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Népmentő
szellemi
szolgálat

Közdolgaink mindig ötletes bírá
lója, Szőcs István legutóbb Merjünk 
kisebbek lenni? cím alatt a Helikonban 
"fesztivizmus" bélyegével illeti er
délyi hagyományápolásunk ma fo
kozottan megnyil- vánuló divatját, 
rámutatva egyoldalúságokra, 
szokványossá vált ismétlődésekre 
és aránytalansá- gokra. Maga az 
ünnepelgetés természetesen tanul
hat megjegyzé- seiből, érdemes is 
elgondolkozni a mára eléggé ki
bontakozott megnyilatkozások né
minemű javítgatása, kiegészítése 
szükségén. Úgy érzem azonban, 
hogy a felszín esetlegességein túl is 
be kell hatolnunk a múlt felidézésé
nek közügyi magyarázatába is.

Történelmileg megokolható 
szellemi áramlatról van szó, amely 
nem először éled fel kisebbségi éle
tünkben. A román nemzetállam ki
alakulása során önvédelemből 
többször is, az államrendtől függő
en, más és más hangsúllyal került 
sor az erdélyi magyarság törté
netének felidézésére, elkezdve Kós 
Károly 1921-es Kiáltó Szó dmű röpi- 
ratának magyar—román—szász 
közös múltat és egymásrautaltsá
got hirdető transzilvanizmusától a 
népi demokráciában bizakodó Ma
gyar Népi Szövetség 1945. március 
15-én új emlékszakaszt nyitó ma
gyar forradalmi "fesztivizmus"-áig. 
A többségi nacionalizmus azonban 
mindkét időszakban a maga türel
metlenségével elakasztotta a ha
gyományok vállalását, s a magyar 
tömegek hovatovább teljes tudatki
hagyással az elcsángósodás csu
pasz etnikai tenyészetébe süly- 
lyedtek. Tetőpontját érte el ez a le
maradás a történelmi folytonosság
ból a népuralmat meghazudtoló 
parancsuralom hírhedt egyneműsí- 
tése, a "homogenizálás" erőszakté
tele alatt.

Ennek a kiszorításnak logikus 

> » »  folytatás a 2. oldalon

Móser Zoltán: A harangozó és unokája

•  Láng Gusztáv: Transzilvanizmus és 
magyarságtudat

•  Nagy György: Kós Károly és a "Termés" 
1943—as ankét ja

•  Gál Éva Emese: Száz sor magány
•  Lászlóffy Csaba versei
•  Garaczi László: Egy lemúr vallomásai

De tűk 
mik
vogytük?

Elnézést a szakszerűtlen tovább
fejlesztésért, de legszívesebben így 
írnám: Vogymuk, amik vogymuk, 
de tűk kik vogymutok?

Az emberek amilyen szívesen 
használják a saját közhelyeiket, ép
pen annyira utálják a másokét. S 
mégis milyen furcsa, sokszor bele
nyugszanak azokba a közhelyekbe 
is, amelyek éppen róluk állítanak 
ellenszenves dolgokat. Csakhogy 
ne kelljen gondolkodni felőlük?

Rólunk, tehát "rólunk, magya
rokról" Európa-szerte elterjedt köz
hely, hogy "nemzeti gőgösök" 
vagyunk, dicsvágyók, dicsőség- 
hajhászok, kibírhatatlanul naciona
listák. Micsoda érveket hoznak fel 
erre?

Az egyik, amit éppen a minap 
hallottam, méghozzá fajtánkbéli 
szájából, hogy: a magyar naciona
lizmusra mi sem jellemzőbb, hogy 
"a magyarok" mindent le akarnak 
fordítani a saját nyelvükre; még a 
legelterjedtebb nemzetközi kifeje
zéseket is. Például: futballnak azt 
mondják, hogy labdarúgás, a box- 
nak meg hogy ökölvívás és így to
vább.

Amikor leírva utoljára láttam 
ezt a kifogást, éppen egy német tol
lából sistergett elő. Hogy "min
dent", azt mondja, mindent le 
akarnak fordítani; s ez is mutatja, 
hogy "nincsen ennél nacionalistább 
fajta".

Érdemes egy ilyen méltatlanko
dó elé gügyögve odatartani a né
met szótárt: a németek még a rádiót 
is lefordították: Rundfunk ("kerek, 
azaz kör szikra"), a televíziót: Fern
seh C'távlát"), a telefont Fernsprecher 
("távbeszélő”). Sőt még ma is hasz
nálják az oxigén helyett a Sauerstof- 
fo t, a hidrogént meg mondják 
Wassers fognak (megfelelnek a mi 
nyelvújításkori "savany" és "vi- 
zeny” műszavainknak) és így to
vább. Sőt az angolok is
» > »  folytatás a 3. oldalon
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Népmentő szellemi szolgálat
következménye a mai válaszadás. 
Feléledő intézményrendszerünk 
feladatának vallja, hogy a saját tör- 
ténelmiségéből kirekesztett, egye- 
dekre szétszórt erdélyi magyar
ságot visszahelyezze az egymást 
követő nemzedékek sorába, vagyis 
a maga múltjának ismeretére és 
folytatására bírja. Létkérdéssé vált, 
hogy felfedezzük egyházi és világi 
műemlékeinket, gazdag irodalmi 
hagyatékunkat, megjelöljük jelese
ink születése és ténykedése helyszí
nét és rendbehozzuk sírjaikat. Fel 
kell újítanunk mindazt a köztudat
ban, ami magyar közösségi bizo
nyíték, vereségek és győzelmek 
évfordulója, ami elődeink gyásza 
vagy büszkesége, családi életünk 
áldozathozatala és vívmánya volt. 
E múlt visszaszerzése nélkül nincs 
itt többé sem magyar haladás, sem 
magyar megmaradás. Ha ezzel a 
mentőszolgálattal nem vagyunk 
tisztában, ha csak csetlés-botlását 
látjuk, magunk alatt vágjuk a fát. 
Különben így gondolja a kritika is, 
hiszen kihallik Szőcs István írásá
ból, hogy éppen egy esetleges ki
sebb-lét örvénybe fulladásától félti 
az önösszeszedés új folyamatát.

Néhány aggasztó jelenség arra 
figyelmeztet, hogy mar jócskán el is 
késtünk. Nem eléggé szedtük még 
össze magunkat a népfelkelés óta 
eltelt utolsó három év alatt. A ko
lozsvári magyar tanszék egy buda
pesti vendége döbbent arra a 
múltkor, hogy vagy harminc iro
dalmi szakos egyetemi hallgató kö
zül történetesen egy sem tudott 
(már vagy még) Móricz Zsigmond 
népi-nemzeti szerepéről, s egyetlen 
egy akadt, aki tudta, hogy a há- 
zsongárdi panteont például Áprily 
Lajos versben örökítette meg... Ha
sonló rémhír, ezúttal Nagyvárad
ról. Javaslatot tesz valaki: 
közeledik Paál Árpádnak, az egy
kori Székely Nemzeti Tanács meg
hurcolt elnökének félszázados 
halál-évfordulója, meg kellene ülni, 
a Keleti Újság főszerkesztője volt, 
páneurópa-harcos, itt a sírja. 
Csönd. Az egybegyűlt újságírók 
még csak nem is hallottak róla! Ha 
így a szakkörök, mit is várjunk a 
fiataloktól, akiket a diktatúra való
sággal elidegenített népüktől, s ma 
még céltalanul buliznak, ha egyál
talán magukra találnak, vagy 
"éber" voltukban megtagadják Ká- 
nyádi Sándortól Lászlóffy Aladárig 
költőinket, mert nyelvük, szülő
földjük védelmében alkalmazkod
ni próbáltak a mostoha körül
ményekhez.

Nem azért kapjuk fel a fejünket 
ilyenkor, mert ítélkezni akarunk 
éppen a közelmúlt áldozatai felett, 
akiket ki kell emelnünk Péterre- 
Pálra atomizált egyediségük min
den felelőtlenségéből, hanem 
fordítva: értük szólunk, ha vissza
térésüket sürgetjük a nemzeti élet
formába. De van itt egy bökkenő. 
Nemcsak a személyekre daraboló- 
dást kell jóvá tennünk, hanem a né
pünktől megvont sajátosság 
méltóságát általában is ki kell men

tenünk a megpróbáltatások fordí
tott történelméből.

