vala — 
Tulajdonképp már semmi, semmi sem volt.

(1975. december 15.)
A hetvenes években kezdett foglalkozni 

Paget Jánosné Wesselényi Polixéna Olaszhoni 
és Schweizi utazásáról szóló naplójával, azzal 
a szándékkal, hogy meg tudja "határozni azt 
a 'hegedű-hang'-ot, mely az ő esetében is 
egyszeri, utánozhatatlan, senkiével nem té
veszthető" — írta az útinapló megjelenéséről 
írt e lőzetes tájékoztatóban (Kortárs 
XXV/1981.2:289).

Ekkor fordult hozzám is, hogy néhány 
kérdésére próbáljak választ kapni Nemes Sa
rolta grófnőtől, Polixéna rokonától, akinek 
birtokában több családi vonatkozású írás és 
fénykép volt. Ezekről szeretett volna másola
tokat kapni. Nekem küldött levelében ezt 
írta:

Bp. 1979. dec. 5. Kedves Jenőkém! Köszö
nöm, hogy utánajártál a Polyxéna-ügynek és 
felajánlod további segítségedet. Leveled ma 
de. jött meg — máris válaszolok, egyszers
mind kérdéseidre is.

Mindenről kérek fényképmásolatot, ki
véve Paget öregkori képéről — melyet Ko
vács János-féle életrajzból másoltatok ki a 
Széchenyi ktárban. Ha tehát lehetséges, még 
ebben az évben küldj képeket: 1. a gyéresi 
"házról” — melyet Kovács "angol stílusban

épült kastélyként" emleget — 2. a Házson- 
gárd W /esselényi/ kriptájáról, s a címerről;
3. a kvári W.-házról (még akkor is, ha esetleg 
nem azonos azzal, melyet Kovács Paget által 
vásárolt háznak nevez); 4. Hónáról— aki csak 
fogadott lánya ugyan Pagetnek, de 10 éves 
korában az anyjával együtt járja be Itáliát; 5. 
s ami a legfontosabb: W. Polyxénáról! 6. Oli
vérről (áld vagy a fia Pagetnek és Pólynak, 
vagy a Paget unokaöccse — ez az évszámból 
fog kiderülni).

Ha belelapoznál Kovács füzetébe, a vége 
felé, talán az utolsó előtti oldalon, találkoznál 
Olivér anyja festette detnagyságú képének leírá
sával — s a megrázó szöveggel, mely sze
gény asszonynak talán utolsó írói 
megnyilatkozása... Hol lehet ez a festmény, 
ha megvan egyáltalán? Kóródi írása csak ak
kor érdekelne, ha találnál benne Polyxénára 
való vonatkozásokat. (Ha találsz, néhány sor
ban közöld, légy szíves). A többit itt is meg
találom (a Csucsuja-megemlékezést).

S még valami: lehetséges, hogy az Olasz

honi és Svájci utazással írói vénája teljesen és 
örökre kimerült? Ugyanis semmi nyoma a 
bibliográfiákban s lexikonokban annak, 
hogy tollat vett volna házasságkötésük után 
kezébe. Elnyomhatta annyira a hyperaktív 
ánglius személyisége, s a családi, gazdasági 
gondok — hogy tehetségéből bár egy-két 
utólagos emlékezésre, tárcaszerű megnyilat
kozásra sem futotta??...

A Magvető kiadó márc. 1-ére várja az 
anyag leadását (előszó tőlem, jegyzetek Győ
rivel közösen — s a képeket szintén tőlem...). 
Persze az sem baj, ha csak februárban kül
död, amit kértem — de nyugtass meg addig, 
hogy küldeni fogod... Remélem, mindnyájan 
jól vagytok! Sokszor csókolom az egész csa
ládodat, s hálás szeretettel Téged, drága Je
nőkém! Zsoli. U.I. A kiadó fedezi a 
költségeidet!

Zsoli kéréseit teljesítettem, de nem sike
rült mindegyikre választ adnom, mert sem 
Nemes Saroltától — aki akkor már ágyban 
fekvő beteg volt —, sem mástól nem kaptam 
felvilágosítást.

Azután még néhány képeslapot kaptam 
Zsolitól, ezek szövegét is közlöm: Drága Je
nőkém, itt vagyunk a szentgyörgypusztai 
"pavillonban" (értsd, Zsoli kerti házában) — 
s Rád és Valkóra gondolunk! Júliának kéz
csók, tg. ölel Zsoli (még két hölgyismerőse:

Éva és Tünde írta alá a lapot). Kelt. 1980. júl.5.
1981. július 14-én kelt a második képes

lap: Drága Jenőkém! Sajnálom, nagyon saj
nálom, hogy a könyvecske csalódást okozott! 
Nem az én hibám: A képszerkesztő egysze
rűen negligálta őket, előnyben részesítvén a 
régebbieket. A Kortársban viszont — melyet 
márciusban küldtem el Neked és Samunak, 
legalább 5 jelent meg azokból, melyeket az 
Utazásban hiányolsz — az előszó első felével 
egyetemben. Úgy látszik, ez a küldemény 
még úton van a Bácsitorok és Kajántó között 
a bivaly szekéren... Vödnek hálám nem ma
rad el! T /ünde/ elmesélte házsongárdi pe- 
regrinációtokat. Nem tudnál egyszer a 
Kerekes Sámuelék sírkövéről fényképet kül
deni vagy hozni? Csókol mindkettőtöket 
Zsoli.

Az utolsó lap 1981. december 19-én kelt: 
Drága Jenőkém! Nagyon sokat gondolok Rá
tok, s erősen aggaszt egészségi állapotod! 
Utoljára 3 hete emlegettünk Gyulával, aki 
akkortájt indult haza... Utólag — Spätreakti

on gyanánt — mind jobban bánt, hogy akkor, 
amikor leányodék meglátogattak, nem lehet
tem gavalérosabb — mert lehetetlen volt. 
Majd egyszer, talán bővebben is mentegetőz
hetek... Nagy Lacika sem bukkant fel azóta 
Ercsiből, pedig úgy éreztem, megkedveltük 
egymást... Mindenképp megható volt a talál
kozás! Derék ember! Mindnyájatoknak bol
dog karácsonyt és újévet kívánok! Zsoli.

Amikor pedig a Wesselényi Polyxéna 
Olaszhoni és Schweizi utazásának egy  példá
nyát nekem megküldte, ezt írta bele egy cé
dulára: Drága Jenőkém! Fogadd Polyxéna 
könyvét őhozzá méltó kezekből! S vigyetek 
néhány szál virágot nevemben is házsongár
di sírboltjukba — e csodálatos Feltámadás 
alkalmából! Ölel J. Zsoli. Budán, 1981. jún. 3.

