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„Bólcezűen visszaveszi, mit adni elfelejtett."
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SZILAGYI ISTVÁN

Ez a nyár
Ha már úgyis az a vád, hogy örökké a megemlé

kezések, a letűnt idő bűvöletében élünk, hát akkor 
tetézzük. Bár lehet rendhagyó módon, hisz itt, most 
egy irodalmi alkotás születése pillanatát kísérelném 
meg fölidézni — mely alig tegnap "történt", csekély 
25 esztendeje...

'68 lázas júliusának valamelyik délutánján Szilá
gyi Domokos fölimbolygott az Utunk (akkor még) 
Szentegyház utcai szerkesztőségébe (egyedül voltam 
bent), s azt mondta: kéne egy írógép. Került. Valami 
emeletes őskővület. Befűzött egy ívlapot, s fölírta rá: 
EZ A NYÁR. Kiteregetett a gép mellé három, nyilak
kal szabdalt, hieroglifekkel telehintett vázlatlapot, s 
elkezdte megépíteni e páratlan poémát, melynek so
rai (közel 200) hol arasznyi szélesen áradtak el, hol 
szófoszlányok tüskéivé keskenyedtek; máshol, ahol 
négysoros, nyolc szótagú strófákból idomítódott vol
na a "verstest", ezeket is szertevonaglotta valami koz
mikus rengés — már amennyire engedte őket a belső 
merevítés, az a bizonyos Szisz-sajátja rozsdamentes 
logika.

... Hanem egyéb itt a döbbenet. Egyetlen olyan 
fütam, helyzet, szaggatva, avagy mély rá vett verslé
legzet sincs e költeményben, mely bármilyen vonza
tú érvényéből jottányit veszített volna negyedszázad 
alatt Mi több: mintha igazából máig egyre továbbtöl
tődtek volna "mögöttes jelentéssel" a sorok — holott 
ha valamit igencsak rühellt Szilágyi Domokos, az 
éppen az a bizonyos váteszi jövőbe-markolás volt..

Ó, ez a nyár, ez a nyár Bőkezűen visszaveszi, 
mit adni elfelejtett. — Azóta is valamennyi nyarunk ezt 
teszi.

...jaj, utólag be sokba kerül az ingyen idill! 
Mosdyba-menendó ajkunk összehúzzák vackorba oltott 
álmaink! — Máig. Egyvégtiben.

...az enyhe szél szabadon jön át a vámon,! pedig ki 
tudja, mit hoz,/mit hoz a nyár, ez a nyár. S hogy csatlako
zik-e majd az ószhöz/ az európai menetrend szerint. — A 
cenzúra akkor az utóbbi két soron akadt fönn. A 
kérdés persze azóta is megválaszolatlan...

...Rozsdás rugójú délibáb, Pokolország!/Jó reggelt — 
szép halált (.../...) szép halálból vizsgázni kell/elótte! — 
folyton — mindhalálig...

Amikor Szilágyi Domokos ezeket a sorokat leírta, 
30 esztendős volt Most (július 2-án) töltené az 55-öt. 
Ha hosszabb életidő szabatott volna számára, a köl
teményt ma is gépbe verhetné tehát bötű szerint — 
talán mert alapvetően még bár az elménk "látóterébe" 
befogható élménymező sem változott...? Csakhogy 
neki sietnie kellett a verssel, nem számolhatott későb- 
bi helyzet-azonosságokkal; na meg érdekelte is őt az, 
hogy látomásossá igazolják-e szavait tíz, húsz meg 
harminc év múltán elkövetkező nyarak...

Ha egyszer már akkor, ott leírható volt, miszerint 
porcelán szinesztéziák 
közt pucér halál tántorog

• Egyed Péter versei
• Bogdán László: Száz sor 

magány
• S igmond István: Hallelu j a
• Majoros Sándor; 

Senkiháziak
• Hölszky Gábor: Fordítás 

közben
• Sebestyén Mihály: Ifjabb 

Heltai Gáspár könyvet 
ajándékoz a jezsuitáknak

A HEUKON címe 
megváltozott!
A szerkesztőséget a kolozs

vári polgármesteri hivatal utasí- 
t^sára a lak á sg a zd á lk o d á si  
vállalat "karhatalmi segédlet
tel" július 17—18-án kilakoltat
ta, elköltöztette a Ia^ilor utca 14 
szám alá.

Telefonszámot egyelőre még 
nem közölhetünk...

...M elyh ez  hason ló  jókat 
egyetlen  olvasónknak, bará
tunknak sem kívánunk.

A HELIKON szerkesztői

V OLVASÓINK 
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 9 és 14 óra között 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t

Szilagyi D om okos — P lugor Sándor rajza



HELIKON

A  helyőrség vége
Cinzia Franchinak 
andalúz barokkban

l. A  tö r té n e t ,  m a g a

És eljön majd az éjszaka 
és lesz belőle éj vada 
vad évnek ős erdő

szaga

s visszajő a nap szaka 
legyen belőle: 
hold
időszaka

a párducbunda csupa hold 
s a másik fo lt hátán 
nap lett volna 
vagy az volt

a párducbunda csupa Nap-Hold 
az egyik a másikát keresi 
s mellette visszaüzen 

Neki ó, te tarka 
terep-tarkabarka

látta, hogy mikor találkoztak 
az Isten
s egy állatra ráforrasztotta 
mindkét szemét

és eljön majd a párdutz 
az erdő lapuló hada

nappal vadul henyélnek 
az éjjel — Ők

mindent látnak s megélnek 
minket is

lehet megölnek

a párduc az öt alkonya 
négy lépcsőnek

mondjuk azt 
hogy négy hold

az ötödik pedig a Nap 
nehogy hátranézz:

ott, m osta torkába harap

és eltűnt mind a négy állam 
i t t  feledve a helyőrség 
a foltos, véres álom 
a párduc ébred és elindul.

2 . L é p c s ő je l

az álom testében hosszú 
vörös nyilak
párducfeszítők, hajnaliak 
és még néhány kés és klastrom 
foltos hajadban 
lassan
előtűnik a lajtrom

két párduc 
és csak egy 
ostromfoltos bőrben 
az egyik élőben 
a másik lépcsőben
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az egyik lefele a térben 
a másik fölfele a lépcsőn

a szívbe kap

két szem szív 
és huszonegy karom

két párduc mendegél 
lefele a lépcsőn

hallgatom

az egyik kinyitja az ajtót 
a másik előtárja

találkoznak, alkóv 
a foltos testben

az egyik kinyúl 
a másik meg

ne keresd benn 
szembe karmol 
két fo lt test fo lt

és egy még nagyobb párduc

a héját
mintegy labdát, karommal 
a híját

szívvel, szemmel és késekkel 
négy karzatos lépcsőkkel 
és még egy párduc elfekszik

és a harmadik
négy lépcsőt tart a talpán
és a negyedik: kettő

az igazi meg: eljő
és még egy párduc felinduí

ő nem az
nem mint az: más

alkonyba szegzett: látomás.

------------------------------------------------------- 1

EGYED PÉTER 
VERSEI

*
0 ,  azok, azok...
1. L ú d -v é r tz

A lúd félfordulattal 
átvág a kapun 
szárnyát felszakítja 
a többi fönt: 
lángfehér égi csónak

a legvadabb lúd félfordulattal 
átcikázik, felcsap, sebes 
s körötte mosf már huszonkettő 

toll
toll

s még öt toll
toll 

toll

a lilitek elhaladnak 
az őrzők már rég a helyükön 
sáron, sziken, berken 
jégen, vadvizén

a szívemet adom egy vádlódért 

egy vadlúd ott hol a szívem 

egy vérlúd
néhány mogyorótokban 
öt alkonyaiban.

2. Ó d a . H o z z á ju k

öten jöttek 
öt vadlúd, érted?

az egyik volt a puska 
szeme, a másik meg 
a csöve, a harmadik 
meg a tusa. a negyedik 
meg a ravasz, az ötödik 
kilő.

a szívemért jö tt az öt 
vadlúd az alkonyaiban

az egyik félszámnyal 
a másik felszámyal 
a harmadik egy kapuból 
a negyedik megfent és csak fent

és még egy vadlúd 
és még kettő: mind egy 
és mindfelhőjük a 
szívemért jő

lopnak haza 
a pitymallatban.

Szegeden, 1993 májusában
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Hol vagytok ti régi
játszótársak?
egy regény körülményei

5 — miközben nyolcvanöt íebruárjában a negyedik eme
let kilátójából néztem a hóhullást (úgy havazott mint egy 
múlt századi angol vagy mégis inkább orosz regényben: 
nagy előázsiai vagy régi öt lejes nagyságú pelyhekkel) leír
tam az elő-mondatot: barátom, a vadász és okleveles madártömő

10 — miközben nyolcvanöt júniusában — néhány oldal 
után félretettem a románt jobb időkre, más hangok jöttek más 
szobák, mással voltam elfoglalva —, egyik lábamról a má
sikra nehezedtem a megyei kultúrtitkár irodájában, amíg 
m eg nem unva — hát mi vagyok én: lókupec? — le nem  
ültem

15 — felrémlett előttem a cím is, hol vagytok ti régi já tszó
társak? igen, számonkérően villogott a cím, ez jó  gondoltam  
ernyedten barátaimban akikről a regény szól majd — egyet
len tulajdonság közös hűtlenek  és mindannyian időben eltűz
tek innét, kitűntek a képből

20 — ezért azután ők soha nem kerülhetnek ilyesfajta 
helyzetekbe, mint én most, néztem kíváncsian az esztétikai 
érzékéről hírhedt és rilke verseket kedvelő elvtárs arcába, 
miközben ő tagoltan kérdezte hát m it akarnak maguk? megbo
londultak?  körbeforogva kíváncsian néztem szét, nem más 
nem  volt a szobában

25 — miközben később nyolcvannyolc idegbeteg nyarán 
a langyos rétyi vagy besenyői tóban úszkálva átgondoltam  
a szerkezetet, útnak indultak az emberarcú buldózerek is és 
a világ hírállomásainak tacitusai aggódni kezdtek a romániai 
falvakért és a haza akkori legszerettebb fia visszautasította a 
rágalmakat

30 — miközben nyolcvankilenc december 22-én a televí
zióban caramitru végre igazi hamleti szerepben világgá or
dította, hogy menekül a zsarnok, a szilvapálinka ködén át is 
felrémlett a titkár négy évvel azelőtti kijelentése: hát nem értik, 
itten  ez örök, az Elvtárs pedig halhatatlan

35 — miközben két héttel később Bécsben, a Grábenen, 
metsző januári szélben, kissé kárörvendően gondoltam arra, 
hogy m égsem  volt igaza, az Elvtárs mégsem halhatatlan és 
az egész sem  örök, tüzet kért tőlem egy bőrfejű (német 
testvérei csak később kezdenek molotov koktélokkal világí
tani a haragvó

4 — német éjszakában) de a gyanakvás ennek is ott ült a 
sárga szemében, amikor azt mondtam nincs, ma sem tudom  
miért? mindenesetre most miközben ezt írom, kilencvenhá- 
rom júniusában, azon tűnődöm talán nem volt-e mégis igaza 
a jós-titkárnak; végül is mégiscsak folytatódik az Egész és ki 
tudja az Elvtárs

45 — volt-e az akit lelőttek, mint egy kutyát, az akadémi
kus Elvtársnővel együtt s miközben mindezt újra átgondo
lom  m eglódu l az évek  körhintája: M oszkvában állok  
kilencvenegy februárjában, a metróban cigányok, kurvák, 
vodka-, pomólap- és kegy- valamint óvszerárusok között s 
a regény öt-hatszáz kéziratoldala

50 — megannyi fehér madár, ott röpköd a fejem körül, csak 
a befejezés távolodik; akkor átmenetileg nem is hiszem, hogy 
én ezt egyszer mégis befejezem; tán ezért is kezdem írni egy 
hét múlva Szuzdálban, a volt KGB üdülőben, a diszkoszve
tőt, végső kétségbeesésemben, nehogy ne legyen időm, ne
hogy

55 — tél van megint az emeletes üdülő körül hatalmas 
orosz kutyák vicsorognak, a kandallóban méteres fahasábok 
égnek, ha más nincsen is fa az van bőségesen s a falról Lenin

elvtárs int be vadásztársainak, fejük felett a direkt kökénykék 
égen néhány jézusfehér vadkacsa-kérdőjel

60 — bizonytalan minden, mint a regényem, miközben 
Bécsben az aluljáróban egy albán menekültet figyelek kilenc
ven hasonlóan hideg telén; épp snóblin veszíti el a feleségét, 
egy erdélyi cigány nyeri el s bizalmatlanul bámulja a pislogó 
balkáni asszonyt, áld kendője mögé rejti piruló arcát

65 — a bécsi rendőrök pedig unottan fordulnak el, miköz
ben én (ÉN! ÉN! ÉN! ÉN!) másfél hónappal később ocsúdok 
fel egy száguldó Oltcitben, •Bukarestben és didergő szentjá
nosbogár-fények úsznak körülöttem, megannyi bányász
lámpa, akkor még nem is sejtem, hogy történelmi esemény 
az első bányászlátogatás

70 — vacogó szemtanúja vagyok, miközben a diszkosz
vető elhajítja diszkoszát, a vadász lelövi a kitömött nyugat
német madarat, az öttusázó alól a lovát, hogy barátunk 
díszzsokéként tűnhessen fel Berlinben, miközben a színész 
a Kennedy repülőtéren a világ legocsmányabb városában 

75 — udvariasan hajlongva nyitja ki egy taxi ajtaját, a 
boxoló pedig elfordul és egyre Iosif Ungureanu aliás Magya- 
ri Jóska csángó ökölvívó barátja kucsmáját látja maga előtt, 
ami Jóska fejéről 13 évesen esett le s a ringben ha megroggyan 
azóta is ezt keresi, miközben Róbert, a volt katona

80 — már egy repülőn ül Izraelből Ausztráliába utazik; a 
gépet persze palesztin terroristák térítik el; a zsidók álljanak fel 
— üvöltik, de Róbert nem mozdul, levelet ír nekem, talán, 
hogy a róla szóló résznél felhasználhassam, a mindennapi 
félelmen meditál nyolcezer méter magasságban

85 — váratlanul jön rá a filozófia egyetlen és alapvető 
kérdésére s ez, ahogy sietve tudósít a repülőből, az öngyilkos
ság kérdése, el kell dönteni vállaljuk-e az életet vagy nem, 
amikor én elseperten izraeli világbíró tankomból, az életet 
választottam, hát természetesen megtagadtam egy-voltomat 

90 — a terroristák felkérésére nem álltam fel, ha a hábo
rúhoz semmi közöm miért lőjön le esetleg egy őrült arab? 
igen itt tolonganak mindannyian a CIA ügynök arca elgyö
tört, mióta egy szál nadrágban átúszta a Dunát egyfolytában 
töpreng valamin, a rendező Casanova viccein röhög

95 — a vonaton elhalálozó költő a verseit mondja Artúr
nak, aki szintén átpattant az elágazó ösvények kertjébe, a 
száguldó tévériporter épp telefonál s itt sakkozik bölcsen, 
mint Buddha Hugó is, aki mindent tud amit tudni lehet; 
m indenki itt van: kezdődhet a csúcstalálkozó, íme m égsem  ma
rad el

100 — miközben én az évek lépcsőin el-elcsúszva össze
vissza rohangálva igyekszem megtalálni erényem remény
telenül távolodó végét, a világban természetesen zajlanak az 
események, megtörténik, kimúlik és átváltozik az ideológia, 
miközben én írok és írok beleírom magam a jövőbe
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FARAGÓ JÓZSEF

A Csíkszeredái mártonáronos diákok 
néprajzi gyűjtőmunkája

---------------------HELIKON--------------------------------------------

Ez év június elején, akárcsak a múlt év
ben is, kedvemre való megtiszteltetés ért: 
meghívott vendégként részt vehettem a Csík
szeredái Márton Áron Gimnázium tanulói
nak tudományos ülésszakán, közelebbről a 
néprajzi szakcsoport előadásain. Nem me
rem határozottan állítani (hiszen vala
mennyi erdélyi magyar középiskolánk 
tanulóinak tudományos érdeklődését nem 
ismerem), de bizonyos, hogy a csíkszeredai- 
akkal nem sokan versenyezhetnek. Mert 
hadd soroljam fel a szakcsoportokat azokkal 
a díjakkal együtt, amelyeket legszorgalma
sabb tagjaiknak kínáltak: I. Iroda
lom történet, Kájoni János-díj; Néprajz, 
Domokos Pál Péter-díj; Művelődéstörténet, 
Majláth Gusztáv Károly-díj; IV. Termé
szettudományok, Gábor Áron-díj és V. Hely- 
történet, Márton Áron-díj. A tekintélyes 
értékű első-második-harmadik díjat a Már
ton Áron Alapítvány biztosítja; a további jó 
dolgozatok dicsérő oklevelet és szerényebb 
pénzjutalmat kapnak.

A szakcsoportokban való részvétel ter
mészetesen önkéntes. A néprajzi dolgozatok 
sajátossága, eltérően a többi szakcsoport leg
több dolgozatától, hogy nem a könyvtárba 
íródnak, hanem mindenik tanuló saját maga 
gyűjti anyagát szülőfalujában. Felkészíté
sükről két kitűnő tanáruk: dr. Balázs Lajos és 
Mirk László gondoskodik, ők  adják a tanu
lók kezébe a választott téma legmodernebb 
szakirodalmát, majd irányítják a tanulókat, 
nem egyszer a helyszínen is, legelső lépése
iktől dolgozataik megírásáig.

Ámde sok beszéd helyett lássuk a dolgo
zatcímeket előbb, az 1992-es ülésszakról. 
Wohlfart Karola: Egy népi gyógyító Csíkszent- 
domokoson; Mihálykó Éva: Egy elhagyott teme
tő titkai Zsögödön; Alexandru Adél: Egyéni és 
közösségi imák és imddkozúsi alkalmak Csíkszent- 
domokoson; Gellérd Adél: Csángó női ing Gyi- 
mesközéplokon; Tompos Judit: Temetés utáni 
tánc Csíkmenaságon; Lakatos István: Ember- 
gyógyítás a lábniki csángómagyaroknál; Ré
szegé Melinda: A gazda a madéfalvi 
lakodalomban; Benedek Erika: A halál előjelei 
Csűcszentdomokoson. 1993-ban néhányan az 
előbbi évben megkezdett, nagyobb lélegzetű 
gyűjtőmunkájuk újabb eredményeit mutat
ták be. Tompa Judit: Leánykérés a két háború kö
zött Csíkmenaságon; Ambrus László: Népi 
időjóslás Gyimesközéplokon; Csíki Tünde: Ada
tok az egykori homoródfürdői unitárius búcsúról; 
Gellérd Adél: Halottas szokások és hiedelmek 
Gyimesközéplokon; László Loránd: Ragadvány
nevek a háromszéki Mikóújfaluban; Alexandru 
Adél: A lelki gondozás imádságos formái Csík- 
szentdomokoson; Péli Valéria: Tartalmi és formai 
változások egy csíkszentimrei család négy nemze
dékének hozományleveleiben; Benedek Erika: A 
perefemumlevél jogi, társa-dalmi és gazdasági 
vonatkozásai Csfkszentdomokoson; Erős Gyön
gyi: Adatok a csíkszentgyör- gyi keresztelő szoká
sokhoz; Wohlfart Karola: Újabb adatok a 
csíkszentdomokosi népi gyógyászatról; Mihály
kó Éva: Jézus képe a búzaszemen — az agrárkul
tusz egy csíkszentdomokosi maradványa; Szőcs 
Attila: Magyar hatás a kolozsborsai román nyelv
ben; Gegesi László: A lakodalmi gazda szerepe a

mai csíkszentkirályi lakodalomban.
A  két ülésszak végén magam is szót kap

tam, és nagyjából a következő tanulságokat 
igyekeztem megfogalmazni:

Az 1948-as román tanügyi reform az 
egyetemi oktatásban megszüntette a népraj
zi képzést. Ez csak 1990-ben indult meg újra, 
miáltal szaktudományunkban több mint 
negyven esztendős űr támadt; ez idő alatt a 
korábban képzett hivatásos, ma már idős 
néprajzosokat úgyszólván egyik kezünk uj
jam is megszámolhatjuk. Ámde bármennyi 
is lesz az újonnan megindult képzés nyomán 
a tudományosan felkészült néprajzosok szá
ma, az önkéntesek segítsége sohasem válik 
fölöslegessé. Mi több, az önkéntesek—meg
felelő felkészítéssel és irányítással—megtíz
szerezhetik, megszázszorozhatják azoknak

a gyűjtőpontoknak a számát, ahova a hiva
tásos néprajzosok, csekély számuknál fogva, 
sohasem fognak eljutni. És még van egy 
nagy előnyük a hivatásosokkal szemben: ők 
sohasem messziről és nem rövid időre "száll
nak ki a terepre", hanem otthon a családbán, 
a rokonságban, szülőfalujukban gyűjtenek, 
és ebben a patriarkális légkörben a népha
gyományoknak olyan mélyen rejlő rétegeüg 
juthatnak el, amelyeket az (odalátogató) 
szakmabelieknek nem mindig sikerül meg
közelíteniük. A tudományos eredményektől 
függetlenül pedig épp itt rejlik az önkéntes 
gyűjtők egyéni nyeresége: még ha nem lesz 
egyikükből sem néprajzos, jobban megisme
rik falujuk apraját-nagyját, jelenét-múltját és 
gondolkodását, miáltal erősödik kötődésük 
szülőföldjükhöz és szülőföldjük népéhez.

Ám a tudományos eredmények sem le
becsülendők. Az előadásokban olyan archa
ikus népi imák és ráolvasások hangzottak el,

olyan kipusztultnak vélt szokások keltek új 
életre, olyan ősi tudásanyagok törtek felszín
re, amelyeket eddig egyáltalán nem, vagy 
csak halványan, elmosódottan ismertünk. 
Mindezek nyomtalanul feledésbe merültek 
volna, a diákgyűjtők jóvoltából azonban új 
színekkel és árnyalatokkal, új vonásokkal 
gazdagítják hagyományos népi kultúránkra 
vonatkozó ismereteinket, végső soron nem
zetiségi és nemzeti kultúránkat. Hála a veze
tő tanárok tudományos vonzalmának és 
tájékozódásának, különösen kiemelem a 
népszokások és a néphit körébe vágó adato
kat, ezeket ugyanis— "vallásos" jellegük mi
att — a kommunista diktatúra évtizedeiben 
nemhogy gyűjteni, tanulmányozni és mél
tatni, hanem még emlegetni sem volt szabad.

