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A Helikon
emlékmű előtt

_ "Látlak!" —  mondja a köszöntő indián. 
LÁTLAK —  ebben az egyszerű köszönésben  
benne van a kultúra lényegi vonásai közül a 
legfontosabb: hogy m egőrzés, hogy vissza
pillantás, hogy em lékeztető az idők dom bo
ru la ta , a fö ld  g ö r b ü le te  fe le tt . E zek  a 
koszorúk is —  ilyen értelemben — az em lé
kezet, a szövetség gyűrűi. Helikontól Heliko
n ig  terjed ez  a sz ö v e tség . K eszthely  és 
Kolozsvár között, a ma is élő, m űködő Heli
kontól az em lékezetben m űködőig. Keszt
h e ly  és  K o lo z sv á r  h iv a ta lo sa n  nem  
testvérvárosok, de a kultúrában elfoglalt he
lyük és szerepük jogán azok. A  magyar kul
túra csupa újrakezdés volt mindig. Ábban a 
két évszázad előtti pillanatban is, mikor a 
legkeletibb végeken Aranka Györgyék szer
vezték a N yelvm űvelő Társaságot, a Felvidé
k en  K a z in c z y  p rób á lta  le v e le z é s é v e l  
m egszervezni és összefogni, a közepén Cso
konai vergődött és cikázott rövid életében  
Debrecen és Csurgó között, a nem zet és a 
nyelv nevében m ég a tihanyi echót is m egszó
lítván, itt pedig egy szellem iség, egy lelkűiét 
poézise volt a Helikon. H A ŐKET LATJUK—  
EGYMÁST LÁTJUK. Ezen a tájon, a piszkos, 
gatyás társakra nézve, m indig könnyű lett 
volna abbahagyni a nótát és káromkodni 
vagy fügyörészni. De nagyjaink azt kutatták, 
mint Vörösmarty, hogy a könyvek által ment-

elébb a világ; azt fogalmazták programmá, 
am it Petőfi: "na nem születtem  volna is ma
gyarnak, e néphez állanékezennel én..." Ady- 
val jajongták, h ogy  ujjunk begyéből vér 
serken ki, ha téged tapintunk, te álmos, sze 
gény... és József Attilával riadtak sikoltva ar
ra, hogy "mégis magyarnak, számkivetve..."; 
vagy Szilágyi Dom okossal keresték a kiutat: 
"...Ti játsszatok, én majd őrzöm a látszatot", s 
N agy Lászlóval kérdezték a közös el vethetet
len felelősség nevében, hogy ki viszi át a sze
relmet? —  Kísértet-éles csillagos éjszakákon 
és ilyen verőfényes pillanatokban átfut egy  
hang a suttogások álló aranyán; mutassátok 
m eg a költőket, akiket olvastok, s m egm on
dom , kik vagytok. Mutassátok m eg a költő
ket, akiket tiszteltek, s m egm ondom , kik 
lesztek. LÁTLAK! —  mondja, kiáltja, üvölti, 
zokogja, hahotázza belőlem a lassan rezervá
tumba szoruló indián. Mutassátok m eg a kul
túrát, am elyet körülálltok —  benne van a mi 
magyar jövendőnk is.
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A H E U K O N  cím e  
m egváltozott!
A  szerk esztőséget a kolozsvári 

polgárm esteri h ivatal utasítására a 
lakásgazd álkod ási vállalat "karha
talm i segédlettel" július 17— 18-án  
kilakoltatta, e lk öltöztette  a Iasilor 
utca 14 szám alá.

T e le fo n s z á m o t  e g y e lő r e  m é g  
nem  közölhetünk...

...M elyhez h ason ló  jókat eg y e t
len  o lvasón knak , barátunknak sem  
kívánunk.

A  HELIKON szerkesztő i

EGYED EMESE
Skálák k ö zö tt
Két szó között két lélegzetvételnyi 
pillantás palló fás partok között 
hajók nyomában vízi daruszámyban 
redőket vet reményed örököd 
meg nem fogalmazott ki nem kiáltott 
szorongásod sirályszerű magányos 
két szó között két hazugság között 
szívedre matrózcsomót kötözött 
mágnesmánusokat illesztett szépen 
irányulj jelölj igazíts az égen 
rák indul sosemvolt hazába vissza 
a vízöntő méregpoharát issza 
a szűz a hulló angyalokra borzad 
hold mögé rejteznek meglevők voltak 
homályosodnak mai csillagok

Ma szombatfalvi úton ballagok 
ma péntek török ábra imaszőnyeg 
tegnap sem tudom ki voltam miért 
figyeltem sóra fűre dőre szóra 
miért lendült ki csöndjéből az óra 
ingája kongó titkos igazsága

Ma dióágak végén szél delel 
himbálózik fénypikkelyeivel 
macskaléptekkel jön közel az árnyék 
hasadozó padláda pihevers 
hagy akozik a gerle a halálnak 
holnapi párok óvodába járnak

Tőrös Gábor Hármas kompozíció

gyermeket két szó két ünnep között 
nem látok csak temérdek iskolákat
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KIRÁLY LÁSZLÓ VERSEI
Pillanatfelvétel

Zsigmondéknak 
(Aninak, Balázsnak) 
szeretettel

Borsót
b o n ta n i
kö n n yű .

B o rsó t  
b o n ta n i 
b a rá to kka l — 
ez  m á r a tú lélés m aga.

B o rsó t
b o n ta n i
B a lá zzsa l
a z t  je len ti:
m ég lehe t em bernek
v a ló d i jókedve ,
ig a z i igaza.

N em  csa k  a zé r t élünk, 
m e rt nem  tu d h a tju k :  
m edd ig  a sorsunk, 
s ho l is  a haza , 
a m elyb ő l e lű ztek , 
m elybe  m egérkeztünk... —

És n ő  bennünk  
a z  u ta k  ha lm aza .

R a jzo ln i vé lek  
N e k te k  bo ldogságo t — 
m in t  v irágcsokro t —> 
v io lá t-sze g fű t-  
ró zsá t-sza rka lá b o t...

B ó d u ltá n  g y ű jtjü k  és 
úgy v is s z ü k  haza .

L assú  a z  idő? G yors-e? 
N em  m i dolgunk...

D e néha leszá ll kö zén k  
n yu g ta tó u l  
P o gány  M eg vá ltó n k  
szerelm etes sza va .

1993. június 23.

A Garibaldi-híd
A  G aribaldi-h íd  a la t t  sza la d  a Szam os  
— e tn o s  a m o u rs—>
m ikö zb en  N yuga tra  s z ö k ik  legszebb novellám : 
A  bécsi gyors...
Szeretném , ha v a la k i békén hagyna, 
de se m ú ltam , s e jö v ő m  nem b izonyos.
H ol leszek  közöny te len , hol leszek  közönyös?  
Életem  s é le te tek  va laho l kö zö s. —
M ik é n t legyek h á t közönyte len , 
m ik é n t kö zö n yö s  ?!
E llo p o tt versem  fö lö t t  lanyha  
cso d á lkozássa l országnyi légy köröz. 
S ze m k ö z t a kardos-tem ető i s írkövek .
É lek s tudom : m ár csak a jelen, 
a m ú lt  s a m egélt jö v e n d ő  követ.
És fu t  a Szam os, a csendes, a szőke.
M elle ttem , a la tta m , bennem  — m indörökre.

1993. június 18.

Helyzetjelentés
Veri a zápor K o lozsvárt.
V illám lanak  és zengnek a z  egek. 
M enekü lnek a k ik  nem  tud ták .
E z t  elfelejten i m ár nem  lehet.

Á z ik  a város, a kertek, a z  u tcák.
Á z ik  a csa lit, a pagony, a berek.
Á zn a k  k ik  tu d tá k  — és a k ik  nem  tud ták . 
Á zn a k  a z  em berek — és a nem -em berek.

1993. június 11.

Vagy talán
a m iko r
eszedbe j u t  k é t  rím  — 
a k k o r  a legjobb 
h o m o k o t hordani

a m iko r  eszedbe ju t  
a bécsi gyors-novellád  
a k k o r  jö n n ek  
a csem pe-rakók

a m iko r eszedbe ju to k  
va la m i m én ta -illa tban  
a k k o r  k é m e k  meg: 
va sa lj k i v a la m it

a m iko r épp  
a negyedik j u t  eszedbe  
a k k o r  m o n d já k : 
harm ad ik  a z  isten  igaza

de h á t k i va g yu n k  én 
de h á t k i va g yo k  m i

ennyi id ő  után  
ennyire lekésve m in d en t

vagy talán
m in k e t k é se tt le va lam i?  

1993. június 18.

Posztmodem
FaLU vÉ géN  K U R T  a kocsm a. 
oDa rúg K I a
szá m o s P A R TI sÉ tá n yR A . 
IST E N  áld ja  M EG  kendTEKET. 
Szegény édesanyám  
betegeskedik.

1993. június 17.

vérehulló fecskefű
nagybritann ia  
nagyrom ánia  
nagy m agyar ország, 
nagyszo m á lia

nagynorvégia
nagym ongólia
Portugália?

nagykína
m agykarélia
nagyfranciaország
nagyliech tenstein
nagyandorra  ■.
nagyitá lia

na és
nagyszeib ia
nagybulgária
nagygörögország
nagyalbánia
m akedónia!

a zu tá n
nagyoroszország
nagysvédország
n a g y litvá n ia

elfárad tam  — m ég enny it:  
nagysvá jc

nagyonánia

!!! nagytörökország  
nagydéla frika
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KISGYÖRGY RÉKA

Rézkor: Skorpió hava
A skorpió havában születettek fiktív jel

lemrajzát is megadja Király László útravaló- 
ul kötetéhez: olyan világban élünk mi, amely 
a néma kopárság, a pusztulás végsőkig le
csupaszított jelenléte, a puszta jelentés által 
létezik. A szavakban a denotádó összébb 
vonja tulajdon alkotóelemd hatáskörét, je
lentő és jdentett nem vonják meg önnön ha
táraikat, e furcsa összeolvadás dolgokat, 
tárgyakat mutat föl a ködös vagy sziporká- 
zóan tiszta szövegkörnyezetben, megszűnik 
a jelentéstöbblet oly lényegesnek tűnő 
versszervező szerepe. A kopárság önmagát 
jelenti egy olyan versvilágban, ahol leépült 
vagy a fokozatos leépülés útján halad a szö
vegszerkezet és a mondatszerkezetek struk
túrája.

Vannak-e képek ebben és az ilyen típusú 
költészetben? Hiszen azt is állíthatjuk, hogy 
képek által lesz verssé a vers, hogy a metafo
rák textúrája teszi az emberi orgánumhoz 
hasonlóvá a vers szövetét Hogy épp a képek 
által volna életről szó.

...Azt hiszem, volt alkalmunk megfigyel
ni azt a folyamatot, amelynek során Király 
László költészete a fokozatos eszköztelenné 
válás etapjain ment keresztül. Indulása, 
amely a hatvanas évek végére esik, indokolt
tá teszi, hogy a generádókat éltető eszmék
hez vonzódjék a költő, és ennek rendjén az 
utakat, terveket kiigazító Igazság keresésé
ben szerezzen érvényt szavainak. Csoportos 
indulása indokolttá teszi azt is, hogy közös 
sorsvállalásról szóljon, amennyiben a máso
dik Forrás-nemzedék tagjait összekapcsoló 
egyik szál épp a közösségkeresés volt. Ekkor írt 
verseinek hangja természetesen, "magas to- 
nalitású", miként igen sűrűn szövött metafo
rikus n yelvezetén ek  szövete  is. 
Nemzedéktársai jórészt a láz színeivel ope
rálnak, jdenlétük akkoriban egy egész kultú
ra számára jelentőségteljesen súlyos, a 
szavak deklarált tettértéke lendíti "előre" 
verseiket...

Nem kívánnám azt állítani, hogy Király 
László versei némiképp rendhagyóknak mu
tatkoztak már akkor ebben a sorban; az azon
ban bizonyos, hogy az eszköztelenség mint 
szervező elv már korai köteteinek egyes da
rabjaiban megmutatkozott.

A közvetlen, dő beszédhez közelítettek 
ezek a versek, nem túl távol lévén ugyanak
kor attól a prózától sem, amely a drámai 
szituádóra alapoz. Közvetetten tehát, de a 
drámaiság képezi Király László legtöbb ver
sének textúráját. S ez annál is inkább külö
nös, mivel az ún. eszköztden építkezés és a 
mindinkább dőtérbe kerülő drámaiság oly 
mértékben erősödött, amilyen mértékben 
mindennapjaink élettere, közege vált anti- 
metafizikussá, távol attól az egzisztendális 
felhívástól, hogy szemtől szemben állván ön
magaddal, kísérdd megváltoztatni a saját 
életed. Ahogyan erősödőben volt annak a 
gépezetnek a moraja, amelynek függvényé
ben ellenállóvá kovácsolódhatott, vagy d- 
lenkezőleg, "beőrlődhetett" az ember, úgy 
ezek a versek egy olyan létmódról adtak hírt, 
amdyben az önmagunkkal való azonosság 
képezi mindig azt a helyzeti előnyt, amely a 
szemben minőségét alkotja az elmozdulók
hoz, a mozgókhoz képest. Ha kő vagy, ha fa

vagy, akkor csak a kozmikus és természeti 
törvények hatnak reád, közeledvén így a fen
séges titokhoz, amelyet a Nap, a Hold hor
doz, s ezek felfoghatatlan, ám 
logikai-empirikus úton magyarázható, még
is: tüneményes változásai. Ami pedig szin
tén megkülönbözteti Király László verseit 
hajdani nemzedéktársaiétól: hogy itt meg
történt a demisztifikádó és a demitizálás a 
drámai fok erősödésével egyidőben.

Míg korai verseiben az erős nemzedéki 
jegy miatt elkerülhetetlen volt a többesszám, 
a fokozatos elmagányosodással egyidőben 
kialakult a költőben az a meggyőződés, hogy 
csak önmaga vátesze lehet. Más, főként egy 
közösség nevében beszélni — a Hatalom pri
vilégiuma, s azoké a szószólóké, akik "meta
forával vasalnak kereket". Király László saját 
tapasztalatai, versei révén szerzett bizonyos-

létezés szimbóluma lesz. Lovasok a hóban, ko
nok és komor baltás emberek, kutyák és far
kasok, gyalogló katonák — az ember és az 
élőlények jelenléte ebben az űr-hideg kiet
lenségben, itt, a beszéd érvényével bír. Szólni 
— annyi, mint lenni. A jelentések gazdagsá
gát tehát nem a konnotív erő, a sokrétűség 
hívja életre, hanem a puszta jelenlét sűrített- 
sége. Az iíí-létet a szó jdenti. Miként a tdet, 
a létezést saját fehérsége.

*
Eleinte — mondottuk a td képeiről. Hi

szen miként a kor szelídíti az emberfiát, 
olyan mértékben hatalmasodnak d  ebben a 
költészetben az ősz, kiváltképp a késő-ősz 
színd. A megváltatlanság kilátástalan álla
potából, az űri fehérségből, amely egy nem
zedék eszm ényeinek a kiüresedését 
jelképezte dsősorban — a továbbélés és a 
megmaradás jelképisége válik ki; a nincs, a 
semmi terrénumából oly vidékre érkezik a 
költő, ahol a puszta fizikai létezés a legfőbb érték 
lényegi tulajdonságaival bír. Megmaradnak to
vábbra is a drámai szituádók, valamint az 
eszköztelenség, csupán e költészet színei 
enyhülnek némiképp: a kontrasztok, a pusz
ta variádók világát a Skorpió Havának derí
tett árnyalatai váltják fd. Az erőtlen napfény, 
az det utolsó jelzései, az avar erjedő illata, az 
emlékeiben ittmaradt október, a bőség remi- 
niszcendái, a vágytalanság nyugodt állapo
tát idézik...

Király László utolsó, Skorpió című vers
kötetének egészét tekintve nem állíthatjuk 
mégsem azt, hogy ezt az "újból felldt" költé
szetet az osztatlan derű jellemzi. A meg
nyugvás, a múltból átmentett remény és az 
átdtek, megtapasztaltak alapján kialakuló új 
világkép, amely ismeri már a kompromisz- 
szumok "ízét", az önmagára talált ember sze- 
reptelenségén alapszik. A mdységbe dobott 
mérőón funkdó nélkül marad, mivd a fel
szín tükörcsillogása a mdység fragmentu
mait is tisztán megmutatja. A múltra való 
keserű emlékezés, a dokumentum-jelleg és 
az epikum mint egy, a Király esetében vi
szonylag újszerű formanydv, összetevőire 
bontja a vélt derű spektrumát. Elérkezett hát 
a vas- és ezüstkor után a rézkor Király László 
számára, amdy az új közösségielés időszaka 
is egyszersmind:

"Az első hóval álmodók,
az enyhe esőt bámulók,
akik a köd mögött látják a boldogságot,
és ez eltölti őket nyugalommal,
ködös hegyekre kapaszkodók,
akik iszonyú fejszékkel fenyegetik az erdőt,
és nyom uk végigvarrja a világot,
a virágházak szelíd vándorai,
akik nem tudnak olvasni a sorok között,
mert megvakították őket a színek,
s ettől szépek lettek és lebegők,
a nehezek, akik medveként, bölényként
tapossák végig ezt az életet,
fújtatva, füstölögve folyton,
s annyit dolgozva, m int egy ember,
és a könnyűek, kik nem hagynak nyomot
maguk után, mégis irigylik őket,
szóval a vizek szerelmes vándorai,
a levegő tüneményes bolondjai,
a csúcsokra törekvők, mélybe szállók,
itt menetelnek e sorokban
álmodozva, énekelve,
azon töprengve, amin te is,
látod?"

•Király László: Skorpió, Tevan Kiadó—Zrí
nyi Kiadó. 1993
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Tőrös G ábor szobrai

sága alapján tanulta meg azt, hogy a szigor 
akkor kamatoztatható igazán, ha önmagával 
szemben alkalmazza az ember. Ez a szigor a 
kovácsa ugyanakkor annak az identitásnak 
is, mely kizökkenti a költőt korábbi szerepe
iből. Nincsenek immár szerepek. Ahogyan a 
kínai bölcselő, Csuang-ce állítja a művész 
"szereptelenségéről" és a művészet szerepé
ről: "Akkor feledkezünk el a lábunkról, ha 
megfdelő a dpőnk; akkor feledkezünk el a 
derekunkról, ha megfdelő az övünk. Elménk 
akkor feledkezik el a hiábavaló igenlésről és 
tagadásról, ha szívünket tökéletessé tettük. 
Bensőnkben akkor nem változunk, külvilági 
tevékenységbe akkor nem merülünk el, ha 
megfelelő képességgel rendelkezünk. Áki 
pedig egyszer rábukkan a megfelelőre és at
tól fogva sohasem téveszti el a megfelelőt, az 
arról is elfeledkezik, hogy a megfelelő miért 
megfdelő."

*
Az eszköztelenség és a drámaiság — köl

tészetről lévén szó — előhívja a háttér ködé
ből az adekvát képeket is. A némaság, a 
megtalált bizonyosság, a szótlan elmerülés, 
a puszta jelentések évszaka: a tél. Alkati 
adottság is talán, hogy Király a mindenség 
kérdésére adott válasznak tekinti eleinte a 
telet, azt az évszakot, amdyben a történések 
némasággá merevülnek, és a dolgokat, tár
gyakat elfedő fehérség a jelentéstől megfosztott
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SZŐCS ISTVÁN

Az idő mérhető súlya és a Vatikán pincéi
Mindég idegesített, ha kezdő költők és 

költőnők úgy írtak az időről, mint amit bár
mikor megtapogathatnak, s mint személyes 
jó ismerősükről, akivel közös kalandokban 
vesznek részt; egyáltalán nem ébredt ben
nem semmi fogékonyság a modem fizika 
iránt sem, mert képtelen vagyok ordas kon
zervatív létemre az időt másként felfogni, 
mint szemléleti kategóriát; annak ellenére, 
hogy mindég ellágyítottak az olyan költői 
ködések, mint például amikor egy völgy ár
nyékában találkozott poétánk a vén idővel, 
akinek egy sereg szú pezsgett a markában; ó, 
mely sírva kértem őt, utolsó szóként e tárgy
ban csak azt fogadtam el, hogy "elleng a 
néma, kék idő"..., ennél több úgysem mond
ható, gondoltam, zárjuk le az idő aktáit.

Most tapasztalnom kell, hogy ebben a 
dologban mindég is tévedésben leledztem. 
Idő — van mint önálló fizikai létezmény, s 
ezentúl nemcsak a hossza, azaz a telése lesz 
mérhető, hanem a súlya, sőt a sűrűsége, va
gyis a fajsúlya is. Ezt Azsazsa közölte, egy 
ismert orosz tudós. (Gyengébbek kedvéért: 
valamely anyag fajsúlya a test súlyának és 
térfogatának hányadosa.) Sőt Azsazsa azt is 
hozzátette, hogy az idő fajsúlya változó, és 
attól függően változik, hogy milyen fizikai és 
más hatások érnek egyes objektumokat, élő
lényeket... Elkészültek az első mérőműsze
rek is, részleteket azonban Karavajkin 
kollégája találmányáról egyelőre nem közöl
het az orosz szabadalmazási törvények mi
att; de annyit elárult, hogy az idő  
fajsúlyváltozásainak regisztrálásával repro
dukálhatók azok a korábbi események, me
lyeket ezek a változások váltottak ki; pl. 
műszeres méréssel azonosíthatók lesznek 
majd a gyilkosok és más bűnözők, hiszen 
visszapörgethetjük a bűntettek óta eltelt 
időt, állítja Vlagyimir Azsazsa.

Azonban ha az UFOmagazinnak ugyan
ebben a számában (1993. 3) Azsazsa pár ol
dalla l tovább lapozna, bosszúsan  
regisztrálhatná, hogy az orosz szabadalmi 
törvények elvesztették már súlyukat e tekin
tetben az idő mérlegén; ugyanis... ugyanis 
régen működik már Alfredo Pellegrino Er- 
netti és a Kronovizor... Várható, hogy utóda
ink megélik majd ismét a vitát: Marconi, 
vagy Popov találta-e fel előbb a...?

Am hogy kerülök én a képbe? Illetve az 
én képernyőmre miért jön be az UFOmaga
zin? Hiszen az utóbbi harminc évben nem 
olvasok tudományos-fantasztikusnak neve
zett irodalmat, csak detektívregényt, vagyis 
mai szóval krimit.