Ez volt utolsó üzenete és kívánsága hoz
zám. Rá egy évre ő  is halott volt. De megma
radt bennem és mindnyájunkban emléke, 
ahogy maga megjövendölte:

[...JNemcsak álmomban: napvilágban, ébren, 
mind csak arra járok én, hol itt, hol ott, 
csak itt nem vagyok, hol életem élem, 
lelkem mindig ott, ott lent kóbcrrog, 
búm súlya alatt a padló ropog, 
az új lakók fdű lnek  a sötétben 
s reszketve szólnak: itt jár egy halott! —

(E lh a g yo tt la ká so k  s íra tá sa :2  
Ballada, 1937)

Táncoló valkóiak
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IMREH ISTVÁN

A MADEFALVI VESZEDELEM 
III. Vádlottak padján az áldozatok

1. A Bűnfenyíto
Bizottság
megszervezése
Ezt a kötetet — hosszú hóna

pok tervezgetései rendjén — úgy 
képzeltük el, hogy fedőlapján ez 
olvasható: "Perbefogott széke
lyek". Idő teltével azonban rá kel
lett döbbennünk arra, hogy e 
könyveim, jóllehet tömör és kife
jező, de nem igazat mondó. Tap- 
locán ugyanis, ahol a Bűnfenyíto 
Bizottság (criminális commiésio) 
működött és a székely nem peres 
fél, inctus (in causam atractus) 
volt, hanem vizsgáló és ítélkező 
bírái elé állított lázadó, olyan 
alattvaló, aki "crimen seditionist" 
követett el, s most predesztinált 
vétkesként elnyeri méltó bünte
tését.

Az udvari haditanács (Hof- 
kriegsrath) 1764. január 14-én da
tált előterjesztésében értékelte ki 
a Madéfalván történteket. Borié 
távollétében Anton Stupan báró - 
az államtanács részéről — dicsé
retesnek és helyeslést érdemlő
nek tekinti a Főbizottság, tehát a 
"katonásító Siskovics bizottság" 
eljárását, olyannak, amely más 
birodalombeli országokban is 
például szolgál az uralkodói ren
delkezésekkel szembeszegülők- 
nek, az ellenállni merészkedők- 
nek. Miután a Principal commis
sion jelentései fenyegető támadá
si szándékról szólották , a 
ferdítések nyom án kijelenti, 
hogy nem lehetett időt veszteget
ni, nehogy az ellenállóknál még 
magasabbra csapjanak a nyugta
lanság lángjai. (Blümegen és Ha- 
ugw itz azonban sokallja a 
kiontott vért, holott csak 80 ha
lottról és 160 sebesültről tudnak.) 
A bújtogatókat Stupan szerint 
halálra kell ítélni, a vezetőket ki 
kell irtani, vagyonukat el kell ko
bozni. Ezért szükséges — a hadi
tanács javaslatára — külön  
commissiót szervezni.

Mária Terézia, Heidendorf 
önéletírása szerint: "Bánkódott 
annyi alattvalója véres elestén és 
a hosszú uralkodása alatt szokat
lan borzalmas eset anyai szívébe 
markolt ("erschüterte ihr mütter
liches Herz") — s a lázítók meg
büntetésére indította". A 
jelentések és előterjesztések alap
ján 1764. január 25-én kiadta te
hát a parancsot a bűnvizsgáló 
bizottság megalakítására, és ele
ve halálosztogató ítélkezést su
galmazott.

Mi indokolja ezt a keménysé

get, ezt a szigort? Mondottuk 
már: elsősorban az uralombizto
sítás vágya, a hatalom-tartósítás 
igénye. A rebellis múltú, kollek
tív jogaihoz és szabadságához ra
gaszkodó, fegyverforgató ha
gyományokat őrző szabad széke
lyek — valamint más nemzetbeli 
libertinus társaik — szervezett 
mozgalma, amelyet a Bécs-elle- 
nes rendek irányítanak, a bizal
matlanság légkörében könnyen 
válhatott ijesztővé felnagyítható

elképzeléssé. A bécsi, a katona- 
tiszti "székelység kép" sem tükrö
zött valaminő önigazgatásra 
képes, szorgalmas, szegényes 
korporativ privilégiumait híven 
őriző néprészt, hanem olyat, aki
hez seregestől tapasztották az 
ilyenszerű jelzőket: kemény, dur
va, makacs, nyugtalan, féktelen, 
nyakas, engedetlen, vakmerő, te
hát veszedelmes. Siskovich (elhí- 
resedett, fehér asztalnál tett) 
kijelentése szerint: "a székely né
pen, hogy egészséges maradjon, 
minden évszázadban egyszer 
eret kell vágni. Ebben az évszá
zadban [ő] Siskovics megtette 
Madéfalvánál". Buccow koráb
ban azt is megfontolás tárgyává 
tétette, hogy nem volna-e jó a szé
kelyeket megfosztani privilégiu
maiktól, s területüket lefoglalni a

határőrség vagy telepesek szá
mára. (Már az udvarhelyszéki el
lenállás idején "agyonlövöldöz- 
tetéssel" fenyegetődzött, mond
ván: "jobb egy »jobbágya« se le
gyen a királynénak, mint oly erős 
nyakú engedetlen...")

Ilyen "engedetlen" alattvalót 
a Lázár-Siskovich-Bethlen bizott
ság, a Főbizottság (még a "Vesze
delem" bódulatában) mintegy 
négyszázat fogott össze, az áldo
zatok soraiban keresve a bújtoga-

tót. A foglyokat — köztük sok 
sebesültet — a szeredai várban 
tömlöcözték be, s azonnal vallat
ni is kezdték őket. Az új bizottság 
szervezését megütközéssel fo
gadták, hiszen ők úgy vélték, 
már útnak indították a megtorló 
akciót. A criminális commissio 
egyelőre még nekik volt aláren
delve, de irataikat, a kínzással is 
kicsikart vallomástételeket, vala
mint a még fogságban sínylődő 
rabokat át kellett adniok a ''bűn
fen yítők"-nek.

Kikből állott ez a bizottság? 
Katonákból és polgári (ún. pro
vincialista) személyiségekből. Az 
előbbiek négyen, az utóbbiak 
hárman voltak.

Az elnök báró Joseph Roth ve
zérőrnagy. ő  német egyeteme
ken tanult, katolizált, Sziléziából

vagyonát vesztve elmenekülj 
Habsburghű család sarja. Tanult- 
ságát vagy értelmességét dicsérő 
kortársára egyre sem bukkan
tunk. Halmágyi szerint "a prae- 
ses generalis Roth indiferensnek 
igyekezte magát mutatni"; von 
Heidendorf úgy jellemezte, hogy 
talpig becsületes és elfogultnak 
sem nevezhető, de aki egy szót 
sem tud magyarul.

Társa, az Okelli ezredbeli 
Schwartz főhadnagy (később ge
nerális), akit brassai felesége 
szárm azása jussán "von 
Schwartz-Seulen"-nek neveztek, 
ő  az ausztriai Rustból való, "né
met-magyar" evangélikus, fiata
lon Magyarországon ügyvédes- 
kedett, majd katona lett. Egye
nes, eszes, jó tollú, de rideg em
bernek ismerték, aki kezdetben 
"keménykedett" is, de idő múltá
val magatartásban, vélekedésben 
közeledett a provincialistákhoz.