Éngem, aki jó fél évszázada a folklórku
tatás világában élek, és néphagyományain
kat talán elég jól ismerem, egyik-másik 
előadás néprajztudom ányi, m űvelő
déstörténeti vagy nyelvészeti forrásértéke 
annyira meglepett, hogy már a múlt évben 
válogatott kiadásukról kezdtem ábrándoz
ni. Lelki szemeim előtt megjelent az a Csíki 
néprajzi füzetek című kis sorozat, amely időn
ként mondjuk négyíves (64 lapnyi), vagy 
merészebben számítva ötíves (80 lapnyi) kö
tetkékben a dolgozatok legjobbjait tartal
m azná. A dolgozatok szerzői és 
hozzátartozói, a Márton Áron Gimnázium 
mindenkori tanulói, külföldi testvériskolái, 
vendégei és látogatói, évről évre a csfksom- 
lyói búcsú immár több százezernyi (!) rész
vevői, no meg a néprajzos szakemberek közt 
bizonnyal akadna annyi vevő, hogy a soro
zat még szerény jövedelmet is biztosíthatna 
kiadójának. Kiadó azonban még nem akadt; 
bárha ezek a soraim felbátorítanák valame
lyiküket, hogy a tervet felkarolják.

További érvként azt is megemlítem, hogy 
egy ilyen kiadványsorozatnak épp Csíksze
redán egész erdélyi viszonylatban páratlan 
hagyományai vannak, ezeknek az emlékeit 
azonban, köztük a Gimnázium könyvtárát, 
a letűnt diktatúra úgy szétdúlta, hogy még 
az idősebb nemzedékek számára is feledés
be merültek, példányaik pedig a legnagyobb 
könyvritkaságok közé tartoznak. 1940-1944 
között ugyanis Székely László hittanár a 
Gimnázium tanulói közül vallásos néprajzi 
kört szervezett, és gyűjtéseik 1943-ban két- 
kis kötetben láttak nyomdafestéket: Ünneplő 
székelyek. Adatok a székelység vallásos nép
rajzához, illetőleg Áhítat a falun. Adatok 
Csíkszentdomokos vallásos néprajzához; mi 
több, a régi székely határőrezredekre emlé
keztető Határőr címmel egy kis néprajzi fo
lyóiratot is m egindítottak. (Zárójelben 
szólva, egyetemi hallgató koromban az Eth- 
nographiában, a Pásztortűzben és az Új Er
délyben mindeniket elismerően méltattam, 
a Határőr-példányomnak azonban nyoma 
veszett, és ma már két ország nagyobb 
könyvtáraiban sem sikerült bár egy példá
nyát megtalálnom. íme ismét egy szomorú 
példája annak, hogy mostoha történelmi sor
sunk miatt nemcsak a régi, hanem újabb 
könyveink is nyomtalanul megsemmisül
hetnek.)

Aligha kell mondanom, hogy Székely 
Lászlóik munkálkodását a második világhá
ború, de különösen a kibontakozó szocialista 
rendszer derékba törte. Remélhetőleg nem 
örökre; a mai mártonáronos diákok máris jó 
hírt-nevet szereztek a Gimnázium néprajzi 
körének. Bár minél több iskolánkban követ
nék példájukat.
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SIGMOND ISTVÁN

HAPPY END

HALLELUJA
Nyárba forduló idő volt. A ká

nikula még elkerülte a vidéket, 
de azért árnyékban kellemesebb 
volt az üldögélés. Már virágzott 
a bájarc, a vasfű, a kokárdavirág 
és a bőrlevél, de a dekafark és a 
pirosló hunyor még váratott ma
gára. Észak-keleti irányból fújdo- 
gált egy alig érezhető szelecske, 
éppen akkorácska, hogy a tüzet 
ébren tartsa.

Hárman ültek a fel-fellobba- 
nó lángocskák körül. Tábortűz
nek nem lehetett volna nevezni, 
többek között azért sem, mert a 
kapu és a tornáchoz vezető lép
csők fdezővonalánál, körülbelül 
az udvar közepén lobbant fel a 
tüzecske, néhány elszáradt, zsen
ge ágacskának és egy-két vé
konyka lécecskének
köszönhetően.

— Ha pedig nem hallgatsz az 
Úrnak, a te Istenednek szavára, 
hogy megtartsad és teljesítsed 
minden parancsolatát és rendelé- 
sét, amelyeket én parancsolok 
ma néked: reád jőnek mind az 
átkok, és megteljesednek rajtad. 
— A jövevény csendes szóval 
idézte Mózest, közben ügyes kis 
koszorút kötött néhány szál tün
dérkürtből, büdöskéből és bor
zaska tából.

— Megfenem a kést—mond
ta az ember. — És gondolkozom.

A jövevény felállt, két karját 
az égre emelte, majd imigyen 
folytatta:

— Bocsát az Úr reád átkot, 
bomlást és romlást mindenben, 
amit kezdesz vagy cselekszd, 
mígnem eltörültetel és mígnem 
gyorsasággal elveszesz a te csele- 
kedetddnek gonoszsága miatt, 
amdyekkel elhagytál engem.

— Betömöm a száját — 
mondta az ember.

— Ne tömd be a száját — 
mondta az asszony. — Szúrd ki a 
szemét.

A nap lemenőben volt. A sze- 
lecskét sem lehdett már érezni, 
békésen, az örök élet egyhangú
ságában tündökölt a táj. A lán
gocskák lassan elenyésztek, de 
igen hangulatosan izzott a pa
rázs.

— Ha nem veszi le a nadrágját 
— mondta az asszony —, semmi
re se megyünk.

—Nem szúrom ki a szemét— 
mondta az ember. — Felvágom a 
hasát.

A jövevény az asszonyra né
zett.

— Megver téged az Úr szá
razbetegséggel, hidegleléssel, 
gyullasztó és izzasztó betegség

gel, aszállyal, szárazsággal és ra
gyával, és üldöznek téged, míg
nem elveszesz.

A háztetőről három cserép 
zuhant a tornác elé. Az asszony 
vakkantott egyet, közben ijedten 
megmarkolta két mellét. A szép 
piros cserepek szerteszét töre
deztek a keményre taposott ud
varon. Az egyik cserépdarabka 
hosszabb utat tett meg társainál, 
ide-odabukfencezett az udvaron, 
míg végre megállapodott a jöve
vény lába mellett. Az asszony

még mindig szorongatta a mellét, 
azazhogy azt a fityegő bőrle
benyt, melynek helyén valami
kor a melle volt, most ugyanis, 
ahogy meztelen felsőtesttel, me
redten ült az ember mellett, 
hosszan lecsüngő emlői mintha 
lehasaltak volna az ágyékára, 
mint két, csupaszságában megju- 
hászodott, egyszemű nyuszi. Az 
ember befejezte a késfenést, ki
próbálta, hogy a penge éle meg
felel-e az igényeknek, s hogy a 
mellén göndörödő bozontos 
szőrcsomóból előhúzott szálacs
kát egyetlen mozdulattal ketté
szelte, elégedetten csettintett.

A jövevény felemelte a cse
répdarabkát, egy ideig a tenyeré
ben tartotta, majd hüvelyk- és 
mutatóujja közé csippentve elhe
lyezte az asszony nyitva felejtett 
szájában.

— Vegyétek és egyétek — 
mondta. — Ez az én cserepem.

— Le a nadrággal — mondta 
az ember vészjóslóan. — Eljött az 
idő.

Ajövevény is beláthatta, hogy 
eljött az idő, mert egyáltalán nem 
szállt vitába az emberrel, mozdu
latai lelassultak ugyan, de az is 
lehet, hogy csak méltóságtelje
sebbé váltak.

— Megver téged az Úr tébo- 
lyodással, vaksággal és elmeza- 
varodással — mondta, közben 
lehúzta magáról a nadrágot, s a 
gyűrött, kifakult, szennyes hol
mit szépen összefogva elhelyezte 
maga mellett.—Megver téged az 
Úr gonosz kelésekkel a te térdei
den és combjaidon, amelyekből 
ki nem gyógyíttathatol, talpadtól 
fogva a te koponyádig. És megté-

bolyodol a látványtól, amelyet 
látni fognak a te szemeid. — Az 
utolsó részt prófétikus átszelle- 
mültséggel mondta, ám hangjá
ban nyoma sem volt fenye
getésnek vagy holmi pórias gya- 
lázkodásnak, zsarolásnak vagy 
netalán könyörgésnek, miköz
ben egyik kezét a szemé
rem testén nyug ta tta , m ásik 
kezével egy fürgén eliramodott 
tetűt próbált elnyomni a hónalja 
és a lapockája között.

— Nem vágom fel a hasát — 
mondta az ember. — Kitépem a 
nyelvét.

— e ie aá? — kérdezte az 
asszony, merthogy cserépdarab- 
kás nyelvével nehezebben sike
rült formálnia a szót.

S hogy a jövevény ezúttal 
szemmel láthatóan gyengébb fel
fogásúnak mutatkozott, az em

bernek kellett érthetővé tenni a 
dolgot.

— Azt kérdezi, hogy nem vi
sel gatyát?

— e — válaszolt a kérdezett.
— oa.

— Nem — fordította az em
ber. — Soha.

— eao — mondta az asszony.
— öe eao.

— Beszarok — fordította az 
ember. — Rögvest beszarok.

— És megeszed a te méhed- 
nek gyümölcsét — váltott filozo
fikusra a jövevény, de ezt a 
gondolatsort már nem tudta foly
tatni, mert az udvar mélyéből el
őrohant a purdé.

Tulajdonképpen nem zavarta 
meg az egyre tartalmasabbra for
dult beszélgetést, éppen csak el
suhant mellettük, csórén és

nesztelenül, és persze céltudato
san, amennyiben nem nézett se 
jobbra, se balra, egyenesen az ud
var vége felé tartott, majd átvetet
te magát a kerítésen és eltűnt a 
láthatárról. Körülbelül negyven
hetén követték. Talpigfehér lepel
be burkolt, deszkasovány alakok, 
egymás hasonmásai. Arcuk nem 
volt kifejezéstelen, szenvtelen, 
közönyös vagy érzéketlen, éppen 
ellenkezőleg, magasztos lelkiálla
pot tükröződött a szemükben, 
melyet némüegbeárnyékolt azaz 
igyekezet, hogy a kopasz fejeket 
díszítő virágkoszorúcskák ne 
csússzanak le a helyükről. Ahogy 
lelkesen rohantak a purdé után, a 
leáldozó napsugarak fényében 
szemkápráztató látvány t nyújtott 
a rengeteg koszorúcskába kötött

folytatás a 6. oldalon
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» » »  folytatás az 5. oldalról

hófehér temye, a sötétkék fürtös 
gyöngyike, egy-egy szál sárga 
ham vaska vagy narancsszínű kö
römvirág ésa vörösrókafarkba fo- 
[ü fj sPkfzínú lángvirág, Isten 
tőidre költöztetett mennyei virá
goskert jénekmegannyi éke.

—  A kkor tegye a seggét a pa-
razsra —  m ondta az ember.

A jövevény elhelyezte a saját
^ k o s z o r ú c s k á j á t a feíén' köz-n halk szóval megjegyezte, 
h o p  egy-két szál klárika meg 
habszegfű igényesebbé tette vol
na a művet, de az embernek való
színűleg nem volt eléggé ki
finomult érzéke a művészetek 
iránt, mert türelmetlenül hessin
tett kést szorongató kezével, az 
asszonyból meg — a jövevény 
egyik meggondolatlan mozdula
ta lattan— kitört a felháborodás:

—  e ú a e a a ó á !
Érti? — kérdezte az ember.

, Értem — válaszolt a jöve
vény megadóan, és tényleg ért
hette, mert nem húzta fel a zacs
kóját, hanem indulattól mentes 
nyugalommal ereszkedett le a pa- 
razsra. r

A perzselődő hús sajátos illa
tan is el lehetett volna elmélked
ni, ám a jövevény inkább a 
nemreg megszakított gondolat
sort próbálta folytatni, vagyis a 
let es a tudat bonyolult összefüg
géseinek házatáján kívánt ma
radni

— A jövevény, aki közötted 
van, feljebb-feljebb emelkedik 
feletted, te pedig alább-alább 
szallasz;... ő fej lesz, te pedig fark 
leszel. — mondta, és megint 
csak abbam aradt a fejtegetés 
mert valamely határozott belső 
parancs azt diktálta, hogy tátsa 
szelesre a száját. Ezen a kerek lyu
kon aztán egy olyan ordítás 
áramlott elő, melyet csak kaszt
rált sakáloktól lehet hallani.

A purdé újra megjelent, ezút- 
tol a kentes mögött, s a keskeny 
lécek közötti réseken követte az 
eseményeket. Aztán megint el
tűnt, de mozdulataiból sejteni en
gedte, hogy jelenlétére számítani 
lehet, amikor ez szükségesnek 
mutatkozik.

A kés egyre fenyegetőbben 
csillogott az ember kezében, aztán 
úgy dönthetett, hogy mielőtt örö
met szerezne a munkára áhítozó, 
türdmeüen pengének, a jövevény 
utolsó kívánsága felől érdeklődik

— Földi kín. Világi átok. Szé-
P ® 1 válaszolt a jövevény._
Ezzel a szépasszonnyal bigámi- 
aznék egy csöppecskét.

— Elegáns beszéd — mondta 
az ember elismerően. — Gyorsan. 
Telik az idő. Tompul a kés.

Az asszony olyan fürgén ug
rott fel, mintha feketemisére ha
rangoztak volna a megbecstele
l é s r e  áhítozó matrónák templo
mában. A megperzselődött, ne

hezen vánszorgó jövevényt meg
ragadta, majd gyors léptekkel be- 
kacsázott vele a házba.

Az asszony levetette magát a 
vetetlen ágyra, rettenetes emlőit a 
nyakába húzta (elhárítandó az 
akadályokat), egyik kezével 
ügyes kis csigácskákat próbált 
göndöríteni szálkás, kifakult ha
jába, és kisápadt arccal, a csodára 
várók áhítatával követte a jöve
vény mozdulatait.

— Ez kicsoda ?— intett a jöve
vény az udvaron várakozó ember 
felé.

— Nem tudom — mondta az 
asszony. — De mindig itt volt.

— Akkor vedd le a bugyit.
Ilyen gyorsan tornádó sem té

pett le asszonyról bugyit soha. A 
jövevény közben előszedte az 
ágy alá készített köteleket, az 
asszony bokáira és csuklóira kö
tött egy-egy kötéldarabot, szét
húzta az asszony lábát, majd a 
kötélvégeket hozzáerősítette az 
ágy négy lábához.

— Huncutka, te — ragyogott 
az asszony. — Megint?

— Megint — mondta a jöve
vény. — Csak most egyfolytában 
fogsz sikítani.

Aztán előhúzott két, méteres 
hosszúságú botot, melyeknek a 
végére egy-egy ökölnagyságú 
gyolcsdarab volt feltekerve. Ki
nyitotta az ablakot, s a botokkal 
együtt kimászott a hátsó udvar
ra.

— Amíg visszajövök, ne 
hagyd abba a sikítást — szólt 
vissza az asszonyhoz, aztán be
csukta kívülről az ablakot.

Az ember türelmesen várako
zott. A jövevény megkerülte a há
zat, majd végigsétált az első 
udvaron. A embernek átnyújtotta 
az egyik botot.

— Kikötötted?
— Igen.
— Akkor kezdhetjük — 

mondta az ember.
A parázsba dugták a gyolcs

csomókat, s amikor lángra lob
bantak, mindketten megindultak 
a tornác felé. Az ajtó elé szórt ko
szorúk rögtön lángra kaptak. Ad
dig maradtak a közelben, amíg a 
lángnyelvek végigszaladtak a 
tornác kiszáradt padlózatán, 
majd belékaptak az ajtóba.

A kórus a kerítés mentén so
rakozott fel. A negyvenhét tagot 
számláló együttes talpig fehér le
pelbe burkolva, kopaszon és igen 
fegyelmezetten várta a purdé be- 
intését. Amikor az ember és a jö
vevény is elhelyezkedett a hátsó 
sorban, felhangzott a Halleluja. A 
purdé látványos igényességgel 
vezényelt, rendkívül szakava
tottan ütötte ki a négynegyede
ket. A ház hatalmas lángokban 
égett. A szólórészt a belülről ki
áramló, egyfolytában hallható 
asszonyi sikítás szolgáltatta.

Húsvét vasárnapja volt, a Fel
támadás szent ünnepe.

DOMOKOS JOHANNA
Rövidfilm angyalokkal >
Miközben napok, hónapok telnek! 
Nem másodpercek.
1. PIROS mese 4. SÁRGA mese
2. ZÖLD mese 5. FEHÉR mese
3. KÉK mese 6. FEKETE mese

1.
Pohártörést hallani, ahogy hatalmas, piros kövek feltörik a 

földet.
Napok után kezd el beszélni a fiú a lánnyal. Ki vagy? Hogy 

hívnak? Mit csinálsz? A beszélgetést egy cigánykerék előzte 
meg. Minden piros a kövek után.

2.

Tányértörést hallani, ahogy hatalmas zöld kövek áttörik a 
földet. Az út erdei, amin mennek. A levegő nagyon páradús, 
ősz lehet. Rajtuk kívül senki sem jár arra. Az ösvény kitaposott.

Minden zöld. A benne sétáló kézenfogók is. Frissen és üdén.
3.
Cipzár hangját hallani, ahogy kék kövek törik fel a földet.
— Olyan vagy, mint a szabad madár. Ügyelj, fészked hol 

vered. Fájna, ha többet nem repülnél — mondja a fiú. Hancú- 
rozva szaladnak tovább a furcsa mohán.

Kéken a kékben.
4.
Ágyrecsegést hallani, ahogy sárga kövek feltörik a földet. A 

furcsa mohába süppedve spagettit esznek. A gyertya nem ma
radhat el. Sárgán esteledik, és ködös a levegő.

KÖZBEN NAPOK, HÓNAPOK TELNEK! NEM MÁSOD
PERCEK.

5.
Amint látjuk leesni a poharat, utána a tányért a földre, 

széttört darabjaiban ölelkezésük dereng. A színek pirostól a 
zöldön keresztül változnak. A dpzár zaja kék, és következik 
ropogással a sárga. Leírhatatlanul gyönyörű az egész.

Hanyatt a mohán, ahogy fölnéz a lány, fák lombjában sipító 
arcok körvonalazódnak. Feláll.

Teste fehér, mint az angyaloké.
6.

Piros szobák ajtajait rántja föl a fehér, rohan rajtuk keresztül.
A szobák ködösek. Qgánykerék-beszélgetésüket hallani.

Zölddé színeződik a levegő, majd a boltívek, falak. A lény 
tovább szalad. A fákat valahol szél dbálja.

Kék szobák mozogni kezdenek, ahogy belép. ...olyan vagy, 
mint a szabad... Gótikus ablakokon keresztül kitömött madarak 
látszanak. Szűkülnek az ablakok. Lőrésnyiek.

KÖZBEN NAPOK, HÓNAPOK TELNEK! NEM MÁSOD
PERCEK.

Sárgás forróba ömlenek. át a színek. Szagok törik meg a 
homályt. A formák torzulnak, vörösödnek, izzanak.

A fehér angyal még mindig keres valamit. Felemel, feje fölé 
tart egy nagy követ. Amely lassan zuhanni kezd. Erős dübörgést 
hallani. Körbeforog minden.

Az erdő moháján felrobban az együttsétáló.
PROLÓGUS

Fekete és bűz van. Mocsaras az égbolt is. A fehéres vonszolja 
magát. Okád kedvese látványától, a bűzöktől.

Es elnyeli a sötét.

Majd újra fehér.
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CSÍKI LÁSZLÓ

Kutya a Holdban
(novellaciklus folytatásokban)

• •
2. Ö z v e g y e k

Átment anyám Fülöpékhez, 
lisztért vagy gyufáért. A kisebbik 
Fülöp lánnyal érkezett vissza. Be
tolta maga előtt az ajtón, jött utá
nuk a hideg.

— Évi egy kicsit majd itt lakik 
— mondta.

Évi ijedt, fekete lánynak lát
szott, noha a feketék nem ijedő
sek, és később ő sem volt az. Most 
anya melléhez nyomta kurta or
rát, bele a fullasztó puhaságba, és 
látszólag hideg könnyeket erege
tett.

— Jó — mondta szipogva —, 
maradok, de az öcsi menjen el.

Én lettem hirtelen az öcsi. 
Egyből leültem a konyhai heve- 
rőre, a csikókályha mellett, vágta 
a széldeszka a combomat Aleves 
zsíros gőze mind az arcomba 
szállt

— ő  olyan csúf — mondta 
még a belopott lány, mielőtt 
anyám áttuszkolta a szobába. Ott 
fektette a támlás ágyba, és min
den takarót, ágyneműt rárakott. 
A szobát nem fűtöttük. Éva elbo- 
dorodó páracsíkokat fújt a dun
na- és pámahalom alól. Kezdett 
elhomályosodni az ajtónagy tük
rünk.

Fülöp bácsi részeg volt. 
Egyébként vasutas, mint az 
apám. Csak ő mindig hazament. 
Apám meg el a háztól.

Sehogyan sem volt jó ezeknek 
az asszonyoknak. Nem bírták fi
zetni a lakbért. De azért mondo
gatták egymásnak, örvendenek, 
hogy nem özvegyek, mint jó né- 
hányan az utcában. Az özvegyek 
közül három azt mondta, vissza
várja még a férjét a hadifogság
ból. Megálmodta. Minden eltűnt 
férjnek nagy kucsma volt a fején, 
amikor megidézték.

Kacskaringós utca volt ez, 
kétszer is átment egy-egy falú
don a patak felett. A fordulókban 
nagyobb házak álltak, azok mö
gött kőből rakott csűrök. A kol
lektivizálás óta nem volt bennük 
állat, de még érződött a szaguk, 
főként esős időben. A patak 
olyankor kiöntött, folyásirányba 
dőltek már az összes kerítés-sa
sok.

Anya bement a kórházba, nő
ket születni, én lementem a kert
be, megnézni, mennyit hagyott a 
veteményesből a víz, és mennyi 
fát hozott. Ilyenkor, ősszel, már 
készen felhasogatott tüzelőt szál
lított ide a város széle felől. Idén, 
ügy látszik, kevés fára tellett a 
kintebb lakóknak, nekünk már

nem jutott belőle.
Visszajövet már a tornácról 

láttam, miközben kiléptem apám 
gumicsizmájából, hogy a vendég 
leányka a levesünket eszi.

— Merek neked — mondta, s 
már indult is merni.

— Sokat mersz, te.
— Neked merek — felelte.
Leültem az asztalhoz, szét

meresztettem a könyökömet, 
néztem, ahogy telerakja a tányé
romat. Jól csinálta. Igaz, náluk a 
két felnőtt bátyjával együtt öt 
személyt kellett kiszolgálni, hä 
nem hatot. Aztán még felsöpömi 
utánuk a lehullott maradékot. 
Olyanfélék voltak náluk a férfiak, 
földre köpték a csontszilánkot a

levesből. A kenyérhéjat bicskával 
nyiszálták, pedig jó a foguk. Azt 
is bicskával piszkálták.