Krimit pedig a mai valóság megismerése 
céljából olvastam egy ideig, rendszeresen: e 
műfaj ugyanis sokkal több adalékot feltár a 
mai sikeremberek erkölcsi kátéjából és visel
kedési módjaiból, célratörő ötleteiből, a tár
sadalm i feszü ltségek  irányvonalairól, 
beleértve a faji kérdést és a nemi életet, mint 
például a nyavalygós pszichedelikus szép- 
irodalom vagy a dodekafon zene. Másrészt a 
hajnal előtti órák álmatlansága idején— amit 
bebizonyítottan földi eredetű zöldemberkék, 
azaz természetgyógyászok, biotáposok bal
jós kifejezéssel úgy neveznek, hogy A Máj 
Órája — fajsúlyosabb szövegek tanul
mányozására képtelen vagyok (lásd Arany:

Se alva, se ébren, ne lehessek boldog).
Csakhogy az utóbbi időben elburjánzott 

undorítóan anarchikus könyvkiadói szoká
sok miatt ritkán jutok detektívregényhez: A 
könyvek fedőlapjai ma semmit sem árulnak 
el a műfajukról; a ponyván, vagyis ahogy ma
napság hívják, a standon a jó bűnügyi regé
nyek nemcsak az áltényirodalomtól nem kü
lönböztethetők meg első látásra, hanem a sze
relmi kéjgőzregényektől, spiritiszta és ál-spi- 
ritiszta, satanista és álsatanista trakta zagy- 
valékaitól sem; emiatt nincs türelmem válo
gatni, hanem így döntök: kérem a balszélen, 
alulról számítva a harmadikat; ezért jelennek 
meg éjjelente az ágyam fejénél az ufósok... Vá
lasztásim valamely égi kéz vezeti.

Am térjünk csak vissza Azsazsa helyett 
most már Emettihez. Bevezetőként szögez
zük le a szerzők gondolatviselésének ugró
deszkáját: A világegyetem természete 
holografikus.E kiindulópontot értelmezze 
mindenki úgy, ahogyan erre neki telik a leg
frissebb értesüléseiből... Alfredo Pellegrino

Nagy Sándor vázlatkönyvéből

Emetti Benedek-rendi szerzetes — aki a ve
lencei Conservatorio Benedetto Marcello ze
nei főiskolán az archaikus zene tan
székvezetője, ezen túlmenően az ősi keleti 
nyelvek, filozófiák és teológiák doktora is — 
tizenkét magasan képzett szaktudós támo
gatásával még a hetvenes évek közepe felé 
feltalálta az úgynevezett Kronovizort. Olyan 
szerke^ 4 ez, "a melynek segítségével a hiper- 
térbói le lehet hívni akármilyet. régen történt 
eseményeket kép és hang formájában".

Emettiék érdeklődésének minőségét jel
zi, hogy nem vérfertőzések és különös ke
gyetlenséggel elkövetett gyilkosságok  
érdeklik őket, hanem sikerült például nekik 
egy olyan görög tragédia előadását lehívni
uk, amelyet Kr.e. 169-ben tartottak az Apollói 
Játékok keretében. "Mind a kép, mind a hang 
nagyon szépen átjött.. Sikerült Emettiéknek 
fogniuk egy olyan latin nyelvű beszédet, 
amelyet Ennius tartott, majd később dór ze
nét is. Emetti a gyönyörűségtől majd elol
vadt, amikor az ókori dallamokat eredetiben 
hallotta felcsendülni."

Kérdés azonban az, vajon mai színházi 
rendezők és színibírálók is el-elolvadozná- 
nak a gyönyörtől, ha eredetiben láthatnák, 
hogyan kellett akkor azt csinálni, amit ők ma 
csinálnak?Annál több okom van kételkedni,

mert a hagyományoktól való eltávolodásnak 
a minap is kirívó példájába ütköztem. Egy 
ifjú színművésznő beszámolt egy táncjáték 
előadásáról, és megütközve állapította meg, 
hogy noha az előadás elég jól indult, egyszer- 
csak a színpadot táncparketté alakították át, 
egy nő attól kezdve mind csak táncolt, és 
elvitte az ördög a művészetet, az csakis ak
kor tért vissza egy mondat erejéig, amikor a 
nő mazochista nyivákolásra kerített sort.

Meg kell mondanom, e kifogást létrehozó 
szemlélet nem új. Gyermekkoromban olvas
tam egy útirajzot; már nem emlékszem, Tat- 
rangi D ávid vagy Dörm ögő Dömötör 
számolt be egy operaelőadásról, amely csu
dálatosán kezdődött, katonák meneteltek, 
doboltak, trombitáltak, de egyszercsak jött 
egy kövér nő, aki irtó vékony hangon kezdett 
énekelni, tisztesség ne essék szólván, sipítoz- 
ni; hiába lökdösték meg, teremtették föld
höz, majd hiába szúrták le a végén, a nő újból 
és újból feltápászkodott s egyre vékonyabb 
hangon sikongott, míg mindenkinek elment 
a kedve az egésztől, s rá kellett engedni a 
függönyt.

Valamilyen alapítványnak lehetővé kel
lene tenni, hogy művészeti szakembereink 
eljussanak a Vatikán pincéibe — Emetti 
ugyanis a Kronovizort az egyik igen gondosan 
őrzött pincében üzemelteti —, hadd értesülje
nek első kézből a művészet titkairól; hogy s 
mint énekeltek Thália papjai s papnői hol 
vékony, hol vastag hangon s ékes öltözékek
ben, vagy azok híjával mily illendően lépe
getve lejtették cordaxaikat, illetve mely 
audadával hányva-vetve tagjaikat miként 
tomboltak az diónézők előtt...

Ám ez még csak a kezdet — írja Hargitai 
Károly, akinek szövegeit a Márkus Csabáé 
mellett felhasználtam. — Képzeljük el, hogy 
milyen hatással lesz ez a jelenség az egész 
jogrendszerünkre és az igazságszolgáltatás
ra? Hiszen ha valakit valamely bűnnel meg
vádolnak, elég lehívni az életfilmjét a 
hipertérből, és máris eldönthető, hogy bű
nös-e, vagy sem? Hazudni nem lehet. Hazug
ságokra, elhallgatásokra és dezinformációkra 
alapozott társadalmaink rövidesen súlyos meg 
rázkódtatások elé názrzUc..."Nagyon valószínű, 
hogy minden, vagy majdnem minden töké
letesen megváltozik majd — esetleg össze is 
omlik a nagyon közeli jövőben."

Ennek örömmel nézünk elébe. Különö
sen élvezkedve várjuk egyes tudósok hiper- 
megtérését. Füsi János idézi a következő 
anekdotát: "Lavoisier, korának jeles tudósa 
már a XVIII. században leszögezte: fizikai 
lehetetlenség, hogy kövek hulljanak az égből! A 
dolog pikantériája, hogy ezt a magabiztos, 
cáfolhatatlan érvényű kijelentést állítólag 
egy olyan meteoritdarabbal a kezében tette, 
amelyet szemtanúk sokasága látott koráb
ban lehullni onnan, ahonnan pedig nem 
hullhatnak kövek".

Ceterum censeo: A mi nyelvtudósaink! 
Ott állnak, kezükben az égből hullott drága
kövekkel, szavainkkal, és rázzák a fejüket: 
lehetetlen, hogy onnét... hogy nekünk... eze
ket az út széléről nyalta fel nyelvünk!

Jövel Kronovizor! Jövel oly kor, amelyben 
nemcsak a nyílttér, de a hipertér sem lesz 
felhasználható dezinformálásra!
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BÍRÓ FERENC

Levél
szeretőm nek
Amikor próbállak meggyőzni, hogy minél előbb látogass 

meg, nem az önzés és nem is a beteg ember kétségbeesése, a 
vesztesség érzete ösztökél erre. Nem, a mostani énem nem a 
letargiába süppedt vesztesé, nem az ötven-valahány kilóra 
apadt, szenvedély-emésztette emberé — ő már mindenestől 
a múlté, ámde emléke jelenvaló, akár egy durva szövet érin
tése, mely m ég sokáig benned van, miután levetetted; jelen
való, de réges-rég nem kötelez semmire, nem gazda, hanem 
inkább vendég, ahogy jelen, hetven kilós alakom is csak 
átmenet, mely otthontalan téblábolását befejezve, boldogan 
oldódik föl majd abban, akin munkálkodnom kell, hogy több 
lehessek, mint egyszerű érzékcsalódás, akin munkálkodnom  
kell, bár 81 kilósra tervezett, véglegesnek szánt formájában 
nem  lehet m ost a rokonszenvem tárgya, míg a még megszo
kott, otthonossá és észrevétlenné taposott fonnák szerint 
érzek. Föltétlenül óvnom  kell tőle téged, nehogy felkészület
lenül találkozz vele, nehogy túl nagy — s így megbocsátha
tatlan — helyzeti előnyhöz jusson, előnyhöz, mely bénít, és 
lehengerel a döbbenet erejével, s ezáltal megfosztaná őt el
szánt vergődésed látványától, mely végső győzelmét meg
édesíteni hivatott.

A szem élyiség feloldódik a szenvedélyben, a szenvedély 
a szeretetben, valami valamiben, ám a hiány, a semmi érzete 
oldhatatlan, megbocsáthatatlan, és az, aki egyedül adhat 
föloldozást— nincs; neked kell megkeresned bennem, neked 
kell fölismerned, megalkotnod, és ehhez egyetlen eszközöd 
csak a türelem s a szeretet lehet, mert ismerned kell, valami
lyen módon magadnak is tapasztalnod kell mindazt, amit ő 
tapasztalatként örököl majd, a kórtermet, ahol tizenötödma- 
gammal próbálom kihasználni egy fáradt társadalom kusza 
igyekezetét, hogy inkább émelyegve, mint lelkesedéssel 
megmentésemen ügyködjön, ha már tiszta lelkiismerettel 
kiirtania nem lehetséges.

A kórterem: tizenöt ágy és tizenöt bádog éjjeliszekrény, 
egy birodalom, ahol a Monarchia utolsó békeévében felava
tott hodály falai közé bevette magát — mint holtak ruhájába 
a naftalin — az ötvenes évek levegője; tizenöt ágy, melynek 
mindenike másképp érett meg a leselejtezésre, tizenöt her
cegség s tizenöt tartomány, melyek közt csak a mindennapi 
szükség diplomáciája ver vékonyka hidat. Mert ágyad ki- 
csinyke teiületén abszolút úr lehetsz — nem zavarhatnak 
bármikor, bármiért — elfordulhatsz, bemerevíthetsz, ha 
szomszédod agóniája, vagy a vártnál korábbi gyógyulása 
miatt érzett öröme zavar; elfordulhatsz, vagy cselekedhetsz: 
figyelmes tekinteteddel ráveheted a kómába esett ágyához 
érkezett ügyeletes orvost, hogy megtegyen minden lehetsé
gest, de ülhetsz is vigyorin, és illedelmesen élvezheted, ízlel
getheted a másik haldoklásának örömét. A másikét, akit 
hozzátartozói vagy rossz sorsa időlegesen a halál kezére 
adtak, s oly apró bűnei veszejtik el, mint az, hogy testszaga 
számodra zavaró, vagy horkolása föl-fölriaszt, s esetleg csak 
az menthetné meg, ha rájönnél, hogy halála túl zajosra, netán 
ízléstelenre sikeredhet. Úr lehetsz itt, élet és halál ura, de 
ugyanakkor egy mindenütt jelenlevő gyöngéd kényszer bár
mikor belematathat dolgaidba, megválogathatja tevékeny
ségeidet és elválaszthat apró kedvteléseidtől, hörgőiden 
keresztül bevilágíthat tüdőd legrejtettebb zugaiba, szétele
mezheti utolsó csöpp véredet is, és késével bármikor beléd- 
piszkálhat; de Sade úr szomorkásán cinikus tétele, hogy az 
egyén szuverenitása legjobb esetben saját bőrfelületéig ter

jed, gyermekesen optimista utópiává minősül ebben a kö
zegben. Mert a gondoskodás maga válik erőszakká, amint 
közönnyé, rutinná, személytelen előírássá szürkül; és beteg
séged tünetei, visszanyesett életed minden ténye mintegy 
keresztrejtvény adatává válik egy olyan keresztrejtvény-so
rozatban, melyet a több-kevesebb ünnepélyességgel meg
rendezett Nagyvizit álmosítóan ismétlődő szertartásának 
keretei közt fejtenek meg — számodra ismefetlen szöveggé 
— rutinos idegenek.

Végül is nem sok választási lehetőséged marad: föladha
tod, vagy elmenekülhetsz, de az utadból kitérő emberek, az 
elszürkülő arcok, a félelem, a leprásság érzete — mindunta
lan visszatérítenek, és csak előre menekülhetsz, a fölkínált 
gyógyulás irányába, minden gyanakvás nélkül, sőt kitörő 
örömmel tömve magadba mindazt a kemikáliát, ami bőven 
elég, hogy egy egészséges embert megbetegítsen, magadba 
sulykolva, életprogrammá téve mindazt a jó tanácsként elő
adott tiltást, melyről a legnagyfejűbb nagyfejű is tudja, hogy 
betarthatatlan, de te betartod, s közben a pszichopata min
dennél fényesebb s kristálytisztább biztonságával tudod, 
hogy ezt a — minden szempontból fertőzött — területet már 
soha sem fogod elhagyni, egész életeden végigkísér, magad
dal hurcolod, ott van a mozdulataidban megbúvó sunyiság
ban, ott van abban az összehasonlíthatatlanul ocsmány, de 
bensőséges viszonyban, melybe saját szervezeteddel kerül
tél, mert minden atomnyi plusz levegőben, minden mé
lyebbre sikeredett lélegzetben egy újabb és bujább élvezet 
rejlik számodra, s a szeretkezésben is, a szeretkezésnél is 
nagyobb öröm forrása tüdőd egyre kifogástalanabb műkö
dése, a tüdőé, mely egyre inkább olyan; de már nem bonyo
lódsz abba, hogy fölidézd a visszahozhatatlant, a cenzúra 
kétirányú, mind\az egészséges, mind a beteg állapot végleg  
száműzetik, és az a köztes, amibe jutsz, jobban megtanít, 
mint bármely büntetőtelep, börtön vagy katonai szolgálat 
arra, hogy semmi vagy, hogy emlékezeted konfúz dolgokból 
összegyúrt khimaira, mely úgy tesz, mintha élne, bár jósze
rivel él, s a ráerőszakolt vágy az élet után garantáltan életké
pesebbé és nagyobb hatásfokúvá teszi, mint am ilyen  
bármely természetes tudat lehet valaha.

Ez tehát a te eljövendő jegyesed, s az ő fejedelmi birtoka; 
még sokáig nem késő számodra, hogy elébe siess. De te ne 
vesztegesd az időt: mert aki egyszerűen csak a halálból tér 
vissza, az igen sokat tudhat a fájdalomról; ám aki az életből 
támad fel, az a fájdalom örömét is úgy használja, mint leigá- 
zott és kezes csúszómászóvá szelídített tartományt.
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MAJOROS SÁNDOR

SENKIHAZIAK
Már nem emlékszem, kinek a 

fejéből pattant elő a sírgyalázás 
őrült gondolata. Szeptember de
rekát éppen csak meghaladtuk, s 
mivel még lan gyost voltak az 
esték, kint foglaltunk asztalt, az 
Aranyhordó teraszán. Göcse 
ajánlotta: jöjjünk ide, az utolsó 
megbeszélésre, mert itt nem kell 
avatatlan fülektől tartanunk. 
Bölcs gondolat volt. Vajon melyik 
ügynök figyel oda a kocsmázók 
félrészeg gügyögéseire? Mégsem 
szólalt meg egyikőnk sem. Ké
sőbb — ahogy múltak a percek, 
az órák — egyre sűrűbb hálót 
vont körénk a hallgatás. A pincér 
elfelejtette bekapcsolni a falika
rokat, s ha nem világít a topolyai 
út mentén egy foghíjas lámpasor, 
tekintetünk végképp beleréved 
az éjszaka félelmetes ürességébe.

Pedig lett volna miről cseve- 
résznünk, akár hajnalig is! Egy 
hete döntöttük el: ha megkapjuk 
a behívót, átszökünk Magyaror
szágra, és most — behívó nélkül 
is — elérkezett a cselekvés pilla
nata. Olyan híreket hallottunk, 
hogy napokon belül lezárják a 
határt, és ezután csak engedéllyel 
lehet külföldre utazni. Az ilyen 
mendemondákat senki sem hitte 
el. Pánikkeltőkkel elég gyakran 
találkoztunk, de az utóbbi idő
ben oly sok furcsaság történt kö
rülöttünk, hogy a badarságokat 
sem intézhettük el egy kézlegyin
téssel.

Göcse egyik cigarettáról a 
másikra gyújtott. Ódunay Berd 
meg kitartóan csikorgatta egy vi
zespohár száját az ujja hegyével. 
Már majdnem rászóltam: hagyja 
abba, megőrjít ez a vészmadár- 
híjjogás, de elkéstem: a pohár — 
akár a túlhevített villanykörte —, 
szétdurrant Ódunay Berd kezé
ben! Ilyet még nem láttam. Gö- 
csének is kipottyant szájából a 
dgaretta, és akkorát nyelt, hogy 
megcsikordult az ádámcsutkája. 
Kockázatos lett volna éppen 
most idézni meg a szavak démo
ni erejét, hisz akárki láthatta: sö
tét indulatok munkálkodnak a 
közelünkben.

Bentről, a nagyteremből borí
zű dalikázás hallatszott ki. Egy 
csoport tartalékos eltávozást ka
pott a JNA zobnaticai táborából, 
ám ahelyett, hogy hazamentek 
volna lemosni magukról a koszt, 
idejöttek, és megpróbáltak kirúg
ni a hámból. Nem sok pénzük 
lehetett, mert a hegedűs csak ím- 
mel-ámmal csatlakozgatott hoz
zájuk, de ez a csekélység  
egyiküket sem zavarta. Nyomot 
akartak hagyni maguk után, ami 
érthető, hisz az emberi törekvé
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sek többnyire a maradandóság 
felé irányulnak. Ki kell tűnni va
lamiben, hogy nevünk és hírünk 
fennmaradjon, hogy beszéljenek 
rólunk, s hogy minden tett, amit 
a múltban elkövettünk, vagy 
aminek tanúi voltunk, selymes 
ködlésként tapadjon az utánunk 
következők emlékeire.

A tartalékos fiúk eddigi éle
tükben csak a mulatozás terén 
tüntették ki magukat. Ehhez ér
tettek a legjobban. Nem csoda, 
hogy azt hitték: minden elhúza- 
tott nóta egy képzeletbeli "emlék
mű" talapzatát erősíti, amelynek 
csúcsára az ő nevük lesz fölgraví
rozva. Nem beszélgettünk erről, 
ám ez a fölismerés, a rosszalko- 
dás eme sajátos formája iriggyé 
tette mindhármónkat. Lám: van
nak emberek, akik ebben a vész
terhes időszakban is megtalálják 
az örökkévalósághoz vezető utat. 
Az mulat ilyen eszeveszetten, aki 
a vesztét érzi, s mert látja, érzi, mi 
vár rá, az átduhajkodott éjszaka 
emlék-típiáit egyeztetni és egysé
gesíteni képes a megsejtett jöven
dő képzetével. Rendkívüli elme 
az ilyen: megérdemli, hogy soká
ig beszéljenek róla.

Göcse tekintete késpengeként 
villant. Ugyanazt gondolta, amit 
én: mennyivel különbek nálunk 
ezek a fickók?! Aláírták a behívót, 
önmaguk halálos ítéletét, s talán 
még büszkék is erre. Talán ez a 
látványos "sírva vigadás" sem a 
távozás fájdalmát hivatott nyo- 
matékolni, hanem a választott út 
fontosságát. Merthiszen ők a 
Harcosok: bajonettel az oldalu
kon sétafikáinak, és föl merik 
emelni a hangjukat egy olyan 
korban is, amikor a hallgatás lét- 
fenntartási követelmény. Göcse 
tekintete azt kérdezte: Nem gú
nyolódnak velünk ezek? Hiszen 
mi holnap reggel olajra lépünk, 
és lehet, hogy nem jövünk vissza 
soha többé.

Ódunay Bercire sandítottam: 
nem kívánt részt venni ebben a 
némajátékban. Mutatóujját szo
pogatta, mert az imént, amikor 
elpattant kezében a pohár, meg
szúrta az ujját egy üvegszilánk. 
Első sebesültje lett egy képzelet
beli háborúnak, pedig a harcot 
nem is neki kellett megvívnia.

Mostmár végképp nem lehe
tett szó csöndes révedezgetésről! 
Kihívás előtt álltunk, s ha nem 
vesszük föl a kesztyűt, örök lelki
furdalásra vagyunk kárhoztatva. 
A helyzet persze sokkal bonyo
lultabb volt, mintsem első pillan
tásra látszott: sem pénzünk, sem 
tehetségünk nem volt elég ahhoz, 
hogy egy nótaéneklés-viadalban

a tartalékosok fölé kerekedjünk. 
Mást kellett kiagyalnunk: meg
hökkentő, sőt meÚbevágóan ere
deti deliktumot, amelyre még 
nem volt példa ezen a környéken. 
Egy ilyen cselekménynél eleve 
csak gaztettek jöhettek számítás
ba. A jót egykettőre elfelejti az 
ember, s ha túl sok gondja van, 
észre sem veszi. A gaztett pedig 
akkor igazán az, ami, ha nincse
nek ép ésszel magyarázható indí
tékai. De még soha, egyetlen kis
stílű útonálló sem verekedte be 
magát a halhatatlanok panopti
kumába. Am aki az államhatal
mat becsméreli, maga a rendszer 
gondoskodik arról, hogy az illető 
neve bekerüljön a tévé-híradóba!

Göcse— mintha csak olvasott 
volna gondolataimban — bólin
tott. Ez az! Bele fogunk trafálni a 
rendszer fenekébe, aztán elszala
dunk, s mire magához tér, mire 
leporolja magát, mára túloldalon 
leszünk! Annyi alattomosság, 
annyi gáncs rejtőzködött ebben 
az okoskodásban, hogy nem is 
lehetett más kifejezőeszköze, 
mint a sírgyalázás!

Úgy kámforod tunk el a te
raszról, mintha máris elkövet
tünk volna valami ocsmány
ságot. A cechet persze elfelejtet
tük kifizetni, de ez semmiségnek 
számított ahhoz képest, amire 
készülődtünk. Útközben is tár
gyalhattunk volna a részletekről, 
csakhogy fogalomtárunkból hiá
nyoztak azok a kifejezések, ame
lyekkel az ilyen mesterkedések 
körülírhatók. A nyüt, őszinte be

széd oly távol került tőlünk, akár 
a Magellán-felhő. De hát hogyan 
is lehet tárgyalni az olyan borzal
makról, ami a szabadkai temető
ben történt: ledöntötték és 
darabokra törték a kőtáblákat, 
szeméttel szórták tele a hantokat, 
a kapura szurokkal hatalmas ho
rogkeresztet pingáltak, és meg
próbálták fölfeszíteni a kápolna 
ajtaját. Gondolni sem mertünk 
arra, hogy ezt az "iránytűt" hasz
nálva fölfeszegessük a kriptákat, 
s a koporsók fedelét beszaggatva, 
mocsokkal meg téglákkal töltsük 
ki a zöld penész birodalmát.