Sintersperger (lásd Sintersch- 
perger, Sentersberger s más írás
móddal is) kapitány szintén a* 
Okelli ezred katonája. Tunya, a 
munkát másra hagyó ember volt, 
aki "mindig az ülésterem előtt ül
dögélt, tubákolt, s mint katoli
kus, a maga officium  
Rakotzyánumát imádkozta". 
Legkegyetlenebbül mégis ő ítél
kezett, mert "írni sem tudott", s 
opinióját mindig az igen "ke
mény" auditor készítette el.

Szilvási János Gyulay ezredbe
li kapitány, erdélyi református 
nemes család katonasorsot vá
lasztó fia. Olasz földön is állomá
sozott, s annak a tájnak a 
szokásait megszerette, de a bi
zottságbeli munkához sem ráter
mettsége, sem kedve nem volt; 
viszont ha lelkiismerete úgy dik
tálta, ''militarista" társai ellen is 
szavazott.

A bűnfenyíto bizottság "pol
gári” tagjai közül elsőnek gróf Te
leki Károlyt, Belső-Szolnok megye 
főispánját, gubemiumi tanácsost 
(későbbi tartományi kancellárt, 
kincstartót) említenők. A rendek
nek kétségkívül ő volt a legfelké
szültebb, legtudatosabb képvise
lője és ” jogainak" heves, de ud
varhű oltalmazója.

Báró Josinczi M ihály szintén 
művelt református, német egye
temeken nevelődött, Drezda, 
Varsó, több külföldi udvar légkö
réhez szokott, jószívű férfi volt.

Ribiczei Ádámra, mint értel
mes, tanult, szelíd, szerény Za- 
ránd megyei birtokosra emlé
keznek kortársai. A teréziánus 
örökösödési háborúban alezre
desi rangban szolgált, majd 
visszavonultan élt; közhivatali 
tisztségre nem törekedett, s így 
— Josinczi Mihállyal egyetem
ben — nem kívánt a székelyek 

. ítélőbírájaként jól kamatozó "ér
demeket" szerezni.

A bizottsághoz tartozott két
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szavazati jog nélküli auditor, 
hadbíró is. Az egyiket, Baumann 
kapitányt Sziléziából verbuvál
ták e szerepkörre. Gyanakvó, 
akadékoskodó, szigorú, félelme
tes külsejű hadfi volt, akiről Tele
ki Károly elm ondotta, hogy  
"mint kívánta keresni ökör alatt is 
a borjút", ijesztgette, fenyegette a 
tanúságtevőket s a bizottságnak 
sem volt nyugta tőle. Társa Sag- 
müller hadnagy, aki szintén jegy
zőkönyv-vezető volt.

A gubernium rendelkezése 
nyomán, mint levéltáros, jegyző
könyv-vezető, jelentős szerepet 
játszott a bizottság munkálatai
ban Michael Conrad von Heiden
dorf. A kikérdező auditor 
Baumann volt. A német nyelvű 
protocollumban az ő szavait, va
lamint a von Heidendorf tolmá
csolta válaszokat Sagm üller 
örökítette meg. A főkormányszék 
azonban igényelte magyar jegy
zőkönyv készítését is. Ezt vezette 
rendszerint hattól délután háro
mig tartó kemény munkával von 
Heidendorf. Halmágyi István 
mellett ő volt a határőrségállítás 
eseményeinek másik belső kö
rökhöz tartozó megfigyelője és 
önéletírásában tanúságtevője is.

Michael Conrad von Heiden
dorf medgyesi születésű (1730. 
nov. 26.). Marosvásárhelyen ta
nult. Korábbi közigazgatási 
funkcióbeli helytállása érdemesí
ti erre az actuariusi posztra. Kü
lönben művelt, német érzelmű, jó 
"szász hazafi". A magyarsággal 
szemben elfogulatlannak igyek
szik látszani. A városlakó polgár 
mentalitása azonban eleve arra 
készteti, hogy averzióval tekint
sen a "gőgös” arisztokráciára, 
amely azután az ő tudatában is a 
magyarsággal azonosul. Ingerli 
őt például az szász nyelvet leki
csinylő Lázár János "nemesi" fö
lényeskedése, de a kérelmükkel 
hozzáforduló, segítségét kérő 
Daniel István bárót vagy Borne
misza Pált pártfogolja. A munká
latok előrehaladtával 
mind közelebb került a -  *
bizottság magyar tagja
ihoz. Különösen gróf 
Teleki Károlyhoz; — "ki 
eleintevelemmintszász- 
szal szemben bizalmat
lan volt" — írja, de 
később bizalmas barát
jává vált (Teleki — le
het, még a kezdetkor — 
másként nyilatkozott 
későbbi szász "barátjá
ról": a legmagyargyűlö- 
lőbb auditorhoz hason
lította és "megtestesült 
ördögnek" nevezte.)

O  [évén az írója a kö
zölt jegyzőkönyvnek, 
fontos, hogy érzelmei
ről, elfogultságairól kis
sé részletesebben szá
moljunk be. S minde
nekelőtt arról, hogy mi

lyen érzelmek fűzték a vád alá 
helyezettekhez és az azokkal egy 
nyelvet beszélő ítélőbírákhoz. Bi
zonyosnak látszik, hogy míg 
egyfelől berzenkedett a magyar 
főrangúak ellen, a székely "nép" 
sorsát aggodalmas részvéttel 
szemlélte. Amikor a Madéfalvára 
gyülekezők kérelmét fordította 
német nyelvre, tudta, egy egész 
nép sorsa függ tőle. Később büsz
ke volt arra, hogy az iratokat nála 
hagyták, "hű kezek között" tud
ván őnála. Szászsága, a főurakkal 
való szembenállása eleinte a Buc- 
cow oldalára sodorta, a tradíci
ókhoz, a provincialista körökhöz 
kapcsolódó érzelmei viszont má
sutt kerestek szövetségest, és ta
láltak is: Buccow ellenfeleinek 
táborában. Akkor azonban, ami
kor a kezdetekkor utasítás-kérés 
végett felkeresi Buccowot, és az 
azt kérdezi tőle: tud-e a magya
rokra öklöt emelni? — von Hei
dendorf még igennel válaszol. Ez 
a kezdetekkori, lesújtani kész 
ököl vált azután a "bűnfenyítők" 
csoportjának és jegyzőjüknek is a 
jelképévé.

2. Vallatásról és 
vallatókról

Amadéfalvi vérengzést túlélő 
férfiakat, akik el nem menekül
hettek, fogságra vetették. A tap  
locai vallatás valójában már 
ekkor meg is kezdődött. Jakab 
Elek szerint: "a megmaradtakat a 
katonák Tapiócára hajtották, a 
vértől ázottakat sebeik bekötése 
végett különválasztották, a töb
bieket a Csíkszeredái várba vit
ték, hogy m ásnap a gyen
gébbeket félholtan kellett onnan 
kihurcolni". Siskovich azt írta 
Bécsbe, hogy mintegy négyszáz 
székelyt fogtak el, de sokat haza
engednek és csak a vizsgálathoz, 
a tanúságtételhez szükségeseket 
tartják tömlöcben.