— Paradicsomot nekem ne te
gyél — mondtam. — Utálom a 
héját.

Pedig akkor már nem is volt 
héjas paradicsomunk, csak befő
zött, sűrű verese felett látszott a 
sárgás savó az üvegekben.

— Legalább evés közben ne 
veszekedjünk — mondta Évi.

— Nem kérdeztelek! — 
mondtam én.

Ettől sírt egy kicsit, és nem 
evett többet. Feszesen tartotta a 
száját. Az iskolai fekete klottkö- 
penye volt rajta, azon még söté- 
tebb foltokat hagyott a könnye.

Mifelénk csak gyér könnye
ket hullattak a nőnemű lények, 
még az özvegyebbje is, úgyhogy 
kíváncsi voltam, milyen is az, de 
nem volt kellemes. Én éreztem 
gyöngébbnek magamat tőle

— Ne bőgj — mondtam. —
Eszek.

— A guta, az milyen? — kér
dezte.

— A guta-e? Az, azt hiszem, 
nem túl jó.

— Apámnak gutája van — 
mondta csöndesen, mintegy pró
bálkozva, hátha megcáfolom. — 
Fekszik. Csak fekszik az ágyban, 
azt mondják.

— Részeg.
— De nem alszik. Csak néz. 

Amikor részeg, alszik. De most 
csak néz. Mondani akar valamit.

— Á — mondtam —, a gutától 
csak az öregek betegednek meg. 
Nekem volt egy nagybátyám, na, 
azt megütötte egy éjjel álmában.

Nem úgy látszott, mintha 
megnyugodott volna, ó  is csak 
nézett, és mondani akart valamit. 
Nem nagyon tudta, mi legyen az. 
Elég butának látszott, ahogy ott 
ült, és nézte mögöttem a falat. Jól 
meg kellett volna ábálni a hajá
nál fogva, hogy felrázódjon a feje.

Az ostoba emberek mindegy

re a szomszédba hordják a baju
kat, és panaszkodás közben meg
eszik a puszedliket. Az özvegyek 
is nagyon falánkok voltak. Apám 
ki is tiltotta őket a házból. Nem 
tudom én ellátni az összesét az
zal, ami kell nekik, mondta, az 
anyám meg kacagott.

Anyám most délután a jobb 
oldali szomszéd özvegynél csa
varta ki és rakta Fülöp bácsi fejére 
a vizes ruhát — Egy bábaasz- 
szony egy haldoklónál — szinte 
ezt mondtam neki, amikor meg
lepetésemre ott találtam. Előbb 
tényleg Fülöpékhez mentem, kö
rülnézni, onnan a három özvegy 
közül a soványabbikhoz. Annak 
az ágyában feküdt Fülöp bácsi, 
mellette meredten állt a felesége 
Anyámnak csípőből kellett félre
taszítania, hogy a beteghez férjen 
a prizniccel.

Ezen a kora délutánon senki 
nem a maga házában volt. Ez az

özvegy is elmenekedett valaho
va.

A szobájában gyűrött vász
nak hevertek szanaszét. Na
gyobbrészt felhasogatott 
lepedők, de hosszú fehérneműk 
is, a faragott bútorokra felakad
va. Nyitva állt minden fiók, az 
ablak meg zárva. Ágyneműszag 
érződött, és még valamilyen.

Fülöp bácsi simára borotvál
va feküdt, mint aki munkába ké
szül, vagy mint a ravatalon. 
Nagyokat tátogott, s olyankor 
látszott, hány fogát veszítette el a 
skorbuttól vagy a fűtőházi vere
kedésekben. Hármat számoltam. 
Egy sötétség volt a szája. A sze
mét meg mintha százas szeggel 
rögzítették volna a sovány fejébe: 
a szeg feje csillogott Eszembe ju
tott, milyen nehéz lehet szöget 
verni egy üveggolyóba, hogy el 
ne guruljon közben. Még egy 
prézlis túrógombócba is nehéz.

— Csak már megdöglene a 
latra — mondta Fülöp néni, s va
lami apró holmit morzsolgatott a 
háziruhája zsebében. Az özvegy 
nem látszott sehol, biztosan más
hol vendégeskedett, ette a pu
szed liket sírva, Fülöp néni 
tartotta a helyét. — Nappal, nap
világnál, érted? — mondta. — 
Undorító.

A tetejében irtózatos meleg 
volt a szobában, konyulni kezd
tek a gyertyák a házioltáron. Ép
pen a zsíros gyertyákat 
figyeltem, amikor azt mondta 
anyám:

— Azt akarja kinyögni, hogy 
csak a fát jött át felhasogatni.

— Hazudni mindig is jól tu
dott — vágta rá Fülöp néni. — A 
pártnál is mindent letagadott, 
úgy lett belőle gurításvezető a 
vasútnál. Látod, hogy sima a ké
pe. A halott késével borotválko
zott. Attól kapta el.

Az illetékes halott a házioltár 
gyertyái között látszott, egy kina
gyított szürke fényképen, kato
naruhában. De a halott bajuszt 
viselt — Hazulról még szőrösen 
indult el — mondta Fülöpné. — 
Jaj, csak megdöglene már. Nem 
bírom nézni.

Én se bírtam, ami azt illeti. 
Egyre a megszegzett tűrósgom- 
bóc járt az eszemben. Fülöp bácsi 
pedig, a halottal ellentétből, csó
ré volt, vékony karja a paplan fe
lett hevert, s anyám időnként 
megsimogatta.

— Jól van, jól van — mondta 
neki.

A közelebbi kishídhoz men
tem, csak hogy én se legyek ott
hon. Lefutott már a nagyvíz, 
beiszapolta a meredek partokat, 
ragyogott rajtuk a csillámpala, a 
békasó és a sok bádogdoboz. Bo
káig a hideg sárban bementem a 
hídlás alá, néztem résein át az 
eget. Ilyentájt szokott erre jönni a 
természetrajz-tanárnőm, loknis 
bő szoknyában.
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ÁBRAHÁM JÁNOS

Az udvari zenész rajkó
Volt egyszer egy rajkó, hétéves 

korában megvásárolta egy varázs
ló, leküldte egy barlangba, kígyók 
társaságába, rácsukódott a hegy. 
De az ifjú aranyláncon függő kas
télyt, hozzá aranykertet, aranyfák
kal szegélyezett aranyhidat és az 
aranyfákon aranymadarakat vará
zsolt magának, hogy legyen kiktől 
nótákat s énekeket tanuljon. Na, én 
magam is majdnem úgy jártam, 
mint az a mesés alak, mert szinte 
szó szerint velem is megtörtént 
mindez. De a megvásárló nem va
rázsló, hanem méltóságos Rózsa 
Amáta bárónő volt, a barlang a bá
rói kastély, és kertje az aranykert. A 
kígyókat és az éneklő madarakat 
pedig a kastély házanépe képvisel
te, különös tekintettel Turzay Laji- 
ra, a mészáros-kántorra, vagy 
kántor-mészárosra, aki olyan szé
pen dallott és zenélt, és olyan gusz- 
tán trancsírozta a húsokat, hogy az 
emberek nem is tudták, minek te
kintsék inkább: mészárosnak vagy 
kántornak. A rossz nyelvek külö
nösképpen az ecetes gyomrú 
Özsén úr pletykái alapján, azt re
besgették, hogy Turzay kántornak 
mészáros és mészárosnak kántor, 
de ez nem volt igaz, mert mindkét 
mesterséget profi szinten űzte. Na, 
ez a férfiú volt az én harmadik és 
igazi zenetanítóm. Megkérdezhet
néd persze, hogy ha Öreg Bángó 
Mikica volt az első és Turzay a har
madik, akkor hun maradt a máso
dik. A másodikat azért nem 
említem, mert nem személy, hanem 
az említett Violinschule volt.

Egy alkalommal aztán nagya
nyám eladott a méltóságos bárónő
nek két "fenyőfásért", vagyis ezer 
lejért. A régi ötszázasokon egy gyö
nyörűséges zöldes-kékes fenyve
serdő zúgott és hullámzott, mint a 
nótában a marosszéki tájakon. Na
gyanyám is, mint egyébként Csere
mezőn mindenki, szerelmes volt 
ebbe a festett papír-fenyvesbe. Sze- 
gődség-kötésnél az alku maga is 
úgy zajlott le, hogy a távolról sem 
smudg kezes rendszerint megkér
dezte: " — Hát egy fenyőfás elég 
lesz-e?”. Mire én komoly töpren
gésbe merültem, és hímezve-há- 
mozva azt mondtam: — Hát nem is 
tudom. Ha akad párja is. Nem 
azért, hogy megvágjalak, isten 
ments. De tudod, nagyon unná ma
gát a szegény fenyőfás egyedül.

Csákúri, aki mellékfiguraként 
majdnem mindig jelen volt a sze- 
gődség-kötésnél, savanyú ábrázat- 
tal hallgatta végig az alkudozást, de 
a fenyójás párkeresésétől egyből fel- 
villanyozódotfc — Hát ezt aláírom. 
Arany szád van, nyalom a pélódat. 
—Jó, legyen—hagyta ránk a kezes, 
aki mutatni akarta, hogy adakozó 
kedvében van. Sőt egy kicsit büszke 
is volt bőkezűségére. — Legyen két 
fenyófás. A pénz is csak úgy szaporo
dik, ha egymáson van.

Na, engemet is két fenyófúsért 
adott el nagyanyám a méltóságos 
bárónőnek. Az ember adás-vevés 
tárgya, mint a rabszolga. A husza
dik században! — háboroghat- 
nánk. De lassan a testtel. S nem 
azért, mert kiváló dolgom volt a 
kastélyban, hanem mert az okot is 
én szolgáltattam az adásvevésre.

Két húron húztam éppen Dács 
úr csehójában, mint hajdanán ma
estro Paganini, aki állítólag egy hú
ron is koncertezett; mivel az á- és az 
é-húrom elszakadt, a megmaradt 
kettőt felső fekvésben trillákkal 
szórtam tele, mégpedig dupla fo
gással úgy, hogy az alsó hang ter- 
celt a felsőnek, s a kettő együtt úgy 
hangzott a szapora pizzicato vonó
rántásokra, mintha pacsirta csicse
regne. Mit csicseregne? Mintha 
egész pacsirta-sereg hangver
senyezett volna. Úgy is hívták a 
számot Cioárlia, Pacsirta.

A sors mutatóujja volt-e vagy 
csak a véletlenek egybeesése, ami
kor édesmámim e pacsirta-koncert 
után eladott a kastélynak, máig 
sem tudom, de úgy képzelem, hogy 
legalább félszemmel Devla rámte
kintett az égből. A kastély nélkül 
soháton soha nem tudtam volna ki
bontakoztatni tehetségemet, akár
mennyire is csodagyerek voltam. 
Hogy mondja Paul Valéry? Tehetség 
zseni nélkül kevés; zenei tehetség nél
kül semmi. De zseni plusz tehetség 
Mecénász nélkül, pláne ha roma is 
az illető, a semminél is kevesebb. A 
méltóságos bárónő kegyes istápo- 
lása nélkül lett volna belőlem is egy 
jó fülű Csákúri, egy átlagos Árva 
Fillér vagy — uram bocsá' — egy 
kontár Félenszájú Márkuj, de mű
vész vagy hercegprímás soha. Ba- 
zsaválhattam volna én is egy életen 
át, mint a szentmihályi Hibák, 
Györkék és Hajdárok Nagy Átlag 
polgártárs duhaj ivadékainak, a ki
tágult tüdejű tordai üvegfúvóknak, 
a Solvay-cég beteg májú munkása
inak. Tarhálhattam volna a cement
gyár szürkéket köpő melósai, vagy 
a városszéli lumpok és lumpenek 
között a bides csehókban. Nem 
mintha sokkal többre vittem volna 
az életben, mint átlagos tehetségű 
bandatársaim, de mégis! Tudom, 
mi egy szimfonikus zenekar vagy 
egy operatársulat, nem gondolok a 
spájzra, amikor kamarazenét emle
getnek nekem, és a hangvillát nem 
képzelem evőeszköznek. Tudom, 
hogy fest egy zeneegylet, elő tudok 
adni egy Stabat Matert, egy kantá
tát, egy hegedűversenyt; az operet
tet nem tévesztem össze az 
oratóriummal, és ha Liszt Lidércéről 
van szó, nem keresem az égen azt a 
nyomtató rudat, amely tüzet okád
va szalad a föld felé. Kapásból ját
szom neked Bachot, Telemannt, 
Brahmsot, Bizét, Schumannt, Schu
bertét és a többieket. Sőt a legna
gyobb ungró-rom, Liszt Ferenc 
muzsikáját is játszom hegedűn és 
zongorán egyaránt, akinek Lidércé- 
ben kétségtelenül jól érzékelhető az 
égi szikrapattogás. Szóval sok min
dent megtanultam és tudok, ami
nek soha semmi hasznát nem 
vettem. A kurva életben. De ne 
hidd, hogy ez panasz. Magam 
szabta úton jártam világéletembén, 
megbékéltnek érzem magam. De 
csak most, vénségemre. Mert ko
rábban, hajaj! Jobb arról nem be
szélni.

A fiatalkor számomra sosem ki
váltság, inkább múló betegség volt. 
Olyan baj, amiből illik mielőbb ki
gyógyulni. Folyton jöttek a kopa
szodó uraságok, és: "fiatalember 
így, fiatalember úgy". Kezdtek bi
zalmaskodni és megalázni. Őnekik 
nem mondta senki: "öregúr így, vén 
trotty úgy". Akkor engem mi jogon 
sértegetnek? Megfelelő erőviszo
nyok között pofonnal fizettem vol

na a bizalmaskodásért. Volt nekem 
am úgyis elég bajom a fiatalságom
mal, még csak az hiányzott, hogy 
néhány surmó uracs vállonvere
gessen.

A furcsa az volt, hogy jobbára 
utáltam őket, mégsem tekintettem 
idegennek vagy ellenségnek a fel
nőtteket. Egyiket-másikat még cso
dáltam is. Már úgy a magam 
módján. Hogy milyen sokra vitte 
anyagilag. De emberileg egyikkel 
sem cseréltem volna; nem szeret
tem volna hozzájuk hasonló lenni. 
Sok meglett gazemberrel találkoz
tam már ez életben, s azt hiszem, 
ezek már fiatal korukban is gaz
emberek voltak. Igyekeztem, hogy 
én ne legyek olyan.

— Azt húzd, hé: "Az aradi ser
ház alatt".

— Azt húzom, hé: "Bárcsak rád 
vernék a vasat!"

A testes, kopaszodó csávó elvö
rösödött dühében. Hogy meri egy 
taknyos letegezni! Na, gondoltam, 
elintéztem magam. Nem kellett 
volna gőgösködni. Kinyír a pasi.
De szilárd jelleműnek bizonyult 
őkelme, elmosolyodott, megbocsá- -  
tóttá a visszategezést, mivel rájött, 
hogy nem pimaszkod ni akartam 
vele, csak adok magamra, túlteng 
bennem az önbecsülés. Kótingó 
korom óta nagyon dühbe tudtam 
gurulni, ha tejfeles szájú kölyöknek 
nézett valaki. Ha fiatal vagyok is, 
ember vagyok. Idegen embereknek 
pedig illik magázódni. Utólag per
sze mondhatod: ostoba kakasko
dás az ilyesmi, amin az ég kerek 
világon semmi sem múlik. Csak
hogy a megalázás és a megalázko
dás ilyen kis apró, oktalan 
dolgokkal kezdődik. Picula Gábort 
ne alázza meg senk! Mer' azt tökön 
rúgom, kiherélem, megsemmisí
tem.

Nem hiszed el, de bizonyos 
szempontból akár klasszikus is le
hetnék. Nemcsak a zeném, az éle
telveim is az ellenpont-iskola 
legjobb hagyományain alapulnak. 
Ezt úgy értem, hogy amennyi jó ért 
az életben, ugyanannyi rossz is. Sőt * 
a kontrapuiüctikus egyensúly egy 
kicsit, de igazán csak egy ici-pidt a 
rossz javára billen. Ám ez a magam 
hibája is, mert néha szántszándék
kal kerestem és csináltam a rosz- 
szakat. De ne félj, ezzel nem 
untatlak, mert nem szeretek nyava
lyogni. Különben is, mint a sláger, 
elhatároztam, hogy csak a szépre 
emlékezem.

Feltétlenül a szerencse szép pil
lanata volt, amikor a pacsirta-kon
cert előtt a kis kamasz Picula kézbe 
vette feles Szent Johannáját, 
könnyedén megérintette a kecske- 
bél-húrokat, mintha ismeretlen 
hangok után tapogatózna. Jól szól 
— állapította meg. A szeme felvil
lant, lábával verni kezdte a taktust, 
rázendített Cifrázta, cirkalmazta a 
melódiát, már-már nem vigyázott 
se a hegedűre, se magára, de még a 
kocsmai közönségre sem, amely 
felugrált és szapora táncba kezdett. 
Picula behunyt szemmel játszott, 
és amikor végre felpillantott, meg-, 
rémült. A méltóságos bárónő állt 
előtte és egy lakáj vagy valamilyen
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uszályhordozó szürke parókában, 
fehér csatos cipőben, mintha a ti
zennyolcadik századból tévedt vol
na ide. Uram-Devlám, most mi 
lesz? Ekkora meglepetésre nem 
voltam felkészülve. Senki sem fi
gyelmeztetett, hogy Pacsirta-kon
certemet ekkora uraság is 
megtiszteli méltóságos füle hallga
tásával. Hegedűmet szorongatva 
épp el akartam tűnni, amikor egy 
nyájas hang megkérdezte: — Mit 
játszottál, gyermekem?. Nagy baj 
már nem lehet, ha egy ilyen finom 
főúri nő úgy szólít gyermekem. Bi
zony lettem volna is szíves-örömest 
az övé. — A saját szerzeményemet
— feleltem illedelmesen. — Hihe
tetlen — mosolygott a hölgy, de 
nem lehetett tudni, hogy a játékom 
gyönyörködtette, vagy a hazugsá
gom ejtette ámulatba. Jószerivel él
vezte mind a kettőt, mert továbbra 
is csodálkozva, de mégis úgy, mint
ha hinne nekem, azt motyogta ma
ga elé: — Hihetetlen. Megfogha
tatlan.

Másnap eljött nagyanyámhoz 
és megvásárolt két "fenyőfásért". 
Láttál volna uszályt és kíséretet, 
amikor a négy póni ló vontatta hin- 
tón megjelent egy ilyen falatka és 
mégis főúri asszony a Cseremezőn! 
Ahány kölyök volt a Villa Nigrák 
tájékán, az mind a hintóhoz szegő
dött. A csajok irigy pislantásokkal 
ámultak, a romnyik sápítoztak, a 
meglett cigányok kelletlenül teker
gették a nyakuk. A puridéj izgalmá
ban nem is tudta, mit tegyen. Egyik 
lábáról állt a másikra, láthatóan út
jában volt saját magának. Csak tör
delte és dugdosta el a kezeit

— Ezt a fiút magammal vin
ném, Lilla asszony.

— Uramjézus, ne hagyj el! — 
csúszott ki nagyanyám száján az 
ijedelem. Az ajánlat is meglepte, 
mert fogalma nem volt, mit követ
hettem el, de főleg az ejtette ámulat
ba, hogy a bároszán dáma név 
szerint ismeri ő t Na halljunk oda: 
Lilla is, asszony is! Jó, hogy nem 
mingyárt Lilla Nagyasszony! Eltelt 
egy idő, míg a puridéj magához tért 
a kábulatból.

— Ezt a fiút magammal vinném
— ismételte a kicsi Nagyasszony.

— Nem eladó, méltóságos 
asszony — józanodott ki a kelleté
nél is jobban nagyanyám. — Ha 
mán eddig fenöveltem, megle
szünk mink ezután is ketten. Nem 
adom semmi pénzért.

Mi történt? Mi ütött a vén zsám- 
bába? Mitől lett egyből ilyen rátar
ti? Megállt bennem az ütő. Alig 
mosolygott rám a szerencse, és egy
ből elcsesz... cselesztázza az orrom 
elől a jövőt. Na megállj, vinasszon!

— Nem függek én senkitől — 
mondtam bátran, mégis egy kicsit 
falazva. — Menyek én beleegyezés 
nélkül is, méltóságos asszony.

— Megyek, úgy mondják — ja
vított ki a bárónő. — De ha nagya
nyád nem enged, nem jöhetsz. — 
Nagyon határozott hang jött ki a 
falatka asszonyból.

A puridéjnak felment a cukra. 
Agyára szállt a vér, s nem számított 
már a nagy megtiszteltetés, bagó
zott rá, hogy hol van, ki előtt áll,

rámtámadt és rázendített igazi csá- 
réváré módra:

— Há mija, úrfi, büdess mán 
neked itthan? Rabszógának is 
emennél, csak hogy ne láss ingem? 
Ide jutattunk, aranyam? Ennyire 
utász te ingem? Jó, mennyéi, 
haggyál itt, légy riherongy szóga. 
Ha ezt érdemiem tőled. — A szája 
csúnyán elferdült, egész ábrázata 
kijött a formájából és úgy eleredt a 
könnye, hogy kis csermelyek szivá
rogtak a ráncaiban.
. — Ne sírj! — kiáltottam olyan
erélyesen, hogy magam is megijed

nő elnéző vitapartnernek bizo
nyult, és méltóságteljes tologatás
sal figyelte és próbálta kihámozni, 
miről is gagyog a vén nőstény ökör.

A méltóságos bárónő szó nélkül 
végighallgatta hadakozásunkat és 
béketraktánkat, és láthatóan örült, 
hogy megadtam magam a szerető 
erőszaknak, és békét kötöttünk. Azt 
mondta, nemes szívű gyermek va
gyok. Nemcsak jól hegedülök, ha
nem eredendően bennem van a 
művészethez oly nélkülözhetetlen 
jóérzés és alázat. Tanítni és taníttat
ni kellene enegemet, hogy ne der-

A 8., 9., 10. oldalon Tamás Pál fémdomborításai
tem ekkora hangtól. — Ne sírjál — 
fogtam halkabbra —, jól tudod, 
nem bírom elviselni a könnyet Kü
lönben is jól vagyok én veled, nem 
meny... megyek sehová. Nyugodj 
meg — és zsebkendőmmel kezd
tem felitatni a könnyeit.