A temetőben jóval hűvösebb 
volt, mint az Aranyhordó tera
szán. Jól ismertük a parcellákat, 
ide hoztuk ki a lányokat szombat 
este, tánc után, most mégis tapo
gatózva haladtunk előre. Csupa 
lucsok volt mindenünk, mikor 
végre megtaláltuk az öreg Juhász 
síremlékét. Azért esett éppen őrá 
a választásunk, mert tartomány
hírű pártaktivista volt, s amikor 
meghalt, a község akkora obe- 
liszket emelt neki, hogy megszé
dült, aki fölnézett rá. Ódunay 
Berd odahajolt hozzám, és meg
kérdezte: Igaz-e, hogy az öreg öt
venkettőben a parasztok hasán 
táncolt. Azt akartam mondani: 
Lehet, de szépen tudott faragni, 
meg verseket is írt. Am ebben a 
pillanatban Göcse elkáromkodta 
magát: Ezt csak bágerrel lehet le- 
dűteni — mondta. — Le van be
tonozva.

A szabadkai sírgyalázókra 
gondoltam, akik puszta kézzel
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csinálták azt a hatalmas ribilliót. 
Valami titka lehetett ennek az 
egésznek, mesterfogása, vagy mi 
a szösz, mert később, amikor a 
rendőrök elkapták őket, kiderült, 
hogy egyikőjük sem nehezebb öt
venöt kilónál. Nem, ehhez nem 
kellett tehetség, inkább gyűlölet, 
mégpedig olyan alattomos, mint 
egy szipolyféreg: belekapaszko
dik az ember leikébe, s addig té
pi, rándgálja, mígnem kiszakad, 
s az ember harákolva kiköpi, 
akár a taknyot. Rossz előérzetem 
támadt, de egyelőre nem mond
tam sem m it. Ó dunay Berci 
szemlátomást örült, hogy nem 
kell testi munkát végeznie. Kör
bejárta az építményt, fontoskod
va megtapogatta, aztán nagy 
bölcsen kijelentette: ha leszarjuk, 
az legalább akkora gyalázat lesz, 
mintha ledöntöttük volna.

Leszami az öreg Juhász sír
emlékét! Micsoda kéjes gyönyö
rűség lenne! Már majdnem  
elrikkantottam magam, hogy: ez 
az, ezt kell cselekednünk, de 
eszembe villant, hogy a kóbor 
kutyák szinte naponta megteszik 
ugyanezt. Meg különben is: jön 
az eső, a szél, ugyan mi maradna 
belőle? Nem beszélve arról, hogy 
észre sem venné senki. Szeren
csére Göcse is rájött erre, mert 
egy kézmozdulattal elnémította 
Odunay Berdt. Leült az egyik sír
hantra, s legalább tíz perdg törte 
a fejét. Már majdnem megszólal
tam: menjünk innét a fenébe, 
amikor Göcse — mintegy fél

álomban — motyogni kezdett. 
Azt mondta: jelszavakat kell pin- 
gálni. Olyasféléket, mint: rohadt 
komcsi, kurva anyád meg hason
lók. Ezt mindenki észrevenné. 
Ódunay Bercinek kimondottan 
tetszett az ötlet. Nekem már ele
gem volt ebből az egészből. Az 
iménti révedezésnél agyam ki
tisztult és fogékony lett a kozmi
kus m élységekből sugárzó  
energiákra. Ráeszméltem, hogy 
ok—okozati összefüggés a tár
gyak vonatkozásában is létezik, 
tehát ha egy tárgyat odébbto
lunk, akkor egy másik tárgy tér— 
idő viszonyát is megváltoztatjuk. 
Ezt rögtön össze is foglaltam ne
kik, mondván: Imi akartok rá? 
Ugyan mivel? Egyikük sem szólt 
egy szót sem. Végül Ódunay Ber
ti kibökte: Hát a vérünkkel!

Göcse elröhintette magát. 
Vérrel írni egy kommunista bé
renc síremlékére? Viccnek is 
rossz. Nem beszélve arról, hogy 
a vér megfeketedik a naptól és 
olyan lesz, mint a márvány. Leg
feljebb nagyítóüveggel veheti 
észre az ember, de akkor is nehe
zen. Nem, itt már semmit se tehe
tünk. A sírgyalázás legfontosabb 
kelléke hiányzott belőlünk: a biz
tonságérzet. Mi már nem tartoz
tunk ide, a telecskai dombok 
közé, de máshová sem. Lebeg
tünk a végtelen űrben, mint Sal
vador Dali kozm ikus térbe 
biggyesztett gnómfigurái. Senki
háziak lettünk, egy gonosz hata
lom elvette tőlünk azt, ami

VISKI ANDRÁS 

L egm esszebb tő le d
legm esszebb tő led  a z  van  — m it  is 
je le n t ez? je len ten i: a k iű z ö tte k  
vérfo lto s  igája, fö lfe lé  m u ta tn i  
vá ltig , m egsokasodn i egyetlen  
arcban, e lhu llan i a z  ö rökkéva ló  
fá k  a la tt, ha jlék ta la n u l, m in t  
a g yü m ö lcsö k , e ső  ökle  veri s z é t  
va la m en n y it, fö ldbe  tapossa  a 
m agot, a z  üreges szem ű  m a d á rte tem et 
és a g ya n ú tla n  hangyá t, legm esszebb  
a z  van  tőled, k i e lsza la d n i kész, 
szívében  ég o m lik  s z é t  és m agára  
h ú zza  a v ilá g  ketrecét, m in te g y  
harangot, m egism eri a tágasság  
va la m en n yi rácsát, e lindu l s v is s z a ju t  
m indegyre, keres, keres, halála  
egyre tágabb, s ö sszeh a jo ln a k  fe le tte  
m ind  a z  ágak. te k in ts  rá, Uram, 
fé lú to n

G ya lo g o lo k  fe léd
g ya lo g o lo k  fe léd , n yo m a im  
h a lo tt  fo rrások , k é t  lépés 
k ö z ö t t  szü le te tten  va g yo k , 
fö lb u zg o k  a m élyből, 
o ttm a ra d n a k  m in d  a krá terek, 
m ivé  vá lto zo m ?  lá tásodra  
v issza p o rla d o k , a 
kertben a z  o la jfá k  készen  
á lln a k , és készen  á ll 
a pohár

láthatatlan kötő
anyagként kap
csolta össze törek
véseinket. Enélkül 
sem m ilyen cél, 
semm ilyen szán
dék nem érhette d  
a beteljesülést, hi
szen akárhova for
dultunk, akár
mihez nyúltunk, 
biztos kapaszko
dót sehol sem talál
tunk. Akinek nincs 
joga anyanyelvén 
beszéln i, annak 
nincs joga szót 
emelni a nyilván
való ostobaság d- 
len sem. Veszélyes 
mákonyié a hallga
tás: ha folyamato
san élünk vele, 
letőzegesedik ben
nünk a dac, és át
alakul félelemmé.
Aki pedig fél, soha- 
sem tiltakozhat, 
legfeljebb csak fd- 
reáll, ha rászólnak: 
ez nem a te földed.

Ültünk az avar
ban, hátunkat ösz- 
szevetve, behunyt 
szem m el. Nem  
akartuk látni ezt a 
barátságtalan kör
nyéket. Elég volt 
érezni a hervadó 
virágok illatát, a fe
nyőgyanta és a ta
valyról ottfelejtett 
füstölők kipárolgásait. Ez maradt 
abból, ami valaha szánalmat, ha
ragot, vagy éppenséggel gyűlöle
tet váltott ki belőlünk, hiszen 
csődöt mondtunk, végleg és 
visszavonhatatlanul. Amikor az 
embert elhagyja a szerelme, vagy 
rosszul alakulnak a pénzügyei, 
azzal a természetes egyszerűség
gel tud haragudni s talán kétség
beesni is, ami a birtoklásvágy 
melléktermékeként minden földi 
halandó sajátossága. A harag 
mindig a földből nő ki, a talpunk 
alatt levő területről, s minden 
méltánytalanság, amit dszenve- 
dünk, ebbe a földbe hull vissza, 
ezt sérti és gyalázza meg. Nem 
vdetlen, hogy a legsötétebb gyű
lölet éppen a temetők ellen irá
nyul. Meg kell becsteleníteni a 
földet, hisz ezzel olyan sötét erő
ket lehet az élők felé irányítani, 
ami a bomló testek lidérdényd- 
ből táplálkozik. A sírgyalázás te
hát a lehető legegyértelműbb 
utalás arra, hogy egy nép, vagy 
embercsoport egy másik nép, 
vagy embercsoport szemszögé
ből hontalannak tekinthető. Mi 
semmiképp sem élhettünk ezzd  
a beteges szimbolikával. Ki kd- 
lett szakadnunk innét, s ha nyo
mot hagytunk magunk után, az 
csak a kezünk munkájával való

sulhatott meg. Semmit sem lehe
tett ebből a közösen megélt em
lék-egyvelegből leválasztani, 
elkülöníteni. Sírt gyalázni — és 
erre ott kellett rádöbbennünk a 
temetőben — csak az tud, aki ha
talomra törekszik. Gátlástalanul 
rombolhat és mocskolódhat, 
mert tudja: a hatalom, ez a nagy 
testvér csöndben lépeget mögöt
te, s bár fejcsóválva szemléli ezt a 
mindenképpen delikát művele
tet, néha-néha megfeledkezik 
magáról, és elmosolyintja magát.

Már majdnem megvirradt, 
amikor végre föltápászkodtunk. 
Álom volt ez, vagy tényleg meg
próbáltunk valami őrültséget? — 
ezt már senki sem tudta eldönte
ni. Ismét megrohamoztak ben
nünket azok a csekélységek, 
amelyek színessé varázsolják az 
ember életét: fájt minden pord- 
kánk, korgott a gyomrunk, és 
majd leragadt a szemünk. De 
nem foglalkozhattunk ilyen sem
miségekkel: visszamentünk Gö
cse rozzant Citroenjéhez, 
megnéztük, megvannak-e a cso
magjaink meg a három csillagos
fáklyás útlevél, aztán bepré
seltük magunkat a járgányba, és 
megcdoztuk vele a magyar ha
tárt.
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"Sárkány az ablakban" — Jakabházi Sándor grafikái
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NAGY JENŐ

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

Amikor Király utcai lakásom abla
kából kinézek, a hajdani református 
kollégiumi tanári ház udvari részét 
látom. Azt a házat, amelyben szület
tem, és amelyhez gyermekkorom első 
kedves emlékei kötődnek. Emlékké
pek sora elevenedik meg bennem, s 
filmkockákként peregnek le előttem.
Ezeket szeretném és próbálom most 
magamból kivetíteni.

A tanári házban lakó családok 
közt nem egy volt többgyermekes, így 
a tornatanár Varga Sándorék három 
fia és két leánya, a folklorista Seprődi 
Jánoséknak három fia és négy leánya, 
a történész Makkai Emőéknek egy fia 
és két leánya, a későbbi igazgató Ko
vács Dezsőéknek egy fia és három le
ánya, szü leim nek  három fia 
népesítette be a tágas szobákat, a ki
kopott grádicsos feljárókat, a boltíves, 
döngő kapualjakat és verődött össze 
a kollégium régi és új épülete közt 
elterülő "nagyudvaron", hogy a bent
lakóktól, akik a szüendumok kezde
tével tanulószobáikba vonultak fel, 
birtokukba vegyék az elnéptelenedett 
udvart és az új épület melleti, a nagy
udvartól kerítéssel elválasztott "gesz
tenyést".

Gyarapodott ez a gyerekcsapat 
1924-ben még Jékely Lajosék időseb
bik fiával, Zoltánnal, akinek a család
ban és baráti körben Zsoli volt a neve. ő  
köztünk akkor jelent meg, amikor édesapja, 
a fiatal költő, Aprily Lajos Kuncz Aladár 
meghívását elfogadva, hogy az Ellenzék va
sárnapi mellékletének egyik szerkesztője le
gyen , a nagyen yed i kollégium tól 
szabadságot vett ki és az akkor tizenegy éves 
Zsoli fiával Kolozsvárra jött. Itt szüleimnél 
kötöttek ki, mert mi sem volt termé
szetesebb, hogy a tágas tanári lakásban a 
sógornak — felesége édesanyám húga volt 
— és fiának is jutott hely. így kapcsolódott 
be Zsoli is a tanárgyerekek csapatába, ahol 
kor szerint "középpályásnak" lehetne mosta
ni szóhasználattal nevezni. A fiatalabbik Jé
kely fiú, Endre, akit magunk között Patyinak 
neveztünk, 1926-ban csatlakozott hozzánk, 
amikor a Jékely család végleg Kolozsvárra 
költözött át, abba a házba, amely a mostani 
Akadémiai Könyvtár helyén állott, és állító
lag Apáczai Csere János lakóháza volt. A 
harmadik Jékely gyermek, Márta— magunk 
között Bigyinek hívtuk — akkor még csak 
ötéves volt.

E lső  em lékkép . Ez a 10—18 gyermekből 
álló csapat főleg fiúkból tevődött össze, a 
leányok közül csak egy "vette föl a versenyt" 
a fiúkkal, Makkai Jud, a későbbi Finta Zol- 
tánné, testnevelő tanár.

Különböző ügyességi játékok nyújtottak 
köztünk versengésre alkalmat. Hogy mit ját
szottunk? Labdával ügyeskedtünk és igye
keztünk  egym áson túltenni, így a 
szólítósdiban, amely az egyéni teljesítményt 
tette próbára, a métában és a kótyában, 
amely az egymással szembenálló játékosok

ügyességi próbája volt. Kézügyességet kí
vánt a dglizés, a piculázás és a golyózás. A 
fürgeség és a reflexek próbája volt a nemze- 
tesdi, amelyben mi sohasem éreztük az egy
más ellen való fenekedést, hanem inkább 
arra ügyeltünk, hogy a kikiáltott nemzetnév, 
amelyet egy-egy játékos viselt és magának 
választott — különösen az indián és néger 
törzsneveket kedveltük (pávne, zulu, mohi
kán stb.) — milyen gyorsan tudja a földre tett 
labdát felkapni és a labda körül tömörült 
társainak egyikét vele eltalálni. Veszélye
sebb játék volt ennél a bicskázás, amelyet 
valamelyik pádon, a gesztenyésben játszot
tunk. A derékszögben kinyitott bicskát a pad 
ülésébe csapva a nyelének alsó részébe 
akasztott ujjal úgy kellett feldobni, hogy az 
egyet perdülve lehetőleg a padban áÚjon 
meg, a nyél pedig a levegőben maradjon. Az 
eredményt az mutatta meg, hogy hány uj
junk fért a bicska nyele és a pad közé. Azért 
volt veszélyes ez a játék, mert hozzá nagy 
bicskára volt szükség, és vigyázni kellett, 
nehogy a szemben ülőbe hajítsuk a bicskát. 
Szürkületkor játszottuk a tolvaj-zsandárt, s 
erre igen jó terepnek bizonyult a nagyudvar 
Petőfi utca felőli oldala mentén fal tövét elle
pő bokros, bozótos oldal, ahová a zsandárok 
elől a tolvaj megbújhatott.

Ezekben a játékokban mindnyájan részt 
vettünk, csak Seprődi Sanyi maradozott el 
tőlünk, mert ő (idősebb lévén nálunk) fantá
ziáját különböző kémiai — inkább alkímiá
nak nevezhetném — kísérletek kötötték le, 
amelyeket a tanári ház földszintjén lévő la
kásuknak a konyhát és a szobát összekötő

alacsony, sötét folyosóján végzett, állandó 
rettegésben tartva szüleit a robbanásveszély 
miatt. Zsoli mindig kitűnt közülünk fürge
ségével és jó szemmértékével, mert a legtöbb 
játékban főleg erre volt szükség.

A nagyudvarról a tanári házba visz a 
m á so d ik  em lékkép. A tanári lakásoknak az 
udvarait hátul istállók zárták le. A lakásunk
hoz tartozó istállóban teheneket tartottak a 
szüleim, míg a többi család ezeket az épüle
teket fáskamrának használta. Mi az istálló 
eresze alá, a mennyezetgerendák kieresztett 
végei közé ládákat szereltünk fel és belőlük 
galambdúcokat alakítottunk ki. Zsoli na
gyon szerette a galambokat, nem egy versé
ben fejezte ezt ki később, legmegkapóbban 
talán a Hajdani szép galambjaimhoz címűben:

Galambjaim, angyalkák, sok szerelmem, 
galamblányok, fiúk, szépasszonyok, 
galambgavallérok, szökős csavargók, 
s ti, galambhéroszok!

Állnak-e még a vén padlásgerendák, 
melynek tövén vígan tanyáztatok, 
s hol fészketek s pelyhedzó kisdedek közt 
gazdátok voltam s lakótársatok?
Es arról álmodoztam, hogy idővel 
a sokasodó bucskázó-, sirály-, 
pávás-, golyvás-, örvösgalamb-vüágban 
én leszekakirály? [...]

egy kisfiú, s bár eltelt oly sok év, 
még visszahívja a boldog közösség, 
melynél szebbet ember nem alkotott, 
mert hősi szárnyalásra ösztönözték 
galamb-tündérek, galambhéroszok!

(1954. december 9.)
Ezzel a meleg érzéssel jeleníti meg ga

lambjainkat egyik elbeszélésében is, A  ko
lozsvári m acskagyilkosban: "Galambjaink, 
szép pávák, bucskázók és sirályok, nappal 
nagy levegőcsigákat rajzolva repdestek a 
háztetők felett; némelykor még a templom 
óriási tetejére is feljutottak, rendszerint pe
dig az udvaron szedegettek, vagy ott üldö' 
géítek egym ás fü le tövét csipegetve, 
csó'kolózva, ülüt kémlelve vagy verekedve a 
padlás szénaadogatóján s a csatomaszélen. 
Kis társadalmuk majdnem emberi — ne
künk, gyermekeknek legalábbis embersza
básúnak tűnő — életet élt, melyet éppúgy 
boldogság, búbánat, cávakodás, szerelemfél
tés, betegség, születés és halál tett változa- 
tossá, mint az emberek életét." (Jékely 
Zoltán: Összegyűjtött novellái. Budapest, 
1986. 67-68.) Annál megrázóbb élmény volt 
számunkra, de talán leginkább Zsoli számá
ra az, amikor egy reggel egyik kedves sirá
lyunkat, a sérült szárnyú Jonucot a dúcok 
alatt széttépve találtuk. Gyanakvásunk az 
udvar végében lakó varrónő, Annuska 
macskájára terelődött, és elhatároztuk, hogy 
megbosszuljuk szeretett galambunk ször
nyű kimúlását. Ennek kivitelezésében Dá
vid , teheneink gondozója volt 
segítségünkre, mert ő tervelte ki, hogy hur
kot tegyünk a nyílásra, ahol a macska rend
szerint közlekedett. így került hurokra 9 . 
galambgyilkos, és váltunk mi macskagyil
kosokká.
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Volt még egy másik "élményünk" is, 
amely Zsoli fantáziáját erősen foglalkoztat
ta. Az imént említett Dávid egy nap azzal 
állított be édesapámhoz, hogy ő napok óta 
nem tud aludni, mert az istállóban, ahol a 
mennyezetről függő ágyban aludt, minden 
éjjel "prikulicsok", azaz kísértetek rémítge- 
tüc. Dávid nyugtalanságát és feldúlt lelkivi
lágát mesterien elevenítette meg Zsoli ebben 
az elbeszélésben, amikor a macskagyilkos 
legény lelkiismeret-furdalásával magyaráz
ta meg, hogy miért kényszerült Dávid az őt 
riogató prikulicsnak letenni a tett színhelyé
re száz lejt és az később még a vadonatúj 
csizmáját meg a bőrszegélyes zekéjét is el
lopta.

A Farkas utcai tanári ház gyermekeinek 
egy hátborzongató "játékban" is volt részük. 
Ezt a játékot Seprődi Sanyi találta ki, mi 
"kísértetesdinek" neveztük. Színhelye Se- 
prődiék konyhája volt, amikor már nem me
hettünk ki a nagyudvarra, mert az idő 
rosszra fordult.

Zsoli Játék a halállal címen írta ezt le, és 
elbeszélése először Házsongárdi föld dmű kö
tetében 1943-ban a Szépmíves Céh kiadásá
ban jelent meg, majd kissé átdolgozva 
1968-ban Haláltánc hegedűre és szénvonóra 
címmel Összegyűjtött novellá ib a  közölték. 
Ebben a novellájában plasztikusan mutatta 
be, hogy a kísértetet megelevenítő Kibédy 
(Seprődi) Sanyi, hogyan igyekszik megfé
lemlíteni a nála jóval fiatalabb játszótársait, 
akik végül is 'leggyőzik a Halált".

[...] "A szertartás megkezdődött.
A konyha összehajtható cselédágyából 

Sanyi kirándgált egy hasadozott, szennyes 
lepedőt, a leöntő mellől felkapott egy hosz- 
szú, kendervászon törülközőt, s bevonult 
velük laboratóriumába.

A villanyt, a villanyóra kapcsolójával, 
mely odabent volt a folyosó falán, az egész 
lakásban eloltotta. [...] abban a hirtelen ránk 
szakadt sötétben, csak éppen elbújtunk, ki 
ahová tudott ágy mögé, szennyeskosárba, 
fásládába vagy éppen a szekrény tetejére.. 
[...] Nekem az ablakmélyedésben, a széles 
párkány alatti zugban volt a megszokott he
lyem. ide ültem be most is, s már előre bor
sódzott a hátam a közelgő rémségek  
előszelében...

Nemsokára finom, vékony, elnyújtott he
gedűszó sírt fel a folyosó mélyén, előbb 
összefüggő, később szaggatott, dncogó, csi
korgó, vinnyogó dallam [...] Mind közelebb 
és közelebb szólt a velőbe ható muzsika, a 
szemem előtt idétlenül kalimpálva ugrált,

szökdécselt rá a Heine Dalok könyvébői is
mert hegedülő Halál, holdfényben, egy ab
lak alatt. [...] A következő pillanatban érces 
nyikordulás árulta el, hogy már a fonnyadt 
levelet ábrázoló vaskilincsen a keze — aztán 
az üveges ajtó megnyílt, talán egy tenyérnyit 
—> hogy újra becsukódjék, erőszakos kon- 
dulással. Még tizenegyszer ismétlődött ez a 
nyitás-csukás szabályos egymásutánban, 
mint az ingaóra ütései. Halál őfelsége idő
számítása szerint éjfél van tehát, a kísértetek 
órája!

