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PALOCSAY ZSIGMOND 
Három dzsungel
A ki erősebb, aki ügyesebb, 
aki ravaszabb, gyorsabb,
az lakik jól-----------------------------------
Túrd el a testvért a csúcstól, öcskös!

Vesszen a gethes, a göthös; 
a gyengébb, a sutább,
a butább, a lassú----------------------------
---------------Kinyiffant a lappadthasú!

Döglégy már beköpte,
dögmadár elvitte---------------------------
------------------Heje-hu!
haj-la-la!------------------Keserű az életi

*
SEH O LSZIG ET dzsungelében 
csönget az emlő — majd porcióz; 
a kölykek szépen sorbaállnak.

Szarvasbika farkast kefél!
Tetszik ám a s t i g l i c n ó t a  
minden egyes proletárnak-----------------
Egyest mondtam, mert kettes nincsen.
A  nap itt pisolyog — fesztenfurt világol
---------amikor épp nem gulágol.

*
Dzsungelem csenevész 
cüheres — kökényes.
Sennyeteg ágakon 
fakín se virágoz.
Pénzmosóvá züllött benne 
az őshonos aranyásó---------------
Ruháskosár gyenge bankót 
hurcolnak a lakosok a CARTTAShoz.

• Veress Gerzson versei
• Lászlóffy Aladár: Száz 

sor magány
• Szőcs István: Van rá 

MAGAR-ázat!
• Nagy Jenő: Emlékképek 

Jékely Zoltánról
• Imreh István: A 

madéfalvi veszedelem
• Víg Emese: Loppanások

Adorjáni Endre szobra

GÁLL ERNŐ

Az "irodalomközpontúság" vitája
A hatvanas évek végén a romániai magyar 

m űvelődés több vonatkozásban is fordulópont
hoz érkezett. Belső és külső fejlemények, imma
nens és rajta kívül érvényesülő, ám fejlődésére 
hatást gyakorló tényezők a kultúrpolitika újra
gondolását sürgették. Egy —  a korszerűség kö
v ete lm én y e in ek  m eg fe le lő  —  m ű v e lő d é s
stratégia kidolgozását tették elodázhatatlanná. 
A  folyamat egyik összetevője és ösztökélője az 
irodalom státusát és jövőbeni szerepét feszege
tő polémia volt.

A z eszmecsere nem kavart fel szélesebb hul
lámokat, azóta sem tértek vissza rá érdemben, 
ám a nézetek ütközését annak idején idulatok is 
fűtötték, s a kölcsönös félreértésekben sem volt 
hiány. E negatív mozzanatok ellenére, a vitában 
—  művelődésünk alakulását meghatározó —  hatá
sukban pedig mindmáig érezhető tendenciák bukkan
tak felszínre. A  több mint három évtizeddel 
ezelőtt megfogalm azott felfogások szem besülé
sének utórezgései ma sem ültek el, s a levont, 
illetve levonható következtetések a holnapok távlatá
ban is hasznosnak mutatkoznak.

Éppen ezért nem felesleges az akkor ütköző 
nézeteket —  mai fejjel —  felidéznünk. Ezt szor

galmazza a vita egyik résztvevője, Benkő Samu 
is, aki a romániai magyar tudomány helyzetét 
és az Erdélyi M úzeum -Egyesület feladatait 
boncolgató nagy tanulm ányában1 az e g é sz  
komplexum részletes elem zését a soron követ
kező tennivalók között említi.

***
Kezdjük a visszatekintést az irodalom és a 

tudom ány huszonöt-harminc évvel ezelőtti tel
jesítményének, egym áshoz való viszonyának s 
a romániai magyar m űvelődés egészében kiala
kult súlyának, funkciójának a számbavételével. 
Ez a retrospektív lajstrom egy rosszul begom 
bolt m ellény újragombolásában is segítségünk
re lesz.

A z irodalomtörténet hazai és magyarorszá
gi m űvelői a hetvenes éveket irodalmunk egyik  
igen termékeny korszakának minősítik, ám ez 
a gazdag és gazdagító évtized nem a semmiből 
bontakozott ki. Előzményei szintén jelentősek s 
egyben a jelzett fellendülést sarkallóak voltak. 
A  hatvanas évek végén ugyanis már biztatóan 
jelentkeztek: a szocreál szabályait és szab
ványait áttörő lázadás, az ötvenes évek máso- 

folytatás a 13., 14. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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HELIKON

VERESS GERZSON VERSEI
Keserves

A  csönd  a csönd fö lve r i m ár a s zá m a t  
M agam ról m ár csa k  gyéren h a lla to k  
P u s z tu l t  jö v ő k é p  bevetetlen  á lm o k  
K ik  bennem  élnek: v é lü k  h a llg a to k

S a vers? a z  egykor h e tyke  rím riva lda  
C sa ta ko s é jek  fennen  fe n t  s za v a k  
A rco m  bebo ru lt rám  nem  ism ernétek  
L e ttem  sorso m u l fá jó n  hallga tag

É n ek  rom okban  — toprongy em beröltő  
S k ö rö tte m  szá m o s sz in tén -íg y  bará t 
E sz i e m ész ti és s z in tú g y  fe lé li 
M a ra d ékn a k  is kevés önm agá t

H o lt  s z ó k  a szá m ró l rezzenve peregnek  
A z  ige m ég  m ondd  fö ld im : lakha tó?  
Varas n a p p a lo k  á tv ir r a s z to tt  éjek  
Keservére akad-e  bárm i szó?

Testévri jo b b o t! a z  kéne kezem nek  
S egy s zó n y i in tés: csakazért! tovább!  
E so k lö v e tű  eszten d ő  csa tá i 
F elélik  m in d  a v ilá g  lőpo rá t

K e le t-n yu g a to n  északon  m eg délen  
H á ta m  borsó z ik :  m ennyi borza lom  
Jobb e s zé t v e s z te t t  nem zedékem  sorsa  
Á t ü t  e fa n y a r  világ -kórlapon

V olt egy telem  — ellennek sem  k ívá n o m  
M eg tö rt a  fa g y : c son tig  h a tó  va ló  
T avaszom  is e ringlispil-keréken  
Józan éssze l be nem  fo g a dha tó

A  p u sz ta  vegetálás szörnye  rém ít 
A  tétlenség a küszöbön  csahol 
E gykori m agam  jo b b  id ő k  sodrában  
Fellelem-e va lah a valahol?

Szem em  szá ra z  de záporoz a könnyem  
N ehezen fe lfe jth e tő  legbelül 
Vajon e sajgás szom orú  va ló ja  
M eg vá ltá skén t va laha  is  elül?

Tengődöm fá jó n  önm agám nak árnya  
H ivő  p o g á n ykén t őröl napra nap  
Szem éttelep  őrzi va laha-á lm om  
A z  egykor fennen h o rd o tt s zá rn y a k a t

H á t így lennénk így csordul versre versem  
K eservvel teljes önfelfaggató  
M agam nak  írom  ké tkedvén  a sorsán  
A ka d -e  h o zzá ér tő  k iadó

Herceg ha e lo lvasnád  irom ányom  
M orzso lj el ha lkan  értem  egy im át:  
Fogadd kegyedbe bárm i érdemetlen  
A  k e ttő s  je lkép : Góg s M a g ó g fiá t

R ed a k to r  k in ek  tis z tje  elb íráln i 
K özérdekre érdemes balladám ?
H á t így v a g y o k — és so rsu n ka t így rovom  
A z  u to lsó  legvégső (?) szó  jogán

Nép(ki)vándorlás
M o s t is m ennek, özönlenek a g yá vá k;  
bőrükön érzik, hogy a n yá r  heves, 
m íg  fű  fu tja  be am a had iösvenyt:  
ka sza  s gerinc m ár/m ég nem  egyenes.

H unglish  le sz  nye lvü k , apróra darálva, 
i f ja k  szá já n  m ár ro jtos a beszéd, 
de m ennek ők, fe lh a g yva  ősi portá t, 
m in t k in ek  v e tté k  va la  jo b b  eszét.

Tájegységtől — tá j ö n fe lo sz la tá s ig  
m íg  csilló  fén n ye l csa l a szem határ...;
— D ózsa  testvér, b íz ’ nagy csöröm pöléssel 
ideje ka p u n k  bedöndítn i már!

M eg fo g ya tko zvá n  szám ban  és erőben, 
bérszegénységben  — m u n ká d ért m i jár?  — 
félelm ére a fe lső  tízezernek  
csak  úgy-ahogy  — még! — á ll e h itleráj.

Én b ízva  b ízom , hogy m ár nem  so ká ig
— legalábbis így! — s belső  lényegünk  
nem  a d ju k  fe l m i, a z  ittm a ra d o tta k , 
ha szom orúan  is ké l énekünk:

I t t  élned s halnod... — igazabb, m in t  m áskor, 
örökérvényű  k ö ltő i beszély  — 
m agyar testvérem  szóban  és kenyéren  
ősi fö ld ü n kö n  m indörökkön  élj!

'Intés az őrzőkhöz"
B rassói nyár! M ily  lenge, szö szke , csitri: 
C enkünk zö ld jével illanón  sudár; 
m in t v íz itü n d é r  régenvo lt m esékben, 
csa loga t bennebb:jöszte , jö s z te  már!

S m i indu lunk, m in t  ha jdan: k é z  a kézben, 
h isz  tud juk , hogy csak  röpke p il la n a t  
m ére te tt nékü n k  részü l a z  időből, 
s m íg  te tten ém én k: m áris e lsza la d t.

C sakhogy a k é te ly  gyakran  fö lcsaho lga t:  
merre fo rd ítja  sorsu n k  a z  idő, 
m ert kü lön  h a lunk , a k ik  e g y ü tt  é ltünk , 
s vészterhes n a p o k  rabigája jő .

Lám  könnyedén , tán  sz in te  lep keszá m yo n  
n y ito tta m  versem  — s m áris kom oru l:  
m inden fe lhő tlen  perc söp ö r be vá m o t, 
s m i m eg fize tjü k  ön tu d a tla n u l.

H isz  k é t  csók  k ö z t i  e lm e tisz tu lá sb a n  
fa g g a t a z  aggály: lesz-e  isko lád , 
egyetem ed, ho l tennyelveden  szó ln a k , 
s m ily  óvodába já r  m a jd  unokád...?

Jó Shakespeare ó ta  gya kra n  idézgetjük  
a " h iva ta ln a k  p a czká zá sa it" , 
s lám , b ep illa n tsz  a napih ír-rova tba  
és fe lle led  napon ta  o t t  m eg itt...

N e légy naiv, kedves, h isz  h á n y  ígéret 
szege te t t  meg. C sak a z  e lm ú lt hetek  
b izo n y ítjá k :  p á r  ön je lö lt ha ta lm a s  
m a, i t t ,  v e lü n k  m ég  b á rm it m egtehet!

D erékig g á zo lu n k  nyaradba Brassó .
(Végre m agyarul írha tom  neved!)
De célirányos v isszarendeződés  
holnapra m inden ju s s o t  elvehet.

Egy fik a rc n y it sem  k ic s ik a r t jogunkbó l, 
jo t tá n y i t  sem  abból, m i m o s t m ienk, 
m ert e lve sz tü n k  ő rhe lyünke t fe lh a g yva :  
szilá rd  töm bjével erre in t  a Cenk.

N em  a g itá lo k  — te ttem  rossz időkben, 
s e s zó h o z  a nny i szenny , m o cso k  tapad...; 
m ondom  zá rszó k é n t k ö zh e ly é t e versnek: 
testvér! vá llve tve: m o s t ne hagyd  m agad!

Jakab Zsigmond szobra
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Habzás
1. Állok a kiürült szentivánéji állomáson
2. s azon merengek, mikor
3 . leplombált vagonokban
4. vitték délre a trójai nőket;
5. nincs az a trójai, aki
6. ezt valaha megbocsátná, ha
7. még volnának trójaiak.
8. De nincsenek sehol
9. a vádló hírmondók
10. Spartacus s Dózsa
11. megkínzott seregéből sem,
12. hogy számonkérjék az
13. irgalmatlanságokat. A kérdésben,
14. hogy mi közepette
15. s mi után lehet még verset írni,
16. maga Homérosz döntött,
17. különben későbbi korok
18. egyet-mást meg se tudhatnának.
19. A megbocsáthatatlan
20. az lett volna, ha Róma
21. jó néhány földindulásnyi
22. bukása után már oly
23. merevgörcsbe rándul a
24. sokat gúnyolt költői véna,
25. hogy a feltámaszthatatlan
26. antik puszulás miatt
27. immár közel kétezer éve
28. duzzogva, azértsem
29. tépnének húrba a trubadúrok,
30. észbontó szépségek
31. emésztő szerelmét
32. némán viselvén
33. a hársfaágak csendes árnyán,
34. nem kiátoztak volna fel
35. Júliáikhoz a suttogó éjben,
36. hogy minek nevezzelek,
37. hisz úgyis hívság csak bármi,
38. ha nem viszi dűlőre, hogy
39. valóban Danténak volt-e igaza,
40. amikor örökre száműzni merték ót
41. Firenzéből azok, akiket
42. nem kínzott úgy még
43. a sznobéria, mint egyéb fontos
44. közhasznú, bár íme múlandó
45. szempontok abban a jelentős
46. percben. A percből persze
47. Petrarca kél ki a korok
48. mesgyéjén, mint rózsabokor
49. a domboldalon, mint semleges
50. tarack, mezei gyom, öncélú búzavirág
51. s pár elkényeztetett goethei
52. árnyalat az ember körül,
53. ahol mindig fontos, komor,
54. szervezett menetek élén,
55. nagydobot verve, Marseülaise-t fújva
56. jönnek a Türtaioszok

57. s az út mentén rendszerint
58. keszkenőt lengetve helyeselnek
59. az olvasó népek, míg mögöttük
60. néhány becsapódástól
61. ki nem gyúlnak a házak,
62. nem is egy ház, háromszáz,
63. pedig beteg gyermek is
64. feküdhet benn a vacokban,
65. kinek elalvás előtt
66. a Láz-király látomás
67. legalább annyira fontos,
68. mint a mindennél aktuálisabb
69. jelszó, hogy akasszátok fel a
70. királyokat. Mert hol lenne már
71. a tavalyi hó,
72. ha csak harcias
73. lábbelik taposták
74. volna a
75. bibliapapirost
76. tele a
77. szarkalábak,
78. lúdlábak
79. s egyéb
80. történelmi
81. verslábak
82. ütemére.
83. Könyvtár,
84. még
85. világok rongya
86. se volna
87. a neved,
88. ha minden
89. bárd csupa
90. megvilágosító
91. mákonyt ivott volna
92. a bábeli
93. s velszi
94. kocsmák
95. óta
96. s
97. nem
98. lógott
99. volna
100. senki a mesék tején.
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SZŐCS ISTVÁN

Van rá MAGAR-ázat!
A  Digma rovat már több mint féléve m eg

szűnt, de m ég m indég érkeznek számom ra 
olyan levelek, am elyek méltatlankodó Hogy le
het vagy Hogy képzelik vagy M i lehet az oka felki
áltással kezdődnek. A z olvasó lassan reagál a 
változásokra, néha fél évszázadokat is késik; 
mint az alábbi alkalommal is. Vigasztal viszont, 
hogy már nem csak a m űanyagok álnok tulaj
donságaira vonatkoznak a reklamációk, nem is 
a napi politikára, hanem a tudomány mulasztá
saira.

Létezik-e, kérdi egy olvasó, hogy "a tudó
sok" mai napig nem tisztázták Körösi Csorna 
Sándor problémáit? "Mindegyre olvasok úti
könyveket —  folytatja — , és azokban rengeteg 
olyan indiai névvel találkozom, am elyek ma
gyarosan csengenek, mint például a közismert 
Bihar állam; itt a közelünkben is van Szind 
község és patak; és soha sem m i elfogadható 
magyarázat, sőt kísérlete sem a magyarázat
nak? Nem régiben —  jelenti Levelező —  egy  
m agyar hölgy útirajzában olvastam a Nepál 
államban é lő Magar törzsről, vagy etnikumról... 
M áshonnan is hallottam már, hogy nem vélet
lenül hívják őket így, a mi népnevünkhöz ha
sonló névvel. N em  mégiscsak furcsa hogy?..."

Általában igaza van a panaszos olvasónak, 
szám talan furcsa körülmény, vagy elképesztő  
adat bukkant már fel világszerte, am ely így  
va g y  ú g y  kapcsolatba hozható őstörténel
m ünkkel, és rest akadémikusaink m eg sem kí
sé r e lte k  v a la m ily e n  e lfo g a d h a tó  s fő leg  
ellenőrzött magyarázatot adni rá.

A m i viszont a Himalája hegység déli lejtői
hez tapadó Nepál ország magarjait illeti, annak 
többen utána jártak, ha nem is akadémikusok. 
A  kutatások eredm ényei azonban nem igazol
ták e népnév keltette várakozásokat H ogy  
azonban az olvasó ne vádolhasson elfogultság
gal, nem pl. Baktay Ervinre, hanem egy olyan 
szerzőre fogok hivatkozni, aki mindenképpen  
m eg akarja önm agát és közönségét is győzni 
arról, hogy "mindennek ellenére közünk van e 
néphez", sőt, tőle örököltük volna népnevünket 
is. Éppen ezért, csakis az ő  kutatásainak ered
m ényeire hivatkozom , és az ő  általa beterjesz
tett érvekkel fogok operálni. A  m eglepő az, 
hogy teljesen jó szándékú és nagy tudású mű
kedvelő volt az illető, és mégis, az általa feltárt, 
világosan beszélő tények ellenére hamis követ
keztetést vont le belőlük. Annyira jellegzetes az 
eljárása és a tévedése, hogy ettől akár akadémi
kus is lehetne; annál is inkább, m ivel a nyel
vünk szerkezetére vonatkozó főkoncepciója 
közel áll a hivatalos tudom ány nézeteihez.

Kiről-miről van szó?
TIBETI-M AGYAR N Y ELVTANULM Á

NYOK II. RÉSZ; A  MAGYAROK ŐSNYELVE 
ÉS ŐSHAZÁJA. TURÁNI SZÓGYŰJTEMÉNY. 
- ISTEN. A  CZIGÁNYOK EREDETE. TÉRKÉP
PEL. írta Dr. PONGRÁCZ SÁNDOR. Ára 3 frt. 
M inden jog fenntartva. BUDAPEST, 1897. RÓ
ZSA KÁLM ÁN ÉS NEJE KÖNYVNYOMDÁ
JA. E g y e d ü li b iz o m á n y o s  PFEIFER  
FERDINAND BUDAPESTEN

A  szerző (1847-1913 között élt) jogász em 
ber, gyakorló ügyvéd  volt, élete nagy szenvedé
lye a "turáni nyelvek" kutatása. A nnyi köze van 
Körösi Csorna Sándor kiinduló pontjaihoz, 
hogy az ő  felfogása szerint is m inden emberi 
m űvelődés őshazája a belső-ázsiai fennsíkok 
világa; csakhogy am íg Körösi Csorna és meste-
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rei ezt olyan övezetnek tekintik, amelyben már 
különböző népfajok és nyelvcsaládok éltek és 
hatottak egymásra, addig Pongrácz "turanista". 
Turáni népeken általában Ázsia nem indogermún 
(azaz nem árja) és nem sémi lakosságát értették; 
tehát az uralaltáji népcsaládon kívül a sárgákat 
is, a kínai-tibeti-burmai-hátsóindiai népeket 
mind ide sorolták. Ők volnának az ókori szer
zők ősszkítái is.

"A nyelvészeti kutatások eredményei két
ségtelenné teszik — állítja Pongrácz Sándor — , 
hogy Európa, Amerika, Afrika és Ausztrália 
tudom ásunk szerinti őslakói Ázsia fennsíkjai
ról vitték ki nyelveiket a nagy világba, és ami
lyen közös volt az őshaza, olyan közös volt az 
ősnyelv is.

Buddha - fej

Ha igaz, hogy Ázsia volt az emberiség ős
hazája, akkor, miután itt az ősteremtmény em 
lékezete óta m indig a turáni nyelvek voltak az 
uralkodók, az emberiség ősnyelvének a ma tu
ráni néven ismert nyelvnek kell lennie, amely 
azonban óriási nyelvterületénél fogva idővel 
más és más alakot öltött, nyelvjárásokká fajult 
és a széles nagy világon tett vándorútjai közben 
önálló lokális nyelvekre szakadozott. Én a turá
ni ősnyelv azon járásaival kívánok foglalkozni, 
m elyek főleg Tibetországban, Nepál, Bután- és 
Asszánországokban, továbbá Kelet- és Hátsó 
Indiában ma is élő nyelvek, melyek a közös 
ősnyelvből való származás és egyeredetűség  
kétségtelen jeleit viselik magukon, és melyek
ből a magyar nyelv is összevegyült."

Nincs itt tér nem hogy könyvének, de m ég 
tartalom jegyzékének az ism ertetésére sem , 
mindenesetre, az első magyar nyelvű bemutatá
sa a tibeti nyelvnek és írásnak, valamint m ég a 
tibetivel rokon pár száz nyelvnek és nyelvjárás
nak.

Maradjunk csak a nepáli magarok nyelvé
nél. (E nép lélekszáma akkoriban pár tízezer 
lehetett, Pongrácz beolvadástól féltette őket, de 
talán ma is vannak pár tízezren.

M ár a magar m aga is keveréknyelv, ezt 
Pongrácz megállapítja: szókészlete a "nyelv? 
rontás" különböző fokán lévő tibeti, hindi, s 
kisebb részben perzsa és arab szavakból áll. 
Különböző angol szerzők India nyelveivel fog
lalkozó m űveiből Pongrácz m inden fellelhető 
magar szót kiír, szószedete m integy ezer adatra 
rúg.

Azonban, ha olyan lelkiismeretesen böngé
szi az olvasó is, mint ahogy ő  összeállította e 
jegyzéket, nem tudja legyőzni a "vad idegen- 
szererűség" érzését, s nem talál benne több, a 
magyarral rokonítható szót, mint —  bármely 
más, abból az övezetből szárm azó nyelvben! Á  
magyarhoz hasonlító szavak többsége m ég így  
is hindu, vagy perzsa, egyszóval indogerm án  
eredetűnek tekintett, mint a golyó (goli), tál 
(thali) vagy bérlet (bhara). A z apa, anya "jelen
tésű" szavak, egyes szem élynévm ások és kér
d ő sz ó c sk á k  v is z o n t  a n n y i n y e lv b e n  
hasonlítanak egym áshoz és a magyarhoz, hogy  
ez semm i különleges támpontot nem kínál a 
rokoni táshoz.

Ugyanígy az olyan szavai is, amelyekben a 
magyar kör szó különböző alakváltozatai is
m erh etők  fe l (e se tü n k b e n  a kherep= körül, 
/dterfc=szalad, "kergül”), szinte m inden eurá- 
zsiai nyelvben előfordulnak, a Kreise-től a kóló
ig, tehát ez sem igazít el. M indezt leszámítva* 
marad a íefce=lenni, le=van, /oíce= taszítani (lök
ni); murti=ököl (marok?), duda=női mell, ami 
talán a tüdő és duda szavakkal vethető egybe 
(lásd m ég a ném et Tute=zacskó), s m ég egy-ket
tő; siöce=hasítani(szelni), nhurü=nedves, lásd  
nyirok, nyírfa, nyárfa...