Nincs még Bűnfenyítő Bizott
ság, nincs rendelkezés, nincs rá

A M iké vár északkeleti bástyája

"törvény", de "a kato
nák" már szerkeszteni 
kezdik az önfelmentő 
vádiratot. Hitünk sze
rint még keményebb, 
gátlástalanabb módsze
rekkel, mint az erre a 
munkára később kiren
delt, szakosodott Roth- 
bizottság. A csíkiak  
nyelvén általában ezek 
a hónapok úgy éltek, 
mint az "examen", az 
"árrés tűm" hetei. Miklós 
Györgynek már január 
9-én a "Csíkszeredái Sta- 
batis Quartélyban" 
megtörtént az examiná- 
lása. Az eljárásmódot, a 
hamis vallomástételre 
kényszerítést hadd ele
venítsék fel csatószegi 
Kováts József szavai:"... 
a Csíkszereda vári exa- 
menemben sokat mon
dottam  Bors Lázár 
uram és magam ellen, mert erő
sen megvertek, úgy hogy három 
hétig feküdtem. Most is fáj a mely- 
lyem benne. Azután nem is dol
goztam semmit és ha mindjárt 
azt mondották volna, hogy én az 
egész világ-rossznak indítója va
gyok, azt is réáhagytam volna. 
De félelemből mondottam, s nem 
volt úgy..." Péter János falusfele 
korábban már limitrophusnak is 
azért esküdött fel, mert mások 
megverettetését látva: félt. Azt is 
elmondja, hogy "Engem ugyan 
nem vertek meg ezen examenkor, 
de látván, hogy másokat megver
nek úgy megijjedtem, hogy majd 
nem tudtam mit csinálok, annyi
ra hogy másnap eret is vágtak 
rajtam."

Ezekben az 1764. évbeli janu
ári, februári, márciusi napokban 
bizonyára nem Csíkszereda és 
környéke volt az a táj, ahol a 
"minden vüágok legjobbikában" 
testet öltött a "félelem-mentes" 
társadalom vágyálma, ahol elítél
ték a tortúrát, a fizikai kény
szernek hatalmi eszközként való 
működtetését. Von Heidendorf a 
"halál völgyének" a "félelem fenn
síkja" nevet is adhatta volna. "Fé
lelem ült az emberekre, kik azt 
gondolták — írja —, hogy a nyo
m ozóbizottság mindüket fel
akasztja, kerékbetöreti vagy  
felnyársaltatja, — mihelyt valaki 
miközülünk bizottsági tagok kö
zül valahol mutatkozott, minden 
asszony és gyermek rohant és el
rejtőzött."

ASiskovich-Lázár-Bethlen al
kotta Főbizottság március végén 
adta át az utasításokat és az irat
anyagot Rothéknak. Kőhalomból 
április 3-ára érkeztek Taplocára, 
és ezzel kezdetét vette a nyomo
zás, a kihallgatás.

Ennek első mozzanata az a 
szemle volt, amelynek során a 
Roth szállása előtti mezőn fel s le 
járatták a szeredai foglyokat, se

besülteket, a "véres alakokat"; 
több mint százat. Az emlékeit 
rögzítő nótárius tollára megint 
odatéved a félelem fogalma. 
Azért is "félelmetes" volt ugyanis 
szerinte ez a "parádé", mert mind 
Roth generális lakhelyét, mind a 
gyűlésnek otthont nyújtó épüle
tet ágyúkkal biztosították, s vé
delmezőként német gyalogos 
katonák álltak sorfalat. A bizott
sági tagok szálláshelyét pedig 
külön fegyveres őr strázsálta.

Április 5-én (a háromszékiek 
után) elsőként kell sorsának urai 
elé állnia Miklós György taplocai 
nyolc gyerekes szabad székely
nek. Két nap alatt 42 kérdésre vá
laszt is ad. Csíkszékből még 
nyolcat tartottak fogva; Három
székről hetet (volt közöttük tor
jai, polyáni, albisi, feldobolyi, 
papold és gidófalvi). A visszatar
tottak között találjuk a vétkesnek 
kiszemdteket. Ilyen Szentmikló- 
si Ferencz Antal, akit 23 napig 
faggattak és 110 kérdésre kellett 
válaszolnia; menasági Mihály Ja
kab (11 nap 100 kérdés); vacsárcsi 
Bíró István (6 nap, 99 kérdés); 
szépvizi Miklós György (3 nap, 
39 kérdés); Szentkirályi Lestyán 
Miklós (4 nap, 44 kérdés); Getző 
István és Tamás Taplocáról, Ko
vács József és Péter János Csató- 
szegről.

A befogottak és a majd ké
sőbb bekísértek, megidézettek 
száma közel járt a százhoz. Zöm
mel gyalog és huszár közkato
nák, néhány armalista, több 
nemes személy, köztük viceki
rálybíró is. Jellemző módon na
gyon sok az érett, de még fiatal 
férfi: a tipikus a 40 év körüli meg
állapodott és sokgyermekes csa
ládapa.

Ä kikérdezés április, május, 
június, július hónapokban folya
matosan történt. (Augusztusra

> » »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
nincsenek biztos támpontjaink.) 
Igazából januártól szeptemberig 
tartott a csíki vallatás. A vasárna
pi "m unkaszünetet" term é
szetesen betarto tták  és csak 
időnként, szervezési okok miatt 
nem működött a bizottság egy
két napig vagy egy hétig is. A reg
gel 7 vagy 8 órakor kezdődő 
kikérdezés déli 2 vagy 3 óráig 
folyt.

A bizottság tagjairól már szó- 
lottunk. Láthattuk, együttesük 
tükrözte a Habsburg birodalom 
sokszínűségét. Jogbölcselők úgy 
vélik, hogy a sokszor ingatag bí
rói függetlenséget tudatalatti té
nyezők, az ősök, a környezet, az 
értékrend oly nagyon is különbö
ző sugalmazásai is befolyásolják. 
Az bizonyos, hogy a Roth-bizott- 
ságban - különösen a kezdetek
kor — nagy volt a távolságtartás, 
hiányzott az egymás iránti biza
lom. Döbbenetes, de tény és való, 
hogy nem csupán a provincialis
ták és a katonák gyanakodtak 
egymásra, hanem egy ízben von 
Heidendorfot is azzal vádolta 
meg Bauman, hogy az egyik há
romszéki tanú az ő jelzései nyo
mán módosította válaszát. A vád 
rágalomnak minősült, és az audi- 
torra fordult vissza, de olyan fe
szü ltség et terem tett, hogy 
Michael uram kérte a hadbíró el
távolítását a bizottságból. Gon
do lha tn i, hogy a nyilvános 
bocsánatkérés megejtése sem tá
masztott baráti érzelmeket a két 
férfiú között.

Bors Tamás vicekirálybíró 
fegyveresekkel való börtönbe 
hurcoltatása ellen, mint törvény
telenség ellen Teleki tiltakozott. 
Roth generális "fejére tette kezét, 
durván megrázta s azt mondta: a 
római császár ilyen esetekben sok 
választófejedelemnek fejét vétet
heti, hát Mária Terézia egy ilyen 
tetves nemes embernek ne tudná 
ezt cselekedni? A választófejede
lem kisebb-é mint egy magyar ne
mes? Teleki azt feldte neki; a mi 
törvényeink szerint minden eset
re több szabadsága van". A jogér
zet, a szabadság és közösségtudat 
hevülete valóban messzire sodor
hatja Telekit attól, akinek ő és 
rendje provindalakó, szegény, és 
aki gőgjében, hatalma tudatában 
még azt a korparancsot is feledi, 
amely előírja: mindenkit becsülj 
meg a maga rendiben.

