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Erdély
Ha volt is volna lehetetlen, 
volt ellene egy jelszó: Bethlen. 
Valaha, köpenyük lobogva, 
lovasfutáruk vitte-hozta

a híreket Európából 
volt fejedelmünk kőből, fából, 
kiöntött aranyból és bronzból, 
kiépít, olvas, vedel, tombol,

volt óvatosabb, templomosabb, 
vitézkedőbb, keményebb, kosabb, 
ökleltek s tárgyaltak itt mások —

mikor hogy voltak a szokások; 
de ahogy jön a lehetetlen, 
egy jellemünk lehet: a bethlen.

A repülés a zuhanásban
Mióta félálomba esve 
félszárnyú tolláit keresve 
szívem helyén beteg madár van 
szállók e pulzus-félhalálban 
lüktet a fülben az Ígéret 
hogy magas kort nemigen érek 
hogy túl sok lüktetést nem látok 
lüktet a látás és a látott 
külön a fehérek a kékek 
lüktet a kék ég mint az ének 
most ütemesen zengalája 
épp Mozart ringó muzsikája 
lüktet egy nyitány elmenőben 
mint indulók a dob-erdőben 
lüktet a karszt a Kárpát-szürke 
emlék-gránittá egyesülve 
a j ó s a  rossz ha együtt robban 
szállók e lüktető habokban 
lüktetve értem hol nem értem 
m it keresek e jaj-fehérben 
a fáj-fekete fellegekben 
lüktető északi fény lettem 
lüktet az eszkimó alattam  
s az eszkimóban fő  a katlan 
lüktetve lüktetnek egymásban 
a repülés a zuhanásban

Július 1-től (a következő, 14- 
es számtól) egy HELJKON-pél- 
dány ára 100 lej.

Bállá József: K öszörűs

• Pataki István versei
• Jakabffy Tamás: Negyedik  

helykeresés
• Sigmond István: A futam
• B álint Annamária: Világ

Világossága
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• Egyed Ákos: Egy örök 
újrakezdő

• Csíki László: Kutya a 
Holdban

*
• Szöveggyu j temény helyett: 

A hallgatás szünetei — 
szerkeszti Egyed Emese

SZŐCS ISTVÁN

Ősember 
vagy emberős?

Tetszik Jókai gondolata: a magyar nyelv 
nem más nyelvekből vált azzá, ami; hanem 
eredetileg is magyar nyelvnek indult; s talán 
ennek az eszmének a hatására ragadott meg 
az újjáéledt elképzelés is, hogy az ember — a 
kezdetektől fogva emberként járja "fejlődése” 
útját; s hogy lényeges sajátosságaiban ember 
volt már akkor is, amikor talán még egészen 
valami másnak látszott. Az "ősember” képze
te az emberszerúvé váló állatból indul ki; az 
"emberős" fogalma viszont feltételezi, hogy 
már a földtörténet ősibb korszakaiban is ott 
lappangtunk — sárkánybőrben?

Annak ellenére, hogy a darwinizmus volt 
az, amely az állatvilág csodálatosan mélyre- 

» > > »  folytatása 2., 3. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Ősember 
vagy emberős?

» » »  folytatás az 1. oldalról

ható és aprólékos megfigyelésével ajándé
kozta meg az emberi eszmélkedést, mégis: a 
legtöbb olyan gondolatmenet, amely az em
bert a lét távlatosabb összefüggéseiben, koz
m ikus há tté ren  szeretné szem lélni, a 
darwinizmus félrehárításával kezdi.

Várkonyi Nándor a Szíriát oszlopainak el
ső, háború előtti változatát a német Edgar 
Daqué antidarwinista típustanára (Typen
lehre) alapozta. A müncheni egyetemi tanár
nak a húszas-harmincas években megjelent, 
a későbbiekben inkább hírhedtnek mondha
tó művei azt a gondolatot igyekeznek alátá
masztani, hogy:

"az élet mai változa
tos gazdagsága külön
böző őstípusokból fej
lődött, s ezek a típusok 
sokféleképpen összefo
nódott, változatos, de 
mindig felismerhető a- 
lakokban a felkutatott 
legrégebbi geológiai ré
tegekéig leérnek"... E- 
zek a típusok a föld- 
történeti korjelleg (Zeit- 
charakter) alapján felölt- 
hetik egymás külső 
alakját, habitusát, vala
mint Signaturáit és cha- 
rakterisztikáit, de egy
másba nem fejlődhetnek 
át; vagyis— nemigen.

Mindez az emberre 
vonatkoztatva (az egy
szerűbb előadás kedvé
ért ném ileg vu lga
rizálva és leegyszerűsít
ve) így hangzik:

Az ember nem az em
lősök fejlődési sorának a 
végén jelent meg.

Sőt, ahogy Daqué 
megfogalmazza, az ember maga egy "élő ős".

Sokkal archaikusabb a többi emlősnél. Az 
emberi kéz például olyan "régies", hogy hoz
zá csak a hüllők végtagja hasonlítható. A 
kétlábonjárás is régibb, mint a főemlősök; 
hiszen már a madarak is két lábon jártak, 
egyes őshüllők is, és az emlősök fejlődési 
sorának elejére állított kenguru is két lábon 
ugrál, mint a — béka!

Az ember nem azért fejlődhetett akkorát, 
mert kialakította kezét, hanem mert — meg
őrizte! Az összes többi gerinces végtagja spe
cializálódott; uszony, mancs, csülök, pata lett 
belőlük: a specializálódás azonban a fejlődés 
szempontjából zsákutca, visszaút belőle 
nincs.

Sajátságos, hogy Várkonyi a Szíriát oszlo
painak 1972-es kiadása elé ugyan odaírja: "Az 
itt következő munka több helyütt olyan terü
letekre vezeti olvasóját, melyeket az egzakt 
tudomány nem tud, olykor nem is akar be
járni" —de a típustant kimondottan kiküszö
böli az új változatból; viszont a hozzávezető 
irányjelzőket meghagyja. Megmarad a gon
dolatmenet, a gondolat nélkül!

Valószínűleg ideológiai meggondolásból, 
a külső vagy a belső cenzúra hatására tetteezt.

Nem akart nyíltan a darwinizmus ellen szóla- 
ni, mivel akkoriban az a marxizmus—lati
nizmus tudományos kelléktárába tartozott.

*
Azonban a divatossá vált tudományos- 

magazin-adalékokkal (és színezettel) meg- 
gyarapított gondolatmenet itt-ott mégis 
felszínre hozza az eredeti gondolatot; kijátsz
va a szerkesztő figyelmét. Nem hivatkozik 
ugyan Daquére, de helyette azt mondja: 
"Újabban Morris, Hawkes, Wooley nemcsak 
a homo testi (primigenius) jegyeinek nagy 
régiségét tanítják, hanem lelki-értelmi (sapi
ens) vonásaiét is. Valóban oly régi, harmadko
ri eredetű az ember? Van-e erre kézzelfogható 
bizonyíték?
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Húsz év során sem jutottam hozzá Mor
ris, Hawkes, Wooley erre vonatkozó írásai
hoz, ám lélektani és nyelvészeti 
böngészéseim során olyan adatok kezdtek el 

gyötörni, amelyek ha ötlet
szerűen is, de hozzáilleszt
hetők nézeteikhez.

Az embernek nemcsak 
a keze, mozgása, táplálko
zása, de a nemisége (szexu- 
alitása) is lényegében 
differenciá- latlanabb, illet
ve kevésbé specializáló
dott, viselkedésform ái 
kevésbé m egrögzöttek, 
mint az állatokéi. Vagyis 
sokkal kevésbé "szabály- 
szerű", kevesebb feltétel
nek alárendelt.

Várkonyi (mint még 
sok művelődéstörténész 
régebben), feltehetően sze
mérmességből nem elemzi 
a nemi vonatkozásokat; 
Graves írásainak a felsza
badító hatása nála nem ér
vényesült, s ezért néha 
lényeges kérdéseken kell 
átugomia.

Nemcsak olyasmikről 
van szó, hogy az embernek 
nincsenek meghatározott 
párzási időszakai, vagy 
hogy az olyan típusú pár- 

kapcsolatok, mint az emberi monogám há
zasság, egyes madaraknál sokkal jellemzőb
bek, mint az emlősöknél: a hím fészket rak, 
otthont épít, a nőstény kritikus pillantásai
nak ellenőrzése alatt, és minden energiáját 
párja és az utódok táplálására áldozza... 
Minderről sokat beszéltek... mint ahogy arról 
is, hogy a madárdal és a madarak násztánca 
közelebb áll az ember művészetéhez, mint az 
emlősök bármilyen viselkedésmódja, bele
értve a szarvasbőgést vagy a kosok öklelőzé
sét... Valamint az is untig emlegetett téma, 
hogy a nemek összetételébe való művi be
avatkozás, a nemek arányainak a módosítása 
és az életforma, vagyis a "foglalkozás" sze
rinti alkati specializálódás (királynő, dolgo
zók, harcosok stb.) csak az állati lét sokkal 
alacsonyabb (?) szintjein, az ízeltlábúak bizo
nyos osztályainál fordul elő (méhek, terme
szek, hangyák stb.) és Huxley-nél... Viszont 
nem hangsúlyozzák a jelenségnek azt az as
pektusát, hogy az emlősöknél olyan állapo
tok, am elyeket "nőuralomnak" nevez
hetnénk, nem nagyon fordulnak elő, viszont 
"ősibb" szinteken igen; ahol a hím a gyen
gébb fél.

Az embernek nemcsak a testalkata, de a

lelki alkata is archaikusabb, mint emlős ro
konaié, de azért különös, mivel az ember ^ 
feltűnően hasonlít az emlősökhöz abban a 
tekintetben, hogy a férfi fizikailag erősebb, 
nagyobb, mint a nő. Viszont a nő különbözik 
minden más emlősállat nőstényétől abban a 
tekintetben, hogy szerelmi élete "strukturáli
san nem korlátozott", vagyis nemcsak egyet
len, alkatilag meghatározott testhelyzetben 
képes a párosodásra; lelkileg is sokkal több
féle és ellentmondásosabb viszonyulásra ké
pes, mint az emlősfajok nőstényei. És képes 
—az erősebb féllel szemben fölényt szerezni.

A ’kétivarúság" az egész nemi élet poten
ciálja az embernél túlméretezettebb, sem- 
minthogy csupán a fajfenntartás lenne a 
célja. (A nemiség metafizikája most nem ide 
tartozik, de: értelme a kétpólusosságból fa
kadó feszültség, amely az emberi tevékeny
ség számára energiafelhalmozódást hoz 
létre, az állatvilágban ismeretlen erőtöbblet.)

Az emlősöknél és a madaraknál a hím 
általában nagyobb és "szebb", pontosabban 
szólva: pompásabb, mint a nőstény. Látszat
ra ez a helyzet az embernél is. Azonban lele
tek s barlangrajzok bizonyítják, a nő már sok 
tízezer évvel ezelőtt díszítette, kozmetikázta 
magát, nemcsak ötletszerűen, naivan, ha
nem bizonyos "esztétikai rendszerek" sze- 
rint. A férfi is felékesíti magát, azonban ezzel 
nem kozmetikai célt követ: a férfi öndíszítése 
részint harciasságának, erejének a demonst
rálása, részint csoport-(banda)-jegyek viselé
se; kimondottan hasznos, praktikus pompa.

A nő kozmetikája annak a jele, hogy a 
nagyság (erő) és a szépség képzetei elváltak 
egymástól. Ez nemcsak "elvi-ideológiai ha
tárvonal" az ember és az élővilág többi része 
között, hanem közgazdasági is. A kozmeti
kumok és díszítmények megszerzésére 
időnként több energiát és gazdasági tarta
lékot használnak fel, mint az önfenntartásra. 
(Vagyis az emberiségnek kezdettől fogva 
döntőek voltak gazdaságtalan befektetései!)

A nő önszépítése az esztétika megterem
tője; a férfi bandafegyelme az erkölcsé. Esz
tétika pedig csak az erő, a hatalom kelléke 
gyanánt. Éppúgy tehát, mint a megcsökött 
emberi társadalmakban!

Elgondolkoztató anatómiai sajátossága 
az emberi fajnak a mell, azaz az emlő is. Ha az 
emlős-fejlődés végén állanánk, akkor ennek 
csökevényesebbnek kellene lennie, mint az 
állatoknál, holott fordítva van. Eltekintve at-"' 
tói, hogy olyan feltűnő módon, hangsúly osan 
megformált emlője, mint a nőnek, egyetlen 
emlősállatnak sincs — a majmok nőstényei 
laposak a nőhöz képest—legfeltűnőbb mégis 
a férfiak mellbimbója és csökevényes emlő
mirigyei. Hasonló "férfimellet" csak az em
berszabású nagymajmoknál találni, de azok 
sem fejlettebbek, mint az emberiek.

Arra, hogy például a hímgorilla valahol- 
valaha is szoptatta volna kölykét, senki sem 
tudott felhozni egyetlen esetet sem. Egyes 
utazók szerint azonban a természeti népek
nél akadt rá példa, hogy az anya halála után 
az apa szoptatta a csecsemőt, az érzelmi sokk 
aktivizálta tejmirigyeit. Természetesen ezek 
kivételes, atavisztikus véletlenek lehettek ko
runkban. Ám hogy a férfi a csecsemő táplá
lására valaha a természet által is be lehetett 
programozva, arra már sokan gondoltak. 
Például Ferenczy Sándor, Freud legfreudis
tább tanítványa. A "biológiai háború" meséje 
nála azt jelenti, hogy az emberi történelem 
legnagyobb fordulata során a férfi lerázta 
magáról az ivadék-táplálás közvetlen terheit
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JAKABFFY TAMÁS

NEGYEDIK HELYKERESÉS
és azt teljes mértékben a nőre hárította... en
nek következtében alakult ki erőfölénye és 
intelligenda-tartaléka. (Az, hogy a férfiak 
mellbimbói a kétneműség, hermafroditiz- 
mus maradványai lennének, naiv elképzelés. 
A hermafroditizmus mindég csak a termé
szet rút játéka volt az embernél.)

Valószínű, hogy valamelyik beláthatalan 
messzeségű őskorban a nehéz túlélési feltéte
lek miatt a férfinak is képesnek kellett lennie 
a csecsemő táplálására; ebbe az irányba mu
tat egy egészen megdöbbentő nyom: nem 
egy nyelven az apát és a csecsemő-táplálékot 
jelentő szó ugyanaz: papa, papi! (A japán 
nyelvben a "apa" jelentésű csicsi "anyatejet" is 
jelent.)

"A nemek harca" egyidőben a pornográfia 
kedvenc témái közé züllött; a lunarizmus (a 
nőelvű világ) feminizmus és femininizmus 
pedig a New Age eszmények közé vonult be; 
a fentiekben azonban nem ebbe az irányba 
akartam kereskedni, csak célozni arra, hogy 
az embert az állat irányából megközelíteni, és 
úgy megérteni akarni, kilátástalan... hiszen, 
éppen a nőt tartották a darwinista gondolat
menetek alapján az emberiség "termé- 
szetközelibb" felének és — lám: anatómiailag 
és lelkileg is, ha ez egyáltalán lehetséges, job
ban különbözik az emlősök nőstényeitől, 
mint a hímek a férfiaktól!

Sokkal könnyebb egyes állatfajokra úgy 
tekinteni, mint túlspedalizálódott emberősű 
lényekre degradálódott létformákra...

A természetes kiválasztás nem alakít, 
nem alkot, csak szelektál. Kiszűri az alkal
matlanokat... Ám esetleg nem csak azokat! 
Hiszen elképzelhető, a természetes kiválasz
tás folytán az agresszív, hardas, brutális 
egyedek és csoportok nagyobb eséllyel bír
nak a túlélésre, holott semmi biztosíték nincs 
arra, hogy ők volnának az emberiség értéke
sebb része.

Ezért nézek annyi fenntartással az antro
pológiára is. Mondják, hogy bizonyos fejal
katú emberek agresszívebbek, hardasabbak; 
a hódító népek közt ezek az alkatok voltak 
túlsúlyban. És akkor jön a meglepetés: olyan 
népességeknél, amelyek hosszú ideje békes
ségben élnek, az agresszivitásra valló kopo
nya-alkatok egyre ritkábbak... Ami oknak 

_>iátszik, néha csak okozat.
Viszont így az is igaz lehet, hogy ha vala- 

vhoi-valamikor az ember elkezd, elkezdett 
spedalizálódni a túl nehéz létfeltételekhez, 
elindul a degenerálódás lejtőjén; ez lehet a 
magyarázata egyes dvilizádók és populád- 
ók hanyatlásának; túl sok spedalizálódás — 
és az "állat-megoldás" ránk is kiterjeszti érvé
nyét.

Annak idején az orvosi alkattan művelői 
számításokkal keresték az antropológiai 
középarányost — és kiderült, hogy ez éppen a 
reneszánsz szépségeszménynek felel meg; 
ma sokan (egyesek intuitíve, mások számítá
sos módszerekkel) kutatják minden élőlény 
arcának m értani-esztétikai "közép  
arányosát". Az eredmény megdöbbentő. 
Minden arc, a legszömyűbb pofa és a legiszo- 
nyatosabb lárva "arc" is m int k ö z é p  
arányosra, egy szabályos kisgyerekarcra 
vezethető vissza! Amennyiben a létnek van 
(volt) eredeti arca, az — baba arc!

Azt jdentené mindez, hogy az őstípus 
valóban "Valakinek" a képmására teremte
tett?

És mégiscsak az volna az ember feladata, 
hogy eredetiben őrizze meg azt az arcot?

Nem szerette azokat a kezdőmondato
kat, amelyekből hiányzott az alany. Az alany 
ugyanis számára még a tárgynál is előbbre- 
való volt, nem tagadta: elitista, "kiképzett- 
ség-beképzeltségben" m egérett ifjúér
telmiségi volt, aki hamar rájött, hogy min
denből többfélék vannak, így hát ő maga se 
lehetett annyira geoman, hogy az alany nél
küli kezdőmondatokat kanál vízben is meg
fojtsa (volna), csupán nem szerette őket.

Mondjuk Harangozó Csaba. Vagy amit 
akartok.

A kezdőmondatban tudniillik az alany 
még akkor is elengedhetetlen, ha az az alany 
nem én vagyok, én, mint a Függőben, hanem 
a világ rajtam kívüli bestiáriumának tetsző
leges lénye. Az alanytalan kezdőmondat 
olyan, mint a legolcsóbb szovjet cigaretta, 
am elyből azt 
fü g g ő le g e se n  
tartván mind ki
hull a dohány, 
olyan, mint a 
mint, amelynek 
nincs hasonlí- 
tottja és hasonlí
tója, egyrésztje 
és másrésztje, 
olyan, amitől fel 
lehet idegesed- 
ni. Vagy olyan, 
mint az arab ne
vű, néger orvos- 
tanhallgató, aki, 
mert a papája öt 
évig budapesti 
nagykövet volt, 
szebben énekli 
magyarul Az el
ső villam ost, 
mint a topis vá
sárhelyi műsza
ki-főiskolások, 
és magyarosab
ban ejti ki a latin 
beleket, mint 
legsovénebb ro
mán orvospro
fesszora. A hely
kereséssel ez al
kalommal nem 
az tehát a baj, 
hogy a keresett hely nincs, hanem az, hogy 
hiába van. Ha a Szocialista és a Köztársaság 
után a Romániát is leszerelnék például a 
foghíjas transzparensről. Ami persze — 
mondjuk Láng Zsolt szerint — hihetetlen 
mértékben megnövelné esélyeinket a helyta
lálásra. Csakhogy vannak, akik szerint az 
ember célja a küzdés maga, meg ott, ahol 
szenvedni jó, mert kiborítja őket, ha mindent 
szabad, ha lehet, ha valaki szabadon behe
lyettesít, él az esélyeivel, sőt — uram bocsá' 
— még a ládára is fölszáll. De Harangozó 
Csaba (vagy amit akartok) szerette, ha min
den megvan, különösen indulásból.

Most viszont nem találta a helyét Nyo
masztotta a mínusz ötven Celsius-fokon tör
ténő betonöntés kézikönyvények, az Ivan 
Gyenyiszovicsnák a ridegsége, ivott is, nője is. 
Harangozó Csaba (v. a. a.) így hát konyult.

Kanadába kell kiköltözni, mondta a nője,

aki ivott, Kanadáról ugyanis szép képesla
pokat készítenek, meg van Canada Dry, hi
deg-meleg hajlata van az égnek, az ember 
úgy utazhat benne, mintha csak fürdőkád 
csapja volna a volán, élned-halnod kényel
mesebben lehet, ha már annyira muszáj, van 
sok fenyő meg víz, következésképp fenyővíz 
is, összehasonlíthatatlanul kevesebben van
nak a testvériségben elő nyámok, mint ide
haza, majd leütik egymást az alanyok a 
kezdőmondatokban, s legalább a niggerek 
nem tudnak magyarul, mert itt már a nyá
mok is — nyám létükre — mind tudnak 
magyarul, hogyan is ne idegesednél fel a 
fenenagy testvériségtől.

Mint a kövek, úgy hullottak harangozó 
Csaba (v. a. a.) légterébe nője elvágyódó litá
niájának repeszei; ostoba vagy megint,

agyalsz, mint 
m indig, ha i- 
szol, gondolta, 
de nem mondta; 
a többiek poszt
modem kul túr
pesszimizmus
sal már csak ül
tek, két főisko
lás alany még 
rángott, az el
folyt vodka hal
kan motoz a dí
vány huzatá
ban. Ózonlyuk, 
lapos rés a sváb- 
bogárnak, múlt 
heti nő rúzsá
nak odahagyott 
kupakja, kony
hában a döglött 
ponty szája, a, 
mondja a dög
lött ponty, a, 
mint aha, sze
gény; egyre 
több folytonos- 
sági megszaka
dás és egyre 
több kábel van a 
Földön, az a- 
rány kiegyensú- 
lyozott. Ha
rangozó Csaba 

(v. a. a.) globális nyílásszöggel próbálja látni, 
amit a díványon ülve csak láthat, ebből for
dított halszem-látvány lesz, Kanadának nem 
a közepe dund és a szélei csenevészek, ha
nem megfordítva, egyre nagyobb Kanad, el
éri Izlandot, ráfolyik Angliára és áthidalja a 
La Manche csatornát (van itt víz, uram!), 
nemsokára Kanadában élünk, jaj de könnyű 
lesz visszaböfögni a Duke et decorumot, a 
nigger is majd káundkásan ejti (dulce, dulcse 
helyett), hja, nagykövet volt az apja Buda
pesten. Harangozó Csaba (v. a. a.) utánae
redne a vodkának, de az arab nevű néger 
orvostanhallgató mereven nézi a kályha 
mellől, szemefehérje, ahogy a négereknek 
dukál, drappos, de a szemhéját kicsit leeresz
ti, testvériesen odaül mellé, nézi a lyukakat 
a világon. Csabika, Csabika... elvették tőlünk 
Erdélyt, mondja vontatottan, és messze viszi 
a Szamos a négerek bús énekét.
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HELIKON

PATAKI ISTVÁN VERSEI
Bolondok útja
k is za k íta n a k  
a ká r  a kenyeret

k is z a k íta n a k  
ne legyek  
se hús 
se vé r  
se egyebek

k is za k íta n a k  
a k á r  a kenyere t 
m agam ból ne egyek  
k is za k íta n a k  
belőlem  t i te k e t  
k is z a k íta n a k  
a k á r  a kenyeret

bo lond  a z  angyal 
nem  em el fe ljebb  
bo lond  a z  ördög  
nem  v is z  lennebb  
bo lond  k i k ö z tü k  van  
nem  ad  se innom  se ennem

bolond  k i e lv ise l 
bo lond  k i  nem  v ise l 
se engem  
se ke re sz te t  
b o lond  k i k is z a k í t  
a ká r  a kenyeret

bo lond  a s ze sz
h u n ya d i s  a d iána
b o lond  a jó za n sá g
zud o r sző cs  dinescu és b landiana
bo lond  p a ta k i V illon je szen y in
eg y ik  se bánja

ö n tsö n  el m in d e n k it  
a b o lo n d o k  fa j t is z ta  árja  
m ert k is z a k ítn a k  m in k e t  
a ká r  a kenyeret 
ne leg yü n k  se hús se vér  
se egyebek

Független
nem  ré m isz t
fegyver,
te k in te t,
m i t  h a ta lo m  rádszegez.

önm agad h a ta lm a  va g y  
és e z  nehezebb.

nem  lógsz
sehonnan, sehova, sehol
(m észárszékkam pón ,
b itón ,
m á so k  a jakán),

m ag á tó l függsz, 
és k a c a g s z----

önm agad tú lé lt  
h a ta lm á n .