Legjobb esetben is csak alig egy-két száza
lék az egybevethető szavak száma, holott m ég 
a finnugor nyelvekkel is' legalább 7-8 százalék
nyi közös szavunk van, a legszűkmarkúbb eti
m ologizálások szerint is.

H ogyan magyarázza ezt ki szerzőnk, akiről 
egyéb m űvei alapján is kiderül: igen alaposak a 
nyelv- és nyelvészeti ismeretei?

Ú gy tesz, mint m inden más nyelvösszeha
sonlító ilyen helyzetben: rögtönöz egy szárma
záselméletet! A  származáselméletek szokása: 
magyarázatot keresni arra, amit nem támogat 
elegendő tény, vagy a tények elég széles körű 
egybevetése!

Szerinte, mint m ég annyi elődje és utóda 
szerint, a magyar "keveréknyelv", mozaik-nyelv, 
ahogy ő mondja; az indiai-tibeti-hátsó-indiai 
térség népeinek-népecskéinek a nyelveiből álít 
össze, miután különböző turáni törzsekből a 
fehér hunok (eftaliták, yüetik?) egy dinamikus, 
nyugatra törő tö rzsszö v e tség et kalapáltak  
össze, am ely később egységes néppé alakult.

H ogy miért éppen magar, azaz  szerinte "ma
gyar" lett az új nép elnevezése?

Pongrácz abból a körülményből indul ki, 
hogy a nepáli magarok foglalkozása m indég is 
a katonáskodás volt, m ég a múlt században is 
zsoldosokként szolgáltak különböző indiai se 
regekben. Nyilván, mondja, ez már hajdanában 
is így lehetett, és mint profik, az új törzsszövet
ség fegyveres erejének ők adták a legtekintélye
seb b  részét; em ia tt ró lu k  n e v e z té k  e l a 
tömörülést magaroknak, ami később —  m eglá
gyulván, magyarrá lett.

És itt kapja be szerzőnk, tulajdonképpen, a 
horgot! Mert nyelvünk nagyon is őrzi m ind a 
saját eredeti katonasági m űszavait, mind azo- 
két a népekét, akikkel együtt katonáskodott, ez 
utóbbiak elég nagy része szervült is a magyar
ba, de magar nincs közöttük. A  nepáli magarok 
nyelvének ilyen vonatkozású szójegyzéke a kö
vetkezőképpen néz ki: a kénr,mja, hángá, dhanak 
szavak íjat jelentenek, a tándo az íj húrját, ideget, 
a kam, gazvár, tűni nyilat, tág dike= célozni, la-
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nft=harc, punke= vívn i, dzsud punke=birkózrú, 
/azid=őrizet, hukun  difce=parancsolni/ dacsit- 
k e= szú rn i, kaid= őnzet, bász= tábor, garhi, 
kot=erőd, szátke ráhke= támadni és nhun lók sza- 
riste=visszavonulni; no, itt végre a harmadik 
szó  első  tagja kifejezi magyarul a visszavonulás 
hangulatát, d e egyébként végtelen nagy az ide
genszerűség foka, és sem m i, sem m i ismerős a 
nem idézett, m ég egyszer ennyi szóban és kife
jezésben sem. Igaz, előfordul a kardá= tőr és a 
hazá=kés szó is, ám ezeket általában az iráni 
nyelvekből, például a perzsából szokták ere
deztetni.

(Közbeszúrom, csak m int érdekes "formata- 
ni" m egfigyelést, hogy a magyarban, méretét 
tekintve a kard ú gy viszonyul a kar-hoz, m int a 
kés akéz-hez!)

Magát a magar szót nem is a magar nyelv
ből, hanem  a tibetiből sikerül m egfejtenie, 
olyanszerű értelemben, h ogy "tábori nép", mi
vel a tibetiben a gar tábort jelent. E gar szó  
azonban m egint csak a kör, gyűrű. stb. jelentésű 
világszerte elterjedt szavainkból ered, akárcsak 
a Kreml, akerem, m ongol erőd, eredetileg "védel
mi gyűrű, kör alakú védekező állás" szóból.

M egint csak közbevetve, azért nevezem  a 
kör szót s alakváltozatait "a mi szavunknak", 
mert am ennyire képes voltam  néhány tucat 
nyelvben m egfigyelni, e szó  m áshol tovább 
nem redukálható, m íg a magyarban igen: az or-, 
ör- tő kezdő k-, vagy kh-, vagy h- vagy g- hang 
nélkül is a kör fogalmával, a körm ozgás képze
tével kapcsolatos; például az orsó is körmoz
gást végez, azaz forog és pörög, akárcsak a 
m alom kő, amikor őröl, az őrült, amikor forog, 
mert megkergül, és valószínűleg az őr is, áld 
körbe jár, vagy körülvesz. (Legközelebb kitérek 
majd az orvosra, orgyilkosra és orvhalászra is, 
Erdélyi József nyomán.)

Ám  a gar, kar ezen túlm enőleg is katonai 
kifejezés, szám os nyelvben. Pongrácz például 
m egjegyzi, hogy hiába van Dzsungária, dzsun- 
gár nyelv nincs, ott is a m ongolt beszélik. A  
dzsungár ugyanis m ongolul azt jelenti, hogy  
balszámy, vagyis: bal hadseregszámy.

A  kar magyarul sereg értelmű is, lásd orvosi 
kar, tanári kar, jogászkar, orvosok, jogászok, 
tanárok szervezett, rendezett csoportja. Van
nak, akik akár irodalmi olvasm ányaikból is em 
lékeznek  m ég rá, hogy  valaha, nem olyan  
régen, amikor a nem zeti hagyom ányok folyto
nossága nem szakíttatott m ég széjjel, a magyar 
országgyűlés m egszólítása ez volt: Tisztelt Ka
rok és Rendek! (Lásd még: karhatalom stb.)

A  legfogasabb kérdés azonban az, hogy hi
ába sorol elő  Pongrácz is gar, gur végű népne
veket, mint hungar, bolgár, ujgur stb., a "magyar" 
népnévben a középen álló hang m indég lágyí
tott, palatalizált volt; nem is biztos, hogy g-ből 
lágyultak, lehet, hogy d-ből; erre vallana a ro
vásírás gy jele is, amit nyilvánvalóan a d-ből 
képeztek!

A z olyan alakok, mint Magor, Moger, nyil
vánvalóan csak helyesírási nehézségek révén 
jöttek létre; a szlávokon kívül a gy hangot a 
legtöbb nép sem  ejteni, sem  jelölni nem tudja 
pontosan, ezért találkozni maghiar, mozsár, ma
jor, madzsar, mazar s m ég m ásféle alakokkal is. 
Jellemző, hogy a "magyar" szó  magas hangren
dű párja, a Megyer, nem igen fordul elő  "meger" 
alakban, de mizsérben —  talán —  igen. (Ugyan
ilyen  n eh ézséget okoz m ásnyelvűeknek "a" 
hangunk kiejtése és jelölése is a latin ábécével; 
hol a-nak, legtöbbször o-nak hallják. Vesd össze  
a Laci név román ejtését és írását: Loti.)

A z az érdekes, hogy amikor Pongrácz Sán
dor m ég szám os észak- és dél-, valamint hátsó- 
indiai nyelv szókincsében kutakodik, szinte 
több és jellegzetesebb, füllel is jobban kivehető

szóhasonlóságot talál nyelvünkkel. Kutya és te
hén, hal és tojás, talp és birka, kád és háló szavaink  
többé-kevésbé jól felismerhető változatai buk
kannak fel e  több száznyi, számunkra számon- 
tarthatatlan és megkülönböztethetetlen nevű  
nyelvben.

Nem csak Pongrácznál, hanem m ég sok más 
szerzőnél is ilyeneket találunk. Somogyi Edé
től, Bálint Gábortól, Podhorszky Lajostól, Tóth 
Jenőtől egészen H evesy Vilmosig. (Egyébként 
Tóth Jenő is foglalkozott a nepáli magárakkal, 
néprajzi szem pontból is, és szerinte sok pozitív 
analógiát talált; Turáni törzsek Himalájában cí
men írt cikksorozatot.)

M indez valóban nyugtalanító, azonban— a 
"legsokkolóbb" az, hogy az európai és közel-ke
leti nyelvekben - legyenek indogermánok, mint a 
latin és görög, sémiták, mint az arab, héber, ak- 
kád vagy arameus, hamiták, mint az óegyiptom i 
vagy a berber, "ismeretlen" eredetűek, mint a

Bartolomeus apostol, vanajai templom 
(Rácz István felvételei)

szum ír és az óelámi, sokkal nagyobb számú és 
frappánsabb megfeleléseket találni —  olykor 
nemcsak szókincsben, hanem nyelvtanban is, 
mint pl. a szum ím ál —  vagy egyes dél-amerikai 
indián nyelveknél — , mint a dél-ázsiai övezet
ben. (Túlmenőleg, természetesen azokon a sza
v a k o n , a m e ly e k e t  k ö lc sö n z ö tt , á tv ett  
szavaknak tekintenek, és amelyek nyelvünk vi
szonylag újabb rétegeihez tartoznak.)

Természetesen, e jelenség láttán, m inden il
ledelmes kutató —  feltétlenül közéjük számítan
d ó  P on grácz Sándor is —  csak  eg y e tlen  
k ö v etk ezte tést m er levon n i —  n yelvünk: 
"konglomerátum", mozaik- nyelv... a zavarba ej
tő csak az, hogy e konglomerátum éppúgy  
összeállítható kelet-ázsiai, mint szibériai, mint 
Földközi-tenger-vidéki, vagy kelet-európai ele
mekből. A  magyar a perzsáknál csináltat kabá
tot, gom bot rá a mongoloknál varrat, prémet a 
normannoknál, zsebet Szibériában, övét Itáliá
ban??? Mint ahogy ajtó szavunk magyar, de rá 
a kilincs állítólag francia, a zár ósémi, a bele illő 
kulcs szláv —  nyelvészeink szerint!

Mi hát a magyarázat?
Éppen ezt kellene tisztázni! Nem  is az a baj,

hogy ennek érdekében nem végeztek volna kel
lő mértékben kutatásokat, hanem a különböző  
kutatási eredm ényeket nem vetették egybe, 
nem egyeztették. Minden kutató maga találja 
fel a saját spanyolviaszát és —  saját származás- 
elméletét. S szalad büszkén, féltékenyen a maga 
kis zsákmányával. Holott a magyar nyelvészet
nek talán legnagyobb alakja, Fogarasi János (aki 
C zuczor G ergellyel együtt a m agyar nyelv  
m indm áig egyetlen Akadém iai Nagyszótárát 
szerkesztette) már majdnem m ásfélszáz éve  
megmondta: Véglegeset állítani a nyelvek rokonsá
gairól és kapcsolatairól csakis akkor lehet, amikor 
már minden nyelvet összehasonlítottak minden 
nyelvvel. Ehhez régebben hiányoztak a lehetősé
gek, a szám ítógép es nyelvh ason lításokk al 
azonban elközelgett az idő.

Pongrácz, éppúgy m int ellenfelei, a finnug- 
risták, vagy a "törökösök", a magyar nyelvnek  
a vizsgálatánál éppen a legjellemzőbb sajátos
ságát nem vették figyelembe: hogy szókincsé
nek m integy kétharmad része nem egymásra 
lapátolt kásahegy, hanem önálló értelemmel, 
jelentéssel vagy jelzéssel bíró szógyökök szár
mazékainak összefüggő rendszere. Hiába uj
jong fel a kutató, ha a Himalája völgyeiben  
megleli a leka, lesza igéket "lenni, van" értelem
ben; nem csak azért hiába, mert hiszen m egfe
le lő i  sa r k v id é k i " rokon ” n y e lv e k b e n  is  
megtalálhatók; s akár a ném et leben tövével 
vagy a szanszkrit íi-vel is összehasonlíthatná, 
hanem mert a magyarban ez nem egy külön jött 
szó, nem elszigetelt elem, hanem egy kiterjedt 
fogalmi rendszer része, temérdek alakváltozat
tal.

Végeredményben az volna az érdekes, ha 
bevezetőül a világ összes nyelveiből a mozgást 
és életet, létezést jelentő szavakat hasonlítanánk 
össze! Egész más távlatok nyílnának a nyelvek  
minősítésére és osztályozására, mint a jelenle
giek.

Legközelebb kísérletet teszek annak az ér
zékeltetésére, hogy a nehány alapidomot —  
egyenes-görbe, hegyes-tom pa stb. —  jelentő 
szavak vizsgálata önmagában m ilyen szédítő  
m esszeségekbe vezet.

Pongrácz Sándor maga különben egészségi 
állapota miatt sohasem utazott, csak nyelvésze
ti munkákat és szótárakat böngészett. A  ma
gyar tud om án y nagy v eszteség e , hogy  az 
1919-es proletárforradalom alatt feldúlt és m eg
károsított kéziratgyűjtem ényéből és könyv
tárából később m integy 800 kötet válogatott, 
igen értékes orientalisztikai munka kótyave- 
tyén Nyugatra került. E téren is osztozott pálya
társa , B á lin t G áb or so r sá b a n , a k in ek  a 
kolozsvári egyetem  orientalisztikai tanszéke 
számára összegyűjtött könyvtára elkallódott. 
Pár éve m ég a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
papírmalomba szánt selejt- és hulladékanyagá
ból kihalászta valaki kabard nyelvtanának kéz
iratát; de ki tudja, m ég m it nem?

Olvasónknak tehát nem úgy kell feltennie a 
kérdést: "Hogyan lehet, hogy ezt m eg azt nem 
kutatták?", hanem így: "Hogyan történhetett, 
hogy a kutatási eredm ényeket hagyták elkal
lódni?”

Szóval szeretnünk, óvnunk, kutatnunk kel
lene azoknak a nyelvészeknek a hagyatékát is, 
akiket különben —  okkal vagy ok nélkül —  ki 
nem állhattunk. Át kell szitálnunk leégett tudo
mányágak hamuját, törmelékeit: sok értékes, ed
dig m eg nem becsült lelet kerül majd elő.

Jegyzet: Dr. Pongrácz Sándor és Tóth Jenő mű
ködésével kapcsolatban némi adatot a következő 
könyvben találtam: Zsuffa Sándor A magyar nyelv 
nyélvrokonságai Budapest, 1942. Szalay Sándor ki
adása.



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Egy másik élet
(lassú  tétel)

Szép napunk lesz ma is. A ró
zsabogár a levél alá bukik, hiába 
figyelem a zöld rezdüléseit, már 
a mozgó mikrovilágból is keve
sebbet és pontatlanabbul fog be a 
tekintet; de barátkozik már az ed
dig elhanyagolt, szerencsésen el- 
o d á zo tt fö ld i leh ete tlen n e l. 
Gondolatban megkísérli áthidalni 
azt az űrt, amelyet nem lehet áthidal
ni. Vajda János halántékizmaival 
érzek; megvagy, bogárka! Kínló
dásod, kínlódásom is gyönyörű
ség. Fő, hogy élet.

Tegnap, ha megkésve is, de 
útrakeltem. Az április vég kora 
nyári meleget ígért, az erdőszé
len hancúroztak a pelék. Ilyen 
napokon az embert valahogy job
ban bántja minden halogatás. 
"Megtesszük, amit nem teszünk 
meg..." És visszamenőleg?... Az 
életnek még ebben a tudatos, ki
szám ított korszakában sem  
könnyű fölismerni (magunkban 
különösen nem) a csalhatatlan lát
határt. A világ, útközben gyorsu- 
lón, tovább lüktet. De most 
behunyhatom szemem — csábí
tanak a visszatérések, mint egy 
vacsoraasztal a szabadban —: ó, 
boldog zuhanás! Még nem az el
múlásba, csak az elmúlt díszletek 
és arcok közé.

...A z em lékm űtalapzaton  
összeérintett ujjainkban tűz volt; 
elolvadt alattuk a hó. Abban az 
évben korán tél lett. És milyen 
ősz volt már mögöttünk! A vasár
nap esti bújkálások az egyetem 
folyosóin; feltúrt szoknyád s 
hosszú, gyertyafehér combjaid a 
sötét ablakkeretben; a felborzolt 
vizű tavacska, a délelőtti meren
gések a bágyadt szépségű Blikk
ben és a békabuborék-csendet 
felkavaró Idegen caplatásai ki
váltotta fojtott izgalom. Apám 
beteg volt; mintha őszibogár bú- 
songása ihlette volna az első 
diákszerelem bűntudatát. Bár két 
anyai szív lehet, hogy habozás 
nélkül egymásnak szánt bennün
ket. Idegszálaim már nem emlé
keznek rá, milyen voltál, csak egy 
— az apám szakadozott lexikon
jában felejtett — későbbi ceruza- 
rajz őrzi akkori arcodat. Az 
illendőségen  túlmenően volt 
benned valami természetszerűen 
megejtő. Valamelyik nap felnyúl
tam a könyvespolcra egyik ked
venc regényem  után. Akkor 
találtam meg egyik leveledet. Le
het, hogy így kerülsz be ebbe a 
könyvbe, a készülő fejezetbe ép
pen?!

"Édes Mancika néni!"— Meg- 
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őrzött leveleid közül (nem szá
moltam meg őket, sok van) ez az 
egyetlen, amelyet anyámnak ír
tál. — "Igazán szégyellem ma
gam, hogy a múltkor olyan  
sokáig nem válaszoltam. De nem 
is volt kedvem  sem m ihez... 
Olyan rossz ez a betegség. Az em
ber oda van szegezve az ágyhoz. 
Ha egy kicsit felkelek, már rög
tön felmegy a lázam. 15-én néz
tem a napfogyatkozást az 
ablakból, fel is voltam öltözve 
elég jól, mégis nő a lázam azóta. 
De azt mondják, a mellhártya- 
gyulladásnál így van. Mancika 
néni írja, hogy ott is mindenki 
köhög. Úgy látszik, valami jár
vány. A betegségem elején én is 
nagyon köhögtem, és nem hasz
nált semmilyen orvosság. Végül 
a hagymatea mulasztotta el.

Aladár bácsi, remélem, most 
már jobban van.

Drága Mancika néni, csak 
rendeződni fog minden lassan. 
Cs-vel, én úgy látom, az a legna
gyobb baj, hogy nincs elég türe
lem benne. Az ilyen típusú  
embernek internátusbán kellett 
volna laknia. Azt szeretné, ha 
minden a legelső alkalomra sike
rülne neki. Es úgy ficánkol min
den levelében, mint a hálóba 
szorult hal, hogy így nem jó és 
úgy nem jó. Én azt hiszem, hogy
ha ő így beszél a szerkesztőség
ben is, nem fogják kinevezni 
Kolozsvárra. Mindenesetre, most 
látja ő is, hogy nem olyan könnyű 
az újságírás. Ez a sok terep télen! 
Nem tudom, hogy bírta ki. Szinte 
minden héten utazott.

Édes Mancika néni, azért ne 
tessék úgy aggódni érte, Mancika 
néni is meg fog betegedni. Csak 
tud ő már vigyázni magára.

Aladár bácsinak azt kívánom, 
hogy minél előbb tudja megszó
laltatni az ócska rádiót!"

Az ember utólag tud meg s ért 
meg dolgokat — nemcsak magá
ról, másokról is. Annyi évtized 
múltán könnyű nekem külső 
szemmel olvasni ezt a levelet (s a 
többit: az egész félbeszakadt tör
ténetet). Amikor a levél előkerült, 
Beethoven-szonáta szólt a szobá
ban a zongorán (az op. 31.); a 
harmadik, lassú tétel különös
képpen segített megteremteni az 
emlékezés hangulatát. Láttam, 
éreztem magam türelmetlen-hu- 
szonegyévesen, amint az ablak
nál állva (úgy, mint most) 
felteszem magamban a kérdést: 
lesz-e időm valaha is órákon át 
kibámulni a nyitott ablakon?... A 
másik percben aztán, mint egy

jelentéktelen ügyről, el is felejt
kezem az egészről. Most viszont 
másképp vagyok vele. A legalább 
gondolatban végig nem járt hely
zetek, megoldások valóságza
vart okoznak bennem váratlanul 
(emlékezetzavarban szerencsére 
sohasem szenvedtem); olyan ez, 
mint sebesen vett kanyarok köz
ben támadt rosszullét. Útközben 
most a falvakon keresztülrobog
va mindenütt gólyafészkeket lát
tam a fénylő magasban; de elég 
behunynom szemem, hogy érdes 
hangú szemrehányást halljak, s a 
szürke fényben settenkedő, bor
zongató árnyak tűnjenek föl.

"Az úton a vonat ablakából 
láttam egy farkast a mezőn." Gy. 
gömbölyű betűivel leírva, két rö
vid sorban magam előtt látom ezt 
a mondatot; utána a "Csókollak" 
szó következik. Több mint har
minc évvel ezelőtt írta nekem ott
honról, ahová visszavárt (akkor 
talán már nem oly rendületle
nül), még ha ironikusan, színlelt 
nagylelkűséggel le is beszélt az 
utazásról:

"Ha Tasnádra nem tudnál el
jönni, az egy csöppet se aggasz- 
szon. Tasnádot jobb a megszépítő 
messzeségből nézni. És hogy en
gem sem láthatsz, ez még jobb. 
Legalább nem látod, hogy öreg
szem..."

Egy huszonkét éves lány ese
tében a keserű grimasz már a vég 
kezdetére utal persze. Az "új 
franciatanár érkezett" rövid tu
dósítás, ha nem is reménysugár 
akar lenni, de egy találomra be
hajított kis súly — jól tudván, 
hogy a mérleg másik serpenyőjé
ben hever a nagy bizonytalanság.

"Hogy csak szeretni tudjon va
laki hántások és sértések után — 
olvasom figyelmesen az akkor 
meg nem rágott, korai bölcsessé
get —, ahhoz angyalnak kell len
nie az embernek. Ilyen embe
reket pedig a természet nem 
szült, csak a romantikus regény
írók fantáziája teremtett... Mióta 
ismerlek, él bennem egy érzés, 
hogy nem vagyok hozzád illő 
sem korban, sem más tekintet
ben. Ezért sokszor igyekeztem 
erőszakosan beavatkozni a dol
gok menetébe. Úgy láttam, az én 
dolgom a lemondás. Ezzel ma
gyarázható az első évi incidens 
is. — (Istenem, vajon mire céloz?) 
— Azután is, valahányszor  
pesszimista hangulat fogott el, 
ilyen tervekkel foglalkoztam. 
Terveket szőttem arról, hogyan 
gyűlöltethetném meg magamat 
veled, úgy, hogy én ártatlan ma
radjak (...) Az a csapás, hogy már 
nem szeretsz, hogy nincs rám 
szükséged, engem teljesen tönk
retett lelkileg, testileg. Ezen nem 
tudott szépíteni azóta semmi. 
Mert a kibékülést én kezdemé
nyeztem. Azért nem hagytál el, 
mert láttad, hogy szükségem van 
rád az államvizsga előtt, aztán a

levelezés fennmaradt köztünk, 
és miután beteg lettem, azt hit* 
tem, azért mutatod, hogy sze
retsz, mert most szükségem van 
a jó kedélyre..."