Ha már ekkora megtiszteltetés 
érte, hogy szóba elegyedhet egy 
ilyen tekintélyes úrhölggyel, leg
alább tudná a vén nőstény tulok 
talpraesetten előadni szánalmas 
gondolatait, s ne bégetne, hüm- 
mögne, habogna, mint egy félke
gyelmű. De bizony csak 
hebegett-habogott a nagy megille- 
tődéstől, s az embert dühre ingerel
te méltatlan dadogásával. Még 
szerencse, hogy a méltóságos báró

in ed jen belém az a minden kincsnél 
és vagyonnál többet érő tehetség, 
amivel Isten megajándékozott, hja 
halljunk oda! Nem is tudtam, hogy 
Devla valaha is valamilyen aján
dékkal meglepett volna. Márpedig 
a méltóságos bárónő váltig erősítet
te, hogy azért az istenadta tehetsé
gért vinne egy ideig az udvarba, s 
kissé bár csúfondárosan, de kere
ken megmondta a vén zsámbának, 
hogy "nem szógának, Lilla asszony, 
hanem hogy úgy mondjam: udvari 
zenésznek".

Hallj ide, ember, udvari zenész! 
Mint a nagy Haydn az Esterhá- 
zyéknál! A tojáshéj még a seggeden, 
és te már előkelő személy fezei a 
kastélyban! A szívem majd kiugrott

örömében rüdeg kosarából. A puri
déj is egyből megenyhült. Az aján
latra hirtelen felszáradtak a 
könnyei, helyre billent a szája, és a 
képe is felvette normális asszonyi 
formáját. Mégis benne volt a kutya, 
nem mondta ki az igent ..

— Ingyért nem adam, méltósá
gos asszony. Az udvari zenész is 
csak szóga. Még ha szép gúnyában, 
s előkelőbben szógál is. Ingyért 
nem adam.

— Hát mennyit kéme érte, Lilla 
asszony?

— Hát amijjen teheccséges gye
rek ez, ahogy teccett mondani, 
amijjen jól bazsavál máris, aszi- 
szem egy "fenyőfást" megér?

— Az mit jelent, Lilla asszony?
— Az egy ötszázos, méltóságos 

asszony. Nem sok egy ijjen deli csá
vóért, mint az onokám. Egy kicsit 
ideges és borzasztó érzékeny gye
rek, de annyi lelki finomság szorult 
belé, hogy nem is tudam, nem is 
tudam, honnét szedhette. Szóval 
olyan kis angyalféle ez ördögbőr
ben. Mer hogy angyalka lehessen, 
ahhoz előbbször is árpaszőke kéne 
hogy legyen, fakó vagy lenvirág 
kék szemmel. Ami azonban nem 
egésséges. És még az a kikötésem, 
hogy amikor akar, hazagyön. Vagy 
tán sokallja a méltóságos asszony?

— Nem sok, dehogy sok — 
mondta kurtán a csöpp Nagyasz- 
szony. — Két évre kifizetem előre a 
fiút, és bármikor hazajöhet.

Már bánta a puridéj, hogy mért 
nem kért többet. Tíz fenyőfást is 
adhatott volna értem a bároszán 
lubnyi, és még akkor is csak egy

E
ár ökör árát zsebelte volna be. Va- 
ihogy mégis elégedett volt a bő
römre kötött szegődséggel, és 
fénylő szemmel vette át a két "fe
nyőfást". Voltaképpen egy bál tari
fája volt ez, aminek később a 
dupláját is megkerestük egy-egy 
ötven- vagy százházas lakodalom 
során. Csakhogy a puridéj egyedül 
vágta zsebre a fény ófásokat, nem 

mint én, negyed vagy ötödmagam- 
mal. Ezért volt elégedett az üzlettel. 
De bizony én is. Mikor a méltósá
gos bárónő maga mellé ültetett a 
négy póniló vontatta hintóba, és 
ámuló tekintetektől kísérve halad
tunk végig a falun, úgy feszítettem, 
mintha nem is a kastélyba, hanem 
egyenest isten jobbjára kocsikáz- 
nék, mint Orfeusz fia.

Udvari zenészként eleinte jóko
ra palatáblán gyakoroltam a zene
szerzést. Kottára és összhang
zattanra, amíg futotta cérnával, a 
méltóságos bárónő tanított. Sokat 
kalimpáltunk együtt a zongorán. 
Citerát, furulyát, dorombot, flau
tot, tangóharmónikát, még tekerő
lantot is vásárolt nekem. És csak 
ámult-bámult, amikor néhány is
merkedő futam után mindenik 
hangszeren akármilyen dallamot 
hibátlanul eljátszottam. Ha nem is 
épp prima vista, csak úgy hallás 
után. A kottával elmélyültebben, 
mint már jeleztem, Turzay Laji is
mertetett meg. Ez a jóember mészá
ros és kántor volt, ami csak azért 
feltűnő, mert a vágóhíd valahogy 
távolabb esik a templomtól, mint 
> » »  folytatás a 10.oldalon
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» > »  folytatás a 8., 9. oldalról 
mondjuk a fokhagymás kolbász az 
istenes áhítattól vagy ördögűzéstől, 
bár hangzásra a hentes alliterál a 
harmóniummal, ami ideiglenesen 
az elromlott, legyek garmadáival 
megtelt, hangjavesztett orgonát he
lyettesíti a templomban. A meló
mén hentes és mészáros épp kettős 
szerepe okán volt bejáratos a kas
télyba: egyrészt ő szállította a friss 
húst a konyhára, ő vágta le az ud
var disznóit, bárányait, marháit, 
pulykáit, mert a derék szakácsnő, 
népes szobacica sleppjével együtt, 
legfeljebb a lúdig tudott elbánni a 
baromfiakkal. De már a libával és a 
kacsával is csak némi undorral. Az 
érzékeny szívű mészáros azonban 
nagy élvezettel, profi hozzáértés
sel, gusztán trancsírozta a friss hú
sokat, öröm volt nézni a 
szakavatottan kicsontolt, kacagó 
pecsenyéket. A másik ok, amiért 
nagy rokonszenvvel fogadták a 
kastélyban a hentest, épp a melo- 
mánsága volt.-Az, hogy a tagbasza
kadt férfiúnak a szó szoros 
értelmében dalból volt a lelke. 
Nemcsak zsoltárokat és szent éne
keket harmóniumozott kiválóan, 
de remekül játszott igényes szer
zőktől zongora-szerzeményeket, 
sőt dzsessz-muzsikát is. Olyan vir
tuóz variációkat rögtönzött, olyan 
kifogyhatatlan bőségben és pikáns 
disszonanciákkal ékesítette a 
dzsessz-számokat, hogy a méltósá- 

os bárónő, nem is minden ok nél- 
ül, elnevezte Második Sztra

vinszkijnak. Első Sztravinszkij 
ugyanis a húszas években két má
zsa dzsessz-muzsika kottát kapott 
az Egyesült Államoktól, és azt 
mind áthasonította a maga muzsi
kájába. Én nem kamelem a 
dzsesszt, mert azt tartom, hogy az 
csak a zene argója, de Sztravinszkij, 
az első, a dzsessz-muzsika ritmusá
val kétségtelenül megújította az eu
rópai zenét.

— Akarsz-e egy új stílusú dalla
mot hallani? — kérdezte gyakran 
jeles oktatóm, a kántor-mészáros 
Turzay. — Tempo giusto: "Abalhási 
kertek alatt, Kata te, de sok utak 
vannak arra, Kata te..." Meglöcsbö- 
tölte a száját az itallal, mintha fer
tőtleníteni akarná á szájüreg 
hangszekrényét, és rázendített egy 
másik dúr hangsorú dallamra: "Pi
ros paradicsomnak sárga ja virágja, 
rég megmondtam, nem kellesz, hi
ába jársz utánam." Folyt el a bol
dogságtól, nem egyéb. Teker- 
vényes magyarázatba kezdett, 
hogy az íves szerkesztésű dalla
mok mind európai eredetűek, de a 
kvintáló pentatonok mind ereszke- 
dőek és Kelet felé mutatnak. Ütem 
tekintetében módfelett változatos 
lehet a modális hanganyagú, eresz
kedő típusú dallam. Például ez: 
"Hervadj, rózsám, hervadj, mer' az 
enyém nem vagy. Ha az enyém vol
nál, különbet nyilonnál." Ez a tem
pó giusto. De az a másik, amelyik 
aszongya: "Rákóczi kocsmábo két 
karajcár a bor", az már poco rubato 
ritmusú, noha hanganyagát tekint
ve ugyanúgy modális, mint a ”nyi- 
lonni" tudó rózsa. De lehet lento is 
a nyugati dallamokkal rokon dúr

jellegű dallam, mint példáúl: "Abú- 
zamezőben három féle virág, a leg
első virág a szép búzavirág."

A második liter bornál oktatóm 
bevallotta, hogy ő voltaképpen ze
netanár, de nem árulta el, miért vol
taképpen. Nem árt, mondta, ha 
megtanulom, hogy a magyar nép
zene többnyire egyszólamú és vo
kális és jórészt monodikus, 
izometrikus dallamstrófákból áll, 
bizonyos pentaton fordulatokkal. 
A négysoros, egyenlő szótagszá
mú, dallamszámú dallamstróra rit
musa túlsúlyban az alkalmazkodó 
guisto és a parlando rubato, és fel
tűnő vonása a kvintálás gyakorisá
ga. Különben a magyar népzené
nek három kategóriáját különböz
tetjük meg, úgymint régi stílusú 
népzene, alias Á-osztály, új stílusú 
népzene, alias B-osztály és vegyes 
anyag, alias C-osztály. Az első pen
taton rendszerű, izometrikus és

nem architektonikus; a második 
azonos kezdő és záró sorú és izo
metrikus; a harmadik diatonikus 
rendszerű, izometrikus, heteromet- 
rikus, zömmel idegen származású 
dallamokat foglal magába.

Szép, mi? Mit értettél meg belő
le? A szemem most is fennakad, ha 
arra gondolok, hogy lehet ennyire 
agyonkomplikálni azt az egyszerű 
szépséget, ami a népzene. De 
komplikáció nélkül nincs tudo
mány, mert ha túl közérthető volna, 
már nem is volna az. Ha egyszerű
en eljátszod a gádzsónak, hogy 
"Ides anyám rózsafája, én vótam a 
legszebb ága", és ő annyira élvezi, 
hogy sír és nevet és olvad és dagad 
benne a lélek, akkor mit kezdené
nek és mire kellenének a zenetaná
rok? Vajon érdekli-e a sírva vígadó 
boldog gádzsót, hogy a magyar 
népzenében a sorviszonyokon ala
puló rendezés szerint van ereszke
dő stílusú nóta, például az a poco 
rubato góbékeserves: "Ahol én el
megyek, még a fák es sírnak"; van 
továbbá emelkedő dallamstrófa, 
hogy aszongya: "Béres legény jól 
megrakd a szekeret, sarjú, tüske bö- 
ködi a kezedet. Mennél jobban bö-

ködi a tenyered, annál jobban hal
mozd meg a szekeret". Hát kell en
nél szebb és komplektebb 
összefoglalás a béres-életről? 
Ugyan kit érdekel, hogy izometri
kus vagy heterometrikus-e, mono
dikus vagy diatonikus-e, pentaton 
vagy heptaton-e a dallamkincs? 
Nem elég, hogy a csávó szívével 
rezonál? Nem elég annyi, hogy "Fe
hér László lovat lopott, a Fekete ha- 
lom alatt; minden nyereg 
szerszámostul, csikófékes kantá
rostul’? Kell ennél több szépség és 
vigasz?

Az egyetlen dolog, amire jó 
szívvel emlékszem vissza abból, 
hogy találkoztam a jó hangú és jól 
szívó Voltaképpen Zenetanár úrral, 
az, hogy rengeteget tanultam tőle. 
Többek között egy olyan ósdi dalia- 
mocskát, amely a históriás ének 
kisöccse lehetne, s amelyről, akár
kinek muzsikáltam eddig, halvány

gőze sem volt róla, mert ténylege
sen huszita, humanista, olasz, fran
cia, német reneszánszi mintára 
készült Hogy aszongya: "Bújdosik 
Árgyilus hegyeken, völgyeken, er
dőn, kősziklákon, kietlen helye
ken..." Bőgnek a cigányok, hogy 
pusztulnak belé, amikor az ősi dal
lamot hallják, mert bújdosó Árgyi- 
lusban legszívesebben az első 
királyukat tisztelnék, akinek ke
gyetlen sorsában valamiféle ata- 
visztikus ráérzéssel egy sze
mernyit ők maguk, az utódok is 
osztoznak, hiszen ihi a roma sorsa? 
Bújdosás, vándorlás, örökös há
nyódás hegyeken, völgyeken, kiet
len helyeken. A kurva életben. És 
olyan bő könnyezéssel sírnak, hogy 
a cseppeket összegyűjtve egy cse
csemőt meg lehetne füröszteni ben
ne.

— Mit csinálsz? — szólt rám 
néha reszelésen a maestro. — Egy 
sima cantabilét így muzsikálnak?

— Ezek mind a magam kifun- 
dálta fogások — védtem magam.

— Zagyvaság, Észak Mágusa. 
Ezért az eredetieskedő, mindent 
túlcifrázó hajlamodért nem leszel 
soha igazi művész.

— Épp attól leszek nagy mű
vész, hogy eredeti vagyok. Senkit 
nem utánzók, senkit nem ismétlek, 
senkitől nem ijedek meg. A zsenik 
mindig új ízlést teremtenek.

— Te zseni vagy?
— Még lehetető Időm van rá.
— De vajon idő kérdése? És 

úgy mellesleg: vajon nem vagy te 
túlságosan önhitt, Észak Hegyi 
Mágusa?

— Miért mond engemet Hegyi 
Mágusnak?

— Én Északinak mondalak. Ha 
Délinek neveznélek, azt hiszem, 
megharagudnál a bőrszíned miatt 
És ott a délszaki kék ég alatt esetleg 
Verdi mester is kifogást emelne 
dalcicomáid ellen. A svédek vi
szont közismerten nagyvonalúak 
és demokratikus érzelműek, és bi
zonyára te is jobban szeretnéd, ha 
aranyhajú, lenszőke albínó lennél.

No lám a hentes kántort és kon
tár pedagógust! A mészáros-zon
gorista'belém látott.

— Ismerek valakit, akinek hü
lye fúgái és alkalmi rögtönzései 
azért nem kellenek senkinek, mert 
csak gyötrik a fület és senki semmit 
nem ért belőlük.

A melomán mészáros elkomo
lyodott, mélyen magába tekintett 
és aforizmával válaszolt: — A mű
vész, aki arra törekszik, hogy már 
ma megértsék, azt kockáztatja, 
hogy holnapra elfelejtik. — Ez rém 
jól hangzott Irtón tetszett nekem, 
mégis támadva válaszoltam: — De 
akit már ma sem hallgatnak, azt 
nem holnap, hanem már ma elfelej
tették. Ami annyit jelent, mintha 
soha nem is lett volna.

— Látod, ebben van valami. Ez 
megszívlelendő gondolat — 
mondta Turzay szomorúan.

Elvittem egyszer mesteremet 
roma-gajdolást hallgatni. Idegen 
és nem sejtett pogány szépség tá
rult fel előtte. Bach dicső tanítvá
nyát jóleső borzongás fogta el. A 
tiszteletre méltó hentesmester és 
profi kántor, aki ösztönösen undo
rodott mindentől, ami piszokkal és 
verejtékszaggal jár, örömét lelte a 
nyomorult lények egyszerű dalla
maiban, amelyek a tűz tiszteletére 
vagy a napkultusz jegyében fogan
tak. A legények trágyát hordtak 
vagy vályognak való sarat dagasz
tottak, a lányok bűzös lúggal mos
tak, lóganés agyaggal tapasztottak, 
illemhelyeket súroltak és még 
szpurkátabb dolgokat csináltak, de 
mikor daloltak, átszellemültek, a 
dalok maguk is angyal-hangoknak 
hatottak. A mester rettegett, hogy 
vajon a hangjegyek létráin le-fel 
bukdácsoló kettős fúgák nem ócs- 
kulnak-e el a népdal friss dallama
ihoz és hangnemeihez képest? 
Vajon nem penészes pergamen-e a 
gajdoló fúga az új dallamok, s plá
ne a dzsessz improvizációjának 
eleven lüktetése mellett? Ilyen kér
dések foglalkoztatták Második 
Sztravinszkijt, és örült, hogy kelle
mesen csalódnia kellett A roma- 
gajdolás semmivel össze nem 
téveszthető szépségét és eredetisé
gét végül is ő szerettette meg ve
lem.
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Le dernier chant 
d ‘Armand Régnier
Qui chantent des hymnes au fond du choeur? 
Les petit riens? Les grands stupeurs?

Ö faux apőtres marts et blémes 
Couverts de baue et de blasphémes!

Criez l'enfer, l'étemel traitre,
La chair des anges, le goüt de létre!

Criez comme sombre anathéme 
La solitude des ämes qui s'aiment!

Mais l'aube céleste, l'aube rosée 
Nous préte parfois la fői...

Que lunivers c'est la nausée 
Quand le moi n’est plus moi.

Les petits riens? Les grands stupeurs?
Silence se lance sur nos coeurs...

Toulouse, le 30 Avril 1883

Latrikánus táncz-szó
Szupra aggná, szökj fel kabla,
Ne kuroálkodj az ablakba!
Szép sólymocskám, tombolj, taposs: 
jártassad már, nem megy babra!
Méllyes leszel, sose lapos:
Borral itat majd a csapos,
Virágom...

Szupra aggná, szökj fel kabla,
Lúbod között nincsen zabla!
Szép sólymocskám, tombolj, taposs:
Sarut kötök a talpadra...
Kapd el, gyöngyöm, itt a kapocs:
Csapból itat majd a csapos,
Csuhajja!

Maros-Vásárhelyt, 1892 deczemberében

Tzintbalom -v áriá t zió
Vatzogok hév szerelemben:
Juli éget! Juli láng!
Te remegsz végre sebemben 
Lebegő vér, tulipánt!

Gyerekül szép szerelemben 
Gyötör engem, Juli bánt:
Ki-kigyúlsz még kebelemben 
Gyönyörű tűz, tulipánt?

Maros-Vásárhelyt, 1893 januárjában

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR 1859-ben 
született Kolozsvárott. Latin és francia 
szakos tanár volt, kiváló romanista híré
ben állott, de hosszabb ideig hivatalnok
ként is működött. Marosvásárhelyen 
hunyt el 1927-ben. Mintegy harminchat 
vers maradt utána: kéziratos formában, a 
Molter-hagyatékban. (Marosi Ildikó és 
Marosi Barna szíves hozzájárulásával 
közzéteszi: Kovács András Ferenc.)

Palnódia
Mondhatta volna Arany János is...

Ma kapcsos könyvem végre kulcsra zártam. 
Van benne minden, mint egy bús bazárban: 
Csempész dugáru, czafrangféle kelme, 
Ringyrongy, kaczat... Ugyan kit érdekelne... 

•
Maradjon így sok felgyűlt firka lomnak — 
Nincs helye itt a szentült irgalomnak. 
Enyésszen el rossz vázlat, satnya forma — 
A mélyben mintha más hang hatna, forma..

Más suttogás e könyv, másfajta Pátmos — 
S ha majd a semmi visszás habja átmos, 
Elhallgatott kis verseim közt rendet 
az Úr rakjon, s ha rajtam elmerenghet —

Lapozza halkan lelkemben a csendet.

Maros-Vásárhelyt, 1823. február 9-én

Felvidéki vagabundus
rigmusa
(XVIII. század)
Amikoron éltem ékös Posonyban, 
Mulatozván korcsomák közt osontam, 
Mordálykodtam nímötökbe kést mártva — 
Megugrottam onnét rögvest Késmárkba.

Nagyszombatban elkölt szikra szerencsém, 
Nem fogadott bé se Nyitra, se Trencsén,
De vitézül megvendégelt Sztregova — 
Nem is szöktem latorkodni sehova.

Dús sem valék, sérti fosztásnak vak bölcse: 
Féltem, tánha tyúkketreczbe rak Lőcse... 
Mán elértem kínban Zólyomot, Kassát — 
Ott farokat sok sólymocskák mozgassák.

Rimaszombat, Érsekújvár, Galántha: 
Rútul jártam, gonosz rabló palánta!
Mán azt hittem hóherkötél horzsolna, 
Hanem késó menedékem volt Zsolna...

Áravára, Isten véled, Oravám,
Vén Beszterczém, hol a csókért bor a vám: 
Ebül elbánt vélem Gömör, Szepesség, 
Rajtok többé nagy tisztesség ne essék!

Sebten tértem tündérkedá Érdélbe — 
Fövegemet furkósbottal verték le,
Hogy lakoztam szabad Székölvásárban, 
Holott alku után végül más ár van.

Ezerhatszáz és kilenczvenhdromban 
Szerzettem ezt jó szerelmi járomban, 
Voltomat hogy versben öszverendelém 
Szép leánynak hentergázoe pendelyén.

Maros-Vásárhelyt, 1893 februárjában

Professzor Csokonai 
búcsúszavai
Vagyok én csúfja világnak:
Monsieur Fou le poete...
Kit a férgek se kívánnak —
Suta vaksors tovavet.

Te se álmodj soha vélem,
Soha rólam, soha már...
Sokat ittam, sokat éltem —
A hanyatlás hona vár.

Vagyok én piszka pokolnak:
Ki szidalmaz, ki nevet...
Ha szeretnek, csak okolnak —
Legyek én senki neked.

Te se álmodj soha, Lillám,
Soha vélem, gyönyörűm...
Tavaszodban hisza villám 
Vala lelkem - könyörülj!

Vagyok én csúfja reménymek,
Tovahord víg nagyidó...
Csak örök csillagim égnek:
Szemeid! Csáki Adieu!

Maros-Vásárhelyt,1892 novemberében

Mohr Lajos ötvösmunkája

11



HELIKON

HÖLSZKY GÁBOR

Fordítás közben
Az erdélyi magyar irodalomtörténet újabb 

forrásértékű többkötetes munkája készül Maro
si Ildikó szerkesztésében, "Molter Károly leve
lezése" címmel. Az ehhez tartozó 
dokumentáció egy része az a több mint harminc 
német családi levél, amit özv. Molter Pétemé írt 
Molter Károly tanár fiához, Marosvásárhelyre. 
Ezeknek a leveleknek magyarra fordításával bí
zott meg a szerkesztő.

Miután nem hajtási engedélyeket vagy gaz
dasági szerződéseket kellett lefordítanom, a le
velekben emberi sorsok, családi gondok, 
örömök és bánatok váltakozását követhettem 
nyomon, s így figyelmem nem korlátozódott 
csak a nyelvi átültetés technikai részére, hanem 
fokozódó érdeklődésem és meglepetésem nyo
mán önálló gondolat- társítások is jelentkeztek. 
A helyesírási hibák mellett — ami egy idős 
falusi kovácsfeleség esetében nem lenne szokat
lan — feltűnt Molter néni meglepő színvonalú 
gondolkodásmódja, kulturális és irodalmi ér
deklődése és nyilvánvaló íráskészsége. Nem 
egy öregedő falusi "kékharisnya" fecsegéséről 
van szó.