A plakát elmozdulása
— RÉSZLET-  
csonkam ennyország  
se m enny  
se ország  
se égvilágon  
se kü lv ilágon  
se belvilágon  
se tú lvilágon

éljen géza  
a kurucfokos  
a szekerce
a bárdola tlan  edw ard  
éljen bogár zsu zs i 
a k . u . k .  a k ö zp o n ti p ó t  
és a csak p u sz ta  kam arás  
éljen a z  agyaggalam b  
éljen a zászló h a jtá s  
éljen a vesszen  
és vesszen  a z  éljen

éljen a nem m enny  
a nem ország
a nem csonkam ennyország

levertek va g yu n k  levertek  
leverték m ár a fé s zk e k e t  
a betűn is levert ékeze t 
levertek va g yu n k  levertek

bevonul és e lvonu l 
ahaddelhad  
éljen a reform  
a p la tfo rm  
a kloroform  
a z  uniform  
éljen
k i veszn i akar  
és vesszen  m in d  
k i veszn i hagy

herdál a horda  
e vé tkes  időben
belénk lö v e t a fő téri trom bitaszó  
éljen a z  egységes hörgés 
a nyögés
a s zé ts zó r t k lem an  szó

őriznek  m in ke t  
világosban  
aká r v ilágosná l 
a te tőn  feke te  csuk lyás huhog

se m m it
sem m it
se m m it sem  hallan i 
lá tn i a sö té te t:  
ez  is  va la m i

A Képzeletbeli Toronyból
a képzeletbeli toronyból 
a képzeletbeli ga lam b  
a képzeletbeli m agasba szá llva  
a képzeletbeli em bert lá tta  
és a z t  képzelte  hogy m in d ez t  
a képzeletbeli em ber képzelte  róla 
a képzeletbeli toronyból

Születésnapomra
ezerk ilencszázö tvenhárom  
Sztá linon  se g íte tt charon  
s ló g o tt néhány érdemérem  
hány k is ze g ze tt denevéren

szü lte k  havas februárban  
élni á r  ellen va g y  árban  
ha kézen  is  quasi lábon  
elh ite tn i a világon  
m edveszem ben m eg tisz te lő  
ho lm i h a lo tt  m á ln a szed ő  
késle lte tve  a legjobb p ó z t  
m ely  b iztonságosan  á s í t  
m íg  v a la k i u tánam  lo p ó z  
titk o n  egész á zsiá ig

A következő süllyedésig
ha sü llyed
a hajó
a k a p itá n y
a p a tk á n y
a p a tká n y fo g ó
fe lm erü l
tengernyi kérdés
a hajó  tűrőképességéről
a k a p itá n y  é letú tjáró l
a p a tk á n y  surranásairól
a p a tká n y fo g ó  ha tékonyságáró l

a legközelebbi k ikö tő b en  
a legközelebbi legénység  
k ih ú zza  a h a jó t  
behúz a k a p itá n y n a k  
k ivo n ja  a p a tk á n y t  
bevonja  a p a tk á n y fo g ó t  
és k iü l  
a partra
a legközelebbi sü llyedésig
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ÁBRAHÁM JÁNOS

N e k ü n k  n em  k e lle tt  
sz im b ó lu m o k b a n  b e sz é ln ü n k

Napról napra leltározom veszteségeimet, mégis folyton azt kér
dem, miért érdemes? Az idő egyre kegyetlenebb lesz hozzám, bár azt 
hiszem, kezdettől fogva a romlás útjait jártam; kínok, félelmek mér
gező kipárolgásait és csekély örömök mámorát lélegeztem be. A 
megnevezés kábulatában kilobbant szavak nem hoztak megoldást, s 
nem is segítettek rajtam. A duzzadóra táplált, elszánt ígéretek egytől 
egyig becsaptak. Az évek súlyosan lerakódtak bennem, tisztán, fizi
kailag, szinte kitapinthatóan érzem az öregséget. Sőt egyszer-kétszer 
már a halál fuvoladallama is megszólalt fülemben. Egyfajta gyászin
duló ez, vagy ahogy kedvenc hősöm, Picula Gábor mondaná: halotti 
mars. Mars az élet gyönyörökkel teli asztalától, vén kankutya! Elme- 
szesedett erek mögül így furuiyálgat sípcsontjain a közelgő halál. 
Szinte látom már, amint kifényesedett lapátnyeleket markolászva hű 
társaim szakavatott mozdulatokkal, módszeresen bűvölik vissza rám 
az anyaföld hatalmát. És mégis azt kérdem: miért érdemes? Ártatlan
ságom és sóvár sikervágyam még mindig kinyújtva tartja nyitott 
tenyerét, mert abban reménykedem, hogy hátha mégiscsak belepo
tyognak egyszer szerény teljesítményem elismerésének megkésett, 
rücskös s egyre értéktelenebb százasai.

Ilia Gábor nagyapám gyújtotta fel a képzeletemet. Ókelme mesék
kel, parázsos regékkel, izzó történetekkel abrakolt, mint egy táltos 
csikót A fantázia szárnyára ültetett, szivárványhidakon ugrattunk át 
a messzeségek felé, s én hétféle csudálatba esve egyre többet és többet 
akartam hallani belőlük. A kívülről pattanó szikrák fölgyújtották 
fejemben a gondolatmámort. Az üszkök alól minduntalan manók, 
ördögök, prikulicsok, no és persze szőke hajú, kék szemű tündérek 
pattantak elő. Lovam lábán gyémántszegecsekkel kivert aranypatkó 
csillogott, mert a cigánydomb közelében, ahol laktunk, aranynál és 
drágaköveknél nem adták alább. Nyápic létemre akkora daliának 
véltem magam, mint hajdanán Toldi Miklós vagy Szent György lovag. 
Véres viaskodásokban sárkányokat öltem meg, könnyedén hílkapat- 
tam az Üveghegyen, sőt túl is láttam rajta. Mesebeli királyok díszru
háit viseltem, hogy felejtsem a valóságos rongyos-foltost, s csak úgy 
turkáltam a tömérdek kincsben, amit közönséges halandó a szemével 
sem érinthetett. Valamikor azt hittem, Aranyosszék alsó határától 
három napi járásra van a világ vége, s rém büszke voltam, hogy velem 
a számyasló átrepül a világmindenségen. Én voltam a koldusnak 
öltözött király, rongyaimban a nagy mesemondók lelke nyomorgott, 
míg meg nem tanultam mesékkel megvendégelni magamat és máso
kat. Képzelgő szavaimtól úgy megkotyogósodott a "hegyi népség", 
mint mikor Jézus megvendégelte a sokaságot öt kenyérrel és két 
hallal. Nagyon tudtam élvezni, mikor sóvár szemükben fölcsillant az 
elkínzott lélek lámpása. Tény, hogy foggal és körömmel védtem s 
ápoltam magamban a képzelet színes világát, de sajnos az igézet órái 
mindig gyorsan eltűntek, le kellett hajolni a csodagyűjtő kürtért, 
ostorért, elemózsiás tarisznyáért, minthogy egy ideig falum kondás
fiúja voltam. A sok mesés kincs és díszruha után rém rosszul esett az 
emberfiának nyomorultnak látnia önmagát Csak nézett befelé magá
ba értetlenül, s számolta az éveket, amelyek haszontalanul suhannak 
el felette.

Szerettem szülőföldemet és ezt az egész köves-tölgyes szemét- 
dombnyi Erdélyországot, de okát nem tudnám adni, miért. Talán 
azért, mert domborzatilag olyan szép, lelkileg olyan költői, néprajzi- 
lag pedig olyan tisztes vegyülékű. Román, magyar, szász, sváb, zsidó, 
cigány, szerb, szlovák, bolgár, török, görög, ukrán: ez összesen tizen
két fajta nép. Dyen finom-vegyes mesztyekatúrát sem sokfelé kever
tek ki az istenek a világon. Itt száz évre visszamenőleg senki sem tudja 
megmondani, hogy anyai és apai ősei a dédszülők előtt miféle vért 
cseppentettek belé. Nemzetiségre nézve itt talán mindenki "korcsitú- 
ra": legalábbis a tiszta faj ritkább errefelé, mint a fehér holló. Különben 
nincs ennek az országocskának semmi baja, csak egy kicsit kibillent a 
saját történelméből. S bár a logika azt mondja, hogy a saját históriájá
ból senki és semmi, sem dolgok, sem lények ki nem fordulhatnak, 
Transzilvánia ebben is kivétel, cáfolja a szabályt. Itt sohasem kellett 
szimbólumokat gyártani, mert itt mindig mindenben valami mást is 
sejtettek a népek. Valami mélyebbet, fájdalmasabbat, végzetesebbet is 
beleértettek a dolgokba és az eseményekbe, sőt az egész históriába; 
valami olyan mögöttes tartalmat, ami közvetlenebbül érint bennün
ket, mint más tájak népeit, s ami a bőrünkre megy. Itt a képletes 
szúrást is valóságosnak érzik az emberek, sőt vérzőbbnek, mint a 
valódit Nekünk nem kellett szimbólumokban beszélnünk, csupán 
egyfajta fájdalmas tolvajnyelven. Mint a japánok, akik rendkívül 
tisztelik az igazságot, de soha eszük ágában sincs, hogy kimondják a

teljes igazságot. Jaj annak, aki direktben kimondja, amit gondol. Éle
tem egyik baklövése éppen abból származott, hogy szerettem az 
egyenes beszédet, minden további nélkül nevén nevezni a dolgokat; 
lenéztem és megvetettem az udvarias köntörfalazást, s még olyan 
esetben is, amikor kötelező lett volna a tapintat, szívesebben használ
tam az igazság dorongját. Meg is fizettem érte busásan. Öt eszetende- 
ig, azt hiszem, én voltam ebben az országban az egyetlen 
Munkaérdemrenddel kitüntetett munkanélküli, olyan periódusban, 
amikor nem járt a "somer-pénz" vagy valamilyen más szociális jutta
tás, sőt hivatalosan munkanélküliség sem létezett. Történt pedig 
mindez 1965-1970 között kizárólag a "szabad szám", a felvágott nyel
vem miatt, mikoris tizenöt esztendei riporteri-szerkesztői szolgálat 
után menesztettek rádiós állásomból. Elbocsájtásom indoka ez volt: 
"kommunista újságírásra alkalmatlan egyén". Úgy látszik, kétségek 
fértek elhivatottságomhoz.

Másodrendű állampolgárként éltem negyvenöt esztendeig, vagy 
már eleve arra kárhoztatott az élet, nem is tudom pontosan eldönteni. 
Tény, hogy mikor Magyarországot leszakították Erdély testéről, Pam- 
fil tanító, akit ugyanúgy megörökítettem, mint Picula Gábort, arra 
tanított, hogy a vér piros, a búzatábla sárga, az ég kék. Zászlónk színei: 
piros, sárga, kék. Elfogadtam a trikolórt, jóllehet halványan emlékez
tem, hogy az első világháborúban sebesült apám mintha más nemzeti 
színeket emlegetett volna. '44 szeptemberében aztán két hétig Ara
nyosszéken is Magyarország lett, és akkor módosult a lecke. A vér 
piros, a tisztaság fehér, mint a hó, a mező zöld, akár a remény. 
Zászlónk színei: piros, fehér, zöld. Vágtam, mint Szalay a szappant. 
Dicsért is a tiszteletes úr, hogy egyetlen szűkös vakáció leforgása alatt 
milyen könnyedén meghazudtoljuk magunkat és a történelmet. Ok
tóber végén azonban már megint piros volt a vér, sárga a búzatenger 
és kék az ég. S ennek megfelelő színekben lengedezett ismét a trikolór. 
Aranyosszék és Erdélyország megint kifordult a történelemből. A 
nonszensz megvalósulása nagy töprengésekre késztetett: meddig fo
roghat egy stabil provincia a történelmi széljárások hatására ugyan
úgy, mint az evangélikus szélkakas a háztetőn? Arra a következtetésre 
jutottam, hogy Transzilvánia nincs jó helyen, nem is volt soha. Ha egy 
percig jobb helyre került, menten azon iparkodott, hogy elfuserálja 
történelmét. Ez a provincia ugyanúgy, mint a magyarok, mindig rossz 
helyen állt. Soha nem lehetett tudni róla egészen, hogy Balkán-e vagy 
Közép-Európa. Ezen a címen aztán hol ide, hol oda tologatták. Énsze- 
rintem vagy Keletebbre vagy Nyugatabbra vagy Délebbre el kellene 
mozdítani egy picit, hogy ldalakulhasson a saját személyazonossága, 
mert így szegényke a gyakori identitásváltás igénye miatt hol ehhez, 
hol ahhoz pártol, s az örök marakodásra alkalmat adó bütykös konc 
marad. El is határoztam, hogy részleteiben már ismert regényem 
végén valamiféle tragikomikus igazságtétel nevében Erdélyországot 
Picula Gábornak adományozom, (Olyanformán, ahogy Fanus Neagu 
eladogatta Brassót, Kolozsvárt, Nagyváradot, Marosvásárhelyt ma
gyar írótársainak egy-egy deci konyakért.) Legyen végre már egy 
Romlandia is, méghozzá pontosan itt a Kárpátok ölelésében, s azon 
túl föl egészen Transznisztriáig, mely földekhez a romaságnak úgy
szólván történelmi jussa van, hiszen kivégzés előtt ott törték Id a 
cigányok aranyfogait, s ott csapolták le rüdeg testükről azt a csekélyke 
zsiradékot, amiből aztán pipereszappan főtt. Legyen e tájékon leg
alább elvben, a játék kedvéért Picula Gabrilla a Cibere vajda és a Konc 
király, szedje ráncba a házsártoskodó népeket, teremtsen rendet a pici 
országban, mert túl sok itt a bonyodalom a történelmi juss, az ősi jog, 
a származási bizonyítvány és az etnikai hovatartozás körül.
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SIGMOND ISTVÁN

Vér ten gerben lubickoló natu
ralista írók. ő k  találták ki. De az 
is lehet, hogy igaz volt. Talán bar
langrajzok nehezen megfejthető 
ákombákomjaiból olvasta ki az 
utókor. Vagy szájhagyomány 
őrizte meg a négy égtájból elő- 
hömpölygő, özönvízként sodró
dó emberáradatot. Noha írásos 
emlékek nem beszélnek róla, de 
minden bizonnyal megtörtént 
eseményről számolhatott volna 
be a krónikás, ha lettek volna kró
nikások abban az időben. A két
kedők nézzenek fel az égre. Az 
egyetlen tanú ott gubbaszt ősi
dőktől fogva azon az ágon, a leg- 
m agasabb fa legfelső ágán. 
Egyedül ő tudja az igazságot.

Állítólag tiroli lótolvajok és 
abesszin népdalénekesek kezde
ményezték. Nem voltak túl so
kan, de éppen elegen ahhoz, 
hogy felhívják magukra a figyel
met. Nemsokára mások is felis
merték a Futam kínálta lehe
tőséget, mint kizárólagos megol
dást. Mindenekelőtt a szófosó re
meték, akik ki tudja, hogyan és 
miért, de testvéri közösségben él
tek a latorkodó irredentákkal, s 
ez az igen eredményesnek mutat
kozó szellemi frigy egyéb csopor
tosulásokat is tettre ösztökélt. 
Megindultak hát mindannyian a 
cél felé. Az út kezdetben zökke
nőmentesnek ígérkezett, néhány 
millió emberről volt szó csupán, 
s miközben a menetelés megszer-

HAPPY END

vezésére vállalkozó csábos anti
szemiták sorfalat álltak a sugáru
tak mentén, arra is volt gondjuk, 
hogy a klerikális bolsevikok és a 
darutollas gádzsók közül kivá
lasszák a legfelvilágosultabb és 
egyben legfegyelm ezettebb 
egyedeket, akik a rájuk jellemző 
szelíd alázattal megpróbáltak 
rendet tartani az immár évtize
dek óta vonuló százmilliós tö
meg között.

A szervezők egyre-másra hal
mozták a sikerélményeket, olyan 
tökéletes rendben folyt le min
den, hogy a kezdeti időszakban 
alig-alig akadt volna feljegyezni 
való. Az a tizenhatezemyi falu és 
négyezemyi város még így, ki
fosztott és felperzselt állapotban 
is érdekes színfoltként, avagy el
mélyült elemzésre váró kordoku- 
m entum ként m aradt az utó
korra. A menetközben felmerült 
apró problémákat megkapó ötle
tességgel oldották meg. A het
venhatezernyi hulla ügyében 
például úgy döntöttek, hogy fe
lesleges idő- és energiapazarlás 
volna az elhantolásukkal foglal
kozni, hadd sütkérezzenek még 
egy ideig a napon, végül úgyis 
belerothadnak az anyaföldbe, 
amelyből vétettek, s amely Isten 
kegyelméből magába öleli őket, 
ha eljön az ideje.

Gyakran kellett hatékony in
tézkedéseket hozni az ellentétes 
érdekeltségű csoportok közötti

konfliktushelyzetek feloldására, 
vagy öröm teljesebb esetekben  
azok m egelőzésére. Elfogadha
tatlannak érezték tübbek között 
azt a gyakorlatot, hogy a sunyi 
békeharcosok, a hamiskártyás 
eretnekek, a paráználkodó ha
lottkémek és a léha kispapok vá
lo g a tá s  n é lk ü l, so k sz o r  c so 
portosan erőszakolták meg a bél
rákos szipirtyókat, a csacska agg- 
szűzeket, a nimfomániás diako
nisszákat és az incselkedő bába
asszonyokat, sőt a filantróp dá- 
dék, az onanizáló próféták és a 
biszexuális honatyák nem átal
lották örömet szerezni az agyvíz- 
kóros nőimitátoroknak sem, de 
az üde kofák és a frigid bakfisok 
sem kerülték el a sorozatos altesti 
molesztálásokat. Kimondatott te
hát egyszer s mindenkorra, hogy 
testi örömökben kizárólag csak a 
ledér zárdaszűzeket szabad ré
szesíteni, kivételes esetekben a 
szeleburdi háremőrök is számí
tásba jöhetnek. Ezekkel az intéz
kedésekkel sikerült megfékezni 
ezt az eléggé el nem ítélhető er
kölcsromboló folyamatot, az a 
néhány ezer heremorzsolgatás és 
kasztrálás, amely az engedetle
neket sújtotta, a cél felé vonulók 
egymilliomodnyi részét sem érte 
el. Időközben ugyanis egyre nö
vekedett az összlétszám.

Szembe kellett nézni olyan 
természetű ügyek halaszhatatlan 
megoldásával, melyekre a szer
vezők eredetileg nem számítot
tak. Példáként említhető, hogy 
egymilliárd ember rendszeres ét
keztetése az improduktív mene
telés körülm ényei között, 
igencsak feladta a leckét, noha — 
hála legyen az Úrnak— az ábrán
dos szemű kannibálok elszapo
rodásával némileg enyhültek a 
gondok, az összlétszám is csök
kenő tendenciát mutatott, ezzel

szemben a visszaélések is meg
sokasodtak. A csecsemőhalan- v 
dóság jóval meghaladta a több 
millió éves átlagot, ugyanis a paj- 
zánkodó gurmandok néha nem 
érték be egy-egy csecsemővel, 
desszertként is elfogyasztottak 
egy-két szemgolyóval kidíszített 
combocskát, vagy egy maroknyi, 
tüdőlebenybe tekert agyvelőt. 
Ezekre természetesen kimonda
tott a szentencia: először figyel
m eztetésben részesülnek, 
másodízben viszont fogyókúrá
ra kényszerítik őket, a közismert 
hullavese-diéta alkalmazásával. 
Csakhogy ezek a kimondottan 
humánus intézkedések nem vol
tak alkalmasak arra, hogy az ét
keztetés kérdését tömegmére
tekben is megoldják. Végül is az 
illuzionista apostolok és az exhi
bicionista csodarabbik közös öt
letét fogadták el, miszerint: a 
kiindulópont az az alapelv, hogy 
a tudat határozza meg a létet. 
Ebből egyenesen és magától ér
tetődően következik, hogy a 
gyomorcsikarás elfelejtetésére 
tudatmasszázst kell végezni. En
nek az eljárásnak évezredekre 
visszavezethető, igen becses ha
ladó hagyományai vannak. Az 
eddig elmondottak a stratégiai 
szférához tartoznak. A taktika: 
az emberi agy természetes, azaz 
eddigelé természetesnek vélt 
gondolkodási folyam atának 
m egállítása, visszafordítása, 
majd helyettesítése. Más szóval: 
szelektív tudatformálás, avagy 
tudathasadás-tenyészet. A gya
korlati kivitelezéshez háromféle, 
párhuzamosan bevezetendő el
járás szükségeltetik . Először. 
minden helységben keresztre 
kell feszíteni egy Messiást. Ezek 
lehetőleg a demagóg júdások so
rából kerüljenek lti, akik a remél- 
hetőleg egyre őrjöngőbb

A futam

Sherlock Holmes
"Törvényes hitvesem a Medicina volt, 

szeretőm pedig az irodalom. Ha egyiknél 
eluntam magam, a másiknál éjjeleztem."

A. P. Csehov (1860 — 1904)
Száz éve lesz, hogy megjelent a Sherlock 

Holmes visszatérése című könyv. A mesterde- 
tektív ugyanis bűnüldözés közben életét 
vesztette, de az olvasók népes táborának kö
vetelésére a szerző föltámasztotta hősét. 
Azaz kiderült, hogy mégsem halt meg, és 
továbbra is milliók olvashatták, csodálhat
ták Sherlock Holmes működését, kalandjait.

Nem mindenki tudja azonban, hogy az 
első és minden idők legkiválóbb mesterde- 
tektívjének szülőapja — még akkor is, ha 
ősapjának A. E. Poe-t (1809 — 1849) tekint
hetjük —> dr. Arthur Conan Doyle londoni 
orvos (1859 — 1930) volt. Azóta is minden 
mesterdetektív, nyomozótiszt, bűnügyi ins
pektor egy kicsit hozzá hasonlít. Még akkor 
is, ha nem visel kockás ruhát meg sapkát, 
hanem piszkos ballonkabátot hord, és nem

szív rövid szárú angol pipát, hanem szivaro
zik vagy cigarettázik. Sőt, még tiszteletre
méltó, idősebb hölgy képében is megjelenhet 
a kitűnő nyomozó, ha vaslogikával rendel
kezik, amivel a legbonyolultabb ügyet is ki
bogozza.

Doyle alkotta meg Sherlock Holmes or
vosbarátját, Watson doktort is, akinek — ne
hezebb felfogása lévén — minden ügyet 
elemez, elmagyaráz, aminek alapján a prob
léma szinte már megoldottnak tekinthető. 
(Tulajdonképpen, hogy a t. Olvasó könnyeb
ben megértse.)

Különben Doyle először kiterjedt általá
nos, azután pedig szemész szakorvosi gya
korlato t fo ly tato tt, m iközben m ind 
gyakrabban jelentek meg bűnügyi regényei, 
amelyeket most krimiknek nevezünk. S eze
ket minden nyelvre lefordították, ismételten 
kiadták és többet közülük megfilmesítettek. 
De talán ahogy szaporodtak a könyvei, úgy 
csökkent pácienseinek száma, s néhány év

múlva az orvosíró íróorvossá lett (vagy 
megfordítva?), bezárta rendelőjét és csak az 
írásnak élt.

írásai az angol királyi családnak is ked
velt olvasmányai voltak. Doyle-t 1902-ben 
lovaggá ütötték, persze nem (csak) a fentie
kért, hanem életművéért.

Legújabban a kutatók kiderítették, hogy 
sir Arthur még kiterjedt, értékes tudo
mányos munkásságot is kifejtett. Számos tu
dom ányos közlem énye jelent meg 
szaklapokban, a kísérleti és a klinikai orvosi 
megfigyelések köréből. Különösképpen a 
köszvényt tanulmányozta, az angolok 
"nemzeti betegségét". Helyes megfigyelései 
voltak a gerincsorvadást (tabes dorsalis) il
letően. Akkoriban ugyanis nem mindenki 
ismerte el, hogy ez a súlyos idegbetegség, 
amely csak a penicillin föltalálásával szűnt 
meg, nem egyéb, mint a vérbaj (szifilisz) 
késői, a gerincvelőt érintő szövődménye. 
Nem kevesen feltételeztek egyéb kiváltó kó
rokot is.

Az is munkásságához tartozik, hogy 
megírta a búr háború történetét, amelynek, 
idején orvosként szolgált. Önéletrajzából
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hallgatóságot hosszú szónokla
tokban próbálják meggyőzni ar
ról, hogy az ejakuláció tulaj
donképpen agyvelő-kilövellés, 
és hogy az élet egyetlen értelme a 
céltalan menetelés, miközben sű
rűn tegyék szóvá futurológiái 
képzettségüket, s ennek kapcsán 
jósolják meg a jus primae noctist, 
a fogmosást és a marxizmust, va
lamint közöljék azt a nem kevés
bé őrjítő értesülést, hogy a hurik 
megunták a várakozást, és már 
réges-rég a mennyei bordélyok
ban teljesítenek szolgálatot. Má
sodszor. az azonnal létrehozandó 
aktív  szerelm i bázisokban a 
vágyban és az odaadásban meg
nyilvánuló érzelemkeltés gya
korlatát kell okítani egyneműek, 
másneműek, azaz bármilyen ne
műek között. Igényesebb esetek
ben az equus caballusok is 
felhasználhatók az akcióban. 
Harmadszor: az összes földrésze
ken és az összes helységekben

egyazon időben tegyék közzé a 
szenzációs hírt, miszerint a cél
vonalat közvetlenül a szomszé
dos település, falu, város stb. 
határában állították fel. A cél felé 
mutogatok szervezetten irányít
sák a garantáltan megvadult tö
megeket a négy égtáj felé.