Amikor Gagyi Bállá István a 
sajtóban felvetette utolsó fél száza
dunk megírását, s első feladatnak a 
sérelmek rögzítését, a börtönt szen
vedettek emlékiratainak egybe
gyűjtését jelölte meg, kiegészí
tésképpen hozzászóltam s a szen
vedések históriája mellé állítottam 
a kisebbségi érdekek szolgálatában 
helytállók sokszor csalódásokba 
veszett, de történelmi folytonossá
gunkat mégis csak fenntartó kultu
rális munkáját. Hogy ez csak egyre 
szűkebb csoportokra, kis munka- 
közösségekre, netalán egy-egy 
szerkesztőségre vagy "jádzó" gár
dára szorítkozott, hovatovább el
szigetelve, ez éppen úgy nem von 
le semmit jelentőségükből, mint 
ahogyan az illegális ellenállók érté
két sem szűk hatékonyságuk, ha
nem erkölcsi súlyuk szerint 
mérjük. Ezért védem immár három 
éve publicisztikám eszközeivel 
mindazt, amit rövid tündöklése 
alatt a Magyar Népi Szövtség fenn 
tudott tartani, míg csak vezetőiként 
be nem börtönöztek s el nem ítéltek 
bennünket, s a nemzetiségi szerve
zetet 1953-ban fel nem oszlatták.

A nemrég lezajlott Szabédi-em- 
léknapok ünnepségei a Termés fő- 
szerkesztőjét és a Bolyai Tudo
mányegyetem vértanúját idézték, s 
bizonyára sorra kerül a Magyar Né
pi Szövetség elnökének, Kurkó 
Gyárfásnak korszerű értékelése is, 
áld tizenhat évi fogságot szenve
dett el, mert a szocializmus eszmé
jét nem hagyta elszakítani a 
nemzeti kérdés igazságos megol
dásának feltételétől. Történelmünk 
kálváriáját jelképezik mindketten. 
És a visszaemlékeztetések kitértek 
nemzetközi érdemű erdélyi esemé
nyekre és személyekre is. Ilyen jela
dások voltak a Körösi Csorna 
Sándor-ünnepségek Háromszé
ken, ilyen jellegű volt a vallássza
badságot meghirdető 1568-as 
tordai országgyűlés példájának 
mai felmutatása. Talán nem téve
dünk, ha országhatárokon túlme
nően értelmet tulajdonítunk az 
1937-es marosvásárhelyi ifjú-parla
mentnek is, melynek 50-ik évfordu
lóját nem engedélyezték, s így 
tanulságainak felújításával adósak 
maradtunk. Tamási Áron ott el
hangzott záróbeszéde, a Vásárhelyi 
Hitvallás a kisebbségi kérdés előtér
be jutásával éppen úgy a mának is 
szól minden irányzatot és különb
séget átfogó kisebbségi önkor
mányzat meghirdetésével, mint 
ahogyan máig példaadó Kacsó 
Sándor ott érvényesült "kisebbségi 
humánum"-a, kéznyújtással egy 
hasonló gondolkodású románság 
felé. Hátha sikerülne végre a talál
kozón elhangzottak jegyzőkönyve
it is napvilágra hozni.

Kallódó népünk visszahelyezé
se saját történelmének életfolyama
tába nem lehetséges az értelmiség 
népszolgálata nélkül. Nehéz köve
telmény ez olyankor, amikor éppen 
értelmiségi szakembereink jelentős

része hagyta el népét és szülőföld
jét, s az is, aki itthon maradt, a kor 
szabadosságában nem szívesen 
vállal "hivatást", könnyen elszige
telődve mint saját érdekvilágát haj- 
hászó elit. Figyeljük meg akárcsak 
sajtónk profilozását. Gazdagod
tunk tudásban, az intellektuális ön
kifejtés élénk buzgásban van, hála 
akár szépirodalmi lapjainknak, 
mint aminő a Helikon és a Látó. Tár
sadalmi tematikájú közlönyeink, 
így a Korunk és A Hét, ragyogó ki
bontakozásban, tömegfeladatokat 
a megújhodott Művelődés és a nép
szerű Családi Tükör vállal, de lássuk 
csak: olyan közvetlenül a tömegek
hez szóló orgánum, mint amilyen 
az üzemi életet és műszaki tájéko
zódást szolgáló Munkásáét volt (el
tekintve a belé kényszerített 
muszáj-anyagtól), vagy a nemrég 
megszűnt Falvak Népe jelentett a 
maga kiterjedt földművelő közön
ségével, egyszerűen hiányzik. 
Visszasírhatjuk a régen elfeledett 
Gyallay Domokos-féle Magyar Nép 
vagy a hagyományos Erdélyi Gazda 
tömegsikerét, hiába, szellemi újra
rendeződésünk éppen a népszolgá
lat terén nem tudja pótolni az 
egyszer már voltakat.

Hasonló fehér foltokra mutat rá 
Szőcs István is, amikor nyelvésze
inket jogosan leckézteti a legsürgő
sebb gyakorlati feladatok 
elhanyagolása miatt. A Szabó T. At- 
tila-féle Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár akadémiai magaslata mellől va
lóban hiányzik a köznapi használat 
megkívánta nyelvészet kellő iro
dalma. S tegyük hozzá: bár egy 
olyan tudományos remekmű, mint 
a Pálfalvi—Jenei-féle Magyar—Ro
mán Műszaki Szótár (román—ma
gyar párja még hiányzik) 
szakértelmiségünk rátermettségét 
már 1987-ben is igazolta, a tárgykör 
népszerű lebontása egyes szakmák 
mindennapi szókincsére nem kö
vetkezett be. Távolról sem a tudo
mányos rang szükségét vonjuk 
kétségbe, de idején való, hogy 
Szőcs Istvánnal egyetértve szá- 
monkérjük a kötelező kétnyelvű
ség segédeszközeit, és segítségére 
siessünk azoknak a román értelmi
ségieknek is, akik magyarok lakta 
vidéken rászorulnak a jövőre bizo
nyára szintén államnyelvvé váló 
magyar nyelv ismeretére. Közíró 
társam egy Képes Magyar Szótá
rért küzd hiába, én kiegészíteném a 
vágylistát a régi Blédy- és Papp Im- 
re-féle kísérletek felújításával, ezek 
ugyanis a magyar iskolákra rá- 
kényszerített román nyelvtan he
lyett különlegesen a magyar 
gyermekek román nyelvtanulását 
tették könnyebbé.

Valamikor, tanári éveim alatt, 
diákjaimmal úgy állítottuk fel egy 
irodalmi mű esztétikai és történel
mi képletét, hogy hozzátettük a H 
(hatékonyság) együttható jegyét is,

hivatkozva arra, hogy egy irodalmi 
alkotás értékéhez hozzátartozik a 
befogadhatóság jelentősége is. Ma 
sem mondok mást. Irodalmunk
nak, művészetünknek minden ér
tékes kísérlet mellett rá kell találnia -A 
az érthetőség és tömeghatás köve
telményeire, hogy népünk fennma
radásában szerepet játszhasson. 
Gondol-e ilyesmire írói és művészi 
karunk? Ady Endre annak idején 
megkívánta, hogy költészete "bru
tálisan mondva, művészi giccsé 
váljék: mindenkié legyen", s hason
lóképpen "ponyvára" kívánkozott 
népi-nemzeti mondandójával Mó
ricz Zsigmond is. Hol vannak ettől 
a közérthetővé válástól azok, akik 
megelégszenek belterjes olvasókö
zönséggel, teszem azt: kamaraszín
házi sikerrel, feladva egy 
hagyományos színházkedvelő kö
zönség egyetemesebb igényeit? El
olvassa-e minden szerzőnk írását a 
leadás előtt, esetleg fel is olvassa-e 
abból a szempontból, hogy szavai
nak, sorainak, közlésének kire mi
lyen hatása lehet? Egész népben, 
egész nemzetben gondolkodó írók, 
művészek, tudósok nélkül elve
szünk, holt nyelv, volt kultúra ma- v. 
rád belőlünk az utókor számára.

Népszolgálatra úttörő módon a 
múltakat átvészelt történelmi egy
házaink vállalkoztak legelőbb, a 
keresztény szeretet vigaszával kö
zelítve meg a félelemben és bizony
talanságban magukra maradt száz
ezreket. Kétségtelen, hogy a műve
lődési regenerálódásnak együtt 
kell végbemennie az erkölcsi meg
újhodással és a tisztességes mun
kán alapuló gazdasági felemelke
déssel. Mindehhez azonban elma
radhatatlan előfeltétel az anya
nyelv megőrzése, ápolása és fej
lesztése családi szintről irodalmi 
szintre s azon is túl a szakmai szó
kincsig, ez pedig irodalom, művé
szet és tudomány ismeret- 
terjesztése, népszerűsítése, köztu
datosítása nélkül lehetetlen. A gú
nyolódás mindezek felett akár a 
"kollektivizmus", akár a "narodnyi- 
cizmus" vagy éppenséggel — di
vatszóval — a népszolgálat "popu- 
lizmusa" címén a mi kisebbségi vi
szonyaink közt történelmi bűn.