Ez a hirtelen kedélyváltozás 
nála a fölismerés komolyságával 
magyarázható. Pár héttel koráb
ban vidám és gyöngéd volt:

"Annak nagyon örülök, hogy 
kövér vagy — reagálta le egy tré
fás elszólásomat. — És annak is, 
hogy jókedvű. Hogy ez az állapot 
ne tartson sokáig, elhatároztam, 
intelmeid ellenére, hogy vasár
nap elzarándokolok Hozzád, 
mert én rossz szellem vagyok. 
Mások azért zarándokolnak, 
hogy jót tegyenek, én fordítva. 
Mit szólsz hozzá, Te savanyú ízű 
fiú? No, de majd vasárnap meg
mondod. Legyél ott a kapu előtt 
fél egytől. Csókol a Te Édes C-vi- 
taminocskád."

A szív itt még segítette a szel^ 
lemet (szellemességet). Ha buta
ságokat már nem is mer összeírni.

"Tudod, sokszor olyan szépe
ket gondolok, látok, de amikor le 
akarom írni, nem tudom. Csak 
butaságok sülnek ki belőle és 
színtelen szavak. Sokszor azért 
vagyok szomorú. És ezen nem 
lehet segíteni, s a stílusgyakorla
tok sem használnak. Csak egy 
dolog segítene: még egyszer és 
másnak megszületni..."

Ha elképzelt folytonossá
gunkban már nem bízott is, de az, 
hogy végre aggódhat értem, még 
tartotta benne a lelkierőt. Szinte 
örült, amikor a hozzájuk közele
ső városkába kaptam meg a behí
vót, noha ez — az ő 
hozzájárulásával éppen — csök
kenthétté az esélyét annak, hogy 
a katonaság majd "megedz” en
gem.

"Kicsi Kusz, éjjel, ha fázol, ve
gyél fel valami meleg trikót Úgy 
félek, hogy meghűlsz. Az éjsza
kák elég hűvösek, és nappal se 
nagyon lehet tűz nélkül ülni a 
szobában.

Olvasok és ruhát próbálok. 
Anyu varr nekem, illetve alakít... 
Vasárnap délután voltam kint a 
temetőben. Minden sír tele van 
csillagvirággal."

"Gondolatban ott vagyok ve
led, gyógyítom a kezedet. Hogy 
nem lehetek ott a valóságban, an
nak nem én vagyok az oka. Ha 
tehetném, Z.-re költöznék arra az 
időre, amíg ott vagy. Kicsikém, 
vigyázz a kezedre, nehogy fertő
zést kapj."

Egy krisztustövis ment a ke
zembe, azzal volt szerencsém, 
különben nem úszom meg a car-
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lemmel, fegyelemmel emelke
dett vigyázz állásba (én magam 
honnan is tudhatnám, hogyan 
reagáltam); annyi bizonyos, 
hogy hármunkon kívül volt még 
más is, akit a megdöbbenés me
revített meg lassan. Berdu, vér
mes képű szőke, göndörödő hajú 
őrnagyunk motorbiciklin robo
gott nejétől, vagy inkább nőjétől 
a kaszárnya felé, szokása szerint 
lerészegedve, s a Meszesen bele
hajtott egy tehergépkocsiba. Hó
hérunkat kellett (illett) 
meggyászolnunk. Hát, nem volt 
épp leányálom... Közben az én 
kedvesem így álmodozott rólam: 
"Most, ha rád gondolok, mindig 
piros színt látok: a két kis négy- 
szögletest a gallérodon (nem tu
dom, hogy hívják), és az orrodat, 
mert az is piros volt a naptól." Ezt 
négy órányi együttlét tapasz
talása alapján írta; közben tehát 
mégis meglátogatott — körös- 
körül felhőbe rejtőző erdő; a

cert, amiért megtagadtam, hogy 
gázmaszkkal fussak fölfele a 
dombon kilométereket. Lázító 
magatartásomból némely felet
tesünk nagy, politikai ügyet ké
szült csinálni, de közbejött egy 
szerencsés meg egy szerencsét
len véletlen. Avastag bajuszúifjú 
felcser fűzfapoéta-hiszékenység
gel bennem vélte fölfedezni so
ros mecénását, rá is vett, hogy 
lefordítsam néhány versét, me
lyeket majd beolvastatok a ko
lozsvári rádió magyar nyelvű 
adásában; s viszonzásképpen se
gített, hogy tovább maradhassak 
betegállományban: tenyérsebem 
nagyon lassan gyógyult (!) Volt 
egy — legenyhébb kifejezéssel 
élve "Vaddisznónak" nevezett 
őrnagyunk, aki — különösen it
tas állapotban — kénye-kedvére 
nem csupán m egizzasztotta, 
holtra fárasztotta-kínozta, de 
meg is alázta a végzett jogászok
ból, nyelv- és irodalomtanárok-

Az a levél is előkerült, amdy- 
re utal.

'Ma délelőtt olvastam Räu
bert Érzelmek iskoláját. Nem tu
dom, hogy ismered-e a könyvet, 
de nekem nagyon tetszett. Leg
főbb dolog a következetesség. 
Kicsikém, ez a könyv nagyon jó 
időpontban került a kezembe. De 
talán jobb lett volna a tavaly ta
vasszal már elolvasnom..."

így, ha kissé megkésve is, 
Räubert elültette lelkében az ör
dögöt. Néhány újabb levelét 
most már "a harag diktálja". Nem 
fél kimondani az igazat: "Ilyen 
vagyok! Szeretek és gyűlölök 
egyszerre." A kétes parti s külö
nösen én — aki előbb Bukarest
ben gyakornokoskodtam egy 
lapnáí, majd központi (KlSZ-bi- 
zottsági) utasításra állás nélkül 
maradtam — úgy néz ki, mind 
messzébb sodródunk tőle. Meg

kísérel vigaszt és meg
nyugvást találni az isko
lai munkában.

"A könyvtárosság és a 
sajtófelelősség m ellett 
még pionírinstruktor is 
lettem. Alinak a verse, 
amit az a zeneszerző  
megzenésített, benne van 
a VI. osztá lyos ének
könyvben: Az osztag da
la... Meg fogom tanítani a 
pionírjainknak. Szemlér 
valami Brecht-színdara- 
bot fordít az Európa Ki
adónak. N eki, úgy  
látszik, szabad külföldre 
dolgozni."

Olyan káderlappal, 
mint az enyém, nem cso
da, ha rászorulok a ne
heztelő kedves sajnála
tára:

ból álló társaságot, akik között, 
mondanom sem kell, a legvédte
lenebbek, legelesettebb kinézé- 
sűek a költők voltak.

Arra a késő délutánra jól em
lékszem. Az alagsorban krump
lit pucoltunk. A légypiszkos 
ablakon lefolyó esőié egészen el
függönyözte előlünk a kilátást. A 
kényszerű ügyetlenkedésben  
egy-egy foghegyről odavetett, 
dacnak szánt vicc ellensúlyozta a 
borús hangulatot. Trappolva tört 
ránk egyik katona társunk, a lép
csőről — vagy lehet, már előbb 
ordította: "Győzelem, fiúk! Ber- 
d u  kifingott!". Néhány erőtdjes 
mellkasú s hangú "győzelem"- 
gyalogos (mennyivel szebben, 
magyarosabban hangzana: győ
zelemhuszár!) összefogózkodva, 
egymást átölelve futott ki az ud
varra. Szisz arcát a koravén fintor 
mintha még jobban beárnyékolta 
volna? N. Kálmán inkább ijed
ten, mint a halálnak kijáró figye

fényt elnyelő völgyvonulatnak 
tartva, iszonyodva figyelem az 
ázott, katonásan egyenes fatör
zseket. Bokor csap arcunkba, Gy. 
fázósan kap fülbevalója után, s 
engem a legönfeledtebb percben 
is mintha seregélyek csipkedése 
riasztana a szeles, nedves indák
kal és korhadt tobozokkal szima
toló m agasból — erre ne 
em lékezném ?! Talán emiatt 
"megdöbbentő kissé" (ezt a kife
jezést is tőle kölcsönöztem) leve
le a z.-i út után: egy múltkori 
vallomására hivatkozik, ame
lyiknek "közvetlen kiváltó oka" 
egy regény volt. Ez idézte fel 
bennem — olvasom a folytatást 
— a régmúlt dolgokat... Ilyen az 
élet. Apróságok juttatják eszünk
be, amit el akarunk felejteni. Ez
zel szám olni kell!!!” Ennyi 
érettség! — döbbenek meg utó
lag (nem a fél esztendőnyi kore
lőnye miatt): valóban nem  
illettünk össze.

"A lelkiállapotodat meg tu
dom érteni, de nem tudok veled 
egyetérteni... Azt ajánlom, hogy 
próbálj máshol elhdyezkedni. S 
hogy addig se unatkozz, én fog
lalkoztatlak. Nem is én, hanem a 
tasnádi kultúrház (ha kedved 
van hozzá). Csasztuska-szöve- 
geket kellene írni. Az anyagot én 
elküldöm. Ti. a kultúrház igazga
tója volt tanárom, a múltkor 
megállított ezekkel a szavakkal: 
— Sokat várok tőled, most vé
gezted az egyetemet!"

Ilyen ajánlatok! S ezek után 
engem továbbra is türelmetlen
ség, elégedetlenség mert ébren 
tartani. Ebből az élményből szü
letett egyik versem (a Virrasztás 
a virrasztókért) tanúsága szerint 
a behunyt szemmel is továbbol- 
vasókért, fal melldt támolyogva 
ágyba-szédülőkért virrasztók, s a 
többiekért: "vallatóhóhérok /

hisztériás halandzsájától /  s fé
nyek pupillát célzó pisztolyától /  
halludnáló félig-holtakért".

De ez már egy más történet 
volna. Mint ahogyan egy másik 
— egy harmadik! — nagymama 
képe ötlik fel Gy.-nek a falusi es
ték fantáziátlanságát felpanaszo
ló levdéből:

"Kiolvastam félig egy köny
vet, s mikor a rádió a gyermek
mesét mondta, már doltottuk a 
villanyt. Hiába, ez már így van 
falun. A tyúkokkal kelnek és a 
tyúkokkal fekszenek... nagyma
mám most azt kérdezte, hogy mit 
tudok annyi mindent írni neked, 
mikor most jöttem el."

Vajon annak az öreg szem
párnak a türelméről írtam volt le, 
hogy bádogereszen szivárgó  
langy esővíz? Tíz bütykös ujja is 
kevés volt ahhoz, hogy be tudja 
gombolni háziruháját. A körtdé 
kétfelől lecsorgott, ahogy beleha
rapott az övéire testált kis kerti 
paradicsom gyümölcsébe, mi
után mindent megáldott s meg
szidott már...

Vajon csak utólag láttam s lá
tom a levélbeli nagym amát 
ilyennek? Mint ahogyan arra is 
csak a későbbi tudásommal, tu
datlanságom m al emlékezem  
vissza, miszerint az én Derzsi- 
nagyanyám nem csupán a tanár- 
nénis gesztusait reagálta le 
hamar kedvesemnek, hanem azt 
is, hogy Gy. a vesztesekhez tarto
zik. O volt első, szelíd tükörké
pem . Az utána következők  
(szerencsére?) hajlamosak voltak 
rá, hogy felnagyítsák hibáimat.

Egy havas hátú pádon ülve 
faggatok valakit, meg se muk
kan. Akkor döbbenek rá először 
igazán a felfoghatatlanra: a nők 
mások, mint mi!... Csónakba 
szállunk, kalapom féloldalasán a 
szemembe húzva, mint a har
mincas években készült amerikai 
film ek úriem bereinek vagy  
gengsztereinek. A lány nedves 
szem pillá i rem egve követik  
unott evezőcsapásaimat. Lenyelt 
szemrehányás; honnan az a csil
logó fájdalom?! Mi történt akkor 
vde s velem?...

Látok az erdőszélen egy ki
fordítva leterítdt kabátot. Fenyő
tobozok, hangyabolyba hajított 
sajthéj, földbe taposott kankalin. 
Sárga sziromfancsikákkal a d- 
pőm sarkán bűntudat visz haza
felé. Ha nem kapok utánad, 
beesd egy gödörbe. Remegő bor
dákkal ki visz át...? Még fogal
mam sincs (honnan is lehetne) a 
túlsó partról.

A másik detemben történik 
mindez? Nem vagyok felelős ér
te.

Vagy ellenkezőleg: néha a 
meg nem történtekért is felelősek 
vagyunk?!
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NAGY JENŐ

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

Jékely a Szamos-parton

Folytatás az e lő z ő  szám ból
A harmadik képhez Tamási Áron 

villantott fel egy hangulatos jelenetet, a 
fiatal Jékely Zsolinak egyik kedvtelését, 
a halászást, amely később valóságos 
szenvedélyévé vált

Tamási Áprilyt meglátogatni jött Ko
lozsvárra. "Kicsi kerülővel — írja utolsó 
könyvében, a Vadrózsában — a Farkas 
utcába értem. [...] Lelki gyümölcseimmel 
és magamba merülve lassú léptekkel ha
ladtam a régi hírneves templom mellett.
A templomot alig hagytam el néhány 
lépéssel, egy diák-forma fiatalembert 
vettem észre, aki az első ház sarkán állt 
egy hársfa alatt, és egy nagy hordó mel
lett, mely a csatorna esővizét szokta föl
fogni. Közelebb érve azt is láttam, hogy 
a fiatalember horgászbotot tart a kezé
ben, s annak a horgászbotnak a zsinórját 
egyszer a hordó vizébe ereszti, s máskor 
pedig onnét kiemeli. Egészen közel érve 
megismertem, hogy a hordóban halászó 
fiú az Áprily Lajos fia, Jékely Zoltán.

— Fogtál, Zoltán?
A fiú kedvesen, hunyori tréfásan re- 

ám nézett, és így szólt:
— Annyit fogok, amennyit akarok.
S csakugyan igaza volt, mert ahogy

később megtudtam, Zoltán szorgalma
san gyűjtötte a halakat, beléeregette a 
hordóba, s amikor kedve kerekedett, 
egymásután halászta ld őket, s egymás
után eregette vissza. Éppen csodáltam játé
kos találmányát, amikor édesapja kilépett a 
kapun. Barátságosan üdvözölt engem, s Zol
tánt otthagyva a víz partján, mi ketten elin
dultunk, a hársfák alatt az Egyetem utca 
felé."

Zsoli halászó kedve a Szamos mellett élte 
ki magát igazán, amikor a Donát úti kertük
be a nyár kezdetével kiköltöztek abba a kicsi 
nyaralóba, amelyet nagybátyám abban a 
kertben építtetett, amelyet nagynéném csa
ládi örökségbe kapott. A  Donát út 190. szám 
alatti kert és ház lett azután nyaranta a Jékely

család kedves, nyugalmat nyújtó hajléka. 
Mi, bátyám és én, ide jöttünk le azután szinte 
minden nap a Fellegváron levő kertünkből, 
hogy együtt fürödhessünk a Jékely gyer
mekekkel és vegyünk részt, a Szamos és kör
nyéke nyújtotta fürdési és játszási — akkor 
még bolygatatlan — lehetőségekben és a 
gyermeki lélek számára nagy izgalmakat je
lentő rejtelmekben. De ide jöttek vasárna
ponként Zsoli és Patyi osztálytársai és 
barátai is, így számunk sokszor 15-20-ra sza
porodott. Csatlakozott hozzánk a két Mak- 
kai fiú, László és Sándor is, akiknek kertje és 
kis nyaralója második szomszédja volt a Jé- 

kelyék kertjének.
A hét napjait általában 

együtt töltöttük mi unoka- 
testvérek: fürödtünk s a 
mély víz fölé hajló öreg szo
morúfűz törzséből fejesug
rásra alkalmas "trambulint" 
alakítottunk ki; sokszor le
úsztunk egészen a nagygá
tig, amely az oda kitódult, a 
hely veszélyes voltát nem 
ismerő vasárnapi fürdőzők 
közül sok áldozatot szedett.

Ha viszont a Kányafő 
fölötti hegyvonulat és a Haj- 
tás völgy irányából megje
lentek a fellegek, Zsoli 
»hogy a ...»-val kezdődő át- 
kozódással fogadta őket, 
mert borús időre volt kilá
tás, vagyis az aznapi fürdés 
elmaradt, ő  ilyenkor ráká

szott: csak úgy csupasz kézzel nyúlt a mart 
alatti lyukakba és húzta ki onnan ollójuknál 
fogva a szebbnél szebb példányokat, mi pe
dig hárman: Patyi, bátyám és én valamivel 
feljebb, ahol hajdan híd is vezetett át a Sza
moson és vízállásmérő-tábla volt, a folyó 
sekélyebb oldalán kövekből csatornákat ké
peztünk ki és medrüket kimélyítve alkalma
sakká tettük arra, hogy Patyi a maga 
készítette kisebb-nagyobb dzsonkái, vitorlá
sai könnyedén libbenjenek tova, és a ma
gunk összeállította kis malmok vígan  
forogjanak.

Ha kedvünk kerekedett, felfelé mentünk 
a Szamos parton és a Szamos holt ágában. Itt 
Zsoli igazán kiélhette horgászkedvét: a de
rékig érő, csendes tiszta vízben nagy balinok 
— mi balintoknak mondtuk —> mámák, pa- 
ducok vagy kisebb ficfák csillogtatták meg 
ezüstös hasukat a napfényben és akadtak 
fenn Zsoli horgán. Olykor-olykor egy-egy 
sikló kúszott ki a bokrok közül, ez is nagy 
élmény volt nekünk,mint az egész vízi világ.

Í . . . J

Ósember-kedvvel, ős szigonyozó 
módjára leste szebbnél szebb halad, 
s hány déli fényben lustán napozó 
kígyót elpusztított húsz év alatt!

Lónán, Gyaluban hányszor lepte meg 
pazar látvány, hogy horgot-feledón 
bámulta a vizes leány testeket, 
kik hancúroztak a hús feredőn.

így emlékezik vissza A  Szamoshoz, talán 
utólszor dmű versében, amikor évek múltán 
(1944-ben) visszatér a Szamoshoz, és régi 
emlékek tolulnak fel benne. Ámulva és eny
he fájdalommal, nosztalgiával veszi észre 
azt a nagy változást, amely a Szamos part
ján, a kedves fürdőhelyek körül végbement:

Új medrében fu t a Szamos, 
ó, itt minden megváltozott!
M últ nyaraknak könny harmatos, 
elejtett szemmel áldozok.
M ost látom, m i a változás: 
vájjon nem boldogabb a vak?
Hol vagy, porondos vízmosás, 
hol vagytok, rozsdás kis tavak?
Hol vagy, vén vízalatti tönk? 
olyan voltál, m int egy halott; 
hogy megborzadtam idefönt, 
mikor a víz megmozgatott!
Ó, hová gönygyölődtetek 
hancúrozások, nagy Napok?
Roppant fürdések, vad hetek, 
vájjon hová vonultatok?
Hangok, kezek, sok vizes arc, 
nyirkos testek, sok kék trikó!...
Virgonc idő, úgy elinalsz, 
m int egy jó harmadfú csikó.
S hol vagytok ti, szerelmeim, 
bronztestú lányok, akik itt, 
vizünk bozótos partjain 
jártátok a nyár táncait — ?
Valószínű, meghaltatok, 
elvitt a féktelen folyó, 
s szép testetek úgy úszhatott,

A Dónát úti nyári ház ablakában: Jékely Mária, Nagy Jenő, 
id. Nagy Jenő, Sháfer Lisette, Jékely Zoltán, Shäfer Irén
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mint egy hintázó hajó.
Nyaldostak a hűvös habok, 
ott lent megállított a gát 
s egy vén halász ki is fogott, 
m int régesrég Oféliát.

V ízp a rti ének  (Kolozsvár, 1936) 
Testi ügyességünket próbára tevő ver

sengések itt sem szűntek meg: gyakran ren
deztünk úszó- és ugróversenyeket és víz 
alatti úszásokat, hogy tüdőnk teljesítményét 
mérjük. Zsoli különösen szép fejesugrásai
val tűnt ki közülünk, bátyám pedig a víz 
alatti távúszásban jeleskedett. Én meg, aki 
szégyenszemre még kétszáz úszólecke el
végzése után sem tanultam meg úszni a Dia- 
na-fürdőben Jámbor bácsi parafaövén 
csüngvén, unokatestvéreimnek, illetőleg a 
Szamosnak köszönhetem, hogy a sikertelen 
úszólecke után, de annak eredményeként, 
hogy "mestereim" — unokatestvéreim és bá
tyám — a 2-3 méter mély vízbe dobtak, ha 
kutyaúszással is, a víz színén maradtam. 
Nem irtóztam meg a víztől, sőt nagyon meg
kedveltem ezt a szép és egészséges sportot, 
de igyekeztem a kutyaúszós stílust mielőbb 
másfajta úszással felcserélni.

A vízi versengéseken kívül egy-két nyá
ron "szamosparti olimpiászok"-at is rendez
tünk. Ilyenkor a Szamos túlsó partján 
elterülő Sodórétre mentünk át, mely a Mező- 
gazdasági Akadémia legelőterülete volt. Az 
olimpiászon résztvevők — mi négyen, a 
Makkai és a Heinrich fiúk — Vilmos és Félix 
— erő- és ügyességpróbája futásból, gerely- 
és diszkoszvetésből és súlydobásból állott. 
Gerelynek egy megfelelő hosszúságú pa- 
szulykarót, diszkosznak pedig egy lapos, te
nyérnyi nagyságú követ, a súlydobáshoz 
pedig egy kilós gömbölyű Számos-követ 
használtunk. Az eredményeket pontosan el
lenőriztük és ezek szerint állítottuk össze a 
rangsort. Zsoli minden számban a jók között 
volt, de különösen a futószámokban és a 
gerelyvetésben jeleskedett.

A hógolyózások he
lyét nyáron a Szamos par
ti iszapcsaták foglalták el.
Helyenként, ahonnan a 
víz visszahúzódott, nagy 
felületeket sokszor szár
középig érő iszapréteg 
borított be, igen alkalmas 
arra, hogy a hógolyókhoz 
hasonló , de annál lá- 
gyabb maroknyi iszap
labdákat csináljunk és 
páronként egym ással 
szemben állva alaposan 
összecsapjuk egym ást 
sárral. A csata végén pe
dig jól összefröcskölt tes
tünkön mérjük fel hard 
kedvünk találatainak  
nyom ait. Zsolival leg
többször én "álltam a sa
rat". Patyi mellett bátyám 
eregette felénk súlyos sár
golyóbisait. Megjárta, 
mert egy jól célzott lab
dacs őt is szemen találta.
Én voltam a tettes, még
sem haragudott meg érte, 
kimosta az iszapot a sze
méből, de az árulkodó pi- 
rosság abból nem múlt el 
még addigra sem, amikor 
hazamentünk. Mit mond
junk otthon? — tanakod

tunk bátyámmal hazafele menet. Végül is azt 
találtuk ki, hogy Ladt víz alatti úszása köz
ben egyikünk véletlenül szemen rúgta, on
nan piros a szem e. Ez elfogadható  
magyarázatnak tűnt szüleimnek is, de a 
"többé elő ne forduljon" intés édesapám ré
széről ezúttal sem maradt el.