A letarolt és fölégetett helysé
gek száma egyenes arányban nö
vekedett a világméreteket öltött 
vulkanikus pániknak tulajdonít
ható hullahegyek számával. Egy 
ideig még működött a csoporto
kon belüli együvé tartozás érzü
lete, sőt még ad hoc koalíciók is 
létrejöttek, amennyiben az acsar
kodó szerzetesek és a félőrült 
hullarablók közös erőfeszítése
ket tettek az avantgardista ká- 
pókhoz csapódott nihilista 
hordószónokok ellen, noha a je
lek szerint a szemérmes fehérgár
disták és a perverz zarándokok 
könyvelték el a legnagyobb sike
reket, ezek ugyanis véglegesen

leverték az epilepsziás lámákat 
támogató agyalágyult moralis
ták rohamát, s miközben az egyik 
földrészen a betlehemes kripta
szökevények dörgedelmes hur
rája jelezte a közelgő győzelem 
százszázalékos eljövetelét, egy 
másik földrészen már kibontot
ták a mámorító hatású színes lo
bogókat, alattuk ott meneteltek a 
degenerált békeharcosok, a szki- 
zofrén renegátok, a vízfejű ké
mek és a letargikus hazaárulók 
atyafiságos közösséget alkotó 
csoportjai.

Az egy csoporton belüli óvó
dás a paranoiás forradalmárok és 
a torzszülött demokraták köré
ben ütötte fel a fejét. Noha a slam- 
pos inkvizítorok megpróbálták 
elhinteni az össznépi megbékélés 
magvait, a folyamatot már nem 
lehetett megállítani. A gyerek egy 
ideig szájait az anyjával, aztán 
úgy döntött, hogy inkább kivég- 
zi, a szomszédok vasvillákra 

szúrták fel egy
mást, az ideg
sokkos, alkalmi 
hóhérok zokszó 
nélkül, sőt 
kedvtelve vé
gezték a meg
s z a p o r o d o t t  
f e la d a to k a t ,  
nyelvkitépésre, 
szájbavizelésre, 
szemgolyó-gu- 
rigázásra  és 
egyéb nosztal
gikus huncutsá
gokra már nem 
futotta za idő
ből, haladni kel
lett a cél felé, 
egyre nehezeb
ben és egyre ke
vesebben.

A hullák ma

gukhoz rántották a félholtakat, a 
félholtak az élőket. Csakhogy az 
élők még mindig próbálkoztak. 
Vágásoktól, harapásoktól, ütle- 
gektől borítva, néha féllábon ug
rálva, mankón bicegve, földön 
csúszva, rongyosan vagy ruhát
lanul, kiégetett szemeld;el vagy 
süketen, fogatlanul, vérző,el
gennyedt sebekkel, lerothadt 
lábujjakkal, megcsonkított ke
zekkel vonszolták magukat elő
re. Alig maradtak néhányan. 
Tízen, százan vagy ezren talán. 
Szónoklatokat már nem lehetett 
hallani, egy-két gálád utópista és 
dekadens idealista hőbörgött va
lamit a hullák közé szorulva, az
tán végleg elcsendesedett a 
világ.

Szél sem fújdogált, levelek 
sem rezdültek, szivárvány sem 
ölelte színes bilincsébe a pihenő 
földtekét. Csend volt és mozdu
latlanság. Aztán mégis megmoz
dult valami. Egy talárba öltözött, 
álarcos gnóm kúszott a cél felé. 
Egyedül, győzedelmesen. Olyan 
satnya, púpos és jelentéktelen 
volt, hogy a magasból egy hal
dokló nyű benyomását keltette. 
De haladt. Látni semmit sem lá
tott, süket fülével a csendet sem 
hallotta, és mégis egyre közelebb 
ért a célhoz. Amikor egy kar
nyújtásnyira megközelítette a 
célszalagot, úgy döntött, hogy 
elrebeg egy tedeumot.

Az óriásmadár zuhanórepü
lésben érkezett.

— Ember küzdj és bízva bíz
zál — krákogta diadalmasan, az
tán hatalmas csőre közé kapta a 
cél előtt hasaló, áhítatos ször
nyet, majd egyetlen lendülettel 
lecsúsztatta a torkán. Aztán fel
röppent valahova a magasba, 
hogy Isten közelségében marad
jon a legközelebbi Futamig.

Elaj Mariana: Váltás

tudjuk, hogy részt vett egy nyugat-afrikai és 
egy északi-sarki expedícióban. És elárulja 
Doyle, hogy vaslogikáját az Edinbourgh-i 
Egyetem orvosi fakultásán szerezte meg, az 
általa nagymértékeit Joseph Bell nevű se
bészprofesszortól. Hiszen az elkülönítő kór
isme (diagnózis differenciálás) nem egyéb, 
mint egy logikai játék, ahol a sok hasonló 
tünetcsoport közül kell kizárásos alapon 
megtalálrú a helyeset. Doyle írásai példáz
zák, hogy az orvosi mesterségben szerzett 
logikai képességét hogyan használta fel re
gényhősei és a cselekmény megalkotásában.

Kevésbé ismerik nálunk Doyle történel
mi (Walter Scott modorában írt) könyveit és 
tudományos-fantasztikus könyvét (A letűnt 
vüág) . Mindezeket inkább ifjúsági olvas
mányként tartják számon. Az első világhá
borúban Doyle elvesztette egyetlen fiát, s 
ezután spiritiszta lett. Irt egy ilyen jellegű 
könyvet is.

Megírta az angolok észak-franciaországi 
és flandriai első világháborús hadjáratának 
történetét; ebben önkéntesként harcolt.

Különlegessége és értéke Doyle-nak, 
hogy nemcsak új irodalmi műfajt teremtett,

hanem egy olyan örökéletű figurát, regény
hőst, aki önállóan, szinte már alkotójától el
szakadva éli túl megalkotóját. Ilyen pedig az 
egyetemes irodalomban kevés van. Mert ke
vesebben ismerik Miguel de Cervantes (1547 
— 1616) nevét, mint a Don Quijote-ét; keve
sebben tudják, ki volt Daniel Defoe (1660 — 
1731), pedig ő kalandos élete során a kalózok 
fogságába esve megjárta a rabszolgapiacot 
is, mint Robinson Crusoe. Hasonlóképpen 
többen ismerik Gullivert, mint alkotóját, Jo
nathan Swiftet (1667 — 1745). És alapjában 
véve az sem csoda, hogy éppen ezek a mű
vek, bizonyos átírással, váltak a gyermek- 
irodalom klasszikusaivá — hiszen az örök 
emberi mutatói. Don Quijote, ha egy század
dal előbb születik, talán Oroszlánszívű Ri- 
chárdhoz hasonlítható lovag lett volna; 
Robinson azt bizonyítja, akár Hemingway 
Öreg halásza, hogy az embert meg lehet ölni, 
de legyőzni nem; Swift, a népe elnyomása 
ellen szóval és tollal harcoló ír hazafi min
dennek a viszonylagosságára mutat rá. Gul
liver finom kis törékeny jószág az óriások 
között, és óriás a liliputiaknál. Láthatjuk azt, 
ahogy az emberek ütik, püfölik egymást a

közéjük dobott színes kavicsok birtoklásá
ért. Ezekután már nem is csodálkozunk 
azon, hogy Gulliver a nemes paripák orszá
gából hazájába visszatérve, rosszul lesz, 
amikor megérzi az emberszagot. A Gulliver 
utazásai című könyv az emberiségről írt leg
keserűbb szatíra, a gyermekek egyik legked
vesebb olvasmánya. Mert az érzékeny 
gyermeki lélek sok mindent megérez, bár 
megmagyarázni nem tud, így az ilyen köny
vekben rejlő általános emberi igazságokat is.

Sherlock Holmes történeteit újra és újra 
kiadják, mert mi ismételten elolvassuk. So
kan most is azt hiszik, hogy a Londonban, a 
Baker Streeten nem is nagyon régen élt, la
kott, működött híres Sherlock Holmes — 
mesterdetektív.

Doyle könyveinek olvasottságát az sem 
csökkenti, hogy a detektívregényt sokan az 
irodalom perifériájára szorult műfajnak tart
ják. De irodalom, szórakoztat és egy kis szel
lemi (agy)-tornát jelent a mai rohanó 
világunkban. No meg etikailag kifogástalan. 
Hiszen a bűn elleni harcot jelenti, a győzel
met a gonosz felett.

DR. SZILÁGYI ISTVÁN
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Világ világossága
Minden vallás létrehozza a 

maga költészetét, s ez annál is in
kább igaz a keresztény vallás ese
tében, mely elsősorban nem a 
közvetlen erkölcsiségben, hanem 
a hitben jut kifejezésre. János 
evangéliuma a kereszténység mi
benlétét az Otestamentum nehéz
kes szövegem alapuló vallással 
ellentétben, a szellemi magatar
tásban, a szív vallásában jelöli 
meg.

A keresztény egyházi érte
lemben minden vallásos lírai köl
temény himnusz. Mára litur
gikus használatuk szerint cso
portosítjuk a kórusban zengett 
imákat, a nyilvános miseéneke
ket, az éneklésre szánt cantiókat 
és a csendes áhítatra szánt rímes 
imákat. Már a Szentírás egyes he
lyeit is énekelték a liturgia során, 
ezt követően szerzették isten di
csőségére a himnuszok ezreit. S 
bár a laikus verselők veszélyt is 
jelenthettek az egyház eszméire 
nézve, s eleinte zsinati határoza
tok tiltották éneklésüket, már a 
latin nyelvű himnuszok első szer
zőinek egyike, Szent Ambrus 
büszkén hangoztatta az ének va
rázzsal bíró hatalmát. Az egyház
atyai jóváhagyás Szent 
Ágostontól érkezett, aki ujjon- 
gásra, énekkarban 
való dicséretre biz
tatja a hívőket.

A korabeli értel
mezők a himnuszt 
Istent dicsőítő öröm
énekként határoz
zák m eg. Flavius 
Cassidorius az ars és 
a disciplim  különb- 
ségeinak magyará
zatakor tér ki a 
himnusz sajátossá
gaira: "Himnusz és 
ének (hym nus et 
canticum), e két név, 
ha nem vizsgáljuk 
alaposan, látszólag 
csaknem ugyanazt a 
titkot (mysterium) 
jelenti; hiszen mind
kettő arra szolgál, 
hogy az Úr dicsére
tét jelölje. Himnusz
nak m ondjuk a 
valam ely metrum  
szabálya szerint 
szerkesztett verset 
(carmen).” Dionü- 
sziosz Areopagitész 
állítólagos tanítójá
nak, Szent Hierothe- 
osznak tulajdonítja a 
szerelem rangsoro
lását, s vele az Isten 
iránti szerelmet fel
táró himnusz miszti
kus sajátosságának 
m egfogalm azását:

"A szerelem, mondhatjuk, isteni, 
angyali, szellemi avagy termé
szeti; egyesítő és elegyítő hatal
mat is jelent... Szóltunk számos 
szerelemről, mind egy forrásból 
fakadt; felsoroltuk földi és égi 
szerelemnek jegyeit és erejét. El
sők ezek között... a szellemi és 
érzékfölötti szerelem szép rend
jei. Ám mindenek fölött Isten 
szép szerelme áll, amely önmagá
ban felfogható; himnuszokban 
méltán zengjük... Minden lény 
minden szerelme ó  felé, Hozzá 
törekszik, minden lény önnön 
természete szerint."

A zeneelmélet kezdete is a 
himnuszokhoz fűződik: Arezzói 
Guidó a szolmizációs módszer el
sajátításának megkönnyítése vé
gett Paulus Diaconus Keresztelő 
Szent Jánosról írt himnuszára 
szerzett zenét. A vers félsorainak 
kezdőszótagairól kapták nevüket 
a skála hangjai.

A keresztény himnuszkölté
szet kezdettől fogva eltávolodik a 
klasszikus versformáktól; újabb 
versformákat teremt. Szent Amb
rus már a himnuszköltészet haj
nalán meghonosítja a jambusokat 
a költészetben. Az ambrosiánu- 
sok egyhangúságát, a fegyelmet, 
a szigorú konstrukciót feloldó,

áradó érzésekkel és a megcsen
dülő rímekkel megszületett a mo
dern vers. A későbbiekben a 
himnuszok zenés előadásmódja 
még inkább a hangsúly felé tolta 
a ritmust, a klasszikus versformá
kat idővel a hangsúlyos-rímes 
verselési forma váltja fel.

Az új verselési formákhoz új 
tartalom is társul: Szent Ágoston 
Vallomásainak nyomán az Isten
nel, Krisztussal folytatott benső
séges párbeszéd a költészet nagy 
hatású szimbólumait, toposzait 
alakította ki. Isten általuk azono
sul a forrással, a mindent átjáró 
fénnyel, olajjal, a mindennek for
mát adó lélekkel. Az elragadta
tott istenszeretet élményei, a 
könyörgések mellett a középkori 
himnuszok egyedülálló tanúsá
gai a rejtelmes mystica uniónak, az 
embernek az isteni szépséggel 
való természetfeletti hasonlóság
ra szert tevő képességéről. Az 
önálló metafizikai maggal, azaz 
lélekkel, Istennel rokon lényeggel 
rendelkező ember a jelekben tit
kon jelen lévő rejtelmek megfejté
sére vállalkozik.

A himnuszok népszerűségét 
bizonyítja a korabeli intertextua- 
litás: a népszerű költemények so
rai átszármaztak egyik him
nuszból a másikba, sőt Dante Iste
ni színjátékéban paródiára is akad 
példa (a Pokol XXXIV . éneke Venan- 
tius Fortunatus Vexilla Regis prode- 
unt kezdetű  him nuszának  

értelm ét fordítja 
visszájára).

Ha a latin nyelvű 
himnikus költészet a 
vallásos irodalom
ban jártasok figyel
mét nem is kerülte 
el, az irodalmi köz
tudatba többnyire 
nem került be. A 
nemzeti irodalmak 
előzményeinek cse
kély figyelmet szen
teltek az elsősorban 
nemzeti értékeket 
tárgyaló iroda
lomtörténetek, en
nek ellenére e 
költészet méltó örö
köse, továbbfejlesz
tője az európai líra 
egésze. A középkori 
líra vívmányaira tu
datosan rímel egy- 
egy későbbi költői 
alkotás. Baudelaire 
Franciscae meae lau- 
des című, a himnu
szok formáját és 
stílusát hűen követő 
versének jegyzeté
ben az olvasót is be
avatja latin nyelvű 
verse keletkezésé
nek indoklásába: 
"Nem tűnik az olva
só számára csakúgy, 
mint nekem, hogy a

ST R A SSB U R G I H U G Ó

Szűz Mária 
dicsérete

A v e , m u n d i D om ina

Áve Világ Asszonya, 
Tengereknek csillaga,
Édes hárfa, Mária!

Áve zengő citera,
Drága nárdusz illata, 
Gyöngyök legdrágábbika.

Mária, napnál ékesebb,
M inden fénynél fényesebb, 
Édességnél édesebb.

Rózsasziromnál bíborabb, 
Liliomnál vidorabb,
Édennél kívánatosabb.

M inden kegyelem kútfeje, 
Tisztaságnak tüköré,
Illatoknak fűszere..

Fülnek édes dallama,
Szívnek boldog balzsama, 
Szájban bölcsesség szava.

Szűzi szépség, ifjúság, 
Vértanúk közt rózsaág, 
Szegényeknek drágaság.

Bánatomban örömem, 
Háborúban győzelem, 
Halálomban kegyelem.

Számkivetésünk után  
Ó szépségében trónusán 
Fiad mutasd meg, Szúzanyám.

S ík  Sándor fo rd ítá sa

dekadens latin nyelv -  egy  a 
szellemi életre készülő és átala
kuló robusztus személy felséges 
sóhaja -  kiváltképpen alkalmas 
annak a szenvedélynek kifejezé
sére, melyet a modem költészet 
kora magáénak érez?"

Az ókeresztény és a középko
ri költészet újrafelfedezésének 
fontos állomása a Világ Világossá
ga című kötet megjelenése (kiad
ta a Glória-K eresztény Szó, 
Kolozsvár, 1992), melynek szer
kesztője a latin nyelvű himnusz
költészetből válogat hetvenhetet. 
A magyarországi latin nyelvű 
himnuszokból is ízelítőt nyújt a 
kötet a középkori költészetbe be
illeszkedőktől Pázmány Péter 
barokk költeményéig. Kovács 
András Ferenc külön élményt je
lentő részletes jegyzetei biztos 
kézzel vezetik az olvasót a mint
egy évezredet átölelő költészet 
formai, szellemi értékei között.

BÁLINT ANNAMÁRIA
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FERENCZI TIBOR

Távirat Madridból
Akik a nagyszámú hallgató

ság láttán még nem sejtették meg, 
hogy nagyon fontos előadásra 
hívták össze őket, egyből megbi
zonyosodtak az esemény egysze- 
riségéről, amikor m egpillan
tották Birtalant oldalra billentett 
fejjel, gondterhelt arccal a pódi
um felé közeledni. Az olyan nagy 
hordejerű témák ismertetésekor, 
mint "Franco diktatúrájának tu
dományos elemzése", csakis ő jö
hetett számításba, mint a párt 
legbeavatottabb propagandistá
ja. Noha Birtalan már az előadás 
legelején kijelentette, erről a té
máról nem lehet elég megrázóan 
beszélni, mégis a szöveg talán a 
kelleténél is meghatóbbra sikere
dett. Ezen nem is volt mit csodál
kozni, mert az előadó a történet 
jelenében ugyan kimondottan 
elvtárs volt, de azt megelőzően 
mint pap hirdette az igét, jóval 
később viszont katedrára vonult. 
Külön érzéke volt ahhoz, hogyan 
kell a szövegben és az életben a 
hangsúlyt szépen, szinte észre
vétlenül elhelyezni. Előadása 
csaknem minden mondatából az 
csengett ki, hogy amíg a világon 
lesz egy ilyen Franco, addig a 
földkerekség egyetlen embere 
sem mondhatja maradéktalanul 
boldognak magát. A kialakult 
hangulatnak csak természetes fo
lyománya volt Steckbauemé fel
szólalása:

— Hogy őszinte legyek, már 
évek óta követem Francónak, en
nek a véres kezű diktátornak az 
ügyködését. Nyugodtan azt is 
mondhatnám, amióta ez a fene
vad csizmája sarkát rátette a spa
nyol nép szívére, egyetlen 
boldog percem sincs. Pedig iga
zán annyi mindennek örülhet
nénk, annyi sok szép dolgot 
m egvalósíto ttunk  az utóbbi 
években, amikről az illegalitás 
körülményei között még álmod
ni sem mertünk volna. Már régó
ta mondom mindenkinek, nem 
ülhetünk továbbra is ölhetett ke
zekkel, ütött a cselekvés órája... 
Értsék meg már, elvtársak, tő
lünk is függ, és nagyon sokban 
függ, az emberiség sorsa... Én azt 
javasolom, a lehető legsürgőseb
ben követeljük Franco lemondá
sát. Még ma tegyünk fel a címére 
egy táviratot, amiben határozot
tan felszólítjuk, azonnal mond
jon le.

A zsúfolt sorokon halk megle
petés hullámzott végig. Eddig ta
lán senkinek sem jutott eszébe, 
hogy e kisváros lakossága is te
hetne valami nagyot, valami vi
lágraszólót. A kétkedő természe
tűek enyhén, alig észrevehetően 
csavargatták a nyakukat, s apró, 
önkéntelen legyintéseket hullat

tak a széksorok közé. Az egyéb
ként bizakodók sem hitték, hogy 
ilyen egyszerűen meg lehetne ol
dani a kérdést. Fennhangon 
azonban állást foglalni jóidéig 
senkinek sem volt bátorsága, pe
dig Birtalan több ízben is kijden- 
tétte, jó lenne, ha mások is 
őszintén elmondanák a vélemé
nyüket a Steckbauemé javaslatá
val kapcsolatban.

A személytelen tanácstalan
ságot végül is Várkonyi törte 
meg. — Ezzel a kérdéssel kapcso
latban csak két észrevételem len
ne: nem szeretném, ha ismét úgy 
járnánk, mint a háború alatt, ami
kor városunk egyik újságírója 
megfenyegette Angliát. Arra a bi
zonyos Óva intem Angliát című 
cikkre gondolok... Szerencse, a 
hidegvérű angolok nem szerez
tek tudomást róla, mert még

most is a hasukat fognák a röhö
géstől... Ami pedig az elhangzott 
javaslatot illeti: gondoljuk csak 
meg, egyáltalán el lehet-e innen 
juttatni Francóhoz egy táviratot. 
No és ha eljut hozzá, kérdés, ho
gyan fog rá reagálni. Szerintem 
már azt jelentős eredményként 
kell elkönyvelni, ha Franco elő
veszi a nagyítóját, s mosolyogva 
megkeres minket a térképen... 
Amit pedig sehogysem tudok 
megérteni, az az, hogy miért 
ugatunk mi mindig olyan távol
ra, ha már mindenképpen ugat- 
hatnékunk támad?

Ha Steckbauemét valamilyen 
erő megakadályozta volna a talp
ra ugrásban, hirtelen oldalirány
ba kezd tágulni, míg szét nem 
veti a gyűléstermet az egész épü
lettel együtt De energiáival sem
mi sem szegült szembe, kivéve a 
gravitációs mezőt, így hát k ö n 

nyűszerrel felugorhatott, s forgó 
szemekkel kiabálhatta:

— Egyáltalán nem értek egyet 
Várkonyi elvtárssal, akit ettől a 
pillanattól kezdve nem tekintek 
többé elvtársnak... Várkonyi ál
láspontja egyszerűen felháborí
tó... Az ilyen cinikus, pesz- 
szimista, minden nemes célból 
gúnyt űző figuráknak nincs mit 
keresniük a békés, szocializmust 
építő polgárok között... Érdekes, 
Várkonyinak mindenről, de min
denről eszébe jut valami teljesen 
egyéb. Mikor szabadulunk már 
meg az olyan egyénektől, akik
nek mindenről valami más jut az 
eszükbe?... Még csak azt szeret
ném leszögezni, hogy igenis ra
gaszkodom  a távirathoz. 
Határozottan kérem, a javaslato
mat vegyék jegyzőkönyvbe.

Steckbauemé felháborodását 
Birtalan indokoltnak találta, ja
vaslatát pedig egyenesen eredeti
nek és okosnak nevezte. Azzal 
viszont ő sem értett teljesen 
egyet, hogy innen közvetlenül a

postára menjenek, s még ma fel
tegyék a táviratot, ő  azt tartaná 
bölcs eljárásnak, ha holnap érte
sítenék a felsőbb szerveket, azok 
pedig eljuttatnák a legfelsőbbek
hez. Tulajdonképpen a demokrá
cia szabályai is ezt írják elő. 
Steckbauemé biztosra veheti, a 
legfelsőbb szervek a javaslatának 
valamilyen formában érvényt 
fognak szerezni. Erre akár mér
get is lehetne venni. Birtalan ez
zel a m ondatával a gyűlést 
voltaképpen be is rekesztette.

A gyűlés után két hét sem telt 
el, amikor Várkonyi a főtér egyik 
kocsmájának ablakát öngyújtójá
val belülről kocogtatta meg. Az 
éles hang és az azt követő betere
lő mozdulat Postás Péternek 
szólt, aki a tárva hagyott ajtón 
rögtön be is fordult. Várkonyi 
már két félded társaságában vár
ta őt az egyik félreeső asztalnál.

Még fel sem hajtották a ru
mot, s Várkonyi bizalmasan kö
zölte Postással, hogy Steck
bauemé hamarosan táviratot kap 
Madridból. Postás eddig renge
tegszer hallotta, Várkonyi fejé
ben minden megvan, akárcsak a 
Révai Lexikonban, de ezt mégis 
hihetetlennek tartotta. Azt senki 
sem tudhatja előre, ki és mikor és 
honnan kap majd táviratot. A 
második félded tompította már 
valamelyest Postás gondolatai
nak kritikai élét, a harmadik vi
szont teljesen eloszlatta ter
peszkedő aggályait. Kiderült, 
Várkonyi egyáltalán nem kíván
csi a távirat szövegére, a világért 
sem kívánna tőle valamilyen tör
vénytelenséget. Csupán annyit 
kér tőle, ha kézbesítésre kerül a 
sor, Steckbauem ét először a 
szomszédoknál keresse és csak 
azután otthon. Természetesen, itt 
is, ott is elejt egy-két szót a külde
mény különlegességéről, hiszen 
ebbe a városba ezidáig Madrid
ból még soha nem érkezett táv
irat. Ez utóbbi kijelentést Postás 
mint szaktekintély erősítette 
meg. A negyedik félded fölött 
Várkonyi legalább háromszor is
mételte meg: vigyázni kell min
den lépésre, mert Steckbauemé 
csak akkor szerette a törvényte
lenséget, amikor illegalista volt

A távirat átadásakor öt szom
szédasszony szaladt össze Steck
bauemé kapujában. A címzett 
csak hatodikként érkezett. Mi
után tudatát tdjesen átitatta a hír, 
tekintetét büszkén végigtáncol
tatta az asszonyok arcán, a nap
sugarakba merítette a táviratot, 
majd a pillanat fontosságához il
lő áhítattal bontotta fel. Hét pár 
kiéhezett szem meredt a felbuk
kanó szövegre: "Úgy döntöttem, 
tíz évig még maradok. Franco."