Olykor nem értettem egyet 
Szőcs István groteszk túlzásaival 
(például a sumér rokonság, a finn- 
ugrisztikába való beleszólás, az 
irodalmi lexikon megrovása tekin
tetében), de annál nagyobb egyet
értéssel értékeltem mindig 
tisztogató irodalmi és művészeti 
fejtegetéseit. Éppen ezért nélkülö
zöm kritikáinak esedékes válogatá
sát. Könyvkiadásunk mai válsá
gában is sorra kellene kerülnie egy 
példaadó kötetének, hogy hozzájá
ruljon múltunk őszinte megmére
téséhez. Tényleg: mai népszolgála
tunkban ne maradjunk kisebbek 
önmagunknál.
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De tűk mik vogytük?
lefordították a rádiót: Broadcasts: 
azaz "zajszekrény", s nem is túl 
szellemesen.

Ettől azonban senki nem tartja a 
németeket nacionalistáknak, a leg
kevésbé önmaguk. Minthogy igaz 
is: nem ettől azok, illetve nem ettől 
azok, amikor azok.

A másik ilyen "a mi nacionaliz
musunkat" szemléltető közhely: 
egyes idegen Íróknak a keresztne
vét magyarítjuk; azt mondjuk pél
dául, hogy Verne Gyula meg 
Shakespeare Vilmos. Bizony, e vád 
megint csak a vádaskodók tudá- 
kosságát, nagyszájúságát és bun
kóságát tanúsítja! Mert hiszen: ez 
éppen a legnagyobb tiszteletadás 
jele! Hiszen kiket szokás általában 
csak a lefordított keresztnevükön 
nevezni? Az uralkodókat és a pápá
kat! Ezért létezik Gyula pápa és Je
nő pápa, és Ince pápa a 
nyelvhasználatban; a rádióban is 
egész nap hallani, hogy Második 
János "pálpápa". Mint ahogy Nagy 
Károly császárról, Erzsébet király
nőről, Miklós cárról beszélve sem 
szokás erőltetni az eredeti névala
kot, mivel könnyen úgy jár az em
ber, mint a túl művelt német 
kispolgár, aki Tizennegyedik Lajost 
Lujskator de vierzehntenek mondja. 
A hódolat és a befogadás, az azono
sulás jele a keresztnév lefordítása; 
omúdzsu — ahogy a művelt ozmanli 
mondja. S talán nem is véletlen, 
hogy sem Batu kán, sem Szolimán 
szultán nevét nem magyarították 
eleink.

Ám mi őrjöngő fanatizmusunk
ban is mértéktartók vagyunk; Mi- 
cheiangelót nem nevezzük Angyal 
Misinek, holott a franciák hivatalo
san így írják: Michel-Ange, "Ticiánt", 
az olasz festőt mi az eredetihez 
ragszkodva finoman Tizianonak ír
juk, a franciák meg csak Titiennek ; 
holott ez már nem is keresztnév; s 
mégsem emiatt tartják őket nacio
nalistáknak, amikor tartják. Csakis 
minket Verne Gyula miatt

Az elmarasztalásunkra prefab- 
rikált közhelyek legvéresebbike az, 
hogy a magyarok ámokfutó, esze
lős dicsőségszomjukban Attilát s a 
hunokat tekintik őseiknek. Anémet 
történészeket ez olyannyira felin
gerelte, hogy azóta sem győzik A 
Nagy Igazságok nevében oldalági ro
konainkat halszagúaknak és halzsí
rosoknak minősíteni, hozzátéve 
ravaszul mindég, hogy persze, ez 
nekünk nem tetszik; ahogy finn
ugor ügynökségeik szajkózzák 
még ma is, jó kétszáz év késéssel: 
"rühelljük a halzsíros atyafiságot", 
nem vévén észre, hogy épp ők gya- 
lázzák unokatestvéreinket.

S addig-addig szedték ízekre és 
hiperkritizálták krónikáinkat, s bi
zonygatták, hogy a hun mondákat, 
beleértve a Csaba királyfi kalandja
it, a magyarok csak a koraközépko
ri német telepesektől hallhatták, s 
villámgyorsan belehamisították 
krónikáikba, amíg egyszercsak ki
derült, persze, "ők a hunok"! Bal- 
szerencséjükre azonban, amikor az

első világháborúban a nyugat-eu
rópai közvélemény végre bevette s 
használta velük kapcsolatban a hun 
nevezetet, azt nem a dicsőség, ha
nem a barbárság szinonimájaként 
tette. Egyesek meg is próbálták 
csendben visszapasszolni a hun 
örökséget a mi számlánkra. így ala
kult ki a jellegzetes helyzet: a hun 
örökségből a barbárság minket il
let, a nagyság — másokat!

A hun barbárság legjellemzőbb 
példájának idézik Attilának Róma 
ellen indított hadjáratát Azt tudni
illik, hogy Leó pápa szavai megin
dították a királyt, s nem rabolta ki 
az Örök Várost Amit viszont má
sok — gót, alán és longobárd, vala
mint még annyian, örökösen 
megtettek; mintegy viszonzásul a 
rómaiak évezredes fosztogatásai

ért, amelyek Mezopotámiától Skó
ciáig terjedtek. Ám ez a sok Sacco di 
Roma nem prefigurálja a barbársá
got! Ezt egyedül Attila képviseli a 
jó szóra hajtásával. Talán ebből ki
következtethető, hogy titokban 
mégiscsak magyarnak tartják Atti
lát? (Apropó, Sacco: azt sem sokat 
emlegetik, hogy a zsákmány, préda, 
rablás, harács, sarc, zsivány, martalóc, 
akárcsak a valutasíbler, illegális im
portér — mind jövevényszavak 
nyelvünkben.)

***
Ez a hun mese éppen azért ju

tott most az eszembe, mert olvasom 
az Orient Expresszben, hogy kijevi 
tudósok szerint Attila — azaz Isten 
ostorov-ja ukrán volt. Nyilván a je
reváni rádióból szerzett értesülés 
szerint, mivel igaz, hogy a hunok 
Dnyeper—Don vidéki maradékai 
el nagy- és kisoroszosodván, töb
bek közt ők is a kozákok őseinek 
számítanak. Ám nem szükséges 
emiatt nekünk sorompóba lépnünk 
vagy éppen síkra szállnunk: majd a 
törökök! Jelenleg ők ragadták el a 
gótoktól (Macht und Nebelungen)

Attila ostorát és turbánjuk mellé 
tűzték, a történelmi identitás-foly
tonosság jeleként; megvédik majd 
ők Attila és Aladár ivadékait a pán- 
szlávizálástól. Nekünk marad "dü- 
cső Csaba".

***
Megintcsak apropó, törökök: a 

legeslegérdekesebb török-magyar 
elméletet egy szlovák történésznél 
olvastam. Eszerint ahhoz, hogy a 
magyarok mérhetetlen dicsőség- és 
vérszomja tetőzhessen, a történe
lem egy adott pillanatában már 
csak az hiányzott, hogy meghódít
sák a szlovákokat. Ám ez már seho
gyan sem ment nekik. És ezért, 
segítségül, behívták a rokon törö
köket! De az ő segítségükkel is csak 
Szlovákia déli részét tudták ideig- 
óráig meghódítani; s csakis addig, 
amig olyan derék nyugatszlová
kok, mint Bádeni Lajos, Lotharin- 
giai Károly, Savoyai Jenő, a 

hozzájuk csatlako
zott délszlávokkal, 
mint Pálfy, Petneházi 
és Vak Bottyán a he
lyükre nem tették 
őket

Ha az ehhez ha
sonló történelmi tézi
seit a többi baráti 
népnek is mind elő- 
számlálnók, nyugod
tan kifejezést adhat
nánk ama igényünk
nek, hogy: nekünk 
ugyan ne hányjanak 
semmit a szemünkre! 
Legkevésbé a szár- 

• mazásunkat.
Egyébként a go

tok, amikor még nem 
tudták, Jordanes ide
jében, hogy majdan 
ők lesznek a hunok, 
azt terjesztették, hogy 
a hunok a pusztába 
kiűzött boszorká
nyok és rossz le
ányok, és az ott 
tanyázó rossz lelkek, 
prikulicsok kevere

déséből, azaz szentségtelen nász
ából jöttek létre. Ami talán tartal
maz annyi igazságmagvat, hogy 
egy matriarchátusi szervezetben 
élő népesség s egy farkas-totemál- 
latos törzs keveredéséből állottak 
össze; ami egészen valószínűnek 
hat _

Ám apropó farkas is és római
ak! Egyáltalán nem akartam a fen
tiekben arra célozni, hogy a 
hun-magyar kérdést én is olyan 
helytelenül látom, mint — mások. 
Több ízben kifejtettem ezt már, de 
egy-két feljelentésen kívül más vá
lasz, hozzászólás, cáfolat még nem 
érkezett. Ezért egész röviden me
gint elismétlem, hozzátéve, hogy 
mindezt Cserép József, Magyar 
Adorján, Móricz Zsigmond és más 
szerzők műveiből szemelgettem 
össze.