Voltak azonban napok, amikor Zsoli na
gyon levert volt: migrénnel ébredt. Ez sok
szor gyötörte, külön versbe is foglalta és 
'laikus kórleírást" adott róla:

...Enyeden az iskolába menet 
vágta ketté először fejemet;
Párizsban Szent Lajos szigetén 
jö tt rám e rém,
Rómában a Testaccio hegyén.
M ost, látod, az Aranyos mentén 
ért utol e becstelen rém: 

félfejem hirtelen elgurul, 
félkarom gyorsan utána hull, 
gyomrom puffad, csavarodik, 
mintha puliszkát ettem volna két napig. 
Eltöltenek keserű undorok, 
s velem a világ forog, forog, forog —
És sohasem tudom, mikor szökik rám 
a legszömyebbik szörny— a M IG R É N !

(A migrén, Torda, 1946 Sz. I. 
orvos barátomnak)

Félt az éles, vakító fénytől, nehogy ez 
váltsa ki ezt a gyötrő érgörcsöt. Ezért, ha 
lefeküdt, fejére mindig kispárnát tett, hogy a 
fény- és zajártalmat távoltartsa. De annál jó
tékonyabb hatással volt rá, ha valamilyen 
álmot látott, amelyet azután reggdenként 
édesapjával megbeszélhetett. Az álomlátás 
mindkettőjüknek közös vonása volt, sokszor 
órák hosszat ültek a kis nyaralójuk előtt és 
cserélték ki álomélményeiket.

A Szamos parti élmények végigkísérték 
egész életén, s újból meg újból megelevened
tek, amikor később a 30-as és 40-es években 
megint kiment a Szamoshoz, hogy tőle dbú- 
csúzzék:

Jékely Zoltán és unokahúga, Shäfer Irén

Mondsz-e hírt rólam ezer év után, 
örök buzgás, forristzú Szamos?
Vagy elemed futás, m int az idő, 
mely önmagából minden jelt kimos — ?

Pedig kevés volt ily szerelmed, 
ily nimfa-hajszoló pásztorfiúd, 
ki berkeidben szinte elveszett, 
feledvén ott halált, bajt, háborút. [...] 
Irtóztatón fájt az enyészet, 
s hogy a való szemfényvesztő csalás!
Éltével egy ős gyermekkort idézett —  
mivel szegény költő volt és halász.

(A Szamoshoz, talán utólszor, 1944)

Befejezd rész a következő számban

A Szamos-parton 1933-ban: Jékely Endre, Jékely Zoltán, Jékely Márta, Nagy Jenő
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A  H A L L G A T Á S  SZ Í'.IN OETEI szerkeszti EGYED EMESE -

Loppanások
(Palocsay Zsigmondi Hét 

bükklevél, drámai költemény)
A mű 1982-ben íródott; a ko

lozsvári színjátszás jubileumi 
drámapályázatán díjat nyert. A 
két időpont között egy évtized 
telt el... Aktuális-e még Palocsay 
Zsigmond drámája? Úgy is fogal
mazhatnánk: időszerű-e a közlés 
tartalma?

Kísérletünk tartalomelemzés. 
Fogadjuk el, hogy a kontextus 

a társadalmi lét egészének, lénye
gének az a tartománya, amelyhez 
képest a művész élménye kiala
kult. A  hét bükklevélben a kontex
tu s az e lm ú lt h árom -n égy  
évtized. E periódus egyik leg
pregnánsabb jegyét vizsgálja  
meg Palocsay: az elértéktelene
dést, az értéktelenséget. Átélte, 
átírta ezt a korszakor — saját él
ményeit alakíthatta teljes művé.

A dráma felépítését az ismétlés 
határozza meg: a mondatok, a 
szereplők, a szituációk szintjén.

Főhőse nincs: három művészt 
állít a középpontba a szerző. Ot
tó, a rézműves, Bömbölő, a szob
rász és az orgonaépítő mester 
sorsa határozza meg a cselek
ménysort. (A szerző feltűnően 
kerüli egy költő-íróember beikta
tását a drámába; retorikai törlés 
ez, jelentéssel bír).

És mert Palocsay egyszerre 
szeretné bemutatni mindhárom 
művészt: háromrekeszes forgó
színpadot ajánl szerzői instruk
cióiban.

Még nem gördült föl a füg
göny, még nem látjuk a színpa
dot, nem ismerjük a szereplőket, 
amikor három gongütés után 
mély férfihangon megszólal a 
hangszóró (a dráma egyik sze
replője). Mondatai enigmatikus 
verssé szerveződnek, a cselek
mény előrehaladtával azonban 
megfejthetővé válnak a sorok: a 
kataforikus elemek a kifejletre 
utalnak. A hangszóró utolsó 
mondata az első jelenet előtt: 
"loppan — egy bükklevél". Ez jel
zi, hogy kezdetét veszi a történés. 
Egy bükklevél loppanása a drá
mai idő egyik szakaszának felel 
meg. A bükklevelek egyre rövi- 
debb időközökben loppannak, a 
cselekvés felgyorsul. Áz utolsó, a 
misztikus hetedik a cselekvés 
végkifejletére utal.

A szerző Ottóval, a rézműves
sel kezdi a bemutatást és az orgo
naépítő mesterrel végzi. Reductio 
ad absurdummal párhuzamos
nak is fölfoghatjuk ezt a három 
jelenetet.

Palocsay hőseinek életét jelen
téktelen megrendelések hosszú 
sora emészti föl. Uralkodó maga

tartásuk az elégedetlenség. Gondo
lataik, érzelmeik, a bennük levő 
egyéni probléma (mely a befoga
dóhoz sűrítve társadalmi, sőt lét
problémaként érkezik el) — 
mindez arra való, hogy kiinduló 
helyzetet teremtsen, amelyben 
mint lehetőség, szükségesség, je
len van a viszonyok megváltozá- 
s a .

Hallgassuk Bömbölőt: "Ágy
lábat meg széklábat faragni egy 
életen át? Lélekölő, piszkos mun
ka... Szalagmunka. Megalázó... 
Stász! Sablon! Asztalosmunka! 
Fát metszeni művészet, de eladni 
már kunszt — mondta Gy. Sza
bó."

Mindhárom művész lázado
zik, de ebben a megnyilatkozás
ban két olyan utalás is van, 
amellyel megragadható a dráma 
kulturális kontextusa. Az egyik 
— közvetlen — utalás Gy. Szabó
ra vonatkozik. Nevének említése 
egy elszürkült világban, ahol 
szépségnek és egyéniségnek  
nincs helye, illokúdós értékkel 
rendelkezik. Gy. Szabó neve az 
értéket szimbolizálja, az arst, 
amelytől megfosztották mindhá
rom művészt. A másik utalás a 
sorok közül olvasható ki. Bömbö
lő gondolatai szinte ugyanazok, 
mint amelyekről Madách Miche- 
langelója vallott egy évszázaddal 
ezelőtt (Michelangelo:"... mindig 
széklábat csináltam, /  És azt is a 
leghitványabb alakra. /  Soká kö
nyörögtem, hagyják módosít- 
nom, /  Engedjék, hogy véssek rá 
holmi díszt, /  Nem engedék.”).

Michelangelo szavai a Fa
lanszter-színben hangzanak el; itt 
a művészet, a költészet tiltott do
log; az egyéniséget annyira el
nyomják, hogy nevük sincs az 
embereknek (lásd Palocsay Zsig-

mondnál: orgonaépítő mester). 
Ami Madáchnál még a szocializ
mus pesszimista látomása volt, 
az Palocsaynál tapasztalt jelenné 
változott.

Ez a referencia-kontextus ré
sze a kialakuló helyzetmodell- 
nek. Szükségszerű  új cselek 
ménysor elindítása.

Mivel a három hős között nem 
alakul ki kommunikáció, a köz
tük levő kapcsolatot a dráma bo
hóc-figurája, Laji valósítja meg. 
Laji mindegyre fölbukkan, hol itt, 
hol ott. Megjelenésével jelzi, hogy 
sorsfordulat következik a három 
művész életében. A bohóc azért 
jelenik meg a színen, hogy utaljon 
a beálló változásra. Amikor a be
teljesedés felé közelít a cselek
mény, Laji eltűnik. Már nincs 
szükség szimbólumokba bújta
tott jóslataira. Egyre ismétlődő 
mondata — "Három burkus meg 
egy fekete, kicsike talián."

És valóban, a három művész 
életében felbukkan az Úr. Anak
ronisztikus, középkori jelenség a 
XX. században. Csuklyás, hosz- 
szú, fekete köpenyt, hosszú szárú 
csizmát visel. Mellényén szikrázó 
fekete üveggombok sora. Ottónál 
egy üstöt rendel, Bömbölőnél ka
rókat, az orgonaépítő mesternél 
egy fújtatót. Arannyal fizet. A há
rom mesternek alá kell írnia ne
vét egy fekete kapcsos könyvben. 
A Faust-analógia nyilvánvaló.

Az Úr egy másik világszintet 
képvisel a drámában. Már Lajos, 
a bolond figyelmeztet, hogy feke
te, tehát ellenséges erő. Az arany 
valószínűtlen, szimbolikus fize
tőeszköz. A paradoxon, amelyet a 
befogadó érez, az ellenséges erő 
megnevezésében rejlik. Az Ur szó a 
keresztény gondolatrendszerben 
a transzcendens, túl világi erőt jel

zi. A szerző ugyanezzel a névvel 
illeti a Gonoszt is.

A három művész elkészül a 
műalkotásokkal. Igazi értéket 
hoztak létre. Az Úr eljön a meg
rendelt tárgyakért, de egyiket 
sem találja készen! Neki vaskos, 
tartós üst kell, hogy "kénkő se 
marhassa ki!", nem faragott karó
kat, hanem hegyes nyársakat 
rendelt. Nem széphangú, ezüst
sí pú orgonát, hanem fekete ló
bőrből készült, sipító fújtatót.

Az Úr "benyújtotta a szám
lát". A m ű vészek nek , akiket 
arannyal fizettek, teljesíteniük 
kell kötelezettségeiket. így lesz a 
rézművesből forrasztó cigány és 
a szobrászból asztalos. Bár nem 
szeretnék elpusztítani műveiket, 
nem állnak ellen az Úr kívánsá
gának Nem jön létre tulajdon
képpeni konfliktus, drámai harc 
Az aktív ellenállásra nincs lehe
tőségük, eszközük. Kínlódhat
nak, gyötrődhetnek, de való
jában képtelenek harcolni az Úr 
ellen. Minden, amit aranyain vá
sároltak, elromlott, a megmaradt 
pénz pedig eltűnt.

A kívánt tárgyak elkészülnek. 
A művészek tehát akaratuk elle
nére hozzájárultak az Úr művé
hez. Ezt az utójátékban mutatja 
be a szerző.

(Utójáték. Szín: a Sivárság 
Pokla, melynek közepén föl van 
állítva az üst, alatta égnek a nyár
sak, és a fújtató éleszti a tüzet. 
Körös-körül selejtek, kacatok he
vernek. A három művész együtt 
jelenik meg a színen, ők  is részei 
a sivárság poklának. Bár porol
nék, feleselnek, az Úr ördögi kaca
ja elnyomja hangjukat.)

A  hét bükklevél középpontos 
dráma. Az alkotói vizsgálódás 
fókuszában álló probléma, a "se- 
lejt-lét" (Visky András) minden . 
kire rákényszeríti a viszonyulást; 
szereplőre, alkotóra, befogadóra^ 
A selejt-léthez való viszonyulás 
minősíti az emberi viselkedést.

A dráma egész miniatűr vilá
ga — művészek, polgárok, cigá
nyok, román pásztor, sőt maga az 
Úr is! — valamilyen módon vi
szonyul ehhez a problémához. 
Palocsay Zsigmond is. Állásfog
lalását már a mottó tartalmazza: 

"Jól fested a ciprust?
Éz mire jó, ha reményvesztett 

bús gályatöröttől
kípsz pénzt, hogy megfesd? 

Nagy edény kezd alakulni, 
mért kerekít bögrét a korong 

perdülve belőle?
Bármibe fogsz, legyen egyön- 

tetésű teljes egésszé."
(Horatius)

VÍG EMESE

Palocsay drámája a Szellemkép 
c. antológiában jelent meg. Kolozs
vár 199Z
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CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban)

4. G u rításvezetők
Egy nap az utcán elkapott az 

apám. Szombat délután volt, 
olyankor szoktam átmenni egy 
bádogvödörrel a tanítónéhoz 
moslékba való ételmaradékért. 
Úgyhogy mi mindig tudtuk, mit 
esznek. Sok tört krumplit és má- 
lélisztet éreztem a markomban, 
miközben forró vízzel összeka
vartam a vödörben.

Most is mentem a vödörrel. 
Rúgtam útközben a port.

— Jó napot, fiatalúr — mond
ta az apám.

Meghízott, mióta elmet, dü
hös is lettem magam
ra, hogy mindig so
ványnak képzeltem  
el. Haját rövidre nyí- 
ratta, ettől kereknek 
hatott a feje. Homlo
kán látszott a vas
utassapka nyom a.
Azt beszélték az öz
vegyek, ilyen puffadt 
fehér képpel jöttek 
haza a hadifogságból 
a fiatalabb férjek. Az 
injekcióktól m eg a 
sok vizes rizstől fú- 
vódtak fel, és sokuk
nak nem sikerült 
gyereket csinálni, 
mert még a teájukba 
is raktak valami port.

— Anya bent van 
a szü lészeten  — 
mondtam az apám
nak.

— Főbába lett, tu
dom. Gratulálok — 
mondta az apám. —
De megjött a madár
látta nagyapád. Szál
lás kell neki, vidd  
szépen haza.

A tanítóné bolto
zatos kapualjából 
tényleg előjött egy zö
mök ember, hátizsák
kal, gumicsizmában, aminek a 
térde fölött csattogott a szára. 
Kurta lábú erdőkerülő volt esze
rint a nagyapám, közelről gom- 
baszagú. Széles, lapos fején 
billegett a kicsi zöld kalap.

— Na, hogy s mint, fiatalúr? 
— kérdezte. — Elleszek nálatok 
pár napot.

— Ugye, hogy megnőtt a 
pulykatojás? — kérdezte az 
apám.

— Pólyás korában láttam — 
felelte az ő apja.

Idegesek voltak, egymásra 
vagy valamire.

Na, mindegy, anyám ott talál

ta az öreget az udvari szobánk
ban. Addigra telefüstölte. Va
dászingre, zoknira vetkezve ült a 
tükör előtt, úgy nézte magát, 
mintha rég nem látta volna, s kö
szönni akarna a képének.

— Nyisson ablakot legalább 
— mondta neki anyám. — Beve
szi a szagot az ágynemű.

— Csak pár nap maradok — 
mondta az öreg.

Anyám rácsukta a szobaajtót, 
aztán elfordította a kulcsot is. Én 
fogtam a szalonnát, a kést, indul
tam hátra a fészerbe, hogy meg
etessem a baglyomat.

— Mosdok — mondta anyám,

jó hangosan, s beförgölte mögöt
tem a bejárati ajtót.

A kis büdös gyöngybagoly a 
deszkafal egyik keresztheveder
jén ült és pislogott. A favágótokén 
apróra szeleteltem az avas sza
lonnát, ami tüdőbaj ellen is jó, és 
megböködtem egy darabbal a 
csőrét. Erre vakon elvette. Több 
fért bele, mint amekkorának lát
szott. Az anyja beleesett a kémé
nyünkbe, s úgy el töm te, nem 
szellőzött a kályha, cigánysza
gunk lett reggelre. A koromból 
takarítottam ki a bagolyfiút, az 
anyját elástam a pataiénál. Jó lett 
volna megtanítani apróvadra, 
egérre vadászni. Az egerek a

disznókat sem hagyták békén, és 
belepiszkoltak a finomlisztbe a 
kamrában.

Amikor visszamentem, tele 
volt a konyhaasztal zsírfoltos, 
vastag, barna papírokkal. Szalon
nát, juhsajtot hozott az öreg. 
Anyám felmarkolta s kilendítette 
hátizsákját a tornácra. Az öreg 
felállt a konyhaszékről, csattogó 
gumicsizmában kiment, vissza
hozta a zsákot. Betette a heverő 
alá, ott lassan eldőlt. Anyám ki
rántotta onnan, egy kis szalma
zsákból kipergett törekkel 
együtt, s bevitte a zsákot a kam
rába. Ebben megegyeztek, szótla
nul. Az öreg lehúzta a csizmáját, 
fehér gyapjúzoknisan bement a 
szobába, és kiteregetett egy újabb 
barna papírt a furnéros asztalon, 
elkezdett szalonnázni. Athallat- 
szott, ahogy koppan néha az asz
tal. A bicskáját tette le, vagy a 
félliteres üveget.

— Inkább vigyél be neki teát

— mondta estefelé az anyám.
Az öreg akkor már aludt a ki

hűlt cigarettafüstben, és beesett, 
kifehéredett arccal valóban öreg
nek látszott. A dunna alatt elmúlt 
a pirossága.

Reggel anyám ablakot mo
sott, székre állt, messze látszott a 
húsos lába szára, s ahogy fel-fel- 
nyújtózott a törlőronggyal, a vas
tag horgasina is. Az öreg meg állt 
a fehér zoknijában, és nézte a ma
ma lábát.

— Ihat teát, ha akar— mondta 
anyám az ablakból.

— Azt akarták, hogy elvegye 
azt a román asszonyt — mondta 
egyből az öreg. — Ó lett volna

úgy a gurításvezető.
—Öcsi—mondta a mama —, 

Fülöp bácsit megütötte a gút, vi
gyél át neki húslevest. Mi ketten 
majd a kórházba eszünk.

— Erre ideges lett — mondta 
az öreg. — Az urad, ugye.

— Azt is kérdezd meg, hogy 
van Fülöp úr — mondta anyám.

— Hogy van neki családja, azt 
mondta nekik — mondta az öreg.

— Akkor meg miért hagyta 
ott a családját? — kérdezte 
anyám.

— ó  lett volna a gurításveze
tő, mondom — mondta az öreg.

— Szólhatott volna — mondta 
a mama.

— Tudod te is, milyenek ezek 
— mondta az öreg.

Anyám lelépett a székről, ren
gett a húsa. Levette az ablakpár
kányról a lavórt, kiöntötte a lúgos 
vizet a gyepre. Egy része a tornác
ra loccsant, cakkos fekete foltot 
hagyott a deszkapadlón.

— A fene essen 
belé — mondta 
anyám. — Megza
varnak.

M egkerülte az 
öreget, és kiment 
tiszta vízért a kútra, 
ott nyikorgatta a ke
reket. Az öreg meg 
kacsintgatott nekem, 
rázta közben a lapos 
fejét.

— M enjetek a 
francba — mondta 
nekem az anyám, 
amikor visszajött. — 
Meg kell mosdanom.

— Úgy, úgy — 
mondta az öreg. Be
lelépett a gumicsiz
májába, és elindul
tunk a városba. Ott 
leültünk a kertven
déglőben a geszte
nyefák alá, néztük a 
napsütötte murvát 
az asztalok között, 
nagyapám sört ivott, 
én vizet se. Mire ha
zaértünk, anyám sö
tét szövetruhát vett 
magára, és selyem
harisnyát. Haját fel
tűzte, látszott telt

nyakán a mókás anyajegy. A he- 
verőn ült, egyik kifordított tenye
rét a másikba rakta.

Az öreg összes holmija egy 
széken állt. A szék alatt ott hevert 
a lelappadt hátizsák is. Rend volt 
a konyhában és enyhe ecetszag. 
Érződött, hogy anyám még hajat 
is mosott.

— Maguk szerintem ma éjjel 
idekint alusznak — mondta.

Akkor éjjel tényleg az öreggel 
aludtam a konyhai heverőn, a fal
nak szorulva. Hosszú vászonga
tyában, a nappali ingében feküdt, 
és leginkább sóhajtozott. Hajnal

> » > »  folytatás a 12. oldalon
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felé csendesen elköhögtem ma
gam.

— Fenn vagy, öcsém? — kér
dezte az öreg. — Mit szólsz az 
oroszokhoz?

Az oroszokhoz nem tudtam 
mit szólni. Köhentettem még 
egyet.

— Honnan a francból, ha nem 
a hadisarcból van annyi pénzük
— folytatta az öreg —, hogy falat 
is építenek a németeknek, s a ku
tyát is fellövik a Holdra? Most 
közelről ugatja, mi?

— Nem is a Holdra lőtték fel
— mondtam —, csak a világűrbe.

—  Hát, én se nagyon hiszem
— mondta az öreg. — Propagan
da ez is.

Előző este egyfolytában poli
tizáltak apámmal, aki azzal érke
zett, hogy szeretné meglátogatni 
a maga apját, ha már előkerült. 
Fülöpéknél hallotta, hogy lezán- 
dorodott a hegyről. Fülöpéknél 
hivatalos, vasúti vagy nyugdíj
ügyben járt, nem egyébért. Fülöp 
úr ahhoz képest jól érzi magát, a 
felesége kibélelt neki párnákkal 
egy karosszéket, abban ül. Meg 
tudja különböztetni már a csókát 
a verébtől. Igaz, beszélni még 
nem bír, de egy férfi ne is jártássá 
túl sokat a száját, mert csak el
rontja a dolgokat. Szerencse, 
hogy vannak még olyan megértő 
fehémépek, mint Fülöpné.

— Mert az soha nem tanul — 
mondta az anyám.

Apám mondta, mondta: e- 
lőbb Fülöpéket, aztán az oroszo
kat, a vasutat, megint a politikát, 
megint a vasutat, s az öreg bele
beleszólt. Anyám egy ideig a fal
nál állt, aztán hagymát vágott 
karikára, megsózta, ecetet öntött 
rá, eléjük tette az asztalra, a sza
lonna és az üveg mellé. Ők meg 
csak politizáltak.

— Te ne egyél a hagymából 
túl sokat — mondta anyám az 
urának. — Vagy én is egyem?

— Lemondok róla a kedve
dért — mondtam apám. — Pedig 
nagyon hiányzott.

Ketten ettük meg a hagymát 
az öreggel, s éjjel mind rám fújta 
a szagát. Nekem égett a gyom
rom. Lehet, hogy neki is, azért 
beszélgettünk hajnalban, amíg 
csiklandani nem kezdte orrunkat 
a napsütés.

— Nagy franc ez a te apád — 
szólalt meg az öreg, s kuncogott 
egy kicsit. — így is, úgy is gurí- 
tásvezető lett volna belőle, ami
kor m egütötte a szél ezt a 
Fülöpöt. Ennek mindig szeren
cséje volt.

Lecsúsztam a heverő végénél, 
előkerestem a kést, kimentem a 
bagolyhoz. Aznap nem evett, hi
ába piszkáltam a csőrét a szalon
nadarabokkal. Én m eg csak 
ültem a tőkén, s nem tudtam, ho
va kenjem kezemről a zsírt.