A Halál fehér, magas alakja kivált a sötét
ségből; a küszöbön megállt, s egy-két pilla
natig figyelt. — Hííí — visított fel hosszan és 
fejhangon, s rá sátáni, kárörvendő röhögésbe 
kezdett. [...] Aztán néhány pillanatra elné
mult, nem mozdult — de csak a hatás ked
véért, sz ín észiesen , hogy visszatérő, 
legfeljebb apró rögtönzésekkel mazsolázott 
"meséjére" a lelkeket a lehető legfogéko
nyabbá tegye.

— Imé, megnyílt a kripta ajtaja, látjátok- 
é, felebarátaim? — utánozta a gyászszertar
tást végző lelkészek hanghordozását. — S 
ihol, kilép rajta az Anya, karjában kisdede! 
[...] — Hűi — visított megint, s az összecsa
vart törülközővel csapkodni kezdett maga 
körül. [...] Az izzadságszagú, sötét hodályt 
hamarosan jajveszékelés, rimánkodás hang
zavara töltötte be; székek borultak fel, edé
nyek gurultak ki a konyhaszekrényből, vagy 
zuhantak le a stelázsiról. A Halál ismerte, 
sorra vette a búvóhelyeket, s közben hahotá- 
zott, hörgött és vijjogott, s koszos törülköző
jével hadarta a levegőt maga körül.

— Hííí! Mind az enyémek vagytok — 
indult a döntő rohamra —■, hiába bújtatok 
akár a fúrólyukba is! — s szinte repülve 
közeledett felém. Egy kétliteres fazék volt a 
kezemben, menekülés közben botlottam be
le. [...] Gondoltam, ha megüt, főbe kólintom. 
De hirtelen megtorpant, a falhoz lépett, s 
megeresztette a vízcsapot.

Azt hittem, hólyagját üríti a leöntőbe a 
gyalázatos — mert hát őneki mindent sza
bad. De az egyik üldözött lélek, aki a közelé
ben volt, rémülten kiáltotta el magát: — 
Vigyázzatok! A Halál megvizezte a törülkö
zőt! [...] Súlyos ütések puffantak fejen, háton, 
arcon, s az áldozatok a rohangálásban egy
másba ütköztek, és hanyatt vágódtak, a föl
dön kúsztak tovább, hogy elkerüljék a Halál 
sujtolásait... — Üssük agyon— indítványoz
tam a tornatanár középső fiának, aki mellet
tem mormolta a miatyánkot. — De nagyon! 
— vágta rá pogányul s elég hangosan, s a

szénvonót, amit izzadt kézzel szorongatott, 
a Halál felé hajította.

A Halált váratlanul érte a dolog. Feljaj- 
dult, szitkozódott egyet. [...] Melyik volt az? 
— Választ nem kapott. — Ezt megkeserüli a 
bitang! — vicsorogta, s törülközőjét sújtásra 
emelve közeledett felénk. [...]

— Halál a Halálra! — harsogott a csata
kiáltás, s a páriák, akiket eddig kedvére gyö
törhetett és kussoltatott porig alázva, önként 
választott tirannusuk: asztalra ugrálva vagy 
asztal alá bújva ütötték, csípték, ahol érték. 
[...] Mások csak egyszerűen törtek, zúztak, 
romboltak odabent, a titokzatos laboratóri
umban — hogy kő kövön ne maradjon a 
Halál birodalmából! [...] Másnap elterjedt a 
híre Sanyi megcsúfolta tásának. [...] Fellázadt 
alattvalóinak azt üzente,ne kerüljünk a sze
me elé — ha kedves az életünk! [...] Azonkí
vül vegyük tudomásul, többet nem játszik 
efféle taknyosokkal, akik még a játékszabá
lyokat sem ismerik." (Összegyűjtött novellái. 
34-41)

Jákely- dedikádó__________________________

Ebből a nehéz, túlfűtött hangulatú kör
nyezetből valóságos áldás volt számunkra, 
amikor az első hó leesett, és vastag hóréteg 
lepte be a Farkas utcát és a nagyudvart. Ha
talmas hócsatákat vívtunk, két pártra sza
kadva: Zsoli engem vett maga mellé, míg 
Lad bátyám Patyi mellé került. De egyesült 
a két tábor, amikor az utcabeli iskola diákja
ival keveredtünk hógolyózásba. Ilyenkor 
mindig a boltíves nagy kapualj nyújtott ne
künk védelmet a számban jóval nagyobb 
diákokkal szemben. Innen törtünk ki és igye
keztünk elriasztani az öreg kapust s minket 
ostromló diákokat. A nagyudvar is kiváló 
"hadszíntérnek" bizonyult: ott — különösen 
amikor már vastag hóréteg borította — vas
tag falú, méter magas várakat építettünk és 
ezekből törtünk elő a szomszédos vár bevé
telére és lerombolására, az elfogott várvédők 
"megmosdatására". Agyonfázva, átázott d- 
pővel sompolyogtunk haza szüléink szigo
rú, megrovó terkintetének téve ki magunkat. 
Olykor bizony még a "pordo educationis" 
sem maradt el! Máskor szánkó-csatát vív
tunk. Ez abból állott, hogy a szánkó végére 
ülve apónk sarkával taszítottuk és hátra- 
hátra nézve úgy irányítottuk a szánkót, hogy 
a másikat lehetőleg feldöntsük. Ez a "sarok- 
motoros"-szánkózás természetesen alapos 
kárt tett dpőnk kérgében, különösen akkor, 
ha jeges, bordás volt a hó. A büntetés szülé
ink részéről ekkor sem maradt el: egy időre 
eltiltottak a szánkócsatáktól, és csak ember
magasságú, hatalmas hógörgetegekből felál
lított hóemberek összerakásában lelhettük 
kedvünket. Ezeket legtöbbször a mostani 
Szent György szobor helyén emeltük és dí
szítettük fel holmi régi ruhadarabokat, rossz 
kalapokat téve reájuk. Egy kivájt krumpliból 
csinált pipa sem maradhatott el a szájukból! 
A melegebb napok közeledtével aztán les
tük, hogyan roskadoznak, olvadoznak a tél 
múlását jelezve. (folytatjuk)A történelmi Farkas utca
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A HALLGATÁS SZÜNETEI szerkeszti e g y e d  e m e s e

Kibillenés
"Sötétben minden hattyú li

ba", mert ugyan semmi sem az, 
aminek tűnik, és semmi sem tű
nik annak, ami, valahogy mégis 
helyet kap a könyökkanyarban.

"Hogy került ez a kép a ke
zembe?" — csodálkozik a Mama, 
"Mi ez? Hová kerültünk?" — ré
müldözik szegény Eleonóra, aki 
arra ébredt, hogy talán mozdony 
ment át rajta; "Hol vagyunk?", 
"Hogyan kerültünk ebbe a szobá
ba?", "Törökországból jövünk 
vagy Törökoszrágba megyünk? 
— záporozzák az eszmélkedő 
szereplők a kérdéseket és persze 
választ nem ad senki. Nem is fon
tos, hiszen senkit sem érdekel kü- 
lönösebben, hogy miért van 
éppen ott, ahol van, hogy honnan 
jón, merre tart, s hogy mi ez a 
hely. Könyökkanyar. Ez a hely 
nincs, és nem is lehetne így. De 
nem is várjuk el, hogy valós le
gyen, hiszen rögtön az első utasí
tások között figyelm eztet a 
szerző arra, hogy "az egész fal 
kidől", s bár van mögötte egy má
sik térelválasztó elem, "az utcai 
téglafal valós, a benti fal kulisz- 
szaszerű", színházi kellék, mint 
minden egyéb elem, ami körül
veszi a szereplőket.

Kulissza, tapétaajtó, kínai pa
raván, almaszínű ajtó a Csárdáski
rálynőből, rozsdás gukker, azúr 
turbán — ilyenek a ház berende
zései és használati tárgyai; s hasz
nálóik sem egyebek báboknál, 
színpadi kellékeknél. A valóság 
határai leomlottak a valós fallal, s 
a Mama festette kép (romhal
mazt ábrázol holdvilágban) kire
pül keretéből; így válhatott 
modem drámai szereplővé pél
dául az emberforma kaptár vagy 
a m edve-forma ember (vagy 
mégis medve?).

A dráma cselekménye volta
képpen egyszerű: véletlenszerű
en közös térbe szorított 
kisemberek beszélnek egymás 
mellett, s nem egymással; sokféle 
jellemükkel, befejezetlen és befe- 
jezhetetlen történeteikkel, és az 
abszurd szituációval létrehoznak 
egy kerek egészet — a káoszt. A 
könyökkanyarban álló házba ka
mion fut, s a dráma végén döntés 
születik: meg kell hagyni a kami
ont a falban, különben összedől
ne a ház, ki kell tüntetni a sofőrt, 
amiért sikeresen beleszaladt, sőt 
az apósát is, hiszen valaha rangos 
ember volt.

A kaotikus helyzet a dráma 
legelején áll be, amikor "a falusi 
hajnal édes neszei" hallatszanak, 
s az utolsó, nyolcadik részben "a 
hajnal előtti pillanat" beálltakor 
zárul, s így kerek egészet, egy cik
lust alkot. Hajnaltól hajnalig tart,

s ez alatt próbál belsőleg meg
szerveződni, de hogy ez egy nap
nyi vagy egy emberöltőnyi időt 
fog át, az lényegtelen.

A fal leomlásától a borbély 
megtisztító munkájáig tart a cik
lus, amikor is — talán — helyre
áll a káosz utáni rend.

A borbélynak újra "megy az 
ipar", még a medvét is megborot
válja, aki, "ahogy feláll, egy férfit 
látunk: Apolló-pózban.", a görög 
isten-szobor precíz harmóniát 
sugárzó alakját és pózát.

A Könyökkanyar metaforája 
így értelmet nyer: forduló ez, ki
billenés, az új felé vezető út, 
amely veszélyt jelent, de magá
ban hordozza a túlélés lehetősé
gét is, az út folytatását. De örökre 
könyökkanyarban maradni az 
idő megszűnését jelenti, átlépést 
a kozmikus térbe és időbe, a sem
mit vagy a mindent, a mennyet, 
a poklot vagy a nirvánát — kinek 
mit, vallási, politikai és társada
lmi háttértől függően.

A mű úgynevezett tartalmá
nak, cselekményének időpontja 
nagyjából meghatározható a tör
ténelmi események tükrében, de 
valójában nem releváns. A szín
padon mozgó bábok jelene és az 
olvasó/néző jelene nem feltétle
nül egybevágó. Optimális az az 
eset, ha a szereplők jelene kifejez 
valamit bármely befogadói jelen
ben. Találunk ugyan utalásokat a 
kilencvenes évek Közép-Kelet- 
Európájára, de ezek nem szolgál
tatnak elsődleges szempontot a 
mű értelmezéséhez. Vajon azért 
burkolt-e a történelmi háttér, 
mert (még) (majdnem) mindenki 
ismeri, vagy éppen azért, mert ez 
mellékes, s lényeges csupán az 
alaphelyzet, amely maga után 
von bizonyos viselkedésformá
kat és viszonyokat? Tolnai Ottó 
az ajánlásban megemlíti, hogy 
időzavarba, "a történelmi idő za
varába" került a dráma megírása
kor, s tudjuk még azt is, hogy 
alkalomra, kérésre, pályázatra ír
ta ezt a drámát. A pályázat idején 
aktuális, de csak akkor maradhat 
az, ha idő fölött áll.

Az igaz műalkotás tükröt tart 
az ember elé— szokták mondani, 
annyiszor, hogy már közhely
számba megy. Ez a mű a vidám
park tükrei vel operál: mind torzít 
valamilyen irányban, és a sok kü
lönböző szampont és határozat
lan forma között éppúgy  
eltévedhetünk, mint a vidám
park tükörlabirintusában. Köz
ben ezer alakban látjuk 
magunkat, és lelki stabilitásunk 
megőrzése érdekében megpró
báljuk elhitetni magunkkal, hogy 
a látott torzképek közül egyik 
sem hasonlít az igazira. De már 
rég nem tudjuk, milyen az igazi. 
Abszurd világba lépünk, az érzé
ki csalódások világába, s egy 
képzeletbeli modern dráma je
lentéktelen szereplőivé válunk 
magunk is.

A K önyökkanyar  szereplői 
többnyire névtelenek, leszámítva 
talán Eleonórát, Vlájót és Cedo- 
Luxot. Megjelölésük többnyire 
életkor(nem)státus szerinti: Fia
talasszony, Fiatalember, Öreg
asszony, Öreg, Kurvácska, Sofőr, 
Polgármester, Titkár, Borbély. És 
persze a Mama: Eleonóra, majd 
fokozatosan mindenki Mamája, 
aki képtelen küépni a színház, az 
operett, az ábrándok világából. 
Színházi kellékekkel veszi körül 
magát, régi tengerészéről ábrán
dozik. Teljesen a múltban él, s 
közben fontos problémát jelent 
neki a ház elé öntött búza vagy a 
libasereg. Montázsszerű beszél
getésekbe bonyolódik mindenki
vel. Vala- m ennyien saját 
történetüket mesélik, de befeje
zetlenül hagyják, hiszen egy-egy 
új szó új emlékeket ébreszt ben
nük és így új történetbe kezde
nek.

Cedo-Lux a pojáca szerepé
ben tetszeleg, s ezzel elnyeri a 
Mama szimpátiáját. Mindketten 
felszínesek, híres emberekkel ta
lálkozni státusszimbólum és élte
tő elem mindkettőjüknek — s 
amit nem sikerül elérniük, azt ki
találják maguknak. Lux is alkotó- 
nak érzi magát (akárcsak a 
mama), s a dráma zárt világában

istennek: a padlás volna az ő 
mennyországa, ahonnan ócska 
aranyszámyú rózsaszín angyal
kák füzérét lógatja le Vlájónak, s 
ahonnan hárfával a kezében má
szik le.

A kamionról nagy társaság 
tolul a szobába, különböző nem
zedékek tagjai, és senki sem érti, 
hogyan került oda, ahol van. De 
mindvégig nem alakul ki konf
liktushelyzet a személyek között. 
Inkább önm agukkal állnak  
szemben, hajdani és jelenkori mi
voltukkal, vágyaikkal és valós 
helyzetükkel. A környezetbe, 
melyhez gyors változással jutot
tak, látszólag hamar beilleszked
nek. Nemcsak a ház lakói (Mama 
és Eleonóra), de a tágabb közös
ség, a falu is befogadja őket. A 
polgármester, akin még erősen 
érzik a korábbi elvtárs modora, 
mindenkinek talál helyet, légből 
kapott érdemekkel ruházza fel 
őket, s ők ezzel elégedettek. Nem 
tudják, honnan jönnek, merre 
tartanak (hiszen örök vándorok), 
így bármilyen hely jelenthet vég
állomást.

Valamennyien determinál
tak, egzisztencia nélküliek, s vé
letlen alkotta világuk a kozmosz 
paródiája, egymásmellettiségük 
az emberi kapcsolatok karikíro- 
zása. Groteszk, hogy a beszélők s 
a feltételezett befogadók között 
disszonancia uralkodik, minden 
kommunikációs szándék zsákut
cába fut, s talán hallgatásával a 
medve mond legtöbbet. (Ilyen ér
telemben a hallgatás is beszéd
tettként értelmezhető.)

Beszédük stílusa eltér a vala
mikori drámák szövegeinek  
emelkedett retorikájától; hiszen 
egymáshoz triviális köznyelven 
szólnak, az emlékeik mesél őse
kor használt pátosz-utánzat ko
mikus, gyakran groteszk képek
ben realizálódik. "Sötétben mirt 
den hattyúi liba"— jegyzi meg az 
öreg cigányasszony, a maga 
módján összemosva a határokat 
reális és irreális, vágyott és elér
hető között. Eleonóra megérzi 
ennek a képlékeny létnek a han 
gulatát, de értelme képtelen befo
gadni az irracionális elemeket, új 
élményanyagát nem tudja feldol
gozni ő sem, ő, akárcsak a többi
ek: "Édesanyuci, én még mindig 
azt hiszem, hogy ez csak a te e- 
gyik festményei!... Ahogy mon
dani szoktad, a te Műved. A rom, 
a Hold. Új motívum talán csak a 
medve... az ember forma kaptár
ral táncoló medve..."

TÖRÖK ADÉL

’Tolnai Ottó: Könyökkanyar c. 
drámája A  hely szellemei c. kötetben 
(A kolozsvári színjátszás 200 éves 
jubileumára kiírt drámapályázat 
díjnyertes művei. Kolozsvár 1992)
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CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban)

3. Pontos idcT
A rendőrök mindig nyolckor 

jöttek.
Az összeesküvő kilencig, fél 

tízig aludt.
A rendőrök addig megregge

liztek. Anyám ecsempecsteát fő
zött nekik, ahhoz harapták a saját 
vajas kenyerüket. Evés közben fi
gyelték azért a szemközti házat a 
zöld drótkerítés mögött, hogyha 
mégis korábban kelne az összees
küvő. De az még munkába sem 
járt el.

A rendőrök viszont dolgoz
tak. Reggeli után egyikük nagy 
kockás ingesen kiment kertet ás
ni. Amikor elfogyott a kertben az 
ásnivalója, nekiállt az udvarnak, 
kiforgatta a köveket. De vasár
nap még ő sem ásott. Megszólták 
volna a templomba járó katoliku
sok, főként az özvegyasszonyok. 
Azt mondtuk volna, ha kérdezik, 
hogy ő az én falusi nagybátyám, 
és a szabadsága alatt segít ne
künk. Apám úgyis megint elbo
lyongott valamerre.

Makulátlan napsütésben for
gatta a földet.

A benti rendőr leszedte az 
asztalt, és segített elmosogatni. 
Ez kicsi, kerek ember volt, egy
folytában izzadt a kopasz feje. A 
másikról, a nagycsontúról még el 
lehetett képzelni vagy hinni, 
hogy rendőr, de erről alig.

Három nap alatt megszoktuk 
őket. ő k  is odakaptak, az utcai 
szobánkban aludtak néha, fel
váltva. Az egyik aludt, ruhásán, 
a másik az ablaknál ült, s a mar
kába fogta a cigarettáját. Előbb 
ügy volt, hogy bejelentkeznek 
hozzánk albérlőnek, és még fizet
nek is. De ha itt laknak, el kellett 
volna járniuk munkába vagy szó
rakozni, nehogy gyanússá válja
nak. A munkájuk v iszont  
idekötötte őket, és nem úgy néz
tek ki, mint akik mulatozni szok
tak. A kis kövér néha suttyomban 
hazam ent a családjához, és 
olyankor hajnalban érkezett 
vissza. Két gyereket nevelt, a sa
játját és egy hősi halottét. Ne
künk, ha valaki ellenőrizni jön, 
azt kellett volna mondanunk, 
hogy ki se tette a lábát a házból. 
Jól összeesküdtünk tehát a ren
dőrökkel, teljesen fölöslegesen. 
Nem érdeklődött utánuk senki.

Egyik délben kalapos férfi állt 
meg a léckerítésünknél, és szóba 
elegyedett az ásós rendőrrel. El
szívtak egy-egy cigarettát, bólo
gattak egym ásnak, aztán a 
kalapos távozott. A kis kövér a

szobában rettentő izgatott lett et
től, a máját fájlalta, és mindegyre 
azt mondta, jobb volt a rönkölők- 
nél fent a hegyen.

Az utcában mindenki tudta 
róluk, hogy titkosrendőrök. Az 
összeesküvő nem tudta, mert 
nem járt ki a házból, és mostaná
ban az anyja se jött át hozzánk. 
Ezekben a napokban rájuk se nyi
totta az ajtót senki, hogy kölcsön
kérjen legalább.

Nyári szünidő volt, naponta

reszelte ki valami minta után, 
amit a könyvtárban talált vala
melyik tiltott könyvben, és ő sze
relte belé a rugót. De még a 
reszelésben is segítettem, én re- 
céztem ki a kakast. Aztán eldug
tuk egy kiszakadt pöttyös 
gumilabdába, amelyikkel addig 
a kutyájuk játszott. A fészerben 
dolgoztunk vasárnaponként, és 
közben Jóska, a könyvtári raktá
ros ilyeneket mondott:

— Én tudok úgy beszélni, 
mint a könyvekben. Hiszed-e? 
Ide figyelj. Ezen az erdőségek ka- 
réjozta földön, ahol a hegy gyom
ra morogva mondja századok 
történetét, s a fenyvesek susogá- 
sában régen erre járt hősök szava 
hallik, a gördülő kődarab pedig 
tovatűnt lépteik döndülésével ri
asztja a kósza vadakat, esztenák

A pisztolytól nem féltem, ér
dekes. Meleg fogású fegyver 
volt, biztonságos a súlya. Azt ter
veztük, hogy a kutyán próbáljuk 
ki. Szólunk egy nap a kutyának, 
gyere, Snapsz, kimegyünk vele a 
hegy mögé, és agyonlőjük. De 
Jóska a kutya helyett a nagybőgőt 
választotta végül.' Előbb egy ru
mosüvegre célzott a kocsmapol
con, de még félrészegen is tudta, 
hogy félrehord a fegyver, látta, 
hogy a nagybőgő nagyobb, azt 
eltalálja.

— Belelőttem a nagybőgőbe a 
Két Kulacsban — mondta ne
kem, és simogatta közben a me
rev kakastaréj-frizuráját; sötéten 
csillogott szőke haja az olajtól. — 
Ezek el fognak kapni. De hát sze
relmes vagyok egy kurvába, az a 
helyzet. — Tömbszerű frizurájá
ból fülére bukott egy tincs, mi
közben beszélt és rázta keskeny 
fejét. — Meg aztán az is baj, hogy 
utálom ezeket, akik el fognak 
kapni. Ehhez mit szólsz?