Annak idején a Mátyáa király 
olaszainak köréhez tartozó Petrus 
Ranzanus olasz történésznek fel
tűnt, hogy a székelyek, akiket "At
tila népének" mondtak akkoriban, 
latinul ugyanúgy neveztetnek, 
mint Szicília névadói, a siculusok.

Ezen szicíliaiakból Attila egy légiót 
szervezett, akik aztán az ismeretes 
események folytán itt telepedtek le 
(s belőlük lett később az immár 
nem szicíliai, hanem székely maf
fia).

Csakhogy: a siculusok, akiket 
különben az ógörögök szekeloszok- 
nak, az óegyiptomiai sekelsanak és 
sakarusanak hívtak, nemcsak Szicí
liában éltek, hanem Franciaország 
egy részén is, Itáliában is, sőt, an
nak alapján, hogy a környezetük
ben mindég előforduló sicanusok, 
secanok a történészek által keltiber 
népeknek neveztetnek, feltehetően 
Hispániában is. E népek előfor
dulási helyeit és vándorlási útvo
nalait mindég népnevük tövét 
hordozó helynevek jelölik, ame
lyek közül a legjellegzetesebb a Se- 
gesta, Segestica, Segesd típusúak. 
Amikor az Appenini félszigetre be
vonultak, regebeli királyukról, Ita- 
lusról nevezték azt el Itáliának. 
Nos, az ffaía-Attila, Etele név ösz- 
szecseng; s mivel az Etil is (fo
lyóvizet jelent, mint az Ital, a 
siculusok és secanusok a maguk 
királyának ismerték el Attilát"! 
Mindebből következik, hogy a fér
fias szikulusok, akik a testvéri et
ruszk néppel a farkas totemet is 
megosztották (vesd össze: a széke
lyek máiglan legnagyobb költője 
Farkas Árpád!), a székelyek maguk 
voltak; a sicanusok, secanok, a sica- 
emberek ("sziki ámbörök"); a romá
nok a székieket ma is secanoknak 
hívják, vagyis a görögök szerint a 
Tisza mentén lakó szigüniek pedig 
a szegények, vagyis a magyar pa
rasztság amazon-vezetés aJatt élő 
ősei. Amiből megmagyarázhatóak 
bizonyos székely szállóigék a ma
gyarsággal való kapcsolatukra vo
natkozólag, hogy "székely szülte a 
magyart"; (van más változat is, 
ugyancsak sz hanggal). Vagyis kez
detben a székelyek voltak az élen 
járók (primipilusok!), aztán győ
zött és mindent elöntött a szegény
ség.

***
(Noha tudom, a képzőművé

szeti analógiáknak nincs szava a 
tudományban, meg kell jegyez
nem, hogy amíg sok udvarhelyszé
ki ismerősöm vonásai egyipto- 
miasok, a Csík-Kászon-Aranyos- 
székiek pedig szumíros arcúak, ad
dig Kisküküllő-Nyárád-mente és 
Sepsi vidéki nőismerőseim vonásai 
olyan típusúak, mint az ó-ibér 
szobrokon láthatók. A Jordanes ál
tal emlegetett nők utódai valószí
nűleg Gyergyóban és Nógrádban 
telepedtek le...)

Legvégül: Finnországban meg
fordult ismerőseim érdekes új szár
mazáselméletet hoztak haza. Ezek 
szerint, amikor a finnugor népek 
közül azok, akik nem voltak lusták, 
felkerekedtek s elindultak befele 
Európába, egyszer csak egy útjelző 
táblához értek, amelyen ez állt: 
Finnország. Akik tudtak olvasni, ar
ra mentek, akik nem tudtak olvas
ni, Kelet-Közép—Európába.

A rokon nyelv incselkedő kiöl
tése...
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3 Az elveszni-nem-akarás igyekezete

Herék kobaltburokban 
elefántcsontszín-emlékpózban — 
s ti szegény ördögök 
mindig csak feledésben fagyban

zizegő hírek (a felszín alatt 
tán mennydörög) 
ami tfels zítanak : 
megrekedt szenvedés!
(ha újra kifakad — )

fűrész- s kalapácsfúga 
ha megvadul mert élvezetre 
erekcióra képtelen 
a nőstény vagy a hím — 
ösztönök álmok ideák egysorban 
homlokotokban 
régiségboltban 
könyvtárak polcain

a költő agya tág
holt fűszálakat hangol valahol

mielőtt bezárulna mi
kiürült
(a világ)
hála istennek még él 
a pokol

Ez Clayton Eshleman szíves közlése

a keresztfán félrebillentett fej 
s a néhány kakasszó: 
az (eleve elrendezett) elrendelés óta 
még tart e r ö v i d  h a l a d é k

Anselm Hollo kolléga szerint 
a költő elaludt nem tudjuk megkérdezni

nem csoda — hisz van úgy hogy 
egy indián lábnyomába simulva 
a történelem is hallgat

19931V5.

'csúnya szó az egyedüli halhatatlanra: HALÁL!

LÁSZLÓFFY CSABA
VERSEI
Canto Praemortalis
1 Születés napja halál napja
Születésedtől fogva oly gyanútlan minden, 
mint fény nélkül az árny — 
vajon melyik menny, 
ahová a patkány égre meredő 
farka mutat? És egyazon levegő 
közvetít a halló- és a hallgató- 
készülék esetében?
Egy szótag ó,
s nemcsak a hangulati hatás változik meg.

A z összeütött tenyér mint gyanútlan ihlet 
az ösztön műve (mások majd kimerítő 
értekezést írnak a megsemmisítő, 
gépfegyvert helyettesítő tapsorkánról).

A kor jellegzetes figurája: a halálból 
visszatérő — akire a kibelezőknek 
lesz gondja majd. A z örökre eltűntnek könnyebb; 
persze ő se tudja mindig, hogy hova álljon.

Aki már élt, úgysem foghat ki a halálon.

Két nap — eléggé különböznek!
A z évek
súlya nem zavar, csak ti legyetek, emlékek, 
hamisítatlan alibik, míg rám talál, 
mint egy keserűen is könnyed PinotNoir!

1993111.29.

2 Napló a ház szelleméről
"fehér, zöld rágta koponya felett' 

(Sylvia Plath)

Ha szeretnek, nem visz el úgyse egy 
megváltó pukkanás 
(fegyvercsőé vagy pezsgősüvegé) —

ha szeretnek, a pokolban se láss 
nagyobb veszélyt— mint ahogy ideát 
nem az az öröm neked, ha sokat 
költenek lóra, ebre, szónoklóra, 
hanem mikor fiad "se hall, se lát" 
ihletével tele a ház —

akit szeretnek, mindig elmondhatja, 
hogy: anyám ott ül a székben (noha 
már fű  sem sarjadzik belőle rég)

s elevenen őrzi minden sebét, 
mint más a hitét, hogy majd eljön a 
feltámadás!

1993JV.4.

Hibátlan lehűlés
Fátylat a fél arcomra s fél fülemre 
(nem a hallásra), alkonyat!
Kopár tél. Elfogytak vagy szétszóródtak 
a hangok. Egy fagyott fá -t hajtogat csak 
a száj, de könnyen eltörhet az is.
Vajon elölről kéne kezdeni 
valamit megint, ami még 
megtanulható? Vagy már késő?
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KUKKOLÓ

Elkukkanóban
Kedves Hölgyolvasóm! Mert Anyák Napját 

írunk, s ugyebár még csak május legeleje van, de 
lapunk átfutási ideje bizony tetemes, Hedwig 
Courts-Mahlert kell parafrazálnom: Mire e sorok 
megjelennek, én már nem leszek az élők sorá
ban... Mert akkorra már nemcsak hogy érvénybe 
lépett, hanem teljében dühöng itt mindaz, amit 
az árfelszabadítás következményeinek neve
zünk. Addigra tán Ön is nyugdíjas banyának 
érezheti majd magát, ha nem is olyan véletlenül 
munkanélküli és betöltötte a némelyik nőnél — 
tanúsíthatom — nem is oly borzalmas ötven esz
tendőt, amitől ugyan egy jobb karban lévő hölgy 
még nyugodtan elmehetne strichelni a Conti sar
kára; márha az éhségtől maradt jártányi ereje, 
egyebekről nem is beszélve. Az Ön sorsa — elvi
leg — tehát még nem is oly aggasztó, mint egy 
ötvenöt éves agebé.