Hogy minden fordítás problémákat vethet 
fel, az nyilvánvaló, de ahol az eredeti szöveg 
írója nem tesz vesszőt, vagy tesz a pont helyett, 
meg egyéb szóhasználati vagy mondattani sza
bálytalanságokat vét rendszeresen (úgy ír, 
ahogy tud), és a szavak pontos értelmét, a mon
danivaló súlyát néha csak a szöveg és a téma 
elemzése alapján lehet helyesen átültetni, ilyen 
esetben különös gondossággal igyekeztem el
járni. Óvatosságból is tettem ezt, hogy megne
hezítsem azoknak a dolgát, akik engem a 
"trad uttore-traditore" (fordító-ferdítő)-kategó- 
riába kívánnának sorolni. Megbízói utasítás
ként azt kaptam, hogy a magyar szöveg 
nyelvezete egy korabeli (az 1920-a évek) falusi 
magyar iparosné szóhasználatának feleljen 
meg. Ezért gyakran alkalmaztam germanizmu- 
sokat abból kiindulva, hogy itt, ahol németből 
kell fordítani, néha tájszólású szöveget, ez he
lyénvaló. A környezet hangulatába való jobb 
beilleszkedés érdekében elolvastam Molter Ká
roly "Tibold Márton" c. önéletrajzi regényét, 
"Özvegy ország" c. színdarabját, és megnéztem 
a korosodó kovácsmester — Molter Péter — 
1906-1908 táján készült családi fényképét is. Az 
apa komoly, ünnepélyes arca, fáradt nézése, 
kipödört bajusza, fényesre "pucolt" elnyűtt ba
kancsa — az a falu; de meglepően hosszú ujjai 
nem utalnak a kovácsmesterségre; a kezeitől 
tisztviselő is lehetett volna. Molter néni, szüle
tett Elisabeth Weiss, szintén magas, polgári ru
házatú, idősödő asszony, érdekes vonású, 
fáradt, a sokmindent látott ember arckifejezésé
vel néz a fényképezőgép lencséje mellé. Legidő
sebb fiuk, Emil, olyan amilyet mutat: 
tisztviselő; még nem lehet sejteni életét összetö
rő sorsát Ez a férjhez nem ment tanítónő lá
nyuk, Mariska, merengő arckifejezéséből sem 
tűnik ki. A kedves Juditka gyerekesen durcás 
arca egy mit sem sejtő fiatal lányé. Károly fiuk 
megilletődött kamasz képében keresem, de 
nem látom a későbbi, szívesen csipkelődő Mol
ter Károly tanár urat.

Hogy kinek mennyit fontak a Párkák, azt 
nem mutatja a fénykép.

Nem szépítettem semmit, nem stilizáltam 
Elisabeth Molter leveleit; ha a magyar szöveg
ben az olvasó meglepő irodalmi színvonalú ki

fejezéseket is talál, azok a német eredetiben 
használt azonos színvonalú, azonos stílus
értékű szavaknak felelnek meg. Ezek persze 
nem az óverbászi kovácsműhely szótárából va
lók, hanem fiától állandóan irodalmi olvasniva
lót kérő Molter mama (a volt papleány) sajátjai. 
Ha talán tanítónő lányával, Mariskával, alkalmi 
konzultációk is szerepet játszottak — pl. egy
két esetben használt francia kifejezések helyesí
rását illetően —, az is a néni érdeme; igényelte 
megtudni azt, amit iskolázottságának valószí
nűleg falusi színvonala miatt nem tudhatott.

Róla lesz szó.
Az első meglepetés akkor ért, amikor 

marosvásárhelyi látogatása után, a hazauta
zásról — 1922. október 1-i levelében így szá
mol be: "... Tövisre szerencsésen megérkeztünk; 
nem is kellett sokat várni az aradi vonatra. Pom
pásan utaztunk másodosztályon, annak a kövér 
úrnak társaságában, aki engem még Schliivo- 
witzcal is megkínált, mert semmit sem tudtam 
enni. A coupé nagyon szépen volt kipámázva és 
sok utas volt, de csupa intelligencia. Dévánál 
láttuk a legszebb természetes hegyet Erdélyben, 
fent egy rommal. Aradtól Temesvárig az utazás 
nem volt olyan kellemes, a hordár túl korán vitt 
a vonathoz és így egészen egyedül ültünk a cou- 
peeban egy úrral; egyszer csak jött a kalauz és 
felszólított, hogy egyetlen kosaramat vigyem ki és 
adjam fel poggyásznak, mert igen nagy és súlyos. 
Kértem ót, ne tegye ezt velem, nem bírnám el; 6 
románul beszélten magyarul; hívjak egy hordárt. 
Én 5 lejt kínáltam fel neki, de 6 nem vette él; az 
úr akkor azt mondta, menjek a főnökhöz és tegyek 
panaszt. Ezalatt a vonat elindult, én örültem és 
az a kutya nem jött már vissza. Rettenetes, 
mennyi félelmet álltam ki, de végre Temesváron 
voltunk. Ott az útleveleket vizsgálták meg; 3/4
11-kor elindult a vonat... alig hogy a vonatban 
ültünk, jött az útlevélvizsgáló és az urak az iro
dából mindent rendben találtak. A román iratot 
visszatartották, de az a kutya megint a vonaton 
volt és amikor az útleveleket vizsgálta 40 dinárt 
akart tólem, merthogy az útlevél nem ér semmit, 
mivel csak 3 hétre szól én pedig 3 hónapig marad
tam. Adjam oda neki a román iratot, vagy 50 
dinárt. Én azt mondtam, nincs egyetlen dinárom 
se, nem tudok fizetni; ezzel aztán elment. Ahogy 
eltűnt, jött egy kalauz és azt mondta, hogy 6 majd 
megcsinálja, hogy Zsombolyáig tudjunk így 
utazni, és jószántunkból, én és egy temesvári 
hölgy, adtunk neki együtt 10 dinárt, de a határ
nál, szépen mégegyszer kellett fizetnünk."

Eszembe jutott, a napokban zajló korrup
cióellenes parlamenti vita. Ezen a téren úgy 
látszik semmi sem változott Molter néni ha
zautazása óta eltelt 71 év alatt.

Színháztörténeti adalékokat is találni a 
levelekben. Az 1923. április 7-iben ezt írja: 
"Mariska olvasta a Délbácskában, hogy a ti szín
házigazgatótok Marosvásárhelyről, a Jugoszláv 
kormányhoz folyamodott, hogy Szabadkán és 
más városokban 60 tagú társulatával játszhas
son. Már szerződést is csinált Szabadkán a szín
házterem rendbehozatalára...". Később, 
visszatérve a témára, pontosít: "Fekete Mi
hály adta be a kérést." Ez az időszak volt itt 
nálunk Erdélyben is a kisebbségi magyar 
színjátszás első világháború utáni hőskora, 
amikor állami támogatás nélkül kellett Thá-

lia papjait életben tartani. Bár nagy nehézsé
gek árán, de sikerült, és néha magas művészi 
színvonalú előadások emléke maradt ránk.

Gyakran ír a verbásziak Károly fia írásai 
iránti érdeklődéséről, és többször visszatérő 
téma a beígért színdarab megírásának sür
getése. 1925. június 9-i leveleiében: "... bár 
megérhetném még darabjaidat a színpadon; dehát 
minden lesz, csak mi nem leszünk (mondja 
szerb közmondás)." Az 1926. január 26-i so
raiban: "mi csak lessük a darabodat? mikor lesz 
már előadva? Vagy nem is lesz? Nem fogom már 
megérni!". Ha másképp nem megy, halála 
emlegetésével akarja kikényszeríteni a dara
bot! Nem imponál neki a "tanár úr” fia. Meg- 
rovóan sürgeti a beígért munka elvégzését. 
Igényének jogossága szemében nem is vitás.

Meglepett széleskörű érdeklődése is; "... 
a napokban olvastam el Berde Mária könyét, A 
szent szégyent. Mondjátok meg neki, hogy sze
memben nagyot nőtt!" És az, akinek szemében 
Berde Mária írónő nagyot nőtt, az Molter 
Pétemé, az öreg verbászi kovácsmester öz
vegye.

Tud ünnepélyes szavakat is írni, amikor, 
1920. október KM levelében a nemrég meg- v 
született unokája anyjához szól: "Kedves Zsó- 
fika, Te vagy az én kis Péterkém anyja; légy 
üdvözölve mindannyiunk részéről!" De nem
csak ünnepélyes, hanem kategorikus is ak
kor, am ikor — ism erve Károly fia 
szalonbaloldaliságát—így folytatja: "... min
denek előtt azt kívánom, hogy Péterke legyen 
megkeresztelve, és ne szaladgáljon pogányként a 
városban, mert mégis van felettünk egy Minden
ható! " Péterkét nyilván megkeresztelték.

Minden írás többé-kevésbé szerzőjét is 
jellemzi. Károlykának, műegyetemista uno
kájának halála fölötti gyászát és fájdalmát 
egyéniségének keménysége annyira fegyel
mezi, hogy képes volt — 1926. szeptember 
17-i levelében — unokája utolsó óráiról be
számolót írni: ”... Hazajött Brünből meghalni. 
Ez egy borzasztó nyár volt nekünk; tíz hétig a 
betegség, és a tizenegyediken meghalt;... 4 órától 
agóniában volt, és amikor a katasztrófa beállt, 
akkor a szülők és a két testvérke összeölelkeztek a 
halotti ágy mellett és borzasztóan sírtak; szánal
mas látvány volt; az 6 büszkeségük..." És lejjebbk 
folytatva: "A temetés 11-én szombaton délután 
4 órakor volt; nagy gyászmenet, mindkét község 
képviseletében az a sok ember, az elsők már a 
Wagner saroknál voltak, azutolsókmég a Geigers 
saroknál! Az akadémista fiatalok a vállukon vit
ték, 12 koszorúslány vőfélyekkel, 24 fiatal; a fia
talurak vitték a koszorúiét, a lányok a szalagokat, 
és egyikük a koronát, 6 volt a menyasszony, és a 
lányok mind hófehérbe öltözve; az amelyik a ko
ronát vitte csodálatosan szép 16 éves leány, 6 volt 
a Károlyka ideálja, mielőtt Brünbe ment volna. 
Minden tragikus és fájdalmas; a sírnál egy teoló
gus, Heinrich Moder, szép német gyászbeszédet 
mondott és a diákszövetségi társak szép gyászda
lokat énekeltek neki, és így zárták le a koporsót, 
örökkön örökre. Minden csak álom."

Unokája temetésének leírásánál talán a 
tehetség agresszivitásáról is beszélhetünk, 
amely — ha csak az alkotás tartamára —■, de 
elnyomja a gyász fájdalmának minden 
egyébbel szembeni ösztönös elsőbbségét is; 
miközben sír és kesereg, már rögzíti azt, amit 
lát és amit majd később írásába beépít. Ez 
lehet meglepő, de tényként kell mégis elfo
gadni, mint az emberi reagálások egyik vál
tozatát
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Unokájának halála utáni, 1926. szeptem

ber 17-i levelében így kesereg; "... nekem még 
73 évesen is vánszorognom muszáj, és annak a 
fiatal gyermeknek ott kell nyugodnia nagyapja és 
Judit tante mellett, ebben a virággal díszített 
kriptában, örökkön örökké! Az égbe tudnék kiál
tani, milyen igazságtalanság ez a sorstól!" Mint
ha lelkiism eret-furdalása volna, vagy  
szégyenkezne amiatt, hogy ő — így öregen 
— még él, és az a reményteljes fiatal, aki előtt 
még egy egész élet látszott állni, az hal meg. 
Az öregséghez tartoznak ezek az érzések?

nem értettem meg. Apám és a hozzá hasonló 
állami tisztviselők családi megbeszélésének 
nagy dilemmája ez volt; tegyem le az új, a 
Román állammal szembeni hűségesküt, 
vagy ne? Ez gyakorlatilag azt jelentette, 
hogy maradhatok állásomban, vagy nem. 
Kereshetek új állást — de hol? — illetve re
patriálok a tönkrement Magyarországra és 
vagonlakó leszek családostól, évekig. Kínzó, 
sorsdöntő kérdések voltak ezek, érzelmileg, 
anyagilag egyaránt.

Molter mama levelei sokszor eredetisé
get, jó megfigyelőképességet és stíluskészsé
get is elárulnak. Leírásaiban néha egészen 
riportszerű. Meglepett diós felsorolásainak 
változatossága is; sehol egy felesleges ismét
lés. Németesen hosszú mondatai gyakran 
keltik megnyugtatóan és harmonikusan hul
lámzó vonal képzetét. Az Újverbászon ren
dezett gazdasági k iállításról, 1924. 
augusztus 15-i levdében íg y  ír: "... 
az egész fa lu t a kiállításon foglalkoztat
ták; még egy favágót sem tu d tu n k  kap
ni. M inden  tanítót, m inden földm űvest 
és iparost, m inden szakácsot és szakács
nő t, m inden  napszám ost és napszá
m o s n ő t ,  m in d e n  v e n d é g lő s t  és 
korcsmárosnőt és m inden m uzsikust a 
környékről; a becsvéri cigányok, Gerber 
sörözőjében éjjel-nappal m uzsikálnak  
és a sok idegen egym ást lökdösi; ez az
tán egy futkosás és tombolás, m indenki 
fu t  a kiállítást m egnézni; szegény és 
gazdag, öreg és fiatal, kövér és sovány, 
nagy és kicsi, m inden am i él, s még azok 
is, akik m ár alig élnek, m in t például én 
és K om iszki néni, meg a Stock néni, 
akik már o tt is lakunk a kiállításon."
Egyéb témák után, folytatva: "... Vili 
apja is itt m n  két kertésszel, csodaszép 
gyüm ölcsök, növények, pálmák; ki sem  
tudom  m ondani m i m inden m n ... saj
nálhatod, hogy nem  m g y  itt a kiállítást 
látni... az ipari részen M olter Franz 
legm úvészibb  g yá r tm á n ya i vannak; 
egy cínbádogból készült kiskonyhaszé
ket m ár 26-szor adott el, szép mosdóasz
talokat, fürdőkádakat, a világ m inden  
részének virágait és koszorúkat, és m i
lyen szépen á rn ya im ! M inden  m űvészi; abban az 
emberben m űvészet van, a vörös M oherben..."  
Levele végén megint visszatér a kiállításra: 
"... a tanítók m indegyike egy-egy faházikóban 
volt, kidugták a fejüket m in t a rabok, elvették a 
cédulákat és árulták a jegyeket... H át, m ost már 
m inden t tudtok üdvözöl és csókol M am átok és 
N agym am átok."

Többször visszatérő téma az új állam
nyelv kötelező tanulása, a más oktatási nyel
vű iskolákba való áüratkozás kényszere és 
az új — a szerb — államnyelv bevezetése a 
hivatalokban. Az 1920. október 13-i és 1921. 
július 2 1 -i levelek: "... nektek is kell románul 
tanulni?  E z a legnehezebb a tisztviselőknek... 
m ert itt, a községi irodában már csupa szerb 
tisztviselő m n ."  Felsorol egy pár, kivándor
lásra fanyalodott tisztviselőt; "és m indez a 
nyelvért; ezért kell m eg tanu ln i." Megemlít né
hány halálesetet ismeretségi köréből, egy 
fogságban elpusztult apát és öt árvájának 
kilátástalan sorsát, öngyilkosságok, tífusz... 
Saját, erdélyi sorsunkra ültetve át ezt a halál- 
és drámazuhatagot, el tudom képzelni az 
első világháborút követő nemzeti összeom
lást, melyet ugyan átéltem, de gyermekként

Meglep fogalmazásának tömörsége. Be
tegségével kapcsolatos fájdalmainak elvise
léséről így ír: "ameddig megy,nem fektetek sú ly t 
rá, s ha már nem m egy  —  megyek én !" Nyilván 
a halálra gondolt.

Német leveleinek érdekes és gyakori he
lyesírási hibája az, hogy nagy kezdőbetűvel 
ír olyan szavakat is, amelyek nem főnevek, 
tehát a német helyesírási szabályok szerint

M olter K ároly-em lékm űterv

kis kezdőbetűvel írandók. Ez olyan szavak
nál fordul elő, amelyek számára fontos vagy 
érzelmileg hangsúlyos eseményeket jelez
nek. Például: "ich war ganz Verzweifelt" (egé
szen kétségbe estem), "mir ist nicht mehr zu 
Helfen" (rajtam már nem lehet segíteni), "ich 
könnte immer Weinen (mindig sírnék). Mi
nek lehetne ezt nevezni, amikor az emocio
nális tartalom diktálja a helyesírást? Érzelmi 
ortográfiának?

1923. április 7-i levelében azt közli ká
roly fiával, hogy Verbászon nem engedé
lyezték a tervezett Petőfi-megemlékezést. 
Tehát ott, a szabadság 1848-as európai ideál
jának megünnepelése, magyar nyelven és 
Petőfi Magyarországára való utalás tilos. Az 
új hatalmak minél primitívebbek, annál 
nyersebben fitogtatják erejüket. Ez az alapál
lás Európa politikai térképének mostani át
rajzolása kapcsán is.

"Tudni akarod hogy megy sorunk? Na, —" 
válaszolja röviden; és ezzel az indulatszóval, 
vesszővel és gondolatjelld mindent meg
mondott Molter néni, de azért hozzáteszi, 
hogy a szerbek humánusan bánnak vdük. A 
mostani jugoszláviai tomboló gyűlöletet,

hajthatatlanságot és kegyetlen öldöklést lát
va, önmagától adódik a kérdés: hová tűnt el 
a humánum arról a területről? Vagy talán — 
szlávságuk ellenére — nem is volt testvéri 
vonzalom a délszláv ország ortodox, katoli
kus és mohamedán népd között? Ma már 
nyilvánvaló, hogy az dső világháború után 
megalakult Jugoszlávia mesterséges politi
kai konstrukció volt. A bizánci ortodoxia és 
a nyugati típusú kereszténység közötti gon
dolkodásbeli, történelmi és kulturális más
ság egyik távoli következm énye ez a 
mostani, ott dúló vad háború?

Molter Károlytól is volt néhány fordíta- 
nivaló darab. Arinak idején, majdani felesé
gének, "Marosi Zsófia úrleánynak"  írt néhány 
képeslap. Az egyiket, melynek szövege egy 
pár barátságos szóból áll, így fejezi be: "Gott 
strafe E ngland!" (Isten, büntesd meg Angli
át!). Ismerve Molter Károly sohasem milita
rista felfogását, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ő ezt az első világháború alatti, angol
ellenes német háborús jelszót nem politizá
lásnak, hanem ironizálásnak szánta. Már 
akkor megmutatkozott a későbbi, pipafüstje 
mellől gyakran csipkelődő megjegyzéseket 
is eregető Molter Károly tanár úr: "Téged 
hogy hívnak?  — Kocsis János. - M ilyen  közön
séges n év !"

Amint már az elején említettem, a levél
író Molter néni néha tájszólásba csúszott né
met nyelvét úgy fordítottam magyarra, hogy 
dúsai} használtam a kissé megszóló hang
súllyal "germanizmusnak" nevezett kifejezé
seket. Az eredeti szöveget és fordítást, így 
egymás melldt látva, élőben figyelhdtem 
meg a nydvi kontaminádó hatását: "zurück
gelassen — hátrahagyott", "durchsehen — 
átnézni", "mit dem besten Willen — a legjobb 
akarattal", "unerbittlicher Tod— kérlelhetet
len halál", "Haarspalterei — szőrszálhasoga- 
tás", és sorolhatnám még. Az üyen nyelvi 
átvétel természetes folyamat; kifejezések, 
közmondások, balladák, kultúrák kerülnek 
így egymáshoz közel, különösen szomszéd 
népek között. Ne legyünk puristák, és ne 
indítsunk keresztesháborút minden idegen 
kifejezés ellen, csak akkor, ha divatból vagy 
nagyzolásból használják, saját megfelelő 
szavaink helyett.

Érdekes, nem mindennapi asszony lehe
tett ez az óverbászi kovácsfeleség: Molter 
Pétemé született Elisabeth Wdss.

És mi lett velük?
A helyi újság 1927. január 8 -i számában 

jelenti, hogy Elisabeth Weiss, Molter Károly 
édesanyja, 73 éves korában a bácskai Újver- 
bászon meghalt.

A Molter lányok nem mentek férjhez. 
Mariska végig tanított és 1929-ben halt meg. 
A kisebbik lányuk, Judit, még édesanyjuk 
életében hunyt el; mindkettőjükkel a poros 
Bácska jellegzetes halála, a tuberkulózis vég
zett.

Emil — az öreg Molterék legidősebbike 
— sohasem heverte ki egyetemista fiának, 
Károlykának, drámai halálát. A tüdőbaj vitte 
el őt is. A jugoszláv hatóságok az egykori 
magyar postatisztet nem fogadták vissza ál
lásába. Feleségével, Christinával nagy nél
külözések közt élt. 1946 februárjában 
mindketten a verbászi lágerben pusztultak 
eL

Károly fiuk magas kort ért el; 91 éves ko
rában, 1981. november 30-án halt meg. Szüle
tésnapján temették el, Marosvásárhelyen.



HELIKON

A HALLGATÁS SZUNBTEI szerkeszti e g y e d  e m e s e

A rútság körzete
Bodor Ádám regénye* passzív, 

majdnem mozdulatlan képek mö
gé rejtett világ, melyben realitás, 
groteszkség, abszurditás keveredik 
olyan mértékban, hogy már-már 
külön sem választhatók. Nyitva ha
gyott képeivel, villanásszerú meg
jelenítésével mindenki számára 
közöl: mondanivalója nem általá
nos és megmásíthatatlan: láthatsz 
benne bármit, rád bízatik. Rendel
kezhetsz befogadói szabad
ságoddal, a közlés ugyanis 
százarcú.

Megteremt egy világot: kis ál
lam, egyetlen határátkelőhellyel, 
ahol csupán csütörtökönként "lép 
be" egy-két dvil és a hússzállító tö
rök. Tehát a világ és külvilág közöt
ti mozgás minimális. Ugyanez 
mondható el a belső életről is: az 
emberek egymástól távol, magá
nyosan vagy családostól élnek; rit
kán találkoznak egy pohár 
denaturált szesz vagy egy sakkpar
ti erejéig. Elvégzendő feladatuk is 
minimális, hiszen a kevés történés 
kevés cselekedetet von maga után. 
Egyszerűen léteznek, majdnem ve
getálnak. Rengeteg idejük marad, 
amit a természetben töltenek, néha 
elüldögélnek órák hosszat. Ez a 
gondolkodás ideje lehetne: de 
ilyesmire nem utal az író. A nézelő
dés felfogható gyönyörködésnek 
is: hiszen az őket körülvevő táj ha
sonló személyiségükhöz: zordsá
gával, hűvösségével, csendes 
szépségével.