Szerdán nem találtam a fegy
vert, a gumilabdában csak pál
lott, lenge levegő volt. Jóska 
előtte való éjjel ijedtében eldobta 
a pisztolyunkat, a rendőrök se 
látták. Most meg azt mondta, az 
a baj, hogy nem tud elszámolni 
vele, amikor majd letartóztatják. 
Úgyhogy végképp le kell tagad
ni, a fegyvert is, a lövést is, min
dent. Vigyem hátra a lőszert, a 
bereszelt Flóber-töltényeket, 
dobjam a budiba. Bedobtam, 
még bele is kavartam egy pa- 
szulykaróval. De aztán ki kellett 
merni a szart, hogy elszámolhas
sunk. Ez másnap történt, csütör
tökön. A kutya élvezte egyedül. 
Ott sündörgött az udvaron elterí
tett ürülék körül, boldogan vagy 
kárörvendezve. A szag meg az 
égre szállt. Tavaszra aztán nagy 
fű nőtt azon a folton, és négy évig 
nem akadt, aki letapossa, nem
hogy lekaszálja.

A szarmeregetés előtti estén 
még megrohamozták az összees
küvő házát. Csöndes este volt, 
foltokban nyomult előre a sötétje. 
Bejött hozzánk két újabb, megle
pően kicsi civil rendőr, a mi két 
lakónkkal leültek az asztal köré, 
kezüket a virágmintás viaszosvá
szon abroszra rakták, és csak ül
tek ott m aguknak. Annyit 
mondtak, ne gyújtsunk villanyt, 
később, hogy köszönik, nem kér
nek se teát, se pálinkát. Lassan, 
némán ellepte őket a sötétség.

— Áthívnám Róza nénit — 
szólalt meg anyám a feketeség
ből. — Neki nehogy valami baja 
essék.

— Menjen a fiú — mondta 
valamelyik titkosrendőr.

— Ha végeztél odaát, menj 
Fülöpékhez — mondta a mama. 
— Ide ne gyere vissza. Róza né- 
nédnek mondd azt, jöjjön, mert

» » »  folytatás a 12. oldalon

átballagtam Jóskához, az össze
esküvőhöz, megnéztem a piszto
lyát. A két rendőr figyelte, ahogy 
átvágok a napsütötte, kövezetlen 
úttesten: a kis kövér az ablakból, 
a soványabbik az udvarról, ahol 
a kút környékét ásta. De amikor 
hazatértem, semmit sem kérdez
tek. Tudták, anyám is szólt nekik, 
hogy barátom az összeesküvő.

Odaát nála előbb azt kellett 
kitalálnom, hova dugta aznap a 
pisztolyt. Három helyre is elol
vasztotta egyetlen napon. Én pe
dig  már csak azért is látni 
akartam, mert az enyém volt a 
fele, vagy annál is több. A vázat 
én találtam a padlásunkon, egy 
szarufa tövénél, a szerkezetet ő

füstje vonja kékes árnyékba a 
szurdokokat, amelyekben har
cok folytak, és vérps színe van a 
virágnak, odább, az oldalakban 
rozsdás dzsidákat vet ki az eke
vas, itt, ezen a tájon, Isten szeme 
és színe előtt kis, különös nép da
col az idővel és közibe szivárgott 
elleneivel, kevés szavú emberek 
között nevelkednek a majdani 
megszólalók, súlyos beszédű ve
zérek, akik mostani gyerekes fa
kardjukat, lábasfedő- bádogpaj
zsukat igazi fegyverként gyako
rolják, s ha elérkezik az idő teljes
sége, igazi harci szerszámot is 
ragadnak... Na, mit szólsz?

— Ijesztő egy kicsit — mond
tam.
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» » »  folytatás a 11. oldalról

fáj a hasam, meleg sót kéne tenni 
rá. Ne félj, nem hazudsz.

Az ajtó között megsimogatta 
a hátamat, és megtaszított egy ki
csit. A mellkasomat az esti hűvös, 
hátamat a konyha melege tapo
gatta, meg az anyám. De aztán 
elborított az utcai hideg.

Róza néniéknél nagyban égett 
a villany, még a konyhában is. 
Párás meleg volt, mint mikor be
teg van a háznál, és nem nyitnak 
ablakot.

Jóska a műperzsával leterített 
ágyon ült, vérpiros volt a sörtés 
arca, nagyon fehérek a fogai. Ka- 
kastaréjos frizurája estére szét
hullt és fényét veszítette. 
Látszott, hogy hosszú, gyér a ha
ja, és egészen világos színű, de 
még csak nem is szőke.

— Itt vannak? — kérdezte. — 
Hadd igyam még egy nyeletek

Róza néni a zöld kredenc aljá
ból, a lábasok mögül kivett egy 
üveget, fentről, a befüggönyözött 
részből egy poharat, és teletöltöt- 
te neki. Ügy mozgott, mint aki 
meg van olajozva. Nem kellett 
ehhez sok zsiradék, apró asszony 
volt. Nyújtotta fiának a pálinkát, 
én meg annak a reszkető gyön
gyeit néztem a redős falú pohár
ban.

— Biztosan egészkor vagy fél
kor indulnak — mondta Jóska. — 
Nincs több eszük. Hány az óra?

Róza néni bekapcsolta az ágy
neműtartón álló néprádiót, s 
amíg bemelegedtek a lámpái, Jós
ka lditta a poharat félig. Felgyűlt

a rádió zöld varázsszeme, és egy 
hang azt énekelte: Marina, Mari
na, Marina.

— Ne kérjed, hogy ideve
gyem azt a nőt — mondta Róza 
néni, aztán ráncosra szorult a szá
ja, mint a liszteszsák korca.

— Maga csak magára vigyáz
zon — mondta Jóska, és megpró
bálta kiinni a maradékot, de 
megtikkadt tőle. Én csak most 
mertem megszólalni, amikor ful
ladozva olyan hülyének látszott.

— Gyere át tem agad — 
mondtam neki.

— Jöjjenek ők — felelte. — 
Nekik van velem bajuk. Én sem
mi rosszat nem csináltam.

— Csak le akartad lőni a mili- 
dstát — mondtam.

Egyszerre szólaltak meg az 
anyjával.

— Ha merem — mondta Jós
ka.

— Legalább te ne beszélj ilye
neket — mondta az anyja.

— Marina, Marina, Marina — 
szólt a rádió.

— Most jönnek majd, egész
kor a hírek — mondta Jóska. — 
Menj haza, öcsém. Isten áldjon.

Kint, az ajtó mellett elkapott 
egy sötétben-fekete ember, futó
lépésben kivitt a kapun, pedig 
mentem volna magamtól is, leg
alább nem érzem a rendőrruha 
tetűporszagát. A hátsó udvarról, 
a tyúkól és a fészer közül újabb 
férfiak jöttek elő. Tőlünk akkor 
szaladt ki a másik négy. A kutya 
nem ugatott, talán bosszúból.

Pontosan tíz óra volt. Hallot
tam a sípjeleket a rádióban.

A 11., 12. oldalon Cseh Gusztáv grafikái

Augusztusi évfordulók
1 — 30 éve halt meg Theodore Roethke amerikai költő

80 éve halt meg Leszja Ukrajinka ukrán költőnő
2 — 130 éve született Gaál Mózes magyar író
3 — 130 éve született Gárdonyi Géza magyar író

110 éve született René Schickele német író 
110 éve született Serestély Béla romániai magyar költő 
20 éve halt meg Iliász Venezisz görög író

4 — 25 éve halt meg Császár Károly romániai magyar
irodalomtörténész

100 éve született Aage Tom Kristensen dán író
5 — 80 éve született Birkás Endre magyar író
6  — 125 éve született Paul Claudel francia költő

100 éve halt meg Nabizade Nazim török író
7 — 460 éve született Alonso de Erdlly Zúniga spanyol költő
8  — 440 éve halt meg Girolamo Fracastoro olasz humanista

70 éve halt meg Kabos Ede magyar író 
150 éve született Ion Pop-Florentin román író

9 — 390 éve született Johannes Cocceius holland filozófus
80 éve halt meg Szinnyei József magyar irodalomtörténész

10 — 80 éve halt meg Johannes Linnankoski finn író
11 — 110 éve született Emst Stadler német költő

80 éve született Angus Wilson angol író
12 — 230 éve halt meg Olof von Dalin svéd író

175 éve halt meg Nyikolaj Ivanovics Novikov orosz író 
25 éve halt meg Eugen Schileru román kritikus

13 — 60 éve halt meg Alexandru I. Philippide román költő
10 éve halt meg Szabó Lajos romániai magyar író 

270 éve született Weszprémi István magyar 
irodalomtörténész

12 — 30 éve halt meg Clifford Odets amerikai író
15 — 170 éve született Gaston Boissier francia filológus

30 éve halt meg Vszevolod Vjacseszlavovics Ivanov 
orosz író

110 éve született Comeliu Moldovanu román író 
225 éve született Christoph Schmid német író 
380 éve született Jeremy Taylor angol író

16 — 160 éve halt meg Manuel de Caban yes spanyol költő
17 — 80 éve született Dim én y István romániai magyar író

125 éve született Ion Paun-Pindo román költő
18 — 430 éve halt meg Étienne de la Boétie franda költő

75 éve született Elsa Morante olasz írónő
19 — 200 éve született James Hall amerikai író

70 éve született Erik Aalback Jensen dán író
20 — 840 éve halt meg Clairvaux-i (Szent) Bemát franda író

170 éve halt meg Friedrich Arnold Brockhaus német kiadó 
30 éve halt meg Kellér Andor magyar író 
20 éve halt meg Szőcs Kálmán romániai magyar költő

21 — 270 éve halt meg Dimitrie Cantemir román író
310 éve halt meg Mikulás Hrabobszky szlovák filozófus 

75 éve született Lengyel Balázs magyar író 
50 éve halt meg Henrik Pontopiddan dán író 
80 éve született Viktor Szergejevies Rozov orosz író

22 — 50 éve hült meg Tószon Simazaki japán költő
23 — 125 éve született Dézsi Lajos magyar irodalomtörténész

270 éve halt meg Increase Mather amerikai író
24 — 180 éve született Pietari Hannikainen finn író
25 — 380 éve halt meg Dávid Gans héber író
26 — 90 éve született Takidzsi Kobajasi japán író

180 éve halt meg Theodor Körner német költő
27 — 30 éve halt meg William Edward Du Bois amerikai író

75 éve született Leon Levitchi román irodalomtörténész 
50 éve halt meg George Ulieru román író

28 — 150 éve született Nicolae Culianu román író 
'29 — 20 éve halt meg Lám Béla romániai magyar író
30 — 60 éve halt meg Theodor Lessing német filozófus
31 — 80 éve született Vicente Barbieri argentin költő

12



HELIKON

IMREH ISTVÁN

A  M A D E FA L V I V E SZ E D E L E M
I. A  b irodalom építés gondja

1. Az új uralmi rend 
a régi formák ellen

Mit cselekedhet a XVIII. század 
derekán egy ország, ha európai ve
zető nagyhatalommá kíván válni? 
Elsősorban belsőleg igyekszik 
megei ősöd ni. Gazdaságát fejleszti, 
társadalmát megkísérli kormá- 
nyozhatóbbá tenni, s ha újabban 
összeá :solt szerkezet: központosít 
és egys égésit. Ebben a folyamatban 
természetesen az államnak kell a 
kommt ndírozó szerepkört vállal
nia. Ennek a makroalakulatnak az 
életalak ító funkciója, sűrűbb és mé
lyebb beavatkozása miatt is, meg- 
növeksz ik.

A H absburg birodalom útja is 
ez volt. i\mikor tehát célul tűzte ki 
a székel)' határőrség megszervezé
sét, valójában a helyi, hagyomá
nyos organizmusok egyikéből 
akart kÖ2  ponti vezényszóra figyel- 
mező org anizációt formálni. Az új 
uralmi re nd ezért is kerül szembe a 
régi társadalmi alakulatokkal.

Azt, ami a székely székekben 
történik, úgy véljük, beilleszthető 
abba az úji cor eleji üzemies struktú- 
ra-módosi lásba, amely a középko- 
rias autonómiák megfogyatkozá
sával jár együtt. A kollektív jogok, 
a hagyomá ny szentesítette privilé
giumok intézményi kereteinek, a 
"kicsiny társadalom alakulások
nak”, a "szabadság kis körei sokasá
gának" szembe kellett nézniök a 
hatalmasat)) alakulatnak, az állam
nak az őkel gyengítő vagy éppen 
felszámolni akaró törekvéseivel.

Az állam és a regionális igazga
tási csoportok között korábban jel
legzetes, lazább kapcsolatrendszer 
átalakulóbí r volt, és ez együttjárt 
az önigazgnt is korlátozásával. Fél
reértés ne essék, a központi hata
lom korább.u is (miközben például 
elismerte azt a jogot, hogy egy ala
kulat, formáció, rész-egész maga 
állítson, válasszon vezetőt) ragasz
kodott fölérendeltségéhez, a szen
tesítés, a beiktatási procedúra 
révén a "megerősítés" jogához. A 
fejedelmiség kori törvénygyűjte
mények, a he yhatósági jogszabá
lyok corpusai bőven szolgáltatnak 
erre bizonyíték ot. A Habsburg biro
dalom azonban a "megerősítés" jo
gát nagyra növeszti, bevezeti a 
"javasolás" módszerét, biztosítva 
az ő érdekeit ké pviselő szolgálatte
vő, tisztségviselő számára a kor- 
mányrudat. Végül kiszélesíti a 
"kinevezés" gyakorlatát, megbénít
va az autonómia öntörvényű funk
cionálását.

Ízelítőül hadd említsük a széki 
önrendelkezést sorvasztó beavat
kozást. A katonai szerepvállalással 
szorosan összef üggő főkapitányi 
tisztséget például megszüntették. 
A főkirálybíró-v álasztások, ame

lyek már a fejedelmi abszolutizmus 
idején is veszélyeztetettekké vál
tak, formálisakká lettek, hiszen 
Bécstől függött, ki foglalhatja el ezt 
a tisztséget, vagy, hogy kinek aján
dékozzák azt oda. A "hódolati hitet" 
letevő főúri státusú főtiszt már nem 
azt fogadta meg, hogy védelmezi a 
régi jó rendtartásokat, szokásokat, 
törvényeket, privilégiumokat, te
hát a székely székbeli rendek érde
keit, hanem Habsburg-hűségére 
tett fogadalmat. Az udvarhelyszéki 
főkirálybíró beiktatásakor ígérte, 
hogy "hív, engedelmes, igaz és tö
kéletes subditus" lesz. A z alázat 
hangján mondotta el ezeket a sza
vakat is: "az őfelsége szentséges 
személye, állapotja, méltósága,

tisztessége és birodalmi ellen sem 
titkon, sem nyilván nem máchiná- 
lok, sem másokat, akármi szín alatt, 
arra nem tanácsiok, [nem] segítek 
és arra indító ok nem leszek, sőt 
inkább" — s talán e szavak a legsú
lyosabbak —: "jó idején megjelen
tem".

Jóllehet a centralizálási igyeke
zet Mária Terézia és n. József ural
kodása idején érkezett el a 
csúcsokra, a dikaszteriumok, az ál
lami, az udvari igazgató apparátu
sok már korábban is jelentő
sebbekké váltak. Gondoljunk az 
udvari kamarára, a haditanácsra, a 
kancelláriára. A kormányzati mak
ró-intézmények pedig még erősí
tették is magukat "tanácsokkal", 
sűrűn termő és gyakran átalakuló 
"hivatalokkal", és hasonló időleges, 
konfliktusokat vagy problémákat 
átvállaló részfeladatokra szakoso
dott — szervezetekkel, a "bizottsá
gokkal". (A székely határőrség 
megalakításához például Bécs több 
bizottságot is felruház olyan jog

kö rre l, am e ly  m ás  e rd é ly i trad ic io 
nális  k o rm á n y z a ti fo rm ác ió t ille tne  
m eg.)

A z ö n ig a z g a tá s  reg io n á lis  e rd é 
lyi veze tő  szerv e i e llen  k ü lö n b e n  
szé les fro n to n  fo ly t a  harc . A  v á lasz
to tt fő tisz tv ise lőkbő l é s  tanács u ra k 
ból álló  te s tü le t, a fő k o rm án y szék , 
a g u b e rn iu m  az  új u ra lm i ren d b e n  
h á tté rb e  s z o ru lt és p a ra liz á ló d o tt is 
a zo k b an  az  id ő szak o k b an , am ely ek  
a vele  v e rsen g ő  k a to n a i fő p a ran cs
n o k ság  g y ő ze lm é t h o z ták . (Trócsá- 
n y i Z s o lt  k ís é r te  f ig y e le m m e l a 
teljes k a to n a i u ra lo m  m eg sz ilá rd í
tá sán ak  k ísérle te it. A  M ária  T erézia 
fé le  " re fo rm o k "  ra jz á sa  id e jé n  a 
XVIII. s z á z a d  m á s o d ik  fe léb en  a 
g u b e rn iu m  e lnök i h a tá sk ö ré t a ka

tonai főhadparancsnok, Adolf Buc- 
cow báróra ruházta át. Hogy ez mit 
jelentett, arról még lesz alkalmunk 
szólani.)

Az országgyűlés eljelentéktele- 
nedett. Az 1761-es év múltával Má
ria Terézia már nem is hívta össze 
diétára a rendeket. Egy néhány szót 
a régi formákról, a megtámadottak
ról is mondanunk kell. Mindeneke
lőtt azt szükséges 'az eddigiekben 
elmondottakhoz hozzáfűznünk, 
hogy a szorongatott vagy éppen 
pusztulásra ítélt alakúlatok, intéz
mények közül némelyek immáron 
valóban rászorultak a tisztogatás
ra, hiszen a fejlődést tápláló erőfor
rások tisztavizű fevaiból, elpo- 
csolyásodott, az ósdiság, az avítt- 
ság hínárjával borított állóvizekké 
váltak. Jó néhány — elsősorban 
rendi-nemesi, hatalmi, igazga- tási, 
ítélkezési fórum — tradicionális 
közösségi formáció ekkor már szűk 
uralmi csoportérdekek szolgálatá
ban állott. Az általuk védelmezett 
privilégiumok tehát már nem vol

tak mindig olyan jogokkal idensek, 
amelyek a maguk rendjén valami
nő szabadsággal, mégpedig köz- 
szabadsággal lettek volna 
azonosíthatók.

Ugyanakkor a XVIII. század de
rekán az új társadalmat építeni kész 
erők csapategységei helyett csak 
azok a rendiség-fenntartók, kon
zervatív erők voltak láthatók a tör
ténések színpadán, akik 
mindenekelőtt önmagukat szolgál
ták, s e cél érdekében az abszolutiz
must, a monarchiát is lelkesen 
támogatták. A rendiségbeli elit sem 
volt tehát teljességében gáncstalan, 
s a jobbaknak sem volt (az 1848 
előtti reformkorra gondolva mond
juk: "akkor még nem volt") boldo
gító jövendőt megcsillogtató 
programja.

A bécsi abszolutizmust megala-

Ezó eszmerendek, köztük a mer- 
ntilizmusból kinövő kameraliz- 
mus, a populadonista tanok, az ál

lami mindenhatóság és a gazdasági 
intervencionizmus elvei szintén 
nem voltak alkalmasak arra a sze
repre, hogy tömegérzelmeket keltő, 
népet mozgósító program alkotóe
lemeiként színre lépjenek.

A korszerűség szolgálatának 
vállalása, az újító, haladó reformer- 
ség, a gazdasági élet sok szektorá
ban tapasztalható ameliorizádó, a 
parasztvédelem, a közjó munkálá- 
sára való felesküvés, tehát a felvilá- 
gosult abszolutizmus egész 
eszmerendszere néppártiságként 
volt értélkelhető, s jogcímet, fegy
vert lehetett kovácsolni belőle a 
szokásszerűség, a régi formák elle
ni harchoz. Egészében véve a felvi
lágosodás a múlthoz viszonyítva 
előrelépés, új folyamatok bölcsője 
volt. "Nem végső megoldás, nem 
megérkezés — írja róla Kosáry Do
mokos —, de mégis bizonyos to- 
vábbindulás, és olyan történelmi 
pozitívum, amelynek érdeme na
gyobb hibáinál."

A hátárőrségszervezés vizsgá
latakor természetesen elsősorban 
forrásaink tényeket, valóságot su
gárzó üzeneteire figyelmeztünk, 
még akkor is, ha azok arról tudósí
tottak, hogy az újítás csak változta
tás, hogy a reform nem jobbítás, 
csak átalakítás, s a címzettje nem a 
jobb sorsra valóban rászolgált régi 
formácóbeli, a communitásbeli em
ber, hanem új gazdája, a Habsburg 
hatalom. Tudnunk kell tehát azt, 
hogy itt, ekkor Madéfalván, a 
XVin. század második felében egy 
tágabb keretben zajló folyamatról 
van szó. Olyanról, amelynek alap- 
követelménye a szerkezet-módosí
tás.

2. A hatalom támasza: 
a pénz és a katona
Az az új abszolutizmus kori ál

lam, amely kis, helyi, önszabályo
zó, mi-tudattal egybeforrasztott 
mikro-közösségek laza halmazából 
alakul szorosabb keretté — kedve
ző feltételek közepette — olyan 
makro-communitássá válhat, 
amelyben a "polgárok" céljai, érde-
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kei egy m ederbe áramoltathatok, 
értékrendjük hasonul és a belső ko
hézió tudatosabbá válik. Ilyen kö
rülmények, mindenekfelett pedig a 
szám ottevőbb közösségtudat, ked
veznek a védelm i erő, a hadsereg 
toborzásának is. A  Habsburg biro
dalom  a hatalmi versengés rajtjánál 
m e g k é se tt . Ö rök lö tt, "parafer- 
num"-ként jussolt, fegyverrel m eg
hódított dom ínium ai, tartományai 
egym ástól igen-igen különbözőek  
voltak.

Bibó István szintén számotte
vőnek érzi ezt a széttöredezettsé
get. M ég azt is elmondja, miszerint 
valójában groteszknek m inősíthető 
az az állapot, hogy "a császári címet 
nem viselő  Mária Terézia országá
nak m ég neve sincsen...", csupán  
népek, etnikai töredékek együttese. 
A  Habsburgok összefüggő dunai 
államát szerinte csak a XVIII. szá
zad m ásodik felében kezdik feltöl
teni valam iféle "osztrák" tudattal.

Ilyen szerkezet számára létfon
tosságú a katonai erő. Kell a belső  
biztonság fenntartásához, s kell bi
rodalom -építő, védelm ező, terület- 
g y a r a p ító  h á b o r ú sk o d á sa ih o z . 
Mielőtt ezt a "szükségletet" részle
tesebben elem eznek, arról is em lí
tést k ell ten ü n k , h o g y  a kato
natartás hovatovább mind költsé
gesebb és egyre jobban befolyásolja 
a pénzügyeket, megterheli az ál
lamháztartást.