A sok és lélekölő munka, a fe
szültséggel teli légkör hatására 
augusztus közepén Teleki már 
szabadságot kér, majd felmenté
sért folyamodik. Megkísérli a me
nekülést, leváltását szorgalmazza 
Josinczi és Ribiczei is. Von Hei
dendorf pedig megbetegszik. 
Forróláz gyötri, majd "borzasztó 
képzelgések" kínozzák, démo
nokkal küzd. Talán nem téve
dünk, ha arra gondolunk, hogy a

fdelősségtől való szabadulás vá
gya, egyáltalán a bizalmatlanság, 
a gyanakvás légkörében érlelődő 
határhelyzetek, a mindennapos 
"választási konfliktusok" készte
tik arra őket, hogy ha lázadni nem 
is merészelnek, a szabadulás útját 
keressék.

Joseph Rotról feljegyezték, 
hogy szenvedélyes játékos volt. 
Még a terített asztal mellett is, 
míg az ételeket felszolgálták, kár
tyázni kellett vele. Ez a szokása, 
jellemvonása is megerősített ele
inte abban a feltevésünkben, 
hogy őt viszont nem gyötörték az 
erkölcs dilemmáival viaskodók 
önkínzó vergődései, ő  a sokat 
próbált, a sorssal s ha kellett a 
halállal is kockát vető, a szeren
csét állandó kihívással ingerlő, iz
galmat habzsoló, nyerni akaró 
bátor katona megszemélyesítőjé
nek látszott. Igaz, elborzasztott az 
a gondolat, hogy míg ő lapjait 
mustrálva élvezte a játék kínálta 
izgalmakat — melyek élményte
libbé szépítették közigazgatási 
monotóniával fenyegető életét —> 
ura volt másféle izgalmak gyötör
te emberek sorsának. Azokénak, 
akik sebeikből alig gyógyultan, 
megalázottan, esetleg véresre 
verten, félelemmel telve várták 
tőle a felmentést vagy az el nem 
követett bűnre kirótt kegyetlen 
büntetést. Ugyanakkor — és ne
künk erről is szólnunk kell — ta
lán ő is félt. S ha így volt, lehetett 
a kártya-düh izgalma elterelő jel
legű is. A generális nagyon meg
ijedt például attól, hogy az elítélt 
Zöld Péter plébános mennyire 
"szabad", s ha kedve támadt, át
ment Moldovába, onnan pedig 
Delnére látogatott: s mellette volt 
hallgatólagosan a nép is. Éppen 
ez a biztonság, ez az otthonos 
nyugalom jelezte neki, hogy itt 
véle, az idegen bajkeverővel min
den megtörténhet. Zavart lett és 
"rettegésbe esett". Mi lesz, ha szét
verik a commissiót, ha összefog
ják őket és Moldovába hurcolják? 
Mi lesz, ha kívülről, "de még eset
leg belülről is", megcsúfolják 
őket?

A megkettőzött ágyúsorok, 
őrszemek, a Csíkot megszálló 
újabb katonai egységek mozgása 
nyomán rövidesen még az a hí
resztelés is szárnyra kelt, hogy itt 
"nagy véres zavargások voltak", s 
még Heidendorf is elpusztult. Az 
őt felkereső felesége még láthatta 
"zavarukat".

Zavar, rettegés, ijedelem, ki- 
sebb-nagyobb mértékben min
denképpen gyötörte Rothot és 
társait is, tanúsítva, hogy tudták 
annak a székelynek az erejét, 
érezték annak az embernek az er
kölcsi súlyát, akit bilincsbe verten 
aláztak meg.

(folytatjuk)
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Szeptemberi
évfordulók

1 — 470 éve halt meg Ulrich von Hutten német humanista
2 — 200 éve halt meg William Hill Brown amerikai író
3 — 180 éve született Eötvös József magyar író

110 éve halt meg Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író
4 — 75 éve született Urbán Ernő magyar író
5 — 425 éve született Tomaso Campanella olasz filozófus

90 éve született Kemény János romániai magyar író 
260 éve született Christoph Martin Wielan német író

6  — 80 éve született Jordáky Lajos romániai magyar
szociológus

7 — 20 éve halt meg Nicolae Argintescu-Amza román író
360 éve született Katharina Regine von Greiffenberg 
osztrák írónő

8 — 120 éve született Alfred Jarry francia író
470 éve halt meg Madej z Miechówa lengyel humanista

9 — 90 éve született Vagarsak Norenc örmény költő
100 éve halt meg Ion Popovid-B&riäteanul román író

10 — 130 éve született Alfredo Bacelli olasz író
300 éve halt meg Ihara Szaikaku japán költő

11 — 270 éve született Johann Bernhard Basedow német
pedagógus

270 éve született Pray György magyar történész
12 — 10 éve halt meg Palotai Boris magyar írónő

170 éve született Kornél Ujejski lengyel író
13 — 70 éve született Ioanichie Olteanu román költő
14 — 225 éve született Franqois-René de Chateaubriand francia

író
15 — 70 éve született Fejes Endre magyar író

70 éve halt meg Rákosi Viktor magyar író 
80 éve halt meg Vámbéry Annin magyar tudós

16 — 90 éve született Nicolae Deleanu román író
350 éve éve született Johann von Grob svájci költő 

10 éve halt meg Horia Lovinescu román drámaíró 
100 éve született Hagar Olsson finnországi svéd költőnő

17 — 250 éve született Antoine-Nicolas de Condorcet francia
filozófus
20 éve halt meg Slavko Kolar horvát író 

170 éve halt meg Gheroghe Lazar román pedagógus 
170 éve született Wladyslaw Syrokomla lengyel író 
130 éve halt meg Alfred de Vigny francia költő

18 — 100 éve született Jarl Hemmer finnországi svéd költő
100 éve született Zoe Verbiceanu román műfordítónő

19 — 20 éve halt meg George Popa román költő
75 éve halt meg A. Steuerman-Rodion román költő

20 — 290 éve halt meg Charles de Saint-Évremond francia író
21 — 90 éve halt meg Achille Bizzoni olasz író
22 — 90 éve született Morley Edward Callaghan kanadai író
23 — 50 éve halt meg Elinor Glyn angol írónő

130 éve született Herczeg Ferenc magyar író 
90 éve született Nicolae Milcu román költő 
20 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő

24 — 70 éve halt meg Ivó Cipico szerb író
25 — 50 éve halt meg Octav Botez román irodalomtörténész

70 éve született Engel Károly romániai magyar filológus
26 - 100 éve született Milos Cmjanski szerb író

75 éve született Olafur Jóhann Sigurdsson izlandi író
27 — 200 éve halt meg Rafael Landívar mexikói költő

