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Quo vadis?...
legifj. Jakab Antalnak

F o rg a to m  tav a ly  v é g z e tt ifjú b a rá to m  ére ttség i ká rty á já t, íz le lg e tv én  a 
g ra f ííti-m o ttó t: "C sak  e g y sz e r  v a g y u n k  fia ta lok . U tá n a  m ás  m en tség e t 
kell ta lá ln u n k " . És em lék szem  a  m i m o ttó in k ra , am e ly ek  év tized ek ig  
c sa k  ily e s fé lek ép p en  szó lh a ttak : "D o lgozn i csak  p o n to sa n , szépen ..."; 
v ag y : "Ifjú sz ív e k b e n  é lek ...”. És e z e k  m é g  m in d ig  a  jobb ese tek . R osszabb  
ese tek b en ?  H a d d  tek in tsek  el m o s t ak k o ri k o szo rú s  k ö ltő k  h e rv a d t 
b a b é rja in a k  (b o ro sty án ja in ak ?) tép áz á sá tó l (é rte lm ezn i sem  kell, ezek  az  
id é z e te k  ö n m a g u k a t m in ő síte tték ), te h e tsé g ü k e t tek in tv e  v o ltak  k ö z tü k  
jo b b  so rs ra  é rd e m e se k  is. (D e vajon , h a  v a lak i teh e tség es  e m b e r képes 
ily en -o ly an  o k o kbó l k ö rü lrö h ö g te tn i m ag á t, az  é rd em es-e  a  jobb  so rsra?)

Á m  n e m  e rrő l a k a rta m  szó ln i, h an em  a  k á rty a -m o ttó k  k ö zö tti k ü 
lö n b ség rő l, a rró l, h o g y  eg y  ily en  m o ttó  m en n y ire  k ép es  k o rszak o k a t 
je llem ezn i, m in ő síten i.

H á n y sz o r  h a llo tta m , s in k áb b  n a g y a p á in k tó l, m in t ap á in k tó l: Ti 
á ld o z a ti n e m z e d é k  v a g y to k . A z  eszem m el tu d ta m  ig azu k a t, d e  sz ív em 
b ő l u tá lta m . M ert h á t m i is fék te len ü l v id á m a k  v o ltu n k , n a g y o k a t n e v e t
tü n k , h á z ib u liz tu n k , k irá n d u ltu n k , v is z o n t m in d e n b e n  é re z tü k  a z é rt a  
k o rlá to k a t. F ia ta lo k  v o ltu n k , s  m ég is  p o n to s a n  tu d tu n k  egy -ké t d o lg o t; 
p é ld á u l , h o g y  so sem  le sz ü n k  g a z d a g o k , m é g  a  tisz tes n y u g a ti jó lé te t sem  
k ö rn y é k e z h e tjü k , n em  fo g u n k  az u n a lo m ig  u tazg a tn i, h acsak  n em  sz ü 
lő v á ro su n k  és  a m a  h e ly  k ö zö tt, a h o v á  ta n u lm á n y a in k  v égez téve l k ih e 
ly ezn e k . K é t "n ag y ” leh e tő ség  k ín á lk o zo tt sz á m u n k ra  az  ifjúkorban : az  
eg y e te m  e lv ég z ése  és a  d is sz id á lá s . N o  jó , e lv ég e z tü k  az eg y e tem et, s ha  
sz e re n c sé n k  v o lt, m é g  e g y  jobb h e ly e t is k ifo g h a ttu n k  u tán a , aho l el 
le h e te tt  v ise ln i az  é le te t. M ég  m in d ig  fia ta lo k  v o ltu n k  és n ag y o k a t 
n e v e ttü n k , a z tá n  m ég  m in d ig  fia ta lok  v o ltu n k  és n a g y o k a t n ev e ttü n k , 
a z tá n  m é g  m in d ig  fia ta lo k  v o ltu n k , c sak  a  n e v e té sü n k  le tt eg y re  ro ssz 
k e d v ű b e  m e r t  v ég té re  is ’b e le f ia ta lk o d tu k "  és b e le n e v e ttü k  m a g u n k a t 
a  k ö z é p k o rú s á g b a  és a  k ö z é p sz e rű  éle tv ite lbe . F ia ta lo k k én t n em  k ü ld te k  
m in k e t p é ld á u l k ü lfö ld i ta n u lm á n y u ta k ra  (ú tlev e lü n k  sem  ig en  volt), 
m e r t  h á t "o ly an o k  v o lta k  az  id ő k  s a  v iszonyok". M a m e g  m á r  nem  
k ü ld e n e k , m e r t  n em  v a g y u n k  fia ta lok . E bbő l a  sz e m p o n tb ó l is ig a z u k  
v o lt a  n a g y a p á k n a k : á ld o z a ti n e m z e d é k  v ag y u n k .

N a  és  ezek  a  m a iak ?  H á t igen , ő k  m á r  íra th a tn a k  k á rty á ik ra  ak á rm it 
(va jo n  m ed d ig ? ); h a  o tth o n ró l "jól v a n n a k  e leresz tve", u ta z h a tn a k  is; ha  
ü g y e se k  és  fő leg  ü g y e sk e d ő k , ak á r  m e g  is g a z d a g o d h a tn a k ; b e ju th a tn a k  
az  e g y e te m re , s  h a  v a n  ö sszek ö tte té sü k , k ü lfö ld i ta n u lm á n y i ö sz tö n d í
ja k a t is sze re z h e tn e k , sz a b a d o n  v á la sz th a tn ak : v issza jö n n ek -e  v ag y  k in t 
m a ra d n a k ; és v ég ü l o tth a g y h a tjá k  a z  eg y e tem et, h a  rá jö n n ek , ho g y  az  
é g v ilá g á n  se m m ire  sem  jó az , h a  "n in csen ek  jól e leresz tve" o tth o n ró l, h a  
n em  ü g y e sk e d ő k , és  n in c sen ek  ö sszek ö tte tése ik . V an v is z o n t eg y  b eh o z 
h a ta tla n  e lő n y ü k  v e lü n k  szem b en : m in k e t jól m e g ta n íto tta k  a rra , ho g y  
p é n z t csak m u n k á v a l lehet sze rezn i, ő k  v iszo n t tu d ják , p é n z t it t é s  m o s t 
csak p é n z z e l leh e t, s ő t  kell sze rezn i. K özben  fia ta lok , n ag y o k a t nev e tn ek , 
a z tá n  m é g  m in d ig  fia ta lo k , és n a g y o k a t n ev e tn ek , a z tá n  m ég  m in d ig  
fia ta lo k , c sak  a  n e v e té sü k  lesz eg y re  ro sszk ed v ű b b . A  tö b b ség ü k rő l, 
d ö n tő  tö b b sé g ü k rő l b eszé lek , ak ik  ta lán  so sem  ju tn a k  el P á riz sb a , s  a 
k ö z e p e sn é l v ag y  az  e lv ise lh e tő n é l is a lac so n y ab b  lesz az  é le tsz ín v o n a 
luk.

E gy  tá rsa d a lo m  a k k o r  egészséges, h a  a tö b b ség n ek  legalább is e lv i
se lh e tő  az  é le tm in ő ség e . D e  n em  tu d o k  o ly an  tá rsa d a lo m ró l, am e ly n ek  
a k á r  e g y e tle n  e g y e d e  k é tsz e r  leh e tn e  fia ta l. U tá n a  m e g  m ily en  m en tség e t

tolálunk? MÓZES ATTILA

Konstancai római lelet

KIRÁLY LÁSZLÓ Az ir o d a lo m  h a tá r a i
V an  e g y  le g e n d á m , 

n e k e d  a d o m .
D e  m i t  is  k e z d h e tn é l  

e g y  le g e n d á v a l?
E s te  b e k o p o g  

a b la k o d o n .
A z tá n  le fe k sz ik  

fű v e l- fá v a l.

M a d á r  le h e t , 
v a g y  fe lh ő , c se rje .

H a l, m e d ú z a ,
"z ö ld  te n g e rá r" .

K alifa , a k i 
s z ö k n e  b ö lc s e n ,

d e  v á r  r á  S z á m  a r k a n d b a n  
a h a lá l .

N e  s a jn á ld , h o g y  
s e m m it  s e m  é r te sz .

H a  é r te n é l ,  
le g e n d a  s e  v o ln a .

Á tv á g o d  m a g a d  a 
já r h a ta t la n  e rd ő n .

M e g fe le d k e z e l 
r ó la m  s  ró la .

C s a k h o g y  m é g  e g y  
le g e n d á m  a  t ie d .

E g y ü t t  k e ll  é ln e d  
e  le g e n d á v a l .

E s te
k in é z e l  a b la k o d o n .

A z tá n  le fe k s z e l 
fű v e l- fá v a l .
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SZŐCS ISTVÁN

Elmeháború
Az egyik könyv címe, amivel 

ma a piacról hazatértem: Para
pszichológiái háború.1 A másiké: 
Tiltott találmányok.2 Felütöm a 
könyvterjesztők lapjának friss 
számár; a Hónap Könyvei rovat 
így kezdődik: 0 Általános művek 
00 A tudomány és kultúra alapjai: 
"Megmagyarázhatatlan... Misztéri
umok, tér, idő, agyhullámok, föl
dön kívüli világok, új hori
zontok..."

Agyhullámok... m orfondíro
zok. Es: tér, idő...

Minden ideggyógyász sokat 
mesélhetne róla, hogy a paranoi
ás, azaz üldözési mániás betegek 
téveszméiben milyen gyakran 
szarepeinek ma sugarak, ame
lyekkel figyelik és üldözik őket; 
amelyek befolyásolják lelkiálla
potukat, hangulatukat, amelyek 
vad vágyakat vagy halálos kö
zönyt keltenek bennük s meg
fosztják  őket akaratuk tó l. 
Egyáltalán: mindazt, amit hajda
ni korokban az ördög, a Rossz, a 
Tisztátalan, boszorkányok, kísér
tetek mesterkedéseinek, ártal
mas befolyásának, egyszóval: a 
Sátán incselkedéseinek tartottak, 
a modem időkben elsősorban a 
mentális zavarokkal küszködő 
szem élyek törekednek tudo
mányos alapon, fizikai jelenség
ként magyarázni.

Minden szerkesztő beszámol
hat arról, hogy évtizedek óta a 
legtöbb kezdő és dilettáns szerző 
leggyakrabban előforduló szavai 
közé tartoznak a tér és idő, sőt 
idótér, és téridő, a végtelen, a sugár
zó-, azt, hogy "hol volt, hol nem 
volt", a meseírók sem úgy folytat
ják manapság, hogy "az Óperen
ciás tengeren is túl", hanem hogy 
"időn-teren túl, a hipertérben, 
ahol a kurta farkú génsebész túr, 
turkál az élők jövőjében"...

És manapság? A Parapszicho
lógiái háborúról szóló könyv tarta
lomjegyzéke üyen fejezeteket 
sorol fel: Új titkos fegyver: a pa
rapszichológia (a rövidség ked
véért nevezhetnénk parapszi- 
hának); A parapszi a kémközpon
tok és hírszerző ügynökségek fi
gyelm ének központjában; A 
távolbalátás és a távolból befo
lyásolás katonai alkalmazhatósá
ga; A h ipnózis a biológiai 
hadviselés új fegyvere?; A múlt 
és a jövő együtt létezik a jelennel; 
A pszichotrónikai háború már 
meg is kezdődött? stb. A leglé
nyegesebb aspektus: hogy az ok
kult és a fizikai jelenségek közti 
határvonal kezd elmosódni, a 
normális és az abszurd jelensé

gek kiegyenlítődnek a paranor- 
mális jelenségekben. (?)

Persze, ilyesmiről az ember 
már évtizedek óta nagyon sokat 
olvashatott; ami kevésbé közis
mert, hogy két orosz asztrofizi- 
kus, Kozürev és N azanov 
1980-ban olyan műszeres csilla
gászati megfigyelésekről-méré- 
sekről szám olt be, am elyek 
egyidőben mutatják egy égitest 
adott pillanatnyi helyzetét, to
vábbá azt a helyzetet, amit az égi
testnek el kellett foglalnia, 
amikor elindult róla az a fény, 
amelynek a megérkezése ma 
egyáltalán észlelhetővé teszi vé
gül azt a helyzetet, amit akkor 
foglal el, amikor a földi megfi
gyelőpontról elindult fény vagy 
más sugár-jel metszeni fogja pá
lyáját.. Tehát, ha egyszerre szem
lélhető múlt, jelen és fövő, fennáll 
köztük az átjárhatóság lehetősége is 
minden irányba...

Ugyanüyen meglepő újság az 
is, hogy már évtizedekkel ezelőtt 
sikerült ugyancsak orosz ideg- 
gyógyásznak lefényképeznie 
őrültek látomásait; (Krohalev, 
1974. Perm) vagyis a szem nem
csak befogad, hanem ki is vetít 
képeket! Különösen Oroszor
szágban.

Nem kevésbé érdekes, hogy 
amíg hadügyminisztériumok ál
tal fenntartott intézetek a legna
gyobb titokban végzik effajta 
kísérleteiket, időnként szándéko
san adatokat, híreket szivárogtat
nak ki kutatásaikról, köztük 
feltehetően álhíreket és téves 
adatokat is; ehhez képest elhal
ványul érdekességben az a tudo

mányos megfigyelés, hogy adott 
elektromágneses sugárzások segítik 
vagy hátráltatják a gondolatátvitelt, 
és így tovább.

A parapszihá-röl szóló könyv 
élén három mottó áll.

Az első: Nem állítom, hogy le
hetségesek voltak, csak azt, hogy 
megtörténtek e jelenségek. (Sir Wil
liam Crookes)

A második: Köztem és egy őrült 
között csak annyi a különbség, hogy 
én nem őrült vagyok. (Salvador Da
li)

Végül a harmadik: A tudo
mány és az ostobaság a legköltsége
sebb dolgok közé tartozik (Celan)

Két kérdés alakul ki a fentiek 
alapján: 1. vajon a világ maga is 
az őrület felé halad, a létezés ma
ga is egyre inkább abszurd; 
avagy szándékosan őrjíti meg va
laki (valami) az emberiséget? 
Esetleg az egész földi világot? 2. 
Egyszerűen arról van-e szó, hogy 
gyenge idegrendszerű emberek 
érzékenyebbek nem csak a bioló
giai, hanem a fizikai jelenségek 
változásai iránt is, mint ahogy di
lettánsok vagy gyenge képzettsé
gűek is lehetnek fogékonyabbak 
a szellemi változások tendenciái
ra?

(Az 1977-es földrengéskor 
egyesek egy-két, mások fél- és 
negyedperccel hamarabb kiro
hantak a színházteremből, mint 
ahogy a földindulás megkezdő
dött.)

Másrészt köztudott, hogy a 
modem időkben a tudományos 
akadémiák voltak a legfőbb aka
dályai egyes tudományágak fej
lődésének. (Vigasztalódjunk, 
fizikában is; nem csak nyelvé
szetben és történettudomány
ban!) Emiatt idézik Bráncu^i-t: A 
tölgyfa árnyékában semmi sem nő
heti ***

Az eddigiek összefüggésében 
figyelemreméltó, hogy éppen

nagy fizikusok és feltalálok, te
hát a leglogikusabb elmék közt 
találni olyan személyiségeket, 
akiknek életútja s részben mun
kássága kapcsolatba került az 
okkultizmussal vagy "a legzava
rosabb miszticizmus" jelenségei
vel.

Közülük ma megint divatba 
jön Nikola Tesla, a hosszú évtize
dekig majdhogynem teljesen el
fele jte tt (inkább úgy tűnik: 
szándékosan elhallgatott) felta
láló és fizikus. Csak menetköz
ben idézzük fel Newtonról, hogy 
ő, a klasszikus fizika nagy tör
vényalkotója, később "misztidsta" 
tanulmányokat írt, amelyeknek 
nagy részét mai napig nem is érti 
sérüld, vagy — nem meri érteni.

Tesláról legtöbben cseh villa
mosipari termékekre gondolnak, 
emiatt cseh születésűnek is tart
ják (pl. Celan is), holott horvátor
szági szerb volt; a szakm a
belieknek pedig eszükbejut a tes
la, a mágneses indukcióvektor 
mértékegysége. T-Vs/m2... Elis
mert tudományos érdeme a vál
tóáramú rendszerek feltalálása 
és kidolgozása, elhallgatott, 
vagy vitatott eredményei (nem 
beszélve a rádiózásban elért út- 
töréseiről, lásd Tesla-tekercs) 
többek közt a "rejtélyes" energia- 
források, "szabadenergiák" ki
használásával kapcsolatosak, 
mint a gravitáció vagy a kozmi
kus sugárzás "hasznosítása", do- 
mesztikálása; vagy a vákuum 
-energia.

Tesla alakja nem fizikus mi
volta miatt foglalkoztat; inkább 
azért, hogy rendkívüli intelligen
ciája, sőt látnoki képességei elle
nére is üzletfelei gyakran 
átverték. Mert, ahogy mai szóval 
mondanák, "nem volt marketing 
stratégiája".2 Mindjárt az elején, a 
nagy vetélytárs, Edison, "a Men- 
loe parki varázsló". Amikor Ni
kola Tesla Amerikába érkezett s 
Edison cégéhez került, az volt a 
feladata, hogy állandóan meghi- 
básodó generátorokat, vezetéke
ket javítson. "Néhány napi 
munka után megtalálta a rend
szer fő hibáit és felajánlotta Edi
sonnak, hogy tökéletesíti 
dinamóját. Edison megértette a 
javaslat lényegét és ötvenezer 
dollárt ígért Teslának, ha megja
vítja mind a 24 generátort... Tesla 
nagyon keményen, éjt nappallá 
téve dolgozott, majdnem egy 
évig, és amikor befejezte, teljes 
sikerrel, főnökéhez ment, hogy 
ezt jelentse és felvegye az ötvene
zer dollárt. Edison azonban a kö
vetkezőket válaszolta: »Tesla — 
maga nem érti a mi amerikai humo
runkat.«".

Edison továbbra is fúrta őt, a 
rá jellemző leleményességgel; 
legfőbb eredményként egyikük 
sem kapott Nobel-díjat. Csak- 
hogy — nem ez az érdekes: Edi
son vetélytárs volt, érthető a
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féltékenysége. Azonban Teslát 
majdnem mindenki fúrta, aki 
hozzáfért! S ami különös: még a 
halála után is. Mintha démonokkal 
állt volna háborúságban.

Amiket Egely könyvéből ol
vasunk, azok is erre vallanak. 
"Ötéves korában családi tragédia 
rázta meg a fiatal Teslát — bátyja, 
Dániel, akit rendkívüli tehetség
gel áldott meg a sors, máig is tisz- 
tázatlan baleset következtében 
meghalt. Ettől kezdve fejlődtek 
ki Teslában azok a szokatlan, ma 
már inkább extrémnek nevezhe
tő tulajdonságok, melyek legin
kább a zsenik jellemzői. Gyűlölte 
például a nőkön a fülbevalókat, 
különösen, ha ezek gyöngyből 
voltak, bár a kristályékszerek 
mindig is elbűvölték, fa nem áll

billen az egyensúlyból vagy re
zeg.”

Sok, más természetű különle
ges képessége is volt, pl. idegki
m erültség állapotában a 
harmadik szobából hallotta az 
óra ketyegését, több méteres tá
volságban a sötétben észrevette a 
tárgyakat stb. Jóstehetséggel bírt, 
például előre látomása támadt 
arról, milyen körülmények kö
zött értesül anyja haláláról; má
sokat vonatszerencsétlenségtől 
mentett meg megérzései által, de 
— saját magára nézve egyáltalán 
nem tudott jósolnil Amikor felta
lálta a váltóáramú dinamót és 
motort, ami "az egész műszaki 
civilizációban fordulópontot je
lentett", azt látta előre, hogy azon
nal gazdag és híres /esz!... Ez bizony

sára pénz akkor a Monarchiában 
nem került... Ha került volna, a 
Monarchia műszaki téren a vüág- 
elsők közé jut!... Vigasztalhat, 
hogy a franciáknak sem volt Tes
lára pénzük; ment tovább Ameri
kába!... Amikor 1936-ban 80. 
születésnapját ünnepli a világ, a 
Pázmány Péter Tudományegye
tem rektora latin nyelvű levéllel 
üdvözölte, a Tudományos Aka
démia nevében pedig Vojnovics 
Géza német nyelvűvel. Viszont 
Simonja Károly: A fizika kultúr- 
türténete dmű munkájában Tesla 
neve egyáltalán nincs megemlít
ve!1 2 3

A legértékesebb magyar vo
natkozású életrajzi adata azon
ban a következő: "Úgy írja 
életrajzában, hogy 7-8 éves korá

hatta a kámfor illatát, rendkívül 
rosszul érezte magát tőle... ha egy 
folyadékkal megtöltött edénybe 
négyzet alakú papírt ejtett, rendkí
vül rossz ízt érzett a szkjában... Né
ha egészen váratlanul, hirtelen, 
vakító fény kíséretében tárgyak, 
helyszínek jelentek meg előtte, 
de annyira valósághűen, hogy 
olykor nem tudta őket megkü
lönböztetni az igazitól... Ezt a fur
csa, rendkívü l erős vizuális 
tehetségét 17 éves korában fogta 
be arra, hogy a találmányait a 
szeme előtt megformálja, elkép
zelje a legapróbb részletekig, 
úgy, hogy lássa őket akár műkö
dés közben is. így készülékeit... 
gyakorlatilag a fejében kipróbál- 
íratta, sőt emlékiratai szerint azt 
is látta, ha a készülék valahol ki

nem vált be. Éppen elég nyomor
ban és mellőzésben volt még ré
sze ezután is.

Ennek a titkára vajon ki és mi
kor jön rá? Miért gyűlöli az em
beriség a nagyjait? (A volgai 
bolgároknál a nagyon okos em
bert fel is akasztották. Nem e vi
lágra való, mondogatták; menjen 
az istenek közé.)

S akkor már térjünk rá a ma
gyar vonatkozásokra. Tesla több 
évi grád, majd prágai tartózko
dás után Puskás Tivadarékkal 
való kapcsolata következtében 
Budapestre jön 1881-ben; itt teszi 
meg a váltóárammal kapcsolatos 
nagy felfedezését, majd ugyan
csak Puskásék támogatásával 
megy tovább Párizsba, mert "e 
sajnálatos, találmánya kiaknázá

ig gyenge és bizonytalan jellem 
volt... írja, hogy egy ismert ma
gyar író Abafi dm ű könyve vál
toztatta meg életét. Ettől kezdve 
a bizonytalan kisfiúból rendkívül 
szívós, kitartó, szorgalmas, hatá
rozott egyéniség lett".2

Hányán nem olvastuk el ide
jében az Abaßt? S hányán olvas
ták el hiába? Például a kolozsvári 
magyar színház évfordulóján pá
lyadíjat nyert dráma, a Nagyratö- 
ró szerzője?

Ám végül is térjünk vissza az 
elmeháborúhoz. Ami, bevallhat
juk — különben Celan is írja —, 
ősi gyakorlat. A mongoljárás ide
jén például az ütközetek előtt az 
arcvonal bal szélén felsorakozott 
sámánok és varázslók mindenfé

le rémlátomások előidézésével 
igyekeztek megrendíteni serege
inket; épp, mint ma a mass me
dia!

Nagy veszély most azért állt 
elő, mert a fizika is segédkezet 
tud nyújtani a mágiának. Min
den nagy elme találmányának 
sorsa az lett, hogy egészen apró 
elmék használták ki; apró töp- 
pedt, zsigorás elmék. Az elmehá
borúban is lesznek őrmesterek és 
tábornokok — vajon most az 
egyszer e fegyverek nem fognak 
rájuk úgy visszanézni, hogy ki
ejtsék őket a kezükből, vagy az 
elméjükből?

A világirodalom fontos feje
zetei szólnak póruljárt bűvész
inasokról. Ez a mi reményünk.

M ostanában, úgy tűnik, 
mindaz, ami ellen évszázadokon 
át boszorkánypöröket folytattak, 
előjön; hogy megmérkőzzék a 
kockafejűekkel? Nem várható-e, 
hogy e világméretű eszmecsere 
folytán a vajákosok kockafejekké 
változnak, az akadémikusok pe
dig bűbájosokká?

Szerintem csak az előbbi fog 
bekövetkezni...

Hogy kell megszerkeszteni 
egy kockafejet hipertérben? Fd- 
tehetően nagyon nehezen, mert 
"az esetek jelentős részében kife
jezetten tiltott azoknak az effek
tusoknak a vizsgálata, melyek 
előrevinnék a természet ezen 
szférájának megismerését... az 
intézményrendszer feladatának 
tekinti minden olyan kutatás d- 
nyomását, ami a hipertéri jden- 
ségekkel kapcsolatos".2

Úgy tűnik, a természet is ide
genül tekint a kockafejűekre, a 
cubusokra és az incubusukra. 
Ezért van az, hogy korunkban a 
kockafejűek tojásfejűeknek ál
cázzák magukat!

Jellemző és a dolgok végső 
természetére vonatkozólag dön
tő informádókat hordozhat az a 
körülmény, hogy kockavillám 
nincs, de gömbvillám van... Vala
mi jelentőséggd bír az is, hogy 
Tesla a villámokkal éppen máso
dik budapesti tartózkodása al
kalmából kezdett foglalkozni.

"A gömbvillámkutatásokat a 
Postabank támogatja".2

Toró Tibor fizikus elmélkedik 
azon, vajon a tudománytörténet 
miért nem akar tudomást venni 
a nagy matematikusról, Palágyi 
Menyhértről?

Szerintem Tesla detrajzának 
beható tanulmányozása megad
ná számára is a választ.

1 Eugen Celan: Razboiul pa- 
rapsihologic. Editura Teora. 
1993. Bukarest

2 Egdy György: Tiltott talál
mányok. Kométás Kiadó. 1992. 
Budapest

3 Könyvvilág. 1993. május, 
Budapest

3



HELIKON

KENÉZ FERENC VERSEI

Tizenötödik budapesti vers
M ily  pom pázatosak a ha ttyúk és 
sasmadarak, irgalmatlan köreiben 
az égnek, alázuhanásokkal, felröppenésekkel 
tornyot, csak tornyokat mérnek, 
hogy szerettem volna, hogy szerettem  
volna hattyú, sasmadár lenni én is, 
ágy kerülni be az egekbe, ahogy 
az egy kisfiúnak szép is, valahogy úgy, 
ahogy a kovács a kovácsműhelybe 
lép be, ahogy a kerékgyártó elő tt 
a jtó t n y it  felesége, lebegni úgy, 
szárnyakon, az égben, m in t aki fö ld it 
csak csipeget s valami másról van szó  
egészen, aki m ia tta  kerékgyártó is 
lebegni akar az égben, hiába nyitná  
a jta já t a felesége szépen, s libbenne 
fö l a kovács is, nagy bőrkötényében, 
röppennének utánuk m egvasalt kerekek, 
s áld csak elhasalt a réten, m ind
mind utánuk röppennének, hattyúk, 
sasmadarak k ö zö tt kalimpálnának mind 
a gyerekek, eget-érten, szerettem  
volna úgy kerülni be az egekbe, 
m in t áld fö ld jét égre cserélte, 
és sasok s ha ttyúk kö z t hajolva, csak 
tornyot, csak tornyot mér, halomra, 
nem gondol többé földi létre, másra, 
se a búzaszemre, sem a lenthagyott 
ikes igára. Se a kerékgyártóra, 
se a kovácsra. így szállnak há t ma is 
nélkülem h a ttyúk és sasmadarak 
irgalmatlan köreiben az égnek.
Tornyot mérnek. Tornyokat mérnek.