"Háborúk nem viselhetők had
seregek  nélkül; hadseregek nem  
tarthatók fenn zsold nélkül; zsold  
nem fizethető adók nélkül" —  ez az 
1647-ben elhangzó, a spanyol mo
narchiára vonatkozó som más m eg
állapítás egy század múltán sem  
veszít sokat érvényességéből. Sőt, 
tekintetbe kell vennünk azt is, hogy  
a h ad seregek  fenntartása egyre  
költségesebb. A  XVM. század má
sodik felében Európa-szerte mind 
többet, a századelejinek m integy  
tízszeresét fizették korszerű tűz
fegyverekért, haderő felszerelésért. 
A z állami büdzsé bevételeinek pél
dául —  I. Péter és I. Frigyes Vilmos 
országában— 80 százalékát em ész
tette fel a katonai kiadás, a Habs
burg b irodalom ban felét, Bajor
országban pedig egyharmadát tette 
ki az állami jövedelemnek. Az is 
m eggondolkodtató, hogy a hétéves 
háború végén az osztrák költségve
tés évi deficitje 12 m illió forintra 
rúgott, fele volt az összbevételek  
végösszegének. A z osztrák kame
ralista nézetek képviselői is jellem
ző m ódon elsősorban a császári, 
k irá ly i k in c stá r  sz e m sz ö g é b ő l  
szem lélték és elem ezték a közgaz
daság szövődm ényes problémáit.

Kell tehát az "adógaras", a "por- 
tio", a tyro, a kötéllel fogott, vala
mint a toborzott katona mellett az 
ingyen szolgáló paraszt-katona.

Erdély a XVIII. század első felé
ben nem csak adófizető népesség  
lakhelye, nemcsak "elmaradott, pe
remvidéki provincia", hanem a ke
le tr ő l v á rh a tó  tá m a d á so k k a l  
szem beni birodalom -erőd sarok
bástyája, török támadást felfogó őr
hely. A z ott állom ásozó ezredeknek

természetesen ő a legfőbb élelm i
szerszállítója. Ugyanakkor pedig  
potenciálisan katonai erő, sőt az in
gyen szolgáló paraszt-katona egyik  
lelőhelye is.

Jó egy évszázaddal azelőtt Bor
sos Tamás, Bethlen Gábor követe 
török főtiszteknek odavetett szavai 
jól jellemzik az önálló Erdély hely
zetét: "Az nagy hatalmas császárok 
is Erdélyben nem pénzt kerestek, 
hanem emberi barátságot, mert Er
dély nem pénzes ország, hanem szab- 
lyás ország". A  sz é k e k b e n  
többségben lévő vitézlő rendbéli 
székely pedig még ebben a "szab- 
lyás országban" is kiváltképpen  
kardforgató népelem volt. A z 1690 
őszén, az önálló fejedelemség m eg
szűntekor fogalmazott "Lipót-féle 
szentséges hitlevél" is ezt a sajátos 
helyzetét, státusát ismeri el. A z I.

nem volt éppen több jobbágy ura). 
Ez volt a sorsa a lófőnek, és az ar- 
meliszának, az egytelkes nem esnek  
is. A  székelyek a XVIII. század első  
felében nem is tiltakoztak a pordó- 
zás miatt, hiszen katonai "szolgála
tot" nem tettek telkük után, s így, ősi 
jogelvek parancsa szerint, ha nem  
"vérrel", akkor "arannyal" váltották 
m eg a közösségben éléshez való 
jussukat. Az ősi privilégiumaik, va
lamint az azokat elismerő, előbb 
idézett Leopoldi D iplom a szavai 
azonban őrizték a korporativ adó- 
mentességi jogosultságukat. Ennek 
ellenére valaminő jogcímen, de fő
leg azért, mert a központi hatalom  
az ő  adógarasaikról sem m ondha
tott le, adóztak. 1749-ben például a 
kászonszéki szabadok fizették (a 
rendi magasabb státusba soroltsá- 
guk miatt, magasabb kulcs szerint)

Lipót és az erdélyi fejedelemség kö
zö tt "szabad akarattal létrejött 
egyezséget tartalmazó alapokirat"
14. pontja ugyanis így hangzik: "A 
székelyek, ez a legharciasabb nép, a 
téli és nyári katonai tartás egész ter
he alól, a dézsm ák alól és a felkelés 
terhe alatt kezükön levő fekvő jó
szágok után való szolgáltatások  
alól, amint eddigelé úgy ezután is 
teljesen mentesek legyenek. Ellen
ben továbbra is kötelezve maradja
nak a haza védelmére saját költ
ségükön  katonáskodni, ide nem  
értve mindazonáltal a székely pa
rasztokat vagy jobbágyokat". A  
Habsburg birodalom védereje te
hát számíthatott Erdélyben egy ősi 
honvédelm i funkcióra "szakoso
dott" parasztkatona önellátó, ön
fenntartó, zsoldospótló népesség
re.

Ez a magyar szabadparaszti ré
teg azonban az 1760-as években  
nem tartozott a birodalom katonai 
főparancsnoksága alá. A  kuruc sza
badságharc leverése után ugyanis 
Bécs, tartva attól, hogy egy újra fel- 
parászló "rebellió" ismét Zászlaja 
alá seregeltetheti a székelyeket, 
fegyvereit elkoboztatta, és m integy 
fél évszázadon át a hagyományos 
m ódon népi, szervezett, egységes 
harci erőként nem vette igénybe 
szolgálatait.

A  székelység tehát úgy élt, mint 
az a sok-sok szász vagy román sza
bad paraszt, aki földesurat nem  
szolgált, de adót fizetett (ha maga

a "contributio" java részét. Számítá
saink szerint a "vitézlő”, tehát nem  
"paraszt" székelyt átlagosan 9 fo
rint rovatai terhelte, míg jobbágy 
falusfele ennek az összegnek még 
egyharmadát sem adta, m iközben  
az erdélyi misera plebs contribuens 
adó fejátlaga a század közepén 5 
forint körül mozgott.

A  portális rendszer (az adóalap  
a bizonytalan porta) már nem felelt 
m eg a XVIII. századbeli birodalmi 
kincstárnak. A  tényleges földterü
letet is mindinkább számításba vet
ték. 1730 után a calculus-rendszer- 
rel kísérleteztek (az Erdélyre kirótt 
száz "calculusból" 17 esett a székely  
székekre). 1750-ben azután elké
szült az összeírás, am elynek alap
ján az 1754. esztendőben m egszü
letett az új adópolitika szellem ében  
fogant Systhem a Bethleniánum , 
amely egyes adózd jogállására és 
vagyoni állapotára volt tekintettel a 
rovatainál. A  fejadó és vagyonadó  
új rendjét 1763-ban a Systhem a  
Buccowianum , majd 1769-ban a 
Systhema Brukenthalianum m ódo
sítása követi. M egalkotóik az ab
sz o lu t iz m u st  sz o lg á ltá k  a zza l, 
hogy a császár az adót szabadon, a 
rendek közreműködésétől függet
lenül adminisztrálhatta. Kell tehát 
az "adógaras"; korszerűsítik is a 
módszereket, viszont a pénz nehe
zen gyűl be, az executorok katonák
kal san y a rg a tta tjá k  a n ép e t, 
am elyre mind nagyobb adósság, 
adóhátrálék terhe nehezedik.

A  bécsi reform erek sz ív e se n  
vennék a nemesi privilégium  egyik  
legfontosabbikának, az adóme n
tességnek a m egszüntetését. A z el
lenállás azonban, tudjuk, igen einős 
lévén, meghátrálnak. Marad a "r to- 
demizálás", a jobbító ig y ek eze:, a 
változtató kísérletezés; s e  folyai nat 
keretében a szabadrendi szék ely  
nolens volens "szablyás” is, "pén
zes” is és "földtúró" is —  a fizio cra- 
ták, d e  fő le g  a k a m era lií ták  
nagyobb örömére. H ozzáfűzn ink; 
életformája sem  Európában, sem  
E rd élyb en  nem  társtalan , le m  
rendhagyó és nem új.

3. Régi határvédő 
forma az új uralmi 
rendben
J. H. Beningni von Milde nberg 

az erdélyi határőrvidéket 18c 4-ben 
felmérő m űvében már a bev ezetés 
első mondatában az ősiség "I cözép- 
korias" leg itim izá ló  esz  1c özével 
utal arra, hogy a rómaiak szintén  
összefüggő, folytatólagos I katonai 
kolóniák sorával védelm i :  ték bi
rodalmukat az északi bari <í r táma
d ásokk al szem b en . H ason la tos  
"szisztémának" látja azt, tmelyet 
Mohács után Dalmácia és Horvát
ország felől épített ki az osztrák 
Habsburg-ház. Valóban n ár 1526 
után javasolja a bajor h í manista 
Aventinus, hogy a régi rór iái koló
niák mintájára —  Szekfű Gyula 
idézi — : "a törökkel sz én i >en is ha
tárőrvidék állítandó fel, m elyben a 
katonák m aguk m űvelnek m eg a 
földet..."

V égvidéket, határrá vöt, gye
pűt védelm ező, csaták!>£ n jeleske
dő paraszt-katonák soks ;or és sok 
helyütt szerepelnek az elm últ év
sz á za d o k  k r ó n ik á ib a ; a korai 
frank birodalom őrgrófe ágaiban, a 
skandináv, észak-nyugati német, 
svájci, angol, orosz tája con éppen  
úgy, mint mondjuk a d u  ián túli Őr
ségben. A  Habsburg h it alomnak, a 
XVI. század óta tervezett, majd fo
kozatosan kiépített —  nosszan el
n y ú ló , lá n c sz e r ű  jen d sz er ré  
kovácsolódó — határa idő övezete^ 
a XVHI. század elején már az Adria 
partjaitól kiindulva a Maros partjá
ig volt nyom on követhető.

K ezdőpontjának t —  már a 
XVI. században kia'akuló —  ká- 
rolyvárosi és varasd /égvidék te
kinthető. A z előbbi h >rvát földön  
szerveződött m eg és a tengerpartig 
h úzódott le. Ehhez :satlakozott, 
Zágrábtól délre a bán , s fölötte lé
tesült (Zágrábtól kelecre) a varasdi 
(a vend) határőrvidék. Ez folytató
dott a szávai, szlavóniai (Horvát- 
Szlavón) sávban. A  dunai, tiszai, 
marosi határőrvidék az 1699. évi 
karlócai béke után alakult (falvait 
1702-ben vették ki a n lagyar "polgá
ri" igazgatás alól). A  "dunai" folyta
tásaként a "tiszai" Pétervárad felett 
északnak fordult és < lérte Szegedet, 
am ely székhelye is \  olt. A  "marosi" 
(az arad-csanádi), aradi központ
tal, Szeged felől keleti irányban ha
ladt.

A  felsorolt katonai igazgatás" 
alatt álló területi egységek a török
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előretörés elleni őrhelyek voltak. 
Érthető, hogy az 1718-ban Pozsero- 
vácon m egkötött béke, am ely a te- 
m esi bánság felszabadulását hozta, 
a tisza i-m arosi von u la to t fe les
legessé tette. M egszűnésére 1750 
táján került sor. (A szerb határőrök 
közül több ezren költöztek ekkor ki 
Oroszországba, ahol a Dnyeper és 
Bug között megalakított "Új Szer- 
biá"-ban, katonai szervezetü k et  
megtartva éltek, és a hétéves hábo
rúban is résztvettek. A  tiszai hatá
rőrvidék népéből szerveződött a 
titeli sajkás, "csajkás" kerület is.)

Ez az egész védelm i övezet a 
XVIÜ. század m ásodik felében új
raépül. A  leglényegesebb változás 
az, hogy 1762-64-ben m egszervező
dik a kelet felé néző őrvidék, a ro
m án és sz ék e ly  ezredek  fe lá llí
tásával. Ehhez társul —  term é
szetesen m eg-m egváltozó határok
kal —  a bánsági (bánáti) végvidék, 
am ely az erdélyi, a keleti őrhelyeket 
kapcsolja össze a szlavóniai, vala
m int a csajkás zászlóalj területével. 
Bánságban 1768 után a déli részek 
továbbra is katonai igazgatás alatt 
maradnak, magukba foglalva a ro
mán-illír (szerb) és a németbánsági 
ezredet. (A "németnek" Pancsova a 
központja, s a szétválás —  1838 —  
után a "szerb" szék helye Fehér- 
tem plom , a "románé" pedig Karán- 
sebes.) N os, 1762-ben, Erdélyben ez 
a kipróbált és belpolitikát, kül- 
ü gyet, pén zü gyek et jól szo lgá ló  
rendszer vo lt az a régi m odell, 
am elynek alapján szerveződött az 
itteni folytatás.

Elöljáróban kell szólanunk ar
ról is, hogy ez az erdélyi határőrvi
d ék  e tn ik a ila g  nem  e g y s é g e s .  
Egysorsú népek fiai jussolnak a ke
retében különleges birodalmi funk
ciót. D élnyugatról, H unyad vár
m egye vidékéről kiindulva, a Kár

átok belső oldalán félkaréjban el- 
e ly e z k e d ő  te le p ü lé se k  a XIX. 

század  első  felében a következő  
k özigazgatási egységekben  szo l
gálnak a szebeni General Comm an
do pálcája alatt:

Vármegyék: Falu Ebből
és egészében

város katona

1. Alsó-Fehér 3 _

2. Doboka 11 11
3. Hunyad 38 3
4. Kolozs 3 3
5. Torda 4 2
6. Fogaras-vidék 39 8

összesen 98 27

Székely székek:
7. Aranyos 6 -
8. Csík-Gyergyó

és Kászon 52 1
9. Háromszék 93 1

10. Udvarhelyszék 9 -
összesen 160 2

Szász székek:
11. Szászváros 1 1
ÍZ  Szeben 4 4
13. Brassó-vidék 2 2
14. Beszterce-vidék 29 28

összesen 36 35

Erdély összesen 294 64

A  m ilitarizált településeknek  
tehát egyharmada tartozott a vár
m egyék h ez , több m int fele (kb. 
55%) a székelyek földjéhez, s mint
egy 12 százaléknyi a szász székek
hez. A  hadvezetés álma, a teljesen 
kizárólagosan katonai jurisdictio 
alá tartozás csak itt, a királyföldi 
román falvakban (valamint Kolozs 
és D oboka m egyékben) valósult 
meg. (Jóllehet élő volt a szándék, 
azt sem érhették el, hogy a határőr- 
vidék számára "tabula rasá'-t te
remtsenek. A  "vegyes"— katonai és 
polgári igazgatás alatt álló helysé
gek láncát, "tisztán provincialista", 
széki, m egyei vezetésű falvak —  
szakították meg.) Arra szintén fi- 
gyelm eznünk kell, hogy a határ
ö v ezeti véd elm i von ulat ép ítő 
elemei elsősorban szabadparaszti,

amelyeknek ez az alakulat szolgá
latába szegődött. A  mozaikszerűen  
egybeszerkesztett állam ban m ű
ködtek centrifugális erők. Már az 
adriai-orsovai védvonal telepítése 
és m űködtetése is példázta ezt. Fer
d inand K olowrat gróf 1748-ban 
csak addig tartja a szerbeket jól fel
h aszn álható  határőröknek, m íg  
B écstől fü g g ő  feg y v eresek k én t  
használhatók fel a magyarok ellen. 
Szekfű Gyula (jóllehet Habsburg- 
ellenes indulatok igazán nem fűtöt
ték) így írt erről: "Bécs célja rác 
fegyveres erő fenntartása volt... A  
rácokat fegyveres katonává nevel
ve és a monarchia egyetlen népe
ként szabadságeszmére, a földesúri 
viszonyok m egvetésére szoktatva, 
a rác és magyar törekvések antitézi- 
sét örökíti m eg a bécsi kormány,

meth László óv attól, hogy III. Ká
roly vagy Mária Terézia "állam- re- 
zo n b ó l tö r tén ő  in té z k e d é se ib e  
nemzetig elfogultságot m agyaráz
zunk". Ők "népeiket" használható
ságuk szerint osztályozták. (Igaz, 
ebben a sorrendiségben a ném etség  
első helyen, a m agyarság a vége  
felé helyezkedett el.) Figyelmeztet 
arra is, hogy: "A határőrvidék szer
vezése székely sérelem s magyar 
érdekkör-csorbulás, am ellett mint a 
vallási unió is: a legveszélyesebb  
nem zetiséget (a románt) vonja ki 
mint katonát és uralkodó (görög 
katolikus) valláshoz tartozót a ma
gyar befolyás alól".

Szekfű Gyula, Jakó Zsigm ond, 
ifj. Barta János és mások okkal ala
poznak Rettegi György visszaem 
lékezéseire, am elyek tükrözik az 
erdélyi magyar nem esség hangula
tát, életérzését, azt a hitet, hogy: a 
"militia" felállítása "helyzete továb
bi gyengítését szolgálja", a székely- 
ség  erejét m egosztja, s á polgári 
(nemesi) kormányzat alól jelentős 
"földet és népet" vesz ki és rendel az 
e llen sé g es  érzelm ű  katonai pa
rancsnokság alá.

A  román történészek egy ném e
lyike szintén észleli a rendi —  a 
magyar —  hegem ónia elsorvasztá
sának igényét. David Prodan em el
le tt  az e g y e n s ú ly te r e m té s  
kívánalmáról szól, és arról, hogy a 
román és a székely katonai erők 
szükség esetén Bécs érdekeit szol
gá lva  sem leg esíth etik  egym ást. 
Trócsányi Zsolt a határőrségállítók 
szá n d ék a it fü rk észv e  a rom án  
nyugtalanságra éberen figyelm ező  
"udvar" m eggon d o lása it em líti, 
m ondván, hogy azt "a háromne
gyed százados erdélyi uralom ta
p a sz ta la ta i ( le g u tó b b  a 
Sofronie-m ozgalom ) m eggyőzték  
arról, hogy az ország belbékéjéhez 
komoly fegyveres erők kellenek".

Az eddigiekben szólottunk a bi
rodalom béli struktúra-m ódosító  
folyamatokról, a centralizációról és 
hom ogenizálásról, arról, hogy a 
tradicionális kis alakulatok elsor
vasztásra ítéltettek, vagy új funkció 
szolgálatába állították őket. Az álla
mi hatalom kétségkívül m egerősö
d ö tt és k e z d e m é n y e z ő v é  vá lt. 
Mária Terézia maga is m indeneke
lőtt az összmonarchiát kívánta egy
becem entezni, szilárdítani, gyara
pítani, nagyhatalommá növeszteni: 
a területi, népi kis egységek, entitá
sok rész-érdekeit tehát e célrend
szer függvényében látta és ítélte 
meg.

E lgondolkodhatunk azonban  
azon is, hogy vajon nem volt-e ez a 
későn induló struktúramódosítás, 
állam szervezési kísérlet már a rajt
nál is megkésett, anakronisztikus, 
és így s mint ilyen, a m adéfalvi vé
rengzés szükségtelen? A  feudális 
n á c ió k , n é p c so p o r to k  h e ly é t  
ugyanis rövidesen nem zetek fog
lalták el, azok, am elyek partikuláris 
érdekeik, ősiség szentelte hagyo
mányaik, sajátos értékrendjük ösz
tönzésére részből egésszé  váltan 
külön akartak "egyesülten" élni, a 
m aguk nem zeti államában.

(folytatjuk)

vagy éppen hajdan régi formákban 
"véradót fizető", v itézlő rendbéli 
népcsoportok települései voltak. 
Ilyen a legszámosabb katona-falut, 
helyesebben provincialista-lim it- 
rophus falut magába foglaló vár
m e g y e i H á tsz e g -v id é k  va g y  
Fogaras földje. Szabadabb helyzetű  
a Radna völgyi románság is. És —  
m ondottuk —  szintén régi hadikö
telezettségek  és szabadságjogok  
népe a székely székekbeli primipi- 
lus és pixidárius.

4. A sokcélú alakulat
A birodalom katonára éhezett- 

sége a hétéves háború idején egyre 
erőteljesebbé vált. A  hadügyi veze
tésn ek  szám oln ia  kellett azzal, 
hogy a védelem re szoruló határvo
nal igen hosszú. Miközben nyuga
ton, észak on  d in asztik u s érde
kekért folyt a harc, délen és keleten 
is éberen kellett vigyázni, hiszen a 
török veszedelem  nem múlt el. A  
határőrség-szervezés m egkezdése 
előtt például zengett az ország a 
várható, k észü lő  tatár beütésről 
szó ló  ijesztő hírektől. Védekezni 
kellett Érdély határszélén az új és új 
hullámokban keletről áramló jár
ványveszély, a pestis, a marhadög- 
vész terjedése ellen. Államérdek  
volt a csem pészek m egfékezése és 
a ki- és bevándorlás jobb ellenőr
zése, az emigráció visszafogása és 
így tovább.

A  határőrszervezet ennyi külső  
cél szolgálata alapján is politelikus- 
nak volna minősíthető. Holott vol
tak b e lp o lit ik a i érd ek ek  is ,

mely a »divide et impera« államna- 
cionalisztikus eszméjét sehol má
su tt nem  tudta o ly  tökéletesen  
megvalósítani, mint éppen itt..." A z  
adriai-orsovai határőrvidék szer
vezése valóban előkép és párhuza
mot kínáló forma, segít az erdélyi 
kérdés megértésében is.

A z e r d é ly i h a tá rő rezred ek  
szász monográfusa, Carl Göllner is 
úgy látja, hogy nyilvánvaló a bécsi 
udvarnak az a szándéka, miszerint 
arra használja fel a határőröket, 
hogy segítségükkel szilárdabban  
horgonyt vessen a teréziánus ab
szolutizm us Erdélyben. A  romániai 
ném etség történetírója Johann Wolf 
a határőrvidéket az abszolutista ál
lam támaszának és az osztrák köz
p o n ti h a tó sá g o k  k ezéb en  lé v ő  
eszköznek mondotta. Maga Samu
el Brukenthal —  akit valójában ép
p en  a M ilitä rg rä n ze  k örü li 
buzgölkodása segített a kancellári 
székbe —  szintén b^lső politikai té
ren látja az intézm ény létrehozásá
nak fő okát. "H angsúlyozom  — 
állítja — , hogy a katonai határőrvi
dék létesítésének legfőbb indítéka 
nem a havasok védelm e, sem  az 
ösvényeké..., hanem az ország biz
tonsága és általában az állam való
ságos hatalmának a növelése." Sok 
évtized múltán, 1843-ban, éppen a 
nem zetiségi sorskérdéseket elem ző  
könyvében pedig W esselényi Mik
lós veti a bécsiek szemére, hogy "a 
fo lyvást e llen ségesn ek  tekintett 
magyarság ellen is biztosan hasz
nálandó fegyveres erőt láttak azon  
határszéli seregekben".