A lélegzet mindenkiben fél
úton elakadt; külön-külön, önál
lóan kísérelték  meg a gon
dolkodást. Mielőtt valaki is szóra 
nyithatta volna száját, Steckbau
emé remegő ujjaival apró darab
kákra tépte szét a papírt, s lassan 
a virágágyásra hullatta. Az asz- 
szonyok feszülten figydték, mit 
szól ehhez az egészhez Steckbau
emé, mert általában olyan vá
lasztékosán és tudományosan 
szokott fogalmazni, hogy még a 
felét sem értették a beszédének. 
Meglepetésükre most az egyszer 
csodálatos egyszerűséggel fejez
te ki magát:

— Az egész világ le van szar
va. Ha még ennyit sem tudtam 
elintézni, akkor ezután a lábam 
ki sem teszem a kapun. Meglát
ják — villogtatta tekintetét az 
asszonyok fdé —, csak akkor fo
gok én ezen a kapun kijönni, ami
kor hatan fognak emelni.

Ezzel sarkon fordult, s tőle 
ugyancsak szokatlan, csoszogó 
lépésekkd vonult be a lakásba.
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A HALLGATÁS SZÜNETEI szerkeszti e g y e d  e m e s e

Mondhatnám: az egyetemi hallgató vizsgák közötti szusz- 
szanása, szabad csatangolásai.

Azt mondom inkább: küzdelmes megszólalása annak, aki 
némasághoz szokott

Műről és könyvön túli világról beszélgettünk, hiszem, hogy 
kötetlenül tíz egyetemi irodalomórán harmadévesekkel, de ez 
talán nem is fontos... A vitaindító gondolatokat kicsempésztem  
az épületből; szerzőik vizsgáznak, élnek, ismerősebbek min
den szünet után.

Ez hat az első. EGYED EMESE

Az Ikszek
és a pragmatikus
irodalom

Spiró György regénye színházre
gény. Színészi életrajz, és formailag is 
a drámai műnemmel érintkezik. S bár 
a regény műfaja talán a legidegenebb 
a pragmatikus irodalomtól, eme mű
nemi keveredés révén annak legfonto
sabb kérdéseit veti fel.

A regényhős színpadi terveiből, 
álmaiból, színházi és rendezői tevé
kenységéből rekonstruálható egyfajta 
színházesztétika, amely a regény tör
ténelmi korának megfelelően (a XIX. 
század elején, azaz a műközpontú iro
dalomtudományi irányzatok megje
lenése előtt) leginkább azzal jellemez
hető, hogy pragmatikus.

A romantika korában vagyunk, 
mégis ennek az esztétikának egyik 
legfontosabb követelménye, hogy a 
színdarabnak önmagán túlmutató je
lentéssel kell rendelkeznie, a nemso
kára megjelenő pozitivizmus norma- 
rendszerét vetíti előre. A pozitivizmus 
az élet (társadalmi körülmények, az 
írói életrajz mozzanatai, kultúrtörté
neti jelenségek stb.) beszüremlését ku
tatja a már-már dokumentummá deg
radált műben. így figyeli a Varsóba 
visszatérő Boguslawski a rémdrámát, 
melynek egy majom-szereplője is van.

Mit jelenthet a majom? "...gyakran 
játszott vadállatoktól és kísértetektől 
hemzsegő darabokban, ez a majom 
azonban nem fért a fejébe... az zavarta, 
hogy nem értette, mit akarnak mon
dani a majommal. Eleinte hajlott arra, 
hogy a főhős Napóleon, a majom tehát 
a lengyelséget jelenti, amely tűzön-ví
zen keresztül ldtartott a császár mel
lett. A közönség hangulatából azon
ban arra kellett következtetnie, hogy 
nem erről van szó. Később más aktu
ális tartalmat próbált a darabba ma
gyarázni, hátha a majom a nagyher
ceg, és akkor az úriember az állandó
an m egm en tésre szoru ló  
Lengyelország, de a behelyettesítés 
nem stimmelt... Boguszlawski nyug
talanul fészkelődött a helyén. A darab 
nevetésre ingerelte, ... de a közönség 
egyáltalán nem nevetett. A közönség 
mély csendben, érezhetően meghatot- 
tan követte az eseményeket. A majmot 
majomnak látták."

Ez az elvárás természetesen nem 
felel meg tökéletesen a pozitivizmusé
nak, hiszen még a későbbi műközpon
tú esztétikák is megengedték, a "való
ságnak” a megjelenését a műben, ha az 
kellőképpen transzponált, deformált, 
elidegenített (lásd az orosz formalis
ták asztranyenyije elvét) formában 
történt; s Boguslawski éppen üyen "el
idegenített", azaz allegorikus módon 
kéri számon az aktualitást.

Az aktualitás-igény annyira nagy 
Boguslawskinál, hogy nem csupán a 
darab megválasztásának válik igen 
fontos szempontjává, hanem szüksé
gesnek tartja, hogy az előadás jelen
tése minden esetben elváljon a mű je
lentésétől: az aktualizálás, az alkalmi
vá tétel, az átértelmezés nemcsak for

málandó anyaggá, hanem szabadon 
alkalmazható, szabdalható nyers
anyaggá teszi számára a drámát. Leg
relevánsabb példái ennek A két Klings
berg megrendezésekor osztott utasítá
sai; "— Konstancja— mondta neki —> 
te külön élsz férjedtől. Vajon miért? A 
szerző erre nem ad magyarázatot. 
Szerintem azért, mert utálsz nyomor
ban élni. A szerző szerint vidékről ti
tokban Bécsbe utazol, hogy állást sze
rezz a férjednek. Csakhogy egyáltalán 
nem keresel neki állást, hanem a két 
Klingsberg udvarlását fogadod. (...) 
Szerintem te a naiv szövegeidet darál
va érezteted, hogy pénzért mindenre 
hajlandó vagy (...) — Ernestine, a szo
balány — folytatta Boguslawski. — 
Helene, magát mind a két gróf le akar
ja fektetni. Maga a darab szerint nem 
enged a csábításnak. Miért nem en
ged? Egy okos szobalány enged. Ma
ga azonban még okosabb. Tudja, hogy 
ellenszolgáltatásul csak egy sálat kap
hat. Egy sál magának kevés. Amikor 
én meglebegtetem maga előtt a se
lyemsálat, érzékeltesse, száz üyen sá
lért bármi disznóságra hajlandó."

Boguslawski tehát a színházi elő
adás anyagát, a darabot magát, képlé
kenynek tételezi, ennek az elképzelés
nek azonban nem felel meg bárirúlyen 
műfaj, innen adódik, hogy a rendező 
előnyben részesíti a komédiát a tragé
diával szemben. Boguslawski újra és 
újra hangsúlyozza, hogy a tragédia 
unalmas. Kotzebue jobb, mint Schü
ler, mert a közönség legalább ébren 
marad. Az igazi tragédia — szerinte
— nem az emberről szól, hanem a 
törvényről, amely bábként rángatja az 
embert. A tárgy a tragédiában szük
ségszerű, az alany szabad, ezzel szem
ben a komédiában az alany szükség- 
szerű, és a tárgy szabad. Á meglévő, 
valóságos, a közönség előtt ismert 
személyek nyüvános karaktere — s 
ezt jelent; az alany szükségszerűsége
— nyüt teret ad az előadásban az ak
tualizálásnak, még a politikai termé
szetűnek is, amelyre a közönség a le
gérzékenyebb. A tárgy szabadsága pe
dig a komédiában arra ad lehetőséget, 
hogy mintegy szabadon mozgathas
sa, ellentétbe fordíthassa, fejre állít
hassa az előadás a cselekmény lénye
gét

A játék azonban nemcsak a közön
ség történelmi korával egyidejű, ha
nem aznapi közönségével is. Az iro
dalmi műnek nincs tekintélye, a kö
zönség az előadás egyetlen m eg
határozója. A színházi közönség  
ugyanis egészen más értelemben be
fogadó, mint bármely más, nem előa
dott művészet közönsége. Itt az alko
tás létre sem jön a közönség egyidejű 
együtt-alkotása nélkül Nemcsak a 
színészek játéka hat a befogadóra, ha
nem a közönség hallgatása is a színpa
di dikdóra. Sőt Boguslawski még a 
közönség haügatását sem tartja ele
gendőnek: "Ha együtt éreznek a ma
jommal, legalább kiabáljanak föl neki 
valami biztatót." "A közönség nem 
bábja a színésznek— írja Radnóti Sán
dor —, s a színész sem bábja a közön
ségnek, nem megbabonázás ez és nem 
is kiszolgálás, hanem a kettő között 
képződik valami, ami a közönség mo
tívumait éppúgy kiforgatja tengelyé
ből, mint a színészét, s aminek igazsá
ga a létrejöttében van."

Spiró romantikus zseni-felfogásá
ban azonban a hatás gyakran ellenő
rizhetetlen: a Horatiusbán Boguslaws
ki hallgatása minden szándék ellenére 
tüntetést váltott ki. Ezért nem fogadja 
el a belügyminiszter a zseniális szí
nész ajánlatát, hogy hajlandó kiszol
gálni a hatalmat. Boguslawski szemé
lye ugyanis teljesen amorális, nincs 
olyan csíny, árulás, amire ne lenne 
kapható azért, hogy játszhasson.

A színpad pragmatikus politikai 
alkalmazhatatlansága nem jelenti 
azonban azt, hogy a színpadi aktuali
zálásnak ne épp a politikai alkalmazás 
lenne az egyik legkézenfekvőbb mód
ja. Az újkorban a színház nyilvánossá
ga által annál inkább politikai intéz
mény, minél inkább hiányoznak a tár- 
sad alm i é let m ás n y ilván os  
intézményei. A végtelen bizalmatlan
ság és gyanakvás voltaképp analógia- 
varázs: mindenben aktuális célzást 
keres. "Ahol a maszk, a leplezés, az 
alakoskodás társadalmi kényszer — 
írja Radnóti Sándor —, ott ez a puszta 
tény megadja színházi párjának az ak
tualitás és egyidejűség nagy lehetősé
gét, hogy a játék, miközben játék ma
rad, vérre megy."

Nem csupán az élet hatol be a 
színházba, de a színházi törvények 
strukturálják a közéletet is: az embe
rek nem lehetnek önmaguk, a mind
egyre változó uralom szerinti szerep- 
játszásra kényszerülnek, maguk az 
események is színpadi jellegűek; ár
mány mozgatja őket, és botrányban 
tetőznek. így válik Az Ikszek forma
gondolatává a színházi analógia kiter
jesztése a kor világára. A regény anya
ga színpadi módon szerveződik: idő
ről időre nagyjelenetekben  
(botrányokban) csúcsosodó jelenetek
ből épül, s az akción, párbeszéden, a 
monológon kívül szinte semmüyen le
hetőségét nem használja ki az író az 
elbeszélésnek. A jelenetek kulisszák 
mögött zajlanak, s Varsó maga is dísz
letnek tűnik. Az alakoknak nincs belső 
életük, egymáshoz való viszonyaik
ból (párbeszéd) és cselekedeteikből is
merjük meg őket. Különösen Bogus
lawski éli meg úgy mindennapjait, 
mintha szerepet játszana. Saját halála 
is "alakítás"-nak számít

"Boguslawski nézte őket, s izga
tottan mosolygott. — Eljátszom nek
tek, hogy meghalok — mondta.

A két nő nem rémült meg. Bogus
lawski aztán megint csak motyogott, 
azt nem lehetett érteni. Kiszáradt ajká
val mosolygott. Hunyorított a nők 
felé. Hogy mekkorát fognak ezek  
mindjárt bőgni!

Egy kis fuldoklást kell először 
adagolni nekik, attól rögtön megijed
nek. Aztán hörögni kell, attól még job

ban meg fognak ijedni.
Szinte látta magát kívülről, ahogy 

kiguvasztja szemeit.
Csak el ne röhögjem magam, mo

tyogta magának gondterhelten. (...) 
Nem szabad ellőni a poént. (...) A két 
nő föléje hajolt. (...)

Boguslawski hallotta őket, kacsin
tás céljából hunyorított, és szaggatot
tan, hörögve kezdett lélegezni. Meg
ragadták; három, majd négy rémült 
szemet látott, Boguslawski nevetett.

Sikerem van, gondolta."
Az egész regény maga egy nagy y  

komédia tehát. Feltehető a kérdés, 
hogy eme formája szerint is színház
regényben Spiró mennyire követte fő
hősének színház-esztétikáját. Különö
sen az aktualizálás problémája figye
lemre méltó, hiszen — mint ahogy 
előbbi műveiből is kitetszik (Kerengő, 
Kőszegők) — Spiró György hajlamos 
ürügyként felhasználni a történelmi 
m esét Az író elfogadta a regény-mű
faj befogadástörvényeit, tudniillik, 
hogy az előadott drámával eüentét- 
ben mindig a múltban megtörténtként 
és nem a jelenben zajlóként éljük át a 
mesét: nem váltogatja a múlt síkjait.

Továbbvive a színház—regényvi
lág analógiát, a műben megjelenített 
történelmi helyzet a Boguslawski által 
megvetett tragédiához szolgáltat al
kalmas alapanyagot: a szereplők cse
lekvése determinált, a törvény bábok
ként rángatja az embert. De van kivé
tel, van valaki, aki ki tud törni 
determinált szerepéből: a zseni. Bo
guslawski a komédia aktora.

A regény két ponton való érintke
zése a színházi műfajjal, tudniillik a 
főhős színház-koncepcióját és a mű 
megformáltságát illetően, nem ered
ményezi mindkét esetben az iroda
lomnak azt a pragmatizmusát, melyet 
a színház esetében elvárunk. Láthat
tuk tehát, hogy az első esetben rende
zői-színészi ténykedése által Spiró 
olyan művészbefogadó modellt vü- 
lant fel, melyben az aktualitás, az 
egyediség, az azonnali hatás, az im- 
manendából való kitörés dominál, a 
drámai struktúrájú regényform a  
azonban öntörvényű vüágot teremt: 
bár sokan vélnek felfedezni benne ak
tuális elemeket, a regény jelentései 
sokkal szövevényesebbek, mintsem 
hogy a művet parabolának, allegóriá
nak, vagy bármiféle olyan írói eljárás
nak foghatnánk fel, melynek szeman
tikai réseit egyértelműen és gépiesen 
behelyettesíthetnénk valamüyen ak
tuális tartalommal.

MIHÁLY EMŐKE
Spiró György: AZ IKSZEK. Szép- 

irodalm i K önyvkiadó. Budapest,"' 
1981.
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SÁSZÉT GÉZA

Virágének
M a  k in y í lo t t  a z  ég. É rzed  a c s illa g o k  i l la tá t?  A h á n y  

sz ín , a n n y i i l la t .  Sorra  g y ú ln a k  k i a c s illa g o k , m in t g y e r
ty á k  a karácson yfán . Sárgák, vö rö sek , kékek, fehérek. A  
sárga i l la ta  le n t s z iv á r o g  a fö ld  közelében . Frissen r a k o tt  
já s z o l  ö lében  szu n n ya d n a k  ily e n  i lla to k , a m ik o r  h ideggé  
derm ed  a v ilá g , és c sa k  tá v o lb ó l  j ö v ő  i l la to k  m elegítenek. 
A  v ö rö s  h u n yo rg ó k  a m á k  kelyh ében  h e v ít ik  bőrödet, 
k ira jz o ljá k  a s z irm o k  e re ze té t  n y a k sz ir ted e n , te s te d  h a j
tá sa ib a n ; á lo m b a  h ó d íta n a k  és k is z á r í t já k  a jk a d a t, h ogy  
csa k  a tű z  i l la tá v a l  e n yh ítsed  s z o m ja d a t. A  kék i l la ta  a 
leg á th a tó b b ; h a m a r e lilla n , m in t  a m ám or a s z e s z  láng
já b a n , ám  so k á  v is s zh a n g z ik , m in t a n y á r i ég  a v irá g o k  
szem ében . A  feh ér i l la ta  néha h ó h u llá sb ó l tá m a d , o ly k o r  
v irá g h a v a zá sb ó l, és m in t  a v í z  fü s tje  i l la to z ik ,  s z in te  
észreveh ete len ü l. M o s t  o t t  ül m eg  p a rá n y i h ó p eh e lyk én t 
egy  h ó v irá g  h a lá n ték á n .

M o s t  én  v ig y á z o k  sz ívve ré sed re , n eh ogy tú lsá g o sa n  
m ély  á lo m b a  m erü lj ezen  a v a r á z s la to s  é jsza k á n . Vannak 
s z ív m a rk o ló  i l la to k , v é rk a rm o ló , tö v is e s  i l la to k , ta p a d ó , 
n eh éz e m lé k -illa to k , v e re jté k tő l p á rá s  v á g y a k o z á s - il la 
to k , c sa ló k a  s z iv á r v á n y - i l la to k , k ifa k u lt  k a c a g á s-illa 
to k , jó e m lé k ű  é te l- i l la to k  — a fr issen  s ü lt  kenyéré, a z  
a n y a te jé , a z  é d esség tő l k ic sa tta n ó  g yü m ö lcsö k é , a ta v a 
s z i  fű é. A  fö ld  i l l a tá t  kü lön ösen  szere tem , leg in kább  ta 
v a s s z a l , a m ik o r  m á r m elegen  p á r á ll ik  a fö ld , de  m égn em  
ö l tö z ik  fű be, v irá g o k b a , fa le v é lb e  és só vá ro g va  v á r ja  a 
m a g o k  szem én ek  k ip a tta n á s á t. M eleg, barna i l la ta  va n  a 
ta v a s z i  fö ld n ek ; a z  é le t  ö s z tö n é t  éb re sz ti bennem , m in t a 
m a g á b a  zá ró  n ő i te s t . ő s s z e l  a fö ld  i l la ta  fü s tsza g ú  
szé lb en  k a v a ro g  és t is z tá r a  sepri s z ív e m e t. I lyen k o r ta 
v a s s z a l  m eg  ő ssze l, t is z tá b b a n  érzem  sz ívve ré sem e t. 
M in th a  a fö ld  do b b a n n a  k é ts ze r  — m in t a m a g z a to t  
h o rd o zó  a n y a m éh .T a vá sz tó l ő s z ig  v irá g o k  té p ik  sz ín ek k é  
a fö ld  i l la tá t ,  té len  p e d ig  a leg p a rá n yib b  fén y  is  i l la to t  
á r a s z t ,  m in t  e z  a h a ta lm a s  k a rá cso n yfa k én t lobogó  ég
b o lt.

H u n yd  be a szem ed e t, s a lu d j el, ha  b á n t e z  a n agy  
fén yesség . H o ln a p ig  m eg ő rző m  sz ív v e ré se d e t, s  m egm en
tem  a z  é js z a k á tó l  is , n eh ogy  v a la m e ly ik  g o n o sz  s zé l  
ö ssze k a v a r ja  a z  i l la to k a t  és c su p a szra  v e tk ő z te s s e  ünne
p e id  k a rá c so n y fá já t. E g yszer  v ir á g o t v e te tte m  tű zbe. Fe
ke tén  h a m v a d t  é l, m in t  a z  á lo m  n é lkü li é jsza k á k . A  
c s illa g o k  a v irá g o k  é r in té sé tő l h a m va d n a k  el. H a m a jd  
fe lé b red sz  és nem  ta lá lo d  a c s il la g o k a t, csu pa v irá g  b o 
r í t ja  m a jd  a fö ld e t . I t t  v a n  k é t  ró zsa  a m elleden . R a jtu k  
ra g yo g  fe l  a N a p  és a H o ld  ezen  a lepedőn , am elyen  égő  
fű s z á la k  sa r ja d n a k  k i, és a c s illa g o k  p o ra  m o ssa  arcun
k a t. Én m o s t  a te jrő l á lm o d o m . A  te j ízé rő l. K é t  m elled  
te jje l  d a g a s z to t t  ta v a s z i  fö ld a lo m . H a k ibu ggyan  a z  i l 
la ta , részeg  le sze k  a z  é le ttő l . M elled re  h a jto m  fe jem e t, és 
h a ja m a t k a lá s z o k  lep ik  el. R é s z e g le s z e k ,m e r t  a jó za n sá g  
— fé le lem . M e llk a so m b a n , s z ív e m  h elyén  egy  r ia d t, m e
n ekü ln i k é s z n y ú l  s z im a to l  g y a n a k o d v a  a z é g fe lé , m in th a  
e z t  m on dan á: " M iért b íz tá k  rám  a h a lh a ta tla n sá g o t, 
a m ik o r  c su p a sz  b ő rö m ért ke ll fu tn o m  és ugranom  ö rö k ö 
sen?" T e ,g y á va sá g o m  m enedéke, fe ltép em  h ú so d a t, beléd  
fo n o m  g y ö k e re im e t és e ltem etem  benned g y á v a sá g o m  em 
lé k é t— a h a lh a ta la n sá g o t.

És m o s t  r á m n y ito d  szem e id e t, e ls im íto d  e ln eh ezü lő  
fe jem  a l a t t a  h a jn a lt, és a h a n g o d a t h a llo m : "Ne m enekü lj 
többé. Tedd fü le d e t  a h asam ra . E z  m ár a te  sz ívverésed ."

CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban)

1. Félálom
Majdnem tizenkét éves vol

tam, amikor egy délután apám 
hátrahívott a fészerbe, megállí
tott a favágótuskó mellett, és két
szer arcul ütött.

— Csak hogy tudd, magyar 
vagy — mondta. — Ez ilyen.

Napcsíkok hullottak a rése
ken át a faforgácsos, törmelékes 
földre, és az átmelegedett deszka
fal szaga érződött.

Apám sarkon fordult, és ki
ment. Az udvaron vette le vasuta- 
si tányérsapkáját, amely miatt 
félhomályban már miliástának 
nézték. Akkor láttam, hogy kopa
szodik egy kicsit. Nehéz napja le
hetett apámnak. Én leültem a 
tuskóra, és negyed órán át hullat
tam a könnyem, cakkos nyomo
kat hagyott poros combomon. 
Huszonhét cseppet számoltam. A 
meghatottságtól sírtam, szándé
kosan és élvezettel.

Valamiért restelltem a szeme 
elé kerülni. Vacsoránál úgy hall
gattunk, mintha közös titkunk 
volna anyám előtt. Mély árnyé
kot hagyott arcunkon az ala
csonyra eresztett villanyégő 
fénye.

— Elment az öreg Kis — szó
lalt meg anyám.

— Isten nyugosztalja — 
mondta apám.

Anya nevetett, és enyhén ren
gett ettől.

— Az öreg Kis, aki azt mond
ta, hogy egy kicsit igyunk is.

Apám arrább lökte a meleg 
tányért a tapadó viaszosvásznon, 
és kiment a konyhából. Döccent 
egyet a lépcsőn.

Közelebb laktunk a város szé
léhez, mint a közepéhez. Errefelé 
ilyenkor sötét volt, és enyhe trá
gyaszag.

— Elment — mondtam.
— Megkeresi az öreg Kist — 

mondta anyám, és olyan volt, 
mintha .testszínű, lágy selyemből 
készült volna. — Feküdj le nyu
godtan, én majd megvárom.

Nyomban elaludtan, pedig 
nem kellett volna. Almomban is 
éreztem a fal friss mészillatát Ez 
volt az álmom, egyéb nem. Sem
mit nem láttam.

Azon az éjszakán vitte el 
apám Doina Speriatut a városból, 
egy tehervonaton. Addig csak 
egy-egy napra jártak el, a szom
széd városig. Ezután ott laktak.

Nagyobb város volt, mint a 
miénk, traktorokat gyártottak a 
külső felében. Hektárnyi terüle
ten álltak a piros traktorok a vas
úti vágányok m entén, a 
mezőben. Apámék nem messze 
laktak az állomástól, kifényese
dett, fekete macskaköveken men- 
tem hozzájuk, a trolibusz 
vonalán. Nem találtam otthon 
senkit, pedig úgy képzeltem, so
kan élnek egy szobában, és néha 
énekelnek.

Egy nedves talajú udvar végé
ben, a földszinten nyüt az ajtójuk, 
de most zárva volt. Benéztem a 
fehér tüllfüggönyös ablakon, egy 
cipészműhelyt vagy ahhoz ha
sonlót láttam, aztán hazamen
tem.

— Nem sok holmijuk van 
még — mondtam otthon anyám
nak. — De azért engem szívesen 
fogadtak. Apa még fröccsel is 
megkínált.

— Nem fogadtad el, remélem.
— Én tőlük semmit. De azt 

üzente, vissza ő már nem jön.
— Csak ennyit?
— Egész délután beszélget

tünk, de erről csak ezt mondta.
Aztán napokon, heteken át éj

szakánként, de még nappal is, ki
találtam, mit idézek majd a 
beszélgetésünkből, ha újra rákér
dez anyám. Jól elszórakoztattam 
magam a történetekkel, a rövid- 
de-velős mondatokkal. Időnként 
jobban sikerültek, férfiasabbra, 
mint a valódiak.