Nem szoktam politizálni, ha csak egy bá
gyadt sóhaj, érteden fintor erejéig nem, nem, so
sem lépem át a jus murmurandi kereteit, és 
tulajdonképpen vallom, hogy - szintén elvileg — 
egy csöppet sem lesz rosszabb életünk, mint az 
elmúlt rezsim utolsó s mégis elviselt szakaszá
ban; csak annyit említsek, hogy fentnevezett el
viek nem ígérnek semmivel sem kevesebbet 
mondjuk az egy tábla vajnál s az egyszál villany- 
körténél, csupán valamivel több nyomort próbál
nak letagadni, elhallgatni, mint amennyire még 
csak nem is gondolhatunk.

Vallom továbbá, hogy Romániában forrada
lom volt, egykori szocializmusunkhoz, mostani 
demokráciánkhoz hasonlóan sajátos és sikeres 
forradalom, amelynek révén a régi hatalom át
vette az új hatalmat, s tulajdonképpen csak két 
ember hiányzik a régi csapatból. Őket azok ál
dozták fel — inkább paraszt, mint vezéráldozat! 
—, akiket ők saját teremtményeiknek véltek, s 
akiknek lényegében ők voltak a kreatúráik, de 
egy idő után kicsinek és idejétmúltnak bizonyul
tak számukra. (Orthodoxéknál bizonyára akkor is 
mondtak fölöttük egy imát.)

Meggyőződéssel vallom, hogy jó az élcsapat, 
a csatársor (amióta ők vannak, jobbak az azelőtti 
európai rangú román labdarúgásnál is), Önök is 
ellenőrizhetik a televízióban: a délceg Iliescu, az 
európaiasan értelmes ábrázatú Vacaroiu, a finom 
mosolyú Gavra, a karcsú Vadim Tudor, a nyílt és 
becsületes ábrázatú Páunescu, a kisfiús arcú Fu- 
nar, és sorolhatnám tovább, egészen az intőn fe
gyelmező szombat esti Everac nagyapóig, aki 
drámaírónak sem volt színtelenebb, mint TV-fő- 
nöknek, dajka- és rablómeséi korszakosak, mert 
itt egy korszak pont úgy tíz percig tart, mint a lej 
dollárhoz viszonyított árfolyama.

Kedves Hölgyolvasóm! Nehogy azt higgye, 
holmi látványos halálnemre gondolok, még csak 
éhségsztrájkra sem, mert mindjárt gyanút fog
nék: azt is éppúgy megszervezték számomra, 
mint egy helyi érdekű forradalmat, amelynek 
egyetlen szépséghibája, hogy emberek pusztul
tak... Oh nem, csak csöndes derűvel ajkimon (baj
szomon nem billeg morzsa) éhenhal(ód)ok, amit 
az fog előrejelezni, hogy elkukkannak pajzánabb 
kukkolásaim, mert nemcsak inam-egyebem, de 
szemem is gyöngül majd az alultápláltság kórsá
gában.

S most elbúcsúzom egy ősöreg, vidám vicc
parafrázissal: a kezdetekben így köszöntek: 
massza meg az Isten; kapitalizmusunk jelenkori 
szakaszában: kassza meg az Isten...

Én viszont így: Agyő, lányok!

MÓZES ATTILA

GÁL ÉVA EMESE

Utópia
1--------------------
Talárt a mindenség belefáradt 
abba, hogy tökéletest játsszék, 
talán a játék 
rendet váltott?
Süvít a szél 
Isten ujjai között, 
tenyeréből 
söpri a világot,

és úgy hullnak szét a magasságok, 
úgy kavarja 
a teret az úr,
mintha a teljesség agóniáját 
egyedül
az ember élné át, 
s az űrre váltott lélek 
magánya
viselné el a tehetetlenséget.

Bolyául a boly. Még utoljára 
fölvérzik benne tartalom és képzet, 
történelmek mitológiája 
új halálra ébred,
a haza, a szentség, a vers, az értelem 
nevében küzd, öl, szeret és igáz, 
majd könnyedén,

mint Krisztus a vizen, 
átlépdel kultúrán, hiten 
egy mindörökre 
lelketlen világ, 
és lombok hullámaiba 
nem mosnak többé arcot az egek. 
Kiszáradt tengerbe tévedő folyó, 
tévelygő lelkiismeret, 
füstbe, koromba, jajba, félelembe 
hulló földgolyó 
lesz az emlékezet,

s apad a kristályvizű szó, 
gyűl az információ, 
hír, parancs, reklámszöveg, 
a mosoly reflexe kiég, 
nem sírnak föl a tengerszemek, 
tűnnek a templomok, hitek, 
városok, utcák, terek, gyermekek, 
tűnik az otthon. Kivész 
a magány és család.
Üzlet lesz 
az egész világ, 
beton a föld, acél az ég, 
végtelen pult a messzeség, 
forgótőkék a galaktikák,

az ember
eleven robotja magának, 
halhatalan és irányított 
biológia,
akit már semmi sem alázhat, 
mert nem gyűlöl, nem szeret soha, 
csak eszköze egy végtelen 
és végzetes kiárusításnak, 
amikor történik A CSODA:

Isten álmodik.
Álmában fölvillantja a lélek 
megtörtén is fénylő tükreit.

»
Előtör egy dallam, jajául egy szó,
vérezni kezd
egy robot keze,
mintha szerelmek emlékezete
ragyogna betonon, acélon,
és rést hasítana
a tetszhalottak arcán,
színek
borítják
a végtelen teret.
Oszlanak
múanyagcsillagok, neonfellegek, 
a hatalmas pult, az üzlet, a látszat, 
a betonbunker 
sóhajban remeg.
Fölébrednek az emberek.
Mintha megváltó lelkiismeret 
parancsa lenne 
az ige,
rombolnak maguk körül 
mindent, aminek nincs szíve, 
a páncélok alatt, 
a földben
moccannak túlélő kis magok, 
zsenge csírákkal kardot rántanak 
kivívni szárat, lombot holnapot.
Hódít a zöld. A távolságok

egymáshoz közelítenek, 
satírozott arcú költők 
föloldozzák a rímeket, 
és mint a versben fakadt forrás, 
ami a szomjat tűzzel oltja, 
az újraszületés — halál 
között ívelő látóhatár 
fenségét glóriába fonja 
egy emberi álom,
hogy kételyekben, föl-fölismerésben 
égjen az élet,
és ki-kihunyjon a látóhatáron.

Ennyi a magányom, hiszen ennyit érek. 
---------------------WO
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LÁNG GUSZTÁV

Transzilvanizmus
é s  m a g yarság tu d at

. A  transzilvanizm us vagy erdé- 
lyiség-eszm e első nagyhatású do
kum entuma, a Kiáltó Szó az erdélyi 
m agyarság Trianon utáni heveny  
identitásválságára keres érvényes 
választ. Közvetlen célja a békeszer
ződés aláírása előtt kibontakozott 
"passzív ellenállás" m egszüntetése, 
ami a röpirat irodalmi vonatkozá
saiból is kiderül. A  cím Reményik 
Sándor (Végvári) egyik, ugyancsak  
kiáltvány-hangú verséből való ("Ki
áltó szó ha nem lehetünk m ár:/ Egy 
titkos társaság legyünk!", Erdély ma
gyarjaihoz), term észetesen ellenke
ző  előjellel, cselekvésre m ozgósít
va. A m int az a kitétele is, hogy "in
kább vagyunk lojálisak, mint rebel
lisek , inkább építők, m int titkos 
ellenségek", közvetett polém ia a 
másik legism ertebb Végvári-vers
sel, az Eredj, ha tudsz! cíművel. "Régi 
zászlónk  összetép ve, fegyverünk  
csorba... D e tudom: újra kell kezde
nünk az izzadságos, nehéz mun
kát", o lv a sh a tju k  a röp irat  
bevezetőjében; "Tépett zászló, m o
rajló tengeren", áll Reményik A meg
tagadott eskü cím ű versében, s a 
törött kard is feltűnik a Bujdosó vité
zekben.