A  Szekfű Gyulával vitázó N é
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Ifjabb Heltai Gáspár
könyvet ajándékoz a jezsuitáknak

Befejező rész

Somogyi Ambrus krónikája szerint a vá
rosi tanács megkísérelte visszatartani a pol- 
gárokat a pusztítástól. Hasztalan volt 
minden intés, fenyegetés, kérés, "esenkedés". 
Maga a tanács is megosztott volt, akadt, aki 
helyeselte a tömegharagot, mások cinkosan 
hallgattak. Végül is győzött a józan ész, hi
szen a szerencse forgandó, aki ma felül, hol
nap a porban kúszhat kegyelemért. A kor 
minden írása a szerencse állhatatlanságáról 
kesereg-elmélkedik, az eszme benne van a 
levegőben, a legutolsó ember is naponta be- 
lélegzi félelmes voltát.

Később este a szenátus egyik tagja meg
jelent a derék cívisek között, és lecsillapítot
ta, szétoszlatta a fosztogató, harácsoló 
tömeget. A füstölgő romok közé őrséget ren
delnek, s negyednap, június 12-én megkez
dődik a károk felbecsülése, a maradék 
ingóságok összeírása.

Itt lép be bizonyíthatóan történetünkbe 
ifjabb H eltai Gáspár, a város nyom 
dászmestere. Tagja a centumvíreknek, azaz 
a kolozsvári százastanácsnak, az előző évek
ben háromszor egymás után adószedőnek 
választották, de már a magasabb politikában 
is megmártózott, tekintve, hogy a város 
megbízásából 1600-ban két ízben járt Mihály 
vajda udvarában Gyulafehérvárott, s tár
gyalt Erdély katolikus püspökével, Náprá- 
gyi Demeterrel is Gyaluban. A beteget 
jelentői?!!) városi jegyző, Coloswári Litterati 
Mihály deák helyett ő veti papírra az Inven- 
tarium bonorum in Collegia Claudiopoli... né
hány oldalas jegyzékét, a még fellelhető 
ingóságok gyorslistáját. (Segítőtársai neme
sek és kolozsvári magyar-szász polgárok.) 
Az első dolog a kollégiumban letétbe helye
zett nemesi vagyontárgyak felleltározása, a 
szétszóródott ingóságok megkeresése be
mondás alapján. Ebben az első összeírásban 
egyetlen könyv sem szerepel, annál több 
arany- és ezüstholmi, díszes köntösök, ken
dők és kendőcskék, miseruhák, kelyhek, d- 
bóriumok, párták, képek, szőnyegek, drága 
kelmék.

Még ugyanazon a napon Heltai egy ma
gát tisztázandó emlékiratot is szerkeszt lati
nul, m elyet va lósz ín ű leg  a városi 
szenátusnak nyújt be, s mely az erdélyi

kincstár levéltárából került dő. Ebből derül 
ki, hogy írója már június 9-én a Farkas utcá
ban járt, s megállapította, hogy az iskola ká
polnája és boltja (valószínűleg boltíves 
pincéje), ahol a gabona egy részét őrizték, 
viszonylag sértetlen. S mert olyan ember, aki 
a betűből szerzi tisztes kenyerét, lehajol a 
földre taposott sáros könyv után is. Az egyik 
kerengőn Alessandro Guagnini, olasz had
mérnök RERUM POLONICARUM dmű há
romkötetes munkájára bukkan. Átadja 
segédjének, Gergelynek (Gregorius Typog
raphy), hogy vigye haza, mentse meg a 
pusztulástól. (Ez a Gregorius typography, 
akinek teljesebb neve csak Heltainak ebben 
a beszámolójában maradt reánk, minden bi
zonnyal azonos azzal a Heltai officinájában 
dolgozó fametszővel, akit eleddig csak név
betűi alapján ismertünk, C. G. T.-vel. Szemé
lyével kapcsolatban eddig csupán azt 
tudtuk, hogy 1594 és 1598 között a nyomda 
kiadványai közül többet is illusztrált. Ha fel- 
tétdezésünk igaz, akkor a névbetűket így 
oldhatjuk föl Qolosvári] G[regoriy] 
T[ypography], s még 1603-ban is Kolozsvá
rott tartózkodott!)

Heltai több éjszakán át teljesít a kollégi
umban őrszolgálatot, figyelme legkivált a 
könyvekre terjed ki: mindent felszed, amit 
polgártársai elhullattak, figyelemre sem 
méltattak, például a kápolna berendezésé
nek jegyzékét, néhány kötet Arisztotelészt, 
Seneca SENTENTLÁI-t és egy felnyársalt ív- 
rétű Aquinói Szent Tamás-kötetet.

Tudja, hogy Jacobiny János, fejedelmi 
titkár, majd Mihály vajda kancellárja, a váro
si tanácstól engedélyt kapott, hogy sógora, 
az ITER PERSICUM dmű útleírás szerzője, 
Kakas István könyvdt, melyeket amaz még 
diákkorában vásárolt itáliai tanulmányai 
idején, s utóbb egykori iskolájának adomá
nyozott, most a pyztítás után elvihesse. Te
kintélyes mennyiségű könyvről lehetett szó, 
Heltai segít a válogatásban, ugyanis az éjsza
ka folyamán Jacobiny szolgái többször is 
fordultak, míg valamennyit elvitték a közeli 
Jacobinus-portára.

Kendi István, mint rangban és vagyon
ban előkdőbb, az éjszakai őrség idején ma
gamagát a strázsák fejének tekinti, mert a 
fellelt javak fölött rendelkezni próbál. Helta
inak a kollégium megmaradt könyveiből

egy BREVIÁRIUM ROMANUM-ot és egy 
másik pergamenkódexet "ajándékoz", rá
adásként egy olasz kendőcskét is, tudván, 
hogy sok leánya van typography uramnak.

5
Székely Mózes váratlanul felragyogott 

szerencsecsillaga hamar le is áldozott. A 
brassai papírmalom mellett 1603. jú liy  17- 
én seregét Radu Serban, havaselvei vajda 
szétugrasztotta, a fejedelem elesett. Basta új
ra visszatérhet Erdélybe, melynek szélén ed
dig is ugrásra készen várakozott.

A megtorlást Kolozsvár sem kerülheti el. 
Rudolf császár a koronatanácsban hajlott ar
ra, hogy a várost leromboltatja, miként Beth
len Farkas feljegyezte, "hogy Kolozsvárt 
Kolozsvárott keresni kelljen A generális azon
ban realistább és... kegyetlenebb, a kínzatás 
élvezetet okoz neki, ezért hetvenezer forint 
hadisarcot vet ki a városra, lefogatja a felbuj
tókat és a főkolomposokat, kivégezteti Tót
házi Mihályt, a királybírót. Thoroczkai 
Máténak menekülnie kell, odahaza Toroc- 
kón bujkál jó darabig a vasbányában. Basta 
több előkelő polgárt is letartóztat, és addig 
tartja őket vason, míg "hitüket le nem teszik". 
Az októberi dévai országgyűlésen megpa- 
rancsoltatott a kolozsváriaknak — mondja 
Jakab Elek, a város XIX. századi történésze 
—, hogy a főtéri székesegyház, mely már 
vagy fél százada az unitáriyok birtokában 
van, a jezsuitáknak adassék át, s a lerombolt 
házak, illetve iskola helyett mást adjanak a 
kárvallottaknak a városéból.

1603 októberében, valószínűleg a kor
mányzó generális parancsára, a városi ta
nács kénytelen elrendelni Kolozsvár 
lakóinak kihallgatását. A fölvett jegyző
könyv szerint előbb a főbírót és a hat legte
kintélyesebb polgárt vallatták afelől: van-e 
náluk olyan tárgy, mely a páterektől szárma
zik. Ezután a két kérdezőbiztos maga mellé 
rendeli a városrészek (utcák) tizedeseit, és 
megkezdik a javak módszeres visszakövete
lését a polgároktól. (A középkori magyar ü- 
zedrendszer szerint a város tíz-tíz portára 
volt felosztva, minden tized élén egy-egy 
tizedes állt. Ez a beosztás hasonlított a szász 
településeken honos Nachbarschaft-rend- 
szerhez.)

A Belváros, Óvár, Hosszú utca, Középe 
utca és Farkas utca a bizottság útvonala. 
Összesen 385 embernél találtak olyan ingó
ságokat, melyek a kollégium tulajdonában 
voltak ama végzetes június 9. előtt. Almássi 
Mihály például "egy hitván gémes puskát" vitt 
el, és vallja, hogy látta: "Lonner M ihály veji az 
Óvárban lakó tört fel egy ládát és vött ki belőle öt 
ezüst kalánt és egy pártaővet, két aranyas zablyát 
és egy ezüstes hegyes tőrt, nemeseknek való kön
tösöket is A Farkas utcában "Kádár Lőrinczné 
házánál három gerenda" vagyon; "Budai A nd
rás deák házánál egy néhány gerenda, háromezer 
tégla, hat faragott kő, két ablakráma üvegestől, 
egy papsüveg, 1 vasrúd, egy véka búza ". "Kőházi 
Andrásnéruü volt egy hitván viselt nadrág és egy 
ónpohár, de előhozta és megadta " stb.

Könyvek is előkerültek szép számmal, 
meg könyvespolcok. A kérdezők legtöbb
ször nem írták föl a kötetek címét, bár van 
olyan, melyből három példány is "elbitan- 
golt" a kollégiumból, nevezetesen Ambrosi
us Calepinus sok kiadást megért és magyar 
szótári résszel is megjelentetett dictionariu- 
ma. Összesen huszonhét embernél találtak 
közel száz könyvet, de a leltár nem választja  ̂
külön a könyveket a többi tárgytól, építő-
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anyagtól, csecsebecsétől, úgy sorolja föl, 
mint akármely más közönséges holmit, csor
ba kaszát vagy szakadt selymet, tűzifát.

Kolozsvár nótáriusa "vallja, hogy akkor 
igen beteg volt" — ezért is vezette júniusban 
a jegyzőkönyvet Heltai Gáspár —, "és az 6 
házához semmit sem vittek, hanem szolgájánál 
látott egy Calepinust és valami hitván könyve
ke t"(!). Kannagyártóné asszony azt mondta, 
hogy "valami könyveket szedett volt fel, kiket a 
pátereknek megadtanak". "Rázmány Istvánnál 
vadnak valami könyvek — olvassuk másutt —, 
kiket az öccse, Razmán deák vitt volt oda házá
hoz. " Olajos Szabó Mihálynál a Közép utcá
ban volt egy Evangélium, Besenyei Barbély 
Péternél "egy Caius Plinius, egy Dispensatori
um  in 17 folio [azaz egy tizenhét leveles szer
tartáskönyv], másféle árkus pergament". Egy 
Balássy Bálint nevű kolozsvári cívisnél a bi
zottság szintén egy Calepinus-féle latin szó
tárat fedezett fel, egy bibliát és "3 sidó 
k ö n y v e t Kételkedünk abban, hogy tudott is 
héberül a derék férfiú, de a zsidó nyelvnek 
becsülete van Erdélyben némelyek előtt, mi
óta ide is bekapott a szombatosság. (A szé
kelyföldi Balássi családról ismert, hogy 
ebben az időben Eössi András és Dávid Fe
renc híve volt) Végül, hogy a példák sorát 
lezárjuk, idézzük az említett bűnügyi jegy
zőkönyvből Borbély Ilyés tizedes esetét szin
tén a Farkas utcából, kinél a bizottság "egy 
jegyzőkönyvet, egy vagdalt [!] Calepinust" ta
lált, "melyet a fia egy deáknak adott és elment az 
a deák", volt még "1 biblia, kit az fia más köny
ven elcserélt, az többit megadta, csak az Calepi- 
nus maradott hátra

Érdekes, hogy a felvett adatok között 
nem szerepel ifjabb Heltai Gáspár és család
jának neve, noha közismert, hogy az Ovár- 
ban lakott (intra moenia = azaz a városfalak 
között, jegyezték föl 1603-ban is, amikor feb
ruárban letette az esküt Rudolf császár hűsé- 
gére Basta tábornoknak), m iként 
könyveinek címlapjára is rányomtatta: "Co
losvárat Nyom tattatott Helthaj Gáspár házánál 
az Ó Várban" (pl. RMNY 664.). Minden bi-. 
zonnyal a már korábbról ismert önigazoló 
vallomása a comissariusok kezénél volt, s azt 
hiteles bizonyosságnak tekintették, mely 
felmentette íróját a további zaklatások alól.

6
A jelenleg Marosvásárhelyen, a Teleki- 

Bolyai könyvtárban őrzött 
Tomaso Bozio DE RUINIS 
GENTIUM (jelzete: Bo 6039) 
címplapjából hiányzik egy 
2,5x4,5 centiméteres sza
kasz. Kivágták, kiszakítot
ták. Akkora darabka, 
amelyre kényelmesen ráfért 
egy tulajdonosbejegyzés 
két-három  sora. A régi 
könyvek búvárlói előtt jól 
ismert az efféle "damnatio 
memoriae", valamely nem- 
kívánatos előző könyvtulaj
donos emlékének törlése.

Mi állhatott ott, csak ta
lálgatni tudjuk. Tény, hogy 
előbb fekete tintával akar
ták eltüntetni a possessor 
nevét, s oly hévvel estek ne
ki a címlapnak, hogy a tinta 
átütött a nyomtatvány má
sodik levelére is, utóbb pe
dig teljesen eltávolították a 
kényelmetlen bejegyzést.

Feltételezésünk szerint ez a Bozius-féle 
történelmi mű a kolozsvári jezsuiták tulajdo
nában volt. Nemrégen szerezhették meg, hi
szen a megjelenés és a Heltaihoz kerülés 
között csupán négy esztendő különbség van, 
s a történelem oktatásához az újdonságok 
iránt mindétig fogékony tanítórend számára 
igen hasznos tankönyv lehetett. A kötet — 
amennyiben feltételezésünk megáll — tehát 
1603. június 9. és 12. között került idegen 
kézre, s új gazdája eltüntette az előbbi birto
kos nevét a címlevél jobb oldaláról.

Az is felmerülhet, hogy éppenséggel Hel
tai mentette meg a pusztulástól, kivágta az 
árulkodó nyomokat, majd szépen besorolta 
saját könyvtárába. Ám ezt a lehetőséget sze
mély szerint elvetjük. Heltai jellemével 
összeegyeztethetetlennek tartjuk az efféle 
cselekedetet. Említett beszámolójában — hi
tünk szerint — minden kötetet, melyet a kol
légiumban talált, feltüntetett. Még azt is 
fontosnak tartotta június 12-én megemlíteni, 
hogy egy igen szép bibliát, melyet Kolozsvár 
városa hozatott Szilvási János urammal, a 
városi iskola rektorának juttatták.

A kötetet névtelen meglelője tehát nem 
tartja magánál néhány napnál tovább, hiszen 
június 12-én már Heltai tulajdonába kerül át 
Az is lehet, hogy a nyomdászmester megvá
sárolta, bár ebben az esetben általában beje
gyezték a vételárat is a szerzés időpontja 
mellé. Ha sejtette is Heltai, hogy a könyv 
nem jogszerűen azé, akitől kapta, semmi bi
zonyítéka nem volt erre nézve, így hát kény
telen volt magára vállalni az orgazda 
szerepét. De jure ugyanis nincs kinek vissza

szolgáltatnia, ugyanis a pá
terek a rombolástól, testi 
bántalm azástól m egré
mülve már 10-én elhagy
ták a várost, sokan Len
gyelországba futottak G. 
Árgenti atya vezetésével, 
mások Görgényben von
ták meg magrakat, a Bogát- 
hyak várában, v a g y vaz 
erdélyi katolikus főurak 
védőszárnyai alá húzód
tak. Kolozsvár tanácsa 
nem vállalta magára a 
megőrzés feladatát.

1603 októberében az
tán visszatérhettek a jezsu
iták Basta tábornok 
segítségével, s mint láttuk, 
Kolozsvárott megkezdő
dött a károk felbecsülése, 
az eltulajdonított vagyon
tárgyak visszaszerzése. Pi
etro M aggiore rektor 
szerint kétezer forint érté
kű kézirat veszett oda, a

nyomtatott könyvek értékét fel sem tüntette. 
A lerombolt iskola helyett az unitáriusoktól 
elvették az óvári iskolát 1603 végén vagy a 
következő esztendő első napjaiban, ugyanis 
az új, a Prágából hívott rektor, Jacob Gerasus 
páter januárban elismervényt ír alá, misze
rint kézhez kapta a rend alapítólevelét a kol
légium újramegnyitásához.

Heltai Gáspár valószínűleg ekkor juttatta 
(vissza) a könyvet a főiskola birtokába, s ezt 
az atyák 1604-ben be is vezették Bozio köny
vének címoldalára (Collegij Soc. JESV CLA
UD. 1604).

Mi késztette az unitárius Heltait arra, 
hogy megváljon a könyvtől a katolikusok 
javára? A félelem? A kényszerítő sejtés, hogy 
lopott könyvet tartogat polcán? A lelkiisme- 
ret-furdalás? Valamiféle lovagias becsü
letérzés talán? Avagy értelmiségi státusa, 
amely túllépi a felekezeti korlátokat, s az 
unitáriust és katolikust a könyvek szere- 
tetében eggyé teszi? Talán a könyvrablás — 
melyet maga is elítél — látványától megcsö- 
mörölve a kollégiumi gyűjteményt újra teljes 
ragyogásában szerette volna látni? Politikai, 
önvédelmi megfontolás? Az elherdált javak 
után indított újabb vizsgálat lehetősége?

Nincs rá egyértelmű felelet.
Az 1603-as és 1604-es esztendő semmi jót 

nem hozott Kolozsvárra. A nyomor és éhség 
mindent elborított, a terror merevgörcsbe 
rántotta a lelkeket és a tenni akarást. Ä jezsu
iták újfent nyeregben érezhették magukat.

1605-ben, melynek fordulóját Heltai 
1604-ben nem sejthette meg, Bocskai meg
mozdulásának hírére, Kolozsvár népe június 
21-én még egyszer kikergette a jezsuitákat a 
városból, akik majd csak a XVIII. században 
térhetnek ismételten vissza a Szamos mellé. 
Ekkor, 1605-ben szóródott szét végérvénye
sen a kollégiumi könyvtár is, Bozius könyve 
pedig elkerült Kolozsvárról, és 1670-ben 
Gyulafehérvárott egy bizonyos Samarjai L. 
Ferenc vásárolta meg. (Róla annyit sikerült 
kiderítenünk, hogy a fejedelmi tábla, a kiseb
bik kancellária jegyzője volt a XVII. század 
nyolcadik évtizedében.) Samarjaitól a gyula- 
fehérvári Református Kollégiumba került, 
majd 1716-tal Marosvásárhelyre, ugyanis az 
említett iskola (az elűzött sárospataki jogu
tódja) ebben az esztendőben egyesült a ma
rosvásárhelyi kisiskolával, s 1718-ban 
emelték kettejük együttesét kollégiumi 
rangra. (A vásárhelyi iskola tanári könyvtára 
pedig 1954-től a Teleki-Bolyai könyvtár állo
mányába került át.)

Az olvasó megbocsátja talán, hogy a szűkszavú 
adatok között tátongó hézagokat a könyvtörténész 
logikája és fantáziája szerint kíséreltük meg áthi
dalni, de a feltételezések és tévedések is segíthetnek 
egy-egy könyv életsorsának tisztázásában.
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%CMEX—
Paul VIRILIO építész, urbanista, de korunk egyik legere

detibb és legmélyebb francia gondolkodója. Számára a város
hoz való viszony egyben a politikához való viszony is. Míg 
korunk legtöbb gondolkodója a filozófia vagy a szociológia 
nyelvén keresztül közelíti tárgyát, Viriliót először a sebesség 
érdekli, majd eljut a technológiai kaland mögött megbúvó 
halálgépezet elítéléséig, a "bunkerek archeológiájáig". Kér
dés-felelet formában kifejtett nézeteihez szinte társszerzője a 
vele gondolkodó Sylvére Lotringer.

Korunk az idő gyarmatosítását tűzte célul, állítja Lotrin- 
ger kérdéseire válaszolva Virilio: "A térben való haladás esz
közei gyarmatosításhoz és kulturális hódításhoz, közismert 
nevén a conquistához vezettek. A  szállító és továbbszállító 
eszközök, a repülő, a televízió műszaki conquistához vezet
nek... Nem más ez, mint a Jules Verne-féle mítosz, csak már 
nem 80 nap alatt, nem is pár óra leforgásán belül, hanem már 
másodpercekben mérhetően. Egy nap, mely már nem az órák 
múlásából áll. Egy nap sebesség. Egy olyan nap, amelyen a 
Föld másik oldalát láthatjuk élő közvetítésben... A  sebesség 
ál-napja az a nap, amely mindig csak hajnalodik."

"A sebesség lehetővé teszi a térbeli előrehaladást, csak
hogy a térbeli előrehaladást egynek vették az időben való 
előrehaladással: a történelemmel... Ismét csak azzal az illuzó
rikus ideológiával állunk szemben, mely szerint ha a világ

garányira összemegy, akkor végtelenül boldogok leszünk.
n pontosan az ellenkezőjét hiszem — hogy tudniillik végte

lenül boldogtalanok leszünk, mert elveszítjük a szabadság 
termőtalaját, a tágasságot... A bolygó összeszűkül, a világ
mindenség azonban kitágul. A Hold és a csillagok hozzátar
toznak a nyugati világ imperialista illúziójához, mely szerint 
a világ nem véges: tegnap meghódítottuk Amerikát, holnap 
a Holdat hódítjuk meg és így tovább. Ez abszurdum. Termé
szetesen fognak a Holdon emberek sétálni, a kérdés azonban 
itt és most földrajzi határokon belül vetődik föl számunkra. 
Más szóval a kozmosz az inercia mitológiája. Birodalmi mi
tológia! Amikor azt mondják, hogy meg kell hódítanunk a 
világmindenséget, azok után, hogy a földgolyó meghódítá
sából az lett, ami lett..."