Huszonharmadik budapesti vers
Igen, a trófeák o tt  vannak, 
kétségkívül. Beragyogják a házat.
A  vadászok elhíresültek. A  félvér 
szem élyzet egy-egy vendégjárás elő tt újra 
és újra kipucoválja a régi trófeákat 
s a legendás vadászcsizmákat. Midőn 
a vendég megérkezik, olyan minden, 
m in t amilyennek remélte: jó l látható, 
hogy vér nem tapad a trófeákhoz, 
a csizm át mocsok nem érte. Bor, kacsa 
és vadászkaland egyszerre kerül terítékre, 
a távoli vendégnek semmi sem sok: 
fülel és em észt gondolkodás nélkül, 
m in t kilövés e lő tt a trófeás állatok.
Hogy hogyan is vo lt igaziból?
Hogy hányán vesztek a mocsárba s 
hányat is koncolt fö l az állat?
Hogy k ik  és kiket rúgtak el a sajkáktól, 
odavetve, persze, hogy "Bocsánat!", 
hogy hány kézen és életen á t került a trófea 
e szétsugárzó házba  —  nem tárja fö l a ház ura, 
a h áza t nem hozza lázba. A  lá tsza t 
a kibic eledele - s  az Úr étke a m agyarázat 
A  vendég elmegy, ahogy jö tt . S otthon 
gyártani kezdi majd legott, s ajánlja 
utcahosszat az elhíresült, papírból kivágott 
hasonmás trófeákat.

Tizenkettedik budapesti vers
Egy ékszerbolt megnyitásához
nem küldözgetnek szét semmiféle meghívót.
Egy ékszerbolt megnyitása a lehető 
legközönségesebben s legdemokratikusabb an 
történik. Megnyitják.
A z  u tcát nem lehet kirekeszteni.
Á llunk s nézzük a csodát.
Lepkegyűjtők, katonanóta-írók, salabakterek.
Állunk meghívó nélkül, megrendültén.
Számolgatjuk a szédületesen kavargó hópelyheket.
Egy kicsi sajgással a szívben,
hogy egy tapodtnyival mégis nagyobb teret nyert
életünkben az a világ, amelyből
ki vagyunk rekesztve. Ehhez tényleg fölösleges
le tt volna meghívót osztogatni. No ugye.
A  pillanatnyi révület után lassan 
szétszélednek a felékszerezett, biborba-bársonyba 
bujtatott, rókabundás utcaseprők —  s ajkukról 
i t t  is, o tt is felcsendülnek a kedvenc

Tizenegyedik budapesti vers
A z olvasók mostanság 
a Kenéz-verseket szeretik a 
legjobban. Szoktam  hallani 
a villamoson és az autóbuszon:
Te, baszd meg, olvastad a 
legújabb Kenéz-verseket?
Ilyenkor rettenetesen elcsodálkozom: 
baszd meg, m iért is szeretik annyira 
a villamosok és autóbuszok utasai 
manapság a Kenéz-verseket?
Bizonyára azért, m ert a 
villam os és az autóbusz utasai 
manapság oly ritkán ju tnak  
Kenéz-versekhez, hiánycikk 
a Kenéz-vers, m in t mondjuk, 
az elefánt füle. Egy-két 
beavatott tud róla, 
ám különben nemigen lehet 
hozzájutni, i t t -o t t  eldugva 
talán, baszd m eg már ha egyáltalán 
el lehet dugni valahol is 
az elefánt fülét.

operaáriák.

Szederjessy A ndrás szobra

mmm
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MÁTYÁS B. FERENC

Szó szerint
és képletesen

... megízlelni! —, legyen bár romlott, s úgy közelebb hozzád, 
vagy ártatlan, s akkor felejthetetlen is!

Am csak percegtél az ágy szélének vetett sípcsontokkal, légy 
módjára, mi vigyáz, nehogy beleragadjon az édes szócsöppekbe: 
kész felrepülni, bár nem feladni a lakomát —

— Vedd észre, hogy győztes vagy, ember!
— Én? — hőköltél vissza.
— Persze! Győzedelmes! Hidd már el, hogy nem álmodsz! 

Hogy sikerült végre! Gyere, uralkodjál, ember, és nyald meg 
utánam mind a tíz ujjadat!

— Részeg vagy, írisz.
— Használd ki, ha mentségre van szükséged mindenáron.
— Nem. Nem erre gondoltam... Illetve igen. Szóval, hogy 

megnehezíti a dolgot, amiért nincs akadály... Szokatlan... Hihetet
len...

— Könnyen meggyőződhetsz.
— Könnyen... Ez az!
— Értem — lélegzett mélyet írisz. — Verni szeretnél...
— Megőrültél?!
— Gondolhatnád közben, hogy apám s én a gyermeked...
— Ne... Ne bomolj már...
— Csak az arcomat, ha kérhetlek, azt ne üsd...
— De hát eszemben sincs megütni téged!
— Köszönöm — mondta. Hangjában őszinte hála remegett. 

Ismét megcsillant az üveg, ismét megróttad volna, hogy megárt
hat neki, de már kiokosodtál: bizonyára közeledésként értelmez
né gondolkodásodat, és tovább uszítana magamagára, szemedbe 
vágva, amire gondolni is csupán elvétve mertél: hogy tehetetlen 
vagy, mert nem bírod feltörni az éveid lerakódásából összeállt 
lelki betokosodottságod burkát, azt a gátlásrendszert nem bírod 
leküzdeni, melyhez szíved szerint ugyan semmi közöd, mégis 
majd'ötven éve munkálkodsz érette, s melyet a legpontosabban a 
társadalmi lét megannyi ága-bogának: erkölcsrendszerének ne
vezhetnél,

a KÉNYSZERŰ győzelmének az ÖSZTÖNÖS fölött, 
vagy mondhatnád: többséginek az egyénivel szemben, 
"mivelhogy rend kell a vildgba./a rend pedig arra való,/hogy ne 

legyen a gyerek hiába/s ne legyen szabad, ami jó"- menekültél megint 
idézetbe félhangosan, a mellékeset játszva, de írisz nem neszeit 
fel, számára egyértelmű volt még a világ, és tiszta sor az élet: adni 
és kapni a születéssel nyert mérték-tartalmak szerint, azaz feltöl- 
tekezni csordulásig és válogatatlanul az élet lehetséges adomá
nyaival,

akár veled is, ahogyan csak akarod, szó szerint és képletesen 
akár,

ahogyan te is beszerezted valamikor életre szóló gátlásaidat, 
csak válhass a "köznek díszére, önmagad keservességére",

hiszen a tudás megfoszt a megismerés örömétől — mondhat
tad volna, hogy elrettentsd a lányt, s közben elrejthesd, mennyire 
szánalmas vagy, s hogy ez ÍGY JÓ NEKED, 

hogy kiegyeztél már sorsoddal, 
megtanultad: a fájdalom, bár szélsőséges, mégis érzés, 
hogy számodra a LEMONDÁS a legnemesebb élmény!, mert 

nem vesz igénybe, nem srófolja tovább a romlandóságodat, 
hogy vágyad: önmagaddal hasonlatosnak megmaradni min

denáron és minden elkövetkező pillanatban is, akár sejtosztódni 
tudó lények: sorozatinak és állandónak tehát... Mit kezdhetnél 
akkor a kivételes és nem mindennapi élménnyel: egy fiatalka lény 
örömének titkával?

"Kinek titka van — magányos", tanítják évezredek óta mind
hiába a napkeleti bölcsek, megértethetted volna hát egy felkínál- 
kozó lánnyal, hogy ennek felismerése a kellő pillanatban

1
 számodra inkább győzelem, mint megkapni őt, s azáltal örökre el 

is veszíteni akképpen, ahogyan a bizonyság nyúlfarknyi ténye

semmisíti meg a reménykedés és a vágyakozás akár teljes élet
hosszra is beosztható gyönyörűségét?... Es szinte már mennyiségi 
volt, amit éreztél, és kósza múlandóság, amivel helyzeted kecseg
tetett, minek törekedtél volna hát a bizonyításra...

írisz — gondoltad, pedig ott feküdt előtted az ágyon, 
és horkolt. S te boldog voltál. A lány elaludt, mintha csak 

megértett volna,
és ezek szerint nem szenvedtél csorbát...
Nem szenvedtél volna? — nyilall beléd.
Az amphiteátrum körkörös romja — földre hullott, megköve

sedett glória, kihűlt fénykoszorú, kocsonyás holdfénnyel teli po
rond, melyen megjelenítheted emlékeid bármely mozzanatát —, 
belemosódik a szemeden szétterülő könnycseppek fátyolosságá
ba, és lelked ámok-képei visszatérnek beléd, a helyükre,

hűvös van, a távolból mintha a Duna kotyogását is hallanád, 
s a Margit-sziget partjainak vízmosta surrogását is... Zsibbadt 
érzékeid becsapnak,

már nem vagy biztos abban sem, hogy tartasz-e még egyálta
lán szamárfület magadnak?... Mondják, hogy minden tisztulást 
előbb fokozott zavarosság előz meg, egyféle bonyolultság, mely a 
lélek és a test összeférhetetlenségéből következik, a tűz és a víz 
példázata szerint, melyek — köztudott—jól megvannak egymás
sal, míg egyik a másikába nem próbál mami. Csakhogy ez elke
rülhetetlen, bekövetkezik előbb vagy utóbb éppen az antagonista 
mivoltukból adódóan,

mi hát akkor e lelki idióma, mellyel nem bírsz sehogyan sem 
szót érteni?,

mi hát az érzés, mi megtart és kivet magából egyazon fordu
lóban?,

mondhatni: rágatlanul...
És máris azon tűnődhetsz, hogy torkán akadhat-e saját sorsá

nak az ember, vagy csupán már ízetlenné korosodtál, netán rágós 
vagy és emészthetetlen magamagadnak így, majd'félévszázado- 
san... Tűnődhetsz, merenghetsz, latolgathatsz, beleélheted magad 
a saját lelkiállapotodba,

hamisíthatsz akár. Minden hiába... Immár a dolgok előterébe 
korosodtál sajna: a halál előszobáját járod, ahonnan vissza-visz- 
szatekintésed is határozott bennebb-nyomulás, 

a Lét él így nemi életet veled,
hiába ellenkeznél tehát: töredéknyi kapálódzásod is hamisítat

lan kéjmozgás, 
coitus!,
melynek felső fokán orgazmus a halál...
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FEKETE VINCE

Delirium tremens
Akkoriban, abban a városká

ban, a csöndízű terek, szecessziós 
hangulatok kisvárosában, ahol a 
korzón rezesbanda andalító ke- 
ringőit lebegtette a szél, míg apró 
zászlókkal, sípokkal, kürtökkel 
sétáltak fel-alá a hegy ölén sze
m érm etlenül megkapaszkodó 
kisváros lakói (egy kis Monarchia 
— gondoltad —, vagy akár egy 
FelUni filmben — tetted hozzá — 
); azokon a hosszú estéken, vidéki 
bolyongásaid idején, m indig 
meghatározott órában, amikor a 
közelben lassan kihunytak a fé
nyek, s lámpád pislogása is már 
egyre fakulón közelített az álom
hoz, kezedből a könyv csendesen 
arcodra borult, s valahonnan, ta
lán túlról, talán az álomból egy 
hang szólt hozzád, és hirtelen 
kint feldübörögtek az autók (?) 
vagy csak az örvénylő szél (?) és 
valami élesen ablakodnak csapó
dott, és egy hang (mélyről?, túl
ról?, fentről?) szólított. "Hívott, 
Uram? — válaszoltál önkéntele
nül. Készen vagyok"— visszhan
gozták elhalón a falak nagyon 
messziről.

Azon a napon, amikor apám 
diazepam és jó adag vodka gőzé
től bódultán, borult elmével az 
eső utáni, köhögős hangulatú K- 
hely állomásán a vonat alá fe
küdt, mert elege volt (augusztus 
tizenhárom, baljóslatú nap, de 
nem péntek), barátnőm, miután 
kezem remegve végigsimított 
ölén, mellén, a fura, bizsergető ér
zéstől jólesően végigborzongva 
váratlanul óriási pofont kapott, 
feldúltan vágta be orrom előtt az 
ajtót, s még visszakiáltotta: "Ele
gem volt...", aznap, az ázottkréta- 
szagú levegőből mintha egy
szerre csak felszippantva, vala
mire végérvényesen rájöttem, va
lamire, ami jelen volt életemben, 
ami apró jeleit hagyta maga 
után...

Azt, hogy a halált előre meg
érzem, vagyis hogy rövid idővel 
a Nagy Kéjúr kiszemeltjének 
m egboldogulása (szabatosab
ban: a földi terekről való távozá
sa) előtt, kettőnk egyik utolsó 
találkozásakor, egy kimerevített 
pillanatban, vagy egy hirtelen 
csavarin tással eláÚított hangfosz
lányban (mint egy óriási mag
nón), nem csak az utóbbi 
alaposan rekonstruált, képről 
képre, mozdulatról mozdulatra, 
szóról szóra újrafelépített és 
elemzett "utolsó találkozásunk", 
szemünk végső, sokat sejtető 
összevillanása, szavaink, ígérete
ink, egyezségeink "hiteles", de 
már csak az én tulajdonomban

"fennmaradó" forgatókönyve ta
núsíthatja (bizonyítanom nyilván 
annál nehezebb, mert a Másik ha
lála után csak magam lehetnék 
erre a koronatanú, s amit így ter
mészetesen a kutya sem hisz el 
nekem), hanem az utóbbi időben 
fülcimpám éktelen viszketése, il
letve szemem sarkának megállít
hatatlan remegése is. Egyszóval 
mindezek gyanút kelthettek vol
na bennem, ha egyáltalán jelentő
séget tu lajdon ítok  nekik. A 
szemrángást sokszor még maguk 
az eljövendő "áldozatok" is észre
vették, s mint közönséges, ám 
bennük irántam szánalmat éb
resztő nyavalyát fogadták (egyi
kőjük reum ának, m ásikuk 
idegbetegségnek tulajdonította), 
s alkalmasint ők hívták fel rá fi
gyelmemet, mi az isten, a szemed 
sarka harmónikázik, nem ártana, 
ha egy orvosnak megmutatnád. 
Eleinte még hajlottam jótanácsa
ikra, remélvén, hogy megmene
külök a kellemetlen érzésektől; 
akkor még nem sejtettem, miféle 
titkos és végzetes előjelek bol
dogtalan birtokosa vagyok. A 
körorvos felírt valamilyen -dlint, 
mellyel alaposan be kellett ken
nem minden éjjelre, vagyis lefek
vés elő tt inkrim inált test
részeimet. Az eredmény sem ma
radt el, pár napon belül elhullott 
minden szempillám, a szemöl

dököm, sőt már a tarkómon is 
apró tisztások kezdtek mutatkoz
ni. Nyilván azonnal abbahagy
tam a kezelést, nem véve még azt 
a fáradtságot sem, hogy vissza
menjek orvosomhoz és kifejez
zem hálámat.

Tulajdonképpen az apám ha
lálától eredeztethető minden, in
nen szám íthatom  kivételes 
képességem lokalizálását, vagyis 
hogy felfigyeltem rá, és számba- 
véve mind a halál előtt közvetle
nül folytatott beszélgetéseinket, 
arra is rájöttem, hogy ő tökélete
sen tudta, hogy nekem "tudomá
som van" az ő nem sokára 
bekövetkező haláláról. S az állo
máson, aug. 13-án, amikor az 
utánfutóban ülve a sínek mellől 
lepedőkbe felszedett, a zötyögés- 
től tehetetlenül ide-oda billenő 
test mellett, melynek szabályosan 
levágott feje egy pokrócban a de
rekánál volt, s fülcimpám ismét 
éktelen viszketésbe kezdett, nem 
sokkal utána már szemhéjam is 
remegett, akkor, immár teljesen 
m egvilágosodva nézhettem  
szembe a bizonyossággal, s azo
nosíthattam a Halál diszkrét és 
félreérthetetlen előjeleit. S amint 
a hidegháztól a nyárdélutáni kö
dös szürkületben hazafelé ballag
tam, kezemben apám sínek közül 
felszedett gyökérkalapjával s le
szakadt fülű táskájával, benne az

érintetlen tízóraival meg egy 
vodkásüveggel, alján kevés ital
lal (amit azonnal felhajtottam), 
eszembe jutott az azelőtt napi es
te (hétfő), amikor eljövet kilósért, 
mélyen a szemembe nézett, majd 
karomat megragadva hosszú 
ideig szót sem tudott szólni, csak 
folytak arcán alá a könnyek. Szá
nalmas látvány volt, fején alig 
volt haj, kövér izzadságcseppek 
gyöngyöztek homlokán, s alá
perdülve arca árkaiban köny- 
nyekkel fo lytak  össze. 
Időközben keze fejével végigtö
rült homlokán, s éreztem, hogy 
egész testében remeg.

"Nincs többé, nincs többé" — 
hajtogattam, becsukván magam 
mögött a kaput. Utolsó mondata: 
"Nem tudom, még találkozunk- 
e?”, éreztem (sőt tudtam), hogy 
nem kérdés, hanem állítás, s azt 
is, hogy nem látjuk többé egy
mást. Nyugtalan álmom volt ak
kor éjjel, végül is apámtól kellett 
"búcsút vennem", aki másnap 
meg fog halni. Aztán hajnalban 
az első, furcsa bizsergést éreztem 
fülemnél, mint majd annyiszor 
később, például, amikor az öt P- 
hez címzett kocsmában Lacival 
dedzgettünk, alig pár hete nő
sült, épp asszonyának játékossá-- 
gát ecsetelte buzgón, miközben 
egymás után öntögettük le az 
áporodott tetűpor-illatú konya
kot, elnyomtatva valami zöldes 
mifélével, kint gyorsan sötéte
dett, s az októberi égen rózsaszín 
fények viliództak, már akkor 
tudtam, hogy neki is meg vannak 
számlálva napjai, fülemben éles 
bizsergés lüktetett, szemhéjam 
remegett, "reuma", mondta Lad, 
"mutasd meg magad egy orvos
nak", s ezzel le is volt zárva 
ügyünk, jobban mondva nem 
egészen, mert a kotyvalék hatá
sára egész éjszaka hánytam, me
zítláb szaladgálva a harmatos 
udvaron a hűvösen világító csil
lagok alatt. Pár hét múlva, utazás 
közben ért a hír: fürdőkád, forró 
víz, szívstopp. Nyugodt lehet
tem volna, hisz már előre "tud
tam", de borzalmasan felizgatott, 
hetekig nem aludtam, szívem
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fájt, s kerültem, amennyiben le
hetett, mindent, ami számomra 
őt idézhette... Apámmal történt 
beszélgetésem  utáni éjszakán 
persze még nem sejthettem, hogy 
ez csak a kezdet, a jel, ami majd 
végig fog kísérni. Forgolódtam 
ágyamon, míg reggel felé aztán 
elaludtam. Három nap múlva 
apámat nem sirattam el, könny 
nem jött a szememből; miközben 
a búcsúztatóban révült tekintetű, 
remegő hangú papunk az eré
nyeiről,, érdem eiről beszélt, 
eszembe jutott, milyen nagyokat 
veszekedtünk ketten, meg hogy 
mikor időnként együtt laktunk, 
ötletszerűen hogy el-elyert. Meg 
persze a nem ritkán disznó vic
cek, a beugratós történeteink, 
amikor az Öreg Isten jött elé a 
Puzsi patakán két lóval s egy terű 
fával, közben mint egy-egy ötle- 
jes, akkorákat köpött és cifrákat 
káromkodott a lovaira: "Az öreg 
istenit a fejeteknek, gyí!", majd 
összenéztünk, leesett a tantusz s 
felröhögtünk. Másik: egy alka
lommal, tizenéves korom utolsó 
éveinek egyikében beloptam az 
ablakon szobámba frissen szer
zett barátnőmet, nagyanyám, aki 
az udvar felőli ablakból észrevet
te a dolgot, s mivel ez nem szere
pelt a házi törvények  
"engedélyezett" listáján (magá
nak jó pontokat szerezni, vagy 
csak merő becsületességből?), 
apámat próbálta felébreszteni, 
hogy rögtön üljenek törvényt fö
löttem, természetesen (és hála is
tennek) ez nem sikerült, mert ő 
nem szakította meg álmát, vi
szont másnap foghegyről megje
gyezte: "azért a házunkból nem 
csinálunk kuplerájt". A pap ép
pen arról beszélt, h*gy milyen jó 
munkásember volt, és rátért a ko
molyság és odaadás mintapéldá
jaként is em legetn i, nekem  
viszont apám ifjúkori (amikor 
még nem ragadta magával az al
kohol, mondaná anyám), nem 
éppen szemérmes története jutott 
eszembe, melyet néhány pohár
ka után, szűkebb körben nagy 
garral és meglehetősen kihegyez
ve adott elő; "egyedi" élményről 
lévén szó (a nászéjszaka ügyes
bajos, de leginkább bajos dolgai
ról), amibe, természetszerűleg 
csak az asszonynak lehetett vétó
ja (amit, élve a lehetőséggel, fülig 
pirulva, de jókorákat nevetve Id 
is használt anyám), de apám nem 
törődött, mostmár teljesen felvil
lanyozva a hallgatóság kíváncsi
ságától, ízesen adta elő a "szent" 
éjjel megszentségtelenítésének 
történetét: be akarván mutatni if
jú feleségének a hátulról pozíciót, 
a mindkettőjüknek meglehető
sen új és szokatlan helyzetben 
(gyomorideg meg minden közre
játszhatott) egy diszkrét és báto
rító szándékú szellentésből majd 
íélméternyi sárga és émelyítő 
bűzt lehellő csík csattant a még

soha nem használt, keményített 
lepedőn, s a női érintetlenség bi
zonyítéka helyett a férfiúi ártat
lanság m ind terjedelemben, 
mind illatban sokkal nyomosabb 
képe büszkélkedett, immár el- 
kendőzhetetlenül, a nászágyon.

Bubafej, aki a helyszínelő ez
redes mögött állott, s aki "civil
ben" csak egyszerű részeges volt, 
s aki rendszeresen éjféli kocsmá- 
zásaiból hazatérve feleségét bu
sásan elverte, ha az ism ét 
hitetlenkedve fogadta a bizony- 
gatást kivételes képességéről, mi
szerint belelát egy méterre a 
földbe, most ott szorgoskodott a 
sínek mellett, elakadó lélegzettel 
a kezemet szorongatta, s mielőtt

ide adta volna a táskát meg a ka
lapot, fontoskodva félrehúzott, 
kezem újból megszorítva, hogy 
legalább egy korty vodkát kap
hasson az üvegben levő mara
dékból. Engem fura érzés kerített 
hatalmába: nem kell többé apám 
elől dugdosni az italt, kifinomult 
szimatával a legképtelenebb he
lyeken: csizma szárában, tyúk
pajtában, gabona közé rejtve, az 
istállóban, a szénában, minden
hol egyenesen ráment az alkohol 
számunkra oly biztosnak tűnő 
rejtekére. Anyám találékonysá
gát dicséri, hogy utoljára a pincé

ben ásott gödörbe rejtett el tíz li
ter pálinkát, melyet gondosan 
deszkával, majd földdel takart, és 
erre hordtuk rá az őszi termést, a 
két szekér krumplit, ami egész 
tavaszig nyomós akadályt gördí
tett apám alkoholéhsége elé.

Barátnőmet nyári, vidéki bo
lyongásaim egyik állomásán két
ségek és gyötrelm ek között 
hányódva ism ertem  m eg, s 
mindjárt az első, bátortalanul el
hadart szavak, s a kékes fényben 
rángatózó, ziháló tánc után tes
tünk lázasan simult egymáshoz a 
recsegő heverőn, az egy szál 
légyszaros villanykörte pislákoló 
fényében. Apám haláláig alig ta
lálkoztunk, tovább szólított

nyugtalan vérem, s egészen vé
letlen futottunk össze augusztus
13. reggelén. Egy sötét lebuj sa
rokasztalánál üldögélt, kezében 
poharat szorongatott, s üvegesen 
bámult bele a semmibe. Éreztem, 
haragszik. Szó nélkül ültem le 
mellé, nehezen viselte a némasá
got, úgyhogy egy óra múlva már 
ágyamon kutattam erogén zóná
it. Apámat nem ismerte, a szem- 
sarok- és fülcimpa-szimptóma 
sem kerülhetett szóba, barátnő
met ez valószínűleg nem is érde
kelte volna. Boldog voltam , 
mellette hevertem, szibarita-éle-

tem, ami annyiszor szálka volt 
apám szemében, most is kielégí
tett és valamiféle kimondhatat
lan nyugalommal töltött el. Bár 
nehezemre esett kérdéseire ala
pos és kielégítő válaszokat ad
nom, igyekeztem, lehetőleg ne 
vegye észre, hogy gondolataim 
másutt, más tereken száguldoz
nak. "Szeretsz?" — kérdezte em
lékeim ben, előző  találkozá
sainkkor, míg kényelmesen el
nyúlt az ágyon. Most azt gondol
tam, ha m egkérdezi, fejébe 
húzom a padlóvázát, s azt mon
dom neki: "Cukorral vagy anél
kül?" Kedvesem nem kérdezett 
semmit, ahelyett édesdeden el
aludt, szája szélén nyálcsík vá
gott vékony árkot, s nedves 
foltba gyűlt össze a párnán. 
Mennyi idő telhetett el így, nem 
tudhatom. Apám halála foglal
koztatott, a tegnap esti szavai, 
"tudtam", hogy meg fog halni, 
csak azzal nem voltam tisztában, 
hogy ennek milyen módját vá
lasztja. Fülcimpám viszketését 
éktelen dörömbölés előzte meg: 
Bogdan hadnagy állott az ajtó
ban, álla leesve, mint a kaptafa, s 
időnként ideges rángások futot
tak végig a testén, torkán furcsa 
nyöszörgés jött ki. "Hogyan?" — 
azt kérdeztem. "A vonat... síne
ken... itt... az állomás..." Becsuk
tam az ajtót, kedvesem jóízűen 
nyögdicsélt. A padlóvázát lassan 
felemeltem. Az üveges szekrény 
táblái tompán puffantak a pad
lón, s a repedések, mint meg
annyi apró villám  cikáztak 
szerteszét, a poharak is csöröm
pölve kihulltak, elvegyülve a vá
za fekete cserepeivel. Kedvesem 
a zajra nyílként pattant fel, idege
sen kapkodta magára ruháit, el 
akart rohanni, bal kézzel megra
gadtam a csuklóját, visszahúz
tam, kelletlenül engedelm es
kedett jobbkezem kalandozásai
nak. Kicsit megnyugodott, vál
tamra hajtotta fejét és m ég 
hallottam, amint a fülembe súgja: 
"Szeretsz?”. Teljes erővel vágtam 
arcába, kitépte magát a kezem
ből, felkapta táskáját s felrántotta 
az ajtót. "Megbolondultál! Ele
gem volt..." A végét nem hallot
tam, a lépcsőház sötétje gyorsan 
elnyelte hangját, cipőinek sietős 
kopogását.