160 éve halt meg Rám Mohán Rój indiai író
28 — 120 éve halt meg Emile Gaboriau francia író

190 éve született Prosper Mérimée francia író 
30 éve halt meg Sik Sándor magyar költő

29 - 20 éve halt meg Wynston Hugh Auden amerikai költő
425 éve halt meg Gnapheus holland író

30 — 80 éve született Gombos Gyula franciaországi magyar író
50 éve halt meg Maria Jotuni finn írónő 
60 éve született Negoitá Irimie román író 

? — 225 éve halt meg Inochentie Micu román író 
490 éve halt meg Giovanni Pontano olasz író
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SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 4.
Léleképítok

Ahány ház — annyi szokás... Az "ahány ház"-emberiség 
megannyi szokása megismerhetetlen és megváltoztathatat
lan, immár a homéroszi eposzok óta. A baj — hogyha 'hajról” 
van szó s nem csupán tünetegyüttesről — szerkezeti s nem jó 
vagy rossz, pozitív/negatív előjel dolga. Felebaráti szeretet 
és idegengyűlölet, erőszakosság és igazságérzet meg a többi: 
paradicsomi ártatlanságban van meg és békés egymás mellett 
élése mindig az idő és a tér körülményeinek függvénye. Van 
például, mikor egymással vidáman vagy fogcsikorgatva, de 
keverednek a népek, etnikumok, nyelvek, nádók, s van ami
kor leheteüen erőt venni érzékenykedésükön és szeparálódá
suk már az esztelenséggel határos. Ahány ház, ahány hely, 
ahány kor — annyi "szokás". Annyi szökési kísérlet az emberi 
szerkezet szigorú szabályai elől.

"Kétszer hat várost dúltam fel a fürge hajókkal termő 
Trója terén s tizenegy várost gyalog eddig; sok gyönyörű 
holmit hordtam haza mindegyikükből"—dicsekszik például 
Odüsszeusz. Nem csoda, hogy akadtak görögök, akik végül 
is tiltakoztak ellene, hogy Homéroszt a görögség tanítójának 
nevezzék. A kalózkodás dicsőítése, a titkon végrehajtott lo
pás elítélése, a rablásra (a javaknak és embereknek fizikai 
erővel történő eltulajdonítására) való buzdítás — mindez 
igencsak zavaros erkölcsi világrendről tanúskodott. "A lopás 
szabad emberhez méltatlan, nemtelen dolog" — tiltakozott 
Platón —> "a rablás pedig egyenest szemérmetlenség." "Zeusz 
fiai közül egy sem foglalkozhatott ilyesmivel, sem a furfang, 
sem az erőszakoskodás feletti örömében. Senki se hagyja 
tehát, hogy a költők és egyéb mesemondók rászedjék és 
rábeszéljék arra, hogy ilyen hibákat kövessen el."

*
Es mégis: Homérosz erkölcsi kódexében volt logika és 

összhang; ha ismerjük létfeltételeit, értelmezni tudjuk. Igenis 
már gyökeret vertek bizonyos elképzelések arra vonatkozó
an, hogy mi a helyes viselkedés a tulajdonnal és a másik 
emberrel szemben. Később a kétely nem egy görögnél nyüt 
megvetésbe és rosszallásba fordult: "Odüsszeusz nyelve, jól 
tudom, mindenre kész, mi színlelő szó, gaztett"... szól Philok- 
tetész Szophoklész darabjában. Szó sincs arról soha, hogy a 
cél szentesíti az eszközt elve felfüggeszt egyéb szabályokat, 
logikákat, erkölcsi gravitációkat. Persze csakis egyik, a tulaj
don folytonosságát építő lelkiismeretben. Odüsszeusz ment
sége is az volt, hogy ravaszságát hősi célok szolgálatába 
állította. A népesség nagyrésze mindig a kisemberekből állt. 
Az ő gondjaik nem tartoznak a hősköltészet témakörébe; sem 
az Üiász, sem az Odüsszeia nem beszél róluk. Mégis feltehet
jük, hogy ezek az emberek gondjaik egy részén békés úton, 
például árucsere és nent erőszak, rablás révén enyhítettek 
már a "kezdetek" idején; nem zsákmány, hanem kereskede
lem keverte, kötötte a kapcsolatokat, jobbára egymás közt 
bonyolították, persze az elkülönült piac intézménye nélkül. 
Mint megannyi átmeneti korban.

A  piac intézménye bizonyos emberi "világokban", stádiu
mokban teljességgel ismeretlen volt. Létszükségleti javakat 
cseréltek, kétségkívül az egyenértékűség elve alapján: az ára
kat a szokás, nem a haszon alakította. A pásztorok és földmű
vesek mindig is dolgozhattak: a mesterségben ügyességről és 
a kétkezi munkáról a homéroszi eposzok megvetés nélkül 
beszélnek; a társadalom erkölcsi ítélete egészséges egészében 
véve. De Odüsszeusznak nem kellett szántania ahhoz, hogy 
megélhessen. Magától értetődően tudta ugyan, hogyan kell 
földet művelni, nyájat őrizni és tutajt ácsolni, mégis igen 
ritkán — inkább csak "szórakozásból" — dolgozott a saját 
birtokán is. Ez volt mindig a nagy választóvonal azok között, 
akik kényszerűségből dolgoztak, és akiket helyzetük nem 
kényszerített munkára. Ez valószínűleg maradandó, hiszen 
szerkezeti vonása az emberi társadalomnak.

Könyvespolc: Moses Finley: Odüsszeusz világa, Bp, 1985.
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Mottó: "A valóság a valóságos vi
lágban, ha van még, rendkívül kockáza
tos. De ez a kockázat egyre kisebb..."

(Makovecz Imre) 
Kedves vendégei voltak Ko

lozsvárnak: a Kós Károly Egyesülés 
tagjai. Eljöttek hozzánk, hogy az 
építészet nyelvén az emberről, a 
mairól és a holnapiról beszéljenek 
nekünk. Magam nemcsak azért ke
rültem közel hozzájuk, mert egy ki
csit házigazda is voltam, hanem 
mert mint muzsikust az építészet 
régről érdekel. Szeretem a szép 
épületet, mint egy szép zeneművet. 
Es meggyőződésem szerint az is: az 
épület zenemű. Igaz a szólás: az épí
tészet kávé vált zene.

Modern életünkből nemcsak az 
igazi zene, de az igazi építészet is 
kezd lassan kiveszni. Minden olyan 
kísérlet áldásos, amely arra törek
szik, hogy ismét visszaállítsa a ze
ne, az építészet, a művészet 
szentségét. Makovecz Imre — aki
nek nevéhez és életművéhez kap
csolódik az organikus építészet 
magyarországi áttörése — jogosan 
teszi fel a kérdést: "A mindennapi 
élet átlépi-e a szakralitás határait, és 
vannak-e ilyen határok, átlépi-e a 
szentség a misztériumok határait, 
van-e mitikus személy vagy tárgy 
manapság, egyáltalán reális-e eze
ket a kérdéseket feltenni...?”