BÍRÓ L. FERENC

A döglött nyúl
és a képek

Egy álom mélyén kísértő díszlövések. Az első 
világos emlék 1964, az épp letűnt főtitkár teme
tése, a tékozló illúziók temetése; az örökség, az 
épp megállapodott, mindennapi rutinná szür
kült Rendszer, mint minden totális műalkotás, 
nyüvánvalóan nem tűri a javítást, az utólagos 
beavatkozást: minden elmozdulás, minden vál
tozás csak a megborzongatóan gyönyörű, rejtett 
lényeg kibontakozása, végső kiteljesedése felé 
vezethet. A totalitásigény, akár a hazárdjátékban, 
csak a teljes és emberfeletti méretekben sziporká
zó vereségben lelhet beteljesedést; és e kihívásra 
adott minden válasz föltétien, s így heroikus, 
még ha a vadonatúj betonfalakból szivárgó édes
kés vérszag átható fokhagyma-bűzzel keveredik 
is.

♦
Miközben a kellékek cseréje folyik, s egy 

újabb, ha lehet, még vadabb felvonásra készülő
dünk, a kívülről jöttét a látvány mögül áradó 
áporodott emberbűz s konyhaszag figyelmezteti, 
hogy tulajdonképpen mi is a dolgok valódi mér
téke; gyanítható, hogy minden más álom és utó
pia, vagy egyszerűen csak vélemény.

*
Salvador Dali Franco Spanyolországát a vüág 

legjelentősebb totális műalkotásának nevezte, s 
ezen állítás — legalábbis Dali számára — kétség
telenül igaz. Az utolsó éveiben járó művészről 
különben az a pletyka terjedt el a román értelmi
ség köreiben, hogy a rendszer legőrültebb, azaz 
legmonumentálisabb megvalósításának, a Du- 
na-csatomának a felavatása annyira lázba hozta, 
hogy egy, a csatornával párhuzamos kopár 
dombháton akarta felállíttatni élete fő művének 
szánt monumentális kinetikus szobrát, mely egy 
döglött lovat ábrázolt volna, a feloszlás különbö
ző stádiumaiban. Tekintsünk el a híresztelés valós 
hírértékétől, megkímélve magunkat egyúttal at
tól is, hogy dekandens malídát, netán az orwelli 
irodalomra való felszínes utalást gyanítsunk mö
götte; ha ilyen terv valóságosan létrejött, épp 
elégséges tehertétel volt magamagának, saját he
roikus őrülete pöccintette oda, ahova való: a sem
mibe. Mindenesetre jellemző kortörténeti adalék, 
hogy a Sturm und Drang romantikát gőzölgő 
román 'kultúrforradalom" kellős közepén müy 
andalítóan el lehetett rágódni az ilyesmin; ehhez 
képest egy korai Beuys-happening, Chaplin — 
egyszerre zseniálisan érzelgős és idiótán kom
mersz — csetlés-botlását idéző koreográfiájával, 
maga a terror: Beuys arany maszkban ódöng a képek 
előtt, úgy tartván karján a halott nyulat, m int egy a 
halállal elérhetetlenné és minden másnál lényegesebbé 
vált kisbabát, mancsát a képekhez érinti, mormol neki. 
A könnyfakasztó téblábolásban testet öltő, kínzó 
és kiapadhatatlan szellemi honvágy minden — 
akaratlan — börleszkelem ellenére is módfelett 
idegesítő, hiszen a benne megnyilvánuló szoron
gás és idegenség legalább annyira mélyről jön, 
mint a Kelet-Európába látogató turistát mellbe 
verő szag, vagy Kabakov legyei: a mindennapok 
felszíne alól, legalább olyan mélyről, mint maga 
a gyomor.

*
Mi lehet mélyebb, és ugyanakkor még emberi, 

azaz személyes tapasztalatként átélhető, mint

amiről a gyomor rándulásai tudósítanak? — a 
következő, a legmélyebb állomás, a szexus leg
alább annyira emberalatti és ugyanakkor ember- 
feletti mélységekben gyökerezik, akár ellenképe, 
a hatalom: személytelen, nem az egyedre szabott, 
ismeretlen, nem bír kétértelmű szakralitásával, 
tisztátlan terület.

Tulajdonképpen a szexus dolgait is csak a 
gyomor érzőkörén átszűrve tudjuk igazán szem
lélni; a megismerés őseredeti formája a gyomron 
keresztül vezet. Minden, amit a gyomor még 
befogad, a miénk, potenciális részünk, s ez az 
alapja annak a felosztásnak, mely a világot is
mertre és ismeretlenre, kellemesre és ellenséges
re osztja, ugyanakkor előnyben részesítve az 
ismert rosszat az ismeretlen jóval szemben. A 
világ azonban több, mint ami teljes egészében a 
gyomorral letudható: ami a gyomomedvek és 
enzimek hatótávolságán kívül esik, épp legna
gyobb része.

*
Az, hogy a keresztény egyházak tiltják az 

öngyilkosságot, mivel szerintük mindenfajta élet 
Isten ajándéka, azt a gyanút ültetheti el bennünk, 
hogy a létfenntartás a pucér fennmaradás akarása 
mint olyan nem csak hogy bír erkölcsi dimenzi
ókkal (ez kétségtelen), hanem egyenesen alapim
peratívusz: így a falás, az egyéb organizmusok 
maradványainak bekebelezése mint pozitív cse
lekedet, erkölcsi kényszer alá esik, s immár nem 
(csak) azért kell falnunk, hogy ne falassunk, de 
azért is, hogy az ajándékként kapott élet jó sáfá
raivá váljunk.

A Törvény azonban még egy olyan korlátlan 
teljesítményű pót-gyomor számára is, mint az 
emberi agy, teljesíthetetlen. Mi történik azonban, 
ha az elitek a Törvény beteljesíthetetlensége miatt 
érzett szorongásukat teszik életstratégiájuk alap
jává?

*
Az emberi gyom or számára korlátlan  

mennyiségben felhajtható, szinte egyedüli va
dászzsákmány — a saját faj egyedeiből áll; a 
jogrendtől a képekig, minden szimbolikus kive- 
tülés egy részleges és korcs, ugyanakkor erkölcs- 
telen különbékéről regél, arról, hogy  
étvágyunkat szublimáljuk, de a szublimáció nem 
tud annyi új zsákmányt termelni, mint amiről 
lemondani kényszerít.

Beuys megosztja a szublimáció termékeit a 
Zsákmánnyal: gesztusa több mint művészet, 
ijedt és kapkodó mágia, mely későn érkezett. 
Kelet-Európa döggé-kanonizált valósága mögött 
egyéb realitások dögéi meredeznek, miközben 
idegesítően tovább visszhangzanak a gyerekkor 
üdvlövései.

A kelet-európai dögkút egy egészséges gyo
morra vár.

Benczédi Ilona: Enyelgés
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Az "irodalomközpontúság" vitája
folytatás az 1. oldalról

dik felében észlelhető —  az 1956-os forradalmat 
előkészítő irodalm i szabadságharc hatását is 
hordozó m egújulás eredm ényei. Ezek fiatal 
nem zedékeket, új víziókat és stílustörekvéseket 
fejeztek ki (gondoljunk csak a Forrás első és 
m ásodik generációjára).

A  fiatalok színrelépésével együtt m ent vég
be az idősebbek s a derékhad —  önrevízió révén 
is m egvalósuló —  tartalmi és formai újjászüle
tése. A  próza, a költészet, a drámairodalom, a 
kritika, az emlékírás és a szociografikus irodal
m i r ip ort ter m é séb en , a m ely e t az iroda
lom elm élet és -történet ígéretes startja kísért, az 
erdélyi magyar literatúra hagyom ányos kisebb
ségi-nem zetiségi funkciója is erőteljesen m eg
nyilvánult. A z ön azon osság  védelm ének, a 
m űvészi ábrázolás közvetítésével gazdagodó  
önismeretnek a szerepkörére gondolok, am e
lyet ez az irodalom  —  persze kiesések áthidalá
sával, gyakran vargabetűk mentén —  már a 
húszas évek óta magára vállalt. És —  túlzás 
nélkül állítható —  magas színvonalon, jó haté
konysággal tejesített Jogosan állapíthatta meg 
tehát Pomogáts Béla: "A szom szédos országok  
m agyar nem zetiségi kultúrájában hagyom á
nyosan az irodalom tölt be központi szerepet. A  
m űvelődés szerkezete, történeti okok következ
tében, nem vált teljessé, nem alakultak ki a tu
dom án yos képzés és kutatás inztézm ényes  
feltételei, hiányoznak a felsőfokú tanintézetek, 
kutatóközpontok és tudom ányos egyesületek. 
Ennek következtében az irodalmi kultúrának: 
a szépirodalom nak, az irodalomtudománynak, 
az irodalmi folyóiratoknak és a könyvkiadók
nak kell elsőrendűen vállalniok a nem zetiségi 
hagyom ányok gondozását, a nem zetiségi önis
meret fejlesztését"2

A z erdélyi tudom ányosság esetében e som 
m ás megállapításokat árnyaim kell, am ennyi
ben nálunk a magyar nyelven folyó kutatás és 
oktatás nem csupán európai rangú tradíciókra 
tekinthet vissza,hanem  az ötvenes évek végéig  
- ha beszűkített keretek között is de —  a Bolyai 
Tudom ányegyetem  m űködésének köszönhető
en mind az oktatás, m ind a kutatás vonatkozá
sában bizonyos lehetőségekkel rendelkezett. 
Igaz, az Erdélyi Tudományos Intézet, majd az Er
délyi Múzeum-Egyesület, végül pedig az önálló 
m agyar egyetem  felszám olásával a helyzet a 
pom ogáts bemutatta állapottá degradálódott, 
ám az említett intézm ényi keretek között kifej
lődött kutatás, az ott tevékenykedett szakem 
berek m u n k ássága , a m elyet a "m agányos 
tudom ányos műhelyek"-ben folyó búvárkodás 
és alkotás egészített ki, nem enyészett semm ivé. 
A z is igaz, hogy a Tavaszy Sándor által "élettu- 
dományok"-nak nevezett, az itt élő magyarság 
sajátos vonásait, hagyományait, étékeit feltáró s 
éppen ezért csak itt m űvelhető diszciplínák te
rületén a nem zetietlen dogm atizm us igen sú
ly o s  károkat ok ozott. Ezek helyrehozatala  
sokkal nehezebben haladt előre, mint az iroda
lom  berkeiben, az első reményre jogosító ered
m ények m égis m egszülettek (például: Bolyai 
János élete és műve, Bukarest, 1953; Emlékkönyv 
Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évforduló
jára, Kolozsvár-Bukarest, 1957). 1956-ban piacra 
került a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé
nyek című akadémiai folyóirat első száma, a rá 
következő esztendőben újraindult a Korunk, 
a m e ly  —  tö b b ek  k ö z ö t t  —  a társad a
lom tudom ányok fóruma kívánt lenni, de mind
ez együtt sem  biztosíthatta, hogy a tudomány 
kellő fajsúllyal jelen legyen anyanyelvű m űve
lődésünkben. A  hatalmi nyom ás következtében  
diszkriminált tudom ány nem foglalhatta el azt 
a helyet, am ely egy korszerűen tagolt, sok té
nyezőből összetevődő és szintetizálódó m űve

lődésben megilleti. A  romániai magyar kultúra 
további léte szempontjából döntőnek mutatko
zott tehát az a feladat, hogy ezt a lemaradást 
kiküszöböljük. Ezt követelte a másik korparancs: az 
illúzióktól mentes, hiteles valóságismeretre épülő ki
sebbségi-nemzetiségi tudat újrafogalmazása is.

A  történelmi pillanat kedvezőnek ígérke
ze tt Persze, a körülmények nem voltak, nem is 
lehettek egyértelműen ösztönzőek. N e feledjük, 
a "prágai tavasz" lerohanása szovjet tankokkal, 
s a nyugati diákmozgalmak elülte után voltunk, 
ám a jobbító reformtörekvések közép- és kelet
európai képviselői és hívei nem kapituláltak 
véglegesen. M ég nem mindenki döbbent rá ar
ra, hogy a belső reform halálra van ítélve, s az 
"emberarcú szocializm us"-nak nincs jövője. 
Nem m inden remény hervadt le, és továbbpis- 
lákolásukat az is lehetővé tette nálunk, hogy a 
hatvanas évek második felére jellemző "enyhü
lés" m ég tartott. Kihatásai a magyar közéletben 
és kultúrában szintén érezhetők maradtak. Em
lékezzünk csak vissza, a vita kibontakozása e- 
lő tti év b en , 1968 n yarán , teh át a prágai 
bevonulás küszöbén zajlott le az a —  Ceausescu  
jelenlétében megtartott —  értekezlet, am elyen a 
felszólaló magyar írástudók hangot adtak az 
égető problémáknak, sőt valam inő autonómia
igény is megfogalm azást nyert Az egyedural
m át v e s z é ly e z te tv e  ér ző  d ik tá to r  k é n y 
telen-kelletlen itt-ott engedett, s ez abban is ta

pasztalható volt, hogy éppen a vita idején —  
mint ismeretes —  új magyar kulturális intézm é
nyek létesültek. M egkezdte m űködését a Krite- 
rion Könyvkiadó és a magyar nyelvű tévéadás. 
Magyar részlegek alakultak más kiadóknál, 
1970-ben a bukaresti A  Hét című —  hangsúlyo
san kulturális-tudományos jellegű —  hetilap 
ugyancsak az olvasók kezébe került

A  menet nem volt (miért is lett volna?) el
lentmondásmentes. A  kompromisszumnak ára 
volt. Nem  is kicsi. A romániai magyar irodalom 
1970-1990 címmel megrendezett debreceni iro
dalm i napokon a Magyar írószövetség által 
meghirdetett "kettős kötődés"-nek s a belőle fa
kadó felelősségvállalásnak —  egyes honi ma
gyar szerkesztők részéről, hatalmi elvárásokra 
történt —  visszautasítása is szőnyegre került3. 
Ugyánezt a kom plexum ot járta körül Kántor 
Lajos, aki filoszi pontossággal elevenítette fel 
1968 tavaszának és nyarának —  romániai ma
gyar közéleti és irodalmi vonatkozású —  ese
m ényeit, szövegeit4. E fe lid é z é s n e k  k issé  
tetemrehívás jellege is volt. Magára a kompro
misszumra, illetve árára és a mai megítélésre 
jellemzőnek vélem  Domokos Géza viszonyulá
sát, am elyet — drámai m ódon —  Debrecenben 
fejtett ki: "... tudatosan vettem vállamra a szé
gyen keresztjét [...] tisztában voltam vele, hogy  
ezt az ódium ot, ezt a rettenetét vállalnom kell. 
A  morgó, vicsorgó vadat m eg kell nyugtatni. 
Sosem szűnt m eg bennem a gyanú, hogy egy év 
m úlva, 1969 decemberében azért neveztek ki a

Kriterion igazgatójává, mert azt a cikket megír
tam. A zon  m ég gondolkoznunk kell sokunk
nak, elsősorban nekem, megérte-e"?5
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E mozzanatok felvillantásával ama politi
kai, szellemi és erkölcsi közeget igyekeztem 
feleleveníteni, amelyben a vita megindult. A  
szigorú időrendet tekintve, azt hiszem, hogy 
nézeteltérést kiváltó kérdésfeltevés a Korunk 
1969-i évfolyamában publikált három kisebb 
írásomban6 jelentkezett. A dialógus jegyében cí
mű, akkoriban rendszeresített rovatomban 
mindenekelőtt a korszerű hagyományápolás 
regiszterében sürgettem - az önrevízió kény
szerétől is hajtva — az erdélyi magyar bölcsele
ti, etikai és szociológiai örökség tárgyilagos, a 
régebbi szűkkeblű, igazságtalan verdiktumo- 
kat megfellebbező újraértékelését. Felismer
tem, am it Für Lajos a következőképpen  
szögezett le: "Az irodalomcentrikus nemzetisé
gi kultúrák — csonka kultúrák7." Az én esetem
ben ez a felismerés szintén a két világháború 
közötti erdélyi magyar szellemi életből merí
tett. E hagyaték elfogulatlan újraolvasása és 
újragondolása során tudatosult bennem, hogy 
az Erdélyi Fiatalok, majd a Hitel nemzedéke — 
máig ösztökélő kisugárzású — szenvedéllyel, 
szakszerűséggel és eredményességgel vágott 
neki a társadalmi valóság feltérképezésének. 
Rájöttem, hogy a régi Korunk ismert orientáció
ja, fokozott társadalomtudományi beállítottsá
ga nem volt egyedi, rendkívüli jelenség, s 
éppen ezért értékelése csak más világnézetű 
csoportok, folyóiratok társadalomtudományi 
erőfeszítéseivel együtt, azokkal egybevetve vé
gezhető el. A szociológia berobbanását a har
mincas évek erdélyi szellemi életébe már akkor 
is bizonyos egyoldalú szemlélet kísérte. Az iro
dalom történésze és tanára, Jancsó Elemér pél
dául a következő módon jellemezte az Ady, 
Szabó Dezső és Móricz Zsigmond égisze alatt 
fellépő korabeli magyar ifjúsági mozgalmak 
(Sarló, Bartha Miklós Társaság, Erdélyi Fiatalok) 
tájékozódását: "Mindhárom mozgalomra jel
lemző, hogy bár három író gondolatvilágából 
indultak el, a magyar «megváltást» nem az iro
dalomtól, hanem a társadalomtudománytól várták 
és a modem magyar irodalom legnagyobb ér
tékének nem a nyelv megújítását tartották, ha
nem azt a világnézeti erőt és útmutatást, amely 
regényeken és verseken át a magyar társada
lom forradalmi megújításának szüksége felé 
mutatott8."

Debreczeni László, az Erdélyi Fiatalok egyik  
vezetője így  vallott akkori útkereséseikről: 
"...1928 őszén  Dem eter Bélával is elbeszélget
tünk Sajóudvarhelyen: irodalmi folyóirataink, 
szervezeteink már vannak; valam i egyébre, 
másra van most már szükség; szellem i és közé
letünkben tovább kell jutni azon az állapoton, 
amelyben az irodalom egyeduralkodó. Valami 
olyan orgánum kellene, am elyben társadalmi 
és közéletünk belső, égető kérdéseit is tárgyalni 
lehetne9."

Bizonyos egyoldalúság, néhány nem alátá
masztott általánosítás a hatvanas évek végén 
felújult vitában is jelentkezett, noha mindazok, 
akik a jelenséget feszegették, igazán nem voltak 
irodalomellenességgel vádolhatok. A magam 
részéről határozottan leszögeztem: "nem iro
dalmunk tudatformáló, az önismeretet elősegí
tő szerepének tagadásáról vagy alábecsléséről 
van szó. Ellenkezőleg, szívből kívánom e funk
ciók minél hatékonyabb érvényesülését és 
szent meggyőződésem, hogy jó úton halad e 
kívánt irányba. A Korunk tudatosan is támogat
ta annak a gondolati lírának és prózának a fel
lép ésé t, am ely tő l e lvá laszth ata tlan  a 
filozofikum és etikum.” Harmadik cikkemet ez- 
zel a k on k lú z ió v a l zártam: ”A z iroda
lomközpontúságot nem az írókkal szemben, 
hanem velük együtt kell feloldanunk a romá- 
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niai magyarság korszerű, sokoldalú, gazdagon 
tagolódó művelődésének kiteljesedésében."

Ebben a kis írásban azt is szóvá tettem (erre 
utalt a cím is: Monológ vagy párbeszéd1?), hogy a 
várt polémia nehezen indul: az irodalmi lapok 
még tartózkodtak a választól. Csak miután a 
következő évben, a Korunk 1970/1-es számá
ban több hozzászólás (Balogh Edgár, Benkő Sa
mu, Veress Zoltán, Kallós Miklós) is napvilágot 
látott, reagált az Utunk két szerzője. Előbb Páskán- 
di Gém szólalt meg. Terjedelmes válaszcikkének már 
a címe is (Álproblémák "felfedezése" avagy a 
hamis kérdés tudománya11) jelzi, hogy érveit 
indulat fűti. Ez a dm  azt is elárulja, s ezt a szerző 
kifejti, hogy az irodalomközpontúság taglalásá
ban "a hamis kérdezés elterelő hadmozdulatá- 
val” van dolgunk. Főként azt nehezményezi, 
hogy egyesek a bíró szerepében léptek fel, és ”en 
bloc" hozták elmarasztaló ítéleteiket. Balogh 
Edgárt figyelmezteti is, hogy a Valóság és maga
tartás című cikkében12 megfogalmazott bírálati 
észrevételek "hatósugara" jóval nagyobb lesz, 
hiszen azok egy "világnézeti folyóiratban" jutot
tak nyomdafestékhez.

Fatális félreértések — egymást gerjesztő — 
kölcsönhatásával találjuk itt szembe magunkat. 
A nem szerencsés szövegkörnyezetben elhelye
zett kritikai megjegyzések keltik azt a benyo
m ást, hogy valam ilyen — veszedelm eket 
magában rejtő — támadásról van szó. Az iroda
lom, az írók elleni ármánnyal, valaminő össze
esküvéssel szemben kell tehát védekezni, s ez 
az en garde magatartás magyarázza Páskándi 
írásának érzelmi fűtöttségét. Ez a készenléti ál
lapot váltja ki maró iróniáját. Páskándi felfoko
zott érzékenységében és heves reakciójában a 
sematizmus kalodájából épp hogy kiszabadult 
írók — érthető — aggodalma, sőt félelme jutott 
kifejezésre. Az is érthető, hogy a börtönből nem
rég kikerült Páskándi fogalmazott oly véglete
sen. A tragikus vagy éppen tragikomikus az 
egészben az, hogy attól a "világnézeti" folyóirat
tól tartott, amely már az "olvadás”, a kelet-euró
pai reformtörekvések "meleg áramlatában" 
hajózott és határozott nemzetiségi funkciót vál
lalt És azt az írástudót figyelmeztette szemre
h án yóan , aki sz in tén  megjárta a román  
sztálinizmus börtöneit.

Páskándi Géza hozzászólásában találunk 
racionális elemzést is arról, hogy mikor és miért 
irodalomcentrikus egy művelődés, s ebből a 
fejtegetésből kiderül, hogy mégsem holmi "ál
probléma" került szőnyegre. Az irodalom meg
különböztetett fajsúlya egy m űvelődésben  
többek között azért alakulhat ki, mert — Pás
kándi szerint — a literatúra válaszol leghama
rabb az élet égető kérdéseire, s ez a pozíciója a 
történelmi alakulás energiáinak kisugárzása 
folytán keletkezik. Megszilárdul ez a központi 
szerep annak következtében is, hogy valamely 
közösség úgy érzi, éppen az irodalom közvetíti 
leginkább az önálló arculatát tolmácsoló hagyo
mányokat, s ez a mély kötődés a tradícióidhoz 
főként a kis nemzeteknél figyelhető meg, ame
lyek fokozottabb figyelmet fordítanak anya
nyelvű kultúrájukra, mint a nagyok.