Az utánfutón ültem, a trakto
rista erős gázt adott, apám teste 
mintha élne, hátramozdult, s utá
nunk Bubafej, Fukszi Férd s Lo
vas Bandi Pista kezeit láttam 
integetni: "Részvétem!, Részvé
tem"! "Hülyék" — gondoltam. 
"Van is ilyen! Hülyék". Megtapo
gattam a zsebemet, a kenőcs ná
lam volt, s ahogy lassú mozdu
latokkal el kezdtem kenni füle
met, arcomat, fejemet, nyakamat, 
az eső utáni szellő a traktor füst
jével keveredve szárította a kenő
csöt.
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Korszerűtlen példázat
a helyzet hatalmáról és a szellem tisztességéről

— Kós Károly és a "Termés" 1943-as ankétja —
II. (Befejező rész)

A Helikon írói munkaközösség marosvé- 
csi találkozója, melyre 1926-tól 1939-ig kivé
tel nélkül minden esztendőben sor került, s 
amely ez idő alatt az erdélyi magyar szellemi 
építkezés egyik legjelentősebb fóruma volt, 
1940-ben is és 1941-ben is elmaradt. Nyilván
való, hogy a kisebbségi körülmények között 
létrejött életalakító formák időleges elejtésé
be az egykori világpolitikai fejlemények is 
belejátszottak, de a "nemzeti fegyelem csend
je" és a döbbenet korábban említett némasága 
ugyancsak ott volt az okai között. Mindene
setre a belvederei döntést követően a heliko
ni írók csak 1942 nyarán ültek ismét össze: ez 
volt a 15. s egyszersmind az utolsó marosvé- 
csi találkozó. Az augusztus 14-16-án lezajlott 
találkozón kissé megfogyatkozott számban 
vettek részt az erdélyi írók: néhányan közü
lük kívül rekedtek az új országhatárokon, de 
olyan is akadt — igaz, hogy csak egy-kettő 
—, aki hátat fordított a helikoni eszmények
nek: a népi elkötelezettség és a demokratikus 
értéknyitottság szellemének, s az együttélő 
nemzetek testvérútjait kereső közügyi maga
tartásnak.

A tanácskozás résztvevői áttekintették, 
mit végzett az írói munkaközösség a létrejöt
te óta eltelt másfél évtized alatt, s meghány- 
ták-vetették azt is, milyen feladatokat 
kívánnak magukra vállalni, s milyen alapel
vek szerint akarnak dolgozni a továbbiak
ban. A találkozó befejeztével elfogadott 
nyilatkozat, nézetünk szerint, az erdélyi ma
gyarság e századi históriájának, vagy leg
alábbis a transzilván krédó történetének az 
egyik legszomorúbb dokumentuma. Csak 
sajnálni lehet, hogy az "Édes Erdély, itt va- 
gyunk"-kai érkezett hatalom prepotendája 
miatti fölháborodásnak, a magyar jövendő 
alakulásával való felelősségteljes törődésnek 
és a kor rontásaival való határozott szembe
szegülésnek e nagyszerű dokumentuma 
mind ez ideig elkerülte az eszmetörténeti ku
tatások figyelmét. Közismert pszichológiai 
jelenség, hogy a számára kellemetlen emlé
keket, a lélek nyugalmát zavaró kognitív ele
meket az emberi tudat igyekszik mielőbb 
kivetni magából. Bizonyára a társadalmi tu
dat is hasonlóképpen működik. Mindazáltal 
szeretnénk remélni, hogy az itt felemlített 
eszmetörténeti mulasztás esetében nem erről 
van szó.

Kovács László hagyatékának gondozója, 
néhai Kovács Lászlóné Kádár Ilona, aki a 15. 
helikoni találkozó megmaradt iratanyagát is 
őrizte, s aki első kézből ismerte a Marosvé- 
csen történteket, egyik, Marosi Ildikóhoz in
tézett, 1967. július 29-i levelében arról 
számolt be, hogy az írói munkaközösség nyi
latkozatának eredeti változatát Tamási Áron 
fogalmazta meg, a törléseket és módosításo
kat pedig Kós Károly és Kovács László esz
közölte rajta. A jelenlevő írók mondatról 
mondatra haladva részletekbe menően meg
beszélték Tamási szövegét, s ott, ahol szüksé
gesnek vélték, enyhítettek a hangvételén,

helyenként pedig egész passzusokat kihúz
tak belőle. "Azok olyan kemény dolgok vol
tak" — írta A Helikon levelesládájának 
összeállítójához intézett levelében Kovács 
Lászlóné —, hogy az írók "nem tehettek 
egyebet."19 De ami a nyilatkozat végső válto
zatában benne maradt, az adott körülmé
nyek között az is szentségtörésnek számított. 
A 19 jeles erdélyi magyar tollforgató, köztük 
Bánffy Miklós és Kemény János, Jékely Zol
tán és Molter Károly, Kós Károly és Tavaszy 
Sándor, Szentimrei Jenő és Tamási Áron által 
aláírt nyilatkozatban ilyeneket olvashatunk: 
"Természetes és logikus lett volna, ha Ma
gyarország felelős kormányszervei és szel
lemi vezetői a visszacsatolt Erdély 
újjáépítésében a múltbeli tapasztalatok nyil
vánvaló tanulságaira" támaszkodnak. "De a 
hazatérés után két esztendővel is azt kell 
megállapítanunk, hogy ez nem történt meg." 
1940 után "olyanok hívattak felelős feladatok 
elvégzésére" Erdélyben, akik "ez országrész 
külső és belső sajátos alkatával, viszonyaival, 
történelmével és közvetlen múltjával" nin
csenek tisztában. "Új, ismeretlen intézmé
nyek és szervezetek egyik napról a másikra, 
bár kétségtelen jóindulattal, de kellő tájéko
zódás nélkül veszik birtokukba az erdélyi 
szellem és lélek minden munkaterületét, ve
szélyeztetve sok mindent, amit oly nehezen 
építettünk."Minden, amit az elmúlt két esz
tendőben a budapesti kormányzat Erdély
ben végzett vagy kezdeményezett, az ún. 
"központosítás" jegyében állott. 'Meg kell 
mondanunk,hogy (...) a központosítás he
lyes, de mai gyakorlati formájában nem a 
magyar egyetemesség és igazi egység erősí
tését szolgálja, hanem az ősi tájegységekben 
kipróbált erőket sorvasztja el. Á túltengő bü
rokratizmus természetes ellensége az öntu
datos és magabízó nemzeti társadalomnak. 
Vak és süket szolgákká neveli az állam pol
gárait. Kiöli az egyes ember kötelező felelős
ségtudatát a kisebb és nagyobb közös
ségekkel szemben. De kiöli a közösségek fe
lelősségtudatát az egyénnel szemben is." A

V erespataki rom án aranybánya-birtokos háza

Segesvári szász ház

központosítás csak "a természetes lehetősé
gek és a hasznosság határain” belül lehet "üd
vös és kívánatos". "A századok óta más 
viszonyok és igen sokszor más sors követ
keztében sajátossá alakult erdélyi lelket és 
szellemet éppen úgy nem lehet alföldivé, 
vagy éppen pestivé átgyúmi, mint ahogy a 
Királyhágót nem lehet eltüntetni, vagy 
ahogy Gyergyóban csak a bolond akarhat 
tokaji bort szüretelni."20

Á harmincas-negyvenes évek eszmetör
téneti ügyeiben kevésbé járatos olvasó, de a 
"toronyiránt" módszerét kedvelő pozitivista 
sietség is esetleg úgy vélheti, hogy az 1942-es 
marosvécsi találkozó és az azon elfogadott 
írói nyilatkozat megidézésével, sőt már az 
1940-41-es Tamási Áron-cikkek fölemlítésé
vel is jócskán eltértünk dolgozatunk tulaj
donképpeni tárgyától. Némi 
félrekanyarodást készséggel elismerünk, de 
úgy ítéljük meg, hogy érzékeltetni akarván 
azt a politikai, szellemi és szociálpszicholó
giai közeget, amelyben a Termés szerkesztői a 
kor magyar eszmeáramlatain és a nemzet 
gondjain-bajain végigpásztázó 1943-as an- 
kétjukat megszervezték, erre óhatatlanul 
szükség volt. E nélkül semmi esetre se tud
nék megfelelőképpen mérlegelni, hogy mi
lyen terhe-súlya volt — és a szavak közvetlen 
denotativ tartalmán túlmenően milyen hely
zeti jelentése — annak a kérdésnek, amelyet 
Szabédi és szerkesztőtársai az ankét során- 
Kós Károlyhoz intéztek: "Időszerűnek látja-e 
ma is az erdélyiség gondolatát?"

A  Termés szerkesztői nagyjából akkor 
kezdtek hozzá az ankét megszervezéséhez, 
amikor a 'Magyar Református Diákok Soli 
Deo Gloria Szövetsége" és a M agyar Élet 
Könyvbarátai"-nak társasága, Püski Sándor
ral az élen, az 1943 augusztusában tartott, s 
ma méltán történelmi jelentőségűként emle
getett Balatonszárszói Találkozó előkészíté
sén m unkálkodott. Az ankéton való 
részvételre fölkérő körlevelük tanúsága sze
rint, melyet összesen húsz írónak és társada
lom tudósnak  küld tek  el, Szabédiékat 
elsősorban az egykori magyar művelődési 
életben és a világnézetek csörtézése terén 
megfigyelhető baljós jelenségek késztették 
arra, hogy szellemi leltárkészítést kezdemé
nyezzenek. Alapvetően az eszmék mozgásá- 
ra-kavargására figyeltek, mert úgy tartották 
— s bizonyos fokig kétségkívül igazuk volt 
—, hogy ami e tekintetben az országban vég
be megy, az a társadalom általános állapotára 
és a jövő várható alakulására nézve is sok 
mindent sejtetni enged. A leginkább az ideo-
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HELIKON
lógják és a rájuk építkező politikai mozgal
mak egyre növekvő intoleranciája nyugtala
nította Szabédiékat. Az 1943. június 10-én 
kelt körlevelükben arról írtak, hogy a magyar 
szellemi élet darabokra szakadozott, "az el
különülés és a fejetlenség veszedelme fenye
get", "minden gondolat ellenséget keres 
magának és minden gondolat egyeduralom
ra tör", "az elfogultság, érdek és szenvedély" 
szüntelenül azon van, hogy az értelmet le
igázza és "a rabul ejtett gondolatot" a maga 
kizárólagos szolgálatába állítsa.23

Az ankét indítékait és célját fölvázoló kör
levélhez, amelyet minden címzettnek azonos 
szöveggel küldtek el, a Termés szerkesztői egy 
másik levelet is mellékeltek, s ebben kinek-ld- 
nek, szakmai illetékességétől és az általa kép
viselt eszmei-világnézeti irányzattól függően 
valamilyen "testre szabott" kérdést tettek fel. 
Kós Károlyhoz Szabédiék mint "az erdélyiség 
gondolatának legjelentősebb képviselőjéhez" 
fordultak. Azt kérdezték tőle, hogy "lát-e 
olyan hatóerőt" a transzilvanizmusban, "ami 
a mai világátalakulásban a három itt élő nép 
sorsát valamilyen irányban befolyásolhatná? 
Elképzelhető-e ma, a nemzeti elkülönülések 
idején, hogy akárcsak a művelődés területén 
is, az együttélésnek olyan termékeny légköre 
alakuljon itt ki, amelyben — a múlthoz ha
sonlóan — három önálló kultúra kiteljesedése 
következhetik."22

Társadalmi-nemzeti sorsfordulók köze- 
ledtén, a történelem gyeplőtépő megtáltoso- 
dása idején rendhagyó mód súlyossá válik 
szinte minden kérdés. Kós Károly azzal a 
megállapítással kezdte ugyan a válaszát, 
hogy "az erdélyiségnek a felvetésére ma az 
idő alkalmatlan és a helyzet kényes", ám e 
megállapításban nyomát sem találjuk az eva- 
zív magatartásnak, a félreoldalgó, gyáva 
köntörfalazásnak. Kós nem akar kitérni a ne
ki szegzett kérdés elől, inkább csak a válaszát 
igyekszik a rezerváltnak ható bevezetéssel 
nyomatékosítani. Emlékeztet arra, hogy "mi
csoda kavarodást" okozott, ménnyi "gyanú
sítást és gyűlöletet" eredményezett — az ő 
szavai ezek — az első világháború utáni 
években a transzilván eszme színrelépése. 
"Gyanús és bélyeges lett sokak szemében az 
—írja Kós —> aid magyar létére Erdélyt merte 
vallani hazájának és Erdély sorsát a magáé
nak — minden körülmények között. Szepa
ratista, egységbontó, hűtelen, sőt áruló lett a 
neve annak a magyarnak — figyeljünk oda 
jól, mert érdemes odafigyelnünk az író-archi- 
tektusra! —, aki nem tudta és nem akarta

L
K alotaszegi m agyar jobbágy-ház

megtagadni a maga erdélyi voltát és nem 
tudta eltitkolni a maga erdélyi gondolkodás- 
módját" S ha ez így volt másfél-két évtized
del ezelőtt — folytatja Kós, nyilván az 
egykori nagy szkizma-vitára utalva —, még 
inkább így van ma. Az erdélyiség gondolatá
nak a felvetése ez idő szerint "még kénye
sebb", "mert a kedélyek— érthető okokból — 
(még) ingerlékenyebbek, a nemzet és ország 
jövője hajszálon függ a kiszámíthatatlan sors 
kezében, Erdély maga két darabba vágott, 
véres, vonagló lehetetlenség, és hát: hadiálla
pot van és cenzúra is..."23

Válaszának érdemi részében Kós Károly 
alapjában véve 1943-ban is ugyanazt mon
dotta, amit úgyszólván egész életében állha- 
ta tosan h irdete tt: m inthogy Erdély 
megmásíthatatlan földrajzi, történelmi és 
kultúrmorfológiai realitás, ezért létezik erdé
lyiség is, s ha létezik, sajátos históriai hivatás 
hárul rá. Teleki Pált, a földrajz nagynevű pro
fesszorát idézte Kós, majd a történelem és 
segédtudományai, az antropológia, néprajz 
stb. megállapításaira hivatkozott, hogy végül 
kimondhassa a maga makacs-szép caeterum 
censeo-ját: "Erdély külön egység, természettől 
adott, változhatatlan egyéniség. Minden

Torockói m agyar háztípus

mástól különböző adottságokkal, életfeltéte
lekkel és lehetőségekkel, amelyekhez mind
annak, ami itt valaha is élni, munkálni, 
szaporodni és termelni akart és tudott, alkal
mazkodnia kellett a természet rendje és ren
delése szerint."

A Termés szerkesztőinek arra a kérdésére, 
hogy "elképzelhető-e ma, a nemzeti elkülöné- 
sek idején", vagy remélhető-e legalább a jövő
ben "az erdélyi népek békés együttélése" és 
alkotó együttmunkálkodása, Kós Károly 
csak ennyit válaszolt — s a szavaiban itt buk
dácsolt a legalacsonyabban a derűlátás —: 
"Példa van rá, tehát elképzelhető, sőt hiszem, 
hogy megvalósítható is (...) De ennek olyan 
feltételei vannak, amelyek az Erdélyen kívüli 
és körüli impériumok mai politikai elgondo
lásai miatt nem tudnak érvényesülni.

A Szabédiéktól megfogalmazott és Kós 
Károly elé odaállított kérdéskötegben volt 
egy harmadik kérdés is, mégpedig az, hogy 
vajon az erdélyi népek nemzeti érdekmegha
tározottsága és kistáji kötöttsége, etnikai-kö
zösségi transzcendenciája és regionális 
affinitása összeegyeztethető-e egymással? 
Kós Károly 1929-ben megjelent Erdély című 
kultúrtörténeti vázlatának egyik igen fontos 
bekezdését parafrazálva azt kérdezték az író-

Székely nemesi kúria________________________

tói, hogy "mikor »ejti el« valamely itt élő nép 
Erdélyt? Amikor erdélyiségének elébe helye
zi nemzeti vágyait [...], vagy amikor lemond
va ösztönző [!] nemzeti vágyairól, önmagát 
»ejti el«...?” E kissé ügyetlen-zavaros formá
ban föltett kérdés kapcsán, amely végső so
ron a "magyarság" és az "erdélyiség" 
kölcsönviszonyát tudakolta, Kós válasza 
szinte máig sugárzóan fölforrósodott. A 
mondataiban ingerültség feszül, s világosan 
kitetszik belőlük, hogy már a probléma ilyen
szerű megfogalmazásával sem tud egyetér
teni. "Erdélyiség és magyarság — írja — nem 
zárják ki egymást (...) Nem értem, miért kel
lene lemondania Erdély akármelyik népének 
nemzeti vágyairól, nemzete sorsának vállalá
sáról? Vagy talán lemondott-e egyetlen ma
gyar is a magyarságáról, a magyar nemzettel 
való közösségi sorsvállalásáról azért, mert 
erdélyinek mondta és vallotta magát és vál
lalta erdélyi sorsát is?" "Úgy hiszem, hogy 
akik 1919-ben itthon maradtunk, akik vállal
tuk a román állampolgárságot is, a kiszolgál
tatott kisebbségi állapotot is, hogy itthon 
maradhassunk, nem voltunk rosszabb ma
gyarok azoknál, akik innen olyan könnyedén 
kifutottak akkor. Eldobtuk-e a magyarságun
kat akkor, amikor Erdélyt vállaltuk? Bizony 
mondom: ha nem vállaltuk volna mi erdélyi
ek Erdélyt, ha kifutottunk volna mind innen, 
akkor követtük volna el a legnagyobb, a 
legg^ávább árulást magyarságunkkal szem
ben.

Kós Károlynak ezéket az itt idézett meg
fogalmazásait nyilván több szempontból s 
tüzetesebben is taglalni lehetne. Egyik-másik 
mondata kétségkívül megérdemelné, hogy a 
múlt közügyi fölismeréseit a jelen társadal
mi-politikai lehetőségeivel és szükségleteivel 
szembesítő igény hosszasabban is eltűnődjön 
rajta. Egyszersmind tagadhatatlan, hogy az 
író-építész szövegében a sorok között olyan, 
jórészt a transzilvanizmus irodalmi foganta
tásával és erkölcsi-esztétikai szubsztandali- 
tásával összefüggő előfeltevések is 
meghúzódnak, amelyeket ha önmagukban 
véve tán nem is, de a Termés ankétja óta eltelt 
ötven esztendő tapasztalatai okán föltétlenül 
megalapozatlanoknak kell minősítenünk. 
Miként egyik nemrégiben közölt tanul
mányunkban is hangsúlyoztuk26, Kós Károly 
transzilvanista krédóját, s az erdélyiséget 
mint közösségi eszmerendszert, szellemi- 
művelődésbeli értékorientációt és társadalmi 
közügyi magatartásformát általában is sok 
tekintetben bírálni lehet. Túlságosan nagy

» » » >  folytatás a 10. oldalon
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fontosságot tulajdonított a társadalmi élet 
természeti előfeltételeinek, az ember és az 
otthon, a környezet és a kultúra szimbiózisá
nak. Erdélyt túlságosan homogén adottság
ként kezelte, történelmileg, társadalmilag és 
a népei közötti viszonyokat illetően túlontúl 
egységesnek hitte. Tárgyi realitás képét öltöt
te magára benne az óhaj, és a közösségi re
mény törvényévé tétetett az esetleges.

Ismételjük: a transzilvanizmusban két
ségkívül sok koncepcionális fogyatékosság 
volt. Az a posteriori okosság, amely nézetünk 
szerint, Ka nem előre tekint, vagyis ha nem 

~ igyekszik a priorivá válni, csakis terméketlen 
lehet, kiváltképpen sok kifogásolható dolgot 
találhat benne. Mi azonban itt, közeledvén 
dolgozatunk befejezéséhez, a fogyatékossá
gai helyett inkább valami másegyébre szeret
nénk fölhívni a figyelmet. Nevezetesen arra, 
hogy egy adott történelmi korszak társadal
mi-közösségi törekvéseiben, valamint az 
azokat leképező és dinamizáló eszmei-világ
nézeti képződményekben korántsem mindig 
az jelenti a kivihetetlen-utópikus mozzana
tot, vagy a tárgyilag megalapozatlan elemet, 
ami egy későbbi korszak látószögében, illet
ve egy későbbi fait accompli fényében vagy 
árnyékában akként jelenik meg. Mindez ter
mészetesen fordítva is igaz: ami egy későbbi 
történelmi korszak körülményei között a tár
sadalmi-közéleti tevékenységben sikerrel ke
csegtet, s aminek alapján egy korábbi 
korszak elképzelésein esetleg mosolyogni le
het, az nem biztos, hogy a korábbi korszak
ban is célravezető lett volna. A történelemnek 
nincs semmiféle predeterminált kibontako
zás-iránya, nem dolgoznak benne kérlelhe
tetlen törvényszerűségek; a társadalmi élet 
területén, a körülmények által lehatárolt le
hetőségeken belül minden az ember alanyi
ságából, a cselekvő szubjektum nekifeszü- 
léseiből és ellankadásaiból, küzdőképességé
ből és elgyávulásából, álmodni tudásból és 
távlatvesztésből, az értelem ragyogásából és 
az ostobaság agresszivitásából születik meg. 
Hogy a transzüvanista remények valóra vá
lásának és az együttélő erdélyi nemzetek 
egymásra találásának pont 1943-ban jött vol
na el az ideje, s hogy Kós Károly népi elköte
lezettségben fogant regionalizmusának épp 
a világháború kellős közepén szilárdult vol
na meg a valóságalapja, azt természetesen 
egy pillanatra sem állítjuk. Am azzal a nézet
tel sem tudunk egyetérteni, mely szerint amit 
az író-építész vallott és hirdetett, az nem csu
pán 1943-ban, de mindétig csak puszta áb
ránd, romantikus líra volt. Túl azon, hogy a 
humánum gondolata melletti elkötelezett
ségnek, az értékek immanens demokratiz
musát valló művelődésszemléletnek s a 
föltűrt ingujjú kemény közösségi helytállás 
étoszának mindig van valóságfedezete — ha 
máshol nem is, az elvont társadalmi-erkölcsi 
deziderátumok, vagy ha úgy tetszik: az em
ber nembeli meghatározottságaival is össze
függő kulturális-közéleti categoricus 
imperativusók területén mindenképpen meg
található —, Kós Károly egykori álláspontja 
mögül a tényleges, kézzelfogható történelmi
szociálpszichológiai támaszték sem hiány
zott. Valamelyes mértékben megvolt az még 
1943-ban is. Ennek bizonyítására, úgy véljük, 
elégséges lesz itt fölemlítenünk, hogy Szabé- 
di Lászlóék Termés-béli ankétjára, közelebb
ről pedig Kós Károlynak az ankét során 
kifejtett gondolataira az egyetlen érdemi re
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agálás a román fővárosból érkezett. Ifjabb 
Teofil Vescan, a későbbi jeles elméleti fizikus, 
egyetemi tanár, aki az 1943 őszén indított ún. 
szamosfalvi nyílt nyomozás s a vele járó tö
meges letartóztatások elől menekült át Ro
mániába, a Bukarestben megjelenő Timpul 
1944. február 6-i számában Spiritul Ardele- 
nesc címmel vezércikket szentelt a Termés an- 
kétjának. Nem lenne bölcs dolog, s nem 
vallana történeti érzékre, ha fennakadnánk 
azon, hogy politikai opcióit tekintve Teofil 
Vescan baloldali ember volt, s a megfogalma
zásaiban egy mára már erősen megkopott, 
sőt hitelét vesztett társadalmi eszmény vezé
relte. Figyeljünk inkább a szavaira. Egyebek 
között a következőket írta:

"Akik igazi erdélyiek, azokat nem különí
ti el egymástól soviniszta magatartás, azok 
megértik egymást a valmennyiöknek kijáró 
jogok tekintetében, amiként a múltban is így 
éltek, századokon át a legteljesebb összhang
ban, függetlenül az egyes korszakok hivata
los felfogásától (...)

A történelmi idők velejárójaként rendkí
vüli módon kiéleződtek s az egész világon 
elhatalmasodtak az egyenetlenségek. Hang
súlyozottakká váltak a történeti jogok és kér
dések, holott nem elm életeknek, 
pontosabban szólva nem többé vagy kevésbé

Közszékely ház_____________________________

igazolt történeti feltételezéseknek, hanem 
azon népek önrendelkezésének kellene a 
döntő tényezőnek lennie, amelyeknek a fej
lődését letagadhatatlanul megszentelte a tör
ténelem."

"Mindazáltal az erdélyieknek köteles
ségük van: a történeti döntések egyelőre nem 
tőlük függnek, de azt megtehetik, hogy erő
teljesen ráirányítják a figyelmet minden 
olyan megnyilatkozásra — bárhonnan szár
mazzon is az, mitőlünk vagy a túloldalról, 
románoktól vagy sem, s legyen bár régi kele
tű vagy új, erdélyi vagy idegen —, amely 
Erdély igazi lelkiségét jeleníti meg."

"Éképpen ítélvén meg a dolgokat, úgy 
tetszik számunkra, hogy Kós Károlynak a 
"Termés" című kolozsvári folyóirat őszi ankét- 
ja során tett nyilatkozata az erdélyi elrendel- 
tetés jobbik útján halad. E ritka civil 
bátorságról tanúskodó megnyilatkozásnak a 
félreértelmezése a bennszülött erdélyiek köz
mondásos tárgyilagosságának nem használ
na egy csöppet sem."