Talán minden itteni ember szá
mára a természettel való kapcsolat 
a legmélyebb. Az illatuk növények 
illata, színeik ormok sötétsége, ola
jos csillogás. Ez az egymáshoz tar
tozás a személyközi kapcsolatokon 
belül is észlelhető: például a szerel
mi jelenetekben. A nők mindig a 
kinti világ életét hozzák magukkal 
szeretkezéskor. "Bőre, mintha víz 
csordogálna alatta, hűvös volt, ha
sa alól rég kipusztult a moha, csül
keink Roppantak, mint a 
borókagyökerek."

Ha filmként pergetem le ma
gam előtt a regényt, kétféle kép öt
vöződik bennem: George Orwell 
1984-ének egy-egy jelenete és Tar
kó vszkij-féle színek meg mozdula
tok. Bodor Ádám is a legapróbb 
jeleneteket hangsúlyozza, "egy sze
derindát, egy sítalp nyomát, egy 
magasban keringő denevér-eser
nyőt. Minden képnek megvan a 
konnotációja, a szépség mögött a 
groteszk, az élet mögött a halál: az 
esernyő Puiu Borcan ezredes "ma
radványa" — csak ennyi létezik 
mozgóként belőle. Az ember halott, 
és emlékét is meghalásra szeretnék 
ítélni: "Hm. A halott ezredes nem 
ezredes."

A táplálékul szolgáló bogyók 
mindig a félelmet is tartalmazzák; 
ha jön a csonttollú madár és meg
dézsmálja, akkor érkezik a tunguz 
nátha is. Es akkor megint halál. Si
nistra körzetben a halállal az azt

megelőző létezést is tagadni akar
ják a feljebbvalók. Még végtisztes
ségben sem részesülnek a lakók. A 
hullát odaszegezik a földhöz, ma
darak martaléka lehet.

Talán mert ennyire semmibe 
veszik valaki halálát, kialakult egy 
moralitás nélküli viszony az embe
rek között úgy mennek egymást 
feljelenteni, mintha szükségüket 
végezni indulnának. A másik em
ber sorsa nem az övék, talán csak 
pár mondat erejéig figyelnek rá. De 
saját személyüket és életüket 
ugyanennyire elhanyagolják: Seve
rin Spiridon felakasztja magát, s 
bár megmentik, az számára semmit 
nem jelent. Eldobni vagy vissza
nyerni az életet — mindegy. Aho
gyan elvenni és visszaadni is 
mindegy.

Mindezekből úgy is tűnhet, 
hogy ezek az emberek érzéketle
nek. Nem, csak a felszínen nem je
lentkezik semmi. A felszín az 
tulajdonképpen feladat: munka
végzés, hatalom szolgálata. Mögöt
te van az ember. Furcsa, ahogy 
egyéniség nélküli emberek körülí
rásával teremt egyéniségeket az író: 
a nem tevés is tett, a nemmondás is 
vélemény, a nemlátás is érzékelés. 
Az embereket hurok veszi körül, 
Sinistra-huroknak nevezném.

De az ember mégiscsak ott van; 
még akkor is, ha fertőzött társait 
felgyújtják, ha a szerelmet és élet
társat "kiutalják" neki, ha elfogadja 
a maximális ellenőrzöttséget és 
korlátozást Mindig merít valami
ből erőt egy idegen megjelenésé
ből, aki ha többet nem is, 
kíváncsiságot ébreszt benne, talán 
szimpátiát is. Ez a helyzet a vörös 
figura megjelenésével is; az embe
rekre hat a másság; feketék, barnák 
között a vörös izgat. A színek ma
guk beszélnek, de a szövegössze
függés is utal erre. Nekik is van egy 
vörösük, ez is kivétel: kitűnik haja 
színével, világító szemével, nyolc
évesen kialakuló szerelmével. Még 
a hivatalos szervek is törődnek ve
le: legalább az ügy kivizsgálását el
rendelik, ha nem is kíváncsiak az 
eredményre.

Késztetés van bennük, hogy fi
gyeljenek a környezetre. S ha ők 
maguk "azonosak”, akkor lesni kell 
mindenkit, aki más. Remény, hogy 
tőlük származik valami új? Lehet. Á 
hatalom célja, hogy mindenkiből 
szürke gúnárt vagy hegyi vadászt 
neveljen; hogy név nélküli, identi
tás nélküli alárendeltekké váljanak, 
akiket megfigyelés alatt nem kell 
tartani, mert nem okozhatnak csa
lódást, nem szerezhetnek meglepe
téseket. Irányíthatóak, megsem- 
misíthetőek bármikor. Ha például 
irataid elvesznek, megszűntél szá
mukra, elmehetsz, eldobhatod 
fémlapocskán volt álnevedet, felve- 
heted az eredetit, vagy a következő 
álnevet, mindegy. Lényedet cserél
heted, mint a dobrini emberek a 
kapcájukat

M olnár Dénes: A ház

Olyan világ ez, ami borzongást 
kelt. Kik ezek? Emberek? De hát 
ember az, aki csupán ösztönösen él, 
nem ragaszkodik sem szabad
ságához, sem méltóságához? Itt 
nem találunk együttérzést, barátsá
got. Minden olajozottan működik. 
Ha figyelembe vesszük azt is, hogy 
az író erdélyi származású, akkor 
lokalizálhatjuk a történetet. Romá
nia, a régi rendszerben. De ha ezt 
megtesszük, akkor lassan banálissá 
válik minden. Számomra így veszí
tene értékéből a regény.

A megjelenített gondolatok an
nál mélyebbek és általánosan em
berekre vonatkozóak, hogysem 
leszűkítsük őket egyetlen térség 
embercsoportjára. A történtek el- 
vontakoztatása a térbeli és időbeli 
kötöttségektől mindenki számára 
megközelíthetőbbé teszi az írást: 
egyetemesebbé válik. Ezt még az is 
megerősíti, hogy Sinistra körzet 
"állja a sarat": már megvolt, amikor 
Bodor Ádám odaérkezett, és évek 
múlva, amikor visszalátogat, még 
mindig működő világot talál. Ilyen 
körzetek bármikor, bárhol felbuk
kanhatnak, nem ítéltetnek halálra, 
esetleg reinkarnálódnak máshol. A 
nevek is utalnak erre: zsidók, örmé
nyek, románok, szlávok vegyes 
megjelenítése olyan, mintha szét
szórnád a körzet magját minde
nütt. Mintha genetikailag örököl
hető lenne Sinistra' létezése ellen 
nem lehetne tenni semmit. Dühöt 
vált ki belőlünk minden, lebecsü
lést és undort Ami szép benne, az 
is a visszájára fordul: a szerelem 
átalakul a nőiség megcsonkításává, 
a munka szolgálattá, az ember ál
lattá, a halál megcsúfolássá, az élet 
megalkuvássá. A degenerálódás 
esettanulmánya a regény. Minden 
hős deklasszálódik: a szánalmat 
keltő törpe tettei miatt undorító; el
árulja a nőt, aki segítségére szorul. 
Még aki képes elmenekülni, az is 
jellem télén: Nikifor Tescovina pén
zért eladná gyermekét, Andrej Bo
dor a menekülésért otthagyja az út

szélén szerelmét. (Visszatérése 
után pedig semmi sem utal arra, 
hogy anyagiakon kívül gyarapo
dott volna.)

Az emberek más vidékre is ma
gukkal viszik az itt szerzetteket. 
Olyan bélyegként van meg rajtuk 
az a pár év vagy fél élet, mint aho
gyan a természet megőrzi az ő nyo
mukat. Coca Mavrodin halott 
testéből rendjeles rongykupac lesz, 
a magát karóba húzó iker után ki
sebb lesz a kerítés, az üszkös fa őrzi 
a felgyújtottak nyomát.

A  kommunikációelmélet szem
pontjából vizsgálva a művet, meg
figyelhetjük, hogy érvényes rá a 
szöveg lezáratlanságának tétele: a 
képek nyitva hagynak leírást, pár
beszédet; a cselekedeteknek is csu
pán kezdő motívumait ismertetik. 
Következik ugyan ebből végkifej
let, de az nyelvileg nem megjelení
tett (a befogadó érzelmi 
hozzáállásának és figyelmének in
tenzív igénybe vétele).

Az előadó státusa is változó: 
Andrej első személyben mesél, de 
néha szinte érthetetlenül áttér a 
harmadik személyre. Legtöbbször 
olyankor, amikor aljas, elítélendő 
cselekedetet hajt végre. Ilyenkor 
magát az útkaparó Andrej Bodor
ként emlegeti.

De ugyanez áll az időhasználat
ra is: mát, jelen, jövő egyvelege a 
regény, a többször bemutatott ké
pek keretszerűséget kölcsönöznek 
neki. De sugallják azt is, hogy az 
események folytonosan átértéke
lődnek az idő folyamán. Ezek 
mind, ha burkoltan is, de tartal
maznak elutasítást vagy legalábbis 
szégyent az elkövetettek miatt. Lá
zadásnak azonban ez sem fogható 
fel.

Retorikai eszközöket is használ 
Bodor Ádám. Az előbb említett vö
rösön mintáz érzelmi kategorizálás 
módján kívül, elbabrál egy-egy 
oxymoronnal, vagy a hegyi vadász 
szünekdochéval - ahol a foglalko
zás jelöli a személyt, így jellegtelen 
tömeggé alakíthatók hús-vér embe
rek...

A Sinistra körzet olyan, mint egy 
rémálom, mint a rút mindenféle 
megteremtése. De mivel a rútság
nak is megvan a maga esztétikája, 
itt is felfedezhetjük a szépet, még 
ha elvétve vagy a csonkítás szándé
kával leírtán is.

Nincs olyan világ, amelyben 
semmi szép nem létjogosult Ez 
persze nem ok arra, hogy bárkit 
vagy bármit pozitívan értékelhes
sünk a regényen belül. Ami a töké
letességet megközelíti, az a regény 
stílusa: kis fejezeteivel történetet te
remt a cselekmény-villanásokból, 
olvasmányossá és egyben nagyon 
méllyé teszi a Sinistra körzetet

Olyan regénnyé, amely mellett 
reakció nélkül nem lehet elmenni. 
És megteremti az olvasóban az 
igényt, hogy másnak vagy legalább 
saját magának megfejtse ezt a reak
ciót

GERGELY ZSUZSAt /Bodor Adám Sinistra körzet Mag
vető Könyvkiadó. Budapest, 1992
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HELIKON

EGYED ÁKOS

EGY ÖRÖK ÚJRAKEZDŐ
Csutak Vilmos élete és munkássága II.

Befejezőrész
A Székely Nemzeti Múzeum 

igazgatója
C su tak  Vilmost 1916-ban b ízták  m eg  a Székely 

N em zeti M úzeum  igazgatói teendőinek végzésé
v e l  E feladatot egy ideig  László Ferenccel együtt 
végezték.

A  sepsiszentgyörgyi Székely N em zeti M úzeum  
m űködése  a v ilágháború  végéig  szünetelt. É pülete
iben katonai járványkórházat rendeztek  be, m ajd  
1918 telén a rom án  katonai hatóság  foglalta le. A 
m ú zeu m  vezetőségének tehát az vo lt a  legsürgő
sebb feladata, hogy  a Kós K ároly álta l tervezett s  az 
1910-es években ép íte tt épü le tegyü ttest visszasze
rezze, az in tézm ény  sajátos jogi helyzetét az illeté
kes hatósággal elism ertesse s tevékenységét enge
délyeztesse. C su tak  m eglepő  racionalitással láto tt 
m unkához, és az  eredm ény  nem  
m arad t el. 192Ö tavaszán  a Szé
kely  N em zeti M úzeum  épületét 
v isszaad ták  eredeti rendeltetésé- 

4 nek, s m ég  azon  a nyáron  a m ú 
zeum i m unkaközösség  a kiállítá
si anyago t m á r  a szakem berek és 
á tu tazók , m ajd  1921-től a nagy- 
közönség  szám ára  is lá thatóvá 
tette.

A z újrakezdés p rob lém áit a 
vüágháború  u tán  a m ú zeu m  ész
re v e h e tő e n  k ö n n y e b b e n  m eg  
tu d ta  oldani, m in t a kollégium ; 
azon tú l, h o g y  m ás-m ás állam i 
s tru k tú rán ak  vo ltak  alárendelve,
.ez több sajátos tényezővel m a 
gyarázható . A legfontosabb m in
den  bizonnyal az  volt, hogy Lász
ló  Ferenc m ár korábbi erősdi ása
tá sa iv a l am elyek a p rem ükénéi 
k u ltú ra  em lékeit hozták  felszín
re, nem zetközi h írnevet szerzett.
Ez a tény, va lam in t gyűjtem énye
in e k  k ü lö n leg esség e  és értéke  
nyom ott a legtöbbet a m érleg  ser
penyőjében akkor, am ikor a h a tó 
ság  a székely m ú zeu m  elism eré
sét és tevékenysége engedélyezé
sét m érlegelte. A  sepsiszentgyörgyi m ú zeu m  leg
főbb tám ogatója a rom án  ku ltú rpo litika részéről a 
T .úzeum felügyelő  A lexandra  Tzigara-Sam urcas, a 
bukaresti N em zeti M űvészeti M úzeum  igazgatója 
volt, aki az 1910-es évek óta ism erte  az  erősdi régé
szeti feltárást, és az o tt előkerült leletanyagot a 
rom án  történelem  szem pontjából is nagyon fontos
n ak  ítélte m eg. A m ikor errő l a k irály t is sikerült 
m eggyőznie (aki egyébként m á r 1920-ban m egláto
gatta a Székely N em zeti M úzeum ot), a helyi szer
vek  is ha jlandónak  m u ta tkoz tak  arra, hogy békés 
v iszonyt ta rtsanak  vele. A z állam i ellenőrzés term é
szetesen ennek  a v iszonynak  végig sarkalatos pon t
ja volt.

C su tak  V ilm os m in t m űvelődéspo litikus és 
m úzeum igazgató  a Trianont követó változás u tán  is 
arra törekedett, hogy  a Székely N em zeti M úzeum  
az új po litikai viszonyok közt is m egőrizze eredeti 
jellegét és célját. Tehát a székelység múltjának s műve
lődési életének fontos intézménye legyen. Ennek term é
szetesen az vo lt az  előfeltétele, hogy a m úzeum  
továbbra is a székelység köztu lajdonában  m arad 
jon s anyagi fenntartásáról a vezetősége képes le
gyen go n d o sk o d n i

N os, a tulajdonjog kérdése különösebb nehéz
ség nélkü l m egoldódott, m ivel az  ilyenszerű alapít
ványi vagyonokat sem m ilyen törvény nem  sajátí
to tta  k la  m ú zeu m  m in t önálló jogi szem ély  m űkö
d ö tt tovább. M inthogy azonban  rendszeres állam i 
tám ogatást nem  k ap o tt (csak három  alkalom m al

összesen 30 000 lej segélyt az erősdi ásatások ú jra
kezdéséhez s 30 000 lej hadikár-segélyt az épület 
helyreállításához), az  anyagi a lapok  előterem tése 
súlyos teherként nehezedett a vezetőség vállára. 
Igaz viszont, hogy a m agyar egyházi és gazdasági 
intézm ények, valam int m agánosok jelentős pénza
dom ányokkal járu ltak  hozzá a m úzeum  fenn tartá
sához.

A fenntartás és m űködés legfőbb eszköze és 
biztosítéka az új helyzetben is a M ikó Kollégium 
m al való szoros kapcsolat m aradt.

Em lékeztetünk arra, hogy 1890. szeptem ber 11- 
én  a Székely M ikó K ollégium  elöljárósága és a Szé
kely N em zeti M úzeum  felügyelő bizottsága szer
ződést kötött, am elynek értelm ében a kollégium  
m agára vállalta a m úzeum  gondozását. Ezt a m eg
állapodást 1914-ben, tehát a m úzeum i épület elké
szü lte  u tán  is m egerősítették, de  kérték a felettes

hatóságot, hogy a naggyá nő tt m úzeum  szám ára 
kü lön  igazgatói állást engedélyezzen. Erre 1916- 
ban  kerü lt sor. A kollégium  és a m úzeum  további 
kapcsolatának kérdését a főhatalom változás u tán  
először 1920. augusztus 25-én tárgyalták  m eg, am i
kor a m úzeum i választm ány arra kérte a kollégium  
vezetőségét, hogy nyújtson tám ogatást ezu tán  is a 
m úzeum nak.

M ivel a m úzeum  m ásfél év óta nem  kapo tt 
állam segélyt, anyagi ügyei teljesen fedezetlenek—  
jelentette be az igazgatói beszám oló. Ez alatt az idő  
alatt a m úzeum i vezetőség csak a gyűjtem ények 
őrzésére s a szokásos adm inisztrációs feladatok^el
végzésére tu d o tt vá lla lkozn i H ogy m űködését szé
lesebb téren folytathassa, a vezetőség javasolta a 
kollégium  elöljáróságának "m int a Székely N em ze
ti M úzeum  gyűjtem ényeit az alapítástól kezdve 
állandóan őrző és gondozó  hatóságnak, hogy a 
M úzeum  legszükségesebb fenntartási költségeinek 
fed ezésé re  sa já t k ö ltség v e téséb en  g o n d o sk o d 
jék, vagy ha ez a gondoskodás m ódjában nem  álla
na, indokolt kéréssel forduljon az igazgató tanács
hoz", hogy  az segélyt utaljon ki.

Valóban így történt; a kollégium  elöljárósága 
akkor nem  tu d o tt anyagi fedezetet n y ú jtan i ezért 
felettes hatóságához fo rdu lt segítségért. De tovább
ra  is fenntarto tta  a kollégium -m úzeum  szim biózist, 
s am ellett, hogy a m úzeum őri teendőket legjobb 
tanárai látták  e l  a későbbiekben m ár anyagilag is 
segítette a m úzeum ot. 1925-ben példáu l 40 000 lej

kölcsönt nyújtott, hogy  "ezzel a tényével is kifeje
zést adjon a m ú zeu m  kulturális m unkájának  b izto
sítására irányuló  állandó  akara tának  és annak  a 
szerves kapcsolatnak, am elyben a K ollégium  és a 
M úzeum  eleitől kezdve állo ttak  és állanak".

Bár lényegében véve a m ú zeu m  anyagi ügyeit 
tartósan  nem  sikerült m egoldani, s am int C sutak 
Vilmos írta az egyik m úzeum párto lónak , m űködé
sét "közös ingyen m unkával kell fenn tartanunk”, a 
M ikó K ollégium  m in t pa trónus in tézm ény teljesí
te tte  kö te lességé t Érmek tu lajdonítható , hogy  a 
m úzeum  m ár az 1920-as évek elejétől ism ét m eg
kezdhette  rendszeres tevékenységét.

M üyen eszm ék, elgondolások vezették  C sutak  
Vilmost m úzeum i m unkájában?

M indenekelőtt azok, am elyeket m ég a m úze
um alap ítók  m egfogalm aztak  a XIX. század utolsó 
harm adában , s am elyeket 1908-tól m in t m úzeum őr 
legjobb tudása s akarata szerin t m aga is nem  Ids 
eredm énnyel szolgált. R agaszkodása és hűsége az 
in tézm ény eredeti céljaihoz nem zetiségi m űvelő 
déspolitikájának alapját képezte. A m úzeum i tevé
kenységének legau ten tikusabb  forrásaként is fel
fogható 1929-es Emlékkönyvben erőteljesen hang
súlyozta az  alapítólevél u tán : a m úzeum  célja, hogy 
"a m últ em lékei irán ti kegyelet a székely népnél is 

m inél inkább fejlődjék, a történel
m i ön tudat, a nem zeti becsérzés a 
m últ bővebb ism eretéből folyólag 
ezen rétegben is em elkedjék, sze
retett székely n ép ü n k  haladásá
n ak  a m ú zeu m  útján  is tért ny is
sanak, s m űvelődésének  segédke- 
z e t  n y ú j t s a n a k " .  T o v á b b á , a 
m úzeum  tevékenységétől m ind
össze "azt rem éli hogy am ikor tu 
dást nevel, lelket nem esít és ízlést 
finom ít, m inden  látogatóját hall
g a ta g o n  is a rra  fig y e lm ez te ti, 
hogy tisztelje s áldja szüleit, kik
nek  életét, s becsülje m eg  őseit, 
k iknek m űvelődését köszönheti. 
Becsülje m eg  és szeresse az t a föl
de t, m elyben  ősei p ih en n ek , s 
folytassa azt a kulturális m unkát, 
am elynek m a m űveltségünk  ál
d á sa it kö szö n h e tjü k . V égül is
m erje m eg, hogy  tudato san  m eg
becsülhesse m últunkat, értse m eg 
jelenünket, hogy bizalm at és re 
m énységet m eríthessen a bizony
talan jövő irá n t"

G ondo latv ilágában  és tö rté
nelm i tuda tában  a székelység a 
m a g y a r  n é p n e k  k ü lö n , sajátos 

m últta l és eredeti m űveltséggel rendelkező cso
portja, ezért szerin te a Székely N em zeti M úzeum  
feladata a székely sajátosság feltárása v o lt  A nnyi
ra, hogy  nála ez m ár-m ár túlzásba m enő külön 
hangsúlyt kapo tt pé ldáu l a "székely nem zet" gya
kori em legetése á lta l am i az 1848-as forradalom  
u tán  term észetesen anakronisztikusán hato tt.

De C sutak  Vilmos a hagyom ányos funkciók 
hangsúlyozása m ellett jól felism erte az  új helyzet
ből következett fe ladatokat is. E lgondolása szerint 
a sepsiszentgyörgyi m úzeum  alapvető feladatai 
közé tartozo tt a székely történelm i em lékek bem u
tatása a rom án népnek, valam in t a szász lakosság
nak, hogy  ezáltal nagyobb m egértést és m egbecsü
lést vívjon k i a székelység m últja és jelene iránt. 
Továbbá vallalta a székely m űvelődés em lékeinek 
b em u ta tásá t a kü lfö ld i érdeklődőknek is. Tehát 
am ikor a székely m ú lt em lékeinek in tézm ényeként 
fogta fel a Székely N em zeti M úzeum ot, távol állt 
tőle m inden  elzárkózási törekvés, s a történelm i 
m últhoz is korszerűbben  viszonyult, m in t koráb
ban, keresve azokat a kapcsolódási pontokat, am e
lyek "a rom án  népnek  [...] s a vele századok  óta 
gyakorta érin tkező székely népnek  a küzdelm es 
m últjára, valam int a két n é p  történelm i, gazdasági, 
jogi és ku lturális összeköttetéseire is igen gyakran 
valóban m eglepő világot vetnek". A m int lá tn i fog
juk, ezt az elvet követte tudom ányos m unkásságá
ban  is.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Ifjabb Heltai Gáspár
könyvet ajándékoz a jezsuitáknak

Ifjabb Heltai Gáspár, maga is könyv
nyomtató, akárcsak író-reformátor apja, Ko
lozsvár "hűtős polgára", 1603. június 12-én 
egy szerény kiállítású, csaknem nyolcszáz 
oldalas könyvbe szép egyenletes betűkkel, 
látszólag sietség nélkül, talán este, amikor 
már elpihent a népes család, bejegyzi nevét 
a címlevélre: Caspar Helthi typographus Colos- 
vár. 1603. 12 Junij. A kötetet vörösesbarna, 
túlérett kajszibarack színű keménypapírba 
kötötték, egyszerű vonaldíszes fedőlapjába 
nem sajtolta bele az első tulajdonos, a beköt
tető névbetűit, amint az máskülönben szoká
sos Európa-szerte. (íme, a paperback őse, a 
XVII. század elejéről!)