"A sebesség csúcsa a tér lerombolása. Ha a területiséget 
teljesen felszámoljuk, az idő is meghal... A mozgás bénít is: a 
mozgás megöli a helyváltoztatást. így a mozgás már csak 
hendikep: kettős korlátozottság — motorikus korlátozottság 
és látáskorlátozottság. Az az ember, aki a tévéje előtt ülve nézi 
a Santiago de Chiléből élőben közvetített futballbajnokságot, 
az látáskorlátozott. Ma a mozgást, hallást, látást pótló eszkö- 
zök tudatküszöb alatti kényelmet hoznak létre. A gépkocsi
technológia "helyetted futok"-jának mintájára létrejön a 
"helyetted nézek". A helyettesítő dolog beleoltja magát a 
fizikai mozgásba: segít gyorsabban menni — kerékpáron, 
motoron, autóval. Ez aztán az élőlény megsokszorozódásá
hoz vezet, ahhoz, hogy én, mint metabohkus jármű, én, a 
gyalogos, a járókelő megsokszorozódom. Ez a megsokszoro
zódás kellemes lehet addig, amíg a gyorsulás viszonylagos 
— azaz a tudatom határain belül. A tudat határai azonban 
nagyon szűkek, és ha — mint a tömegmanipuláció bizonyos 
eseteiben — valaki sebességet használva túllép rajtuk, az már 
az emberi lény kondicionálása. Tulajdonképpen ezt nevez
zük tudatküszöbön túli reklámnak és — természetesen — az 
egész lakosságot befolyásoló propagandának. Úgy látunk 
egy képet, hogy nem vagyunk tudatában. Úgy varija magát 
a nyakunkba, hogy nem szökhetünk meg előle, mert túl 
gyorsan jön. A helyettesítő teljesen elidegenítőleg hat..."

KÖNYVESPOLC: Paul Virilio —  Sylvére Lotringer: Tiszta 
háború, Tartóshullám kiadás, 1993, Budapest.
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SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 3.
Mese a világról

És kezdődik a mese
A kolozsvári főtéren állok, a 

Co^buc-könyvesbolt előtt. Elmé
lyedve beszélgetek valakivel. Egy
szer csak jön egy tanítványom és 
sejtelmesen annyit mond: 'Tessék 
m egnézni a gyermekrajz-kiállítást, 
itt a könyvüzletben, mert rendkí
vülien szép.

Ó, gyermekrajzok! A  felhőtle
nül szépnek látott világ emlékeit 
juttatja eszembe, az elveszett Para
dicsomét. Már mennék is m egnézni 
a kiállítást, de egy újabb probléma 
m essze tereli figyelmemet. Találko
zásom a "valósággal" a reális világ
ban ezúttal elmarad...

A  kiállítástel is felejtettem, m íg
nem egy szép napon, egyik órámon 
szólnak, hogy nézzem  m eg, hiszen  
az én egyik m űvemről készült sz í
nes képek is ott találhatók a Vivaldi, 
C sajkovszkij, A lb inon i, Berlioz, 
C hopin  sugallta  m uzsika-képek  
mellett. N agyon kellem esen lepett 
m eg a hír zeném  színekbe, rajzokba 
foglalásáról. Vajon hogyan látják a 
gyermekek a négy ütőhangszeresre 
komponált művem "látható" vilá
gát. Egyáltalán mit látnak m eg be
lőle és hogyan fejezik ki azt. Én 
magam is képzőm űvész beállított
ságú m uzsikus lévén kétszeresen is 
"fogni" tudom a rajzok éterhullá
main érkező emberi, lelki üzenete
ket. Már indultam volna m egnézni 
az én világom ábrázolását, amikor 
m egint csak közbejött valami és 
megakadályozott. Bosszantó! Ú gy  
mennék valami felé, és a világ ál
landóan közbevet valamit. Miért 
van ez? Sokszor gondolkodtam  raj
ta. Eredmény: nem mi m együnk a 
világ felé, a dolgok felé, azok jön
nek felénk. Nincs ebben sem m i új. 
Mindenki tudja, mindenki sokszor 
átérezte. De azért van valami, ami 
mégiscsak új ebben a fordított m oz
gásban: csak felkészült lélekkel sza- 
b ad  " va lam ih ez" , em b er h e z , 
tárgyhoz közelíteni. Az élet oko
sabb —  ha szabad ezt így m egfogal
mazni! — , mint mi. Tudja, hogy  
mikor vagyunk felkészültek arra a 
BEFOGADÁSRA.

A  kis, sokszínű, sok történésű 
világok mégis eljöttek értem. A  m i
nap fotográfus bárátommal talál
koztam. Beinvitáltam m egnézni a 
kiállítást. Elcsodálkoztunk a Csaj
kovszkij Zongoraverseny vidám an  
m osolygó, pajkos napfény-orcáin. 
Kellemes fuvallatként fogadtuk a 
Debussy Tengerének pasztellszíne
it. Öröm volt m egnézegetni a Vival
di- és Albinoni- m uzsika keltette 
dús fantáziájú rajz-Eldorádót. De 
siettünk —  vagy csak én siettem? —  
a zeném rajzvilága felé.

Mesében élünk
"A jó legyőzi a rosszat", foga

dott az első kép dm e. Egy nap és 
egy ellennap tűnik fel a rajzon. Sár
ga és kék folt harca, kozm ikus vilá

gok  ütközése. Olvassam csak el a 
nevet: Mihut Sorin VII. osztályos 
tanuló. Vajon honnan sejtette meg, 
hogy fantáziámat m ily nagyon fog
lalkoztatja a hideg kék nap és a tü
zes sárga nap ikercsillagzatának  
világa? Alatta másik rajz, nem ke
vésbé érdekes címm el (csupa VII-ik 
osztályos gyermekről van szó): "Az 
idő misztériuma" (Mocan Vasile). 
Majd sorban a többi cím és a m ögöt
tük felsejdülő fantáziavilág pom 
p áza tos k inyílása: "Á ldozás az 
Isteneknek" (Vescan Sanda); "Bál
v á n y im á d á s"  (P o p  R am ona); 
"Amazon" (Corcea Viorel); "Inkák" 
(Coman Laurentiu); "Az eső m uzsi
kája" (Uifalean Anca); "Jég csepp
kövek" (Scortis Alina). Sohasem  
gondoltam  volna, hogy a zene (ze
ném ) ilyen cím eket, tartalmakat, 
fantáziaképeket hozhat felszínre 
VII-ik osztályos gyermekek tudatá
ban. Rendkívül érdekes kísérlet. 
M inden elism erésem  a kísérletet ki
gondoló és ilyen eredm énnyel le
bonyolító tanárnőé. Bedő Ágnes, a 
gyerekek által alkotott 500 színes 
rajzával —  a kiállítás a 80 legszeb
bet mutatja be —  a sok-sok órányi 
zenehallgatással —  egy-egy m űvet 
két órán át hallgatnak m eg a tanu
lók és közben rajzolnak — , egye
d ü lá lló  z e n e p e d a g ó g ia i ú jítást 
vezetett be minálunk. Egy rövidebb 
mű akár négyszer-ötször is elhang
zik a kétórás rajz-zene mágia idő
tartama alatt. íg y  bevésődnek a 
gyermekek tudatába a zene legap
róbb részletei is. A  zene vizuális 
kivetítése közben m egtörténik a 
csoda: a zene élm ényszerű befoga
dása, a tudatalatti és a tudatfeletti 
rétegekbe való bevetítése. Ez lehet
ne a jövő zenei nevelésének egyik  
legbiztosabb m ódszere: élm ényt 
bevinni a lélekbe élmény-kivetítés
sel.

A mese vége
A  képeket szem lélve-gondol- 

kodva álltam. Egyszerre csak ott 
volt a mese értelmi szerzője, Bedő 
Ágnes tanárnő is. A  képeket jött le
szedni. Itt a vége, fuss el véle —  
akarta m ondani. D e újabb vásárlók 
érkeztek a könyvesboltba és álmél- 
kodva álltak m eg a képek előtt. Lá
tod, mondtam, m ég nincs itt az idő  
a kiállítás bezárásához. Még sok  
embernek fog m eglepetést szerezni 
az, hogy gyerm ekszem m el nézze
nek körül századvégi nyugtalan vi
lágunkban.

TERÉNYI EDE
U.i. M ég e sorok írójának is tar

togatott m eglepetést ez a mese-ki
állítás: egy oldalra fordított táblán 
örömmel fedeztem  fel m ég nyolc 
rajzot ugyanarról az ütőhangszeres 
m űvem ről. Köztük a kövér, telt 
kékszínű (szabályos rendbe hulló) 
esőcseppek kis, remekmívű rajzát.
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Benczédi Sándor: Menekülő vadász

tarkóbarkó (9)
— Miért kezded ilyen ala

csony szinten a gondolatmene
ted?

— Hogy tudjam fokozni.
— Az alacsonyságot?

*
Egy ostor, megtudván, hogy 

a jó vicc is a végén csattan, hu
mortelinek hitte magát. Le akar
ta pipálni a vicceket ezen a téren, 
megpróbált hát "nemesedni" ön- 
homogenizálással, mármint az
zal, hogy ő a maga másik végén 
is csattan. Ami azonban nem si
került. Erre úgy döntött, hogy 
sehol se csattanással lesz túl a jó 
vicceken. Előző kudarca után jó
nak látta felkészülni lelkileg egy 
netán becsúszó újabbra. Érnek 
beálltakor — gondolta — meg
tiltja a vicceknek, hogy a végü
kön csattanjanak. Ha makacs
kodnak, bármüyen csattanásjog- 
tól megfosztja őket. Ha ez sem 
válik be, mindenféle humort a 
teljes elhallgatásáig fog ostoroz
ni. Az önmaga fölött való humo- 
rizálásnak se kegyelmez. így 
persze szűkül a régi cselekvéste
re. Sebaj. Az előállt helyzetben 
ugyanis nóvumként ostorozható 
az egyetemes humortalanság. 
Akkor csínján kell majd eljárni, 
nehogy visszájára forduljon a 
dolog, és felüsse a fejét holmi ko
mikum. Aminek netán a fele se 
volna tréfa. Töprengésének ezen 
a pontján az ostor megrándult. 
Fölébredt. Mert megrándította 
valaki. Aki kézben tartotta. Egy 
ostoba kényúr. Még azt se tudná 
felfogni, mekkora témát nyújta-

fflBAIGAZÍTÁS HELYETT

(Ul. —  A  Helikon 142. számának 18. lapján a "Bizonyára" kezdetű  
bekezdés helyesebb így:

Bizonyára a cápa szóból lett a 18. század végén a —  "suquamás", 
azaz pikkelyes és talán ezért —  squalus nevű tengeri ragadozó s 
akkor m ég annak bőrét is jelentő cápa, m ivelhogy e hal bőréből is 
készült sagrén. A  sagrén etimonjának egyébként érdekes története 
van, am ely kimaradt Balzac "eau de chagrin" című, félfilozofikus-fél- 
fantasztikus elbeszéléséből. Bár a capa Clusiusnál latinul Melopepo, 
a m elótól fjedig sok egyén méla, m égse a 'méla, mogorva; bánat' 
jelentésű chagrin-nel van itt dolgunk, am ely a franda chat 'macska' 
és a grigner 'ráncot veB ötvözete..., hanem a török sagri 'lófar, ennek  
kikészített bőre' szóból... született chagrin-nét...)

nak elmélyült ostorálmok a ne
vetéselméletnek. Amely most 
éppen finom mosolyra húzza 
száját. Zárt ajkakkal, hogy ki ne 
mutassa foga sárgáját. Közben 
korszerű receptet készít vicc
gyártóknak. Mert az igazi jótett, 
hangulatátlagemelés, vidám- 
sággyarapítás nem az, ha olykor 
viccet mondasz, hanem az, ha 
megtanítod az embereket a tréfa
készítés módszereire. Hogy élje
nek velük. Hogy éljenek.

*
Sokféle vicc és viccfogadás 

van. A tiéd nevetséges. Nem ne
vetek rajta, nehogy tiszteletlen
nek tartsál — gondoltam  
magamban. Hiszen kimondani 
is tiszteletlenség lett volna. Talán 
egyéb is. Mert hátha az illető 
szándékosan mond hülye vicce
ket és fogadja komikusán mások 
jó tréfáit!

*
— Csak őrültek játszhatnak 

rendszeresen szavakkal.
— Igen, mert ők nem olyan 

normálisak, hogy folyton felrúg
ják a játéknormákat.

*
Vajon Shakespeare mondta a 

végig, sőt véghez vitt szubjetív 
idealizmusról, hogy rendszer, de 
van benne őrültség? Mindene
setre van őrültség a szubjektív 
idealistának abban a hitében, 
hogy ő az egyedüli valódi létező. 
Igazából — abszolút ilyeténség- 
ben — ő sem létezik. Csak filozó
fiatörténészek agyszüleménye. 
Legalábbis így mondják egye- 
sck.

TATRANGI TIBOR

K ézdivásárhely
az ősi székely vásárváros 
ma a modern konfekció 
fellegvára.

A KEZDIVASARHELYI 
KONFEKCIÓ R.T.

készletből kínál 
NAGYBANI ELADÁSRA 

FÉRFI- ÉS FIÚNADRÁGOKAT

— klasszikus és modem vonalak
— változatos árukínálat
— garantált minőség

Érdeklődni lehet 
a cég eladási osztályán.

C ím ü n k : T frgu  S ecu iesc  
Str. P a d i  nr. 38  
T elefon: 9 2 /3 6 -3 4 -4 0
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I HOL- I
1992 szeptemberében jelent m eg Kolozs

váron az Arménia d m ű  nagyörm ény időszaki 
sz em le , am ely  S zon gott K ristóf lapjának  
(1887— 1907) a folytatása. A z újraindulás óta 
négy száma jelent m eg. Az első szám vezér
cikkét Jakubinyi György gyulafehérvári ró
mai katolikus segédpüspök írta, akit a pápa 
nem rég azelőtt nevezett ki az erdélyi nagyör
m ény katolikusok apostoli kormányzójának. 
Sáska Jenő szamosújvári plébános a romániai 
örm ény katolikus egyház történetéről írt be
vezető cikket. Keresztes Zoltán folytatások
b an  írta  le  az e r d é ly i ö rm én y ek  röv id  
történetét (Örményország, a főváros: Ani, a tatár
járáskor kezdődő menekülés, a Krím-félsziget, 
Moldova, majd Erdély és ott Szamosújvár, Gyer- 
gyószentmiklós, Erzsébetváros, Csíkszékvíz).Az 
erdélyi örmények kereszt- és családnevei. Szongott 
Kristóf jelentősége, születésének 150. évfordulója. 
A z ARM ÉNIA című lap húsz éve. A z  Arméniara 
előfizethetnek a következő postai címen (a 
posta házhoz szállítja): Keresztes Zoltán, 3400 
Cluj, str. Snagov nr3. Ap.13.

A z  ÍR AT-A lap  1992-ben  nem  állam i 
könyvkiadóknál m egjelent kortárs magyar 
szépirodalm i m űvek számára meghirdetett 
nívódíj-pályázatának díjátadására május 21- 
én került sor a budapesti Rátkai Klubban. A  
díjakat Som lyó György, a kuratórium elnöke 
adta át. Nívódíjat kapott Krasznahorkai Lász
ló, M ándy Stefánia, Orbán Ottó és Visky A nd
rás. N ívójutalom ban részesült Garaczi László, 
M átyás G yőző, Tolnai Ottó és Vörös István. Az 
ünnepségen közreműködött Havas Judit elő
adóm űvész és Papp János színm űvész.

M áju s 22-én Hitel-estre került sor Maros- 
vásárhelyen. M egnyitotta Markó Béla, beve
zette Sütő András. A  lap munkásságát és ter
veit a főszerkesztő Csoóri Sándor ismertette. 
M űveiből fölolvasott, előadást tartott Tőkécz- 
ky László, Döbrentei Kornél, Tornai József, 
Simonffy András, Sára Sándor és Lázár Ervin.

A legutóbbi Alkotóművészek a Fészek pódiu
mán sorozatnak Parti Nagy Lajos és Békés Pál 
volt a vendége. Közreműködött Havas Judit 
előadóm űvész, Keresztes Sándor, Rudolf Pé
ter színm űvész és az Intermoduláció együttes. 
A z est házigazdája Czigány György, szerkesz
tője Fodor András volt.

M áju s 28-án Kortárs-est volt a budapesti 
Fészek Klubban. Bevezette Kis Pintér Imre. 
Vendégek voltak: Baka István, Gergely Ágnes, 
Tolnai Ottó és Utassy József. Közreműködött 
Ráckevei Anna, Kézdy György, Papp János 
színm űvész, valamint Faragó Laura (ének) és 
Szelecsényi Norbert (zongora). A  műsort Sza- 
kolczay Lajos szerkesztette.

V lagyim ir Ognyev kritikus, az O roszíró
szövetség elnöke és az új orosz irodalmi és 
m űvészeti folyóirat, a Phoenix XX  főszerkesz
tője egyhetes látogatást tett Magyarországon 
a Magyar írószövetség meghívottjaként. M eg
beszéléseket folytatott a két szövetség közötti 
együttm űködés lehetőségeiről, valamint ba
ráti találkozó keretében bemutatta új folyóira
tát az Orosz Kulturális Központban.

A z  ÍRAT (írók Alkotói Támogatása) Alap 
kuratóriuma pályázatot hirdet pályakezdő  
magyar írók első kiadású szépirodalmi mun
káinak kiadási támogatására. A  pályázathoz 
be kell nyújtani a mű könyvészeti leírását (ter

jedelem, nyom dai kivitel, példányszám ), költ
ségvetését és a kiadáshoz más pályázatoknál 
elnyert támogatások összegét. A  támogatást 
kérhetik kiadók; ez esetben a kiadó szerkesz
tőségének lektori jelentését is kérik. A  szerző 
saját kiadása esetén a teljes kézirat benyújtása 
szükséges. A  pályázat benyújtásának határi
deje: 1993. szeptem ber 1. írók Szakszervezete, 
Városligeti fasor 38. A z elnyerhető támogatás 
maximális összege 70000 F t A  kuratórium  
döntését 1993. október 30-ig hozza nyilvános
ságra a sajtóban.

K olozsvár-K ülső Református Egyházm e
gye Esperesi Hivatalának Gy. Szabó Béla Ga
lériájában 1993. június 3. —  június 18. között 
tartott nyitva az 1991-ben Százhalombattán 
elhunyt A dy József Kiáltás című grafikai kiál
lítása.

A  budapesti Vármegye Galériában május 
folyamán tartott nyitva Porzsolt Borbála és 
Zolcsák Sándor festészeti kiállítása.

E . Szabó Ilona, képzűm űvész-m űkriti- 
kus, a kolozsvári M űvészeti M úzeum  egy
kori m unkatársa, m iután  te ljes  é le té t  a 
szépség és összhang szolgálatának szentelte  
s a reászakadt k ínos betegség elv ise lésében  
is  eró 'slelk ű ségrő l tett ta n ú b izon yságo t, 
1993. m újus 17-én e lh u n y t Korai távozása 
nem csak szeretteit sújtja porig, hanem  az 
egész romániai magyar m űvelődési élet szá
mára is  újabb veszteség, h isz "Rövid életet 
élt, de hosszú időt töltött be" (Bölcs. 4,13.) 
H am vait H ázsongárdon  h e ly e zz ü k  majd  
örök nyugalomra.

~~ -MI

Környezetvédelem
Anavi Ádám versének egyik szakaszát rejti 

a vízszintes 1., függőleges 58. és a vízszintes 
32. számú sor.

VÍZSZINTES: 1. A  versidézet első sora 
(zárt betűk: A , M, J, U , N). 15. Római con
sul (Publius Quintilius, i.e. 13). 16. Küzde
lem, vetélkedés színhelye. 17. Partner. 18. 
Bálvány. 20. A  szabadban. 21. Takar
m ánynövény. 22. Hüllő. 23. Gyalogos ka
tona. 25. Pánsíp, rom ánul. 26. Kassák  
Lajos lapja volt. 27. AÁA. 28. Kikötőváros 
a Fülöp-szigeteken. 30. Magyar zenetörté
nész (László). 32. A  versidézet utolsó sora 
(zárt betűk: É, A). 35. Indíték. 37. Viszi az 
irháját. 38. Korong alakú sütemény. 39. 
Lapályos. 40. Tűzhányónak tölcsér alakú 
nyílása. 42. Konyhaedény. 43. Lekváros. 
44. Kerékabroncs. 45. Tantárgy, diáknyel
ven. 47. K özépen sétál! 48. Férfinév. 49. 
Indiai kenderből készített kábítószer. 50. 
Bécsi labdarúgópálya. 5 2  Haza. 53. Szög
le t  54. Radioaktív vegyi elem. 55. Kilog
ramm. 59. Fát darabol. 60. Szivárványos 
színekben játszik. 61. Einsteinium vegyje- 
le. 6 2  Félszeg! 64. Olasz, spanyol és svéd  
gépjárművek betűjele. 66. Inni ad. 67. Visz- 
szaáll! 68. M inden, románul. 70. A  robba
nás hangja. 72. Hegy, németül. 73. Strázsa. 
74. Sebtében összetákolt kunyhó. 76. Őrző 
angyal.

FÜGGŐLEGES: 2  Vízi jármű. 3. Víz
levezető sánc. 4. Szemközt. 5. Földet for
gat. 6. Sajtóügynökség az USA-ban. 7. 
Drágáit 8. Lármás jelenet. 9. Becézett An
tal. 10. N agy m ennyiségben áraszt. 11. 
Ezerötszáz, római számmal. 1 2  Valami
nek kellemetlen utóhatása. 13. Végtag. 14. 
Tempó. 15. A versidézet harmadik sora (zárt 
betűk: Z, O). 19. Elfordulás íve. 21. A  lézer 
szó angol eredetije. 23. Zászló, lobogó —  
németül. 24. Kikötőváros Németország- 
ben. 25. Égig a fák sem..., közmondás. 29. 
A repüléstannal kapcsolatos. 30. A  múltról 
tájékoztató dolog. 31. M űvészeti tárgyról 
szóló hosszabb tanulmányt. 33. Okos. 34. 
Gyorsan m egyek. 36. Torkát köszörülve 
rekedtes hangot hallat. 37. Igeképző. 41. 
Savanykás ízű erdei bogyó. 42. Allé. 45. A  
nagy francia forradalom  egyik  vezér
alakja. 46. Robbanó lövedék. 49. Nem va
lódi. 50. Hétköznapi. 51. Oda-vissza: női 
név. 53. Folyó Berlintől Dél-Keletre. 54. 
Reformál. 56. Kőművesek. 57. Román ví
vóbajnok volt (Vasile). 58. A  versidézet má
sodik sora (zárt betűk: N , R, L, K). 61. 
Labdát lábbal továbbít 63. Egyik m e
gyénk. 65. Város Oroszországban. 67. Ige
kötők: a föld felé és a tetejére. 69. Annak a 
tulajdona. 70. H üvelyes növény. 71. Béke, 
oroszul. 72. Goll...: magyar színésznő, tán
cosnő. 74. Kicsinyítő képző. 75. Kanadai 
légitársaság. 76. Kálium és fluor vegyjele.

RÁMAY TIBOR

A  HELIKON 14. szám ában közölt, Június d m ű  rejt
vén y  m egfejtése: madár csiripel, csacsog egyre,fs a betáncoló 
napsugár/aranyport szór az üvegekre.
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