"Abban a hitben írtam e sorokat — fejezi 
be cikkét Teofil Vescan —, hogy ha a végső

órában az erdélyiek higgadt és határozott 
szavát is figyelembe veszik majd, az Erdély- x  
ben megvalósult szintézis a Duna-medence, 
sőt talán egész Délkelet-Európa számára bé
keszerző instrumentum lehet."27

Kós Károly szellemi öröksége és erkölcsi- 
közéleti példája iránti tiszteletünk arra kész
tet, hogy Teofil Vescan cikkének az utolsó 
két-három mondatát eredeti, román nyelvű 
változatukban is idézzük. Mindannyian tud
juk, mert eleddig még nemigen volt alkal
munk megfeledkezni róla, hogy amikor 
1983-ban a román kormányzati nacionaliz
mus a "végső megoldás" jegyében széles 
körű politikai-kulturális támadást indított az 
erdélyi magyar kisebbség ellen, az egyik leg
első tette az volt, hogy Kós Károlynak még a 
nevét is anatéma alá helyezte. A hatalom csa- 
hosai az író-architektus ellen elsősorban an
nak 1940 és 1944 közötti megnyilatkozásait 
próbálták kijátszani. Elégtételt Kós Károly 
emlékének nyilván mi nem nyújthatunk, 
mert nem mi voltunk azok, akik "az erdélyi 
történelem határőrét", miként az író-archi- 
tektust egykoron Krenner Miklós nevezte28, 
holtában oly igaztalanul legyaláztuk. Midőn 
tehát Teofil Vescan cikkének zárómondatait 
román nyelvű változatukban is idézzük, ez
zel voltaképpen csak a magunk közösségi 
önérzetét, népünk méltóságigényét, szellemi 
nagyjainkhoz való jogunkat védjük, s ama 
bizonyos — akár létező, akár nem létező, 
mert így is és úgy is reális — transzilván 
szellemmel szembeni kötelességünket telje
sítjük. Teofil Vescan cikkének a befejező ré
sze, a bukaresti T im pu l 1944. február 6-i 
számában, így hangzott románul:

"Judecánd astfel lucrurile, declaratiile lui 
Kós Károly din ancheta de toamná a revistei 
»Termés« din Quj, par sÄ fie pe drumul cel 
bun al destinului ardelenesc. Rastälmacirile 
acestor declaratii de rar curaj civic nu folo- 
sesc intru nimic obiectivitapi proverbiale a 
bastinasilor din Transilvania.

Am scris aceste ránduri in credinta ca 
sinteza realizatá in Ardeal va fi instrumentul 
de padficare al Bazinului Dunarean î poate 
al intregului Sud-Est european, dacä la cea- 
sul final se va tine seama ji de cuvantul chib-
zuit si hotärät al ardelenilor."

*
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19. A  Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh leve

lesládája (1924-1944) II. kötet. Közzéteszi Marosi 
Ildikó, Kriteripn Könyvkiadó, Bukarest, 1979, 
452. old.

20. A z írói közösség nyilatkozata, Erdélyi Heli
kon, XV. évf. (1942) 9. sz. 596-604. old.

21. Termés, 1943. évi nyári kötet, 87. old.
22. Uo. 95. old.
23. Uo. 95-96. old.
24. Uo. 97. old.
25. Uo. 97-98. old.
26. Nagy György: A  kisebbségi helytállástól a 

közösségi desirabilitásig és vissza. A  transzilvanista 
ideológiáról, Korunk, 1993/1. sz. 18-32 old.

27. Prof. dr. T. Vescan, Spiritul Ardelenesc, 
Timpul, 1944. február 6.

28. Spectator [Krenner Miklós]: A  politikus, 
Erdélyi Helikon, VI. évf. (1933) 10. sz. 702. old.
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Kós Károly grafikái
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szöveggyűjtemény szerkesz ti: K  JAKAB ANTAL
W eöres Sándor (Szombathely, 1913. 6. 22. —  

B udapest, 1989. 1. 23.) költő, m űfordító , drám aíró; 
an n ak  a harm ad ik  N yugat-nem zedéknek egyik ve
zéregyénisége, am ely  m á r n em  hisz a költészet 
nem zetm entő , világm egváltó  hatalm ában  és az ala
nyiságban; nem  az élm ényt, az esetlegeset, hanem  
a változhata tlan t akarja m egragadn i (m int Füst M i
lán); ta lán  a legtöbb  arcú, legtöbb szerepet játszó 
költőnk; fenegyerek és koravén bölcs; tü n te tő  játé
kosság  és bölcselő m ítoszidézés békésen együtt él 
nála. Édesanyja, Blaskovich M ária, N agyszebenből 
e lkerü lt szerb  h ivata lnok i család leszárm azottja, 
négy  nyelvgn olvas és beszél, hat-hét éves fiának 
o lyan o lvasm ányokat ad, m in t Shakespeare, Goe
the, M adách, Csokonai. Édesapja, budakeszi Weö
res S ándor, h iv a tá so s  ka to n a tisz t, 1921-i kény- 
szem yugdíjazása u tán  csöngei (Vas m egye) kisbir- 
tokán  gazdálkodik . W eörest m ár elem ista korában 
m egérin tik  keleti és eu rópai okkult tanítások, m isz
tik u s  bölcselm ek. K özépiskoláit Szom bathelyen, 
G yőrött és Sopronban végzi. Rossz tanu ló  és csoda
gyerek. L apokban  először 1928 őszén jelennek m eg 
versei. 1933-tól a pécsi egyetem  hallgatója (történe
lem -földrajz, jog, filozófia-esztétika). 1943-ig, egy év 
kivételével, Pécsen él. 1934-ben, am ikor első kötete, 
a Hideg van, megjelenik, m ár ism ert költő, két éve 
közöl a Nyugatban is. D oktori értekezését 1939-ben 
írja A vers születése cím mel. Fokozatosan eltávolodik 
a Nyugat hagyom ányait folytató költészettől, önálló 
kísérletezésbe kezd. Ezt tanúsítják  Medúza (1944), 
Elysium (1946), A fogak tornáca (1947) c. verskötetei, 
valam in t aforizm a-gyűjtem énye, A teljesség dicsérete 
(1945). U tóbbiból id ézü n k  néhány  esztétikai, etikai, 
lételm életi té te lt:"... a tu d o m án y  és m űvészet hazája 
nem  a lét, az  »esse«, hanem  a lehetőség, a »posse«, 
s ha a létben m egnyilvánul, attól a lét lesz gazda
gabb"; "A teljességben nincs jó és rossz, nincs érdem  
és hiba, nincs jutalom  és büntetés"; 'F igyeld  a törté
nelem ben, a jelen korban  és saját hétköznapjaidban 
a jó szándék , szenvedély, hazugság, erőszak egy
m ásba m osódó  vonulását: m indaz, am it m agába 
véve rossznak, csúfnak, ap rónak  ism ersz, oly har
m óniává szövődik, m in t a felhők vándorlása vagy 
a hegy kúpok  láncolata". M ég fontosabb, am it a Me-

WEÖRES
SÁNDOR

dúza verseinek egybeválogatásakor írt: "Ennek a 
tartalom nak nincs logikai láncolata, a gondolatok, 
m in t a zenem űben a fő- és m elléktém ák, keringe
nek, anélkül hogy konkréttá válnának, az intuíció 
fokán m aradva." E versalkotási m ódszert, a nyelv

rácsot jól szem lélteti az  örvény (későbbi címén: 
Arany kés forog), m ajd a Négy korái m eg a Téma és 
variációk. A sorsangyalok 04 csillagok) keletkezéstörté
nete is (akárcsak az örvényé): halandzsaszöveg  — 
"m agyarítás" —  többszörös átfogalm azás —  ritm i- 
zálás stb. W eöres nem  hajlandó lelkesedni a "felsza
badulásért", a készülő új rendért. 1946-os XX. száza- 
difreskójában pl. ez áll: "Áz égen egy m arad t: a tétlen, 
közönyös lé lek ,/az  U ndor Angyala. M ert m ár csak 
a z utálat, m elynek lelke van. /  H a  lá tnának  az eleven 
fáklyafénynél: őt látnák, az U ndor A n gyalá t,/am in t 
lábával harangoz a ku tyáknak, vagy fü tyülve a ro 
m okra vizel". így aztán  1949-től hét éven át hallgat
nia kell. Legközelebb csak 1956-ban jelenhetik m eg 
tőle "felnőtt" kötet: A hallgatás tornya. Egész pályáját 
felölelő válogatás ez, s ta rta lm azza  a nagyrészt 
gyerm ekverssé vált (de nem  annak  szánt) Magyar 
düdök darabjait is. A zután  hosszú  évekig ism ét csak 
a vüágirodalom  tolm ácsaként és gyerekekhez szóló 
verses képeskönyvekben  szerepelhet a nagyobb 
nyüvánosság előtt. C sak a hatvanas évek közepe 
táján kap  zöld u tat. Az újabb kényszerű  ném aság 
szakaszának term ése: Túzkút (1964), benne az Átvál
tozások szonettfüzérrel. K övetkező kötetében, a Me
rülő Satumusban (1968) bukkan  föl a Psyché-versek 
első fürtje, m ely később a kitalált XIX. sz.-i költónő 
— hallatlan  játékhajlam m al és beleérző képességgel 
összekoholt —  élettörténetévé terebélyesedik. 1977- 
ben adja közre Három veréb hat szemmel c. gyűjtem é
nyét a m agyar költészet m élta tlanu l elfeledett m ű 
velőinek verseiből, ő  m aga egyébként így  véleke
dett az utókorról: "N em  áh ítok  sikert és dicsőséget 
a jelentől, m égkevésbé a jövőtől. A kö ltők  úgy  gon
dolnak az u tókorra , m in t csalhatatlan isteni ítélő
székre; ped ig  taknyos csecsemő, örüljön, ha kicse
rélem  a vizes pelenkáját, nekem  ne  osztogasson 
babért. B irkózzék velem , m in t kisgyerek az apjával, 
és a birkózásban erősödjék. M ihelyt szám ára elfo
gadhatóvá leszek, szabályokat és gátakat farag  be
lőlem: m ég  sírom ban is azokkal tartok , akik nem  
tisztelik rám fogott vagy valódi rigolyáim at, bátran  
tú llépnek a bearanyozott hülyén, olyan kezdem é
nyek és tetők  felé, am üyenekről én nem  is á lm odha
tok."

Macska
Simaselymü a szórom, karcsú a testem és fogaim hófehérek, 
ezért kegyel a legmagasabb úr, dél piros papja, kilenc mély bók

a nevének.

Hálótermében, nagy vánkoson alszom, selyemszőröm szétsimul a
selymen,

hátamat álom puposítja, rózsaszín orrom a földre emyed és nincs
ki üyenkor zavarni merjen.

Dél-papja zsarátnok-színű ruhát hord, a bojtok a földig érnek, 
de meztelen volt, hogy ölébe vett, kilenc mély bók a nevének.

ölébe vett, szivére szorított, zümmögött két zárt ajka között, 
mint a folyó, ha kiszökött a zöld ínyú hegység fogsora közül és

sások ezrébe öltözött.

Ott tipródtam az ölében én, nyolc karmom a húsába mélyedt, 
dél-papja combján kiserkedt a vér, kilenc mély bók a nevének.

Olyan kegyes volt és a vérét testes kehelyben fogta föl és megkínált
a kehellyel,

de én csak tipródtam és mosakodtam, mivel már jóllaktam az este 
kaláccsal és elefántcsont-szinü tejjel.

ó  dúdolt, halkan zümmögött, két zárt ajkán rezgeti az ének, 
sós könnye a számra hullott, földoromboltam dél-papja ölén, kilenc

mély bók a nevének.

Most vánkosomom fekszem, körülöttem mindenféle tálak, 
rajtuk mécsesek égnek, háromlábú vékony állványokon állnak.

De két csukott szemhéjam alatt, mint fehér bél a töretlen dióban,
ragyogóbb mécsesek égnek, 

dél-papja értük és helyettük alszik, az arca lisztes, a homloka kő,
kilenc mély bók a nevének.

(1931)

A csillagok
Tág tető láng-ormai
nem átallnak a görcsös útnak
díszt és rangot osztani.

Párkányok fehér mosolya, 
bontakozó csók bársonya 
függ a magasban, forr a mélyben 
fájdalom és mámor kerekében.

Kulcsos könyv betü-lelkei 
lábalják a gyík-fejű lámpát, 
az eleven bőr villogását 
szüntelen teremteni.

Fal-szegély fény-kútjai 
szállnak a lompos ballagásra: 
gyík-ujjak mindennapi 
zárulása és nyílása.

Tág tető láng-ormai, 
kulcsos könyv betü-lelkei 
lanyha port puha illanással, 
lomhaságot ütem-vonulással 
nem szűnnek betölteni.

Párkányok fehér mosolya 
pőreség izzó havában, 
mozdulatlan bontakozásban: 
zengő "mindig és soha".

Ó, a fakó fold iszonyú láza! 
vázzá száradó virága! 
győzik e lázat ontani 
tág tető láng-ormai, 
égi év örök világa!

Mélyén a ködös áradatnak 
ütem bodrai rejlenek, 
görcsös útnak rangot adnak.

Tüzes gyík-fej füstöl a légben, 
élő bőrön fény-habok; 
száz kendő, kalap imbolyog . 
lángrózsák lehelletében.

Menny betűi, csillagok 
rezgő dajka-dalra kelnek 
zöld sűrűségben, mint halott, 
hófehéren alszik a Gyermek.

(1946)

Hú bivalyként húz az ütem, 
vásznak imbolyognak a szélben, 
aprón, mint a tengeren, 
lángrózsák lehelletében.

őrzik az eleven bőr varázsát 
kulcsos könyv betü-lelkei, 
sóvár hús nehéz dobogását, 
szárnyat, amint a port veri.

63.
f  riyAxWk Ul
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HELIKON

Altwien ábránd

Gazdátlan kastély. Fele zárva áll.
A  folyosó fejhangon kiabál.
A  parkot őrzik még a vén falak, 
az ágak össze-vissza dongának.

Láttad-e, mondd, a kis főherceget?
A zt mondják, nem halt meg, csak elveszett. 
Szirtes virágok közt ugrált, dalolt 
s anyja, a jó királyné, tapsikolt.

A szálában még emléke meleg, 
hol testes, csipkés nők lézengenek, 
de arcukról a vakolat lehullt 
s a helye fényes lett, vagy megfakult.

Emléke még a gruppokon remeg, 
őrzik a szobrok- fehér istenek, 
őrzik az utak: sok sárga szalag 
s az ágak össze-vissza dongának.

Láttad-e, mondd, a kis főherceget?
Azt mondják, nem halt meg, csak elveszett. 
Hogy nevetett! és hogy integetett! 
arcán selymek visszfénye lebegett.

Fasor! platánok! — erre lovagolt, 
gesztenye-színű szép pánija volt.
Kastélya hervad. Fele zárva áll.
Fejhangon ugat benne a halál.

(1931-34)

Suite bourlesque
í
Vagyok finom mímóza-lélek, 
tyúkot lopok, disznót hereiek 
és majd mikor elvisz az ördög, 
azt mondom mélán, hogy: csütörtök.
2
Megint megcsókolom röcsögei meghitt 
kis trágyadombom, mert nekem ez a hely itt 
szent emlék: apám, a bús, lázadó-öklü 
törpebirtokos hatmétereset köpött 
itt egy vasárnapon az úri ég felé!
A hajnalcsillag is boldogan neveié.
3
Tegnap még ßomäapaprikdst 
ettem gitárkörítéssel. Ma már 
megvakarom, akárhol viszkessen is!

Leegyszerűsödtem.
Tenyeremen hordom a gyárkéményeket, 
pacsirtaszagú kedvesemmel mézes 
búzatáblák közt lihegem az örömös tavaszt!

Csókjainkból
az Isten, mint a vérrózsa, kacagva kivirágzik!
4
Ugye eljön a bárba, 
ahol a dzsessz muzsikál?
Ó Lalillalulla drága!
ha van még egy üres szívkamrája,
az ugye nekem dukál?
Magára pali minden Pista, 
akár sintér, akár sipista, 
ó Lalillalulla drága!

Fülembe mászott a Gaurizankár 
és a szú kimarta alólam az ágyat.
Kerestem valami keményet 
és találtam valami lágyat.
Csikori esi!
Csikori csa!
Csikori passz.
A jobbomon szent Bráma isten 
és Visnu ül a balomon,
Srvának már nem is jutott hely, 
kinn füttyöget a ganajon.
Csikori esi!
Csikori csa!
Csikori passz.
6
Este van. Csönd. Utolsót
böffent a Nap, szakszervezetbe tömörülnek
fölöttünk a csillagok. Honnan jött
ez a tárulkozó mindenné-válás? Nézd
a pörgebajszu Holdat! két ujja közé
fogja az orrát, nyakamba loccsantja
a fényt.
7
Régen elmúlt immáron a bronzkorszak, 
kedves rózsám, a világért nem adlak.
Nem leszek én többé 
a falu bolondja.
Sej-haj-hacacáré, 
ahogy Nietzsche mondja.

(1931-34)

Arany kés 
forog
arany kés forog 
a telt szívben és fönn 
arany kés forog

fény pattog éles szilánk 
arany kés forog 
a telt szívben és fönn

se határ se út 
fény pattog 
a telt szívben 
éles szilánk

arany kés forog 
a telt szívben és fönn 
fény pattog éles szilánk 
se határ se út

naur glainre iki 
vobegollu vá 
naur glainre iki

tian pliteí keumu tié 
naur glainre iki 
vobe gollu vá

hóm vonnon mi 
tian pliteí 
vobe gollu 
keumu tié

naur glainre iki 
vobegollu vá 
tian pliteí keumu tié 
hóm vonnon mi

(1946)
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Magyar etűdök
(részletek)

1
Három egész napon át 
bújtam erdő vadonát, 

gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át 
faragtam egy furulyát, 

vadrózsából tündérsrpot csináltam.
2
Szói a nóta halkan, 
csak éppen hogy halljam.
Levegőben erre-arra 
kanyarog a dallam.

Utána ha mennél, 
bizony nem is lelnéd, 
elvitte az esti szellő 
akárcsak a pernyét.
4
Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi, 

din dán dirigongó.
Ha kiborul az a kocsi, leröpül a Haragosi, 

din dón dirigongó.

Fut a havon a fakutya, vele fu t a retyerutya, 
din dón diridongó.

Fia kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, 
din dón diridongó.

21
Azért hogy én eszem-iszom, din dini dinele, 
árnyékom is jól él b izonyon dón dunele.

Pedig amit eszem-iszom, din dini dinele, 
csak árnyékát kapja bizony, din dón dunele.

Mégse koplal, mikor hízom, din dini dinele, 
árnyékom is hízik bizony, din dón dunele.

Ha 6 fogyna, míg én hizom, din dini dinele, 
az lenne a furcsa viszony, din dón dunele. 
26
Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél, 

zsákban Benedek 
hoz majd meleget, 

nincs több fázás, boldog aki él.

Már közhírré szétdoboltatik 
minden kislány férjhez adatik, 

szőkék legelébb, 
aztán feketék, 

végül barnák és a maradék.
36
Tekereg a szél, 
kanyarog a szá, 
didereg az eper-ág: 
mit üzen a tél?

Fuj a szél, fuj a szél, 
de morog a szél.
Apró ez a szoba, 
mégis belefér.

Széles világba 
fut a szél magába, 
nyakában a lába, 
sosem érsz nyomába.
39

Árok mellett 
üszkös a fadereka, 
üszkös a fadereka, 

kikorhadt.
Felhő-cápa 

úszik az egeken át, 
űzi a hegyeken át 

aholdat.
Egyszer égig 
fölmásznék, 
mennyei cápát 
horgásznék.
Föl ne mássz, mert 

üszkös a fadereka, 
üszkös a fadereka, 

kikorhadt.
42
Harap utca három alatt 

megnyílott a kutya-tár, 
síppal-dobbal megnyitotta 

Kutyafülü Aladár.
Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Húsz forintért tarka kutya, 
tízért fehér kutya jár, 

törzs-vevőknek öt forintért 
kapható a kutya már.

Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

43
Megy a kocsi, fut a kocsi: 

patkó-dobogás.
Megy a vonat, fut a vonat: 

zúgó robogás.

Vájjon hova fut a kocsi?
Három falun át!

Vájjon hova fut a vonat?
Völgyön, hegyen át!

Zim, zim, megy a gép, megy a gép, 
fut a sínen a kerék, 

forog a kerék.
Zum, zum, nagy az út, nagy az út, 

fekete az alagút, 
a masina fut.

46
Paripám csodaszép pejkó, 
ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vizen át vágtat, 
nem adom, ha ígérsz százat.

Amikor paripám ballag, 
odanéz valahány csillag.
Amikor partpám táncol, 
odanéz a nap is százszor.
52
Gyöngy az idő, vándoroljunk, 
nincs szekerünk, bandukoljunk, 
lassú folyó ága mellett 
járjuk a halk fűzfa-berket.

Este a láb gyönge, fáradt, 
lombok alatt nézünk ágyat. 
Szöcske-bokán jő az álom, 
száll a világ lepkeszárnyon.
105
Három görbe legényke, róka rege róka, 
tojást lopott ebédre, róka rege róka, 
lett belőle rántotta, róka rege róka, 
a kutya lerántotta, róka rege róka.

Egyik szidta gazdáját, róka rege róka, 
másik meg a fajtáját, róka rege róka, 
harmadik az ükapját, róka rege róka, 
hozzáoágta kalapját, róka rege róka.
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Négy korái

'A

I.
megszólal a kimondhatatlan 
de nem mondhatja ki önmagát

Cselekszik a kezetlen
de csak a te kezeddel
megindul a lábatlan
de csak a te lábaddal
eszmél az esztelen
de csak a te eszeddel
virágba borul a virágtalan
de csak a te virágoddal
gyümölcsbe merül a gyümölcsléién
de csak a te gyümölcsöddel
adakozik az adhatatlan
decsa a te adományoddal
irgalmaz az irgalmatlan
de csak a te irgalmaddal
imádkozik az imátlan
de csak a te imáddal
fényes lesz a fénytelen
de csak a te fényeddel

Megszólal a kimondhatatlan 
de csak a te szivedben.

II.
Ha homlokban drágakő lakik 
drágakő lánggá emelkedik

Ha drágakőben láng lakik 
láng homlokká emelkedik

Ha lángban homlok lakik 
homlok drágakővé emelkedik

Ha drágakőben homlok lakik 
homlok lánggá emelkedik

Ha homlokban láng lakik 
láng drágakővé emelkedik

Ha lángban drágakő lakik 
drágakő homlokká emelkedik

in.
Ha rátekintesz kedvesedre 
akit szeretsz: tán nem te vagy?
Ha koldus lép a küszöbödre 
akit kivetsz tán nem te vagy?
Ki orrodért nyúl s orrát fogja 
és gyúnyolod: tán nem te vagy?
A  dal ajkad testtelen foglya 
és dúdolod: tán nem te vagy?
Fú, bárány, tigris, féreg, ember, 
akit megölsz: tán nem te vagy?
Fű, bárány, tigris, féreg, ember, 
aki legyőz: tán nem te vagy?
Bárki megy hóban akadozva 
s befedi tél: tán nem te vagy? 
futsz üdvösségre, kárhozatra, 
s aki itél: tán nem te vagy?

IV.
Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám, 
tökéletesen értelek.
Míg éltem, nem érthettelek, 
annyi vágyad, késed és sérülésed, 

annyi rögeszméd, 
persze nekem is: két bolond.
De most ha kérdezel, 
gömbölyű csöndem felel.
Segítőn átölel,
ne is hiányold a beszédet.
Ezernyi szóval mit adhatnék? 
magamét, nem tiédet.

(1965)
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A
Á tvá lto zá so k  (részletek)

Ünnepélyes szónoklat
Jelenlevő nagy Ész! kecses veréb-patán a 
por pillanatai szökdelnek a sötét 
menny-gömbön, míg a szik pazar őrületét 
beékelt váladon tartod, nincs oly Parana

s igyekvő Appendix mely ne téged imádna: 
hová tetted szurok-léted tüzét s jegét?
Ahány székfoglaló, rád nyomja székletét, 
s dölyföd nagyobb semhogy légynek csapkodj utána.

A  bölcs Együgyüség az alapban ragyog, 
meg nem rendíthető. Ám eszükkel hasukban 
és míg az embertől örökölt fd-szavuk van,

a felszín bársonyát szétrágják a molyok; 
hála nekik agyunk nem vülámba-veszendő, 
csak rajtad dfoszló meghitt nagypapa-kendő.

(I960)

Hszi-csün hercegnő
Ahol a csontokon áttüzelő zafir 
háborgat holtakat, hogy kondában röfögve 
szürcsölni keljenek, sörtéjükön zefir 
rózsaszín fésűje mint anyjuk könyörögve:

itt gyötri Han szépét kancatej és kefir, 
nyersbőr-sátor alá hazájából örökre 
kivetve pusztai hőségbe, míg Ofir 
elmerül feketébb, csillagosabb körökbe.

Lám, égi kézben is kockajáték pörög; 
de az eltört tükör épségben jut a sírba 
mint tó színe mikor nem tépik ördögök.

Lükét hazafdéa sárga daru hívja, 
testévd pusztai durva mén dübörög, 
és minden sors hasadt disznó-csülökre írva.

(1958)

Proteus
A parton Proteus alakoskodik: 
most majdnem isten, most a lehetetlen, 
most számtalan hús gyönggyé szerteröppen, 
most sziklává mered, most újra híg.

Víz és föld határ-láncára bukik, 
de menny s mdység közt lakik: 6 a tenger, 
keblén sarat ringat, s e szerdemben 
sár urává, emberré változik.

Bírák és bankosok areopágja 
megméri, sorsa tűhegyen forog: 
vagy visszadobják habzó szabad árba

vagy uszonyán ember-gúzs csikorog; 
de minden sejtje tengert párolog: 
száraz porverte tanyán nem d t hiába.

(1957)

Animus
Mégse mindegy; pedig utánam nem marad 
élelmes kis család, se tortaszdet-forma 
ház és kert, ékelve gtpsz-önérzdü sorba, 
hulltomban meztden imádjam az Urat,

fillér is égetett, gatyámat is sokalltam, 
bámulva hogy önnön nedvétől részegen 
mindenki ráng, kerít, törtet, sosem pihen 
s vágyna száz évig is pacskolni ennyi bajban;

tudom, sosem lehel jobb ez átvonulás, 
mert mindig szutykosat sulykol a nagymosás, 
a szenny mind visszahull, és dröppen a tiszia:

mégse mindegy, hogy a derűs lét ősi titka 
szavamból fölkd-e és útjukra borítják, 
vagy csak holttestemet túrkálják mint giliszták

(1959)

Anima
A víg városból mereddy ölébe 
mélyebb törésbe menekülni vágyva 
hol egy-remény lobog, a szív halála: 
dém jő sorsom menyasszonyi képe.