Marosi Péter — higgadt hangnemű — vá
laszcikkében13 főként Benkő Samuval polemi
zált, aki művelődéspolitikai távlatokban érvelt 
s egy olyan kultúramodellt ajánlott, amelyben 
"az irodalom, művészet, tudomány egyaránt 
elfoglalja az őt megillető helyet14." Marosi ko
molyan veszi vitapartnerét, elismeri, hogy sok 
köze van az irodalomhoz, s éppen ezért nem 
érti, miért vetett papírra néhány apodiktikus 
vélem ényt Az U tunk  szerkesztője úgy véli, 
hogy Benkőt a különféle írói látásmódok ejtet
ték zavarba, tulajdonképpen erről a jelenségről 
kellett volna eszmét cserélni. Az irodalom "vé
delmében" és vonzerejének alátámasztására az 
akkoriban megjelent, valóban jelentős műveket 
(Ki a sánc alól; Város a ködben; Anyám könnyű
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álmot ígér; Soó Péter bánata; Zokogó majom stb.) 
sorolja fel. E nagy közönségsikert is arató m ű
vekre hivatkozva jelenti ki, h ogy nem kell cso
d á lk o z n i, ha az ir o d a lo m  sz e r e p é t  és  
hatékonyságát megkérdőjelező írások heves el
utasításban részesülnek, s olyan reakciókat vál
tanak ki, mint amilyen a Páskándié is volt.

A  visszapillantó tükörben ma úgy tűnik, 
hogy az ellentétes felfogások ütközése után 
megjelent további hozzászólásokból már hiány
zik az elfogultságokat kiváltó emocionális töl
tet, s m inth a  v a lam ilyen  sz in téz isre  va ló  
törekvés mutatkozna. (Egyébként Veress Zoltán 
és Kallós Miklós nyilatkozataira15 is részben ez 
volt jellemző.) Új m egközelítéssel, a bölcselet 
színeiben s a filozófia igényének hangot adva 
jelentkezik Bretter György, aki "téziseit"16 pon
tokba szedve, a következő megállapítással in
dít: "Kultúránk irodalomcentrikus: ez tény, ez 
van. H ogy irodalm unk bölcseletileg vérsze
gény: erre hívja fel Gáli Ernő a figyelmet —  
vélem ényünk szerint jogosan." A  21 pontban 
összesűrített okfejtés a romániai magyar m űve
lődés filozófiai betájolását szorgalmazza, s ép
pen ezzel az orientációval emeli ki a vitát a 
pusztán helyi jellegű keretekből. Tételei - az 
említett —  egységbe foglalás irányába mutatva, 
az irodalom, a tudományos világkép és a böl
cseleti m egalapozás termékenyítő kölcsönhatá
sát, ennek az interferenciának a szükségességét 
em elik ki. Fontos, és mind az ő  fejlődése, mind  
a további világnézeti tisztázódások szem pont
jából előre mutat, hogy ideológia és filozófia 
között félreérthetetlenül különbséget tesz: "Az 
ideológia aktívitás-modellje az itt és most, a filo
zófia aktivitás-modellje perspektivikus". Bret
ter György hozzászólása - a tudományé mellett
- a filozófia szerepét nyom atékosba, s ezzel 
annak a bölcseletí-erkölcstani örökségnek az 
ébresztését is serkenti, amelyről az ideológiai 
kalodákból kiszabaduló romániai magyar m ű
velődés nem m ondhat le. Ennek a —  főként a 
két világháború közötti korszakban keletkezett, 
ránk maradt - hagyatéknak a feltámasztása, il
letve az új követelményeknek m egfelelő to- 
vábbéltetése az etnosz s az ethosz v iszony
latában is nélkülözhetetlenné vált. Egy fokozó
dó diszkriminációnak kitett népcsoport szám á
ra kínált fogódzót a túléléshez.

M ásodik hozzászólásában17 Balogh Edgár is 
elsősorban az összekötő mozzanatokra, a csak 
közösen teljesíthető funkciókra helyez súlyt. Ér
telmezésében, s feltehetően m indig ez volt ben
ső  m eggyőződése, az irodalom központúság  
nem valam inő —  m űvi úton keletkezett —  he
gemónia, hanem olyan fejlemény, amely a kelet
eu róp ai a d o ttsá g o k  talaján, a k iseb b ség i 
létfeltételek között szinte elkerülhetetlenül jött 
létre. "A romániai magyar irodalom központi 
volta a napi életben, előtérbe helyezettsége, fel
tűnő divatja sem m i esetre sem véletlen torzulás, 
m ég csak szerkesztői-kiadói egyoldalúság sem
—  írja — , hanem egy társadalomtörténeti sze
rep, amelyet az irodalom —  egyelőre —  más 
m űvelődési, sőt közügyi kategóriák helyett is 
betölt. Valljuk be: irodalmunkban élünk, léleg- 
zünk, nyújtózkodunk, foglalunk állást, kísérle
tezünk és tervezünk..."
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Ez —  ha úgy tetszik —  a vita záróakkordjá
nak is vehető állásfoglalás, am ely a vitaindító 
hangütésére rezonál, úgy nyújt elégtételt az iro
dalomnak és m űvelőinek, hogy —  az egész esz
m ecsere k icsengéseként —  a filozófia és a 
tudom ány pótolhatatlannak bizonyuló szere
pét is tudatosítja. A  kérdés felvetőjének sem volt 
más szándéka eredetileg.

A z irodalom kiem elkedő alkotásai, a bölcse
let és az erkölcstan szárnypróbálgatásai, a fő
ként "egyszem élyes intézmények" keretében 
folyó tudományos kutatás egym ást kiegészítő, 
egym ást támogató eredményei a hetvenes évek  
derekán mutatkoztak meg. Miközben az 1971-

ben meghirdetett Ceausescu-féle "mini-kultúr- 
forradalom" újabb jégtorlaszokat kezdett em el^  
ni, és e lk ezd őd ött az egyn em ű sítést célzó, 
titkosított utasítások gyakorlatba ültetése, m i
közben tervszerűen folyt a m agyar iskolaháló
zat ö sszezsu g o r ítá sa  révén  az értelm iség i 
utánpótlás elrekesztése, a szellem  "magasabb 
régióiban" m ég elevenség uralkodott. Csapody  
M iklós így jellemezte ezeket az éveket: "Mert a 
hetvenes évek valóban dinam ikus, termékeny 
és reményteli idők voltak, bár nem gondtala
nok. [...] a m ozgékony és értékelvű magyar kul
tu rá lis in té zm én y re n d sz er  nem  cson k u lt, 
hanem  b ővü lt, a p ezsg ő  m ű vészeti, tud o
m ányos és irodalmi életben pedig fogalom tisz
tázó  (u tóbb  b e b izo n y o so d o tt:  a kisebbség 
szellemi önszemléletét mindenképp újraalapozó) vi
ták zajlottak (az én kiem elésem, G. E.), és sokfé
le (rossz, jó, kiem elkedő és remek) mű született 
és jelent is m eg18.”

A z irodalom központúság-vita kétségtele
nül az önszem léletet újraalapozó eszmecserék 
közé tartozott. Társadalom politikailag azt a fel
ism erést fejezte ki, hogy az együttélésnek a 
"véglegesen megoldott" nem zetiségi kérdés kö
vetkeztében immár derűs jelenét és felhőtlen  
jövőjét kinyilvánító hivatalos tételek m ögött va
lójában egy romló kisebbségi helyzet húzódik  
meg. A z "együttélő nemzetiségek" eufem izm u
sa már nem akadályozta annak a tudatosulását, 
hogy —  egy rövid szakasz után —  a romániai 
m agyarság a hátrányos m egkülönböztetés tár
gya maradt. Ebből az evidenciából viszont azt 
a következtetést kellett levonni, hogy ennek a 
nem zetrésznek— önazonossága m egőrzése vé
gett —  saját magának kell —  a legjobb, a kisebb
ségi tapasztalatokat is közvetítő hagyományaiból is 
merítve —  vezéreszm éit és eszm ényeit m egfo
galmaznia. Más szóval: bizonyos szellem i auto
nóm iát kell a m aga szám ára b iztosítan ia , 
am elynek segítségével rá vár kultúrpolitikai 
irányvonalának a tisztázása is.

A z irodalom központúság-vita e politikai
eszm ei emancipálódási folyamatnak volt egyik  
összetevője és serkentője. Á  filozófia és a tudo
mány nélkülözhetetlen funkciójának a nyom a
tékos kiem elésével —  többek között —  azt a 
mai aspirációt is alátámasztja, am ely az átfogó 
jellegű magyar felsőfokú oktatás visszaállításá
ra irányul.
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IMREH ISTVÁN

A MADÉFALVI VESZEDELEM
II. Az erdélyi határőrség szervezése

1. Az előzmények.
A román ezredek
Mikor s hogyan született m eg  

az állandó erdélyi katonaság esz
méje, nehezen deríthető fel. A  kor
társak közül többen fogalmaznak  
úgy, hogy "Bécs parancsolta", az 
"udvar rendelte el". 1761. szeptem 
ber 7 -én  N a g y sze b e n b e  h ívták  
össze az országgyűlést. A dolf Nico
laus Buccow báró, katonai főpa
rancsnok itt a javaslataival hevesen  
tám ad ta  a h a g y o m á n y o s rendi 
szerkezetet, Erdély közjogát és a. 
felség-előterjesztésben megjelent a 
7000 főből álló határőrség követelé
se. Kemény Lászlónak, a Guberni- 
um  e ln ö k én ek  a le m o n d á sá t s 
h elyéb e az ő  m aga k in evezésé t  
szintén szorgalmazta.

A z előkészítés nem csupán a bi
rodalmat vezérlő legfelső szinten  
folyt. Carl Schröder ezredes 1762 
februárjában már a Radna völgyé
ben m űk ödött Ugyanakkor Buc
co w  a B eszterce városátó l való  
jobbágyi fü g g és m egszün tetését  
ígérte. Ismeretes, hogy a telepes pa
raszt katonai állapotba való feljutás 
rokonszenves volt az erdélyi jobbá
gyok körében. Michael Conrad von  
H eidendorf írja, hogy ”ha szükség  
lett volna reá, s m egengedték vol
na, talán egész Erdély oláh jobbá
gya határőrré lesz”.

A  szabad emberi státus elnyeré
sét méginkább igényelték azok a 
Radna-völgyi parasztok, akik em 
lékeztek a hajdani autonóm állapo
tokra, a "more siculorum"-szerű  
életvitelre, és ezt a veszendőiéiben  
lévő  "libertást" oltalm azva jelent
keztek Buccow zászlaja alá. A  harc 

—  Valeriu §otropa is úgy véli —  a 
büszkeség adom ányozó militaris 
státusért folyt, amelyért Mátyás ki
rály országlása óta és különöskép
pen  1755-1762 között küzdöttek. 
Ha nem is tiszta, világos fogalma
zásban, de ők is egy életforma-mo- 
dellt, az önrendelkező k isközös
ség  au ton óm  form ációját sírták  
vissza: a közjavak feletti rendelke
zést, az öregek tanácsát, a faluszé
két, a robot-, dézsm a-, földesúri 
önkény-m entes és adóteher nélküli 
életvitelt.

A  N agyszam os völgyének felső  
szakaszát és a Sajó folyásától észak
ra fekvő Beszterce-környékét alko
tó 23 falu népe, m integy négyezer
nyien íratták zászló alá magukat. 
Vállalták m ég a vallási uniót is. Dy 
m ódon a Bécsben bízó görögkatoli
kus papság biztatása sem  hiány
zott. Grigore Maiorról mondták, 
h ogy a m ilitia állítás kezdetekor 
Buccownak "keze-lába" volt.

A z udvarnak, valójában Buc-
A fejezet részletezőbb változata meg
jelent a Művelődés XLIL 3., 4. számá
ban

cow n ak  —  anyagi kárpótlással, 
m egfélem lítéssel, fenyegetéssel —  
e n g e d e lm e ssé g r e  k e lle tt  k én y
szerítenie a "Gränzmilitz" szerve
zés itteni első szám ú vesztesét, a 
besztercei patriciátust, polgársá
got. Ugyanakkor védelm eznie is 
k elle tt a jobbágytartó, b irtokos  
szász város képviselőit, tisztségvi
selőit a "limitrophusok", a magukat 
már határőrnek tudó parasztok at
rocitásaitól.

Egészében véve úgy tűnt, hogy  
a Buccow vezényelte katonazene
kar a prelúdiumot jól játszotta el. Ez 
azonban csak a látszat. A  mindent 
ígérő hangvétellel a végrehajtás sok 
árnyalata nem csengett egybe. A  bi
rodalom m inden zege-zugából ver

bükkösi (Bichigiu) parasztember, 
hogy két éve immáron határőrök, 
d e szabad  voltuk ról "könyvet", 
írást nem kaptak. Jobbágynak ve
szik őket, adót is fizetnek, szolgála
to t is te lje s íte n e k . Jogok at  
követelnek s azok  deklarálásáig  
nem veszik fel a fegyvert. Akik már 
felvették, leteszik, földhöz is verik 
azokat és a tiszteket, tisztségviselő
ket elkergetik. (Virgil $otropa sze
rint ez a tudósítás a leírás másolat 
egy másik kópiáról, am elynek az 
eredetijéről sem m it sem tudunk. O, 
Nistor [Ernst] Istrate későbbi leírás
nak véli.) Rettegi György kortársi 
feljegyzései azonban valószínűsítik  
az elmondottakat. Ő 1763 nyarán a 
következők et írta: "Elsőbben is

150 éves székely ház Csík-Menaságon

buvált, idevezényelt tisztek példá
ul erőszakkal, ötven bottal szelídít
ve telepítették  id e-oda a népet, 
hogy kormányozhatóbb,tiszta ha- 
tárőrfalu-rendszert alakítsanak ki. 
A  legeltetés és erdőlés sem folyha
tott kedvük szerint, adót is kellett 
beszolgáltaniok (capitis taxát és az 
állatállomány után járót). Fizethet
ték az egyenruha árát, kvártélyhá
zakat építettek, őrségbe jártak s 
nem neveztek ki közülük való ve
zetőket sem.

Zendülésre feltehetőleg 1763. 
május 10-én került sor. Ekkor akar
ták Szolyván ünnepélyes formák 
közepette, Buccow, valamint Petru 
Pavel Aron unitus püspök jelenlé
tében megrendezni a zászlószente
lést és eskütételt. A  szövegn ek  
azoknak a szavainál, hogy szára
zon és vízen, bárhol szolgálni fog
ják a k irá ly n ő t, az o r szá g o t, 
elszabadultak az indulatok, hiszen  
őket csak belső szolgálatra, határ
védelem re toborozták. Itt m ondot
ta Tanasa Tudorán, száz évet töltött

Beszterce vidékin a szegény m eg
bódult románok közül sokat elfo- 
gának, ném elyeket m egvesszőztek, 
ném elyeket m egpálcáztak, egyet 
felnyársoltak, mást felakasztottak, 
harmadiknak fejét vették, negyedi
ket kerékbe törték m eg. Ez, azt 
mondják 114 esztendős volt s egyéb  
vétekkel nem vádolják, hanem a 
múlt nyáron [!], m időn a generális 
az unitus püspökkel, Petrus Paulus 
Aron de Bisztra, közikbe kimente
nek, nagy tum ultuádo lett, s mind  
a generális, mind a wladika futva 
jöttek el onnat."

Bizonyított és elfogadott az a 
m egállapítás, hogy a román job
bágy számára a paraszt-, katona
státus szabadulás és felemelkedés. 
M e llő z ö tt  v o lt  a zo n b a n  tö r té 
netírásunkban mind a mai napig- 
lan  az a rom án szabadparaszti 
viszonyulás, am ely a már-már ve
szendőbe ment vagy nehezen oltal
m azható paraszti privilégium ok  
visszasíróit, védelm ezőit állította 
szem be a fegyverfelvétel vagy vég

leges úrbéres sors alternatívájával. 
Igaz, Beszterce vidékén nem volt 
"Madéfalva", de Szolyva is tragikus 
szakadékos zónája eg y  történeti 
életútnak, hiszen Buccow —  Bajtay 
püspök szám ol be róla és borzad el 
a gondolattól —  kész itt is a mészár
lásra, bűnösnek véltre s ártatlanra 
egyaránt, m ég a csíki "veszedelem" 
előtt, kétezer katonát szabadítana 
rá.

2. A székelyföldi 
szervezés 
első  szakasza
A  "Militärgrenze" székely ezre

déit, a tervek szerint, Csík-, Gyer- 
gyó- és Kászonszék, Háromszék, 
Udvarhelyszék és Aranyosszék fal- 
vaiból töltötték volna fel ember
anyaggal.

A  munkát a báró Carl Schröder 
ezredes vezette katonai bizottság 
kezdte m eg Bornemisza Pál csíki 
főkirálybíró és más széki tisztek tá
mogatásával. Arról, hogy nincs or
szággyű lési, székgyűlési jóváha
g yásu k , sem m it sem  szó lo tták , 
m int ahogyan arról sem , hogy a 
fegyverfelvétel önkéntes. Sőt, a né
pet 500 frt. pénzbüntetés, fej- és jó
szágvesztés terhe alatt kötelezték, 
jelenjen m eg a sorozásszerű szám 
bavételen és megmérettetésen.

Rajthelyül a Beszterce vidéki 
ezred területéhez legközelebb fek
vő  Gyergyót jelölték ki. 1762. július 
24-én Alfaluban, majd 26-án Gyer- 
gyószentm iklóson folyt a toborzás, 
ígérgetés és fenyegetés fonódott 
egybe a székelyt méltató, erényeit 
dicsérő hízelkedésekkel. "Mint a 
madarat fütyüléssel teszik a kalitka 
rabjává s m ézzel csalják lépre —  írja 
Jakab Elek — : úgy hálózták be a 
székelységet síma szóval s hízel
géssel a határőrség igájába". Jólle
h et a g y e r g y a ia k a t  v é g ü l is  
összeírták, feltételeiket is tudom á
sul kellett venniük, azt, hogy őfel
sége "m éltoztassék régi szabad- 
ságinkat m egadni, tiszteket nem ze
tünkből választani, az hazánkból el 
nem vinni".

1762 augusztus elején Felcsík
ban folytatódott a bizottság tevé
k en y ség e , m ajd szep tem b erben  
Háromszéken is intenzívebbé vált. 
Mikes Antal főkirálybíró szeptem 
ber 7-én az időközben már elhatal
m asodó erőszakosságot panaszol
ja: "Schröder ezredes és Zambler 
kapitány —  írja —  méréskor m eg- 
taszigálták és pálcával ütötték a né
pet, az első  főbelövéssel, kereken- 
megtöréssel, felakasztással, örökös 
jobbágysággal fenyegette, ilym ó- 
don kívánta engedelm ességre térí
teni."

A z Udvarhelyszék területén e- 
őbb Bardócz-fiúszékre kiszálló bi
zottság  au gu sztu s 27-én  kezdte  
m eg a szervezőm unkát. Itt a tilta
kozás, a követelések hangoztatása 
m ég erőteljesebb volt, sok helyütt 
írásbeli biztosítékot is követeltek; 
majd a lövéteiek (Homoródalmá- 
son) augusztus 30-án m eg is tagad
ták az engedelm ességet

A  bizottságnak számolnia kell 
tehát Lövéte, majd Alm ás, Abásfal-

» > »  folytatás a 16., 17. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

va, Keményfalva, Gyepes és Reme
te ellen szegü lésével. M egtagadja 
az összeíratást Oláhfalu és Zetelaka 
is. Szeptem ber 6-án pedig 43 falu 
írásban protestál. A  terjedő és nö
vekvő ellenállás miatt szeptember 
15-én Udvarhelyre érkezik maga 
Buccow is. Ő először 2 falu követe
ivel akar tárgyalni, a szék  népe 
azonban összetartó, a város melletti 
szom batfalvi m ezőn seregük egybe 
és közös emlékiratot terjeszt elő.

A  város lakóit sem  sikerült rá
beszélni a jelentkezésre, a néphan
gulat fenyegetővé vált. (Buccow a 
székház ablakából pénzt hányt kö
zéjük, azonban: "Azon falusi em be
rek között m ég egy sem  találkozott, 
aki a pénzhez hozzá nyúlt volna, 
sőt akinek kalapjára vagy bocskor- 
jára esik is, legottan lerázza...". Mi
után a tisztek  a nép k ép v iselő i 
közül kettőt durván bántalmaztak, 
a közhangulat m ég fenyegetőbbé 
vált. Buccow szeptem ber 18-án uta
zott el, m eghagyva, hogy a lázon
g o k  v e z e t ő it  b ü n te ssé k  m eg . 
Udvarhelyt pedig "két com pagnia 
vasas német" szállta meg.

Ezt követően Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszékben is erősödött az ál
lamhatalom fegyveres fenyegetése. 
Mind több tiszt és hadianyag érke
zett ide, és a felesketés kierőszako
lá sa  e g y r e  n y ilv á n v a ló b b a n  
kormányzati követelm énnyé vált.

A  hagyom ányos autonóm ke
ret, a szék alig tudott ellenállni a 
felülről és alulról jövő támadások
nak. T isztségv iselő it a központi 
korm ányzat riogatta, fenyegette, 
elcsapta, elfogatta, a helyi katonai 
uralom tekintélyüket csorbította, a 
fegyvert vállalókat rájuk uszította, 
az eskütételtől rettegők, a vonako- 
dók pedig a rájuk zúduló sok bajért 
tették felelőssé a nem ességet, vala
mint az általuk vezetett ősi széki 
közösségi alakulatot.

A  korábban akaratuk ellenére 
összeírt gyergyaiakat Szentmiklós- 
ra h ív ták  egyb e eskütételre. Itt 
1762. október 24-én ism ét szem be
szálltak Buccow, Bornemisza és a 
katonatisztek erőszakával: Mária 
Terézia rendeletének felmutatását, 
régi szabadságjogaik tiszteletben- 
tartását követdték. Másnap egyen
ként akarták rávenni a falvakat az 
en ged elm ességre . A z alattom os 
szándékot észlelve azonban felzú
dultak. Körülvették a tiszti lakot és 
szószólóikat hiába próbálták a ka
tonák ígéretekkel, fenyegetésekkel 
m egnyerni. Egyikük, Ambrus Fe
renc csendes válasza így hangzott: 
"nem vall igen nagy kárt G yeigyó, 
ha engem  felakasztanak is". Letar
tóztatott követeit azután a nép sza
badította ki, de híre ment, hogy  
Buccowra "Sz[ent] M iklóson reá 
vágták a kaput és kertet a székelyek  
és csak egyik  biztatta volna agyon  
verték volna".

A  zúgolódva szétoszlok közül 
azonban sikerült néhány szabadot 
m eggyőzni, lekenyerezni és feles
ketni. Csíkszeredában hasonlókép
pen folyt le az esketés-erőszakolás, 
és a Kézdivásárhelyre rendelt ká- 
szonszékiekkel is le kellett rakatni

a fegyvert, mert makacsul ragasz
kodtak "jogaikhoz”.