A mai muzsikus számára még 
égetőbben jelentkezik ez a kérdés- 
csoport. A zene igazából csak szak
rális környezetben él és fejti ki 
hatását. Egyéb híján a hangver
senyterem szakrális légköre helyet
tesítette sokáig azt a környezetet, 
amiben a zene igazi otthonára lel
het. Most visszatért a templomokba 
is, ahonnan elindult. A szemünk 
előtt kibontakozó új, organikus épí
tészetben olyan új otthonra lelhet, 
amely még jobban hangsúlyozza a 
zene misztérium jellegét. A házak 
valóságáról (Helyes Gábor cikke az 
Országépító 1993/1-2 számában — 
ez a majdnem száz oldalas folyóirat 
a Kós Károly Egyesülés lapja) szóló 
írás szerint: "Egy olyan házban, 
amely fizikai funkcióján kívül sem

mit se tud hordozni, a házlény na
gyon mélyen alszik. Más házaknál 
ennél jóval éberebb, szendergésre 
késztető állapotot tapasztalhatunk. 
Végül bizonyos házaknál a szellem 
eleven jelenlétével találkozhatunk. 
Csak ez utóbbiak esetében beszél
hetünk a házról egy élő organiz
musnak megfelelően."

Mindaz, ami itt megfogalmazó
dott egy házzal kapcsolatban, vajon 
nem érvényes-e a zenére is, sőt el
sősorban éppen őrá? Ha már meg
született a Házlény fogalma, nem 
kellene-e azonnal mellé illeszte
nünk a Zenelény fogalmára utaló 
szót is? Hadd idézzünk még egy 
gondolatot az előbbi írásból: 
"Ami... egy időtálló ház képében e- 
lőttünk áll, arról tudhatjuk, hogy 
messze több a puszta anyagnál. 
(Hányszor csak puszta anyag a zene? 
— T. E.) Szerkezetei és terei révén 
ugyanúgy magában hordja az Időt 
és a Fényt, mint egy élőlény, emel
lett egy sorserő formájában olyan 
belső szépség uralja, amely akkor is 
megmarad, na a ház fizikailag el
pusztul."

Ilyen épületeket mutatott be 
Siklósi József és Túri Attila filmen, 
diapozitíveken a Rudolf Steiner 
kezdeményezte, tervezte, sugallta 
Goetheanumokról, a sevillai világ- 
kiállítás Magyar Pavilonjáról és a 
Csengeren készült gyönyörű, új, 
maguk tervezte épülettömbről. 
Mindketten Makovecz Imre mun
katársai. Sokadmagukkal egy új vi
lág képét rajzolják elénk. Egy 
hatalmas, új irány van kibontako
zóban. Ez elsősorban szellem
iségével ragad meg. Ez a szelle
miség más művészeti ágakra is ki 
kell hogy terjessze áldásos hatását. 
Amit a Kós Károly Egyesülés ko
lozsvári bemutatóin, megbeszélé
sein láttunk, hallottunk (a 
kolozsvári Waldorf-iskola köré tö
mörülök és Labancz Zoltán meghí
vásának, szervezőmunkájának 
köszönhetően) utat nyit a 21. szá
zadba.

Már a sevillai "héttornyú domb- 
ház"-ba is betervezték a zenét, a 

hangokat Úgy tűnik, az 
organikus építészet a 
hang-elemet éppúgy fel
használja, mint bármely 
más, valódi építőanyagot. 
Megszületőben van a CA
SA DI MUSICA - A MU
ZSIKÁLÓ HÁZAK moz
galma? Kodály "Éneklő, 
muzsikáló Magyarorszá
gának" álmát sok ezernyi 
muzsikáló házlény lélek- 
temploma követné?

"Bízom abban, hogy a 
mindennapi élet átlépi és 
átlépheti a szakralitás ha
tárait, és nem céltalan s re
ménytelen erről írni sem" 
— idézhetem búcsúzóul 
Makovecz Imre szavait.

TERÉNYI EDE
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1993. július 3—4-én SZILÁGYI DOMO
KOS NAPOKat szervezett a Szatmári Kölcsey 
Kör, a Szatmár Megyei Művelődési Felügye
lőség és az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Máramaros megyei fiókja. Július 
3-án délelőtt Szatmárnémetiben felavatták 
Szilágyi Domokos mellszobrát, Kolozsi Tibor 
alkotását (az új kórház előtti terecskén). Ünne
pi beszédet mondott ^tefan Augustin Doina§ 
(a Román írószövetség tiszteletbeli elnöke), 
Kántor Lajos (a Korunk főszerkesztője), Ligeti 
L. Zoltán (a Kölcsey Kör elnöke), verseket 
szavalt Marcel Mirea és Soós Angéla. Este az 
Északi Színház termében Szilágyi Domokos eu
rópaisága címmel ünnepi műsort tartottak. E- 
lőadók voltak: Bertha Zoltán, £tefan Augustin 
Doinaj, Kántor Lajos, Palocsay Zsigmond, 
Varga Domokos. Havas Judit, Marcel Mirea, S 
oós Angéla szavalatai, majd Boér Ferenc 
versösszeállítása zárta az ünnepséget. Júlis 4- 
én reggel Nagysomkúton, a költő szülőházát 
koszorúzták meg, azután Magyarláposon 
folytatódott az ünnepség: istentisztelet (igét 
hirdetett Veress Kovács Attila nagyváradi 
püspökhelyettes és Lugosi Attila magyarlá- 
posi lelkész) és emléktáblaavatás a református 
parókián. Itt loan Buda (a helyi polgármester), 
Czine Mihály, Forgách László, Kántor Lajos, 
Varga Domokos beszélt. A költő verseit Havas 
Judit, Horváth Zsuzsa, Lendeczki Dezső és 
Marcel Mirea szavalta. Az ünnepségsorozat 
szervezője Muzsnay Árpád volt

Érdekes Ének.16 borz-játékot közöl a pécsi 
Jelenkor július-augusztusi száma: Láng Zsolt 
"ismeretlen nyelven" írott hangzó-szövegét 
ülteti át érthető magyar nyelvre Jakabffy Ta
más, Kisgyörgy Réka, Márton László, Salat 
Levente, Vida Gábor és Visky András, ki-ki 
saját stílusa és képzeletvilága szerint. A lap 
közli továbbá Forgách András Azok a cluj-na- 
pocai napok dmű útirajzának befejező részét, 
Csiki László és Tompa Gábor verseit, vala
mint Kereskényi Sándor A legitimitás ontológi
ája című esszéjét.

Apáca község, Bartalis János költő szülő
falu ja, a Bartalis János Alapítvány és Emlékbizott
ság, az RMDSZ Brassó megyei szervezete és 
az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület 
július 30. és augusztus 1. között Bartalis-napo- 
kat rendezett a költő születésének 100. évfor
dulója alkalmából. A tudományos ülésszak 
előadói: dr. Czine Mihály, Láng Gusztáv, Kán
tor Lajos és Tóbiás Áron. A Bartalis-versekből 
összeállított pódiumműsor rendezője Nemes 
Levente volt, fellépett Házy Bakó Eszter és 
Márk Attila. Házigazda: Lendvay Éva.