Mint túzköntös borítja pőresége 
hajlásain csillagok illanása 
tánc és zengés valahány mozdulása 
nagy rózsák fonódnak lehdletébe.

Csóknál közelebb világd ez álom, 
ámít tán, nem tudom mért nem maradtam 
hab és iszap közt a vizes világon.

Állok az elperzsdő zuhatagban 
szinte megcsaltan és zavarodottan: 
a várt gödör hdyett ez a halálom.

(1960)

In Aetemum
A tiszta változatlan messzeségben 
ki mindég szív-közdnek áldozik, 
világ-omlásként, mégis észrevétlen, 
ime az Eszme majdnem változik,

ráhajló szomszéd fények szőttesében 
előrehorgad, mint égi ladik, 
örök-derűs szerelme ünnepében 
a kívüle forrongó szomjakig;

idegen zűr cikáz domború héján 
m dy mindent dfogad és visszaver, 
érintetlen szül a homorú belső,

a nála pompázóbb vágyak karéján 
szinte hozzájuk-durvultan hever, 
de nem 6 lett más, csak leple, a rejtő.

(1962)
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Tarantella
Én rám aztán nagy tsapás 

A ' vers írás,
Tinta nyalás,
Mert Tyrannicus, 
Academicus,
Ott Unalom 
Lapít agyon 
Mint vastag kimér 
Méltóságú férj.

Hamaros meg-íszülés: 
Eggyesülés,
Gyermek szülés,
Tisztes házi tűz,
Tej szag, pólya bűz, 
Nem lészek én 
Fejós tehén,
Gyászolván szabad 
Vándorlásomat.

Mondd mi más, meg-hibbanás: 
Klastrom lakás,
Imádkozás,
Ifiak helett
Vén püspök kezet
Tsókolni-meg,
Ráz a! hideg 
Ha rá gondolok 
Már ebül vagyok.

Félre vers, tsalád, ima,
Leszek sima 
Czigány rima,
Gönczöm el-szakad,
Öltök másikat,
Szivem szeret 
Száz ezreket,
Tsak ha éj temet 
Ontom könnyemet.

(1813)

A  sz ö v e g g y ű jte m é n y t  G y u la i L iv iu sz  W eöres S á n 
d o r  Psyché c ím ű  k ö te té h e z  k ész íte tt  rajzai illu sztrá lják

Bavariában, S. Catharina Convictusban, 17.februarii 1813.
Álmomban falumban 
jártam jeltelen,
Mint Elysiumban, 
Psyche, nem tetem, 
Szitaszámya sintsen, 
Könnyebb mint a'moly, 
Hogy árnyat se hintsen, 
Láthattlan gomoly;
Ám de pillanásom 
Még-is fogva volt,
Édes látomásom 
Mind belé hatolt,
Tsak az férközött-be,
Mit vágyam viszen, 
Szemeimre kötve 
Nagy kölönc szivem. 
Nem a'Menny országot, 
Tiszta ragyogást,
Tsak honni világot 
Láthaték, mi mást: 
Bodrog hídgya mellett 
Vásáros sereg, 
Álmomban se tellett 
Hogy bábot vegyek, 
Posztó Ujjasom van, 
Vászon rokolám —

Mit jó lesni rajtam, 
Pislogatni rám?
Két kezembe pányoa, 
Eggyre pörgetem, 
Fordul fejre lábra, 
Által szökdelem, 
Eggy czigány a'réten 
Nékem hegedül;
Jó atyám fut érttem, 
Karja rám terül. 
Botlik eggy sír köbe, 
Villog aranya, 
Futunk temetőbe, 
Neheztel anya. — 
Ekkor ébredek-fel, 
Fejér zárda fal 
Közt ásít a' reggel, 
Szürke ravatal,
Áll eggy vén beguina 
Kamránk közepén, 
Szeme mint ha rína, 
Vamyú feketén, 
Pöndölben mi sárga 
Süldó malaczok 
Térgyepiünk imára, 
Fogunk is vaczog.

Vihar előtti csend
Fülledt nap után, 

zivatar közeledtén 
lehelet se kuszái 

a mezó sima testén 
kard-éles az árnyék, 

kó ávirág, 
katlan a tájét, 

másvilág.

Parázzsal a ház 
s minden ruha telve, 

a hús meg a váz 
elnyúlt kutya nyelve, 
de kívül a házon 

összetiport 
ócska palánk-rom 

nyög, sikolt.

Forró, de hamis, 
sejt nélküli láva, 

levegó-piramis 
nehezCd a világra, 
már széle kifestett, 

rót-lila láng 
őrzi a percet,

roncs palánk.

Téma és variációk
Ma szép nap van., csupa sugárzás, futkosnak a kutyák az árokszélen 

és mindenki remekül tölti az idót, még a rabkocsiból is nóta hangzik.
Ma szép sugárzás van, csupa idó, kutyáznak az árokszélek a futko- 

sásban és a nap nótával tölt mindenkit, még a hangzásból is rabkocsi 
remekel.

Ma szép futkosás van, csupa mindenki, sugárzik az árokszél a 
kutyákra és az idó remkül tölti a napol, még a hangban is nóta rabkocsizik.

Ma szép kutya van, csupa futkosás, rabkocsi nátáz telten és mindenki 
hangosan remekel az árokszélen, még a napból is idó sugárzik.

Ma szép arokszél van, csupa nóta, remek hangzás a kutyákból és 
rabkocsiban tölti mindenki a napot, még az idó is sugározva futkos.

Ma szép mindenki van, csupa remek, futkos a rabkocsi az árokszélen 
és a kutyák hangosan sugárzónak az időben, még a nap is nótázva tölt.

Ma szép remek van, csupa hang, futkosás az árokszéli napon és idős 
rabkocsi sugárzik a kutyákra, még mindenki is töltésen nótánk.

Ma szép töltés van, csupa kutya, sugárzó nóta a napban és remekül 
időz mindenki a rabkocsiban, még a futkosás is hangosan árokszélezik.

Ma szép idó van, csupa rabkocsi, remek hang a futkosásban és kutyát 
tolt mindenki az árokszélen, még a nóta is sugárban napozik.

Ma szép rabkocsi van, csupa töltés, sugárzik a remek napba és kutyás 
árokszélek hangzanak a futkosásba, még az idó is nótázva mindenkizik.

Ma szép nóta van, csupa árokszél, kutyák remekelnek a töltésen és 
hangosan futkosva mindenki sugárzik, még a nap is rabkocsiban idóz.

Ma szép hang van, csupa nap, futkos a nóta az árokszélen és remek 
rabkocsi sugárzik az idóben, még a töltésen is mindenki kutyázik.

Psyché (részletek)
A z  ideal
A z üdó estvére járván,
Én Psyche, meg-mosakszom 
Rósában, rosmarinban, 
Ezer-jó-fú javában.
Mingyán öltözködöm már: 
Kanyarok gyöngyöt nyakamba, 
Gyűrűket ujjaimba,
Új pántlikát hajamba,
Lám készen is vagyok már, 
Díszembe ágyba fekszem,
Mert álmom fürjesében 
Vagyon találkozásom 
Derék sudár legénnyel,
Bátor tüzes szeművel, 
ó  a'leg-szebb, a’leg-jöbb, 
Nevét nem vallhatom-meg; 
Légy a'leg-szebb, áleg-jobb,
És meg-vallom, te véled.

Tállya, 1812.

Ba rá tnéjaimnak

i-
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BÍRÓ LÁSZLÓ FERENC

A  "fegyveres em ber” 
gyöngéd  hatalma
Büntetőjogi és erkölcsi felelősségein tel

jes tudatában állítom, hogy az a "fegyveres 
ember", "szabadságharcos", költő, párbaj- 
hős, "vendégszerető” és tudjóistenmi, egy
szóval a (közép?) kelet-európai történelem 
azon ág’yrajárója, aki egy bizonyos könyv
ben mint Szőcs Géza jelenik meg, mindenes
től kitaládó még ha egy — nem egészen 
véletlenül — ugyancsak Szőcs Géza nevű 
egyén kitaládója is; ebben persze semmi 
rendkívüli nincs, bizonyos angol fickót is 
meggyanúsítottak ugyanezzel, ám a két 
esetben mindössze a narratív struktúra azo
nos: valaki úgy tesz, mintha a saját műveit 
írná, pedig valami egészen mást csinál stb.; 
ám mielőtt nekifognánk kihámozni, hogy 
mit, álljunk meg egy kissé, mert még az a 
látszat fog kerekedni, hogy kitaládó miatt 
elő akarnám állíttatni a második Sz. G.-t, a 
jeles nemzetiségi politikust, pedig dehogy 
akarom, vagy ha akarnám is, pont annyi 
esélyem lenne, mintha a nagy Willt akarnám 
bevitetni az őrszobára; tehát álljunk meg, és 
vegyük rövidke eszünkbe, hogy, bár a költé
szet a költők alanyiságából, valamint élmé
nyeiből össze bütykölt ez-az, ám végletesen 
egy szubjektum saját érdeke, szeszélye, tu- 
domisénmije, egyszóval életprogramja sze
rint van, és mindezen okból a költő sze
reptudata, valamint személyiségének a köl
teményekben valóban föllelhető lenyomata 
végletesen összekutyulódik, jószerivel szét- 
választhatatlan, amihez még jön az is, hogy 
minden öncélúnak elkönyvelhető közlés, s 
így a költészet bármely formájú tárgyiasulá- 
sa (megvalósulása) igényt tart arra, hogy tel
jes egészében lekösse ágylemünk, hogy a 
világ többi része helyett (sőt ellen!) az elsőd
leges, a tapasztalás szempontjából kizáróla
gos realitás piedesztáljára helyezze magát, 
hogy kiirtson maga körül az övétől különbö
ző minden tapasztalást, énképet és életprog
ramot, s így — hogy finoman fejezzem ki 
magam — nem nélkülöz bizonyos hatalmi 
vonzatot, s minél minőségibb, annál inkább 
politikum a javából, akármiről is szóljon, 
akárm ilyen eszközöket is használjon. 
Könnyebb és valószínűleg degánsabb dolog 
is tehát puszta kézzel benyúlnom egy da
rázsfészekbe és kiemelnem egy csipetnyi 
mézet, mint egyszerű, hogy úgy mondjam, 
köznapi értékítéletek mentén viszonyuljak 
mindahhoz az identitásproblémához, amit 
ez a válogatott Sz. G-i költészet vet fel, hisz 
mint egy Homérosz korabeli görögnek, neki 
is — egy nem föltétlenül fizikai értelemben 
vett! — teste, lelke és szelleme különíthető el 
a könyv lapjain (már a hol; azaz ahol nem 
folyik minden egybe), és erre még tegyük rá 
az időben egymásra következő szereptuda
tok váltakozását és azt, hogy — a válogatás 
révén — egy utólagos szereptudat szem
pontjai szerint világíttatik meg, vagy tűnik 
el a hallgatás sötétjében az előzetes szem
pontok mindenike; a lustácska fajta olvasó 
számára így határozottan főnyeremény, 
hogy minden weöresi áthallás és — a virtu

ozitásig dörzsölten kezdt — utánérzés elle
nére sem egy kimondottan szerepjátszókás

költészet ez — legalábbis a 
szeméyiségkonstrukciók 
szintjén —, hanem inkább 
az evan- géliumi példáza
tokhoz hasonlóan papolós 
fajta, mint teszem azt a 
Lászlóffy Aladáré, akihez 
persze ennél több rejtett 
szál is fűzi; ehhez képest az
tán igazán örömteli, hogy a 
költemények többsége íze
sen cselekményes, magával 
ragadóan erős epikai sod- 
rú, ami a nemzedéktársak 
jó részéhez képest, ahol a 
személyiségépítkezés hé
zagait pótló habarcs mind
össze az epikum, kétsze
resen is örvendetes; ami 
azonban egyszeresen sem 
az, hogy a kötetben elidegenítőén burjánza- 
nak a jegyzetek, ami főleg a könnyed, dalsze
rű szövegek esetében ad enyhén szólva fura 
eredményeket.

Amikor a fura jelzőt használom Sz. G-val 
kapcsolatban mindazokon a helyeken, ahol 
nemcsak hogy ízlésben nem tudok azono
sulni, hanem egyszerűen semmilyen funkci
ót nem tudok szövegfordulathoz, fogáshoz 
társítani, ez nem véletlen, hanem azon meg
figyelésem eredménye (1. a Kilátótorony-vita 
összefoglalóját, Korunk, 1978,9.), hogy erről 
a költészetről pokolian nehéz úgy írni, hogy 
ne keltsük azt a látszatot, mintha hitvitába 
keveredtünk volna, már csak azért is, mert a 
kötetben összegyűjtött szövegek némelyike, 
még ha időben igencsak behatárolhatóan, 
még ha csak igen kis létszámú és látszólag 
marginális csoportok számára is, a hetvenes 
évek végén valódi metaszöveg, azaz a cso
port bizonyos, rituális jellegű cselekvéseit 
meghatározó referenciák tárháza volt, s ilyen 
szempontból (Uszpenszkij meghatározása 
szerint) valóban a legvegytisztább mítosz.

Bár észveszejtőén nehéz dokumentálni a 
dolog miértjét, az előbbiek nyomán veszem 
magamnak azt a bátorságot, hogy kijelent
sem: Szőcs költészetének egésze mint jelen
ség m indenestől a hetvenes évekhez 
kötődik, s a második kötet lényegében be
érett formai állaga óta nem hogy nem újul 
meg, de egyszerűen csak továbbgyűrűzik, 
ugyanakkor azonban ki is teljesíti magát; 
valahogy olyan az egész — kedvenc hason
latával Óve —, mintha sorai közt egy rang- 
rejtett etruszk vagy egyiptomi módján a 
hetrvenes évek embere bolyongna, azoknak 
az Atlantiszként mindörökre elsüllyedt 
időknek a gyermeke, amikor senki normális 
embernek a Szamos partján nem jutott volna 
eszébe, hogy ez nem Európa, azoknak az 
időknek az embere, melyekben — talán egy 
kissé túlságosan is erőszakolt "szeressük 
egymást gyerekek" mentalitásban—háborí
tatlanul és szinte összemosódva élt együtt az 
"új érzékenység" (a későbbi posztmodem) 
klasszidzálásra hajlamos költészete az új 
hullám antipoézisével és a legkülönbözőbb 
transzavangárd hab,alákkal; ehhez képest

természetesen legalábbis idegesítő, hogy a 
nyolcvanas nemzedék kezén az Ágoston Vil
mos által "egyedülálló klasszidtásként" mi
nősített vonulatból hogyan tupírozódik 
jólfésűlt posztmodem klasszidzálás, és ez 
valószínűleg a mai Sz. G-nak is fájhat, mivel 
a kötetből hiányzik mindaz, ami napjaink 
trendjébe költészetéből átsugárzott, még ha 
olyan sorok is esnek áldozatul a tisztogatás
nak, mint a következők:

... homlokod, ó homlokod olyan nyűt, olyan 
tiszta mint fehér erkély késó ősszel, melyen géz- 
szárnyú kék szitakötőkkel, méhekkel és falevelek
kel fúj át állandóan meg állandóan a bor-meleg - 
szél,

ilyen a homlokod...
Egyszóval pech.
Ha a klasszidtást-klasszidzálást el is in

tézte helyettem Sz. G., mindenesetre szót 
kell ejtsek stílusának egy központi vonásá
ról, tudniillik arról, hogy ugyancsak vonzó
dik a szokatlanul bizarr szókapcsolatokhoz, 
szókapcsolási lehetőségekhez, képekhez és 
gondolatokhoz, s ez valahol több is, mint 
stiláris jellemző: e kötet, s általában e költé
szet rendező elve a középkor alkonyának s a 
reneszánsz hanyatlásának fejedelmi ritka- 
sággyűjteményeit, az úgynevezett Wunder- 
kammereket juttatja eszünkbe, ahol egy szu
verén ízlés erőterében gravitálva egészen jól 
megfér a tulajdonképpeni múzeumi darab a 
tucatnyi állatból összefércelt sárkánnyal... A 
különlegesség iránti érzék azonban nemcsak 
a különbözőség kinyilvánításának az eszkö
ze egy állítólag zárt kultúrán belül, hiszen ha 
csak az volna, föltétlenül egy bizonyos kon
szenzuskeresés megynilvánulásaként hatna, 
ám erről szó sincs, a külön- véleményként 
bejelentett egyetemesség-igény a kard és 
szellem arisztokratáinak, a trubadúroknak, s 
a korai romantikusoknak a vehemenciájával 
követeli a követhetőség, a magaskultúra-stá- 
tus előjogát, nem dégszik meg azzal, hogy 
érték, de mérték is szeretne lenni; és bár 
semmi sem jogosít fel rá, engedtessék meg 
kijelentenem, hogy — nemcsak lezártsága 
okán, de más, itt kifejthetetlen okokból is — 
valóban az, még ha nem is pillanatnyilag 
létező költészetünk mértéke.



i.
Latét anguis in herba;
flores blandi sunt verba.

Vergilius; Anonymus
01. A fűben kígyó lappang; bájvirágok a 

szavak. — Nem ver Gilius sem az idén, sem 
"anno nymai" (soha évében), ha tudod Kolozs
várott, ahol Herbák nevű bőr- és cipőgyár is 
volt, hogy a herba többes száma: herbák. Össze
hordhatsz fűt (herbát), fát, ha van po-fád (vö. 
veste, po-veste), s nem sül le a herbák a fád 
fapofádról, mely a fejed része. A fej franciául la 
tété, mert benne az ész sokszor latét, lappang, 
pang. Az angius keskeny, szorongást, Angst-ot, 
angina pectorist is okozó állat, mely a paradi
csomban nem paradicsom, hanem alma fo
gyasztására csábít. A tudást almafáról szakítjuk 
le, részint az alma materben harapunk bele, 
ahol már sejtjük, hogy a földi lények közül csak 
mi tudjuk: egyszer "fűbe kell harapnunk" — 
talán büntetésül, talán megváltásul. Tudatunk
ba hasít a bűntudatbaeséssel meztelenségünk, 
kulturális csóréságunk is, az, hogy nem fedi 
csupaszságunkat, csoóriságunkat többé-kevés- 
bé költséges ruhalina, halina, cipő (haine, ghe- 
te), költőiséges Heine- és Goethe-ismeret.

02. A füvész, botanikatörténész vagy bármi
lyen kutató tudja, hogy rejtőzhet a fűben vész, 
netán mérges kígyó, amely a kellemesnek és 
könnyűnek ígérkező munkát megnehezíti, sú
lyos tévedésre is csábíthat. Például megtörtén
het, hogy miközben valaki örömmel bukkan rá 
Clusiusnál a "kijo gomba" és a "kigyo hagyma" 
névre, susztermamának véli nála a "varga 
annyá"-t, vagyis a vargányát, 'hátvéd a fiú' je
lentésűnek a "Béka fiu"-t, mármint a békafüvet, 
sajtóhibás 'kacsa lerág'-nak a "kacha verag"-ot, 
tehát a kása virágot. Mindazonáltal érdemes be
hatóan foglalkozni Clusius egész életművével, 
annak ilyen vagy olyan vonatkozásával, moz
zanatával.

1. CLUSIUS francia származású, francia 
anyanyelvű tudós volt, több európai országban 
botanizáló és nemcsak európeumok iránt ér
deklődő européer. Nem sajátíthatja ki magának 
őt egyetlen ország sem, de fokozottan érzik ma
gukénak is azok a vidékek, ahol műdödött. 
Nem lett például osztrák vagy holland attól, 
hogy Bécsben és Leidenben is dolgozott, de 
mondhatjuk róla többek közt azt, hogy a ma
gyar növénytan legnagyobb franciája volt. Nem 
fontos, hogy születésekor szülővárosa, Arras, 
hány araszra leledzett valamelyik tartomány 
akkori határától. Clusius élt Németalföldön is, 
ám ettől még nem tekintendő németnek vagy 
alföldinek. Alföldi Flatt Károly joggal érezhette 
balgának a Clusiust csakis belgának vallók ér
vét, miszerint "Artois grófság tulajdonképpen 
flandriai terület". Persze még kevésbé vehető 
belgának Olahus, aki egy ideig Belgiumban tar
tózkodott. És nem követelik magukénak a grú
zok Antim Ivireanult, noha — mint neve is mu
tatja — Grúziából származott. S eddig egyetlen 
jósdájuk se jósolta meg, hogy majdan "pe mai- 
dan" grúz festőtanoda neve lesz a Gruzda, míg 
a frontális huncutsággal homlokba hulló hajfürt 
huncutkának hívását helytelenítő hungarofon 
honatyák hadapródiskolája lesz a Frufrunda 
(haplologice, egyszerejtéssel: Frunda). Gruzdát 
illetően itt még csak ennyit ütődötté válhat, 
mert két "érvszék" közt hangtani kifogás "pad
ja" — szájpadlása — alá eshet a Gruzda névnek 
délszláv szóhoz való kapcsolása, pontosabban: 
a gerezd-del való — persze távoli — rokonitása. 
Ez a családnév bizonyára az orosz gruzd 'Aga- 
ricus piperatus' szóhoz kapcsolódik, ez meg a 
gruda 'halom' szóhoz, nem a grozd 'szőlő'-höz, 
melynek a szlovénben megfelel a grozda geniti- 
vus. Ami pedig a frufrus tincshez simuló, fenti 
"frunfrundázást" illeti, az olyan abszurdum, 
amilyenre Kafka se gondolt, miképp nem gon
dolt Szamosújvárra, mikor azt írta, hogy az ő 
cellája az ő vára.

---------------------- HELIKON—

16 ----------------------------------------------

HAJÓS JÓZSEF

1.1. Színek és évek. Kaffka Margit főművé
nek a címét itt alcímmé tesszük. Felsorolunk 
néhány adatot úgynevezett kolorista válogatás 
jegyében — clusiologizálva.

1.1.1. A flamingo Benkő Ferencnél 1801-ben 
"veresgoja"; a Goyát imádó angoloknál skarlát- 
vörösét is jelent. Etimológiailag idetartozik a 
Flandria helynév. Clusius Flandriában szüle
tett, 1526-ban, pár héttel azután, hogy Francia- 
ország a madridi békeszerződéssel átengedte 
ezt a tartományt. Leidenben halt meg, 1609-ben, 
amikor Hollandia függetlenségét végre elis
merték a spanyolok (akik a flamandok pirosas 
arcszíne alapján neveztek el egy vöröses tolla
zatú gázlómadarat flamingónak).

1.1.2. Anton Fugger, aki Thurzó Elektől vet
te meg Vöröskő várát, sokra becsülte Clusiust, s 
így hősünk két Fugger-csemete mentoraként 
beutazta az Ibér-félszigetet. Ha a dúsgazdag 
Fuggerek a magyar szókincset is gyarapították, 
éspedig a fukar szóval (még a 16. század elején), 
Clusius többek közt a botanika magyar adatai
nak a szaporítására vállalkozott. Már a spanyol 
flórát úttörőén bemutató, 1576-os műve tartal
maz ilyeneket. A magyar szókincset nem gaz
dagította, de latinosított nevének harmadik 
tagja — a kelta hódítókra utaló Atrebas — két 
úton is bekerült nyelvünkbe: az artézi kút szó- 
szerkezete első elemeként a francia artésien köz
vetítésével és a posztógyártásáról híres Arras 
nevére visszamenő, könnyű gyapjúszövetet je
lentő haraszi gyanánt — jó kétszáz éve. (Ez — a 
haraszt növénynév népetimológiás hatásra — 
haraszt-ként is előfordult. — Arras valamikor 
Burgundiához tartozott, és erre a vidékre utalt 
már 200 évvel ezelőtt a "burgundi répa" kifeje
zés, bizonyára a legalább 190 éves burgonya szó 
is — különösen hallgatólagos tekintettel arra, 
hogy Clusius a burgonya egyik első európai 
terjesztője is volt, nemcsak a magyar és a spa
nyol flóra első ismertetője és a Miké Imre előtti 
mikológia megalapítója.)

1.1.3. Mikológiái, azaz gombatani vonalon— 
Gruzda színvilágára való tekintettel is — meg- .y  
jegyzendő, hogy a Gruzda név aligha kétséges 
orosz forrása (melyből szabályosan alakulha
tott egy magyar guruzda) őzlábgombát vagy 
vöröslő rizikét jelent. Clusiusnak a magyar 
gombákat tárgyaló, 1601-es alapművében sze
repel az Ewz láb (Lepiota procera). A "vöröslő 
rizike" név vájtfülűbbnek szószaporító, ugyanis
a rizike maga végső soron vörösre utal. Etimon- 
ja, a népnyelvi szlovák hrizik, egy kis rizikóval 
a gruzd rokonának vehető (vö. ószlovák grúz és 
a mai hrúz 'gobio'). Mindenesetre rokona többé- 
kevésbé távolról: a ruffulus (a magyar szót első
ül "nyomdába adó" Lyczei János írja 1707-ben: 
"Rezike — Fungus: Amanita seu Ruffulus — 
Reszling — Hrizik"), a magyar riska 'vörös, vör- 
henyes', rozsda és ragya, továbbá — különféle 
közvetítéssel — a rét, rubrika, latin rubus 'sze
der', Rubicon, Rubens, rúzs, Rousseau, Russal, 
Eritrea, a riszdát jelentő német Rost (nem a ma
gyar rost és rosta forrásául szolgáló Rost, ame
lyet hanyagul vesz egy kalap alá némely szótár 
a rozsda jelentésűvel, mintha ennek volna 'rost, 
rosta, pörkölök, cölöpalapzat' jelentése is).

1.1.4. Súlyos rezignádó jele, signuma volna 
nem említeni itt az iskoladrámát író Reziket 
Épp a rezike szó nyomtatott fölbukkanása évé
ben, 1707. március 18-án adták elő az eperjesi 
evangélikus kollégiumban (more scholastico — 
de nem azért, mert a latin morum epret is jelent) 
Rezik János színművét, a "Pigritius scholarum 
hostis ad Caucasum deportatus"-t, amely a rest
séget mint a diákok ellenségét hivatott száműz
ni. (Ma már meglepő, hogy századunk elején 
még a legszorgosabb kutatónak is titok volt a 
román pregeta 'habozik, késlekedik' igének a 
latin pigritiá-ra való visszavezethetősége.) A 
vallása ügyét a nemesi függetlenségi törekvé
sekkel egységben látó Rezik a nagyvilág tájé
koztatására dolgozta ki politikai röpiratát 
Carafa rémtetteiről (Theatrum Eperjesinum, 
1687).