A mű szerzője Tomaso Bozio (latinos for
mában: Bozius), a római Oratorio kongregá
ció presbitere, egyházi szem ély, több 
történeti és egyháztörténeti munka fáradha
tatlan írója, 1603-ban még életben van; Heltai 
uram tehát kortárs szerző munkájával gaz
dagíthatta könyvespolcát, ami a XVI. század 
végi, XVII. századi erdélyi viszonyok között 
mindenképpen figyelemre méltó, ugyanis a 
kispénzű erdélyi diákok, a Nyugat-Európá- 
ban megforduló peregrinusok inkább a ré
gebbi, tehát olcsóbb könyveket 
vásárolhatták meg a maguk gyönyörűségé
re. (Tapasztalataink szerint a XVII. század 
vége előtt ismeretlen volt a bibliofil körök
ben az antikvárérték fogalma, a könyvet friss 
tartalma, informádógazdagsága alapján ér- 
tékelték-árazták föl a kereskedők és a gyűj
tők.)

Bozio Tamás 1610-ben hunyta be szemét. 
Az urbinói hercegségben szüle
tett, de Christian Gottlieb Jöcher 
mindentudó GELEHRTEN-LE- 
XICON-ja nem tünteti föl— ada
tok hiányában — a jeles 
történész és teológus születési 
esztendejét. Felsorakoztatja vi
szont — sokat sejtető eíc.-val zár- 
va a szerző  oeuvre-jének  
jegyzékét — műveit, köztük azt 
is, amelyet Heltai Gáspár szer
zett meg 1603-ban: DE RUINIS 
GENTIUM ET REGNORUM 
(Köln, 1598). A témájánál fogva 
viszonylag népszerű munka, 
miként címéből is kihámozható, 
a történelem folyamán elbukott, 
romlásba hullott országok és né
pek históriáját tárja föl a bibliai 
időktől kezdődően a szerző szá
zadáig. Lengyelország ragyogá
sa és hanyatlása kapcsán Bozio 
figyelmét Magyarország sem 
kerüli el. Mi másról szólhatott 
volna, mint Mátyás király rene
szánsz uralkodásáról, majd az 
ezt követő gyors romlásról? (A 
magyar história e korszakáról, 
ha nem máshonnan, ifj. Heltai 
Gáspár már csak kolozsvárisága 
okán is többet tudhatott, hiszen

atyja Antonio Bonfini munkáját 
magyarra fordította, átdolgozta 
és a maga költségén a családi 
nyomdában kisajtolva, özvegye 
1575-ben megjelentette.)

Az ifjabbik Heltai Gáspár 
könyvtáráról nem tud a minden 
apróságot szorgalmasan jegyző 
szakma. Jelentősebb kockázat nél
kül feltehető azonban, hogy több 
könyve volt óvári otthonában, 
mint az átlag kolozsvári dvisnek. 
Apjától-anyjától örökölte, maga 
szerezte és vásárolta, nem is szól
va saját kiadványaikról, melyek 
még évekig hevertek raktáron, 
míg valamennyi példány elkelt, 
vagy Báthori Zsigmond fejedelem 
szentháromság-tagadó és felfor
gató tartalmuk miatt máglyára 
nem vonta némelyiket, mint az 
1598-ban, minden árulkodó jel 
nélkül kiadott Enyedi György- 
féle EXPLICATIONES-t, mely az unitariz 
mus tanait számlálta elő a szentírásban fel 
lelhető említések alapján.

Figyelmünket egyfelől a possessor-be- 
jegyzés időpontja köti le, ugyanis az 1603-as 
esztendő Kolozsvár életében igencsak gyöt- 
relmes hónapokat jelentett, midőn az éhín
ség és pestis, a hadak dúlása és a 
zsindelyekre felröppenő vörös kakas pusz
títja a kincses várost és határát, midőn a 
könyvvásárlás, az olvasás teljességgel a hát
térbe szorult, elenyészett. Igaz, Erdélyben

Betűöntő a XVI. században

K önyvkötő m űhely  a XVI. században

másutt sem kedvezett az idő az efféle szóra
kozásoknak, nem csoda hát, ha a Heltai- 
nyomda 1601 és 1605 között egyetlen  
könyvet sem adott ki. Az emberek nem "ma
gokat múlatták", velük űzött véres tréfát az 
elemek elszabadulása, a zsoldoshadak és 
pogány ok portyázása.

Heltai Gáspár nevét valaki fekete tussal 
áthúzta, igyekezett olvashatatlanná tenni, s 
a tiszteletre méltó nyomdászmester posses- 
sor-bejegyzése fölé újabb tulajdonos neve 
került: Collegii Socjietatis] JESV  CLAÍiDJIO- 
POLITANI] 1604. Ilyenformán a históriás 
könyv jószerivel meg sem melegedhetett az 
óvári Heltai-házban, máris továbbvándo
rolt, és a kolozsvári Jezsuiták Kollégiumá
ban kötött ki 1604-ben.

E két időpont és bejegyzés közötti össze
függést kíséreljük meg feltárni történeti és 
pszichikai indítékok, tények és, miért ne, 
sejtések segítségével.

1602 őszén Báthori Zsigmond a kivérzett 
Erdélyt végleg maga mögött hagyta. Az ma
lom névleg Rudolf császárra szállott, ám a 
császár úr messze volt, itt most Basta gene
rális, a zseniális albán-olasz hadvezér, az 
amorális diktátor ül a porba sújtott ország 
nyakán. Számottevő belső ellenállás már se
hol sincs: Zsigmond Sziléziában, Mihály vaj
da halott, fejét hűséges embere egy  
havaselvi kolostorba menekítette, a nemes
ség megfélemlítve udvarházaiban lapul 
vagy az országgyűlésen bólogat, Bocskai 
sértetten Biharban duzzog, Székely Mózes, 
a fékezhetetlen kalandor valahol Karánse- 
bes alatt a török császár kegyelemkenyerén 
rág. Csend van és fogas tél, remény is alig 
pislákol, hogy változhat még valami ide- 
benn.

De alig sarjad a fű 1603 márciusában, 
mikor Székely Mózes török és tatár segítség
gel, Bethlen Gábor nevű hívét előreküldve, 
betör az ájult országba, és gyors diadalmé1  

netben néhány hónap alatt kiveri a németet
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Erdély nagyobbik részéből. A Kolozsvárott 
hátrahagyott császári őrség még tartja magát 
ideig-óráig, a városi tanáccsal egyezkedik, 
ám midőn Székely hadai június elsején Sza- 
mosfalvára érkeznek, a város falai alá, a csá
száriak szabad elvonulást kérnek, és 
sértetlenül húzódnak ki Kolozsvárból Szat- 
már felé. A városi polgárság fegyveresen né
zi v ég ig  a H íd kapun át 
Idporoszkáló németeket.

Ez 1603. június 9-én tör
tént, egy hétfői nap délelőtt
jén.

Még ugyanazon a napon 
délután négy óra tájban más
fajta tumultus támadt: az 
Óvárban és a város piacán, az 
utcákon gyülekeznek az egy
re hangosabban kiabáló pol
gárok és az ostrom elől a 
városba menekült parasztok, 
nemesek. Valamennyien a 
Farkas utca felé tódulnak. A 
célpont a Jézus Társaság főis
kolája, a Báthori István által 
1579-ben alapított kollégium 
és a jezsuiták temploma.

Az unitárius többségű  
magyar és német városlakók 
kedélyét napok óta— Székely 
Mózes megjelenésétől kezdve 
— izgatják, korbácsolják pap- 
jaik, Thoroczkai M áté és 
Gönczi Nyíró Pál prédikációi 
a templomban és az utcákon.
Régen elmúltak már azok az 
idők, amikor még bármiféle 
vita a hit és a város dolgairól 
zárt ajtók mögött zajlott, a re- 
fomádó óta Kolozsvár szinte 
állandó vitatkozástól hangos, 
az új vallások és a hitújítás 
buzgalma folytonosan hódít
ja és hódoltatja a lelkeket, és 
izgalomban tartja a kedélye
ket. A szalmaláng-indulatok- 
ból hamar valóságos máglyatűz lobbanhat 
föl, melyen szellemi értékek semmisülnek 
meg.

Minden rosszért és nyomorúságért, han
goztatja Thoroczkai és Nyíró, az elhúzódó 
háborúért a jezsuita atyák okolhatók, külö
nösen Báthori Zsigmond bizalmasa és gyón
ta tója, Alfonso Carillo páter, aki elfordította 
a fejedelmet a fél évszázados áldott békétől 
és a töröktől, az országot pedig a németek 
oldalára állította. Ez aztán temérdek szenve
dést zúdított a városra, az éhség Kolozsvár 
állandó vendége lett, s a protestánsokat sa
nyargatják. (Jól emlékezhettek a kolozsvári
ak arra is, hogy a város piacán az 
úgynevezett "törökös urak" feje a porba hul
lott nyolc-kilenc esztendővel korábban a fe
jedelem  parancsából...) Az ín séget a 
"háromságos atyák" fényűzése csak növelte. 
S miután az utolsó német katonától is meg
szabadult a város, de Székely Mózes hadai 
még nem léptek örökükbe, most kell csele
kedni, ez az a pillanat, amikor meg lehet 
szabadulni a jezsuitáktól egyszer s minden
korra.Flintákkal és csákányokkal, kapával, 
karddal és botokkal felfegyverkezve indul
nak hát a Farkas utcába, egymást biztatva, 
gerjesztve. (Milyen ismerős kelet-európai 
utcakép...)

A páterek kaptak ugyan jelzéseket, hogy 
készül valami ellenük — hiszen ők is nyitott 
szemmel, mindenre érzékeny füllel járkál

nak a városban —, s a  Tanácstól védelmet 
kémek magok és az oskola számára. Gely- 
lyén-Bogner Imre városbíró ajakbiggyesztve 
leszereli a nyugtalankodó csuhásokat Több
ször is kijelenti: képtelenségnek tartja egy 
támadás lehetőségét Azért mellékesen még 
utánaszól a nála ldlincselő rektornak: Ugyan 
mennyi gabonájuk van a kollégiumban, re-

verendissime? (Az aratásra még legalább 
harmadfél hónapot kell várni Erdélyben.)

Major (Maggiore) Péter rektor uram kité
rő választ ad: volna még egy kevéske, de az 
intézetben sok az éhes száj, minden mérő- 
nyire szükségük van tehát.

"N yilván besúgás folytán kiderült — állítja 
Veress Endre történész a jezsuiták védelmé
ben —, hogy a kollégiumban 300 nagykőből búza 
van, am i a városbíró szerint egy teljes esztendeig 
elegendő kétszáz embernek, m iután úgy szám í
tották, hogy egy ember beéri egy teljes évig másfél 
köböllel." (Egy köböl Erdélyben kb. 90 kilót 
nyomott.) A besúgó értesülése eléggé meg
közelítette a valóságos készlet mennyiségét, 
ugyanis a hivatalos adatfelvétel szerint 325 
köböl búza és 50 köböl liszt tűnt el szőrén- 
szálán a nagy fosztogatás alkalmával 1603- 
ban a kollégiumból.

A felhecceit tömeg megrohamozta a ka
pukat, kiemelte a helyükből, és beözönlött az 
épületbe. A szerzés mindennél fontosabb 
volt, csupán egy olasz atyát ütöttek agyon, a 
többieket "csak" bántalmazták, de sokkal 
jobban érdekelte a tömeget a kollégiumban 
őrzött nemesi kincsesládák tartalma, a temp
lomi képek, felszerelések, minden mozdít
ható jószág, sőt még a kövek és gerendák is. 
Lerombolták, szó szerint ízekre szedték az 
épület nagyobb részét.

Több szemtanú is papírra vetette a június 
9-i fosztogatás képét Giovanni Argen ti atya,
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a rend legutoljára Kolozsvárra érkezett tagja, 
hosszú olasz nyelvű levélben számol be ró
mai feletteseinek az eseményekről. Nem 
azon frissiben, csak augusztusban, amikor 
Krakkóban végre megszűnik az állandó fé
lelme. Levelét nyomban ki is adták, fontos 
propagandairat volt: ím, így bánnak az eret
nekek a jezsuitákkal, mutogattak ujjal Ko
lozsvár felé.

A krónikás Somogyi Ambrus értesüléseit 
Szamosközi István történeti beszámolója 
egészíti ki. A Pádovát megjárt Szamosközi 
személyes kárvallottja is a vandál támadás
nak: "A m it csak úgy hirtelenében nem  tudtak  
elcipelni, szekereken és targoncákon hordták el. 
E z u tán  változtattak hadviselési módjukon: a 
hadszínteret az éléskamrákból a könyvtári helyi
ségekbe tették át, és az egyházi, valam int a világi 
irodalomnak sok-sok termékét, m intha azok ellen 
esküdtek volna fel háborúra, valóban embertelen, 
még a törököktől és tatároktól sem tapasztalt bar
bársággal kezdték pusztítan i, szekercékkel és kar
dokkal hasoga tn i. E zek kö zö tt vo lt F lav ius  
Proculus Iustinusnpk a királyok és birodalmak 
kezdeteiről szóló kivonata (Epitome) is, egy ízlé
ses kiállítású hártyakézirat, am ely M átyás király 
budai könyvtárából holm i véletlen fo ly tán  sodró
dott hozzám , egész könyvtáram  legfőbb ékessége 
—  pedig a háborúnak emez örvénylő forgataga 
előtt nem  megvetendő gyűjtem ényem  volt — , és 
az ostoba tömeg fékevesztett tombolása fo lytán ez 
is e lpusztu lt. E zt a könyvet néhány hónappal 
ezelőtt az országos csapás előtt —  a kódexnek és 
magamnak rossz szerencséjére —  M arietti A n 
talnak, a tudós jezsuitának adtam kölcsön hasz
nálatra. "

Argenti atya a könyvesház sorsa felett 
siránkozva elmondja: a díszes köteteket tűz
re hányták, kútba vetették vagy fejszével ha
sogatták szét, de el is loptak jó sokat. Az 
1579-től összehordott, néhányszor elmene
kített, aztán újból visszahozott és folytono
san gazdagodó gyűjtem ény egyetlen  
délután enyészett el, fulladt sárba és porba. 
Még a legdicséretesebben azok jártak el— ha 
egy könyvtár megsemmisítésénél lehet fel
mentő ítéletet hozni —, akik ölszámra vitték 
el a könyveket

Befejező rész a következő számban

Iniciálék a kolozyvári nyom dában
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JÁNOSHÁZY GYÖRGY 
Egyedül

Csillag lehet csak ilyen egyedül, 
s egy másik csillag ilyen messze tőle. 
Esténként pára száll a dombtetőre, 
a megroggyant fű közt nem hegedül

víg tücsökbanda talpalávalót, 
nem csilingelnek kék virág-harangok, 
nem csilingel a konyhából a hangod, 
a Kozmosz néma, a világ halott.

Egy búcsúszó körülzárt kriptacsenddel, 
egy búcsúszótól körülfont November, 
didergő lettem, rémült és öreg.

Párnám helyett a telefont ölelve 
várok új szóra, üzenetre, jelre, 
a megváltásra:várom jöttödet.

Fekete lyuk az ég
Ahogy magányos talpalatnyi szikla 
biztonságába a hajótörött 
csimpaszkodik hullámtomyok között, 
míg örvény szívja, szél dühe taszítja —

a lelkem úgy kapaszkodik beléd: 
gyermekként sem virult számára éden, 
s szíveden kívül sem földön, sem égen 
nem várja nyulfészeknyi menedék,

lemorzsolódott jó barát, rokon, 
bedőlt minden fal, omladékokon 
kell mégis élni, tenni, nem pihenni —

fogd hát kezem: ez tart csak vissza még: 
fölöttem nagy fekete lyuk az ég 
köröskörül a semmi, semmi, semmi.

Magnókazetta
A hangomat, lásd, itt hagyom neked: 
pár régi verset új magnókazettán; 
karácsonyesteken előveszed tán, 
és hallgatod, elnémult éneket.

A tiedet viszem magamba zárva, 
hogy ott is majd együtt legyek veled, 
hová nem ér el, csak a képzelet, 
és Bach zenéjének szeráfi szárnya.

Tejútnak hívnak. Hűltgyöngyfényü pára, 
bolyongó semmi leszek nemsokára — 
de hangod megmarad örökre bennem;

roppant csillag-máglyákra könyökölve, 
elnézek a porszemnyi, messzi Földre — 
s Te szólsz velem a néma Végtelenben.

Az agyag a sarokban kovásznak megmaradt!
Hát már ő is, a derékhadhoz tartozó 

fazekasok legtehetségesebbje is onnan, 
a Sugoráról figyeli a szakadatlanul égő 
katlanok tüzét? Onnan túlról, a fazeka
sok örök kirakóvásáráról figyeli már a 
bokályok formáját, a kapuzábés, ökör
húgyos, csíkiszoknyás mintáját, s 
rosszalóan csóválja a fejét, ha a sárga 
festék apjától örökölt titkát az utódok 
elárulják?

Kérdések, amelyek ólomvégű ostor
ként csapkodnak körülöttük. Páll An
tal, 52 éves köröndi fazekas nincs többé 
közöttünk! Néhány héttel ezelőtt Ko

lozsváron még azért szurkoltunk, hogy 
a magyar állam vállalja fel kiváló népi 
fazekasunk veseműtétének költségeit, 
az életbenmaradáshoz szükséges vese- 
átültetést. Amikor már együtt volt az 
egymillió forint, amikor úgy látszott, 
Páll Anti tovább ontja remekbeszabott 
bokályait, fali tányérait, kulacsait, szí
nes csempéit, jött a lesújtó, a megfelleb
bezhetetlen hír: Korond híres fazekasa 
már csak onnan, a Firtos tövéből — ahol 
lehajtott fejjel, jaj, hányszor aludt el a 
Gondviselés! — igazít egyet a bokály 
peremén, s keveri az egészséget rombo
ló ólommázat. Mintha a testvér, a költő
festő Páll Lajos háromszoros jajkiáltása 
sikongana a köröndi ég felé:

"Vén mester, ha vérből 
mérted a m üved  
m iért adtad fiadat 
katlanok tüzének? "
Előttem a Róla, a családról szóló 

könyv, a beszélgetéseinket rögzítő 
magnószalagok sokasága. "Mert azt ta
nultam mindenütt, azt láttam minden 
nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát 
folytatják az utódok..." — vibrál emlé
kezetemben a Kós Károly-i idézet. Ko
rond nevét világgá vitték cserepei. 
Ebben Páll Antalnak a leghálásabb sze
rep jutott: csak odaült a korong mellé, s 
kezében megformálódott a ritka szép
ségű bokály, hamiskorsó, gyertyatartó. 
Ki tudná hirtelen felsorolni, mi minden 
került ki értő kezei közül? Páll Antal az 
édes anya tejjel szívta magába a fazekas
ság imádatát.

Amikor sorsosai kapusnak, éjjeliőr
nek, segédmunkásnak indultak vala
m elyik  építőtelepre, Páll Antal 
megmaradt fazekasnak, s úgy rúgta a 
korong hatalmas tányérját, hogy csodá
jára gyűlt a fél Európa. Mondják, hogy 
Páll Antal bokályait egy élelmes keres
kedő 35-50 dollár között "vesztegeti", 
valahol a Niagara-vízesés környékén. 
Páll Anti olyan hűséggel ragaszkodott 
apja örökségéhez, a fazekassághoz, 
hogy töredékeiben is egyedüllállóan 
gazdag népművészetünkben alig van 
rá példa. Hívták Budapestre, Európa 
nagyvárosaiba, de ó  úgy ragaszkodott 
a sziknyos, követ termő Korondhoz, 
hogy azt — divatos kifejezéssel szólva 
— tanítani kellene.

Mert hitt abban, hogy decemberben 
"előjön a csodaszarvas", s ha ráfúj a fe
hér hóra, ezüstté lesz minden-minden. 
Balladás világ a fazekasoké: a legtöbb 
korongos a vérével gyúrja, formázza az 
agyagot! Tószeg, a felejthetetlen Tó
szeg, a Sóút — ahol hajdan fakó szeké
ren vitték Sófalva fehér kincsét! — w 
annyi nyelvi leleménnyel, ízes fordulat
tal áldotta meg az innen indulókat, 
hogy nyelvészek egész seregének egy 
életre szóló rejtvényt jelenthetne. "Ami
kor a bokályt virágozom, mintha öltöz- 
■tetném"— száll felém valahonnan, több 
évszázad távolából a fazekas és a virá
gozó örök intelme. Mert Korondon, 
ahogy a szólás is tartja: amióta világ a 
világ, mindig fazakaltak. Sereghajtó
nak, fazekasok reménységének indult 
Páll Antal. Még életében megérhette, 
hogy a népművészet szerelmesei egy
fajta Kába-kőnek tekintették a sóúti há
zat. A lig van olyan magyar a 15 
millióból, aki ne ismerné nevét, vérével 
festett bokályait!

Páll Antal élt 52 esztendőt! Bokályai, 
csodaszarvasai beépültek sok-sok csa
lád életébe. Talán boldog is lehetne: a 
fazekasság végre méltó helyet kapott az 
egyetemes művészet népeket és földré
szeket összekötő impozáns szintézisé
ben. Páll Antal mindent tudott, amit 
egy fazekasnak tudnia kell. Az ő titkát' 
immár néprajzkutatók, a művészet tu
dós szakemberei kutatják. Halálával az 
egyetemes magyar népművészet lett 
szegényebb. Vajon, nem áltatjuk ma
gunkat, amikor így búcsúzunk tőle: az 
agyag a sarokban kovásznak megma
rad? Titokban hisszük, hogy az a kékes- 
szürke agyag továbbra korondiak 
ezreit tartja fogva.