A noodlaciidus megjelent a Kortárs 
1993/4 számában.
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Júliusi évfordulók
1— 70 éve halt meg Konsztantinosz Theotokisz görög író
2— 70 éve született Wislawa Szymborska lengyel költőnő
3— 110 éve született Franz Kafka német író 

310 éve született Edward Young angol költő
4— 75 éve halt meg Lévay József magyar költő

30 éve halt meg Adolf Meschendörfer romániai német író 
70 éve született Haralamb Zinca román író

5— 180 éve született Antonio Garda Gutierrez spanyol író
6— 100 éve halt meg Guy de Maupassant franda író
7— 100 éve született Miroslav Krleza horvát író
8— 80 éve halt meg Louis Hémon kanadai író

25 éve halt meg Petre Pandrea román filozófus
9— 150 éve halt meg Karoline Pichler osztrák írónő

10— 60 éve halt meg Vilhelm Andreas Krag norvég író 
125 éve született Ruzena Svobodová cseh írónő

11— 270 éve született Jean-Franqois Marmontel franda író
12— 525 éve született Juan del Endna spanyol író 

125 éve született Stefan George német költő 
460 éve született Antonio Possevino olasz író

13— 200 éve született John Qare angol költő 
125 éve halt meg Juris Neikens lett író
220 éve született Wilhelm Heinrich Wackenroder német 
író

14— 150 éve született Gavril Romanovics Gyerzsavin orosz 
költő
25 éve halt meg Konsztantyin Georgievics Pausztovszkij 
orosz író
160 éve halt meg Simái Kristóf magyar író

15— 175 éve halt meg Dugonics András magyar író 
125 éve született Ritoók Emma magyar költőnő

16— 40 éve halt meg Hilaire Belloc angol író
70 éve halt meg Louis Couperus holland író 
50 éve halt meg Eugen Lovinescu román kritikus 
70 éve halt meg Theodor Rosetti román kritikus

17— 10 éve halt meg Dudás Kálmán magyar költő
18— 980 éve született Hermann von Rdchenau német író

60 éve született Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko 
orosz költő

175 éve született Kazinczy Gábor magyar író
19— 100 éve született Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij 

orosz költő
20 éve halt meg Mihail Vasziljevics Isszakovszkij orosz 
költő

20— 175 éve született Lauka Gusztáv magyar író
21— 100 éve született Hans Fallada német író
22— 390 éve halt meg Lukasz Gómicki lengyel író
23— 130 éve született Bródy Sándor magyar író

80 éve született Gherasim Luca román költő
24— 190 éve született Aléxandre Dumas pere francia író 

430 éve halt meg Giambattista Gelli olasz író
370 éve halt meg Tulszídász indiai költő

25— 75 éve halt meg Abonyi Árpád magyar író
90 éve született Jancsó Béla romániai magyar kritikus 

310 éve született Pieter Langendijk holland költő
26— 80 éve halt meg Pietari Päivärinta finn író
27— 140 éve született Bedőházy János magyar író 

140 éve született Giosue Carducd olasz költő 
450 éve halt meg Angelo Firenzuola olasz író
140 éve született Vlagyimir Galaktionovics Korolenko 
orosz költő

28— 270 éve halt meg Mariana Alcoforado portugál írónő 
29 —100 éve született Bartalis János romániai magyar költő

30 éve halt meg Kelemen Lajos romániai magyar 
történész

200 éve született Jan Kollár cseh költő
30— 125 éve halt meg Tompa Mihály magyar költő
31— 75 éve halt meg Peter Nansen dán író
?— 680 éve született Giovanni Boccacdo olasz író 

420 éve halt meg Édenne Jodelle francia drámaíró

‘KÓ'D'EX—

H osszú út a demokráda iskolája, tananyaga kifogyhatatlan; 
ókori analógiákon át is tanít. Vannak szorongató történelmi 
korszakok, melyek elemzése a társadalmi, ökonómiai, politi
kai, ideológiai, sőt kulturális bukás ismétlődő hibáit ordítják az 
emberiség fülébe. Mikor Gugliemo Ferrero kiadta nagy vissz
hangot kiváltó művét, melynek ríme Róma nagysága és ha
nyatlása, még maga sem sejtette, hogy az első világháborút 
lezáró békekötések újabb, még vészterhesebb katasztrófákat 
előlegező megrázkódtatásai után, 1924-ben még egy elemzést 
csatomat az ismétlőre bukott akkori nemzedék tananyagához. 
Pedig ő abban is az ókori dvilizációt fenyegető veszélyekről 
értekezett.

A  császárkori római szenátus már a mai államok parla
mentjeihez hasonlítható, melyek ugyancsak megerősítik bele
egyezésükkel a kormányokat, amelyek az udvarnak vagy a 
parlamenten kívül hatalmas pártoknak köszönhetik létüket... 
A forradalmaktól sújtott XIX. század hozzászoktatta a világot 
ahhoz, hogy a tekintély elé helyezze a hatalmat. De napjaink
ban — mondja Ferrero 1924-ben —, amikor a felforgatás szel
leme a keleti sztyeppékról kiindulva már a nyugati civilizádó 
határait fenyegeti, nagyon is fontos megértenünk, miképpen 
volt lehetséges, hogy a Római Birodalom virágzása részben 
azon az intézményen alapult, amit korunkban hajlamosak va
gyunk haszontalannak tartani — csak azért, mert inkább alaki 
jogra, mint tényleges hatalomra támaszkodva érvényesült. A 
történetírók, akik tagadják a szenátus — eme ősparlament 
jelentőségét, mintegy engesztelő áldozatot mutatnak be Caesar 
sírján.

"Érdemes e szörnyű idők emlékét felidézni, hiszen korunk 
hasonlít az akkori időkhöz. A voltaképpeni Európa dvilizációja 
az utóbbi ötven évében (jegyzi meg Ferrero több mint ötven 
évvel ezelőtt!) — kritikus stádiumba jutott. Egyre fokozódó 
szétfoigácsolódás vált érezhetővé a világnézetben és erkölcsi 
felfogásban egyaránt, mely elválasztotta egymástól az osztá
lyokat, népeket és fajokat; a társadalom minden rétegét többé- 
kevésbé áthatotta a szellemi és erkölcsi fejetlenség; a megállás 
nélküli lázas munka megtámadta az idegeket, mindenütt, min
den társadalmi rétegben meglazult és megingott a rend, a lázas, 
túlfeszített munka nyomán rendkívüli, de gyakran nem alapos 
teljesítmények születtek. A szellemi munka a legkülönbözőbb 
területeken vált általánossá, ezzel egyidejűleg az anyagi javak 
is egyre több társadalmi réteg számára váltak hozzáférhetőb
bekké. Róma bukása mégis a legitimitás alapjainak ama aláá- 
sásához h ason lítható , am ely  a csásszárság  bukásával 
Oroszországban, az Osztrák-Magyar Monarchiában és Német
országban halálos csapást mért az Isten kegyelméből való ura
lom többszáz éves elvére. De a vele szemben álló elv se fogja 
élvezni diadala gyümölcseit— a megvalósításánakútjában álló 
óriási nehézségek miatt meggyengülve kerül ki a válságból..."

Rendbe jön-e még Európa, miután, mint a Római Biroda
lom, elvesztette azokat a mértékeket és elveket, amelyek segít
ségével meg lehetett határozni? Ez a politikai fejetlenség a 
történelem legteljesebb szellemi fejetlenségéhez vezethet. Min
den párt vagy politikai csoport, ha a forradalom árja rövid időre 
a felszínre dobja, azt hiheti, hogy jogában áll az államot, az 
erkölcsi világnézetet, az esztétikai fogalmakat, a családot, a 
tulajdont — az egész világot — új elvek szerint átalakítania. 
Micsoda kotyvalek kerülne ki e boszorkányüstből! Elég Orosz
országra pülantanunk, hogy fogalmat alkothassunk róla — 
állapítja meg Ferrero 1924-ben!

Ferrero történelmi látomása intelem ma is, ha netalán azt 
hinnénk: dvilizádónk teherbíró képessége, összetartó ereje 
elég erős gazdasági-nemzeti-vallási összecsapások elviselésé
hez és elhárításához. Az addig megtörtént s az azóta történő 
"történelem" az ellenkezőjét bizonyítja.

—  H&EX
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EGYED ÁKOS

EGY ÖRÖK ÚJRAKEZDŐ
Csutak Vilmos élete és munkássága

A történetkutató előtt gyakran felmerül a 
kérdés, hogy az elmúlt századok eseményeinek 
és jelenségeinek halmazából mivel is foglalkoz
zék, s melyik konkrét történeti hagyományt ré
szesítse előnyben. Sokak számára valószínűleg 
természetesnek tűnik a válasz: mindig a legidő
szerűbb témát kell választani. Igen, csakhogy 
az időszerűség tág fogalom, pontos jelentése 
attól függ, hogy milyen szempontból vizsgál
juk.

Vannak például történeti kérdések, amelye
ket azért tartunk időszerűnek, mert adott pilla
natban sokat foglalkoztatják a közvélyeményt. 
S természetesen: a historikusnak joga van ah
hoz, hogy ilyen kérdéseket is kutasson, hogy 
valós, már tudatosult társadalmi igényhez iga
zodjék. De a tudomány időszerűnek ítélhet 
olyan kérdéseket is, amelyek hiányoznak a 
mindennapi élet kommunikációjából. A kutatót 
ilyenkor minden bizonnyal az a meggyőződés 
vezeti, hogy a szóban forgó történeti kérdések
ről méltatlanul feledkezett meg az utókor, tehát 
fel kell tárni azokat, hogy helyet kapjanak a 
hagyományrendszerben, amelynek feladata a 
nélkülözhezetlen, eligazító történeti örökség él
tetése.

Ilyen örökség a Csutak Vilmos életműve is.
Csutak Vilmos nagy fejezetet írt be Sepsi- 

szentgyörgyön működő, de sokkal szélesebb 
hatókörű két művelődési intézmény: nevezete
sen a Református Székely Mikó Kollégium, va
lamint a Székely Nemzeti Múzeum történetébe. 
Bár mindkét intézményt elődeitől kapta, tehát 
nem volt a szó eredeti értelmében alapító, az is 
tény, hogy azokat megtartva, továbbfejlesztve 
hagyományozta az utána következő nemzedé
kekre. Mindkét ma is élő intézmény magán 
viseli ilyenformán egykori rektor-igazgatójá
nak, illetőleg igazgató-őrének markáns kézje
gyét.

Miután egyetemi tanulmányait 1902-ben 
befejezte és az egyéves katonai szolgálatot letöl
tötte, az a kitüntetés érte, hogy meghívást ka
pott az Alma Matertől, a Mikó Kollégiumtól az 
egyik megüresedett történelem tanári állás be
töltésére. Csutak örömmel elfogadta a meghí
vást és 1903-tól mint helyettes tanár, 1906-tól 
pedig rendes tanárként élete végéig legjobb tu
dása szerint szolgálta az iskola érdekeit. Egy 
évtized múltán, az első világháború harmadik 
évében választották meg a Székely Mikó Kollé
gium rektor-igazgatójává, ugyanabban az év
ben kapott megbízatást a Székely Nemzeti 
Múzeum egyik igazgatói állásának betöltésére. 
Mindkét intézmény többször újra választotta s 
így az 1936-ban bekövetkezett hirtelen haláláig 
ezek országosan elismert sikeres vezetője volt.

A Székely Mikó Kollégium igazga
tója

Az 1916/1917-es iskolai évet csak 1917 feb
ruárjában nyithatták meg, s az iskola reményte
len helyzetijen volt; az általában 300 körüli 
diáklétszám a háborús években nagymérték
ben csökkent, 1917. február 20-án mindössze 
142 tanuló jelentkezett felvételre, s ezeket is 
meg kellett osztani, mert az iskolai épületeket 
katonai célokra foglalták le. Négy osztályt a 
városi kaszinó termeiben, kettőt a Hungária 
szállóban s egy csoport gyermeket Demeter Bé
la lakásán helyeztek el. Szomorú érdekessége 
ennek az iskolai évnek, hogy a gimnázium 
nyolcadik osztálya nem nyílt meg, mivel tanu
lói nagyrészt a fronton vagy katonai laktanyák
ban voltak. Csutak Vilmos setítséget kérve

jelentette a felettes hatóságnak: "Hivatásunk 
eredményes teljesítése rendkívüli viszonyaink 
között súlyos terhet ró tanári karunk vállára."

Ebben a helyzetben csak az azonnali cselek
vés segíthetett. Csutak arra összpontosította 
most minden erejét, hogy a szétszóródott diá
kokat összeszedje, a hiányzó tanárok hazajöjje
nek, az iskolai épületeket visszaszerezze, s 
hogy eredeti rendeltetésüknek megfelelően 
használhassák fel azokat. A nélkülözhetetlen 
élelmiszer beadása érdekében felszólítást inté
zett Háromszék társadalmához. Tárgyalt, leve
lezett, Kolozsvárra utazott. Egyébként László 
Ferenc s az egész tanári kar, valamint a tisztség- 
viselők mindenben támogatták. S a lehetősé- 
ekhez mérten a társadalom is kiállt ismét a 
ollégium mellett, tehát ez a hagyomány sem 

szakadt meg.
A háború alatti nagymérvű elszegényedés a 

szülőknek is sok gondot okozott. Ezen ösztön
díjakkal, segélyeldcel próbált enyhíteni a kollé
gium. A "szülőkkel a taníttatás gondját 
megosztani igyekeztünk" — írta 1917-ben Csu
tak Vilmos. Mint igazgató ekkor is, ezután is hű 
maradt a kollégiumi rendszer szabályaihoz, s a 
szegényrendű tehetséges tanulókat segítette az 
értelmiségi pályán. "Elmondhatjuk — írta —, 
hogy iskolánk minden lehető eszközt megraga
dott, hogy szegénysorsú tanítványainkat a 
rendívüli időkben — mondhatni kivétel nélkül
— ingyen tanításban részesíthesse." Erkölcsi 
tartásáról pozitívan vall az a tény, hogy demok
ratikusan viszonyult a társadalom szegényebb 
rendű tagjaihoz. Nem feledkezett meg arról, 
hogy milyen társadalmi környezetből lett veze
tő értelmiségi emberré.

Kitartó munkásságuk révén Csutakék 
annyit valóban elértek, hogy a tanítás fonala 
nem szakadt meg, s a háborús viszonyok elle
nére a fegyelem jó volt, a kollégiumi rendszer 
működése ismét beindult.

így érte meg a kollégium a háború végét, 
ami radikális politikai változásokat hozott az 
általa vezetett intézmények létfeltételeiben. Itt 
jegyezzük meg, hogy iskolaigazgatóként tulaj
donképpen a múzeum vezetésének feladata is 
ráhárult, bár múzeumigazgatóvá — ahogy ak
kor nevezték: igazgató-őrré — formálisan csak 
1916-ban nevezték ki /László Ferenccel 
együtt/.

Induljunk ki — hiszen Csutak Vilmos nem
zedékének valóságosan ebből kellett kiindulnia
— a megváltozott politikai helyzetből, amely 
1918 után kereteket szabott az erdélyi magyar
ság életének. Teljesen egyetértünk Fábián Ernő
vel abban, hogy az erdélyi magyarságot 
felkészületlenül érte a hatalomváltozás, s még 
fejlett nemzeti tudata sem pótolhatta a nemze
tiségi lét szervezési, szervezkedési tapasz
talatainak hiányából adódó adaptációs 
nehézségeket. Az is igaz, hogy a nemzeti ki
sebbségi élet belső szervezetének kialakításá
ban, megszervezésében a szászoktól is jócskán 
lemaradtunk, és—tegyük hozzá — később sem 
sikerült a belső társadalmi egységet hasonló 
mértékben megvalósítani.

A változásból következett, hogy Csutak Vil
mosnak — akárcsak a többi magyar középisko
la igazgatójának — a háború utáni első években 
helyileg kellett a kollégium megszervezéséről 
gondoskodnia. S valóban kiemelkedő iskolai
gazgatónak bizonyult, mert nemzetiségi műve
lődéspolitikusként is jól vizsgázott.

Amikor az alábbiakban iskolai munkássá
gát elemezzük, nem mondunk le a részletekről

sem. Egyébként a mindenkor fontos igazgatói 
"aprómunka" különösen nagy szerephez jut a 
kollégiumi élet újrakezdésében.

Mint ismeretes, 1918 őszén erős járvány tört 
ki Európa-szerte, amely legalább annyi ember

E
usztulásását okozta, mint maga az első világ- 
áború. Ez a spanyolnátha a mi vidékeinken is 
gyorsan terjedt, s emiatt az 1918/1919-es tané
vet a Mikó Kollégiumban többszöri próbálko
zás után csak január 7-én kezdhették meg. Bár 
a katonai parancsnokság rendszeres ellenőrzést 
gyakorolt az iskolai élet fölött, a tanítás a meg
szokott mederben folyt, s a járvány utóhatásai 
sem voltak súlyosak. Csutak Vilmos január 25-i 
jelentésében megnyugtatóan írhatta az igazga

tó tanácsnak, hogy "a tanítás iskolánkban jelen
leg zavartalanul folyik, 16 tagból álló tanári 
karunk jó egészségben folytatja működését; if
júságunk egészségi állapota és magaviseleté ki
fogástalan". De már április 2-án a járványnak 
újabb hulláma érte el Sepsiszentgyörgyöt, s a 
kollégiumban 98 gyermeket döntött ágynak; 
emiatt április 9-23. között a tanítás szünetelt. 
Végül mégis sikerült befejezni ezt a nagyon 
nehéz és csonka évet, ami akkor önmagában is 
méltán számított sikernek.

A kisebbségi helyzetben eltöltött első isko
lai év nem hozott gyökeres szerkezeti változást 
az erdélyi magyar iskolahálózatban, a második 
évben azonban már elindult egy ilyen irányú 
folyamat. Azzal kezdődött, hogy a román köz- 
oktatásügyi politika megszüntette a korábbi 
magyar nyelvű állami iskolákat, ami főként az 
állami elemi és az állami polgári iskolákat, va
lamint a tanítóképzőket érintette. Felmerült az 
a létkérdés: mi legyen ezekkel, tanulóikkal és 
tanáraikkal?

Sepsiszentgyörgyön az történt, hogy Csu
tak Vilmos a kollégium rektor-igazgatójaként 
— és ez már a kisebbségi művelődéspoíitikus 
koncepcióját is mutatja — mintegy örökbe fo
gadta az 1879 óta működő polgári fiú- és az 
1874-ben alapított leányiskolát, valamint a taní
tóképző intézetet, amely 1900-ban létesült. A 
négy iskola egyesülésére azután került sor, 
hogy előzőleg megszerezték mind az egyházi 
főhatóság, mind a román kormányzati szervek, 
pontosabban a nemzetiségi sajátosságok iránt a 
központi kormányzatnál több megértést muta
tó Kormányzósági Tanács (Consiliu Dirigent) 
jóváhagyását. Ezáltal kibővült az iskola szerke
zete, ami természetesen a tanulólétszám növe
kedésében is megmutatkozott. Az 1920/21-es 
iskolai évben a Mikó Kollégium gimnáziumi 
osztályaiba 551 rendes és magántanuló iratko
zott be, a kollégiumhoz tartozó polgári fiúisko
lába 130, a polgári leányiskolába 247, a 
tanítónőképzőbe 143 tanuló kérte felvételét. És 
ez a korhoz viszonyítva nagyszámú tanuló, az 
évközi néhány kimaradótól eltekintve, rend
szeres oktatásban és nevelésben részesült.

A kollégium ilyenszerű fenntartása azon
ban sokba került, s zavaró párhuzamosságok is 
keletkeztek benne. Ezért az 1921/22-es tanév
ben a polgári fiúiskola beolvadt a főgimnázi
umba (az egyházi főhatóság rendelkezett így!), 
annak altagozataként, egy ideig viszont meg
maradt a tanítónőképző a gyakorló elemi isko
lájával együtt, valamint a polgári leányiskola 
négy osztálya. így történt— írta Csutak Vilmos 
később az Ifjú Erdély című lapban —, hogy az 
egyházi főhatóság és államkormány jóváha
gyásának kieszközlése mellett a Kollégium 
megnyitotta kapuit "az elemi iskolás gyerme
kek, az eddig messze földön híres tanítónőkép
ző előtt".

Aztán a belső szervezés terén is végrehajtot
ta mindazt, ami a jó munka feltétele volt: mi
után az iskolai osztályokat és a bennlakó 
tanulókat a Mikó Kollégium épületeiben, vala
mint a városban bérelt helyiségekben sikerült 
elhelyeznie, biztosította az oktatói-nevelői 
» » »  folytatás a 14., 15 . oldalon
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» » »  folytatás a 13. oldalról 
munka rendszeres, pontos menetét. Később 
úgy látta, márpedig ő igazán kritikus szemmel 
nézte saját iskoláját, hogy "taníttató szülők, elöl
járók, tanárok és tanulók egy érzésben és egy 
gondolatban forrtak össze", s óráról órára, nap
ról napra és évről évre pontosan és hűségesen 
"teljesítették kötelességüket".

Csutak felismerte, hogy a háborús évek alatt 
az oktatómunka színvonala visszaesett, s hogy 
javítása a legsürgősebb feladatok közé tartozik. 
Éppen ezért az 1920. november 30-i tanárszéki 
ülés elé terjesztette ezt a kérdést. A tantestület 
elhatározta, hogy a szülők bevonásával próbál 
segíteni a nagyszámyú gyengén tanuló diákon. 
Az értekezlet jegyzőkönyvének hangjából a 
helyzet súlyosságára lehet következtetni. Az 
eredményesség érdekében az osztályve
zető szóban közölje az érdekelt szülőkkel 
az intőket, s "esetleg az igazgató bevoná
sával részletesen beszélje meg az illető 
szülővel gyermeke gyönge tanulmányi 
előmenetelének okát, s állapítsa meg eset
ről esetre a közösen követendő módot". A 
szülőknek számolniuk kell azzal, hogy a 
tanárok az érdemjegyek megállapításánál 
az engedékenység végső határáig mentek 
el; ezután az osztályozás szigorúbb lesz.
Az értekezlet kötelességévé tette a taná
roknak, hogy "a tanulókkal ne csak az órá
kon érintkezzenek, de tartsák állandó 
figyelmük alatt azok osztályon és iskolán 
kívüli viselkedését, s a legkisebb fegyelmi 
vétséget se nézzék el." Egyébként Csutak 
Vilmos javaslatára a tanári kar már az 
1919. október elsején tartott ülésen elfo
gadta a belső rendtartás erősítéséről szóló 
határozatot. A kollégiumi épületekben, 
osztálytermekben, folyosókon, udvaron 
és az iskola előtt óraközi szünetekben a 
tanárok felváltva állandó ellenőrzést gya
koroltak.

Csak az oktató-nevelő tevékenység ja
vítása s a fegyelem erősítése jelenthetett 
biztosítékot arra nézve, hogy a kibővült 
kollégium helyt tud állani az új körülmé
nyek között

A kollégium történetének hősi idősza
ka volt ez, hasonló az 1859-es alapítási 
korszakhoz, s ennek a második újrakez
désnek Csutak Vilmos rektor-igazgató 
volt a legfőbb gyakorlati mozgatója és 
szakmai irányítója. Az ő személye ekkor 
egyszerűen nélkülözhetetlen volt, s így 
teljesen érthető, hogy 1922-ben az elöljáró
sági tisztújítás alkalmával egyhangúan 
választották igazgatóvá újabb hatéves cik
lusra.

Ez a hat év egész pályafutásának legmoz
galmasabb időszaka volt, amely az alkamazkodá- 
si-beilleszkedési törekvések, az ezzel párhuzamosan 
folytatott önmegtartási és önfenntartási, valamint 
fejlesztő munka jegyében telt el.

Az 1920-30-as években az iskola fennmara
dása nagyrészt attól függött, hogy sikerül-e a 
tantervi és nevelési szerkezet adaptációját úgy meg
oldani, hogy az ne veszélyeztesse az iskola jellegét, 
tehát hogy fennmaradjon a kollégium és társadalmi 
környezete (Sepsiszentgyörgy, Háromszék me
gye) között a kölcsönösségi viszonyrendszer motivá
ciója, hogy az elkerülhetetlen változtatások ellenére a 
kollégium megfeleljen hivatásának, a fenntartó nem
zetiségi társadalom elvárásainak.

Az adaptáció terén elvi akadályt jelentett az, 
hogy a kollégium más iskolai rendszer kereté
ben "nőtt fel" és ennek megfelelően alakult ki 
belső struktúrája, működési rendje. A román 
iskolai tanagyagtól eltérő volt az oktatás tartal
mi összetétele, az iskola vezetési módja stb. 
Csutak Vilmosban megvolt a kellő rugalmasság 
az adaptáció iránt, de pillanatig sem feledkezett 
meg a kollégiumi rendszer és a nemzeti hagyo
mányok — ezentúl nemzetiségi hagyományok

— védelmezéséről. Úgy látjuk: Kós Károlyék 
Kiáltó Szója, amely az erdélyi magyarságot me
nekülés helyett itthoni munkálkodásra szólítot
ta fel, valamint az a kitétele, hogy "az lesz a 
miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak", 
nem maradt hatás nélkül Csutak állásfoglalásá
ra. Egész lénye, magatartása a szülőföld, a szé- 
kelység szolgálatára irányult, hiszen Mikó 
kollégiumi tanári állását 1918 után sem volt 
hajlandó feladni még a felkínált szegedi egyete
mi katedráért sem.