1.1.5. Jó száz évvel az eperjesi vérfürdő előtt 
küldte vérpadra Clusius hetvenéves nagybáty
ját az antiprotestáns Álba herceg. Clusiust na
gyon megviselték a kegyetlenségek, de persze 
nem ezért maradt el latin—magyar növény
jegyzékében az alba jelző például a 'sárfűz' je
lentésű Sallix mellől és a 'szedery fa' jelentésű 
Morus mellől (mely utóbbi eszünkbe juttatja az 
1535-ben kivégzett Monist is). Az említett jelző
hiányt Alba-ellenesnek magyarázni olyansze
rű, mintha azt mondanék, hogy az iglice latin 
neve Clusiusnál azért Anonis és nem Ononis 
spinosa, mert szerzőnk antispinozista. Külön
ben is: szerepel nála alba, p.o. a Populus kap--' 
csán, amely természetesen nyárt, nem nyarat 
vagy népet jelent. (A nyárfa szó kapcsolódhat 
etimologice — a fa nedvességkedvelése révén 
— a nyár évszaknévhez, de latin megfelelője 
nem értendő, mint egyesek vélik, 'népi, közön
séges, útszéli fa' gyanánt, s így nem tartozik a 
hímnemű, szótagkettőzéses po-pulus-hoz, tehát 
az RTV-ből ismert mani-puláciohoz sem.)

1.1.6. Manipuláló manifesztáció nélkül tár
sul a fehérhez két másik szín, ha átnézzük Do- 
donaeus holland, 1644-es füvészkönyvét, 
amely színes ábrái folytán sem utolsó magvaló
sítás. A Clusiustól átvett, mintegy 80 magyar 
növénynév közül itt utolsó — az 1357. lapon 
van — a "Vörös fenyő", betűrend szerint pedig 
szintén utolsó a "Zeöd liliom". (A pirosak közt 
tűnik elő még a "vörös berkenye", a zöldek közt 
a "téli zod"; van továbbá "feyer hunyor" és "feyer 
malva".) A Dodonaeus-kötet dodonai, kétértel
mű — olasznak is vehető — háromszínűséggel 
aligha vádolható. A biztonság, esetleg az állam
biztonság kedvéért a kötet a kéklő Küküllőtől 
nem túl messze fekvő Duna menti főváros lobo
gójában 1873 óta tündöklő sárgát is beveszi "sár
ga viola" és "sarga gyopár" gyanánt. (A szintén 
bevett "sárga kökörchin" burkoltan kétszínű,



ugyanis a kökörcsin — valamint a kökény — szó
ban a kéket jelentő nyelvünkben kék-ké lett tö
rök kik rejlik. NB: A Sonchus laevis-nek 
megfelelő clusiusi Pie kék pihekönnyű salátát 
jelent.)

1.1.7. Carolus Clusius magyar gombanevei 
közül jó féltucat jelez határozatlan színt ("sarga 
varganya", "fekete tinor”, ”keek galambicza”, 
"vörös herench" stb.) és van egy, amelyik bur
koltan teszi: a peztricz. Ez tudtunkkal nála je
lentkezik először. (Nyilván véletlen, hogy 
Gombocz remek botanikatörténete a Polyporus 
squamosusnak épp ezt a nevét "eszkamotálja", 
tünteti el.) Mai, szaknyelvi alakja: pisztricgomba. 
Szláv, tarkaságra utaló etimonja által rokona pl. 
a pisztráng, a piktor, a pint 'régi űrmérték' (végső 
soron a pincta canna 'festett kancsó'-ból; nem 
tartozik ide a nyelvjárási bunta 'tarka', mely a 
német bunt 'tarka' révén valahogy a latin punc- 
tus 'pontozott, pettyes'-hez kapcsolandó), a pele 
(talán az ófelnémet pilih-ből} ez nem olcsó, "bil
iig", "billich" vagy "pillich" spekuláció!), a né- 
metFeh '(szürke)mókus', a szlávból jövő román 
pistrui 'szeplő' és pisar 'írnok', a görög poikilosz 
'tarka' (a sztoa poikilé festményekkel díszített 
athéni csarnok, ahol a sztoikus Zénón tanított). 
A sztoikum élvezhet simán az 13.-as alpon
tunkban idézendő Lipsiushoz, előbb azonban 
fűzzünk a pisztráng és a pele állati voltához 
némi "zoomorfikumot", a növénynevek "szín
skáláját" ugyanis erőteljesen gazdagítják a "zo- 
omorf nevek, (amelyeknek persze csak kis 
töredéke emel ki színt).

1.2. Állatnak vagy állati testrésznek a nevét 
tartalmazza Clusius magyar növénynevei kö
zül mintegy hetven. Érdekesek szótani, botani
kai, gyógyászati és több más szempontból. 
Csoportosításuk nagyon sokféle lehet. Fontos 
ismérv az, hogy milyen szemlélet (hasonlóság
vagy funkciólátás) nyomán kerül ide egy-egy 
állat.

Kecskeízlésre céloz a kecskerágó fanév, 
gyógymódra, éspedig a gyíkról elnevezett be
tegség kezelésére a torokgyíkfú. (Túl naiv hit 
szerint e szájtáti tátogatófaj torkába gyíkocska 
mászik.) Mellesleg: a torokgyíkfű latin neve 
Clusiusnál természetesen Scrofularia, nem gö
rögössé vastagított Scrophularia, ahogy néha 
előfordul. A görvélykór görög végződésű neve 
azért skrofulózis, mert a görvélyes beteg nyaka 
meg szokott vastagodni, s így scrofula, disz
nócska nyakára emlékeztet. — Ha már szóba 
jött a sertés, itt jelezzük: Clusiusnál szerepel a 
disznógomba és a disznórépa.

Ami a tik hur-t, azaz a tyúkhúrt illeti, ez jó 
takarmány, de nevét nem azért kapta, mert há
ziszárnyasok eledeléül szolgál", hanem mert 
hosszú, hajlékony szára baromfibélre hasonlít 
(amit a német Hühnerdarm is tükröz). Ugyan
csak hiba táplálékra, éspedig darára célzónak 
venni a tik tará (tara, taré) nevet, amely Beythe 
István fiánál, Andrásnál tyktara. Mivel ez a név 
az Anagallis magyarítása, nem egyszerű gali- 
matiász, zagyvaság, hanem ana-gallimatiász 
volna Mátyás szülővárosában vagy másutt a 
dara zöngétlenítésének hinni a tarát, amely tu
lajdonképpen a taraj, taréj változata. Ellenérv 
lehetne az, hogy Clusiusnál az "Omithogalum" 
is tik tara, márpedig omithón gála 'madarak te- 
jé'-t jelent, és Beythe András szerint a tyktarát 
"kenyérrel főzik özve es vgy eszik". (Egyesek a 
tiktara tudományos megfelelőjében nem "te
jes", hanem tévesen — "tyúkos" elemet éreztek, 
ezért írták két 1-lel.) — Itt sem árt kitérni arra, 
hogy az Anagallis Meliusnál tyikszem, tyik- 
bégy, kakukkterjék. A "gallináris" előtag több
szöri szereplése ellenére vagy miatt le kell 
szögezni: az anagallis forrása görög, nem a latin 
gallus 'tyúk'. A gallus hihetőleg hangutánzó, te
hát rokona pl. az óorosz glaszu 'hang', a szóki
mondó glasznoszty is, ha pedig nem 
hangutánzó, akkor alkalmasint egyszerűen 
'gall'-t jelent, miképp a görögöknél médosz, per- 
szikosz, vagyis "Irán felé mutató" a kakas neve, 
s így a gall kakas kifejezés első tagja talán a wales, 
vlach, olasz stb. családjából való, akárcsak a ba- 
laska 'fokosféle kis balta', de nem ám a galus- 
faj.Visszatérve a fenti "tará"-t és "terjék"-et 
tartalmazó növénynevekre: tréfálkozhatunk a 
"cards a non canendo" mintájára, mondván, 
hogy "taraj az, ami a tar alján nő és taroltatik le 
a torkos tor taureau-jának a megtorólásakor", 
de a taraj ismeretlen eredetű, és ez a tény sem 
jogosít fel arra, hogy a térjék-kel azonosítsuk. Az 
utóbbi 'állati méreg ellen használt szer'-t jelent, 
a görög thér 'vadállat'-ig vihető vissza. Melius 
kakukkterjék-e a német Gauchhdl tükörfordítása; 
a kakukk virága nála a Flos cuculi-1 visszhangoz
za, az olasz kakukkfű részben a Serpyllum Ro- 
manum-ot, amely "Thymus görögül, azaz 
serkentő, vérhozó fű, mert ha ki orrába tolja, 
vért hoz ki". Nem jár tömjén ezért a meliusi 
magyarázatért, ugyanis a thümosz etimonja va
lószínűleg a thümiaó 'füstöl, gyújt”, ennek pedig 
a thüó 'elfüstöl, áldoz'. Avagy a kiserkenés, orr
vérzés serkentéséről szólva Melius a thümoó 
'ingerel' igére gondolt? Az is kérdés, hogy a 200 
éves démutka 'kakukkfű' német közvetítéssel
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visszavezet-é a thümosz-hoz. És kérdés, hogy a 
kakukkfű név, mely Clusiusnál is megvan, mi
lyen szemléleten alapszik. Talán csak azt akarja 
mondani, hogy ez a fű ott nő, ahol a kakukk jár. 
Naiv Meliusnak ez a megjegyzése: "kakuk pök- 
te fű, mert a kakukk, mikor sokat szól, reá pö- 
kik". Kevésbé naivnak mondható nézet szerint 
a kakukkterjék német mintájában, vagyis a Ga- 
uchheil-ben szereplő Gauch 'kakukk' azért csöp
pent ide, mert az Anagallis arvensis-t 
elmebajok ellen használták, Narrenheilnek — 
Klausenbuigban Funarheilhitlernek — is hív
ták, az egyhangú, változatlan kakukkolást pe
dig kótyasággal, féleszűséggel társították; vö. 
süsétek 'búbos pacsirta' — süsü 'egy fajta kalap', 
süsü 'együgyű, kevés süsütnivalójú, a szellemet 
tápláló étkek terén süsétekre korlátozódó'. Vi
lágunk esszéveszetten narráló, funarrátorkodó 
korlátoltsága közepette és ellen a kakukkfű kör
nyezetének dukálna egy okos — ökologikusán, 
nem etnicizálón tisztogató — esszé kakukmar- 
cis csavargókkal megáldott irodalmunkban, 
valóságtüloöző szándékaink síkján.

A kakukkterjék mindenképpen tükörszó, va
lamint — Meliusnál — a vad ökömyelv-nek a 
Wildochsenzung, az igaz ökömyelv-nek a Buglos- 
sum verum a mintája. Clusiusnál viszont köz 
ökör nyelv a wilde Ochsenzunge, vagyis az Echi-
num. Persze megtörténhet, hogy ilyenszerű 
név csak látszólag tükörfordítás, valójában a 
világosan látható hasonlóság önálló rögzítése. 
Akárhogy is áll a dolog, Clusiusnál az állatrész
re utaló növénynevek közül formai, külső ha
sonlóságra céloznak ezek: ózláb, varjúláb (NB: 
daruláb, pieds de grue alakú családfarajz nyo
mán lett a pedigré), varjúköröm, gólyaköröm, med
vetalp, lóhere, borjúfül, egérfül, egérfark, ökörszem, 
ökömyelv, ebnyelv. Az ebtej is idevehető, de in
kább a növényfajok hitványságát kutyabecs
mérlő módon jelző nevekhez 0. még ebcsipke, 
ebkapor)."Tápszertani", nem gyógyászati vona
lon való értéktelenséget fejez ki a farkasalma név. 
A farkasfű pedig mérgező. (Clusius nem a far
kaséin fűnek tartott Aconitum vulpariát hívja 
így, hanem a szintén méiges vetésbeli szarkalá- 
bot.) Nem mérgező, csak valamelyest kígyósze-

> » » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 16., 17. oldalról
rű a kíjgyó hagyma (ennek bulbusa) és a kígyó
gomba. Angyali sikló sem sikolhat át azon a 
problémán vagy diablémán, hogy mi lesz (ne
tán emblematikusan), ha Ördöngösfüzesen ör- 
fögharapta fű  (morus diaboli) kerül össze 
kígyótrank-kzá, amely a Clusiusszal együttmű
ködő Beythe Istvánnál 1583-ban a kígyógyöke
rű keserűfű, a irancunculus neve. A probléma 
mérlegelésekor figyelembe veendő, hogy a kí- 
gyótrank utótagja nem a trákodrákból jön, in
kább éppen a drancunculus-ból, amelynek 
unculus-át drákói szigorral harapta le holmi 
dragony, egyfajta lovas katona, akit legkésőbb 
épp 1583-tól hívtak dragonynak. Lovas lévén a 
katona, a Trank vagy inkább Trenk históriája 
nyomán Don Quixoteval könnyen beleloval
hatta magát azon szélmalomharcba, amely tá
madja a clusiusi lo kewkewrchin, lo mentha és 
lorum  nem szélsőséges elemzőit is. Mérsékelt 
nézet szerint az első két növénynév előtagja 
viszonylagos nagyságra utal, ui. a lómentának 
aránylag hosszú a levele, a lókökörcsin virága 
pedig sokkal nagyobb, mint a leány kökörcsiné 
(amelyet szintén említ Clusius). Es ha kökör- 
csintalankodik a nagyvirágú a lánnyal, egy da
rabig rom, lórom lesz belőle. Ezért mondták — 
a kárörvendők? — a Lapathumot (rumivásban 
excellálók a Rumexet) már 1525 körül lorom- 
nak, 1395 körül lóriimnak, gondolva persze a 
latin lorum  'ostor, venyige' szóra is, de még nem 
a lorumra, mely kártyajátékot 1916 novemberé
ben jelez a Kolozsvári Hírlap. Apropó aprózá
ros Kolozsvár: batracho- vagy
vatrachomyomachiavellis perspektívából ért
hetetlen, hogy akinek se egérfüle, se egérfarka, 
milyen machinációval, minő mérés, udémérés 
szemlencsemérték szerint mer egyszerűen csak 
clusiusi, nem clusiusi-rmpokdlis békafüvet és bé
kalencsét mondani. Bre, ma! Brémai brekegést 
lekuruttyoló polgármester megbírságolhatja 
azt, aki kétnyelvűén idéz az 1583- as Nomenc- 
latorból, például így: "Esula — eb tey." Elég az 
Esula, lévén újlatin és mondatértékű, ha nem 
szeparatista módon írjuk két szóba. Privátim 
ehhez hozzátehető: Clusiusnál a Lathyris na
gyobb ebtej, ergo kutyavilág, a mondocane, vagyis 
a beszélő kutya világa egy nagyobb eb tejrend
szer, és mindig a nagyobb, erősebb eb (az ebb)... 
leli örömét — huncutul — ebben, eb-ben.

Kevésbé huncut háziállat a szamár, ezért 
szamár gyönyörűsége Meliusnál az Ononis spi- 
nosa. Clusiusnál szamártövisk a Tibulus vulga
ris; ebtövisk a Rhamnus solutivus. (Ebből nem 
lesz szalonna, de solutivusból lehet folutivus, 
éspedig nem hibás hajtás vagy hashajtás által, 
hanem úgy, ahogy egy vízszintes vonalka hoz
záadásával már 1585-ben föveg lett a söveg.) Az 
ebtövisnek nem lévén szerves köze a négylábú- 
sághoz, varjútövis is lehet a neve. Az utóbbitól 
röppenésnyire sincs a varjúborsó, ám ezt csak 
1711-ben teszi hozzá Czvittinger a Clusius-féle 
névjegyzékhez (bizonyára függetlenül attól, 
hogy Clusiusnál másutt igenis van Iwaryw bor
só). "Madaras" növénynév még a bagolycsaborsó, 
a bagolygomba, a fecskefú (Asdepias, Chelidoni- 
um május; a görög khelidón fecskét jelent), to
vábbá a varas galambica (ebből nemcsak 
Täubling — így hívják németül ezt a gombát — 
hallja ki a galambszínt), aztán a lúdpázsit, me
lyen fotballozhatnak angol lúdtalpúak is, de 
fontosabb itt az, hogy Clusius Potentilla Fuch- 
siinak nevezi latinul, arra a szerzőre hivatkoz
va, akinek néhány 16. századi kötetébe magyar 
kifejezéseket is bejegyeztek, pl. a Mihálka mo
nyát és a tykbegyet. És ha már begy, esetleg 
egerbegy (égerfákkal benőtt domb), álljon 
ehelyt az egérfül (Pilosalla major) mellett a 
hölgymái (Pilosalla minor), ez ugyanis menyét- 
begyhez hasonlót jelent. A minornál kisebbre 
céloz a bolyhafú név (Persicaria) és a nagyobb 
rihfú (Scabiosa major Matthioli).

Acapa (Clusiusnál czapa) növénynévnek kü
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lön bekezdés jár. Ez a szó eredetileg "barkásra", 
"ikrásra", "ripacsosra" kikészített bőrt jelent, 
egyszóval sagrént, több szóval: pikkelyesre, 
szemcsés felületűre megmunkált ló-, szamár-, 
öszvér-, kecske- vagy disznóbőrt, esetleg hal
bőrt (mely eleve pikkelyes). Szarvas Gábor 
azokhoz húz, akik szerint a capa a német Zapp, 
Zjippeleder 'cápabőr' leszármazottja, ez meg a 
román top 'kecskebak'-é. Lehet higgadtan vitat
kozni azon, hogy szláv közvetítéssel jött-e a 
magyar szó, a németből jött-e, és van-e köze a 
íap-hoz, amely átkerült számos dél- és kelet-eu
rópai nyelvbe. Tehát semmiképp se kötelező a 
másnézetűt mindjárt "éles önellentmondással", 
"szarvas hibával", "szarvasokoskodással" vá
dolni. De szinte vitán felül hiba a clusiusi czapa 
"csapá"-nak ejtése. (Ne vezessen félre még az 
sem, hogy a Nemes úrfi c., 1771-es művében az 
alliteráló nevű Faludi Ferenc alliteráló olvasat
ra csábítón írja valakiről: "le tsapná szájárul a 
tzapa poharat".) Clusiusnál a czapa különféle 
tökfajtákat jelöl, nyilván héjuk recézete mi- 
att.Szakfolyóiratba kívánkozik, már jórészt 
kész dolgozat igyekszik valószínűsíteni azt a 
gondolatot, hogy capa szavunk többek közt 
spanyol és latin útvonalon megy vissza görög 
igére.

Bizonyára a capa szóból lett a 18. század 
végén a capa Clusiusnál latinul Melopepo, a 
melótól pedig sok egyén méla, nem a 'méla, 
mogorva; bánat' jelentésű chagrin-nel. van itt 
dolgunk, amely a francia chat 'macska' és a 
grigner 'ráncot vet* ötvözete a német Katzenjam
mer 'másnaposság' mintájára, hanem a török 
cagri (ejtsd cságri) 'hívás' szóból a francia grain 
'mag' hatására született chagrin-nel, ez  tehát — 
az 1977-es Grosses Fremdwörterbuch ellenére 
— nem tartozik a rossz hangulatot megnevező 
chagrin-hez. (Fontos tudni: nem a grain közre
működésével keletkezik a szófejtések okozta 
migrén. Ez a — neve szerint féloldali, hemi-kra- 
niális — főfájás elmúlik, ha azon tűnődünk, 
hogy amikor a török sagrént mond, ez olyan- 
szerű, mint mikor a lengyelből vett bekecsnek 
hívjuk azt a felsőkabátot, amelyet a lengyelek 
Báthory István hadvezéréről, Békésről nevez
tek el.

A capa tehát legfennebb közvetve kapcsoló
dik állatnevekhez (a románból a 16. században 
átvett cáp-hoz és a cápához). Hasonló a helyzet 
pl. a jegenyével (Clusiusnál: iegnye, iégnye), 
melynek mélyén — s ezt a Jegenyén született

botanizáló Kájoni még nem tudta — az ősszláv 
agne 'bárány' bájoskodik-béget a nyárfák boly
hos, barira, barikára emlékeztető barkája okán.

A jelen, 1.2.-es pont befejezéséül "növényes 
(fitos, pontosabban: fito- és zoofil olvasókra 
bízzuk az alábbi, némi kommentárral ellátott 
clusiusi növénynevek nem betűrend szerint va
ló csoportosítását:

— borany irom (Beythénél 1583-ban: bárány 
iröm; — a bárányüröm — mondotta egy oniri- 
kus lírikus — legszebb álmában az égen úszkál 
mint bárányfelhő, vermutesőt hozón);

— görény fiú (ragadozóról elnevezett élősdi; 
sárgaságáért többnyire arankának hívják);

— kánya fiú (accipitrina; Pápai Páriznál a 
kánya-fiú: pullus milvinus, tehát fióka, nem fű; 
accipitrina=accipitemek, azaz ölyvnek való fa
lat; a "normális" fül az accipio hatására 'felka
pó'-nak értelmezte az accipitert, melynek korán 
elhomályosult a görög óku-pterosz 'gyorsszár
nyú' szóban még világos, aztán fránya kányától 
elvitt összetettsége, kissé rejtett kapcsolata az ak 
'hegyes, éles, gyors' gyökkel és a petná-ból lett 
latin penna 'szárny- vagy farktoll'főnévvel, 
mely a Pen Clubba is behatolt, előbb azonban 
pemzli lett, még előbb peniculus 'ecset, kefe (tkp. 
farkocska)', 1928-ban penicillin, amely okkal 
lehetne penészcillin is, lévén ecsetpenészgomba 
termelte antibiotikum);

— matrafiu (mátrafű, Nepeta cataria, Czvit- 
tingernél macskafű; később macskanádra és 
macskamenta név is előfordul; nádra=anyaméh, 
matrix; de a Matricaria chamomilla Clusiusnál 
zékfiu);

— nywl zékfiu (nem árt tisztázni kapcsolatát 
a nyúllal és a szeggel, úgyszintén a szegfű és a 
szekfú népetimológiás azonosításával);

— zaruas fiú (szarvasfű, ti. Fraxinella, kőris
levelű ezerjófű; ezörio fiú Clusiusnál a Pseudo- 
damasonium és a Centaurium minus, esetleg a 
centaurium félreértésével, a centumhoz, nem a 
kentaurokhoz kapcsolódásával; vö. az Ezerjófű 
c., ünnepien jó könyvvel, melynek nyelvész 
szerzője — valamint ötödik hétköznapunk — a 
maga nevével burkoltan utal az ezernek két 
centummal való osztásából adódó számra);

— szarwas gomba (Fialowski kiemeli: ez több 
gomba neve, részint — "eredeti magyar gondo
lat alapján" — a szarvas szarvához hasonló el
ágazás, részint a német Hirschtrüffel nyomán; 
hozzátehetjük: a Hirsch-hordta Hornhoz, már
mint a Horn 'szarv' szóhoz is van köze, mivel a 
szarv őse a finnugor alapnyelvben indoeurópai 
eredetű);

— töuiskes lapu (h.e. spinosa lappa — ma
gyarázta Clusius a magyarul nem tudónak, mi
közben "preszabédisen" érezhette "szemetszú- 
róan fülbemászónak" a lapu és a lappa össze- 
csengését, ez ui. beleillik Szabédi László posz
tumusz, "A finnugor és az indoeurópai nyelvek 
közös eredetének bizonyítékai" alcímű könyvé
be; idevehető valahogy a lappe 'sík felüleF főnév, 
melyet sarki síkságon élő lappok használnak, 
továbbá a szláv lapuk, melynek rokonái például 
ezek: szí. lupa 'állati láb', ómagyar lapát, lapocka, 
labda [eredetileg lapos labdaütő], talán az izs- 
mai zűrjén lap is [=lapos oldal, lap, kéznek, 
lábnak, ásónak a lapja)).

A fenti nyolc magyar növénynév legötlete
sebb csoportosítói két hétig mentesülnek a He
likonbéli szófejtő szövegek tanulmányo
zásának kötelezettsége alól. Ezalatt elgondol
kozhatnak azon, hogy Clusius magyar növény
neveivel — általában szavakkal — foglalkozni 
az őket szülő szemléletmód tekintetében is ér
dekes, izgalmas, akár nyilvánvaló (s így ma is 
"beszédes", szuggesztív) ez a szemléletmód, 
akár nem (s így kutatást, mélyfúrást, sokszor 
egészen meglepő—pl. tabutörténeti—dolgok
ra való rámutatást kíván).

Befejező rész a következő számban.
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Búcsú Györkös Mányi Alberttól
(Sorok egy Györkös Mányi Albert 
katalógusba)

Mindenütt és sehol?
Időtlen arcok. Hiába keresem szembogarukat; 

mégis mintha megosztanák velem a nappalt, az éjét, a 
gondot, az álmot, mintha csak arra figyelmeztetné
nek: "Ne próbáld becsapni magad!"

A mozdulatlanság árva lámpásai — mindegy, 
hogy széki asszony vagy kalotaszegi lány, a mi há
zunk falán is ott fehérük egy arc —, mindenik egy-egy 
ködfényben derengő világ (nem igaz, hogy ecet ég a 
lámpában). Kőpenész alól, temető-magányból kimen
tett titokzatosság, tisztaság. Hány arcban, sorsban ku
tatod magad?

Nem dacolsz a múlandósággal, nem keresed örök
mozgó aranyrugóit. A terheléstől megtört a tudat, 
elmosódott az erkölcs erőszakára, a hideg szellemre 
bízott Tízparancsolat. Kicsorbultak a génjeinkben haj
szálpontossággal felszikrázó fogaskerekek. A terem
tés valahol félbeszakadt.

Vajon csak ezen a tájon? A magányból, az elhagya- 
tottságból kimentett arcokról lesimítod — civilizáció 
foszlott maradványait — a gyűrődéseket.

Vér, aranyméz nélkül, kuckója szentjánosbogár- 
fényű ablakán kitekint valaki (jól ismered); kint ma
dár, jószág tétova árnyéka a szűz havon. Holdkifli 
mesefényébe, ballada-homályba kivetve olykor, jó
szágként, maga is. (Eltünteted a konok ráncokat, hogy 
ne tudja belső ráncait.) Messze tőle az űrbéli titok. Egy 
furulyaszónyi vagy iskolacsengetést visszhangzó rö
vid élet kevés a kiútkereséshez. A gyötrelmek hálójá
ban vergődőnek — fák, kövek, ég, föld 
védtelensége-védettsége közepette — hitet adni, re
ményt a feloldozáshoz.

Letűnt vagy lehetséges középkorok — ördögi al
kímia! robot-bálványok! — mind kizárva. Megtérek 
kékjeidhez, fehérjeidhez, lelket könnyíteni. Minden 
olyan hihetetlen — minden olyan hihető, mint az 
esendő élet. Mint a velünk lélegző, habozó, viaskodó, 
pazarló halál.