Udvarhelyszék után G yeigyó- 
ban, Csíkban és Háromszéken sem  
sikerült tehát a székely határőrezre
dek remélt gyors talpraállítása. A  
fegyverfelvételbe beletörődő, m eg
kísérlésnek, erőszaknak engedő la
kosokból azonban zászló alá állt 
annyi, h ogy legyen kiket faltörő 
kosként használni. A  "Buccow ka
tonáidnak nevezett, lim itrophus- 
ként is em legetett fejethajtókat a 
katonatisztek ugyanis kivették a 
széki joghatóság alól, előnyökhöz 
juttatták s a nem esség ellen bújto- 
gatták őket. Azokat pedig, akik vo
nakodtak zászló alá állni, zaklatták, 
sarcolták, kitelepítéssel fenyeget
ték. A  két csoport között nőtt a fe
szültség, s mint ahogyan Halmágyi 
István feljegyezte: "egyik székely a

m ásikra tám ad, m inden ik  m ale  
contentus, nemesekre —  kik ott ke
vesen vágynak —  irigykednek, fe
n yegetik  őket, [széki] tisztektől 
nem függnek etc."

A z al- és felcsíki vicekirálybírá- 
kat például a fegyvert felvevők, 
mint árulókat, sorsukért felelősö
ket bántalmazták, házukra támad
tak , p réd á lta k , gy ú jto g a tta k . 
Jellemző, hogy ugyanazokat 1762  
decem ber 1-i rendeletével maga 
Mária Terézia csapta el hivatalából, 
mint a bécsi udvar rossz szolgáit. A  
legemlékezetesebb az 1763. január 
11-i esemény. Ekkor Várdotfalván 
(ma Csíkszereda része) a gyűlésező  
széki vezetőséget zárták körül s 
ostromolták napokig a fölfegyver- 
zettek, Buccow katonái. Szemükre 
vetették csalárdságukat, fenyeget
ték őket, évtizedes sérelmeik orvos
lásá t k övetelték . A z é le tv e sz e 
d e le m b en  forgó  sz ék i vezető k  
azonban hiába kértek segítséget, az 
osztrák tisztek nem védelm ezték  
őket. Végül is jótállók, egyházi sze
m élyek  pártfogolásával, kötelez
vény aláírással, ígéretekkel fordít
hatták el fejük felől a veszedelmet.

A  várdotfalvi történések azt is 
láttatni engedték, hogy a m egosz
tott paraszti lakosság egym ással is 
mindinkább szem befeszül. A  "nem 
katonák" készek lettek volna a "li- 
mitrophusok" elleni harcra, s a Pál- 
falvára támadókat például vissza is 
verték.

A  társadalmi osztályok, rendek,

rétegek, a különféle eszméket val
lók csoportjai között azonban idő 
múltával valaminő egységesülési 
áramlat is megfigyelhető. Zöld Pé
ter csíkszentléleld plébános néhány 
faluban a nemesekkel egyetemben 
esketi fel a határőrség ellenes lófő
ket és gyalogokat arra, hogy egy
mást segítsék a limitrophusok 
ellen.

A székely székek egymás kö
zötti kapcsolatai is megsűrűsödtek. 
Csík Udvarhelyszéket biztatta to
vábbi szembefeszülésre, s nekik ír
tak a háromszéki armalista, 
primipilus, pixidárius rétegbeliek, 
arra ösztökélve őket, "testvéreiket", 
hogy követeik útján panaszirataik
kal tiltakozzanak a gubemiumnál, 
s ha kell, Mária Teréziától kérjenek 
orvoslást. Híre járta, hogy a Besz
terce vidéki, immár lázongó román

parasztokkal is "egyezkedtek és le
veleztek".

Múltak a hónapok. A  bécsi ud
vart elárasztották a panasziratok, 
m a g y a rá z k o d á so k , je len tések . 
Ugyanakkor a populacionista bécsi 
politikusok ijedelmére mind töb
ben szánták rá magukat a kiván
dorlásra. A  M oldovába m enekülő 
270 csíki családról m egérkezett hír
adásnak valóban m eg kellett gon
dolkodtatnia az államhatalmat.

Időközben kibontakozott a népi 
ellenállásnak egy másik formája is: 
az nevezetesen, hogy a fegyvert fel 
nem vevők, letevők esküre nem  
foghatók —  az erdőkben kerestek 
menedéket.

H osszú hónapok teltével a szé
kely  határőrezredek szerv ezése  
m ég nem valósu lt m eg, v iszont  
forrt, forrongott a nép. Történt vele 
valami, ami felülről, váratlanul zú
dult rá, nem életformája szerves 
alakulásának volt a következm é
nye, olyasmi, ami megbontotta kö
zösségét, felszínre vetette b első  
e llen té te it , rád öb b en tette  arra, 
h ogy  h agyom án yos norm arend  
biztosította társadalm i helyzete, 
szabadsága, ön ren d elk ezése ve
szélyben forog. És tapasztalnia kel
lett, hogy a birodalom, az állam  
hatalmának gyakorlói, végrehajtó 
közegei az erőszakra apellálnak, 
miközben a formák, az elhangzó 
szavak és írott rendelkezések kímé
letet tettettek.

A határőrkatonaság  parancsnoki épülete Sepsiszentgyörgyön

3. Új bizottság, 
újrakezdés

Az 1761-es év kora tavaszától 
az 1763. évbeli rügyfakadásig sok 
feszültséggel teli nap múlott el. A 
székely szabadok ezekben az évek
ké összeálló vészterhes hónapok
ban szívós küzdeni tudásból, 
konok kitartásból tettek vizsgát, és 
nem is rossz eredménnyel. Ugyan
úgy makacs következetességgel 
tört célja felé az abszolutista állam
vezetés is. Az Erdélyből érkező pa
naszok, híradások az újrakezdés 
szükségességét sugallták. Ennek az 
új szakasznak új szerepvivőre lé
vén szüksége, nagyobb befolyásra 
tett szert báró Siskovich (Ziskovic) 
József altábornagy, akit magyar 
föld szülöttének mondottak és aki 
tudott is magyarul. Tájékozódás 
végett őt küldték Erdélybe. Április 
10-én írott jelentésében arról szá
molt be az uralkodónak, hogy Buc
cow nem járt el nyíltan és őszintén. 
(Október 1-én keltezett előterjesz
tését olvasva Mária Terézia igazol
va látta a Buccow jelentéseinek 
megbízhatatlanságáról mondotta
kat. Az államtanács, s maga Borié 
is kifejezte kételyeit. Borié szerint 
az, hogy Buccow "félrevezetett, 
mesterkedett és kényszert alkal
mazott elszomorító", az ő fogalmai 
szerint "undorító".)

1763 tavaszán uralkodói szó  
szólítja Bécsbe Buccowot. Mária 
Terézia pedig Siskovichra alapo
zott új határőrségszervező bizott
ságot formál. Tagja m ég gróf Lázár 
János és gróf Bethlen Miklós. (A 
legenigmatikusabb közülük Lázár 

“János. O, a gyalakuti Lázárok kö
zül való főúr, és joggal nevezhető  
Erdély egyik legműveltebb férfiá- 
nak. Külföldön, a marburgi egyete
men tanul. Itthon szálláscsinlálója 
Christian Wolf és Voltaire filozófiá
jának és íróként is számontartott 
alakja a felvilágosult abszolutiz
m us korabeli m űvelődési életnek.)

M ondhatnék: Erdély Buccow  
Bécsbe idézését nagy örömmel fo
gadta, és teljes bukására szám ított 
K örnyezete, társai a vezetésben  
szintén leváltását remélték. Okté» 
berben azonban visszatért Szeben- 
be g u b e rn iu m i k o rm á n y zó  és  
katonai parancsnokként, azonban a 
határőrség szervezésében közvet
len szerepe már nem volt.

A  nép m egnyugtatását is m eg
kísérelték. A  háromszékiekhez má
jus 17-én Bethlen M iklóst küldte ki 
a gu b ern iu m , in tv e  őket, h ogy  
"csendesedjenek le, aki letette a 
feg y v ert d ep en dáljanak  a szék  
tisztjeitől, a többi pedig, akinél m ég 
fegyver van, viselje őfelsége resolu- 
tiójáig. Melyre —  írja Halm ágyi —  
reá is Ígérték magokat, csak hogy  
békét kapjanak nekiek..." Június 14- 
én azonban a nép követelésére Léc
fa lv á n  ta rto tta k  g y ű lé s t .  A  
hangulatra jellem ző —  Ernst alez
redes följelentéséből tudjuk, hogy  
kérdésére: a királybíró részt vett-e a 
tanácskozáson, "paraszt" emberek
től azt a feleletet kapta: "nem, a 
disznók m egelégedtek azzal, hogy 
minket nektek németeknek hunc- 
fu tu l e la d ja n a k  é s  ti m in k e t
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jobbágyaitokká akartok tenni".

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék- 
ben május 20-án Várdotfalván tar
tottak székgyűlést. A gubemium 
ösztökélésére az erdőre menekül
tek visszatérésének kérdésével is 
foglalkoztak. Miután azonban ko
rábban — a Caratto ezredes adta 
garancialevél ellenére — a hazaté
rők közül többet üldöztek, elfog
tak, börtönben kínoztak, bizalmu
kat megnyerni nem volt könnyű. A 
felcsíki, erdőalji falvak írásban is 
kifejtették vélekedésüket, megfo
galmazták tiltakozásukat. Időköz
ben — és ez nem jó ómen — immár 
Siskovich utasítására a Csíkba kül
dött négy századnyi katonából ket
tőt Csíkszeredában, kettőt pedig 
Csíksomlyón és a közeli falvakban 
szállásoltak el. A sokat zaklatott 
nép július 18-19-én, a csíkszépvízi 
népgyűlésen (még visszatérünk 
rá), a generális congregatió sora
koztatja fel sérelmeit, panaszolja el 
a határőrtisztek, főleg Caratto alez
redes hatalmaskodásait, a fokozó
dó kivándorlást, és így tovább.

Udvarhelyszéken ugyancsak 
forrongó a széki gyűlések hangula
ta. Mária Terézia ide is katonaság 
kiküldését javasolja, és korábbi cse
lekedeteik miatt többek elfogatását 
is elhatározza. A már májusban 
megszületett döntés végrehajtásá
hoz — különböző meggondolások 
nyomán — óvatosan csak július 26- 
27-én fogtak hozzá. Ekkor tartóz
tatták le Borsai István alkirálybírót, 
Váradi Ferencet és Simon Istvánt. 
Ez utóbbi elfogásakor a szenterzsé
beti falusiaknak azt kiáltotta oda: 
"hazánk miatt fogtak el, mert soha
sem akartam eladni magamat". Jól
lehet Borsai ellen nem sikerült 
épkézláb vádiratot szerkeszteni, a 
port nem függesztették fel. (Róla 
még Siskovich is megírta, hogy ár
tatlan.) Ő a börtönben halt meg: 
"természeti vagy erőszakos halál 
által". Társait öt évi rabságra ítélték. 
A megfélemlítésnek tagadhatatlan 
hatása volt.

Az 1763-as esztendőt általában, 
.június havát pedig különösképpen 
a székely határőrség szervezésére 
kiküldött bizottság előkészületei 
töltötték ki. Nagyszebenben elsején 
kezdődtek meg a rendszeres ta
nácskozások. A hónap közepére az
után el is készült az első tervezet, 
amely arra a jogi és államigazgatási 
eszmére épült, hogy az állandó ka
tonáskodás minden szabad szé
kelyre kötelező. Ez tehát immár a 
meggyőzés, kényszerítés elvén 
nyugodott. A másiknak az alapesz
méje az önkéntesség volt A bizott
ság június 20-án a lehetséges két 
szervezési mód közül az önkéntes
ségre épülőt javasolta. Mária Teré
zia viszont a Siskovich-bizottság 
tervezeteit megismertette Buccow- 
val, véleményeztette a főhadita
náccsal és az erdélyi kancelláriával. 
Három hónap múltán, október ele
jén azután úgy határozott, hogy ki
sebb engedményeket téve az első 
tervezetet, tehát a kötelező katonásko
dást előírót hajtsák végre. Rendeletéi 
október 8-án jelentek meg.

Ezzel kezdetét vette két gyalog- 
és egy lovas ezred megformálása a

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, 
Háromszék, valamint Bardóczfiú- 
szék szabadjaiból.

Igazán azonban csak november 
első napjaiban kezdődött meg 
Csíkban a széles körű, alapos elő
készítés, a királynő rendelkezésé
nek kihirdetése és megmagya
rázása. November 29-én elsőként a 
csíkszentmihályiak válaszoltak ta- 
gadólag a felhívásra: "Valamint ed
dig őfelségit adófizetéssel 
hűségesen szolgáltuk, ezután is az- 
tot készek leszünk praestálni — 
mondták —, de katonaságra ma- 
gunkot nem adjuk jó akaratból". Al- 
és Felesik, Kászon falvai lényegé
ben hasonlóképpen vélekedtek.

A Siskovich-bizottság novem
ber 29-én a legjobban "megdolgo
zott", egyházi, papi segédlettel is 
engedelmesség felé hajlított gyer- 
gyószékiek között ugyancsak mun

juk csatlakozott 700 körüli három- 
széki). A háromszékiek 1764. janu
ár 4-én érkeztek meg az erdei 
"communitás” szálláshelyére, és ez
zel is jelezték a szolidaritási akció 
kiterjedésének lehetőségét

A bizottság ellenintézkedései 
1763 decemberének utolsó napjai
ban már nem csak fenyegetődzésre 
korlátozódtak. A "szökevények" 
kézbeadóinak egy-egy, majd száz 
arany jutalmat ígértek. S hogy ha- 
zakényszerítsék az "erdeieket", 
asszonyaikat és gyermekeiket kiűz
ték otthonaikból. Balló István írja: 
"síró asszonyokat, didergő gyer
mekeket tűzhelyük mellől űztek ki 
[a katonák] a csikorgó hidegbe. Né
melyek — mint a hagyomány tartja 
— a disznóólba bújtak, de onnan is 
könyörtelenül kizavarták őket s a 
hó borította mező megtelt a jajgató 
asszonyokkal, s a fájdalmasan si-

kához látott. Gyergyószentmikló- 
son a királynő magyarra fordított 
rendeletének kihirdetése után ma
ga Lázár János mondott beszédet 
(az Okelli-ezred katonáinak s két 
ágyúnak a társaságában). Novem
ber 29. és december 3. között a kör
nyező falvakban is lezajlott az 
előkészítés, kezdetét vehette az 
összeírás és felfegyverzés. Decem
ber 18-án pedig Gyergyószentmik- 
lóson sor került az ünnepélyes 
zászlószentelésre, valójában az első 
öt székely határőrszázad megalakí
tására.

Gyergyóból a bizottság derűlá
tóan vonult át Felcsíkba, bízva a 
teljes és gyors sikerben. Itt azonban 
hírül vették, hogy a madéfalviak az 
összeírás elől az erdőre menekül
tek. Másnap megtudták: más faluk 
is csatlakoztak hozzájuk. Michael 
Conrad von Heidendorf jegyezte 
fel: "A Főbizottság 1763 decemberé
ben jött le megbízásával Taplocára, 
felső Csíkba. A székelyek még min
dig abban a hiszemben voltak, 
hogy a határőség intézménye tör
vénytelen s csak Buccow vállalko
zása, hogy a császárnő beleegye
zése nélkül történik, s hogy maga a 
bizottság sincs kellőképpen felha
talmazva, vagy legalább is nincsen 
teljhatalmú megbizatása.”

Az ellenállási, a tiltakozási góc 
tehát az erdőn szerveződött. Itt kez
detben mintegy 1200 ember sereg
lett egybe (Losteiner Lénárd szerint 
— áld feltehetőleg túloz — számuk 
közel 5000-re növekedett, s hozzá

ránkozó gyermekekkel, kiket még 
azzal is fenyegettek, hogyha a férfi
ak nem térnek vissza, a házaikat is 
lerontják."

A forrongó menekültekhez Ba- 
lási Adám alkirálybírót küldték el. 
Ó a szépvízi erdőben tárgyalt velük 
és hazatérésre nógatta őket. Az "er
deiek" tiltakozó igazukat bizonyga
tó emlékiratukat is eljuttatták a 
Siskovich-bizottsághoz. Válaszra 
nem méltatták őket. Katonaságot 
viszont még küldtek Csíkba.

A főkirálybíró Bornemisza Pál 
december 30-án Bors Lázár alki
rálybírót és Bene József delnei lófő 
székelyt indította újabb felderítő, 
meggyőző útra. A szervezőbizott
sággal azonban ők is csak a kudar
cot közölhették.

Egy csoport erdei ellenálló éj
nek idején még széki tisztekkel tár
gyal. Kérvényükre kémek választ. 
Majd az év utolsó napján újabb pro- 
testációval fordulnak a Siskovich- 
delegációhoz. Ebben kijelentik, 
hogy kezdeményezői semminek 
sem voltak, s a jövőben sem akar
nak lenni, "de a megkéntelenedett 
állapot ha kedvük ellen kénszerít 
münköt nagyra vinni, Isten és em
berek előtt okai semminek nem le
szünk..." Az érvelő, sérelmeket 
fölemlegető, jogbizonyító, az elke
seredett elszántságot demonstráló 
paraszti memorandumok, tiltako
zások, panaszok sorában ez volt az 
egyetlen, amelyben szerepelt a kis
sé keményebb fenyegetésnek is ma
gyarázható pár szó: "mi okai

semminek nem leszünk".
A január 4-én Menaság-Újfalu- 

ban szerkesztett folyamadványt 
csak a háromszékiek és a kászoniak 
írták alá. Békességes szándékukat 
bizonygatva jelezték, hogy másnap 
"alázatos instanciával" keresik fel a 
bizottságot. Január 5-én a Szép vízre 
lemenő és az ott állomásozó Traut- 
mansdorf ezredbeli katonákkal ba
rátkozó székelyek szintén arról 
szólották, hogy együtt, egy tömeg
ben szeretnének a királynő képvi
selői előtt megjelenni. Ettől 
azonban fenyegetésekkel, ágyúk 
felvonultatásával is eltiltották őket.

A falvakba, otthonaikba való 
visszatérés gondolata ekkorra már 
elhatározássá érett. A fagyoskodás, 
étlenség, lovaik takarmányhiánya 
is arra szorította őket, hogy elfo
gadják a madéfalviak invitálását 
(akiknek közös falu-szénájuk is 
van), hogy amint később vallják, 
"ahonnét osztán papokkal és nemes 
emberekkel be akartuk küldeni az 
instanciát ... jó reggel ... de azalatt 
megesett a Veszedelem".

4. A madéfalvi 
veszedelem
1764. január 5-én tehát fölkere

kedtek és Madéfalván kerestek és 
találtak szállást az emberek. A 
mintegy kétezer főnyi székely lóhá
ton vagy gyalog, katonás menet
ben, rendben vonult be a faluba. 
Jóllehet nem tanúsítottak fenyegető 
magatartást, és a jelentős erőt kép
viselő osztrák századok ellenőriz
hették őket, a bizottság utólag azzal 
érvelt, hogy félnie kellett esetleges 
támadásuktól. Éppen ezért 6-án, 
Vízkereszt napján nyílt parancsban 
utasították a madéfalviakat, hogy 
egy óránál tovább senki idegent há
zuknál meg ne tűrjenek, a három
székiek tüstént hazamenjenek és 
adják kézre a zenebona okozóit

A rendeletet megismerő nép — 
követei útján — az ünnepnapra is 
hivatkozva másnapig kért haladé
kot, s erősítgette, hogy kérésével 
akar a bizottság elé járulni. Erre a 
napra különben a taplocai Miklós 
György így emlékezik vissza: 
"V(íz)kereszt napján reggel haran
goztak a kápolnánál Madéfalván, 
[majd] az esperes úr, Barabás rákosi 
pap, aki Madéfalvára is szolgál oda 
jött, s az egész községnek misét 
mondott... a mise után kiki a szállá
sára ment. Aznap osztán semmi 
sem történyt". Miklós uram legfel
jebb még azt tartja említésre érede- 
mesnek, hogy a páter két véka 
búzát küldött "a háromszékiek szá
mára, mivel nem volt mit egyenek".

Ugyanezen a napon határozta 
el a bizottság a madéfalvi véreng
zést. Az erőszakos beavatkozást 
Caratto sürgette. Értelmi szerzője 
azonban Siskovich altábornagy 
volt. Bethlen Miklós szelídebb esz
közök felhasználását kívánta, de 
Lázár János szintén a nép szétveré
se mellett volt, s így a fegyverekre 
bízták a lázongok meggyőzését.

1764. január 7-én hajnalban 
mintegy 1300 katona vette körül 
Madéfalvát. A falu fő útjait gya-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról 

logosok  és lovasok állták el, s két 
ágyúval zárták le.

A z esem ényeket Michael Con
rad von  H eidendorf így  írja le: "A 
csapatok, azért, hogy m egelőzzék a 
népet és hogy a Madéfalvától csak 
félórányira levő Taplocára érkezé
sének  elejét vegyék , január 6-án  
már hajnali három órakor m egin
du ltak , körü lfogták  M adéfalvát, 
am elyben a nép ittasan álmát alud- 
ta. A  ném et gya logság  ágyúival 
részb en  a k özvetlen  M adéfalva  
m ellett elfolyó Olt innenső partján, 
az Udvarhelyszékbe vezető hegyi 
úton helyezkedett el, részben pedig  
a M adéfalváról Taplocára vezető  
országúton. A  ném et lovasság szin
tén a falu végén, a gyim esi szoros
n á l, m ajd  az on n an  M old váb a  
vezető  úton állt fel. A  székely hu
szárok pedig fenn a Gyergyó felé 
vezető utat zárták el, ahol a legke
vésbé várták a nép kitörését. Még 
h ajnalhasadás előtt elk ezd őd ött  
M adéfalva ágyúzása Caratto akkori 
főhadnagy vezetése alatt, ki mint a 
Csíkban felállítandó gyalogezred  
újonnan k inevezett parancsnoka  
ezt a m egleckéztetést kimondottan  
kérte is —  és m ég Magdeburg kapi
tány, Schiskovits generális szárny
segéd jének  vezetésével. A z első  
golyó egy  szobába csapódott be, s 
egy kem encét és egy gyermek füg
gőágyát verte szét, innen a mellék
szobába az ágy alá gurult, melyben  
a három széki prokurátor, Csórja 
aludt. Ez felugrott, s m ialatt az 
egyik ágyú a másik után szórta go
lyóit a falura, felkiáltott az Istenért 
mi ez? A  nép is felriadt, nem tudta 
hova, merre legyen, egyrészük U d
varhelyre, m ások a hegyek felé és a 
gyim esi szoros felé, m ások Taplocá
ra a Bizottsághoz akartak m enekül
n i, ja v a r é sz ü k , k ü lö n ö se n  a 
három székiek pedig a hegyeknek. 
A z elsők szem betalálkoztak a gya
logsággal és azok tüzével. Azok, 
akik Udvarhely felé menekültek és 
az Oltón akartak átkelni, a jég vé
konysága miatt ott fulladtak meg. A  
három székiek nagyobb része, csíki
akkal is vegyesen  a ném et vértesek
kel találta szem be magát, s ezektől 
kaszaboltatott le. A  vérteseknek ezt 
kellett kiáltaniuk: ki háromszéki? 
Legtöbben azt gondolták, hogy ez 
kegyelem re szóló kérdés, azt felel
ték, hogy ők azok, mire a vérteska
tona ezt ordítva: három, három, 
három, —  három csapást mért a fe
jére. Végül a gyalogság mindkét ol
dalról tü zelve b enyom ult a falu 
közepébe, hol a nép egyrésze m ég 
együtt volt. Ez t az oktalan csoportot 
így aztán m egölték, vagy m egsebe
sítették, elfogták, szétszórták. Nem  
is egy  óra alatt m indennek vége 
volt. A  holtakat, kik között volt bi
zonyosan Csórja is, mert többé nem  
került elő, —  s kiknek számát gon
dosan eltitkolták, de így  is tehető 
elég  pontosan úgy négyszázra, —  
M adéfalván kívül egy magas ke
reszttel megjelölt dom b alá temet
ték. M integy száz sebesült foglyot a 
szeredai várba küldtek, a szétszór
tak pedig töm egesen jelentkeztek a 
bizottság és tisztjei előtt s fegyvert 
kértek...”