Van Kós szövegének  egy Remé
nyik verseivel egyező  tartalma is, és 
ez a maradás parancsa, illetve a tá
vozás m int m egfutam odás m egbé
lyegzése. Ezt azonban egy korábbi 
saját metaforájának átírásával fo- 

alm azza m eg:"... legtöbben a vize- 
et néztük, a mi vizeinket, akik 

harsogva sietnek hegyeinkből lefe
lé, ki az Alföldre. Sokan néztük a 
vizeket és közülünk sokan el is in
dultak a vizek m entén le a hegyek
ből, ki, arra napnyugat felé. H ogy  
onnan soha vissza ne jöjjenek. (...) 
Aki pedig elindult a vizek mentén, 
az többé ide nem jöhet vissza, aki 
közülünk elm egy (...), annak itt he
lye nem lesz soha és jussa sem lesz 
annak." Tíz évvel korábban ez így  
szerepelt a Régi Kalotaszeg befejezé
sében: "A mi embereink olyanok, 
mint a vizeink: örökké elvágyódok. 
(...) Hívja őket a csillogó élet, a v i
dám , m eleg világ, ami a hegyeken  
túlról idelátszik. És sokan mennek  
el: a vizek m entén sokan szállnak le 
a völgyekbe. (...) D e akik leszállot- 
tak a hegyekről, m ind visszajönnek 
egyszer. S okan  h oltan  csak, de  
v issza jö ttek .(...) És m egem lék e
zünk róluk, akik elmentek egykor 
és visszajöttek..."

Ez az átfogalm azás ad súlyt az 
identitás-kérdés m egválaszolásá
nak. "... mi nem  az egységes ma
gyarságból elszakasztott egyszerű  
íélekszám vagyunk, de külön histó
riai egység ezer esztendő óta, saját, 
k ülön  erdélyi öntudattal, önálló  
kultúrával, önérzettel." Másutt pe
dig: "A régi M agyarország nincs 
többé számunkra; de Erdély, Arde-

al, S iebenbürgen, Transsilvania, 
vagy bármi nyelven nevezte és ne
v ez i a v ilág : fe ltám ad t és  van, 
am inthogy volt akkor is, amikor azt 
hittük mi magunk, mert akartuk hin
ni, hogy nincs és csak Magyarország 
van." Ezzel a közbevetett "volt ak
kor is"-sal Kós azt sugallja, hogy a 
m odem  nem zetállam  m egszünte
tett —  illetve m egszüntetni próbált 
— egy hozzá képest ősibb, de bertne 
nem "magasabb szinten" feloldódó, 
h an em  v á lto z a t la n u l érv én y es  
identitás-tudatot, m ely elégséges  
alapot nyújt az önmeghatározás
hoz; hogy ezt nem a kényszer —  a 
kisebbségi helyzet— szülte, hanem  
ez az önmeghatározás visszahelyez 
jogaiba egy méltatlanul feledésre 
szánt régi értéket. A  fentebb idézett 
á tfo g a lm a z o tt  m eta fora  p e d ig  
m integy átruházza a szűkebb és 
ősibb pátriára a hazaszeretet hirte- 
lenül tárgy nélkül maradt érzés
komplexumát.

Amikor Áprily, engedve "a vi
zek csábításának", 1929-ben végleg  
távozott Erdélyből, Kuncz Aladár 
Erdély az én hazám című cikkel bú
csúztatta. E cím nem Kuncz s nem  
is Áprily vallomása, hanem az erdé
lyi szászok  "honfidalának" kezdő  
sora. Láthatunk benne finom cél
zást Á prily brassói szász őseire, 
kikre maga is versben em lékezett (s 
ilyenformán az "erdélyi gyökerek" 
sajátosan transzilvanista —  mert 
nem az "etnikai tisztaságot", hanem  
az etnikumok közösségét hangsú
lyozó —  értelmezésére); gondolha
tunk az 1926-29 között aktivizálódó 
magyar-szász kapcsolatok szerve
zésének "tudat alatti" hatására. A  
lényeges azonban, hogy ez az "el
szólás" a kutató figyelm ét azokra a 
párhuzamokra irányítja, melyek a 
magyar és szász transzilvanizmus 
között m egvonhatok, s melyek a 
magyar változat teljesebb értelme
zését segíthetik.

A  s z á s z  tr a n sz ilv a n iz m u s  
ugyanis "tisztább modell", m ivel az 
erdélyi szászság földrajzi helyzete 
eleve kizárta a szeparatista törekvé
seket; önmagát csakis mint az erdé
lyi etnikumok egyikét és csakis mint 
sajátos etnikai arculatát, Erdély tör
ténelm e folyam án kialakított kö
zösséget határozhatta meg. Amint 
Karl Kurt Klein Német transzilvaniz
mus d m ű , Heinrich Zillichnek a né
m et "k u ltú rfö lén yt"  h ird ető  
könyvével vitázó tanulmányában 
írta: "Az erdélyi történelem azon
ban m in d h á ro m  n ép  erő in ek  
együtthatásából következik . Ezt 
kertelés nélkül elismerm —  tran
szilvanizm us. (...) Ezt az öntudatot 
(ti. a transzilvanizm ust) sohasem  
adhatjuk fel anélkül, hogy m eg
szű n n én k  szászok nak  lenni." A 
szász transzilvanizmus —  akárcsak 
a m agyar — , az identitás-válság

m egválaszolása, m ely azonban a 
szász  m űvelődésben már a XIX. 
században, a német kultúrnemzeti 
egységtudat kibontakozásakor fel
merül, elsősorban az (anya)nyelv 
vonatkozásában. Felvetődik a kér
dés: folytatható-e a helyi dialektus 
irodalma (Mundartliteratur), vagy  
pedig a német irodalmi nyelv és a 
német nemzeti irodalom irányai le
gyenek mérvadók az erdélyi szász 
szerzők számára is. Kezdetben a 
"kettős identitás" a válasz, a ném et 
kultúm em zethez tartozás és a regi
onális m űveltség vállalása, m ely  
egyben alá- és fölérendelést jelent, 
amint Traugott Teutsch alábbi m eg
jegyzéséb ő l kitűnik: "Magasabb 
szellem i igényeink kielégítését már 
elsősorban a nagy összném et iroda
lomban keressük és találjuk meg... 
C sakhogy igényünk van valam i 
egyébre is, amiben saját életünk je
lenik meg, olyan költészetre, m ely
b en  n ép é le tü n k  sz ín d ú s  sa já t
ságainak egyedülálló képeivel ta
lálkozhatunk... Ezt nem nyújtja ne
künk az összném et irodalom." A  
fordulatot A dolf M eschendörfer 
f e l lé p é s e  je len ti, m ely  term é
szetszerű en  m egelőz] a hasonló  
magyar törekvéseket. Ó cseréli fel e 
hagyományosan szerény regionális 
öntudatot az egyenértékűség céljával» 
"... szellem i téren m inőségi nép csak 
az lehet, amelyik szellem i tulajdo
nát az idők  magaslatára em eli... 
(mint) korszerű, szász, nemzeti és 
népi művészetet." Modern, a kor
társ nyugati m űvészettel egyenran
gú irodalom követelése ez, anélkül, 
hogy ennek érdekében fel kellene 
adni az erdélyi hagyom ányokat, 
amelyeket Traugott Teutsch "népé
letünk színdús sajátosságainak" ne- 
v e z e tt .  E nnek  m e g v a ló s ítá sá t  
üdvözli Richard Csáki is Hermann 
Klöss erdélyi tájak inspirálta költe
ményeiben: "Korszakalkotó irodal
m u n k b a n , h o g y  a h aza i táj 
m otívum ainak hatását egy érzé
keny, nagy m űveltségű kultúrem- 
ber h a szn á lja  fe l —  eb b en  a 
magasrendűen m odem  értelemben 
ez tájaink felfedezése.” Találunk 
utalást az erdélyiség és az egyete
mes emberi közvetlen kapcsolatára 
is: "Végső soron m inden m űvészet, 
az erdélyi német költészet is, az em 
beriség nagy eszm éjét szolgálja." 
Vagy másutt: "Művészetet és vallást 
nem lehet importálni, hanem ne-

Fuhrmann Károly ötvösmunkái

künk magunknak, erdélyieknek 
kell rájuk eredeti, átélt kifejezést ta
lálnunk. Ezzel semmi egyebet nem"*- 
mondtunk, mint azt, hogy (egyete
mes értelemben — L. G.) embernek 
kell lennünk, ha szászok akarunk A 
lenni és maradni."