A  Pécsi Városi Könyvtárban került sor arra 
az író-olvasó találkozóra, amelynek Polcz 
Alaine és Mészöly Miklós voltak a meghívot
tal. A vendégekkel Bükkösdi László beszélge
tett, közreműködött Sebők Klára, a Pécsi 
Nemzeti Színház színművésze.

Június 9-én a budapesti írószövetség Klub
jában került sor Sebeők János Hisztériumjáték 
dmű, a Kossuth Kiadónál megjelent regényé
nek bemutatására. A szerző beszélgetőtársa 
Dippold Pál, Iszlai Zoltán, Pomogáts Béla és 
Siposhegyi Péter volt.

William Jay Smith amerikai költő kapta 
az idei Pro Culture Hungarica kitüntetést. A 
most hetvenöt esztendős költő két évtizeden 
át szentelte munkásságának jelentős részét a 
magyar költészet kölföldi megismertetésére. 
A kitüntetést Mádl Ferenc művelődési és köz
oktatási miniszter nyújtotta át William Jay 
Smith-nek.

Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Díjat ka
pott László Gyula, Moldova György és Tarján 
Tamás. A Nagy Lajos Alapítvány ösztöndíjában 
Gergely Mihály részesült. Az ünnepségen 
Merényi Judit és Mádi Szabó Gábor színmű
vészek az elmúlt évek Nagy Lajos-díjasainak 
alkotásaiból adtak elő egy-egy részletet A dí
jakat Zágoni Ferenc, a kuratórium elnöke 
nyújtotta át a kitüntetetteknek.

Június 3-án a magyar írószövetség Klubjá
ban kiállítással egybekötött könyvpremierre 
került sor; Litkey György festőművész kiállí
tását Kecskeméti Kálmán grafikus és fotómű
vész nyitotta meg. Sinka István Nagy utakról 
hazatérve című, a Püski Kiadónál nyomdafesté
ket látott összegyűjtött verseinek köteteit 
Medvigy Endre mutatta be. Közreműködött 
Horváth Sándor színművész és Faragó Laura 
énekművész. Az estet Tornai József nyitotta 
meg; bevezetőt mondott Csoóri Sándor.

Bukarestben, Comel Regman elnökleté
vel kiosztották az 1992-es írószövetségi Díjakat. 
A  kisebbségi írók közül Pusztai János része
sült a kitüntetésben, Hamu című regényéért
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Óh! ne nézz rám...
Arany jános verséből idézünk egy szakaszt a 

vízszintes 1., 34., függőleges 1., 39., 79. és 19. 
sorban.

VÍZSZINTES: I. Az idézet első sora (zárt be
tűk: H, L, G, H). 15. A ritka földfémek csoport
jába tartozó vegyi elem. 16. Megfelelő. 17. Úgy 
szép, ha virágos. 18. Népi zenekar, románul. 20. 
Sporteszköz. 21. A hegy leve. 22. Kicsinyítő 
képző. 23. Stannum. 25. Betű, kiejtve; vissza: 
vendéglői lap. 26. Azonos mássalhangzók. 27. 
Olasz király. 28. A kecske nőstény kicsinye. 32. 
Fakultás. 33. Fonetikus mássalhangzó. 34. Az 
idézet második sora (zárt betűk: Sz, R, Á, N). 36. 
Gazdasági Főtanács. 37. Osztrák város. 40. FÁI. 
41. Esztendő. 42. Feszes, hajlíthatatlan. 43.Kir...: 
a fúrandó lyuk helyét kijelölő pontozó, német 
eredetű szóval. 45. Mezőgazdasági üzem. 46. 
Folyadék. 47. DF. 49. Kiváló mesterember (két 
szó). 52 ... Kazan: amerikai filmrendező. 54. 
Francia fizikus, csillagász (1786-1853). 55. Lassú 
léptekkel jár. 56. Mozgás közben éppen csak 
hogy súrol, népiesen. 57. A tetejére. 58. Nagyfo
kú reménység. 59. T. 60. Heike Kamerlingh ...: 
Nobel-díjas holland fizikus (1853-1926). 62. Ga
bonaföldek. 63. Város Oroszországban. 64. 
Iránymutató jeL 65. Repülőgépek és hajók kor
mányzó szerkezetének fontos alkatrésze. 67. 
Tütószó. 68. Pára! 69. Lehagy. 70. NÜT. 71. Be
cézett István. 73. Napszak 75. Egy, németül. 76. 
... a fák se nőnek (közmondás). 78. "Ez volt... az 
ember, ha kellett, a gáton" — Arany János-idé- 
zet. 85. Az alapskála első hangja. 86. Ábra, meg
különböztető jegy. 87. Bűnbánó zsoltár. 88.

Aroma. 89. Mázol. 90. Lélegzik 92 Azonos 
mássalhangzók 93. AAA. 94. Nyakmelegítő. 
96. Tüdő közepe! 97. Japán nagyváros. 100. 
Becézett Hona. 102 A közeli. 103. Vezényszó a 
menetelés megkezdésére.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk I, T). 2 Különösen vigyázni vala
mire. 3. Rubidium vegyjele. 4. Borókapálinka.
5. VU. 6. Koponya. 7. Ismét szólít (két szó). 8. 
Paripa. 9. Hazai városból való. 10. Asszony lett 
a lányból. 11. Korallzátony. 12 YT. 13. Kalászos 
növény. 14. Régi mezopotámiai város. 19. Az 
idézet utolsó sora (zárt betűk I, T). 22 Járművek 
rendszeres mozgása keltette problémák 24. Ál
latövi jegy. 27. Könnyezik 29. Vége vége! 30. 
Varr. 31. EEE. 35. Például az Amazonas (két 
szó). 38. Newton-méter. 39. Az idézel negyedik 
sora (zárt betűk N, V, T). 43. Nyugtató gyógy
szer. 44. Enyvet használ. 45. Fényképmásolat. 
46. Amerikai profi boxbajnok volt. 48. Huncu
tul ármányos. 50. Elektromágneses rezgéseket 
keltő és erősítő berendezés. 51. Parcella, ház
hely. 53. A föld irányába. 61. Nikkel vegyjele. 
65. ..., ... és gázszerelő. 66. Régi űrmérték kb. 
13 liter, 2 itce. 72 Ugatni kezd! 74. Jó késnek 
van. 75. Kínoz, gyötör, emészt 77. Ezen a szé
ken foglalj helyet (két szó). 79. Az idézel ötödik 
sora (zárt betűk A, D, Á B). 80. Annyi mint. 81. 
A harmadik személy beleheL 82 Seregély, ro
mánul. 83. Gyógyító kenőcs. 84. Névelő. 88. 
Román férfinév, Nastase teniszező személyne
ve. 91. Rakett. 95.... Jürgens, német könnyűze
ne-énekes. 98. Szelíd erdei állat. 99. Hízó lakja. 
101. Kínai hosszmérték 102. Fonetikus mással
hangzó. 104 NF. 105. Paszuly része!

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 16. számában közölt, Klasszikus négy
soros című rejtvény megfejtése: Az ember különcködése/ 
sok veszódség, mert senki/ nem válna valamivé, de/ valami 
szeretne lenni.
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