Minden és semmi.
Lászlóffy Csaba

LÁSZLÓFFY CSABA 
Semmi pánik

kiáltás Gy. M. A. után

Menni csak magunkban lehet
fejvesztettek vagy vesztesek

aki álmánál nehezebb 
kit álma pórázon vezet

akit nem vár nagy szakadék 
agyába hasít csak az ék

két álom közt: egy ittvaló 
s egy túlsó madzagot faló

kísértés — önmagunk előtt 
lehetetlenből lehetőt

hazudó ha zárd gondolat — 
arcodba csapó bogarak:

sekély hír súlytalan szavak----
világgal telve hamarabb

megutálod a pózait 
(tudásnál van-e prózaibb?)

vén rokolyán a gyöngyszemek 
vérrögök ütik á t ered

a kéz él csak (az is remeg) 
célba találni hány remek

művel lehet? Kálvária 
hegyén túl (hurok) glória

mintegy rövid ecsetvonás 
meghúzod — és örök varázs

1993. V. 28.

KOZMA SZILÁRD

Az alma, vagyis az ajándék jelentése
De nézzük meg, mi történt a paradicsom

ból való kiűzetés előtt, amikor az embernek 
(Adámnak) nem volt még politikusa, ideoló
gusa, papja, filozófusa és társadalomtudósa. 
Egyesek tudni vélik, hogy Istennel való ha
sonlatossága ellenére, almatermelés nélkül, 
troglodita esetlenségben volt kénytelen ten
getni fejlődés, azaz: érdekek, izgalmak, tra
gédiák és sötét jövőképek nélküli, unalmas 
paradicsomi életét. Még a hideg szívű, hideg 
eszű, descartes-ian racionális kígyónak is 
megesett a szíve rajta, annyira bárgyúnak 
nézett ki egyetemes öntudatának, személyes 
felelősségének és autonóm szabad akaratá
nak birtokában.

"— Gyerünk, fosszuk meg az isteni egy
ség- és felelősségtudatától ezt a barmot, 
hogy legyen része neki is a részkérdések, 
részeredmények és részigazságok okozta za
varodottság örömeiben, a pragmatikus tra
gédiák, az önmagából a külvilágba kivetített 
hazugságok: a rivalda és a parlamenti fé
nyek élvezetében. A szívek és a nemzetek 
harcáról nem is beszélve!"

Mivel a kígyó nem csak a radonáüs elem
zések, hanem egyfajta spekulatív előrelátás 
megtestesítője is, előrelátta, hogy az érdek

sztorit, vagyis az almatermés pozitív birtok
lásának maszlagát az isteni ember (Ádám) 
nem fogja bevenni. És ekkor támadt egy zse
niális ötlete. "Nosza rajta, alakítsuk át kor
rupcióvá a szeretetet." (Egyébként ez volt a 
történelem első zseniális ötlete. Mondhatni, 
hogy ebből ered a fenséges és dicsőségteljes 
történelem.) Zseniális kígyónk tehát egy 
ajándékká kinevezett almával jelentkezett 
Évánál, aki Adámnak nem ellensége, hanem 
poláris megfelelője, tehát máskéntgondolko- 
zó volt.

"— Ha szereted Ádámot, add át ezt neki 
teljes szereteteddel, hogy egyen belőle. Meg
látod, milyen boldogok lesztek utána. Ez a Ti 
érdeketek, hidd el nekem."

Nem tagadhatjuk, hogy a racionális kí
gyónak volt némi poÜtikusi tehetsége. De 
nem ez a fontos! Remélem, immár mind
annyiunk számára világos, hogy a szeretetté 
avanzsált korrupció hozta létre a történel
met. (Szegény újságíró, te fantaszta politikai 
és gazdasági minőségellenőr, aki szent tu
datlanságodban harcot indítasz a korrupció 
ellen! Előbb fel kellene számolnod, vagy leg
alábbis leleplezned a lelkeinket véres mocs
kaival beszennyező történelmet.

És Éva, a másképp gondolkozó, átadta 
szeretetével Adámnak az almát, amit Ádám 
e szeretetbe bugyolált megrontási közjáték 
nélkül nem fogadott volna el. Itt megintcsak 
nem fontos a szereposztás. Ádám is átadha
tott volna szeretetével a kígyó tanácsára Évá
nak ugyanúgy valamit, amit az egyébként 
nem fogadott volna el. Lényeg, hogy a kor
rupció működtetéséhez szeretet kell. Szeret
ned kell férjedet, anyádat, apádat, 
gyermekedet, vallásodat, szektádat, nemze
tedet, hazádat, boldogságodat, rendőrsége
det, titkos ügynökségedet, néphadseregedet 
ahhoz, hogy rávehető légy érte és értük a 
korrupcióra. Csupán egy dolgot felejtett el 
az almába — az érdekébe — harapó ember. 
Azt, hogy fordítva már nem igaz a bibliai 
történet: a korrupciónak szüksége van a sze
retet melegágyára, de a szeretetnek nincs 
szüksége a korrupció létrontó céljaira! Ah
hoz, hogy szeressen, az embernek nincs 
szüksége korrupcióra, a korrupció eszköze
ire — lásd az alma-ajándékozást — és a már 
létező korrupcióban való részvételre. Sőt!

Bizony nagy dolog az ajándékozás szo
kása, de nagy ám! Örvendjetek, angyalkáim, 
kislányok és kisfiúcskák: ajándékainkkal, el- 
m ulaszto tt szabadság- és felelős
ségvállalásainkkal egyenesen a mennybe 
mentek valamennyien. Persze, majd ha na
gyok lesztek. Majd ha nagyok lesztek...
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BÓRBÁNDI GYULA

Népiség és kritikai önismeret
Irodalom- és eszmetörténeti 

ténynek tekinthető, ezért nem kí
ván bővebb magyarázatot, hogy 
mily sok szál fűzte egymáshoz a 
két világháború közötti időszak
ban a magyarországi és az erdé
lyi reformmozgalmakat, közöt
tük azokat, amelyeket népieknek 
szokás nevezni.

Elég talán emlékeztetni arra, 
hogy

— csaknem azonos időben in
dult el a faluvizsgálat, és mind a 
magyarországi, mind az erdélyi 
falukutatás módszerére erősen 
hatott a bukaresti Gusti pro
fesszor iskolája;

— mily sok volt a rokonság az 
1937-es Vásárhelyi Találkozó és 
az 1943-as Szárszói Konferenda 
között;

— a magyarországi népi szel
lemű folyóiratok és az Erdflyi Fia
talok, a Hitel,a Termés egymáshoz 
hasonló indítékokból kezdték el 
munkájukat;

— a népi irodalom részének 
tekinthető a többi között az erdé
lyi Tamási Áron, Kós Károly, Jé- 
kely Zoltán, Szabédi László, 
Bözödi György, Horváth István, 
László Gyula, Mikecs László, 
Asztalos István, Nagy István 
munkássága;

— a mai olvasó a Termés 1943. 
nyári ankétján ugyanazokkal a 
problémákkal találkozik, ame
lyek a Szárszói Konferenciát is 
f jglalkoztatták. Kísérteties a ha
sonlóság a két találkozón felve
tett és tárgyalt kérdések között. A 
Termés ankétja előre vetítette azo
kat a válaszokat, amelyek Szár
szón fogalmazódtak meg.

A hasonlóság és rokonság el
lenére az erdélyi reform-mozga
lom nem volt a magyarországi 
importja vagy nyúlványa, ha
nem eredeti kezdeményezés és 
vállalkozás, jelentőségben nem 
maradva el az utóbbi mögött.

Immár közhely, hogy a népi 
mozgalom — annak minden ága 
— laza és szervezetlen volt, tagjai 
különböztek egymástól a szár
mazás, a neveltség, a követett ha
gyományok, az alkotói iskola, az 
életforma tekintetében, és rokon- 
szenveik is különböző irányokba 
húzták őket. Vezérük sem volt, 
még Veres Péter vagy Illyés Gyu
la sem volt az, tekintélyük és nép
szerűségük csúcsán. A legna
gyobb egyetértés is akkor volt ta
pasztalható, amikor legkevésbé 
voltak szervezettek, mert a fe
gyelmet nemigen ismerték, Illyés 
szerint nehezen vetették alá ma
gukat az összjáték törvényeinek.

Ennél erősebb és tartósabb

volt, ami összekötötte őket: a 
nemzeti és demokrata irányult
ság, a paraszti törekvések párto
lása, egymás kölcsönös vállalása, 
a csoport-szolidaritás, a válságos 
helyzetben való összefogásra irá
nyuló készség.

A belső viták szinte állandóan 
foglalkoztatták őket, és önisme
retük is ezeken edződött, kevés
bé a programatikus írásokon.

A kölcsönös kritikák ihlette 
viták az önismeret fejlesztését 
mozdították elő. Alkalmat kínál
tak irodalmi és politikai álláspon
tok felülvizsgálatára és értékelő 
elemzésére. Nemcsak a megbí- 
ráltakat indították nézeteik és 
magatartásaik átgondolására, 
hanem a bírálókat is, hogy a té
nyek valóban indokolják-e a 
mozgalmat érintő felszólalásu
kat. Ami kifelé belső ellentétek 
tombolásának és konfliktusnak 
látszott, a valóságban a jobb ön
ismeret érdekét szolgálta és prob
lémák tisztázását segítette elő.

Lássunk talán néhény példát.
Veres Péternek 1941-ben meg

jelent M it ér az ember, ha magyar 
című könyve azt a kérdést érin
tette, mire készüljön fel a paraszt
ifjúság, m ilyen szerepre 
vállalkozzék és mit tekintsen kö
vetendő életcélnak. Veres arra 
adott tanácsot, hogy mit kellene 
tudniok a parasztfiataloknak, és 
milyen erényeket kellene kifej
leszteniük magukban, hogy a kö
zösségben felemelkedhessenek 
és vezetők lehessenek. Ezt Illyés 
Gyula határozottan ellenezte. 
Szerinte a parasztságnak nem 
Cézárokra, hanem Brutusokra 
van szüksége; nem vezető sze
repre kellene törekedniük a fiata
loknak, hanem a zsarnokság 
elleni küzdelemre felkészülniük.

A Nyugatban  megjelent cikkében 
Illyés azt vetette Veres szemére, 
hogy a szépprózától elfordulva 
nem a társadalomtudományt, 
hanem a politikát választotta. 
Noha Illyés a Márciusi Frontban 
maga is részt vett, valamivel ké
sőbb, a háborús években már az 
irodalomhoz való visszatérést és 
az irodalmi eszközökkel folyta
tott küzdelmet pártfogolta, és 
úgy gondolta, hogy ha már vala
ki nem tudott a politikának elle
nállni, annak az adott felté
telekkel való kiegyezés árán tör
ténő előrejutás helyett a rend
szerdöntés útjára kellett volna 
lépnie.

A népiek különben sem jutot
tak soha azonos és egységes ál
láspontra abban a kérdésben, 
hogy szellemi vagy politikai esz
közökkel küzdjenek-e céljaik 
megvalósításáért. Már a Márciusi 
Fronttól is többen távol tartották 
magukat, és az elkövetkező évek
ben is, valahányszor felvetődött 
a párt- vagy mozgalom-kérdés, 
mindannyiszor megoszlottak a 
vélemények. Amikor 1939 Péter 
és Pál napján Makón megalakult 
a Nemzeti Parasztpárt, a Maro
son ide-oda úszkáló dereglyén az 
írók közül csak Erdei Ferenc, Ko
vács Imre, Sinka István és Szabó 
Pál volt jelen, s később is csak 
Móricz Zsigmonddal, Veressel, 
Darvas Józseffel, Somogyi Imré
vel és a bisztrai Farkas Ferenccel 
bővült e kör. Viszont Féja Géza 
feleslegesnek nevezte, többen fe
léje sem néztek, és még a későbbi 
évtizedekben is akadtak népiek, 
akik a pártalapítást elítélték, mert 
— mint mondották — megosz
totta a parasztságot és gyengítet
te az ugyancsak ellenzéki Kisgaz
dapártot.

E viták is alkalmasak voltak 
az önismeret erősítésére és az ér- - 
dekeltek tevékenységének kriti
kai értékelésére. E célt szolgálta 
az a kritika is, amely a kapcsola
tokat érintette. Gyakran került rá
sor. Eszmecserének aligha volt 
nevezhető, miután az esetek  
többségében magán beszédek so
rozatából állott, abban az érte
lemben, hogy a bírálatra vagy 
fenntartásra az érintettek alig re
agáltak, azt legtöbbször válaszo- 
latlanul hagyták.

A népi mozgalom irodalmi és 
eszmetörténeti helyének kijelölé
séről is szó volt, amikor a korszak 
szellemi életének meghatározó 
egyéniségeihez való viszonyukat 
döntötték él. Egyénileg, termé
szetesen, mert egységre és együt
tes állásfoglalásra soha nem 
került sor. Szinte állandó volt a 
m egoszottság abban, hogyan 
gondolkodjanak például Szabó 
Dezsőről, Babits Mihályról vagy 
Szekfű Gyuláról.

Az elsőt majd mindenki az 
elődök, a népiség elindítói között 
tartotta számon, Ady és Móricz, 
valamint Bartók és Kodály társa
ságában említve őt. Lelkes hívé
nek számított Féja, Kodolányi 
János, Gombos Gyula, Simándy 
Pál. Másfelől: alig tudott vele mit 
kezdeni Illyés, Kovács, Erdei és 
Bibó István.

Még élesebb volt az ellentét 
Babits megítélésében. Illyés, Sza
bó Lőrinc és Szabó Zoltán mél- 
tánylói és csodáiéi közé tartozott, 
Németh László, Sinka, Tamási,. 
Kodolányi közömbös volt vele 
szemben vagy nem kedvelte.

Szekfűről is megoszlottak a 
vélemények. Kovács, Szabó Zol
tán és Kerék Mihály munkatársa 
volt Magyar Szemle dmű folyóira
tának és becsülte történetírói eré
nyeit. Szabó D ezső haragos 
hangú tanulmányt írt ellene, Né
meth László ugyancsak bírálód 
könyvecskét jelentetett meg róla, 
Veres, Féja, Kodolányi idegenke" 
dett tőle. Persze, a századvég és e 
század eleje politikusainak érté
kelésében és habsburgiánus ér
zelm eiben Kovács és Szabó 
Zoltán sem követte, de a többiek 
határozottan szemben álltak ve
le, a Harmadik nemzedék kiegészí
tésében a népiek jelentőségét 
kiemelő megállapításai ellenére.

A népi orgánumok némelyi
kében állandó kifogás tárgya volt 
többeknek a Nyugatban és a M a
gyar Szemlében való gyakori sze
replése, nem szólva a népiekkel 
szemben barátinak éppen nem 
mondható napi- és hetilapokban 
való publikálása. Ez, magától ér
tetődően, fordítva is így volt. A 
csoport, amely baloldalinak te
kintette magát, állandó gyanak
vással kísérte némelyek nevének 
felbukkanását kormánypárti 
vagy más jobboldali sajtótermé
kekben. így például Szabó Lőrinc
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vagy Féja Géza munkatársi köz
reműködését a kormány hivata
los lapjaiban, vagy Kodolányi 
rövid ideig tartó szerkesztői tisz
tét a Turul Szövetség által elindí
tott, erősen jobboldali Nem zet
őrben.

A háborús években, de külö
nösen a sorsdöntő 1943—44-es 
esztendőben éber figyelemmel 
kísérték az írók és híveik, hogy ki 
hol publikál, milyen irányba tájé
kozódik és kivel barátkozik vagy 
társul, ipég ha ez másban, mint 
szórványos érintkezésben nem 
jelentkezett is. Vita tárgya lett, he
lyes volt-e Szabó Zoltán és Kerék 
Mihály részéről kormánykineve
zéssel szociális titkári tisztet vál
lalni, Veres Péter részéről az 
ugyanakkor még nem szélsőjob
boldali Egyedül Vagyunknak cik
ket adni, Erdélyi józsef és 
Kodolányi részéről a Turul Szö
vetségtől vezéri címet elfogadni, 
Illyés, Kovács és Szabó Zoltán ré
széről a nagybirtokosok ellen 
hadjáratot vezetni, de a nagytő
késekkel szemben elnézőnek len
ni, Kovács Imre részéről a 
Történelmi Emlékbizottságban 
és a fegyveres ellenállásban kom
munistákkal összefogni.

A legélesebb kritika joggal és 
méltán Erdélyi Józsefet illette 
azért, mert amikor a német meg
szállás után a népi írók visszavo
nultak az irodalmi és politikai 
közélettől, vagy legalábbis a 
jobboldali lapokban nem publi
káltak, a szélsőséges sajtónak 
írást adott és engedte, hogy köl
tői tekintélyét és népszerűségét a 
maga javára kihasználja. Bibó 
szerint ő volt az egyetlen, aki 
1944-ben a társaival való szolida
ritást felmondta és a népi mozga
lomtól dezertált. Sajnos, nem 
maradt egyedül, mert a kommu
nista diktatúra alatt is támadt va
laki, nevezetesen Darvas József, 
aki hasonlót követett el.

Az iménti ügyekben folyta
tott vitákban a háttérben hol eny
hébben, hol erősebben a népiség 
önismerete, önmeghatározása, 
helykeresése munkált. Minden 
megfigyelés, észrevételezés, ki
fogás vagy ítélkezés végső fokon 
a saját pozíciók újragondolását, 
megszilárdítását vagy módosítá
sát indította el.

Az 1943-as szárszói konferen
cia ötletét az a felismerés ihlette, 
hogy újból időszerűvé vált a népi 
mozgalom szándékainak kritikai 
szemrevételezése, addigi tevé
kenysége mérlegének elkészítése 
és a soron következő legsürge
tőbb feladatok eldöntése. A talál
kozó iránti sok irányú érdeklő
dés és a háborús események fel- 
gyorsulása miatt a tervezettnél 
más és több lett belőle: egy egész 
nemzedék és értelmiségi elit ön
vizsgálata, valamint helyének 
meghatározása és helyzetének 
felmérése.

Utóhatásként a népiek ismé
telt megoszlása kezdődött el, tö
mörítve az egyik oldalon azokat, 
akik a felsejlő végzethez befoga
dásra kész szívvel és értelemmel 
közelítettek, a másik oldalon azo
kat, akik a háború bármilyen ki
menetelében mást mint a nemzet 
újabb megpróbáltatását látni 
nem tudtak. A történelem a szár
szói konferencia borúlátóit iga
zolta, de azt is nyilvánvalóvá 
tette, hogy a csodát megközelítő

váratlan kedvező fordulatban 
bízni aligha lehetett, a sorsot an
nak reményében és azzal a felté
telezéssel kellett elfogadni, hogy 
bölcs politikával és ügyes takti
kával hátrányos következményei 
enyhíthetők lesznek.

Az 1945-ös fordulat a zilált
ság állapotában és a megosztott- 
ság jegyében ment végbe, 
amennyiben a népi tábor na
gyobbik felét a berendezkedő új 
hatalom oldalán, kisebbik részét 
annak üldözöttjei között találta. 
Voltak, akik a Nemzeti Paraszt
pártban és a Kisgazdapártban 
politikai, kormányzati, egyéb kö
zéleti szerephez jutottak. Vol- 
tak,akik — például Németh, 
Kodolányi, Sinka, Erdélyi, Szabó 
Lőrinc, Püski Sándor — nemcsak 
hogy a pálya szélére kerültek, de 
olykor írói létük, sőt személyes 
szabadságuk is veszélyben for
gott. Sajnálatos módon némely 
írótársuk közreműködésével, 
azáltal, hogy részt vettek az el
lenséges hangulat szításában 
vagy közönyösnek mutatkoztak 
a kitagadottak sorsa iránt. Megfi
gyelhető volt viszont ennek el

lentéte is. Főleg Illyés Gyula 
munkálkodott az igazságos és 
méltányos megítélés érdekében, 
valamint azért, hogy a kívülről 
jövő ellenséges indulatok lecsen
desedjenek és a kirekesztő szán
dékok helyét a m egbékélés 
légköre foglalja el.

Ez az időszak, persze, nem 
volt alkalmas a népiek önismere
tének elmélyítésére, a múlt kriti
kai áttekintésére és a tanulságok 
levonására, hiszen minden ener

giát a védekező és a veszedelme
ket elhárító tevékenységre kellett 
fordítani. Aminthogy a sztáliniz
mus évei alatt is az emberi és írói 
lét fenntartása vett igénybe min
den erőt, azt is, amely egyébként 
a kritikai önvizsgálat elvégzésére 
és az új szerep kialakítására lett 
volna fordítható.

Az ötvenes évek közepéig ter
jedő időszak a hatalom ténykedé- 
sei folytán ism ét egységbe  
tömörítette nemcsak az írókat, de 
híveik és követőik népes táborát 
is. Az elnyomás — kevés kivétel
lel — valamennyinket érintette. 
Közös elviselése rádöbbentette 
őket együvétartozásuk tényére, 
és megerősítette a kölcsönös szo
lidaritás érzését. Ennek szép kife- 
jeződése volt összefogásuk  
tüntető demonstrálása a Petőfi 
Párt megalapításában, majd im
ponáló fellépésük az írószövet
ségben az ötvenhatos forradalom 
eltiprását követő hetekben. A 
sztálinizmus alatt kompromittált 
Erdei és Darvas ebből— a dolgok 
természeténél fogva— kimaradt, 
aminthogy az 1957-es év írói hall
gatása sem volt teljes, mivel Ta-

tay Sándor és Jankovich Ferenc 
kivonta magát belőle. Meglepő 
ez azonban nem volt, és érthető
vé is vált, ha szem előtt tartjuk, 
mily erős lehetett az újbóli meg
szólalás lehetőségének csábítása 
a zsarnokság éveiben elszenve
dett mellőzés és közlési tilalom 
után.

A kommunista hatalom min
denképpen gondoskodott róla, 
hogy az időnként kirobbant belső 
nézeteltérések és ellentétek, a 
versengések és az egymástól ka
pott sebek ne legyenek tartósak 
és ne vezessenek végső szakítá
sokhoz. A népi mozgalom elleni 
1958-as pártdokumentum példá
ul oly élesen fogalmazott és oly 
kollektív elítélést tartalmazott, 
hogy azonos reflexeket híva elő, 
ismét megerősítette a közösségi 
tudatot és együvétartozási ér
zést. A belső ellentétek is enyhül
tek. Élete végére, agrártudo
mányi és tudományszervezési 
munkássága révén Erdei Ferenc 
körül békülékenyebb lett a han
gulat, és hogy ez Darvas József 
esetében nem következett be, an
nak tulajdonítható, hogy népi 
nosztalgiáját nem követték ma
gatartásbeli változások és gyen
gesége miatt képtelen volt a 
népiséggel szembenálló hata
lomnak ellenállni.

A népiek kritikai önvizsgála
tára a Kádár-korszak sem volt el
őnyös, mert lehetetlennek bizo
nyult a múlt és saját tevékenység 
őszinte, nyűt és kendőzetlen fel
tárása. A szellemi élet tele volt 
tabukkal, és azok semmibevétele 
még a Kádár-rendszer enyhül- 
tebb szakaszában is kockázato
kat rejtett magában.

Az írók életük alkonyához ér
ve azonban szívesen idézték fel 
fiatalságuk küzdelmeit és pályá
juk állomásait. Visszaemlékezé
seik hiteles képet nyújtanak 
arról, hogyan látták önmagukat 
és mozgalmukat, mit tartanak 
eredménynek, sikernek, kudarc
nak, mulasztásnak, miben hibáz
tatják önm agukat és pálya
társaikat. Erre vonatkozóan sok 
adatot és adalékot szolgáltatott 
Illyés, Veres, Féja, Szabó Pál és 
Bibó István, az emigrációban élő 
Kovács Imre és Szabó Zoltán.

Érdemesnek látszanék maj
dan ezeknek összegyűjtése, egy
mással való összevetése és érté
kelő elemzése. Nem lehetetlen, 
hogy ezáltal a népi irodalom és 
mozgalom történetének ma még 
kevéssé ismert vetületeit is éle
sebb megvilágításban láthatjuk. 
Ez mind irodalom-, mind eszme- 
történeti szempontból tudásunk 
gyarapodását és az egész mozga
lom megbízhatóbb önismeretét 
mozdíthatná elő.

Előadás a kolozsvári Szabédi 
Emléknapokon, 1993. április 30- 
án.
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HORNYÁK JÓZSEF

Levelek
Tegnap Velence, előtte Ravenna, akkor 

most di Volano - nem sűrű egy kicsit? Irigy 
nem vagyok, hiszen már letettem arról, hogy 
nekem mindent kell látnom — útjaidon kö
vetlek azonban: Velence! Lassan polgára le
szel. Honosa. Gyakrabban szaladsz át a 
Szent Márk térre az Alpokon, mint én itt le a 
Mócokon Mátyás szobrához. S közben meg 
se járja az eszedet, ami az enyémet itt állan
dóan, hogy, jaj, Nagyságos Úr, vajon az Igaz
ságos még a helyén van? Sajnáltam, amiért 
az utcai ebédet legyintéssel intézted, amikor 
pedig én olyan szívesen végig ettem volna 
veled a barátfület. Különben igazából egyva
lami érdekel: a halas pizza. Valahol mintha 
egyszer már felszolgáltattam volna magam
nak — gerincről lefejtett chefal meg nyúzott 
lufar volt beleadagolva. És nem álmomban 
— ...itt én egy pulton egyszer felfedeztem 
valami ilyet, de az ízlelésig nem bátorkod
tam, kiállottak a szálkák — a színtaglalást 
pedig hagyom. Mindenesetre útbaigazítás a 
hasznomra lenne.

Roska; jó egészséget. Jöjjön és igazolja 
magát az a názáreti megejtő Szelídség. Ne 
mind hitegetéssel éljünk: hetvenévenként el
várható, hogy teljesüljön az a már mikor 
leimádkozott, hideglelős fűszerű jogos óha
junk.

989. dec. 14.