M eschendörfer kezd em énye
zései között kell em lítenünk a kul- 
tú r k ö z e le d é s  (B rü ck en b au  —  
hídverés) programját is, m ely kez
detben természetesen nem az erdé
ly i e tn ik u m o k  m ű v e ltsé g é n e k  
csereforgalm át jelenti, hanem —  
magyar vonatkozásban —  elsősor
ban a nemzeti irodalom kiem elke
dő értékeinek fordítását, hiszen a 
szász irodalom is éppen kitöm i ké
szül provinciális kereteiből, érdek
lődése is azok felé fordul, akik a 
m odem  nyugati irodalom felé tájé
kozódnak (Ady). A  két kisebbségi 
irodalom —  politikai okokból rö
vid életű — találkozása azonban jól 
tükrözi a két transzilvanizmus egy
mást erősítő kölcsönhatását. A  for- 
d ítá so k  tö b b sé g e  a zo k a t az  
értékeket közvetíti, m elyek az er
délyi irodalom különlegességeit je
lentik: elsősorban a tájlíra, illetve az 
erdélyi k özös m ú lt m eg id ézése  w 
számíthat kölcsönös érdeldődésre.

A kisebbségi és az "anyakultú
ra" ilyetén ahierarchikus viszonyí
tá sa  a m a g y a r  tr a n sz ilv a n iz -  
musnak is fontos programpontja. A  
jelszavak közismertek: "Ä kisebb
ség csak politikában kisebbség, iro
dalmában és m űveltségében maga 
az egyetemesség" (Kuncz Aladár); 
"Erdélyisége (ti. irodalmunké) vi
lágfigyelő  tető, nem  szem határ- 
s z ű k ítő  p r o v in c io n a liz m u s ” 
(Áprily). A  haza-szülőföld  foga
lompár viszonyának átértelmezé
sét folytatja ebben a vonatkozásban  
is a transzilvanizm us. A  közgon
dolkodásban ugyanis a szűkebb és 
tágabb kategóriák egyúttal alá- és 
fölérendeltségi viszonyba is kerül
nek egymással: regionális —  nem
z e ti —  e g y e te m e s . (A h o g y  
hierarchikus sorként írható fel ez is: 
szülőföld  —  haza —  nagyvilág.) 
Kuncz Aladár a regionálisát a nem
zetinél közvetlená>bül az egyete- < 
m esh ez k ap cso lód ón ak  tekinti, 
m ivel nem kell alkalmazkodnia az* 
önkorlátozó nem zeti szem pontok
hoz. Ezt az elvet —  talán Kuncz 
fejtegetéseitől nem függetlenül —  
Makkai Sándor részletezi: "Az eu- 
rópaszerte elszórt sokmilliónyi ki
sebb ség, elszak ítva nem zetének  
szuverenitása alól, m indenütt ket
tős feladat elé állíttatott. Egyrészt a 
saját fenntarthatása és élete érdeké
ben m indenütt be kellett látnia, 
hogy a politikai önállóság és hata
lom hiányában önfenntartásának 
egyetlen útja a saját nem zeti tradí
cióin nyugvó, de adott viszonyai
hoz képest önállóan fejlesztendő 
szellem i és erkölcsi élete, másrészt 
be kell látnia azt is, hogy ez a kul
túra nem lehet [...] elszűkülő, tehát 
halálra ítélt, hanem az anyaorszá
génál, melytől elszakíttatott, min
denütt egyetemesebb, a humánum  
örök magaslatait jobban m egköze
lítő és mélyebben emberi kell, hogy  
legyen. M inden önálló ország kul
túrája szükségképpen alkalmazko-
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dik a politikai érdekhez, ellenben a 
kisebbséget ilyen érdekek nem köt
vén, nemzeti jellemét mindig egye
temesebb emberi ideálok szolgá
latába állíthatja, a kultúrájában ke
resheti és megközelítheti a nemze
teket összekötő nagy közös 
érdekek csúcsait. A kisebbségek 
vannak hivatva, már csak szükség
képpeni, a helyzetükből fakadó 
szenvedéseiknél fogva is egy neme
sebb humánum, egy egyetemesebb 
emberi szellemiség s az igazi em
bertestvériség nagyszerű és gyó
gyító jövőjének előkészítésére. 
Semmi szenvedés nem volt és nem 
lesz oknélküli, sőt egyenesen gond
viselésszerű lesz a világ életében, 
ha a kisebbségek ezt az isteni hiva
tásukat megértik, vállalják és oda- 
adóan munkálni fogják."

A transzilvanizmus szerint "he
lyes" hierarchikus sorrend tehát így 
írható fel: nemzeti — kisebbségi — 
egyetemes. Első pillantásra talán a 
kisebbségi tudat frusztrációit ellen
súlyozó önérzet-túltengésnek tű
nik e tétel (különösen mivel a 
kisebbségi irodalmak története 

v nem igazolja ezt a kitüntetett érték
képző szerepet és lehetőséget). Az 
okfejtés logikája azonban azon 
alapszik, hogy a magyar kisebbsé
gek nemzetté szerveződésük után 
kerültek idegen főhatalom alá, elvi
leg tehát valóban teljes nemzeti 
műveltségük hagyományára épít
hetik szellemi életüket. Nem regio
nális előzményei és változatai az 
előbbinek, hanem örököseként to
vábbfejlesztik azt. A kisebbségi kul- 
túrák tehát a nemzeti kultúra 
gazdagító-termékenyítő decentra
lizációját jelentik, annak új minő
ségekkel gazdagodó ágát. Ennek 
hatása elsősorban "anyakultúrájá
ra" irányul, több értelemben is. Leg
először: a kisebbség nem lehet meg 
anyanemzetének támogatása nél
kül, nem mindegy azonban, hogy 
ez a támogatás összhangban van-e 
a kisebbség saját önképével, vagy 
valamiféle voluntarista pártfogást 
(rosszabb esetben politikai önérde
ket) jelent. A kisebbségi kultúra ké
pes egyrészt a maguk igazi 
mivoltában közölni összetartozá
suk igazi tartalmait, másrészt — 
épp e "közlések" révén— segíthet 
annak művelődési értékrendjét 
korszerűen revideálni. Egy nemzet 
kultúrája nemcsak hagyományból 
és azt folytató, újonnan képzett ér
tékekből áll, hanem beleépülnek 
mint strukturáló elvek ez "anyag" 
értelmezései és értékviszonyai is; a 
kisebbségi műveltség értelmezési 
különbségei természetszerűen át
rendezik a nemzeti műveltség- 
szerkezetet, s ez adott esetben az 
össznemzeti hagyomány- és kul
túrtudat módosításához vezethet. 
A hagyományok és az értékek plu
ralitásának lehet ez a katalizátora.

A fent vázolt fejlődés- és hatás
módén megvalósulása azonban 
olyan külső (nagyrészt politikai) 
feltételektől függ, melyek megléte 
vagy hiánya szinte teljes egészében 
kívül esik a kisebbség cselekvési le
hetőségkörén. Ezért szokás a tran- 
szilvanizmust mint programot 
utópikusnak tartani. Ezzel az érté

keléssel nem is kívánok vitába 
szállni — csak feltételesen figyel
meztetnék arra, hogy nem minden 
utópia, aminek egy adott időszak
ban nincsenek meg a megvalósulá
si feltételei. Illetve: ha utópiának 
nevezzük azokat a célrendszereket, 
melyek csak hiánytalanul kedvező 
feltételek között valósulhatnak 
meg, akkor — e feltételek, megen
gedem, ritka, de elvileg mégis el
képzelhető felbukkanásakor — 
realitássá válnak. Az utópia (ilyen a 
transzilvanizmus) felkészülés az 
optimális lehetőségekre, melyeket 
e Don Quijote-i "en garde" alapál
lás nélkül egyén is, közösség is 
könnyen elszalaszthat.

A transzilvanizmus forrásait 
keresve, a magyar polgári radika
lizmus sem maradhat említetlenül.