A számos megoldásra váró kérdés közül 
először is a román nyelv és irodalom rendszeres 
oktatásának beindításáról gondoskodott. Az in
tézet nagy hasznára Andrási Tivadar személyé
ben sikerült megtalálnia azt a román szakos 
tanárt, aki 1921-től 1940-ben bekövetkezett ha

láláig nagy lelkiismeretességgel és szaktudással 
töltötte be igen nehéz feladatkörét. Bár tanul
mányait közben kellett befejeznie, Andrási Ti
vadar már az első pillanattól a tanári kar egyik 
legtevékenyebb tagja lett, a kollégium "minde
nese", olyan időben, amikor az állami hatósá
gokkal egyedül csak ő tudott zavartalanul 
értekezni. Aztán felsőbb állami rendelkezés, 
kényszer alapján a román történelem, a földrajz 
és alkotmánytan román nyelvű oktatását szer
vezte meg, ugyancsak Andrási Tivadar segítsé
gével. Nem Ids gondot okozott a következő 
évek folyamán a francia nyelvoktatás rend
szeresítése, hiszen korábban a magyar tanrend 
szerint a modem idegen nyelvek közül a néme
tet tanították nagy óraszámban az V-VIII. osztá
lyokban.

A tantervi adaptációt azonban csak hosz- 
szabb folyamatban lehetett kellően megvalósí
tani; ezt nehezítette és zavarta a tanügyi 
hatóságok egyre türelmetlenebb beavatkozása 
Anghelescu közoktatásügyi miniszter idején. 
Az új irányvonal kezdete éppen a miniszter 
1923. áprilisi sepsiszentgyöigyi látogatásával 
esett egybe, és ezt maga hozta a kollégium ve
zetőségének tudomásásra. Ugyanis 1923. ápri

lis 29-én a miniszter hirtelen látogatást tett a 
kollégiumban, s — amint Csutak Vilmos igaz-. 
gatói beszámolójából kiderül — azzal fenyeget
te meg a vezetőséget, hogy amennyiben a 
kiküldendő biztosok a tanév végén nem lesznek elé
gedettek a tanulók román nyelvtudásával, "elveszi az 
iskola nyilvánossági jogát". Erre ekkor ugyan nem 
került sor, de hosszú éveken át valóban Damok
lész kardjaként fenyegette a Mikó Kollégiumot 
(és sok más nemzetiségi iskolát), hiszen nyilvá
nossági jog nélkül egyetlen iskola sem állítha
tott ki érvényes végbizonyítványt.

A bajt növelte a helyi hatóságok újabb intéz
kedése: pár napra a miniszteri látogatás után a 
sepsiszentgyörgyi rendórparancsnok megtiltotta a 
társadalom körében folyó természetbeni gyűjtéseket, 
amelyek pedig a kollégium szinte elviselhetet

len anyagi gondjait enyhítették. Június
ban a brassói körzeti tanfelügyelő "büntet
te meg" a Mikó Kollégiumot a nyelvokta
tás terén tapasztalt hiányosságokért, és 
megintette a tanítóképzőt is, amiért "nem 
alkalmazkodott az iskolai rendelkezések
hez". Egyúttal tudomására hozta a vezető
ségnek, hogy "a líceumba és a tanítóképzőbe 
csak református vallású tanulók irathatók be".

Mivel mindez az iskola működésének 
folytonosságát veszélyeztette, Csutak 
igazgató nyomban Anghelescu miniszter
hez irányította Andrási Tivadart, aki ma
gával vitte a megelőző évek tanfelügyelői 
vizsgálatairól szóló kedvező vélemények 
dokumentumait. Ezzel egyidőben igazga
tói jogkörében tovább növelte a belső el
lenőrzést a tanári testület tudatos 
együttműködési szellemének erősítése ér
dekében. 1923. augusztus elsején a tanári 
kar gondosan előkészített gyűlésén meg
vitatták az adaptáció során felmerült kér
déseket. Az igazgató előterjesztésére a 
tanári kar állást foglalt a változtatások 
szükségessége mellett, s egyben javasolta, 
hogy az anyanyelv minden vizsgán, így az 
érettségin is használatos nyelv és kötelező vizs
gatárgy legyen. Kérték továbbá a kollégium 
önkormányzatának fenntartását, kijelentvén, 
hogy a hatósági szerveket csakis felügye
leti jog illeti meg, de vezetési nem.

A következő év május 26-án tartott 
"módszeres", mai szóhasználattal mód
szertani értekezleten, majd ezt követően, 
ugyancsak 1924-ben, sor került a fentiek 
elvi megindoklására is. Mivel Csutak ki
sebbségi művelődéspolitikusi elveit vilá
gítja meg, érdemes részletesebben 
ismertetnünk ezt. "Az államnyelv ered
ményes elsajátítása érdekében, a mindea 

más nyelv megtanulásának alapjául szolgáló 
nyelvszerkezet beidegzése csakis az anyanyel
ven keresztül lévén elérhető", kérik mind a ro
mán, mind a magyar nyelvi órák számának 
növelését azáltal, hogy az I. osztály (ma V.) 
tervéből kihagyandók a franciaórák.

Az indoklásban kitérnek egy másik szem
pontra is az anyanyelv tanításával kapcsolat
ban. Az anyanyelv célja a nemzeti érzés ápolása, 
tehát az oktatásban a világtörténelmi olvasmányok 
mellett helyet kell hogy kapjanak a magyar történe
lemből vett olvasmányok is, annál inkább, mivel 
"ez mint tantárgy a tantervekben nem fordul 
elő”.

Felmerül a román nyelven folyó történelem- 
oktatás kérdése: "a hazai történelemnek román 
nyelven való tanítása óriási feladat elé állítja a 
tanítót és tanítványt egyaránt, a nyelvi nehézsé
gek feltétlenül a tárgyi ismeret rovására csök
kentik az eredményt". És tovább: "Hogy 
kielégítő eredményt érhessünk el, engedtessék 
meg az anyanyelvnek mint kiegészítő nyelvnek 
a használata." Szükséges az is, hogy olyan tan
könyvet írjanak, amely könnyű nyelvezettel 
foglalja össze a legszükségesebb ismeretekéi, 
"mert a jelenlegi tankönyvek román anyanyel
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vű tanulók részére írattak s még azoknak is elég 
munkát adnak".

Csutak Vilmos egyik beszámolójában to
vábbmegy és felvázolja elképzeléseit az egyete- 
mes és a hazai történelem tanításáról, 
kiemelvén, hogy az utóbbinak az előbbi isme
retén kell alapulnia, de ki kell küszöbölni "a 
tenger felesleges számok és dátumok haszon 
nélküli beemlékezését

A fentiek világosan mutatják Csutak Vilmos 
és az általa irányított, hivatását jól teljesítő taná
ri kar felfogását a magyar nemzetiségi iskolák 
tanítási-nevelési feladatairól. Ennek a megala
pozásában jómaga elöljárt, s úgy látjuk, hogy 
felfogása befolyásolta az erdélyi magyar műve
lődéspolitikusok, felekezetek és más szerveze
tek álláspontjának kialakítását is. Ennek az 
álláspontnak a megfogalmazására annál in
kább szükség volt, mivel a tanárok kötelező 
nyelvvizsgájának az elrendelése, az Angheles- 
cu-féle iskolai törvény megjelenése nehéz hely
zetet teremtett a nemzeti kisebbségek 
oktatásügyében. A törvénynek az érettségi vizs
gákkal kapcsolatos kitétele elvette a felekezeti 
iskoláknak azt a jogát, hogy maguk vizsgáztas
sanak és érvényes végbizonyítványt adjanak ki, 
és olyan érettségi rendszert hozott létre, amely 
rendkívül hátrányos helyzetbe taszította a nem
zetiségi tanulókat. Ezt az első ilyen körülmé
nyek között megrendezett érettségi vizsgák 
szinte hihetetlenül rossz eredményei tudatosí
tották is a társada lomban. Aggodalmat keltett 
az anyanyelv oktatásának és szerepének hát
térbe szorulása, noha a nyelvoktatás általában 
előtérben állt. A jövőre nézve veszélyesnek tűnt 
az a rendelkezés is, amely a minimális osztály
létszámot 30 tanulóban jelölte meg. Ki kell tér
nünk tehát a kérdés általánosabb társada
lompolitikai összefüggéseire is.

A kisebbségi helyzetbe jutott erdélyi ma
gyarság iskoláinak helyzetével — tudomásunk

szerint - beható módon először dr. Makkai Sán
dor foglalkozott a Magyar Párt brassói nagy
gyűlésén, 1924 decemberében.

Az elvi-általános tételek felvázolása után 
arra az "adott tény"-re mutatott rá, hogy "mi, 
magyar nemzeti kisebbség Romániában élünk, 
és itt kell élnünk". Következésképpen a romá
niai magyarság teljesíti állampolgári kötelezett
ségeit, ami "nem áll ellentétben és 
semmiképpen se jelenti [...] anyanyelvűnk, 
nemzeti kultúránk és őseinktől öröklött vallá
sunk szabad fejlesztéséről és gyakorlatáról való 
lemondásunkat". Szerinte a nemzeti kisebbség 
annyi, mint az anyanyelv, vallás és kultúra, 
hiszen "a kisebbségi nemzet elsősorban kultu
rális közösség és nem politikai". A romániai 
magyarság célja tehát: "Egy öröklött, sajátos 
értékes kultúra megőrzése és fejlesztése anya
nyelvének foglalatában", ami az állam javát is 
szolgálja s érdeke az emberiségnek is, hiszen 
általános kultúrkincsét egy népcsoport sajátos 
értékeivel gazdagítja.

Az ifjúságnak állampolgári hűségben, 
ugyanakkor magyar kultúrában való nevelése 
kötelesség, és ki kell használni Románia alkot
mányos előírásait "nevelési, iskolai szabad
ságunk biztosítása" érdekében.

Egyelőre azonban az iskolák nem részesül
nek államsegélyben, számos iskolát bezártak, 
mások anyagi feltételek hiányában nem mű
ködhetnek — fejtegeti tovább nézeteit.

A fentiekből következően a romániai ma
gyarságot fel kell világosítani: akarjon gyerme
kei nevelésével törődni, s tudjon iskolái 
fenntartásáért áldozatot hozni. 'Tehát első és 
legfőbb teendőnk az, hogy népünket szemé
lyes, állandó, tervszerű érintkezés által szervez
zük az öntudatosságra, hogy az állam békés, 
hű, törvénytisztelő polgára gyanánt is merjen 
magyar lenni, merjen erős, jogaihoz ragaszko
dó, bátor és céljaiért áldozatos lenni, s hogy

merje gyermekeiért, az ifjúságáért vállalni s ál
dozatosan fenntartani a saját iskoláit." Makkai 
kéri a nagygyűlést, mondja ki, hogy ragaszko
dik a meglévő iskolákhoz.

Ezeket az elveket nagy vonalakban a külön
böző kisebbségi szervezetek, felekezetek, veze
tő értelmiségiek a későbbiekben magukéinak 
vallották. De megvalósításuk a gyakorlati élet
ben csak részben vált lehetségessé. Nos, Mak
kai Sándor évek múltán arra a következtetésre 
jutott, hogy a lehetségesben legtovább a Mikó 
Kollégium jutott el, és ez szerinte főként éppen 
Csutak Vilmos rektor-igazgató koncepciózus 
munkásságának volt köszönhető, aki ezeket az 
elveket már részben megfogalmazta és alkal
mazta.

A nehéz és bonyolult nemzeti kisebbségi 
viszonyok közt Csutak egyedi-egyéni vezetési 
módszert alakított ki, és ennek az volt a célja, 
hogy bizonyítsa a kollégiumi szerkezet rend
szerszerű működését. Jellemzője volt tevékeny- 
ségének az ésszerűség, hasznosság, az 
ügyintézés.

Mihez állt közelebb Csutak vezetői módsze
re? A Nyugaton kezdeményezett ún. demokra
tikus iskolához, vágy a tekintélyelvű 
rendszerhez? Úgy véljük, mindkettőből, sőt 
több más pedagógiai iskola tapasztalataiból is 
kölcsönzött, de mégis egyéni volt Benne a szé
kely családi hagyomány, a "mikós szellem", s a 
kolozsvári egyetemi évek alatt elsajátított mód
szertan jól megfért a modem elképzelésekkel. 
Azt vallotta, hogy nincs egyedül helyes, egye
dül követendő és kizárólag üdvözítő módszer 
vagy tudás. Módszerének lényege "a szükséges 
fegyelem és a szükséges szabadság" egyensú
lyának megteremtése volt. Az 1859-ben alapí
tott Mikó Kollégiumban már kialakult iskolai 
szellemhez Csutak éppen a fentiek hozzáadásá
val járult hozzá.

Befejezőrész a következő számunkban.

M é g isc sa k  m á s k é n t  v o lt  te g n a p ,
a v a g y  a z o k  a  rég i s z é p  id ő k  —  K o p a cz  M ária ü r ü g y é n

Sopronban 1993. május 14-én 
nyílt meg Kopacz Mária legújabb 
kiállítása. A megnyitón Csapody 
Miklós országgyűlési képviselő és 
Szépfalusi István mondott beszé
det, Lászlóffy Aladár köszöntő ver
sét mondta el. Bécsből és 
környékéről körülbelül félszázan 
keresték fel a vemissage-t, hogy ta
lálkozzanak régi ismerősükkel. Az 
alábbiakban közöljük Szépfalusi 
István megnyitóját

Megvallom: őszintén irigylem 
Önöket, hölgyeim és uraim!

Kopacz Mária soproni kiállítá
sán jelen van a művésznő, megte
kinthetők képei. Sőt, még dedikálni 
is kész azokat jövőbeli tulajdonosa
iknak. Bizonyára minél nagyobb 
számban... Ezzel egyidejűleg azon
ban mindez megnehezíti a kiállítást 
megnyitó, mondjuk pontosabban, 
az azt köszöntő feladatát. 

Emlékezzünk!
Hol vannak azok az áldott szép 

kiállítások "valahol Európában", 
amikor — időrendben haladva — 
Svájcban, Nyugat-Németország- 
ban vagy Ausztriában Kopacz Má
ria kiállításainak vernissage-ain, 
legalábbis nagyjából, mondhattam, 
amit akartam.

Megtörtént ugyanis:
— volt, amikor hiányzott a mű

vésznő. Belügyi hatóságai nyilván 
nem adtak neki útlevelet, annak el

lenére, hogy akkortájt román állam
polgárként vízum nélkül be lehetett 
volna utazni Ausztriába. De meg
jöttek a képei. Voltak tehát kiállított 
képek, de nem volt művésznő. 
Mondhattam hát sok mindent, ak
koriban ritkaságnak számítottak az 
útra kelt romániai magyarok. Sza
vaimnak úgyis csak híre juthatott el 
hozzá, a távolság pedig mindent 
megszépít. így történt Becsben, a 
Galerie in der Blutgasséban 1976. 
május 31-én;

— volt aztán, amikor jelen volt 
a művésznő, de hiányoztak a ké-

Ek. Ahogy az később kitudódott, 
:árólag azért, mert a képek ki
utaztatásával megbízott vámhiva

tal illetékes tisztviselője nem adott 
engedélyt a kivitelre. Indoka: a mű
vésznő akkor még nem volt tagja

valamilyen helyi, képeket azállít- 
mányozó egyletnek, avagy tán mű
vésznőket és/vagy művészeket 
szállítmányozó egyesületnek. 
Mondhattam hát bármit hallgató
imnak, hiába akarták ellenőrizni 
szavaimat, kénytelenek voltak még 
a művésznőt is látva, szavaimra fi
gyelni. így történt Baselben, a Gale
rie Orlyban 1974. június 7-én;

— volt aztán — természetesen, 
gondolhatják, ezzel még nincs vége 
—, hogy se művésznő, se képek. 
Akkor voltam talán igazán felsza
badult, lehettem elememben. Be
szélhettem, amit akartam, 
értékelhettem képeit hallatlan tu
dományos szaktudással. Idézhet
tem Kányádit, segítségül hívhattam 
Lászlóffy Aladárt, s befejezhettem 
mondandóm Szilágyi Domokos 
Sajtóértekezlet című versével, Borne
misza Péter Társaság-beli német 
fordítója, Czjzekné Toldalagi Éva 
tolmácsolásában, s mindezt Kopacz

Mária ürügyén, aki akkor még nem 
jelentette meg első elbeszélésköte
tét. Ez volt ám a szép idő, higgyék 
el nekem, mondhattam, amit akar
tam, mert az akkoriban elvétve 
szállingózó erdélyi turisták ilyen 
szinten úgysem értettek németül, s 
a múltidéző nevek hallatán, vala
mennyien hálás, megértő hallgató
immá váltak. így történt München
ben, a Haus der Begegnungban 
1975. január 31-én.

Mégiscsak másként volt teg
nap...

Ma pedig, ha nem csal emléke
zetem, ex officio negyedik alkalom
mal kell szembenéznem Kopacz 
Mária meghirdetett kiállításának 
megnyitóján a közönséggel. Olya
nokkal, Önökkel, Hölgyeim és Ura
im, akik egyszerre csodálhatják 
meg a művésznőt és képeit, közben 
fejcsóválva elcsodálkoznak nosz
talgiázó emlékezetemen.

Mondja-e még ezekután valaki 
is jelenlétünkben, hogy térségünk
ben nem változott semmi!? Szá
momra ez a kiállítás bizonyíték: 
van művésznő, jelen vannak képei, 
és mi is itt vagyunk!

Ezt a bizton jó találkozást kö
szönöm a Várkerület Galériának és 
Kopacz Mária művésznőnek. Neki 
— ma, s az elkövetkező napokban, 
itt, Sopronban, majd pedig a pün
kösd utáni héten, nálunk, odaát 
Bécsben — így is mondhatom — 
Collegium Hungaricumunkban — 
sok sikert kívánok!

SZ É P F A L U S I IS T V Á N
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HELIKON
II. (Befejezőrész)

1.3. A fenti növénynevek zöme Clusius ma
gyar nyelvészeti szempontból legfontosabb 
művéből való. Ő ezt Beythe István segítségével 
készítette, aki már 1583-ban ki is adta Németúj
váron Stirpium nomenclator pannonicus címmel. 
A következő évben a mű szinte azonos szöveg
gel jelent meg Antwerpenben, kozzákötve Clu- 
siusnak a ritkább magyarországi növény
nevekről írt, Rariorum aliquot stirpium per Panno
niam... história c. könyvéhez. Ennek előszava 
után olvasható Justus Lipsius, a kiváló németal
földi humanista szójátékos kétsorosa: "Omnia 
Naturae dum, Clusi arcana recludis:/ CLUSI
US haud ultra sis, séd APERTA mihi." Magyarra 
körülbelül így fordítható: "Midőn nyitod, Clu
sius, a Természet minden titkát,/ BEZÁRÓ nem 
vagy többé nekem, de NYITÓ." Ha ezt a fordí
tást az eredetivel együtt adjuk, akkor is jó áper- 
te, nyíltan megjegyezni: a) a "BEZÁRÓ"-val 
magyarított "CLUSIUS": botanikusunk neve s 
ugyanakkor Ianus római isten egyik, bezárót 
jelentő mellékneve (a hátra tekintő, mintegy 
évzáró arca okán); b) a "NYITÓ"-val fordított 
APERTAhoz maga Lipsius fűz széljegyzetet, 
amely szerint így nevezték a régiek Apollót az 
aperire 'nyitigéből (adjuk hozzá: tették ezt a 
görög eredetű Apollo név népetimológiás értel
mezésével, a jövendő jóslásos felnyitására céloz
va, az április hónapnév tavaszt nyitó 
"csengésével” egybehangzóan).

A saját versét jegyzettel ellátó Lipsius e té
ren előfutára a neve szerint hajósokra vagy pa
lócokra (nem haraggal) visszatekintő 
Palocsaynak, aki "mint a mágus, neveikkel za
bolázza a természet erőit" (ezt Bajor írja róla 
Útilapu egy füves embernek című előszavában 
1966-ban). Palocsay Zsigmond megmagyaráz
za például egyik kedvenc szavát, az ólomtünlét 
("Ólomszínű éjjeli lepke. Bugát Pál szava"), de 
az aliquot húrokat is, amelyek zöngétlenül 
együttrezgő, csak rezonancia által megszólalta
tott, hangszínező húrok. (Nevükben az aliquot 
nem egyszerűen 'néhány"-at jelent, mint az idé
zett clusiusi könyveimben, hanem "felhang
számtani" vonatkozást, amiből azonban nem 
következik, hogy Clusius "felhangerősítő" ali- 
quothúrokat PEN-getett maradék tlanul osztha
tó PEN-klubtagként vagy a la "lászlóffy- 
aliquot".) "A vigasz fája” körül járó, búsulástól 
megöregedni nem akaró Palocsay, bár a nevét 
viselő kertbe Epikurosz is bekukkinthat, nem 
idegen a neosztoikus Lipsius tanától, mely sze
rint a constantia, az állhatatosság az ember belső 
függetlenségét (újabb kifejezéssel: személyi au
tonómiáját) biztosítja a zaklató külvilággal 
szemben.

Állhatatosságra törekedett Báthory Zsig
mond tanácsosa, Gyulaffy Lestár is, aki "E. Gi- 
ulaffi"-ként írta be a nevét a lipsiusi De 
constantia 1590-es kiadásának kolozsvári példá
nyába, bizonyára ismervén az Eusztakhiosz 
(=dús kalászú, termékeny) és az Eusztathiosz 
(=szilárd, állhatatos, constans) közti különbsé
get Gyulaffi, aki Lipsiusszal egy évben, 1606- 
ban halt meg, érdeklődéssel olvashatta az 
említett könyvhöz kötött episztoláriumban 
Clusiusnak a jeles neosztoikushoz írt és a poli
hisztor Zsámbokiról is szóló, 1584-es levelét. 
Clusius itt azzal kezdi, hogy a minap igen gyö
nyörködtette az állhatatosságról alkotott könyv 
olvasása, majd kéri barátját, írna ő is sírverset a 
Becsben nemrég elhunyt Zsámbokihoz. Zsám- 
boki egy hónappal a levél kelte előtt halt meg. 
A Zsámbok helynév révén latin forrású s így 
tulajdonképpen "visszalatinosító" humanista 
nevét — Sambucust — Zsámboki még láthatta 
Clusius Nomenclatorában... hozza fá-nak fordít
va.

A diplomata "E. Giulaffi" De constantia-pél- 
dányáról eszünkbe juthat a konstansan diplo
matikus, demokrata és könyvbarát E. 
Cons tan tinescu, de az is, hogy "Labore et cons-
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tantia" jeligéjű címer díszük számos Clusius- 
kötetünk címlapján. Ez volt ugyanis a címere a 
híres antwerpeni nyomdásznak, a Tours-i szü
letésű Plantinnek — már a clusiusi Nomencla
tor kiadása előtt. Plantin — nevéhez illően — 
munkájával jó adag francia ízlést implántált 
Flandriába, és fölkarolta a palánták, általában a 
növények világáról írt művek közzétételét. Ne
véről tudatunkba ötölődhet az útilaput jelentő 
francia plantain és három latin szó: az azonos 
jelentésű plantago (Clusiusnál magyarul "vti 
fiú", ha lanceola, akkor "hozzu vti fiú"), amely 
talpalakúságra céloz, továbbá a planta 'talp' és 
a planta 'sarj', amely arra utal, hogy a sarjat 
lábbal nyomták a földbe, palántálták.

Sok Plantin-nyomtatvány, köztük néhány 
Clusius-kötet került Erdély földjére, ahol szám
talan hang és hangutánzás volt mindig, növé
nyi hang utánzása is (lásd vagy inkább halld: 
"zizeg a sás a balkányban"), bokrosodtak a 
hangutánzó tőből fakadó szavak, mint mond
juk a tapasz, top és topán, a tapasztal, tapos, 
tapsol, teper, tesped, tipeg, tipor, toboroz, tob
zódik, tombol, topog, toporzékol... Megfértek 
egymással pusztán véletlenül azonos hangzású 
és jelentésű szavak, mint a magyar ki és a francia 
qui, persze nem véletlenül összecsengő nevek 
is, mint Clusius és Kolozsvár.

2. KOLOZSVÁR és Clusius kapcsolataiból 
ragadjunk ki hármat előbb azt, hogy mindket
tejük nevében véletlenül ugyanaz a gyök van 
jelen, aztán — röviden — azt, hogy Kolozsvár 
jelen van Clusius művében, ő pedig (távolról 
sem eléggé feltárt módon) jelen van Kolozsvárt 
műveivel, ezek hatásával.