TÓFALVI ZOLTÁN
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‘KP&LX —
A  legújabbkori franda-magyar kapcsolatok sorsa és rend

szere szorosan összefügg az irodalmi és kulturális érintkezés 
köreivel. Az elmúlt másfélszáz esztendőben Európa minden 
tekintetben többször is újra és újjá szervezkedett; hogy ebből 
mikor, hol, miért, melyik nép, nemzet szövetkezésének, ellen-, 
illetve rokonszenvének kombinációja maradt ki vagy dominált, 
azt se mindig a politika határozta meg. Élő példa erre, hogy 
miközben a magyar március 15 gyújtószikrája, bátorítója is a 
párizsi negyvennyolc (miképpen "vigyázó szemüket" a válto
zás hívei már 1789 óta a francia etalonra vetik) — 48-ban hiába 
vezettek úgyszólván hódoló küldöttséget a magyarok Lamar
tine elé, a költő-miniszter szép szellemes szavakkal válaszolt, s 
Franciaország segítsége kimerült abban, hogy hajlékot nyújtott 
a magyar emigrációnak is. Csupán a képzelet játszadozhat el 
azzal is: mi lett volna, ha a forradalom költő-minisztere Petőfi, 
s elé járul a szövetség ajánlatával a másik fél.

A z emigráció meghozza a következő évtizedek nagy sze
mélyes kapcsolatainak áldásait: Teleki Sándor és Orbán Balázs 
Victor Hugóval osztozik a száműzetésben, s az Almanach des 
Éxiles-ben megjelenik az aradi gyásznap története, a Nyomorul
tak írójának leánya cifraszűrből varrt menyasszonyi ruhában 
megy férjhez, Horváth Mihály Proudhonnal, Montalembert-el 
és Tocqueville-el barátkozik, Irányi Dániel Michelet-vel jön 
össze Degerando özvegyének, Teleki Emmának házánál. Ez a 
Franciaország akkor a szabadságért elvérzett Magyarországért 
lelkesedik — így változik hirtelen a kép: az egykori keleti 
"feudális zsarnokból" a liberális eszmék vértanúja lesz az egy
kori nyugati "feudális zsarnokság" országának szemében. Mi
chelet, a legköltőibb nyelvű francia történész rajong Hunyadi 
Jánosért és kései utódaiért. És ekkor válnak Petőfi buzgó apos
tolává egyesek.

A regényes magyarbarátság, melyért Berlioz szilajsága je
gyében a magyar pusztákra viszi el Faustját, és Kossuthot a 
legtúlzóbb romantika alakjai közé keverik, Madame Juliette 
Adam körének politikai színezetű érdeklődésében válik érde
kessé. Szalonjának lelkesedése egyenlő Garabaldiért és Kos- 
suthért, olyan nagy nevű magyarokkal tart kapcsolatot, mint 
Tűit István és Munkácsy Mihály. Ösztönzésére a párizsi ope
rában magyar ünnepséget rendeznek, s egy alkalmi költemény 
Roland "tejtestvéreként" üdvözli Toldit! Nagy visszhangot kelt 
a kiegyezés utáni, de mégiscsak Habsburg országban az, hogy 
"Franciaország ott fogja találni Toldit, amikor Roland riadót fú 
a szabadság csatakürtjébe"...azok ellen, akik útját állják "a vi
lágbéke köztársaságának". Ezzel veszi kezdetét az évtizedes 
kölcsönös ünneplés, vezércikkek és pohárköszöntők szakadat
lan sora, alkalmat adván, mint mindig történelmünk során, 
hogy a sötéten gondolkodók amolyan szabadkőműves tünte
tésnek tekintsenek minden közeledést Párizs felé. A franciák 
egy kicsit egzotikumra kíváncsibbak a kelleténél s a vendéglá
tók a kelleténél buzgóbbak, mikor Lesseps (a Szuezi s a Pana
ma-csatorna építője) küldöttség élén megjelenik az 1885-ös 
kiállításon. Két hét alatt 19 díszebéden 233 ünnepi beszéd, 
tokaji és lovasbandériumok. A pohárköszöntők a vidéki állo
másokon hajnal felé sem ritkulnak, de most már az asztal 
tetejéről szavalnak a felhevült politikusok és lapszerkesztők, s 
a Nemzeti Múzeum díszterméből halomszám kell kisöpömi a 
földhöz vagdosott poharak cserepeit. Komolyabb képet csak 
Madame Adam rajzolt a Patrie Hongróise-ban: a magyar táj, 
magyar irodalom és politikum hármas látványa ebben a 
könyvben nyílik meg először a francia közönség előtt, de sajtó- 
visszhangja eléggé mutatja, müyen reménytelennek látták Pá
rizsban Magyarország jövőjét: "Ha megmarad a dualizmus, 
Lengyelország sorsa vár reá. Ha visszaszerzi függetlenségét, a 
nemzetiségek martaléka lesz...” S ezek a nemzetiségek mind 
szívesebben látott vendégek Párizsban, a revanche szelleme új 
irányba szövi terveit, hogy ágyat vessen a majdani irredentiz
musnak... Pár évtized múlva annak a megtört, csalódott öreg
asszonynak, akiért Qémanceau katonai autót küld, hogy jelen 
lehessen a Versailles-i békeszerződésnél, már aligha jutnak 
eszébe a magyar képviselők...

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 79.
Capricorn Concerto

K ocsár M ik lós sze rző i lem ezé t 
d ís z ítő  sz é p  cím . N incs köze  a  10. 
z o d iá k u sh o z , an n á l tö b b  a  k iv á ló  
an g o l e g y ü tte sh ez , am e ly  ezze l a 
névve l jelöli m ag át: E ng lish  C a p r i
co rn  E nsem ble. Ig aza  v a n  H o n eg - 
g e rn e k , a  m ű  c ím e  so k a t je len t: 
e lin d ítja  a  fan táz iag ép eze te t, seg ít 
é r t e lm e z n i ,  b e le h a l la n i  e s z m é t,  
g o n d o la to t a m ű b e , m eg érezn i a  z e 
n e  "hátteré t", rálátni a  zen esze rző re . 
Ó , m in d e n  cím  csak  u ta lá s , n éh a  
vé le tlen  szeszé ly  m ű v e , m á sk o r tu 
d a to s  "e ltak arásé”, szem érm es  m ű 
vészi tito k ta rtá sé . Ezzel az  e lh á rító  
m o z d u la tta l sz o k tu n k  tú le sn i a  cí
m a d á s , a  c ím -m eg érté s  k icsit k é
n y e s ,  k ic s it  k e lle m e t le n  g o n d o 
la tkö rén .

C a p ric o rn  C o n certo  —  h á t  p e r 
sze , így  h ív ják  az  eg y ü tte s t, am e ly 
n e k  a f e lk é r é s é r e  k é s z ü l t  1978 
ta v a sz á n  ez  a sz é p  m u zs ik á jú  fu v o 
laverseny . A n n ak  ren d je  é s  m ó d ja  
sz e r in t ez  a z  an g o l m u z s ik u s tá rs a 
sá g  is mutatta b e  a co n certó t 1978 
jú liu sá b a n  L o n d o n b an , a  St. B art
h o lo m e w 's  F esztivá lon , a  lem ezen  
is sze rep lő  M a tű z  Is tv án , n e m z e d é 
k én ek  v ilág v iszo n y la tb an  is ism e rt 
és e lism ert fu v o la m ű v é sz e  szó ló já 
tékáva l. A  m ű  a ján lásáv a l a  sz e rz ő  
az e g y ü tte s  vezető jé t, D a v id  H e lle 
w e llt tisz te li m eg . íg y  h á t  so k  sz á l
lal k ö tő d ik  a  m ű  eg y  e leve  a d o tt  
kere th ez . És m ég is , a  c ím ad ás  titk o s  
m ág iá ja  c sak  e n n y it tak a rn a?  L ás
su k  csak , m ik o r is sz ü le te tt a  s z e r
ző? 1933 —  írja a  lem ezb o rító n . D e 
m e ly ik  h ó n ap b an ?  G y o rsan  e lő  a 
lex ikonnal: K ocsár M ik lós 1933. d e 
cem b e r 21-én szü le te tt, F a rk as Fe
r e n c  t a n í tv á n y a k é n t  v é g e z te  a  
b u d a p e s ti  "L ist Ferenc" Z e n e a k a d é 
m iát. 1972 ó ta  a  B artók  Béla Z en e- 
m ű v észe ti S zak isko la  zen esze rzés  
ta n á ra . 1974-től a  M a g y a r  R ád ió  
n é p z e n e i  o s z tá ly á n a k  v e z e tő je . 
K é tsze re s  E rke l-d íjas  z e n esze rző . 
A z  a d a to k  h a lm a z á t so k  k ó ru sm ű , 
k a m a ra z e n e  d a ra b , z en ek a ri m u 
zsika  eg ész íti ki. Im p o zán s  é le tm ű  
b o n ta k o z ik  ki a z  é rd e k lő d ő  e lő tt. A  
lem ezen  fe lh an g zó  k é t n a g y sz a b á 
sú  zen ek a ri m ű , a Változatok zene
karra (1 9 7 6 ) é s  a  Metamorfózisok 
(1979) —  m in d k é t m ű  a  b u d a p e s ti

rá d ió  sz im fo n ik u s  z e n e k a rá n a k  
e lő a d á sá b a n  L ehel G y ö rg y  v ezén y 
le tével —  a  sz im fo n ik u s  sz e rz ő t ál
l í t j a  e l ő t é r b e .  A  k é t  k a m a r a -  
e g y ü tte s re  k o m p o n á lt m ű , a  m á r  
em líte tt Capricorn Concerto és az Öt 
tétel k la r in é tra , v o n ó sz e n e k a rra  és 
c s e m b a ló ra  (1976) m in t v e rsen y - 
m ű v e k  v eze tik  be  a  n ag y zen ek a ri 
a lk o tá so k a t, afféle "elő játékok" az  
e rő te ljesebb  e c se tv o n áso k k a l fe lra 
k o t t  s z i m f o n i k u s  t a b ló k h o z ,  a 
h an g zás-m o n o lito k b ó l fo rm á lt ze 
n e -a r c h i te k tú rá h o z . É p p e n  e z é r t  
e g y m á s t "m ag y arázzák " , e lőkész í
tik  és fe lo ld ják  eg y m ás t, fü z é rré  fo
n ó d n a k  ö ssze , m in t e g y e tle n  n ag y  
m ű  lán cszem ei (ez t a lk o tá su k  id ő 
beli k ö ze lség e  is előseg íti). A  lem ez 
(H u n g a ro to n , SLPX 12134) rag y o 
g ó ra  s ik e rü lt z en esze rző i po rtré .

L e m e z é l m é n y e m e t  e g y  é lő  
h a n g v e rs e n y é lm é n y  e lő z te  m eg : 
K ocsár M iklós: Zené négy harsonára 
és ütőhangszerekre c. m ű v é n e k  á p r i
lis 19-i b e m u ta tó ja  a M ag y a r R ád ió
6-os s tú d ió já b a n  (a h a n g v e rse n y t 
eg y en es  a d á s b a n  k ö z v e títe tte  a  B ar
tó k  R ád ió ). A  sz e rz ő  v a llo m ása  sze
rin t: "A  m ű  e lső  h an g ja i a z  1989-es 
tem esv á ri e sem én y ek  h a tá s á ra  fo
g a lm a z ó d ta k  m e g  b e n n e m . E lő szö r 
n ag y o b b , sz ín e seb b , tö b b fa jta  lehe
tő ség e t Idnáló  zen ek a ri h a n g z á s ra  
g o n d o lta m , k é ső b b  a la k u lt  ki az  
e g y sz e rű b b , sz ik á rab b , a  k ifejezés
n e k  jo b b an  m eg fe le lő  e lő a d ó i a p p a 
rá tu s . A  n ég y  h a rso n a  kem én y eb b  
d is s z o n á c iá i , é rc e se b b  h a n g z á sa , 
eg y ség es tó n u sa , az  ü tő k  sz ín e , sz i
k á r  r i tm u sa i, im p ro v iz a tív  e lem ei 
jo b b a n  ille ttek  a h h o z  az  é lm én y 
h ez , a m e ly b en  a  m ű  m eg fo g a lm a
z ó d o t t .” A  s z e r z ő  s z a v a i ö n m a 
g u k é r t  b eszé ln ek , d e  ta lá n  a n n y it 
h o z z á f ű z h e tü n k ,  h o g y  tu d o m á 
su n k  sz e r in t e z  a z  e lső  o ly a n  zenei 
a lk o tás , am e ly  a m i v ilá g u n k  élet- 
és k o rsz a k fo rd ító  e sem én y én ek  á l
lít em lék e t. A  m ű , zen e i m eg v a ló s í
tá s a in a k  m e g a n n y i  te l i ta lá la tá n  
tú lm u ta tv a , jelzés é r té k ű  is. ím e: 
so k  id e g o n d o lá s , e g y ü tté rz é s , segí- 
te n ia k a rá s  k íséri és tám o g a tja  lé
tü n k e t. K ocsár M ik lós szem ély éb en  
ig az  b a rá tu n k a t tisz te ljü k  és sze re t
jük . A z  Á p rily -v e rse k e t z e n é s ítő  a l

k o tó  (Évszakok zené- 
je), a  m é g  in d ire k t 

mi no z e n e sz e rz ő i g e sz tu 
sáv a l is fe lén k  m o z 
d u ló  e m b e ri m a g a 
ta r  tá s ú  m ű v ész  (Új 
Kómíves Kelemen —  
J u h á s z  G y u la  p o é 
m á ja )  a  m i k u l t ú 
r á n k  é s  é l e t ü n k  
ré szév é  is válik .

Ú j K ő m ív es Ke
lem en je in k n ek  m in 
d e n  ilyen  seg ítő  
m o z d u la tra  sz ü k sé 
g ü k  v an . A  v á rfa la t 
m in d ig  ú jra  ke ll é p í
teni!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Június 4-én Celldöm ölkön, 5-én Szombat

helyen találkozott olvasóival a Könyvhét kere
tében Kántor Lajos, a Korunk főszerkesztője, 
Király László, a Helikon helyettes-főszerkesz
tője, Láng Gusztáv kritikus, egyetem i előadó
tanár és M ózes Attila. 8-án Miskolcon került 
sor író-olvasó találkozóra, amelyen részt vett 
Lászlóffy Aladár, Király László és M ózes At
tila. A  házigazda Serfőző Simon volt.

Június 6-án a budapesti Vörösmarty téren 
fölállított Tevan Kiadó sátrában Király László 
dedikálta a Könyvhét alkalmából megjelent 
Skorpió című verseskötetét.

Jú n iu s 13-án M olfseében a Schlesw ig- 
H olstein  falum úzeum ában erdélyi magyar 
néprajzi kiállítás nyílott. A  gazdag tárgyi-nép
rajzi gyűjtem ényt Dániel Bein folklórkutató 
mutatta be. A z Észak-Németország tartomá
nyaiból összegyűlt nagyszám ú magyar kö
z ö n s é g e t  V in c z e  A le x a n d ra  h am b u rg i 
táncházegyüttese m ezőségi és csángó népda
lokkal és táncszámokkal szórakoztatta.

Június 14-én a kolozsvári Zsebgalériában 
m egnyílt Benczédi Ilona Stockholmban élő  
m űvész kisszobrainak kiállítása. M egnyitóbe
szédet mondott Mircea Toca műkritikus, a tár
latot néhány szóval méltatta, majd verset 
olvasott föl Király László. Búzás Pál zongora
kíséretével énekszám okat adott elő  Bernt 
Carlsson, Svédországból.

A Kolozsvár-Belvdrosi Unitárius Templom
ban  június 3-án zenés áhítatra került sor. Imát 
m ondott Szabó D ezső lelkipásztor. Bach d- 
moll Partitáját előadta Béres Melinda, a d-moll 
Kettősversenyt oboára, hegedűre és vonósze
nekarra előadta Adriana Sudu, Béres Melinda 
és a Concordia Kamarazenekar. A z  1993-as Végh 
Sándor Díj átadása alkalmából laudádót m on
dott László Ferenc m uzikológus.

A Kortárs 6. számában regényrészletet ol
vashatunk Köntös-Szabó Zoltántól (K. tisztele- 
tes diáriuma), Panek Zoltán föleleveníti erdélyi 
találkozásait N agy Lászlóval (Odafagyott villá
mok), s ugyancsak a költőre em lékezik Köszön
tő távirat, odaátra cípnű írásában Kántor Lajos 
is.

A Hitel júniusi száma verset közöl egye
bek mellett Páskándi Gézától (Feltámadott az 
árnyam) és Gál Éva Emesétől (Utópia). A  Nem
zet és hagyomány rovatban tanulmányt jegyez 
Fábián Ernő ("Egy egész nemzetközi társada
lom "). Emil Cioran esszérészletei elé Molnár 
Gusztáv ír rövid bevezetőt (Az utolsó mongol), 
majd ugyanő fordítja a Párizsban élő román 
filozófus Románia színeváltozása című írásának 
részleteit.

A Jelenkor júniusi számában Kovács And
rás Ferenc "teszi közzé" Lázáry René Sándor 
verseit.

A Keresztény Szó 6. számának tartalmából: 
loan Vasile Botiza A mindenkori Ökumenizmus 
—  ma; Szabó Ferenc Genezis —  zsoltárhangra; 
Pierre Talec Szabadítsuk fel a szabadidőt! (Asz
talos Ildikó fordítása); Cs. Gyím esi Éva "Mert 
keresztények, végül is"; Visky András Reggeli 
csendesség, A  megszólító, Vagyok, aki vagyok"; 
Léstyán Ferenc Erdélyi Szibéna.

O ttlik  Géza Kossuth-díjas író tiszteletére, 
születésének évfordulóján, május 9-én G ödöl
lő város Ónkormányzata és Városvédő Egye
s ü le te  az e g y k o r i la k ó h á z n á l em lék -  
tábla-avató ünnepséget tartott, ahol Ottlik Gé
za barátaival, többek között Beney Zsuzsával, 
Réz Pállal és Szántó Piroskával is találkozhat
tak az érdeklődők. A  h ázigazda C zigány  
György volt.

K rú d y  Gyula halálának 60. évfordulóján, 
május 13-án a Krúdy Irodalmi Kör tagjai m eg
koszorúzták az író utolsó lakóházának em lék
tábláját. Bíró András, a kuratórium elnöke 
átadta a Krúdy Emlékérmet Gergely Mihály
nak.

M áju s 9-én az Adalbertinumban került 
sor Czigány G yörgy  és Hárs Ernő költői estjé
re. Közreműködött Lukács Margit színm ű
v ész , M aros Éva hárfam űvész és  G eiger 
György trombitaművész.

-MI

Június
Dsida Jenő verséből idézünk: "Nyitott abla

kon június száll," —  a versszak következő 
három sorát a vízszintes 1., függőleges 13. és 
vízszintes 8. számú sorban rejtettük el.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora (zárt 
betűk: M, C, R). 8. A z idézet befejező sora 
(zárt betűk: R, O, A, Ü). 13. Egy temesvári 
festőnk nevében is szerepel e Komárom 
m egyei város (István). 14. Oltalom, véd
nökség, pártfogás. 16. Takarít. 17. A  se
bészkés. 18. Becézett szülő. 19. Utánozott, 
sz ín le lt 20. Cigarettafüstöt belélegez. 21. 
Ruhát visszahajtó, levarró. 23. Petru..., 
m oldovai uralkodó (1527-38). 24. Izmos. 
25. Erős, tartós. 27. Ékesség. 28. Tabula 
egynem ű hangzói. 29. Verba volan t a... 
elhangzik. 30. Ősi kereskedelmi forma. 32. 
Patkó nagyobbik fele! 33. ÁO. 34. A z ilyen  
szekér rendszerint a kaszálóról jön. 36. 
Huncut székely. 38. Hím nem ű német sze
m élynévm ás. 39. Á llóvíz. 40. Számolóléc. 
42. A  római gyorsírás feltalálója. 44. Mirá- 
kulum. 46. Lom. 48. Nem  jó. 49. M ózes 
ötödik könyve. 51. Váltó, forgatvány. 53. 
É te líz e s ítő . 54. H áz iá lla t. 56. Takar
m ánynövény. 58. Nekicsap. 60. Televízió.
61. Faüreg. 63. Had. 65. Ö sszevissza néz!
66. Belgium, Ausztria és Spanyolország  
betűjelzése gépjárműveken. 67. Észak-at
lanti Szövetség. 69. Ideiglenes kormány
zóra jellemző. 71. Harag teszi. 72. Gabonát

betakarító. 74. Nyíltartó. 75. Disznószőr.
76. Dunántúli hegyvidéki város lakója. 77. 
RYV. 78. Költeménykötet címe lehet. 79. 
Behív katonának. 80. Késő ősszel ilyen a 
határ. 82. Cyrano ékessége, névelővel. 83. 
Eredményesen tanult. 84. Elhantolva.

FÜGGŐLEGES: 2. "A" finom csokis sü
temény. 3. Tivomyázik. 4. Keleti fűszernö
vény. 5. Lengyelországi város (RYKI). 6. 
Vissza: kötőszó. 7. Valódi. 8. Névelő. 9. 
N évelős temetői gödör. 10. Fukarkodik 
(két szó). 11. Mustárgáz. ÍZ  Nótáriusa hí
res. 13. A z idézet második sora (zárt betűk: 
N , O, U). 15. Tiltott dolog az iskolában. 21. 
Orátor. 22. Idős. 25. Levegőm ozgás. 26. 
H uzal. 29. Kétjegyű m ássalhangzó. 31. 
Szürkés fűfajta. 34. M agával ránt. 35. 
Gallyaz. 37. Ám or isten másik neve. 39. 
Lévai ablakos. 41. Rajtaütés, portyázás —  
románul 43. Ozmium  és oxigén vegyjele. 
45. A  nyílás. 47. Előtag: keresztül. 50. 
Franz Kafka-mű. 52. Becézett Oszkár. 55. 
Arra a helyre kiáltozik. 57. M ező, névelő
vel. 59. Kóré egynem ű hangzói. 60. E nél
kül n incs isk ola i év. 62. V onatkoztat 
valakire, valamire (két szó). 64. Szegény, 
mint a templom..., közm ondás. 66 .... tör 
az orra alá, bosszantja. 68. Henyélek, lati
nul (OTIOR). 70. Fejlődésben segít. 71. 
Tőzsde. 73. Számtani m űveletet végez. 75. 
Szegély, angolul (SEAM). 80. Kétszer öt
száz, római számokkal. 81. Csendes este!

DRINCEANU ILONA

A HELIKON 13. szám ában közölt, Marosvásárhelyi 
gondolatok c ím ű  rejtvény m egfejtése: M i is emelhet fel egy 
halandót jobban, M in t ha az emberség tüzétól fellobban.
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