Roska
várod, hogy több összegyűljön - az előző 

levelet december tizennegyedikén postáz
tam —, vagy csak kimenőt nem kaptál, hogy 
riedi magányodban azután megszerkeszd a 
választ? Gondolom, felesleges felhozni, 
hogy felénk változás van, de egyelőre inkább 
hangoskodásban, semmint lényegileg — 
szánalmasan kevés a megfogható —; ellen
ben a cikk- meg szó-ár akár el is moshat — 
ami a december előtti helyzethez viszonyít
va mégse lebecsülendő, annál is inkább, mi
vel, s ez v ita thatatlan : a fiatalok 
vagdalkoznak legelöl. Nagy szükség volna 
Rád. És nem kizárólag iskola ügyben. S Te 
ücsörögsz aranyeső meg szénafű özönben, 
merengsz el a Kék Dunán, ami, lévén hogy 
hölgynek teremtődtél, egyáltalán nem eshet 
kifogás alá — különben is, küldtél erről egy 
sajátos felvételt; vagy egyszerűen unokát pe- 
lenkálsz, és amit még tehetsz, az annyi, hogy 
szorítsz nekünk? Nincs szándékomban in- 
gerkedni, kifakadtam, mert megint nem fog
lak látni huszonnyolcadikán. Elképzelem, 
semmit nem változtál: körözöttet gyártsz, 
mint akkor, feladod tejszínnel a gesztenyét, 
s a makacs üveg azért szorong az asztalion 
melletted, hogy legyen már valaki, aki a ku
pakot lecsavarja róla. Hiszed? Nálunk érez
hető a tavasz. Voltam rétet nézni: Mosu 
égerfáit elhagyta a vaddisznó-konda. A ma
lacok ki, a teknő szélére heverték a göncta
karót. Jól kivehető, ahogy a pid csülök a 
kotorékaljba mélyedt — nekiveselkedve a 
szopáshoz —, kár, hogy a körömnyomat 
nem préselhető, mint a boroszlán köcsög

nyílása. Csak már az ilyen szemle sem zavar- 
tálán. Sohase látott Dádások akaszkodnak ~ 
rád. Felautóztak, hogy részesüljenek a szik
rázó napsütésben; s te mit művelsz, ha a 
kérdésem nem zaklatás? Levetni a kabátot, 
szerintük könnyelműség. Közben látni, re
mélték, meglepnek, amint éppen titkos le- 
adót üzemeltetek. Hogy juthatnak el a 
menedékházhoz? elmondatják veled. Az
után elbúgatnak homlokegyenest ellenkező 
irányba. Lepje el őket a penész. Másképp 
akartam, ládd, befejezni. Mókával. Szárnya
ló csattogással. Kizökkentettek a hangulat
ból. Köszöntlek: és örömteli szülinapot!

990.febr.9.

Elment a nyomtatott betű karmestere
(Kéki Béla em lékezete)
Gyermekkorát zongora- és hegedűdarabok, 

szonáták, szimfóniák és más zenekari művek 
emelkedett (családi) légkörében töltötte, előbb 
a Zsíl-völgyi Petrozsényban — ahol apja a bá
nyászzenekar szólamvezető hegedűse volt —, 
majd VI. gimnazista korától Marosvásárhelyen, 
mert ott az idő tájt a legszínvonalasabbnak tar
tott zeneiskola működött. Csakhogy Kéki Bélá
ban (1935-ig eredeti családi nevén: Kekel) 
olvasmányélményeinek hatására olyan erős 
vonzódás alakult ki a nyomtatott betű, az iro
dalmi művek iránt, hogy amikor sikeres érett
ségije után (1926) lehetősége nyílt az Erdélyi 
Római Katolikus Státus ösztöndíjával a buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem böl
csészkarára iratkozni, viszonylag könnyen 
mondott le a magasabb zenei stúdiumokról és 
döntött a filozopter-pálya mellett. Bármennyire 
zenekedvelő és -értő volt és maradt is, többször 
hangoztatta élete során, hogy akkori elhatáro
zását sosem bánta meg, noha két szemeszter 
után ott kellett hagynia a magyar fővárost. N.B.: 
olyan hírek keringtek, hogy a román kormány 
a Magyarországon szerzett oklevelek közül 
csak az orvosi és a mérnöki diplomákat hono
sítja. Fájó szívvel vett búcsút a Horváth János, 
Gombocz Zoltán, Eckhardt Sándor és más ne
ves professzorok előadásai okán szenvedélye
sen megkedvelt budapesti egyetemtől, fülében 
Bartók- és Kodály-hangversenyek emlékeivel, 
a Psalmus Hungaricus kezdő sorait még szö
vegemlékként is szívbemarkolóan átérezve: 
"Mikoron Dávid nagy búsultában,/ Baráti mi
att volna bánatban,"... — hazatért Erdélybe és a 
kolozsvári I. Ferdinánd egyetemen szerzett ma
gyar irodalom-pedagógia-esztétika szakos ta

nári oklevelet. Ám itthon sose lépett katedrára. 
Lemondott hát a tanári pályáról, de György 
Lajos "szárnysegédeként" annál lendületeseb
ben vetette bele magát a piarista Lyceum- 
könyvtár rendezése során felmerült problémák 
megoldásába, majd az Erdélyi Irodalmi Szemle 
újdondászaként a lapcsinálás keserédes gyö
nyöreibe. György Lajos minden tekintetben ki
váló mentornak bizonyult, Kéki Béla pedig 
hálás és fogékony tanítványnak. Az Erdélyi 
Múzeum Egyesület nagy múltú folyóiratának, 
az Erdélyi Múzeum új folyamának 1930-as újra
indulásakor György Lajos megint csak rá bízza 
a technikai szerkesztés teljes gondját, de lassan 
a kéziratelőkészítés (olvasószerkesztői) teen
dők is rá hárulnak. Mindeközben könyvismer
tetésekkel, zenekritikákkal, színibírálatokkal, 
sőt képzőművészeti írásokkal is szerepel más 
kolozsvári lapok (Erdélyi Helikon, Erdélyi Tudó
sító, Hitel, Pásztortűz, Ellenzék, Keleti Újság) ha
sábjain is. 1936-tól a napilaphoz átszerződött 
Dsida Jenő örökébe lépve a Pásztortúz társ
szerkesztője lett, egyidejűleg a negyedévenként 
megjelenő Hitel című nemzetpolitikai szemle 
szerkesztését is vállalja Albrecht Dezsővel, 
Venczel Józseffel és Vita Sándorral, ké
sőbb,1940-től Kiss Jenővel.

Gyümölcsérlelő évek voltak ezek, de igazán 
rászabott közegbe akkor került, amikor 1940 
őszétől a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár köte
lékébe lépett. A nagy tekintélyű, idős könyv
tárigazgató és jeles bibliográfus, Valentiny 
Antal rögtön felismeri Kéki Béla adottságait s 
nemcsak felelős megbízatásokkal látta el (egész 
Észak-Erdélyre kiterjedő könyvtárfejlesztési 
terv kidolgozása, titkári teendők ellátása, a fo

lyóirat- és hírlaptár vezetése), de négy évtize
des könyvtárosi tapasztalatait is igyekezett jó 
kezekbe átruházni. Sajnos a Kolozsvárott szé
pen felfelé ívelő könyvtárosi karriert alaposan 
megtorpantotta a háború: mozgósítás, hadifog
ság. 1946-ban hazatérve nem Kolozsvárra jött 
haza, hanem Budapesten maradt, az Országos 
Széchenyi Könyvtár munkatársa lett, 1949—52 
között már főigazgató-helyettes.* Aktív részt 
vállal a könyvtárosképzésben, Könyvtörténet, 
Könyvtártörténet, Nyomdászati eljárások című 
kurzusait főiskolai jegyzet-alakban ismételten 
megjelenteti, de legnagyobb sikerű könyve, Az 
írás története, mely a Gondolat Kiadónál először 
1971-ben, majd 1975-ben második, átdolgozott 
kiadásban is napvilágot látott (sőt hamarosair 
követte a lipcsei német és a prágai cseh nyelvű 
kiadás is), már a nagyközönségnek íródott.

1968 végén a Budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtárának igazgatóhelyettesi 
székéből vonult nyugdíjba, de most (1993 ápri
lis 5-én) bekövetkezett haláláig aktív szerepet 
vállalt és vitt a magyar könyvtárosok minden 
rendezvényén. E sorok írója — sajnos — IN 
VIVO mindössze egyetlen alkalommal beszél
gethetett vele, 1992 nyarán, a Magyar Könyv
tárosok 111. Szakmai Találkozóján, az Országos 
Széchenyi Könyvtár folyosóján. Jóérzés arra 
emlékezni, hogy már az aggastyánkorú könyv- 
táros-kartárs milyen lelkesedéssel emlegette 
akkor is például a 35 évvel korábbi Vásárhelyi 
Találkozón folytatott művészetpolitikai vitáit.

Kedves Béla Bátyánk, nyugodjál békében!

GÁBOR DÉNES

*"Hídember"-szerepének bizonyítéka, hogy 
1947-ben Mai román líra címmel bibliofil igényű 
antológiát jelentetett meg Budapesten, a rövid 
életű Magyar—Román Társaság közreműködő 
sével.
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M i más a régészet, mint a régi dolgokkal való bíbelő- 

dés tudománya! Hogy szabatos szóhasználatunk ma egé
szen másra sajátította ki mint terminus technicust, ez 
egyáltalán nem zavarja Orbán Balázst (aki igazán belepil
lantott a régiségek kútjába), mikor 130 esztendővel eze
lőtt, 1863-ban lengyelfalvi magányában, a nagy műre való 
készülődés feszültségében még élete első felének felejt
hetetlen élményét hozza tető alá; irodalmi műveinek so
rában az ifjúkori közép-keleti utazás, kaland kötetei 
mellett Stein Jánosnál, az "Erdélyi Múzeum Egylet könyv
tárosánál" két kötetben kihozza mesefordítását is, Kelet 
Tündér Világa a sokatmondó címe, és Szaif Züliázán szul
tánról szóló "arab" meséket tartalmaz.

*
"A z élet első szakaszában, midőn bölcsőnkből kilép

ve, az észtehetség megkezdi működését, legalább a daj
káink elbeszélte mesék, tündérregék azok..." — vezeti be 
Orbán Balázs a kis komparatisztikai remekművet, melyet 
előszó gyanánt írt eme legismeretlenebb munkája elé! Egy 
akkor m ég világszerte gyerm ekcipőben járó tudo
mányág, az összehasonlító irodalomtudomány köreit 
gazdagítja érdekes és értékes észrevételeivel, más világ
hangulatok hőseinek az európaiakkal való összevetésé
vel, annak az árnyalatnak, különös tüneményének az 
észrevételezésével, miszerint néha valahol egyetlen típus 
máshol előforduló típusok egész sorát egyesítheti.

*
"Nagyszerű és csodás mű ez, valódi kincstára a keleti 

gazdag  képzelődés szülte szellem dús s ragyogóan 
könnyűded aráb költészetnek — Szaif Züliázán, ki életét 
az elnyomottak, üldözöttek és szenvedők fölsegélésére 
fordítja, ki nemes szíve ösztönétől vezetve bebarangolja 
a világot, m indenütt segélyt és vigaszt nyújtva, minde
nütt az igazság és jogosság mellett harcolva — Szaif 
Züliázán a hősiesség és erényes lovagiasság eszményké
pe, dvilisator és vallás terjesztő egy személyben, valósá
gos m y th o sz i kép , az Isz lám n ak  c su d ák  
bűv-kömyezetében tenyésző Theseusa, Don Quichotte- 
ja, Rolland ja, garabonciás diákja, s azon becses mű, mely
ben hőstényei adatnak elé, a nagy aráb nemzet alakulását 
s történet előtti korát oly megható s elragadóan szép 
modorban adja elé, hogy azt valójában az Iszlám Iliászá
nak tekinthetjük, mely — véleményem szerint — minden 
eddig ösmert aráb irodalmi művet, még az annyira bá
mult "Ezeregy éjszakát" is képességben, költői becsben 
összehasonlíthatatlanul felülmúlja."

*
A z idők távlatából már nem annyira az a kétségtelen 

túlzás esik latba, melyet azóta sem igazol semmi, hogy a 
Szaif Züliázán az Ezeregy éjszakával vetekedne, hanem 
Orbán Balázsnak ama politikai, etikai, s lám, filológusi 
következetessége, mellyel más népek, nyelvek, nemze
tek, világtájak irodalmának hőseiben az analóg pozitív 
eszményeket meglátja és kimutatni igyekszik... "Azon 
reményben, hogy irodalmunk viruló kertjébe egy becses 
és igen szép idegen virágot plántálok át — lefordítám, 
szigorúan ragaszkodva az eredeti szöveghez s azon sem
mit se változtatva." Mindezzel együtt nem irodalmi be
cséért említjük fel ezt az idén 130 éves "munkátskát", 
hiszen Orbán Balázs nem a költői tolinak volt a bajnoka, 
a Szaif szultán legendája pedig kelet azóta egyebekkel 
megtépázott hírnevét kevésbé képes ellensúlyozni más, 
művészibb értékeknél. E művek a magyar literatúrába 
fogadásában, népünk és nyelvünk szellemi birodalmá
hoz csatolásában a mások iránti megbecsülés, a tolerancia 
egyik örökbecsű gesztusát értékeljük
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ÚJ LEMEZEIMET 
HALLGATOM 78.

"K rasznahorka  
b ü szk e  vára"

A kuruckor költészete és ze
néje mély nyomokat hagyott a 
magyar zene történetében. Sza
bolcsi Bence találó megállapítása 
szerint: "... a régi magyar világ a 
17. század vége felé s a 18. század 
kezdetén még egy utolsó hatal
mas erőfeszítést tesz a maga meg
védésére. Az utolsó nemzeti 
felkelések ideje ez; a kurucdalok, 
melyek ebben a háborús légkör
ben születtek, a régi magyar né
pies dallam kincs javához 
tartoznak, s formai szempontból 
közvetlen folytatásai a virginál- 
zene virágének-átirataiban meg
örökített dal termésnek, a magyar 
barokk dallamvilágának, talán 
már kerekebb és zártabb, népi 
mintázásban. Különös történeti 
jelentőségük épp ezzel függ 
össze: stílusban a régi és új nép
zene között állva, arra a jelentős 
kölcsönhatásra, sőt összeolva
dásra figyelmeztetnek, mely e 
korban a magyar, szlovák, ro
mán, ukrán és lengyel népzenék 
bizonyos elemei között végbe
ment s melynek hátterében nyil
vánvalóan e népek közös 
szabadságmozgalmai állanak."

A kuruckor dallamaiban egy 
sajátosan magyar zenei nyelv 
született, méltó XVI. századi dal
lamaink nyelvezetéhez, ősibb 
gyökerekhez nyúlt vissza, mint 
amaz: egészen a moll kvartszex- 
tes dallamaink világáig ereszti 
gyökereit, és erre épít fel egy kü
lönös hangzású dúr-moll világot, 
amit gyakran a fríg-zárlat archai
záló gesztusa varázsol vissza a 
moduszok középkori világába, 
néha meg a keleti eredetű bővített 
szekundos zárófordulat egzoti
kuma színez el. Innen van a dal
lamok különös búsongó jellege, 
finom hangszín-elváltozásai, a 
kifejezés szenvedélyes pátosza.

Szépséges dallamok bontakoztak 
ki ebben a d-esz-frisz-g-a-b-c világ
ban. Jellemző, hogy a Hej, Rákóczi 
lemez (Qualiton SLPM 10278, 
1991) tárogatóművésze, Nagy 
Csaba ezt a hangsort mint ethoszt 
megőrzi. Egyébként műsora is 
mintha a Szabolcsi nagy példa- 
gyűjteményét volna hivatva élet
re kelteni, úgy követi a Magyar 
zenetörténet kézikönyvének kuruc- 
kori dallamtáblázatait. A lemez 
zenei rendezője és szekesztője re
mek munkát végzett: egy kor
szak zenéjét keltette életre és vitte 
el a legszélesebb hallgatósághoz. 
Mint a lemezborító szövegében 
maga is írja:"... A műsorban meg
találjuk a Rákóczi-nótát — éne
kelt és hangszeres változatait —, 
mely a XVIII. század legnépsze
rűbb éneke, úgyszólván első 
nemzeti himnuszunk volt, a Rá
kóczi kesergőjét s a Tyukodi-nó- 
tát, amelyek főleg Lajtha László 
szatmári, szilágysági és dunántú
li gyűjtései nyomán váltak köz
kinccsé. Helyet kapott néhány 
virágének, bújdosó-dal, továbbá 
a markáns jegyeket viselő táncze
ne is, nagyrészt hajdútánc-dalla- 
mokkal és a korai verbunkos 
stílus darabjaival. A zenetörténeti 
értékű  dokum entum -lem ez 
anyagát a kurucromantika dalla
mai egészítik ki a Petőfi-versre írt 
Bognár Ignác-dallal ("Fürdik a 
holdvilág..."), Andrássy Gyuláné 
nótájával ("Krasznahorka büszke 
vára...") és Dankó Pista népszerű 
dalával ("Nagy Bercsényi Mik
lós”)."

Nagy Csaba tárogató-művész 
nevével éppen e lemeze kapcsán 
ismerkedtünk meg. Klarinét és 
pedagógiai főiskolai diplomája 
mellett történelem-tanári okleve
let is szerzett. A lemezborító sze
rint "1990-ben megjelent első 
lemezén a fejedelmi és királyi ud
varok zenéjét, a barokk kor tánca
it szólaltatta meg." Jó volna ezt a 
műsorát is meghallgatni. Nagy 
Csaba személyében nemcsak a 
virtuóz tárogatóst tisztelhetjük, 
de a hangszer tudományos kuta
tóját és a régi muzsika hivatásos 
apostolát is. A tárogató szólószó
lamát hatásosan egészíti ki a kísé

rő oktett: vonósnégyes, 
cim balom , csembaló, 
trombita, ütőhangszerek. 
Megszólaltatóik: Várko- 
nyi István, Frittm ann 
Zsombor, Hajna Rezső, 
Torma Károly, Herencsár 
Viktória, Ella Péter, Palo
tai István, M ilkotics 
György. Nevüket most ta
nuljuk, muzsikálásukat 
élvezettel hallgatjuk, re
méljük, újabb zenetörté
neti lemezük is készül. 
Zenetörténetünknek sok 
fehér foltja vár még lelkes 
felfedezőkre.

TERÉNYI EDE

23



HELIKON

HOL-
Megjelent a Látó 4-es száma, amelyben 

verset közöl Kovács András Ferenc, Lászlóffy 
Aladár, Nichita Stanescu (Ráduly János fordí
tásai), Hatházi András, Lászlóffy Csaba, Wil
liam Carlos Williams (Kiss Zsuzsanna 
fordítása), Vitus K. György. Prózai írást olvas
hatunk Ottlik Gézától (Buda), Bálint Tibortól 
(Kutyakomédia), Ferenczi Tibortól (Virrasztás a 
körtefák alatt), Gergely Tamástól (Vörös Fifi) és 
Sütő Andrástól (Marosvásárhelyi napló). A Do
kumentumban B, Nádor Orsolya A Termés meg
alakulása című tanulmánya. A Kis lírai 
antológiában Kovács András Ferenc A semmi 
sodra címmel írkopfot József Attila Ki-beugrál, 
Nem emel föl, Már régesrég, Bukj föl az árból, Csak 
az olvassa, Négykézláb másztam és Le vagyok 
gyózve című versei elé. A Műteremben Incze 
János Dés Magamról dmű vallomása. A Szem
lében Tónk Sándor A történész Bözödi György, 
Nagy Pál Olvasás közben és Szabó György 
Nyugati magyar irodalmi lexikon című írása. A 
műmellékleten Incze János Dés festményei és 
vázlatai, a Hadikikötóben Szabédi László kéz
írása.

Május 6-án a kolozsvári Protestáns Teoló
giai Intézet dísztermében, a Bolyai Szabad- 
egyetem Fórumának keretében Kányádi 
Sándor Kossuth-díjas költő lépett föl.

A marosvásárhelyi Színművészeti Akadé
mia évadzáró előadásai: Május 25-én XVIII.

századi ismeretlen szerző műve; május 26-án 
Molnár Ferenc Liliom-, május 27-én Úgo Betti 
Bűntény a Kecskeszigeten.

A kolozsvári Puck Bábszínház május 16-án 
mutatta be Hetet egy csapásra című előadását.

A pécsi jelenkor májusi számában Marin 
Sorescu Tanácsok és Dórin Tudorán Most még: 
csak neked című versét olvashatjuk Csordás 
Gábor tolmácsolásában.

A Magyarok Világlapja májusi számában 
Ferenczes István Ébresztő című verse olvasha
tó.

A
Április 29-én a budapesti Orosz Kulturális 

Központ A harmadik magyar Anyegin címmel 
rendezett irodalmi estet. A házigazda Gal- 
góczy Árpád műfordító, beszélgetőpartnere 
Szilágyi Ákos volt.

Június 4-e és 8-a között kerül sor Magyar- 
országon az Ünnepi Könyvhétre. A Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium anyagi támogatá
sával az idén is a Magyar írószövetség koordi
nálja az író-olvasó találkozók megszer
vezését.

Május 27-én a Magyar írószövetség klubjá
ban került sor Fülöp Géza Egy hónap sitt című 
könyvpremierjére. A könyvet Borenich Péter 
mutatta be.

Május 11-én került sor a pozsonyi Kallig- 
ram Kiadó estjére. A kiadó könyvsorozatot in
dított a változó Közép-Európa bemutatására. 
Az első három kötet: Petr Prihoda A cseh kór;

Miroslav Kusy Szlovák vagyok, szlovák leszek; 
Kiss Gy. Csaba Magyarország itt marad. Az 
estet Tornai József, az írószövetség elnöke nyi
totta meg, a köteteket bemutatta Rudolf 
Chmel irodalomtörténész és Mányoki Endre, 
a Kortárs szerkesztője. A rendezvényt az író- 
szövetség klubjában tartották.

Ugyancsak az írószövetség klubjában ke
rült sor május 18-án egy osztrák-magyar iro
dalmi estre. Verseikből felolvastak: Eugen 
Bartmer, Gerald Bisinger, Gerald«Grassl, Ger
hard Kofler, Rainer Pichler, Jutta Skokan és 
Renate Zuniga. Közreműködött Győrffy 
László.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság és a Magyar Ny elv és Kultúra Társasága 
május 7-e és 9-e között rendezte meg a VII. 
Berzsenyi Helikon Napokat a keszthelyi Feste
tics Kastélyban. A tanácskozás és a találkozó 
témája: Magyar egyetemi tanszékek a kisebb
ségi létben.

Április 6-án a Széchenyi Irodalmi és Művé
szeti Akadémia közgyűlésén megválasztották 
az új tagokat. Rendes tagok lettek: Csorba 
Győző, Esterházy Péter, Nádas Péter, Orbán 
Ottó, Tandori Dezső. Tiszteleti tag lett Határ 
Győző.

Május 24-én 78 esztendős korában Bu
dapesten elhunyt Cseres Tibor író.

-MI I
0

MÉG EGYSZER
Lucian Bkga verséből idézünk egy szakaszt 

a vízszintes 2., függőleges 53.,1. és 10. számú 
sorban. Kiss Jenó fordítása.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (zárt 
betűk: I, M, Á). 16. Budapesti színésznő. 
17 Észak-olaszországi folyó. 18. Jó, de 
csak vissza! 19. Molibdén vegyjele. 20. 
Orosz szatirikus író (Ivan Andrejevics, 
1769-1844). 21. Zloty. 22. Kis kődarab. 24. 
Elme. 25. Egyes indoeurópai nyelvekben 
a szótő magánhangzójának váltakozása. 
28. Norvég pénzegység. 29. Zárt tűzhely. 
31. Menyasszony. 32. Skálahang. 33. Tele
pes. 35. Izomrögzítő szalag. 36. Elavult 
súlymérték. 38. Soha sem található. 39. 
Legato egynemű hangzói. 41. Azonos 
mássalhangzók. 42. Szórakoztató alkotás. 
43. Csendes adós! 44. Iparos, kereskedő 
szakképzett alkalmazottja. 48. ívrét. 49. 
Eszes! 51. Non ...: a pénznek nincs szaga. 
52 Körülbelül. 54. -tat, ...: igeképző. 55. 
Szorongó érzés. 57. Óriáskígyó. 58. Kávé! 
60. Emberek tömege. 62. Kripton vegyjele. 
63. A munka és az energia egysége a CGS 
rendszerben. 65. Utasszállító hajó alkal
mazottja. 66.... Szelasszié: Etiópia uralko
dója volt 68. Pl. a vidra szőrméje. 70. 
Lihegni kezd! 71. Szerelő, francia eredetű 
szóval. 72 Csak félig éber! 73. Egyetértését 
fejezi ki. 75. ..., -ve:ragpár. 76. Keleti 
hosszúság. 77. Alig súrlódva gyorsan ha
lad. 80. Kényelmes lábbelit hord (három 
szó).

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: C, E, N, Z). 2. Dél-spanyol város, 
Almeirától keletre. 3. No lám. 4.... sunt odio- 
sa: a nevek említése kerülendő. 5. Olasz idea
lista filozófus, történész (Benedetto, 1866- 
1952). 6. Szintén ne. 7. VRK. 8. Közel-keleti 
állam lakója. 9. Több magyar, cseh, lengyel 
király neve. 10. Az idézet utolsó sora (zárt be
tűk: A, L, N). 11. Helyváltoztatásra nem ké
pes, lyukacsos testű, alacsonyrendű vízi állat.
12. Osztrák légiforgalmi társaság. 13. Lágy 
hangsor. 14. Hajnal közepe! 15. Olasz, az 
élénkkék színről kapott becézés. 23. Az elekt
romos feszültség gyakorlati egysége. 26. Pa
lesztinái város, mai neve Beit Lahm. 27. Pára!
29. Pl. a Varjú nemzetség. 30. Nagy Konstan
tin szülővárosa. 33. Itt töltötte Petőfi mézes
heteit. 34. Függeszt. 37. A héber ábécé első 
betűje. 38. Bőriparban: nyéllel ellátott éles Ids 
kőlap a bőr ráncainak elsimítására. 40. Év
szak. 42 Két méret közötti méretű. 44. Indiai 
város. 45. A biliárdgolyó lökésére való rúd.
46. Tyúkanyó mondja. 47. Ritka férfinév. 50. 
A biológiában a rendszertan alapegysége. 56. 
Hegylánc előtt emelkedő alacsonyabb hegy.
57. Ángol. 59. Veréb, románul. 61. Gyűrűsze
rű tárgy. 62. Fekvő és ülőbútor. 64. Gadolíni- 
um vegyjele. 66. "Sáncban a .../ könnyű hajót 
visz" — Áprily: Tavaszodik. 67. Taszítsa. 69. 
Vagdalt gyümölcsből és szeszes italból készí
tett hűsítő. 74. Lavina egyik fele! 78. Lásd az
58. sort. 70. Szintén. 81. Kalcium vegyjele. 82. 
Disznót vág.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 11. számában közölt, T a v a s z i  r eg-  
g e l dm ű rejtvény megfejtése: Megszédít május illat-ferge- 
tegje,fha kinyitom a táblát, ablakot./Allok s beszívom jószagát 
lihegve —/De ki kevert bele halálszagot?
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