2.1. Charles de L'Ecluse (l'Écluse) családne
vének Clusiusra való latinosítása egy pidt sán
tít (nem rokon latin szóval: claudicat), az écluse 
ugyanis az excludo 'kizár' leszármazottja, a Clu
sius viszont végső fokon a claudo (cludo) 'zár'

igéé. Az exclusa 'kizárt" mintegy másfélezer 
évvel ezelőtt főnevesült 'a folyótól elválasztott“ 
víz' jelentéssel, az ún. száraz malmoknak a ví
zimalmoktól való kiszorítása idején. Ebből a 
főnévből lett a 13. században a francia écluse v  
'zsilip', az utóbbiból pedig a német Schleuse 
'ua.', méghozzá középholland és hamburgi 
közvetítéssel (ez nem humburg, ámító humbug 
vagy barassói portékát feldicsérő "bra ôava", 
hiszen Hamburg marsch-övezetét hollandusok 
építették ki a 12. században). A Schleuse hajdan 
gyakori Schleussé-nek írása nem véletlen: a zár
ható hasítékot jelentő sliccel és a slisszolással 
nem rokon, a slusszal viszont rokon schliessente 
támaszkodik, persze hibásan, ámbár végső so
ron ez is, valamint a claudo, holmi kampóra, 
faékre utal, sőt olyan ékes szavak családjába 
tartozik, mint a latin clavus 'szeg', clava 'bunkó', 
clavis 'kulcs' (maga a szláv eredetű magyar 
kulcs is; NB: fakampó volt a legősibb záróesz
köz), a klavír (a billentyű is kulcs, az orgonánál 
utat nyit a szélnek a sípokhoz), az enklávé, a 
klozett, a clausula 'záradék' (vö. "clauza najiurui 
céléi mai favorizate", melyért érdemes dunai 
zsilipeket is lezárni,embargó címén; a jó parti 
nem csak parti dpálást kíván).

A latin cludo nőnemű participiumából, tehát 
a dúsából lett a német Klause 'völgyszűkület, 
remetelak, zsilip', előbb azonban a középfelné
met klus 'hegyszoros, hegyi paták vizét faúsz-. 
tatáshoz felduzzasztó zsilip', amelyből — 
esetleg "szláv úton" — simán jöhetett kincses 
városunk 1213-ból adatolt Clus neve (1177 körül 
már leíratott a Clusiensis jelző). A végelemzés
ben latin eredet akkor is fennáll, ha a Kolozsvár 
előtagja a vallonból származó kolos 'erődített 
vagy erődíthető, eltorlaszolható, vaskapuszerű 
hely". Ha viszont — igen merészen — az 1300- 
as évekből kimutatható Kulus, Kolus, Kdoz sze
mélynévből indulunk ki, akkor (szintén 
megengedve valamilyen szláv közvetítést) a 
Nikolaust becéző német Klaus hoz jutnánk, 
amely távoli rokona a görög laosz 'nép, ember
tömeg' főnévig visszavihető laikus szónak, s így 
ama világi, a napvilágnál világosabb eszmét 
sugallhatja, hogy Kolozsvár ókori elődjének 
Napoca neve a város egyik akkori magyarosító 
polgármesterétől való, aki — udémérés önhitt
ségében — saját helységét nyilvánította a Nap 
okának. (Más nézet szerint a Napoca eredetileg 
Narpoca vala, "fu Narpoca", ami a legőshono- 
sabb nép tősgyökeres nyelvén Funarp'oca 'Fu- 
nar a súlymértéken' lett, és csak gyökeres 
metatézissel, súlyátvetéssel válhat ennek fordí
tottjává.)

2.2 Azt persze a "leglaikusabb", ti. legvilá- 
gibb kutatónak is mindenképp el kell ismemiő, 
hogy Kolozsváron régóta volt claustrum, clast- 
rum (ennek klastrom neve csak későn, a monos
tor mintájára lett kolostor), és e tény egyáltalán 
nem akadályozta Clusiust, hogy megemlítse a 
várost, "ámbátor" ő, Clusius, a természet tág 
tereit szerető, a claustrumok és főleg klauzúrá- 
juk iránt normálisan klausztrofób ember volt 
(nem korlátoltan, ultrarelatívisztikusan ember- 
központú szemlélettel, agora- és Prótagora-fó- 
bia, vagyis Prótagorasz-ellenesség nélkül, 
palástoltan kat-egorikus szójátékpártisággal). 
Carolus Clusius, akinek germán eredetű, etí- 
monjában férfiúra, a fiúhoz képest vénre utaló 
latin keresztneve közvetlenül lett a magyarban 
Károllyá, messzibbről pedig rokon a király sza
vunkkal, még messzibbről a kalugyar zárószó
tagjával (a görög kalosz szépet, a gerón öreget 
jelent), tehát a 16. századi botanika fejedelmé
nek is mondott Clusius egy illíriai királyról el
nevezett növény, a Gentiana kapcsán említi 
Kolozsvárt, ez a növény — a keresztes tárnics 
— ugyanis nála a zent Lazlo Király fiue nevet 
viseli, és róla szólván szerzőnk elmeséli a ku
nok ellen harcoló Szent László megjelenését "in 
Dáciám sive Transylvaniam", többek közt "in 
urbem Claudiopolin vulgo Colosvár", majd
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összefoglalja a magyar király nevét viselő fű 
(^estist elűző voltáról szóló mondát. (A Pimpi- 
nella saxifraga kapcsán elsőként adja a Csaba 
írének a mondáját. Szarvas Gábor meglepő és 
nem épp előzménytelen ötlete szerint a Csaba- 
i're növénynév a román cebareval együtt a latin 
ciboriumból jön. Fialowski a csabaíre előtagját a 
cápához kapcsolná, Borbás Vince az utótagját a 
ürömhöz, "a csabaüröm legendáját" pedig a 
Nagy Károlyról nevezett Carolina csudatevű 
füvek mondájához. Mind e próbálkozás körül
belül annyira nem csábító, mint a Kúnos java
solta csábaír föltevése, amely név mellé 
analógonként rakhatjuk a Narrenheil-t, csak
hogy a csába 'stupidus, blöde' 1611 előttről nincs 
adatolva.) Az "in Dáciám sive Transylvaniam”- 
ot legalábbis érzelgősség "az én Dáciám szíve 
az én Erdélyem" gyanánt érteni, a csabaíre mon
dája nyomán pedig megszívlelendő, hogy az 
ősidőktől keresett mindent-gyógyító-szer gö
rög neve panácea ugyan, azaz, "mindenre ír", de 
aligha segít azon, aki mindenre ír, tehát grafo- 
mán. Azon sem segít, aki szerint a Kolozsvárt 
említő clusiusi mű, a Stirpium nomenclator első 
kiadásának a helye—Németújvár—voltaképp 
ősi dák, harcosan fédészénés fészek, valódi, a 
Stirpiumhoz tartozó nevén Stírpivar, mely név 
utótagjából lett a magyar par, miután elfeledték 
a helynév szómondatos jelentését, vagyis azt, 
hogy a sítrpi-v-ar értelme: 'taposson el titeket'. 
Kevésbé harcias, hXrtuitor "vonatkozás" az, 
hogy a szóban forgó első kiadásnak a németúj
vári ferencrendi zárdában valamikor létezett 
példányában a levelek felső szeglete el volt rág
va; "úgy látszik [,] egerektől" — írta 1883-ban 
Kanitz Ágost, a kolozsvári egyetem botanika- 
professzora, akinek az éppen akkor rektor, 
egyébként főleg bibliográfus Szabó Károly adta 
át tanulmányozásra a zárdából kölcsön kért, 
frissen felfedezett unikumot. Szerintünk a 
könyvrongáló inkább tudós macska lehetett, 
aki — természetesen macska körmökkel — 
idézni, maga elé citálni akarta a könyv 11. leve
lén, a Millefolium szó mögött ijedten megbúvó 
egérfarkot. Ez a föltételezett macska bizonyára 
nem a Kolozs megyei, nádasmenti, kevés egerű 
Egeresről való volt, sem az ehhez közelfekvő 
Egerbegyről, ahol szintén gyér az egérbegy, jól
lehet regényírói fáma szerint ott fátumszerűen, 
csapatostul kergetik az egeret ostorral, cu bici- 
ul, cu agarbiciul lui Agarbicieanu. Feltételezett 
cirmosunk Clusius 1601-es könyvét csalódot
tan, "a macska rúgja meg"-et sziszegve rúgja 
félre, ha betűismerettel (nem "ca míta'n calen
dar") néz bele és rájön, hogy ez a munka Egörfa 
néven nem egeres, hanem égerfát ír le. (Kolozs
vári példányának a jelzete: R 81993. Ez a jelzet 
misztikus aktualizálással úgy értelmezhető, 
hogy eredeti reformunknak még nyolc hónap 
áll rendelkezésére a folyó év keretében.)

23. Clusius kolozsvári jelenlétének a körvo
nalazását akár azzal kezdhetjük, hogy az 1601- 
ben elhunyt Decsi Csimor János az "Ember 
embernek farkasa" szavakkal fordította a plau- 
tusi "Lupus est homo homini"-t. Nos, a beol
vasztás (PUNeRe ín topitor) szándékával dac 
okán és nem a latin Dacus-nak egy dák daos 
'farkas' szóra való visszavezethetősége miatt 
szembenéző Mátyás-szobortól pár száz méter
re, a romboló rémek uralmával farkasszemet 
néző, olasz alíratú, két apróságot (állítólag Vin- 
centiu Babes és Bolyai Farkas fiát) szoptató far
kas szobrának az irányában, a volt Farkas utca 
ősi iskolakönyvtárakat egybeolvasztó új épüle
tében, a volt Ady—£>incai, most Gheorghe §in- 
cai líceum és a még most is református 
nagytemplom közelében van Kolozsvárott — 
szinte Erdély-szerte — a legtöbb Clusius-kötet. 
Bemutatásuk (kezdve a legrégibb, 1576-os 
"plantinianum"-mal — kellő tekintettel hajdani 
posszeszoraikra) külön cikket igényel, még egy 
Öcsit halasztódik. Ellenben, ha már szóba jött 
az igazságos Mátyás és a posszeszorság, méltá

nyosnak tartjuk itt emelni ki, hogy a flamand 
Matthias Lobelius 1570-es növénytani művé
nek egyik példánya 1571-től a Clusiusé volt, 
éspedig "ex ipsius Loobelij dono". (A szerző 
örökölt neve alighanem Loewel, Löwel volt 
Ebből lett a francia l'Obel olyan "névelő-érzés
sel", amely a lobeliák ilyetén neve révén is hal
hatatlan kutató szülővárosának, Rijselnek a 
franciában Lille—lé vált nevét Vile-nek, 'a szi
getinek veszi.) Lobelius szóban forgó, tud- 
tunkkal első, Pierre Pena masszív 
közreműködésével készült könyve a Stirpium 
adversaria nova címet viseli, s itt az adversaria 
értekezéseket jelent. Maga Lobelius ültette át 
flamandra ezt a könyvét (a második kötetével 
együtt, melynek ábrái főként Clusiustól köl- 
csönződtek, Clusius 1557-es francia Dodonae- 
us-fordításából). A lobeliusi Kruydtsboek 
Plantin nyomdájából került ki 1581-ben, Ko
lozsvárra is eljutott, és ezúttal pillanatnyilag 
kommentár nélkül marad. Az előbb említett, 
dedikáltan ajándékozott Lobelius-könyvről vi
szont — hogy senkit se tegyünk lóvá — meg 
kell mondanunk: a példány Pozsonyban van 
(ahol Fadrusz nem Mátyást ábrázoló, de szép 
lovasszobrát szétzúzta a sovinizmus), 1601-ben 
Beythe István tulajdonába került. Alkalmasint 
ő vagy a fia, aki 1612-től 1616-ig (történetesen 
épp Lobelius halála évéig) birtokolta, írt belé 
fakó tintával magyar növényneveket. Kiragad
ható közülük — nem az "eb ura fakó" mondás 
jegyében — a 62. lapon levő "Eb mony fiü", 
amely franciául "couillon de chien”. (Beythe Ist
ván 1612-ben 80 éves volt, de bizonyára azért se 
nevezték vén kujonnak, mert a német úton fran

ciából jött kujon szavunk csak kétszázvalahány 
éves, szemben a 400 éves, szintén herét is jelentő 
golyóbissal.)

Nincs kötetünk Clusius saját kezű dedikáci- 
ójával, de megvan Kolozsvárt egyik művének 
az 1582-es, valószínűleg negyedik kiadása, 
amely akkori, akkor "soros" pártfogójának, 
Batthyány Boldizsárnak szóló nyomtatott aján
lással kezdődik. (Meghökkentő, hogy egy esz
tendővel a mohácsi vész előtt a soros paráznát 
jelentett. Asoros köznév persze jóval később lett 
tulajdonnévvé, fordított utat téve meg, mint C. 
C. Maecenas neve, akinek Vergilius- és Horati- 
us-pártolása kapcsán írta a 17. század elején 
Szenczi Molnár Albert: "Erről minden tudós 
emberek jo akaró patronusa Moecenasnac mon- 
datic." Más lapra tartozik az a kérdés, hogy az 
említett antik C. C.-t nagyobb távolság választ- 
ja-é el a mi 16. századi B. B.-nktől, mint az 
állatvédelmet szponzoráló, csöppet se Bardot- 
latlan B. B.-t a claudicativum cardinale, vagyis 
alapvető sántító elem nélkül gyönyörű olasz 
színésznőtől — C. C.-től, akibe Hajdú Káin in
kább szerelmes, mint Ádámba, ha összetéveszti 
a csajt a csávóval és mindkettőt a szkornyicsesti 
csaó ri-csajosan csaholó C. C.-jével, nem külön
ben loan Iuliu Furau "tudori" WC-jével.)

Clusius Kolozsvárt is meglévő írásai is bizo

nyítják, hogy ő mindig hálásan nyilatkozott né
metújvári jótevőjéről, a híres törökverő tábor
nokról, áld nagyon szerette Zrínyi Dórát (a 
szigeti hős leányát) és a botanikát. Mindkettő
vel frigyre lépett, az utóbbinak ő az első magyar 
mecénása. Clusius fülének tehát érthetően volt 
örömest kihallható a németújvári báró asszír
babilóniai eredetű utónevéből, a Boldizsárból, a 
"Baal óvja életét" kívánság, amely nem "baljós 
bálványimádás", ha úgy vesszük, hogy Baal 
eleinte a Nap növényáldást s így táplálékot is 
hozó hatását jelképezte. — Az ehető gombák
ról írva, éspedig az úigombáról, amelyet nyil
ván propter excellentiam, kiválóságáért hívnak 
így, Clusius megemlíti, hogy az illusztris báró 
tökéletesen beszéli anyanyelvén kívül a latint, 
olaszt, franciát, spanyolt, németet és horvátot, 
jó tréfa esetén pedig "sauviter ridens", kedvesen 
nevet. Clusius maga is poliglotta volt és humor- 
kedvelő.Fordított flamandból franciára, spa
nyolból latinra, és elnézően mosolygott volna 
annak láttán, hogy a tőle portugálból átültetett 
Garcia del Huerto (da Horta, da Orta, Doria, ab 
Horto) stabilitást érdemlő, hímrókát, nem kó
csagot jelentő neve miként alakul ismételten 
Gráciává nem éppen gretagarbós garbóval, 
azaz kedvességei és nem garzonkodón gració- 
zus, kecses-kegyes módon (ravaszság nélkül 
keresve nexust a nevében szintén rókát jelentő, 
úttörőén üde szellemű, 1566-ban elhunyt Fuchs 
botanikussal, és azzal hogy a grácia, a báj bajjal, 
váratlan gudbájjal is járhat).

A Kolozsvárt is hozzáférhető Clusius-mű- 
vek egyikéről Emyey János úgy véli, hogy az 
marginális glosszául készült, éspedig "valószí

nűleg Fuchs könyvébe". Emyey — békességre 
célzó neve ellenére — harcosan állítja a Clusius- 
nál található magyar (növénytani, nem másfé
le) nómenklatúráról, hogy elkészítésében 
Clusiusnak "több informátora lehetett" (akiket 
még nem mondtak besúgónak). Ha igaza van is 
Emyeinek, semmilyen erazmista ernyőszerve
zet sem támogathatja Kolozsvár mindmáig ig- 
norált clusiusi hungarikumainak a további 
mellőzését....

Mellőzést nem tűrő tekintettel arra, hogy: a) 
Clusius egyik jeles barátja, Dodonaeus a hollan
diai torííkultúra megalapítója; b) Garcia ab Hor
to indiai illóolajos és gyógynövényekről szóló 
művét Clusius átdolgozása tette még értéke
sebbé; c) Clusius munkái messze meghaladják 
az alább még szóba jövő Hortus sanitatis-t; d) a 
latin hortus és a német Garten indoeurópailag 
rokon (NB: a szavak eredetének hortként, va
gyis vadászkutya módjára utánaeredő ember 
akkor is nyulat ugraszt ki "szóbokorból", ha a 
kertéke csak a hortensia hortobágyadt tükrözésé
nek tűnik); e) a "nyúlpárti" R Thewrewk Emil 
szerint "a Hasengarten-ből vált Házsongárd Ko
lozsvárott" (melynek az 1570-től évtizedekig 
előforduló Hársangárd változata esetleg a hárs-

» » > » »  folytatás a 18. oldalon
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nak köszönhető); f) a Hasengarten hihetőleg nép- 
etimológiás úton alakult a Haselgarten 'mogyo
rókért' köz-, ill. helynévből (ez pedig 
utótagjával a Baumgarten-hez tartozik s így 
közvetve a gyümölcsöskertet jelentő román 
bungur-hoz, de nem az ungur-bungur ikerszó
hoz, sem az ún. "házsongárdi bozgortalanítás 
kulturális antihorthykulturalizmusához"); g) 
azonos előtagú a Haselgarten és a Haselwurz (a 
Wurz 'gyökér', miként azt minden helikonista 
tudja, összefügg a pikánsan festő Würtz és — 
többek közt a latin radix által — Racine nevé
vel); h) a Haselwurz kapotnyakot jelent, vagyis 
a farkasalmafélék közül való gyógynövényt, 
amely sírkertben is előfordul, például jó kőhají- 
tásnyira (nem sírkőhajításnyira) a volt Farkas 
utcában levő akadémiai könyvtártól, tehát a 
Clusius-kötetekben leginkább dúskáló erdélyi 
könyvtártól; i) maga a kapotnyak szerepel Clu- 
siusnál — magyar névvel is; — "egyszóval” 
mind a kilenc fenti alaptényre való tekintettel 
áttérünk az alábbi pontra.

3. A KAPOTNYAK, 
mint már Melius Péter 
megírta, "árnyékos he
lyen" nő, tehát kedveli a 
nyirkot, akárcsak a nyír
fa (nőmén est omen).
Ezért úgy véljük, a nevé
re vonatkozó adatok és 
fejtegetések szárazabb 
vonulata inkább a 
NylrK-ben helyénvaló.
(Körülményesebb fogal
mazásban: amit a kapot- 
nyakról legfennebb száraz humorral, többnyire 
humor nélküli, nedveden nyirkossággal mond
hatunk, az talán közzétehető lesz egyetlen szak- 
folyóiratunkban, a Közleleményekben, 
amelynek neve Közlemények-ké haplologizáló- 
dott és NylrK-ossá hipokorizmálódott — nem 
a mindig száraz kóró hiposzekréciója folytán és 
nem föltétlenül hippofark-frizurájú lány hívo
gató, netán "Beczi-Beczi tarka"-szerű becézhető- 
sége okából.) így hát itt csak néhány — 
színesebbnek vagy illatosabbnak érzett— moz
zanatra szorítkozunk.

3.1. Borbás Vince már a Száz sor magány c. 
rovat előtt megírta a mi kapotnyakunkról: "... 
levele szép veseképű, kitelelő, a tövéből magá
nos, kurta nyelű pirosbarna leples virága nő. 
Tőkéje bors- és kámforszagú" (szemben a petú
niával és a pecuniával, mely utóbbi az ólatin 
szagértő vécétudorok szerint non ölet, nem bűz
lik, regit mundum, kormányozza a világot, nem
csak a régit, nemcsak a mi földrészünkön).

32. A mifelénk növő kapotnyak faj Linné óta 
hivatalosan Asarum europaeum (L.). Mivel e 
definiáló név előtagja (genus proximuma) nem 
az angol Asia-room-ból jön, minden józan, be 
nem rumosodott elme számára világos: az utó
tag (a differentia speöfica) mindenkori sajátos 
európaiságunkat bizonyítja. Hozzáadandó: 
Linné 1736-ban Clusiusunkat — kutatási tár
gyára célozva — curiosus europaeus gyanánt 
említi, természetesen a pannon vonatkozású 
műveivel együtt.

33. A latin asarum a görög aszaron-ból jön, ez 
pedig — lévén dolgunk hánytató növénnyel — 
távolról igenis rokona németsatt 'jóllakott' szó
val, tehát a szatírával, melyet mint kifejezést 
könnyű leírni, műfajként viszont éhomra is ne
héz jól gyakorolni.

3.4. Az asarum leggyakoribb és hivatalos 
magyar neve, akárcsak a román, a szlávból jön, 
végső fokon ugyanonnét, ahonnét a magyar 
kapta és a román copita 'pata', ui. a kapotnyak 
"kerekdeden vese alakú levele a lópata lenyo
matára emlékeztet". A magyar szó számos vál
tozata és a még számosabb román változatok 
közül a kopotnyik és a pockitnic áll egymáshoz 
legközelebb.

3.5. A magyar szó legrégibb ismert alakjai 
ősnyomtatványokban szerepelnek — kézzel be
írva. (A beírások 480 évnél aligha régibbek. Ami 
csekélység, ha elgondoljuk, hogy egyesek 2561 
éves ősökre tekintenek vissza, nem Haraggal, 
hanem a 89-es, direktben közvetített forr-a-da- 
lunkat segédrendező Sergiuval, aki bizton tud
ja: az incunabulum a.m. nábulumos len, in.) Az 
egyik inkunábulumban kapothnak fordul elő, a 
másikban — a "jegeny-fa" és a "laboda" között 
— kapothnyák. (Az utóbbi ősnyomtatványt egy 
fővárosi, dombovicai, viccet és kisebbségi nyel
vet nem értő intézmény valamikor kölcsönkér
te, kölcsönparancsolta — a véglegesen magánál 
felejtendőség magabiztos, komiszán komisszá- 
ri előjogtudatával.) További kézírásos verziók: 
kaponijak (egy 1543-as Dioszkoridész-kötetben 
és egy 1551-es, Fuchs-féle Plantarum históriá
ban), kopotnak fii (egy 1583-as, Dioszkoridészt 
kommentáló fokos fóliánsban, amely legalább 
százévesen lett a Kaposi Sámuelé), kapót nyak 
(két szóban, Pápai Páriz Ferenc 1706-os No- 
menclaturájában; ebből egy levél elkallódott, az 

utolsó kettő még nem, noha csak egy szá
lon függ és némi jóakaraton).

3.6. Nyomtatásban előforduló szóala
kok: kapotnyac (Melius, 1578), kapatnok 
(Clusius—Beythe, 1584), kapotnok gyökere 
(Francovith Gergely 1588-ban, Mogyoró- 
keréken kijött, de monyoróaljat nem mon
dó orvosbotanikai művében), kapotniak 
(Szikszai Fabricius, 1590), kapotnyak (Beyt
he András, 1595: "hidegségből tamat fey 
[nem lazlo] faiast gyogijt" — írja ez a kom- 
pilátor Melius nyomán, aki általában leg
alább nyelvileg jobb szöveget ad, de 

persze nem ezért viseli a 'jobb'-at is jelentő Me
lius nevet; Dodonaeus 1583-ban elkészült fő
művének 1616-os kiadása), kopottnyak 
(Comenius Kolozsvárt, 1673-ban kiadott Januá- 
jában; nem "kopottnyák" van itt, mint néhol 
állítják, tehát ne csorogj, nyák, ilyen különös 
népetimologikumról álmodván!), kapott-nyak fű 
(Pápai Páriz Ferenc, 1708), kapotnak (Czvittin- 
ger, 1711), kaput-nyak-fú (Veres Mihály, 1797; 
NB: a nyaktiló idején ajánlja a "futosó mirigy", 
vagyis járványszerűen szertefutó dögvész el
len: "Végy kaput-nyak-füvet vagy Spikinárdot; 
főzd meg ezt ketske-téjben; azzal patsmagold a' 
dagadt eret", azaz kenjed, akkor is, ha csak spi- 
kinárd, szóval levendula van kéznél. Apropó 
kéz: itt kézenfekvőn, nem porba, részporba, fű
részporba, nyak-fű-részporba hüllőn lehet 
megjegyezni, hogy eltér pl.a kapott nyak, a fej
ről lekopott, vagyis fejvesztett nyak, a caput 
mint fejezet vagy mint fej, amely ha lefejezett, 
akkor kaput, odavan, miképp kezd odalenni a 
kaput, ha már csak egy kis kötőjel kapcsolja a 
nyakhoz 1797-ben.)

3.7. A Flora RPR ül., 1955-ös kötetében lát

ható kapotnyak nem "Anton" Nyárády alkotása, 
nem genetikai, hanem nyomdai mutáció termék 
ke lehet, esetleg az előtte álló pochimic k-nak 
hangzó ch-ja sugallatára. Mellesleg: a mintegy 
25 román változatból nem a pochionic, hanem a 
popivnic jelentkezik a legtöbb forrásban. Száza
dunk egyik legvakmerőbb szófejtője szerint ez 
a dáko-görög pő 'még” és pinő 'iszik' folyomá
nya. (A dáko rövid o-val írandó, a pinő hosszú
val.) Nem erről jut eszünkbe: néhol a kapotnyak 
román eredetű neve pulendrákus-fű. (Akit ez 
— ördögtani síkon — nagyon izgat, utánanéz
het a kalotaszegi növényvilágról írt, igazán cso
dálatos, 1985-ös könyvben.)