A  bizottság tagjai Bornemisza 
Pál főkirálybírót nem értesítették 
szándékukról. Mint majdnem min
denki a visszaem lékezők, tanúság
tevők, híreket rögzítők közül, ő  is 
bizonygatja, hogy a támadás várat
lan, érthetetlen v o lt  A  nép ezért 
sem tanúsított fegyveres ellenállást.

A  halottak számát nehéz m egál
lapítani. Egy hivatalos kimutatás
ban 88-an szerepelnek. Losteiner 
Lénárd kézirata nyom án többen  
szólnak 183 áldozatról. Benkő Jó
zsef azt írja, hogy értesülései szerint 
186-ot levágtak, 34 m egsebesült és 
m integy 400 székelyt fogtak el. Ret
tegi 600, Balló István 500 halottról 
és 1000-nél több sebesültről ír, s a 
kortárs sz á sz  em lék író  sz in tén  
többszázra, 400 főre becsüli az el
hullottak számát. A  csíki főtiszt sok 
—  az erdőkben, az Olt vizében —  
elpusztult emberről szól, s ennek 
alapján jelenti: "a holtaknak száma 
nem tudatik".

M. C. von  Heidendorf azt is fö'l- 
jegyezte, hogy "a be nem fogattak és 
hazariasztottak közül Madéfalvá- 
nál kapott sebeibe mindennap m eg
halt egy néhány ember s e különben  
is közelfekvő falvakban a halotti ha- 
rangkongatás m indenfelől felhang
zott, s olyanná lett a csíki völgy, 
mint a halál völgye".

A z esem ényeket ”a vész", a "ma- 
défalvi veszedelem " néven  em le
gették, s m egszületett az egykorú 
kronosztichon is: SICULICIDIUM. 
A birodalom gyarapodott, két gya
log- és egy huszárezreddel, erősebb 
lett m ind bel-, m ind külpolitikai 
kapcsolatait tekintve. Igaz, nem  
időtlen időkig, csak eg y  nagyon  
csonka évszázadocskáig. A  "halál 
völgyében" pedig népénekek szü
lettek. Dyenszerűek:
"De hol kerekedek siralom pataka?
Talán kerekedek a kis Fel-Csík féld.
Hol vagytok, poéták, táléin mind alusztok! 
Fel-Csík nagy bánatját, hogy le nem írjá
tok,
Fel-Csík nagy bánatját, Háromszéknek 

ászát,
egemlegethetjük Swkoaics járását:

Sok szép virágszálát, mert mind levágatá, 
Ki apját siratja, ki anyját jajgatja,
Ki szép hitestársát jajszóval óhajtja:
Súrú könnyeiktől patakocskák folynak,
De jaj, még azok is mind vértól áradnak, 
Mind vértől áradnak, emberfejet hajinak."

A  gyergyórem etei réges-régi 
kántor-könyvből való népi verset a 
12 éves fiának is megtanította az 
édesanya. A  h etven  felé haladó  
Küsmödi Bálint pedig m ég a m áso
dik világháború után is tudta. Eb
ben a panaszdalban is ott lángol a 
"kegyetlen tábornok" parancsára 
égő M adéfalva, lángjai között gyer
mekekkel, asszonyokkal, s apával, 
férjjel és családokkal, akiknek már 
csak az elbujdosás jut osztályrészül. 
A  "vész" magyarázatát is adja, okát 
is m egnevezi a vers:

"Nem akartam fegyvert fogni,
Osztrák katonája lenni."
N em  adatott m eg tehát számára 

az akaratérvényesítés, vagy bár a 
választás lehetősége. A  dinasztikus 
érdek szolgálatában viszont a hatal
mi elit és erőszakszervezet cseleke
dett, önzőn, önkényesen és bizony  
embertelenül.

jq w T X —
A z emberiség úgynevezett fejlődésének története— az ural

kodó normák sorrendje csupán. E szomorú relativitást semmi 
sem példázza jobban ennél az ezredfordulónál. Az előző két 
ezredforduló - legalábbis a számunkra ismert: a mediterrán, 
aztán az európai — világ számára —, a "szilárd" normák jegyé
ben ment végbe, időszámításunk kezdetét az az erkölcsi tör
vényszövevény jelzi, mely az ószövetségből az újszövetségen át 
a fehér ember etikai elképzeléseit beindítja, világmozgató erő
művé koncentrálja. Am a világ koncentrikus látókörök, egyre 
t ágabb horizontok panorámáiból áll már Kolumbusz óta. Kinek 
az iszlám jelenti az ezeréves visszaesés veszedelmét, ki a keresz
ténységet tekinti a szenvedés és szenvelgés önkörében forgó 
ideológiájának, ki a totalitarizmusra esküszik, ki a demokráciá
ból húzna hasznot. Ha az elmúlt negyven (vagy hetven) év nem 
csapott volna pejoratív zöngéket is hozzá — ez a történelmi 
norma-döntögetés az újabb évezred elején igazán érdekesnek 
ígérkezne.

Ha sorrendet kellene találni, hogy régi magyar világjárók 
újrakiadását kivel is kezdjük, a Bíró Lajos életműve előkelő 
helyen állhatna. Körösi Csornán kívül és túl talán ő a legjelentő
sebb erdélyi magyar utazónk. 1856-ban született Tasnádon, ahol 
apja asztalos és 17 gyermekes családapa volt. ó  is nehezen jutott 
a tudás gyümölcseihez, hiszen 1870-80 táján a tudomány még 
majdnem olyan romantikus vállalkozás, mint mondjuk Körösi 
Csorna Sándor idején; különösen a természettudományok s eze
ken belül a földrajz állnak még egészen messze attól, ahol ma
napság.

Normák ide — normák oda, a föld felszínén szerte lakó 
emberiség ma sem él egyazon színvonalon, egyazon társadalmi 
szabály- és eszményrendszer uralma alatt. Ebben épp annyi a jó, 
amennyi a rossz. Jó, hogy időnként (miután a gyarmati rendszer 
hivatalosan megdőlt) a NAGY FEHÉR FŐNÖKÖK szervezetei 
ha kell erőszakkal is megsegítik és megetetik azokat a népsége
ket, akik (sajnos nemcsak a látszat szerint) szívesebben vakargat- 
ják a hasukat a napon, m intsem  a népszaporulat 
következményeinek felelősségén elmélkedjenek... Rossz, hogy 
időnként a NAGY FEHÉR FŐNÖKÖK egyszerűen "megdádál- 
ják" a kisebb népeket, csak mert ők az erősebbek. Rossz az a fajta, 
matematikailag kifogástalan egyenlősdi, hogy a világ sorsáról, 
az emberiség jövőjéről ugyanolyan mértékkel-értékkel, egyetlen 
szavazattal bírhat az analfabéta s a számítógépkezelő. Am jó — 
hogy a még érintetlen élővilág gazdagságához és tisztaságához 
hasonlóan — annyi féle ember lakja a földet és annyi közösség 
diktál normát, törvényt, szabályt, rendszert önmagának s lehe
tőleg tisztességben felnevelt utódainak is.

Az Est című újság 1923. június 27-iki számának negyedik 
oldalán ott áll a főcím: "Az én második pápua-feleségem, írta: 
Bíró Lajos, a Nemzeti Múzeum őre"... "Természetvizsgáló volnék 
vagy mi, tehát vele jár, hogy a természetben a legkülönfélébb 
kísérleteket végezzem. A tudomány nem számítja ugyan a há
zasságot a természetrajz körébe, de jöhet még olyan felfogás is 
— majdan. Tegyük fel hogy megelőzzük a korszellemet"... Bíró 
Lajos három pápua feleségének története röviden azzal a köz
mondásértékű tapasztalattal összefoglalható, hogy a világnak 
abban a sarkában, melynek felderítése körül ő érdemeket szer
zett — kutya-macska szabály van érvényben: a kutya a gazdájá
hoz, a macska a házhoz hű. Két különböző művelődési fázis 
érintkezik ott: a mindenkor fejlettebb európaiság, fehéremberi
ség bizony nem mindenkor akart önzetlenül segítni. A Föld még 
ma is rengeteg vonatkozásban a kőkorszak és a XXI. század 
bizarr feszültségeinek érintkezéseitől szikrázik.

Könyvespolc: Bíró Lajos: Hét év Új-Guineában, Budapest, 
1923.; Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig; Lázár Ist
ván: Világjárók-világlátók, 1986.
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(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 10.

A Lendvai-jelenség
Tavasszal meghalt LENDVAI 

ERNŐ.
Váratlanul ért a hír, mélysége

sen megdöbbentett, nem voltam 
rá felkészülve. És még most sem 
tudom elhinni, hogy igaz. Vá
rom, hogy valaki megcáfolja. Bár 
a mindenünnen érkező informá
ciók egybehangzóan megerősítik 
a rendkívül szomorú tényt: szá
zadunk egyik legnagyobb zenei 
úttörő zsenije távozott. Kiapad
hatatlan forrásnak hittük élet
energiáját, "a mindig volt — 
mindig lesz" legendája övezte 
személyét. Sohase tudtam, hogy 
hány éves, hogy őszinte legyek, 
nem is kutattam. Egy szűkszavú 
könyismertetőből derült ki szá
momra, hogy 1925-ben született 
Tehát idén töltötte volna 68-ik 
életévét. Korán, nagyon korán 
ment el közülünk.

Bartók- kutatásainak eredmé
nyét még főiskolásként publikál
ta 1948-ban. Óriási szenzációt 
keltett. A Kétzongorás szonáta  
elemzése egyben egy új zenetu
dományi diszciplínának, a zenei 
dramaturgiának volt első és 
mindmáig legnagyobb hatású út
törő megnyilvánulása. Megma
gyarázni a forma belső logikáját, 
azon belül pedig a mindig válto
zó zenei tartalom dramaturgiáját 
még ma is — Lendvai életműve 
után — nehéz feladat. Még annak 
m egkülönböztetése is nehéz, 
hogy a zenében az egyszerű ana
lízis még nem stilisztika, és hogy 
a stilisztika még nem zenei dra
maturgia. És hogy a zenei dra
maturgia nemcsak hogy teljes 
értékű zenei doménium, de szin
tézise az elemzésnek és a stilisz
tikának, tehát abszolút nélkü
lözhetetlen mindenféle zenei ta
nulmány keretében, legyen az 
előadóművészeti vagy zenetu
dósi, zeneszerzői szak.

A diszciplína elnevezés cím
ben foglaltan is megjelenik Lend
vai életművében: Bartók drama
turgiája. De át- meg átszövi a re

mekbe szabott előadói értelme
zést bemutató Toscanini és Beetho
ven tanulm ányt is. És végül 
egészen páratlan gazdagságú 
eredményt mutat fel ezen a kuta
tási területen a Verdi és a 20. szá
zad, a Falstaff hangzás-dramatur
giája  című, bő ötszáz oldalas 
könyvében.

És ki tudja még, mi mindent 
tartogat hátrahagyott életműve 
zenedramaturgiai vonatkozás
ban is.

Stíluselemzőként bámulatos 
eredményekkel gazdagította a 
bartóki életmű megismerését, tu
dományos feldolgozását A ten
gelyrendszer-elmélet k idolgozá
sával létfontosságú tudományos 
alapot adott minden további 
elemző munkához. Az arany- 
metszés szerepének, a duális 
gondolkodásmódnak, zenei dra
maturgiának, a polaritás elméle
tének ism ertetésével kulcsot 
adott a legelrejtettebb zenei prob
lémák megértéséhez, lemodelle- 
zéséhez. És mint utólag kiderült: 
Bartók-zenét elemző módszere 
az egész modem, 20. századi ze
nére is érvényesíthető volt. Sőt 
visszafelé menve a zenetörténet
ben Verdire, Mozartra, Bachra is 
érvényes vonatkozásokkal bírt. 
Az, hogy liszt, Musszorgszkij, 
Debussy és más 19. századi zene
szerzők műveinek elemzéséhez 
is bevilágító utat nyit, az szinte 
természetes, hiszen minden 20. 
századi zenei újításunk ezekből 
nő ki. A Musszorgszkij-Debussy- 
Bartók vonal egyik legszebb ide
vágó példa lehet ennek 
szemléltetésére.

Lendvai hatalmas kísérő
anyagot dolgozott fel kutató- 
m ódszerének kialakításához 
(távol-keleti filozófiai vonatko
zásoktól Ortegán át napjaink filo
zófiai gondolkodásáig), rengeteg 
mérést végzett el elméletének 
igazolásához (csak az aranymet
szés szerepének bizonyításához 
3000 mérőadatot vizsgát végig a 
Kétzongorás szonátában). A rejtett 
zenei összefüggések szenvedé
lyes kutatójaként sok ezer kotta
példával, rendkívül szemléletes 
elemző grafikai ábrával "díszítet
te", magyarázta elméleti megálla
pításait. B artók  és K odály  
harmóniavilága dm ű könyvével 
csodálatra késztető zenei megol
dásokra hívta fel a figyelmet a 
látszólag könnyen áttekinthető 
kodályi zenei világ területén is.

Lendvai Ernő azok közül való 
volt, akik másképpen hagyták 
maguk után a világot, mint aho
gyan azt találták.

TERÉNYI EDE

Kézdivásárhely
az ősi székely vásárváros 
ma a modern konfekció 
fellegvára.

/  /  /

A KEZDIVASARHELYI 
KONFEKCIÓ R.T.

készletből kínál 
NAGYBANI ELADÁSRA 

FÉRFI- ÉS FIÚNADRÁGOKAT

—  k lassz ik u s és m o d em  von alak
—  változatos árukínálat
—  garantált m in őség

É rdeklődni leh et  
a cég e lad ási osztályán.

Címünk: TíYgu Secuiesc 
Str. P adi nr. 38 
Telefon: 92/36-34-40
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HOL-
A Föreningen Transsylvanska Bokvänner—  

Erdélyi Könyv Egylet (EKE) kiadásában, Dávid  
Gyula (Kolozsvár) és Veress Zoltán (Stock
holm ) szerkesztésében, Stockholmban m eg
je le n t  a Kék álhalál c ím ű , m ai erd é ly i 
elbeszélők kötete. Grafikai szerkesztő Hor
váth Tibor. A  kuratórium tagjai: Csatlós Já
n o s , H e g e d ű s  L á sz ló , Jakabffy Ernő, 
Molnár-Veress Pál, Udvardy Rudolf, Vánky 
Anna, Veress T. Magda. A  kötet szerzői: Bajor 
Andor, Bálint Tibor, Bogdán László, Bölöni 
Dom okos, Egyed Péter, Fábián Lajos, Fodor 
Sándor, Géczi A. János, Györffi Kálmán, Káli 
István, Király László, Kisgyörgy Réka, Koz
ma Mária, Lászlóffy Aladár, Lőrincz György,

Sepsiszentgyörgyi lakatoscégér

M edgyesi Emese, M ózes Attila, Sütő András, 
Szabó Gyula, Székely János, Szilágyi István, 
Tamás Tímea és Varró Ilona.

A m isk o lc i II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárban június 29. és július 1. között ke
rült sor A határon túli magyar sajtó című regi
onális konferencia rendezvényeire. Előadók: 
Csorba Csaba, Dupka György, Gyöngyösi 
Gábor, Gál Sándor.

A Bécsbe szakadt erdélyiek és magyaror
szágiak találkozóján Sopronban, május 14-én 
Mátray László temesvári színm űvész Egyenes 
beszéd című műsorát adta elő, amelyet Szilá
gyi Dom okos és más erdélyi írók m űveiből 
állított össze.

Június 19-20-21-én zajlott Keszthelyen a 
Pelso Könyves Kávézó és a Múzeum szervezésé
ben a közép-európai írók találkozója, melyen  
az anyaországiakon kívül részt vettek szlová
kiai, erdélyi, szlovéniai és délvidéki magyar 
írók is. Ez alkalommal megkoszorúzták a He
likon Emlékművet is, ahol Lászlóffy Aladár 
m ondott rövid köszöntőt.

Pánsíp címmel 1993 áprilisa óta magyar 
nyelvű kulturális magazin jelenik m eg Kár
pátalján Balia D. Károly főszerkesztésében.

Szeged  —  Kolozsvár 1955-1992 címmel 
1993 könyvhetére jelent m eg a Pesti Szalon 
Könyvkiadónál Széles Klára kortársi szemléje 
az erdélyi magyar irodalomról, m elyben az 
első Forrás-nemzedék lírikusai mellett szá
m os prózaíró és kritikus méltatása is szere
pel.

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 
szervezésében a Kolozsvár-Külső Református

Egyházmegye Gy. Szabó Béla Galériájában júni
us 19-én nyílt m eg Takács Gábor Jeruzsálem  
című grafikai tárlata.

A z  Alföld júliusi száma Lászlóffy Aladár 
Oly észrevétlen sötétedik most is, A  most és A  
bevetés elmarad című verseit hozza.

M áju s 14. és 24. között Sopronban, június 
2. és 24. között Bécsben állította ki legújabb 
festm ényeit Kopacz Mária kolozsvári grafi
kusm űvész.

A Kelet —  Nyugat júniusi számának tar
talmából: Horváth Andor Koldus és kurtizán; 
Matatias Carp Fekete könyv; D énes László Ro- 
binzonok; Fábián Sándor Vissza a palatáblához; 
Indig Ottó Nagyvárad ismét ünnepelt; Vezér 
Erzsébet Ady és a zsidókérdés; Chikán Bálint A  
művész álma; A dy József Önéletrajz; Jakobo- 
vits Miklós Lucien Hervé; Adrian Marino A  
román kultúra Kelet és Nyugat között; Indig Ottó 
A z egyházi javak helyzete Bihar megyében; Ken
de Péter A  világnézeti nyitottság dicsérete. De- 
m ény Lajossal M ohácsi Eszter, Réz Pállal 
Fábián Imre készít interjút. A  szám  költői: 
Verő László, Fábián Imre, Veress Gerzson és 
Kiss Tamás.

A z  Ifi-Fórum 24. számának tartalmából: 
Lukács Csaba A  remény csodája; Simon Ilona - 
Papucs alatt nem jó lenni (?); a Fagyöngy dm ű  
irodalmi mellékleten verset olvashatunk Be- 
ke Sándortól, Sugár Antaltól és Fazakas Atti
lától, prózai írást ped ig  Markó Bálinttól (Aki 
elment a Napba), Ötvös Károlytól (Kékkatáng) 
és Cseres Tibortól (Zöld Péter levelei a pápához).

-MI

Klasszikus
négysoros

Goethe négysoros versét rejti a vízszintes 1., 
11., függőleges 15. és 56. számú sor. Fodor András 
fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A vers első sora (zárt be
tűk: A, B, N). 11. A vers második sora (zárt 
betűk: S, E, É, S). 15. Anyós, elavult kifejezés
se l 16. Rondó. 17. Ti is, ...,őkis. 18. A szerelem 
istene az ókori görög mitológiában. 20. Igaz
ságos, korrekt — angolul. 21. Fémet egy má
sik fémmel von be. 22  Elkenődött nedves, 
zsíros piszok. 24. Két névmás. 26. Lepuffant. 
27. Csehszlovák filmrendező (Karel). 29. Tes
tőrség. 31. Személyedre. 32. Utánzat. 34. Gém 
is, orvosság is van ilyen. 36. Tizenkét hónapja. 
38. Üres kas! 39. Régi női név. 41. Egyetemi 
doktori fokozatot szerzett személy. 42. Fegy
veres összecsapás. 44. Porcelán dísztárgy. 46. 
Bensőséges érzelmekben gazdag. 48. Enniva
ló. 50. Francia férfinév. 52  Nem kér több lapot 
a kártyában. 54. Harci riadó. 55. Cseh férfinév. 
57. Fülemet személyneve. 59. Meggyőződése. 
60. Abánkódás felszakadó hangja. 61. Franda 
város. 63. ...mel: produkál. 64. A föld felé. 66. 
..., -néL ragpár. 67. Kitérővel megy el mellet
tem. 69. A pult egyik fele! 70. Hegy Szárdírtia 
szigetén. 72. Esetleg. 74. A 62. sor, népiesen. 
76. A Három a kislány egyik alakja. 78. Hím 
ló. 80. Rómán átfolyik. 82. A biztonsági gyufa 
egyik feltalálója. 83. Kelet-ázsiai súlymérték.

86. Töméntelen szó vége! 87. Az északi égbolt 
legfényesebb és a nyári éjszakák jellegzetes 
csillaga. 88. Magyarországi város. 91. Timur 
...: mongol uralkodó volt. 92. Háziállat.

FÜGGŐLEGES: 2  Zádar Adria-parü vá
ros régi neve. 3. Hősköltemény. 4. Kisiparos.
5. EEE. 6. Régi hosszmérték. 7. Oda: kripton 
és amerídum, vissza: idegen férfinév. 8. Bán
talmazza. 9. Zajongó. 10. Megszólítás. 12  
Összeroskad. 13. Edényt kanállal kiürít. 14. 
Illatos kerti virágok. 15. A vers harmadik sora 
(zárt betűk V, A, E). 19. Kellemes íz. 23. Isme
retet elsajátít. 25. Balzsam. 28. Talppont. 29. 
Szerb államférfi, nagy szerepet játszott a bal
káni szláv népek török uralom alóli felszaba
dításában. 30. Hegycsúcs Belgrad közelében. 
33. Töröknői név. 35. Híres filmsztár (Sophia). 
37. Hun uralkodó volt. 40. Indián törzs. 43. 
Roham, románul. 45. Franda szobrász (Ger
main, 1535-90). 47. Lángolás nélkül ég. 49. 
Tényekkel bizonygat. 51. A meglepődés, fel
háborodás szava. 53. Nagy példányszámú 
amerikai napilap. 56. A vers utolsó sora (zárt 
betűk: Z, L). 58. Folyadékból kivesz. 62. Nem  
hall. 65. Meg tudod érinteni. 67. Templomban 
orgonáló és éneklő egyházi alkalmazott. 68. 
Lombos fának sok van. 71. Merano folyója. 
73. Folyadék. 75. Fosztóképző. 77. Viszi az 
irháját. 79. A szobában. 81. Kortárs német író 
(Ludwig). 84. Vüágos angol sör. 85. ... Cha
ney: amerikai filmszínész. 89. Zenedarab! 90. 
Kicsinyítő képző.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 15. számában közölt, a Környezetvédelem  
dmű rejtvény megfejtése: Alátámasztom: jú liusban/ ne tör
jék le barackfa ága;/ vigyázok rá, hogy ép maradjon/ nyelvem, 
ne essék sárgaságba;...
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