4. A Clusius fordításában és gondozásában 
Plantinnél, 1589-ben kiadott Bellonius-kötet ko
lozsvári példányának az első, még 1595 októbe
rében bejegyzett posszesszora 0. B. volt. Ez nem 
annyi mint Organizatie de baza, nem is Orinta- 
listul Bucure^tean, noha egy fővárosi lap néhány 
évvel ezelőtt közölte, hogy az orientalisztika ti- 
betológiai ágának megalapítója "a román Al. Sa- 
ma". E tudós mai elszékelyesítői szerint őt 
Csorna Sándornak hítták, akkor is, ha az O. B. 
nem egy régi Orbán Balázs. A kötet a 18. század 
derekán Csepregi Turkovics Ferencé lett, aki — 
mint erre igen érdekesen mutatott rá Szőcs Ist
ván — a magyar nyelvészet akkoriban induló 
cseperedésén is buzgólkodott, rossz nyelvek 
szerint több sikerrel, mint a nebulók okításán és 
az arminiánus "elhajlás" titkos felkarolásában, 
de csekélyebb sikerrel, mint amekkorát magáé
nak tudhatott a színm űíró Csepreghy Ferenc (A 
predesztinációtan enyhítésének a szándékával a 
kolozsvári születésű és működésű Csepregi ké
sőbb püspökké lett tanárkollégáját, Verestói 
Györgyöt is vádolták, akiről nem tudjuk, hogy 
holland tanulmányútja során fölkereste-é ősei
nek Balaton parti fészkét — Verestót.) A piros 
bugy ellárisá val is egyebekkel Kolozsvárt is sike
res Csepreghy Ferenc 1873-ban, az asztalosság 
abba- hagyása után írta A vízözön című, sokat 
játszott romantikus mesejátékát, fikarcnyit sem 
hatva az Özönvíz előtt c. erdélyi drámára, mely
nek rektorrá is lett auktora Asztalos Istvánnál 
jobb... asztalos volt, és az 1917-es októberi forra
dalmat mindig szép piros hajnalnak hitte, nem is 
sejtve, hogy a jó száz évvel korábban világra jött 
Haynald Lajos volt és marad a magyar botanika 
legnagyobb múlt századi mecénása. Kétszáz év
vel a nagy francia forradalon kirobbanása előtt 
idézte Clusius — Bellonius-kommentárjában— 
a pirkadatkor esedékes magyar szöveget: "Szo- 
lay Szolay virrazto Szolay, Haynal- -vagyon 
szép pyros, haynal haynal vagyon." Mi is így, 
éreztük 400 esztendő múltán, karácsony-kor s 
utána még egy kicsit. De hamarosan rádöbben
tünk: igazabb, időszerűbb, mert a jövő felé tájol 
a fenti, clusiusi idézet folytatása: "mayd meg vir
rad"...
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(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 9.
R ézkarcok  h id e g tű v e l

"A képzelet 
szabadsága,

és az ember saját őrületéhez 
való joga"1
Daliniáda. Színházi előadás egy 

szürrealista festőről. Hatalmas kihí
vás: megmutatni az embert, aki "meg
nyitja az álom kapuit mindazok előtt, 
akiknek éjszakái fukarok".2

...rinocéroszszarvak, kettévágott 
szemgolyó, kézfejen hemzsegő han
gyák, egy Lenin-torzó néz vissza kifa
csart testtartásban, csupasz fenékkel, 
kopár faágon lógó puha óra, egy zon
gora himbálózik a fán... Mindez nem 
Dali világa, csak néhány töredék sza
vak

Egy végtelenül excentrikus figura 
különös élete és m ég különösebb 
munkássága az anyag. Elfolyó és 
ágas-bogas, mint maga az álom. Át- 
foghatatlan, talán csak a hangulata 
visszatükrözhető egy-egy cserepéről, 
de félő, hogy ez a lehetőség is zsákut
cába, elszegényedéshez vezet. Kell-e, 
érdemes-e ezt az univerzumot tovább 
Tagozni? Eldúdolni, elmondani, el
táncolni... esetleg eljátszani?

Éppen ezt kísérelte meg a buda
pesti Dream Team kéttagú társulat má
jus 25-i kolozsvári vendégjátékában.

Nyilvánvaló, hogy hagyományos 
színházi formákhoz nem lehet nyúl
ni: mozgás-, hang- és látvány effektu
sokból építkezik az előadás. Az út
vesztőben a legegyszerűbb fonalat 
választották: az életrajzi feldolgozás 
felé hajlanak leginkább.

Nagyon jól sikerültek a legelső 
pillanatok a magasított, imádkozó
sáska-szerű nő terjedelmes, áttetsző 
szoknyája alól bújik ki a gyermek. A 
melankolikus, mégis erőteljesen spa
nyol dalt éneklő asszony valóban 
anyai sugárzású. Mielőtt elandalod- 
nánk a szakrális szülési jeleneten, az 
ifjú Dali — hatalmas, jellegzetes baju
szával, matrózruhában — megtöri az 
áhítatot, és életerős mocorgásba kezd, 
majd kipattan a szoknya alól. Ez még 
valódi szürrealista fricska. (Még ak
kor is, ha a Picasso kalandjai c. svéd 
film kísért benne.)

A két. Dali életét meghatározó 
kulcsfogalom: erotika és halál. Mind
kettőt hordozza az anya imádkozó
sáska-szerű külseje.

Már az anyával való kapcsolat
ban megkezdődik a kettős viszonyu
lás a nőkhöz: a vonzás—elutasítás al- 
temálása. A kizárólag kettőjük kap
csolatára szorítkozó figyelem ezután 
kitágul—a fények nyalábjával együtt 
— és betolakszik a színpad látványa. 
Az előadás alól ekkor csúszik ki a 
talaj: a tárgyak nagyon primitív jelek
ként éktelenkednek. A festőállvány, 
sírkő, Dali aláírása egy táblán túl di
rekt és tartalmatlan megjelenítés. Az 
"összehordott" kellékek úgy állnak a 
színpadon, mint szemléltetésre alkal
mazott rekvizitumok.

A következőkben a profánnak 
nem arra az oldalára billen a hang
súly, amely a konvenciók és gátlások 
levetkózését jelentené, hanem a kö
zönségességre. Az erotika és halál vo
nulata egyre egysíkúbb. A sírkő: Dali 
halott fivérének felidézése. (Maga 
Daii egyazon lény megkettőződésé
ben látja bátyját és önmagát: az ő szü

letésével ugyanaz a géniusz kelt élet
re.) Mindent leseper viszont a hatal
mas dionüszoszi menetből ittfelejtett 
fallosz, amit abból az alkalomból tol
nak be, hogy a női szereplő különbö
ző nőtípusok "bőrében" próbálja 
megközelíteni a festőt. E perctől 
kezdve minden ennek árnyékában 
zajlik: olyan mértékben dominál a 
színpadon, hogy teljesen leszűkíti az 
előadás lehetőségeit. Anői csábtánco- 
kon belül nem sikerült olyan árnyala
tokat megvalósítani, hogy az erotika 
optikáján átszűrődjön némi Dali-szel
lem. A színpad átvedlik táncparketté, 
a mozgások a legkevésbé sem karak
terisztikusak, nem mutatnak egy 
kódrendszert, ami a közlést lehetővé 
tenné.

A fel-felbukkanó szöveges inter- 
mezzókban nem drámai, hanem epi
kus szövegek hangzanak el — külön
böző nyelveken — a festő írásaiból. 
Egy üyen közjáték ad alkalmat az elő
adás nagyon koncentrált és eredeti 
pillanatának. Egy pont, amikor meg
áll az előadás szívverése: ez Gala és 
Dali egymásratalálása. A tudatra hi
vatkozik a magyarul elhangzó né
hány mondat: "...Mit tegyek veled?" 
(Daü) — "Ölj meg!..." (Gala) Különö
sen hangsúlyozza előtte—utána a si
keres ritmustartás: a többi a szöveg 
ledarálása.

Felidézhetetlen számomra az a 
pillanat, amikor Dali fest. Sem idő
ben, sem cselekvéssorozatban nem el
helyezhető ez a villanás. Esetleges he
lye van az előadásban, egyszerűen 
azért, mert nem motivált. Ráadásul 
meglepően direkt: a festő fest. Egy 
kezdő nyelvkönyv tőmondata. Tar
talmatlan.

A befejezésben újra dionüszoszi 
menet torzójának vagyunk tanúi: Gá
lát — aki megkapja a Salvador Dali 
feliratú táblácskát—fallikus piedesz- 
tálján kitolja a színpadról Dali.

A többi: profán szentek Gala-tes- 
te, a Szfinx Gala-feje, gyümölcsöstál 
és arc a tengerparton, a félig sodrott 
kötelek, kipányvázott arcok látomása 
végképp a festészeti albumok dolga, 
s a különös élet- és életrajzoké. Mind
ez nem színház. Nem is íehet az.

De ha az előadás adekvát pillana
tai között megrajzolhatnánk az ívet, 
amelyen minden momentum megőr
zi azok tartalmát, talán valóban Dali
niáda lenne... 
lD ali egyik cikkének címe.
2 A  Lu Revolution SurreaMste bevezető szavai.

SEBESTYÉN RITA

Ezzel a címmel jelent meg De- 
mény János esszékötete 1985-ben. 
Most, hogy őrá emlékezem (ez év 
március 31-én hunyt el 78 éves korá
ban), ismét kézbe vettem ezt a kedves, 
olvasmányos könyvet. A 129. oldalra 
nyitottam ki. Az első, amit a lap alján 
véletlenül elolvastam: 'Tündér Ilona 
mosolyát", nagyon meglepett Hogy is 
van ez? Ady, Balázs és Bartók világá
hoz hogyan kerül ez a gondolat? Nos 
a szövegből kiderül, hogy Balázs Béla 
dráma vázlatot írt Mosolygó Tündér Ho
na címmel, ezt Ady verselte volna 
meg, és Bartók írta volna hozzá-a ze
nét. "Ady, Balázs és Bartók mesedrá
mája sohasem készült el — írja De- 
mény János —. Ady és Bartók kézfo
gásának ez az egyetlen alkalma — 
Balázs tette volna egymásba kezüket 
— elmaradt az Operaház színpadán. 
A fából faragott királyfi azonban — Bar
tók és Balázs nagy sikerű táncjátéka — 
hangulatában valahogy mégis meg
őrizte nekünk ennek az elszalasztott 
alkalomnak varázsát. Tündér Ilona 
mosolyát." így már van értelme a ki- 
ragadottságában kissé sokkoló, tanul
mányzáró mondatnak. És persze 
méginkább értelmet kap mint tanul
mánycím: Tündér Hona mosolya (Bartók 
Béla tahílkozása Ady Endrével). Az Ady- 
versköteteket forgató Bartókról ké
szült, alaposan dokumentált tanul
mány végén szereplő Ady—Bartók ta
lálkozás lakonikus "párbeszédét” ma 
már "tündérilona mosollyal” nyugtáz
hatjuk: Igen, Bartók... valahogyan na
gyobbnak képzeltem", amihez a De- 
nijs Dille közölte legenda szerint Bar
tók utólag bizalmasan mesélve 
hozzáfűzte: "Úgy szégyelltem maga
mat, hogy egyáltalában nem tudtam 
beszélni vele.” A találkozás és a "pár
beszéd" dátuma 191Z november 14— 
15. és december 8. közé tehető. És ez 
miért fontos? Mert ekkor még Bartók 
éppen csak elindítja zenei forradal
mát, Ady már feljutott életműve csú
csára. így érthető a visszaemlékező 
közlés további mondatainak lelki hát
tere is: "Ady valószínűleg csak a ma
gasságra gondolt... Bartók szomorúan 
nézett maga elé. »Lehet..., de én nem 
így éreztem«." (Denijs Dille: Bartók et 
Ady. Studia...23,1981.126.)

Legendák nyomában? Nem. De- 
mény János a Bartók-életmű és életfo
lyam igazságait kutatta. 1100 levelet 
gyűjtött egybe és publikált. Bartók 
szavakba foglalt igazi lényét éppen e 
levelekből ismerhettük meg. Az első 
Bartók- monográfiát is Demény János

írta. Tizenhat magyar és más nyelven 
írt kötetével jelentős helyet foglal el 
zenetörténetünkben. Azon kevesek 
közül való, akik a mindenkori jelen ze
netörténéseire is figyelnek, sőt ezekre 
még jobban, mint a múlt feldolgozá
sára. Impozáns levélgyűjteményébe 
volt alkalmam betekinteni 1984-es, 
egyetlen budapesti találkozásunk so
rán. Már mögöttünk volt a sok nehéz
séggel megtűzdelt közös munka, a Ve
ress Sándor tanulmánykötet, 1982- 
ből. Érthető, hogy a Veress 
Sándor-levelekbe, -képeslapokba né
zegettünk bele. Csendes büszkeséggel 
mutogatta a folyamatos levélként 
kapcsolódó képeslap-füzért mint le- 
véíműfaji ritkaságot. Akkor, ott, nála 
értettem meg a LEVELBE foglalt világ 
különös ízét, zamatát, a levélgyűjtés 
lelki hátterét: a megfogható, tetten- 
érhető valóság szenvedélyes szere- 
tetét. A levél maga az ember, és ha az 
kivételes ember, akkor az maga a cso
da: a megnyüatkozó titok, a lélekben 
végbemenő folyamatok felszínre buk- 
kanása. Arejtve maradó dolgok, a csak 
lehetőségek világa a mindennapi való
ság érdekes, de mindenképpen csak 
keretül szolgáló béklyójába szorítot-
tan. A levélközlő számára két dolog 
kötelező: a legpontosabb adatközlés 
(tudjuk, hogy ez elég gyakran müyen 
nehézségekbe ütközik) és az elemző, 
magyarázó gesztus tárgyilagossága. 
Demény János tanulmányai, rövid írá
sai között bőven akad olyan, amely 
éppen e kettő akaratlan vagy éppen 
tudatos megsértésére utal (Egy legenda 
nyomában — Dilemmák Thomas Mann 
1936. június 8-i najAófeljegyzése körül; 
Om mani padme hum — Hamis Bartók- 
levelek és egyebek).

Ez az utóbbi dm és a Demény 
János által közölt Santarcangeli-in- 
terpretáció ide kívánkozik: "(OM) 
Megidézem a teljesség útját és tudo
mányát, (MANI) hogy halhatatlan 
szellemem drágakóragyogása (PAD
ME) elárassza a felébresztett öntudat 
lótuszának mélységes közepét, 
(HUM) engem pedig sodorjon magá
val az elragadtatás, hogy széttörhes
sek minden bilincset és minden hori
zontot" [Paolo Santarcangeli A betűk 
mágiája (Hortulus Litterarum). Európa. 
1971]

Demény János életműve a levél
vallomások mágiaja. Legendák, tévhi
tek, hamisítások hamvadtak el a fel
lobbanó máglya füzében. A mágus el
pihent, a meggyújtott máglya tüze 
tovább lobog. Nagyon igaznak érez
zük a nekrológ utolsó mondatát is: 
"Aki a világ bármely táján századunk 
magyar zenéjével foglalatoskodik, 
Demény János roppant életművét 
meg nem kerülheti."

U.i. A mellékelt ábra Bartók Zon
goraműve, a szerző kézírásában. De
mény János közli címünket adó köte
tében a következő magyarázattal: 
"...a...dodonai szöveg: In memóriám 
perpetuam horarum 6, 7, 8, 9, 10, 11 
p.m. 16.EL1909". Magyarán értelmez
ve talán így fordíthatnánk: "1909. feb
ruár 16-án, e nap délutánja 6-tól 11-ig 
terjedő óráinak örök emlékére."

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Megjelent a Látó 5-ös száma, amelyben 

verset közöl Jánosházy György (Óda a kedves
hez -szonettkoszorú), Király Béla (Határ, vám
vizsgálat), Simonfy József (Férfikarom• A szám; 
Kitépett nyelv; Szavak; Rajta a hám), Benő Attila 
(Tengeti kagyló; Hallgasd, hogy cimbalmot...; Ta
vasz; Elgurulnak az évszakok...; Vesd le), Málday 
K. Ferenc (Az utolsó vacsora; Elmosódott képek). 
Esszét, elbeszélést jegyez Konrád György 
(Egy nyaraló különvéleménye) és Nagy Irén 
(Védtelenül). Az írók albumában Varga Gábor 
Fényképeim című írása. A Kis lírai antológiában 
Visky András Et resurrexit cím alatt ajánlja 
Pilinszky János Piéta, Ravensbrücki passió, Har
madnapon, Agónia Christiana, Amiként kezdtem, 
Van Gogh imája, A többi kegyelem, Passió, József 
Attila, Vacsora, Címerem és Introitusz című köl
teményeit. Az Irodalom és iskolában Láng 
Gusztáv Reményik Sándorról írt tanulmánya. 
A Szemlében Borcsa János és Lakatos Mihály 
recenziói. A számot Molnár Zoltán munkái 
illusztrálják. Hadikikötő: Egyed Emese.

A z Erdély Művészetéért Alapítvány 1988- 
ban alakult Budapesten. Az ötéves évforduló 
alkalmából Erdélyi Színfoltok címmel az Erdé
lyi Füzetek sorozatban az alapítvány tevékeny

ségét bemutató kiadványt jelentetnek meg.
Megjegyzendő, hogy 1989. szeptember 9- 

től 24-ig, Erdélyi Színfoltok címen az NSZK-beli 
Münster városa is otthont adott az alapítvány 
tárlatának, melynek anyaga az elmúlt évek 
során bemutatásra került több magyarországi 
városban, úgymint: Szegeden, Kecskeméten, 
Kőszegen, Nyíregyházán és Kaposváron.

A Brassóban megjelentetett Interval 7-8-as 
számából: Bogdán László lnmormintarea vali- 
zá sau moartea poeziei epice; Konrád György 
Mai e cu putinta un vis al Europei Centrale?; 
Karinthy Frigyes Lexicon ignorant. A szám 
közli egyebek mellett Király László, Farkas 
Árpád, Hervay Gizella, Szem lér Ferenc és Ke
néz Ferenc verseit Lendvay Éva, Vidor Aliz és 
Beke Sándor tolmácsolásában.

Május 23-án a kolozsvári Dávid Ferenc 
Egylet felolvasó ülést rendezett az Unitárius 
Egyház dísztermében. Az előadó dr. Bodor 
András Körösi Csorna Sándor és erdélyi követői 
című tanulmányát olvasta föl. Közreműkö
dött Krasznai Paula színművésznő.

Megjelent a Kelet — Nyugat új sorozatá
nak 1-es száma. A tartalomból: hídig Ottó 
Redimvus; Szilágyi Aladár Ismét VARAD1- 
NUM; Indig Ottó Várad vonzásában; Fábián 
Imre Születő képtár; Váradi Balogh László Ba

kasirató; Szűcs László Itt ülök magammal szem
ben; Gittái István Ha vége; Kinde Annamária 
Apokrif; Pataki István Váradi séta Előddel; Sol
tész József A lombokon csillag virágként csillog; 
Fábián Sándor Sétabottal a szMagerincen; Hor
váth Imre Várad; Kántor Lajos Horváth Imrével 
a könyvtárban; Horváth Imre Szilveszter színé
ben; Levél Kántor Lajoshoz; Mózes Teréz Bevér- 
zett kőtáblák; Varga Gábor Betájoló; Simon Judit 
Hagyományvállalás jegyében; Szilágyi Aladár 
Torda után; Kún József Groza Péter után — Gro
za Péter nélkül; Zudor János Herz naplója; Indig 
Ottó A kaland kalandja; Mohácsi Eszter Agapé.

Az Alföld júniusi számában Visky András 
Hát-ország című jegyzetei olvashatók.

A  Keresztény Szó májusi számából: Jean- 
Marie Lustiger Liberalizmus a politikai és társa
dalmi életben (Ambrus Gizella fordítása); 
Vasadi Péter Honvágy; Jakubinyi György Egy 
az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Joó Kristóf 
Keresztény szavak — régen és messze; Fodor Sán
dor Jó napok — rossz napok; Visky András Reg
geli csendesség. Aharmadík nap. "... és sötétség lón 
az egész tartományban..."; Jakabffy Tamás Hú
ség és bírálat; a lap hátsó borítóján Kovács And
rás Ferenc Misztérium című négysorosa.

-MI

MAROSVÁSÁRHELYI
GONDOLATOK

Csokonai Vizéz Mihály verséből idézünk a 
vízszintes 1. és függőleges 16. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: M, E, Y, Ó). 16. Durván civakodik. 17. 
Bárány szülője. 18. Igevégződés. 19. Számod
ra. 20. Rendkívül finom, légies. 21. Határozó
rag. 22. Norvég, kambodzsai és japán 
gépkocsik betűjelzése. 24. Fekete István róká
ja. 25. A galambbal rokon madár. 26. Bizonyos 
határokon belüli. 27. Az egyik Mann személy
neve. 29. Libahang. 30. Rangjelző. 31. Lámpa- 
ernyő. 32. A Marieta őnagysága szerzője 
(Calistrat, 1847-1917). 33. Becézett férfinév, de 
germán főisten is. 35. Valóságosan. 37. Aglé- 
da. 38. A káliumnak és magnéziumnak klo- 
ridjaiból és szulfátjaiból álló üledékes kőzet. 
40. Kötelékeitől megszabadít. 41. Wroclawi 
sportegyesület. 42. Nagyon rossz kisgyer
mek, becézve 44. Egy része! 45. Fejetlenül szí! 
46. Kötődik, incselkedik 48. Kálium és tríd- 
um vegyjele. 49. Azonos magánhangzók. 50. 
Részvétel valakinek valamely érzelmében. 
51. Szerencsétlenség. 52. Védjegy. 55. Kissé 
becsípett. 56. Tejtermék. 57. Ostromzár alá 
vesz. 59. Kérges szárú növények, névelővel. 
60. Színházban kerül bemutatásra. 61. Nagy 
külföldi kőolajvállalat. 62. Román személyes 
névmás. 64. Ókori római pénz- és tömegegy
ség. 65. Pengethető acéínyelwel ellátott népi 
hangszer. 66. Rátűző egynemű hangzói. 67. 
Délkelet-Ázsiában élő nép tagja. 69. Víz hul
láma. 70. Manua ..., 4217 m magas hegy Ha
waii szigetén. 71. Részvénytársaság francia 
rövidítése. 72. Egyensúlyát vesztve ráborul 
valamire. 73. Állati testrész. 75. A természetes

logaritmus rövidítése. 76. A vérerek szélei. 78. 
Elérzékenyülő, meghatódó.

FÜGGŐLEGES: 2. Zeusz és Perszephoné 
fiára vonatkozó. 3. Papírra jegyez. 4.... Mari
no, európai törpeállam. 5. Földművelű esz
köz része. 6. Erdei fákon élő kedves kis állat.
7. Szereplő Mrozek Tangó című darabjában.
8. Vezetőhangos, dúr jellegű ógörög hangsor.
9. Hidrogén és kálium vegyjele. 10. Csehszlo
vák tehergépkocsi-típus. 11. Velencei olasz 
költő (Pietro Francesco, 1511?-?), elején egyik 
személy- nevének kezdőbetűjével. 12. Jane..., 
Charlotte Bronte regénye. 13. Lantán és jód. 
14.Rosszallást kifejező szó. 15. Hulladékban 
felhasználható anyagot keresgél. 16. Az idézet 
második sora (zárt betűk E, G, L). 20. Gége 
egynemű hengzói. 23. Kellően megalapozott, 
megokolt. 25. Hengeres testű gyűrűsférgek 
csoportja. 26. Zubogva tör elő. 28. Harap. 29. 
Bélféreg. 31. Együgyűen hiszékeny, kihasz
nálható ember. 33. Záray Márta férje és éne
kestársa. 34. Menekülésszerű futás. 36. 
Germánium vegyjele. 38. N'..., a kameruni 
válogatott kapusa az 1982-es VB-n. 39. Elői
dézők. 42. Kiütéses győzelem. 43. Műsorsu
gárzás. 46. Meleg égövi gyíkcsalád. 47. 
Szintén. 48. Tejjel készült cukorka. 49. A gö
rög hitregékben a szerelem istene. 51. Ter
mést takaró, védő réteg. 53. Nem igazi 
indulás. 54. A teljes ábácé kezdete. 56. Hajta- 
lan. 58. Kulcsot a portán hagyat. 60. Előadói 
emelvény. 63. "A" taszító. 65. Őröl. 67. Kuko
rica. 68. Hamis. 69. Fülével érzékeL 72. Csak 
félig száraz! 73. Francia, luxemburgi és spa
nyol gépkocsijelzés. 74. Kálium, ittrium és 
bór vegyjele. 77. Gyep, pázsit. 78. Kiejtett 
mássalhangzó. 79. Gubó belseje! 80. Ezüstfe
hér puha fém.

KÁNTOR ANDRÁS

A HELIKON 12. számában közölt, M é g  e g y s z e r !  
című rejtvény megfejtése: Nincs víz, mi szomjam oltaná,Is 
kevés, kevés a könyv, az élet./Csók kell nekem, tűz, szédü
let,/milyen csak a halálban érhet.
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