Ez, az erdélyiség-eszme első képvi
selőinek életpályája ismeretében, 
talán közhelynek tűnik, ezért itt két 
műre hívnám fel a figyelmet, me
lyek kétségtelenül hatást gyakorol
tak az erdélyi magyar értelmiségre. 
Az egyik Jászi Oszkár könyve, a 
Magyar kálvária, magyar feltámadás, 
mely németül 1919-ben, magyarul 
1920-ban jelent meg. A Kiáltó Szó 
mindhárom szerzője a magyarság 
nemzeti autonómiájában jelölte 
meg a "politikai cselekvőség" el
sődleges célját. Jászi a következők
ben foglalja össze a Károlyi
kormány minisztereként képviselt 
álláspontját: "Leglényegesebb föl
adatomat mindig annak dokumen
tálásában láttam ország-világ előtt, 
hogy Magyarország tervezett im
perialista fölosztása nem képes 
megoldani a nemzetiségi problé
mát, csak a régi irredenta helyett 
újakat fog teremteni, s hogy csak 
minden egyes nemzet lojális és becsü
letes autonómiájában és ezen autonó
miák egyenrangú szövetségében 
kereshetjük egy jobb és szilárdabb rend 
igazi biztosítékait..!' Még a transzil- 
vanizmusban később fölerősödő 
messianisztikus morál előképét is

felfedezhetjük a nemzeti érdeken 
felülemelkedő erkölcsi célban: "... a 
fóproblémát nem a régi Magyarország 
megmentésében, hanem egy ésszerűbb 
és erkölcsösebb nemzetközi rend létre
hozásában láttam..." Könyvének sze
mélyes hangú bevezetőjében pedig 
így ír: "Ezeknek az apokaliptikus 
időknek meg van talán az az egyet
len erkölcsi előnyük, hogy a komo
lyabb és bátrabb embereket végleg 
emancipálják minden közvéle
mény nyomása, minden párt-, osz
tály- vagy nemzeti elfogultság alól 
s végleg egybefűzik az általános 
emberi örök értékeivel... Érzem egy 
új kultúra megszületésének min
den lüktetését s nem érzek más fe
lelősséget, szolidaritást és 
szeretetet, mint azokkal szemben, 
akikben már ennek az új, tisztább és

teljesebb Léleknek a sejtelme él." 
Nos, a Kiáltó Szó szerzői kétségtele
nül szembe kellett hogy fordulja
nak a "közvélemény nyomásával" 
(ez tükröződik Kosnak Reményik- 
kel folytatott burkolt polémiájá
ban), amikor éles bírálat alá 
vetették — elsősorban és legrészle
tesebben Zágoni István tanul
mánya — az erdélyi magyarság 
"passzív rezisztenciáját”, s amit ma
gában rejtett: a "régi Magyarország 
megmentésének" reményét. De ha 
az utolsó két idézetet összevetjük 
Makkai tételével kisebbség és egye
temes emberi értékek viszonyáról, 
illetve arra gondolunk, hogy a Ma
gunk revíziója egy másik helyén a 
"politikai impérium" helyett "a lé
lek és a jellem impériumának" a 
megteremtését tűzi célul a kisebb
ség elé, azonnal nyilvánvaló, hogy 
a transzilvanizmus magyarságtu
data közvetlenül kapcsolódik a ma
gyar polgári radikalizmus — 
ugyancsak "önrevízió" eredménye
ként kialakult — nemzetképéhez. S 
Jászinak az az álláspontja, hogy a 
területi kérdés helyett a nemzeti 
problémák megoldását a demokrá
ciában kell keresni, s az "igaz ma

gyar nemzeti politikát" abban látja, 
hogy "mindent elkövessünk úgy a 
magunk, mint a szomszédállamok 
demokratizálása és szocializálása 
érdekében", mégpedig egy megfe
lelő nemzetközi jogrend alapján, 
Paál Árpád tanulmányában így 
visszhangzik: "Nekünk a világde
mokrácia eljövetelére kell készül
nünk. Azt a néplelkek közös 
fölemelkedésében kibontakozónak 
kell hinnünk."

A másik tanulmány, mely pár
huzamba állítható a transzilvaniz
mus egyes programpontjaival, 
Babits Mihály Magyar költó kilenc- 
száztizenkilencben című vallomásos 
esszéje. Egy tömör meghatározást 
tartalmaz: "Nemzet: a kultúra." Ez 
a XX. századi kultúmemzet-foga- 
lom azonban helyzeténél fogva (s 
ezért funkcionálisan) különbözik a 
XIX. századi előképétől. Az utóbbi 
az államnemzet előkészítője, létre
jötte előtt pótlója volt; Babitsé an
nak meghaladása kíván lenni. 
Elsősorban azáltal, hogy kirekeszti 
a nemzet meghatározói közül a 
konjunkturálisnak érzett politikai 
ismérveket, s egy új egység-eszme 
alapjait keresi az időtálló kulturális 
értékekben, melyek Babits és a tran
szilvanizmus interpretációjában is 
mindig erkölcsi tartalmúak. A nem
zet e szerint a közös értékek válla
lója, értékorientált kategória tehát, 
valamint önmagát a közös kultúrá
ban manifesztáló erkölcsi közös
ség. Mely mindig az egyetemes 
emberi értékek ellenőrzése alatt 
kell hogy álljon; az értékek őrének, 
a költőnek joga, sőt kötelessége volt 
a háború idején a nemzet "szent ön
zésével" szembefordulni. Termé
szetesnek tarthatjuk, hogy ez az 
"etikai" nemzetfogalom visszhang
ra talált a kisebbségi gondolkodók 
körében, hiszen ez is olyan közös
ség, melyhez aktív módon tartozni 
elsősorban személyes elhatározás 
— tehát erkölcsi választás — kérdé
se.

De ami igazán érdekes: mind
két, Erdélyben nagyhatású írást 
szinte reménytelen defenzívában 
vetette papírra szerzője. Babits súr 
lyos politikai megtorlásoktól félve, 
Jászi az emigráció légüres terében, 
kudarcos politikusi pályafutás 
után. Mintegy "maguk mentségét” 
fogalmazzák, lelkiismeretük 
egyensúlyát keresve. Erdélyben 
azonban ez cselekvő programként 
jelentkezik; mintha az előbbiek ku
darca után Erdély lenne eszméik 
megvalósításának kísérleti terepe. 
Kevésbé hangzatosán: a magyar 
polgári radikalizmus nagy törté
nelmi fiaskója után a magyar mű
velődési és politikai gondolko
dásban aktív, közvélemény-formá
ló módon, kollektív érvényű ma
gyarság-tudatba épülve, egyedül 
Erdélyben (nem sokkal később, ha 
nem is "transzilvanizmus" néven, a 
többi magyar kisebbség szellemi 
életében is) folytatódik a századelő 
e nagy nevekkel képviselt ha- gyo- 
mánya. Példázva, hogy a nemzetiből 
kiinduló érték a kisebbségiben nem
csak folytatódhat, hanem új érté
kárnyalatokkal kiegészülve, ára
molhat vissza az "összmagyarba".
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NAGY GYÖRGY

Korszerűtlen példázat
a helyzet hatalmáról és a szellem tisztességéről

— Kós Károly és a "Termés" 1943-as ankétja —
i .

Vannak.korok, korszakok a történelem
ben, amikor szokatlanul megsűrűsödnek az 
események, s a világ változásai minduntalan 
válaszút elé állítják az embereket. Tótágast 
álló idők, amikor újra meg újra arra kény
szerülnek az alkotók, hogy mérlegre tegyék 
addigi értékrendjüket s felülvizsgálják addig 
vallott nézeteiket. És vannak olyan korok, 
korszakok is — talán ezek a legterméketle
nebbek és a legnehezebben elviselhetek —, 
amelyekből hiányzik ugyan mindennemű 
radikalitás, minden valódi cezúra, ám mégis 
állandóan szemléleti vargabetűkre szorítják 
az embert.

De persze embere is válogatja.
Vannak, akik egykedvűen sodortatják 

magukat az árral, s ha kell, rögvest készen 
állnak minden új hatalmi-legitimációs szük
séglet kiszolgálására. Mások - úgy tetszik, 
ezek vannak kevesebben — minden körül
mények között, társadalmi-közösségi szikla
omlásban és politikai mennykőzuhogásban 
is meg tudják őrizni a maguk erkölcsi-intel
lektuális szuverenitását. Nyilván mindenek
előtt azért tudják megőrizni, mert van mit 
megőrizniök.

A század, amelynek immáron utolsó éve
ihez közeledünk, kelet- és közép-európai 
mértékkel mérve rettenetesen hosszú század 
volt, s mindenki számára jócskán tartogatott 
meglepetéseket. A csúfondáros-bölcs horati
usi tanácsot, a "nil admirari", a "semmin se 
csodálkozz" attitűdjét a kontinens e térfelén 
akarva-akaratlanul mindenki elsajátította. A 
társadalmi-politikai fordulatok, az olykor 
egész nemzeteket pusztulással vagy útszélre 
vettetéssel fenyegető történelmi halálkanya
rok szédülete Érdély kisebbségi magyarságát 
kiváltképpen megviselte. Különösen nehéz 
dolguk volt miközöttünk azoknak az értel

miségieknek, akik a történetiséget értő ember 
fegyelmével igyekeztek élni és alkotni, de 
egyszersmind a maguk szellemi autonómiá
jához és személyi méltóságához is töretlenül 
ragaszkodtak.

Kós Károly, akinek a Termés 1943-as kör
kérdésére adott válaszát kívánjuk a követke
zőkben m egidézni és eszm etörténeti 
összefüggésekbe állítani, több mint három
negyedében végigélte a szüntelen vonaglás- 
ban levő huszadik századot, s minthogy 
közösségileg mélységesen elkötelezett em
ber volt, a maga egyéni sorsában is ott hor
dozta népének m inden jelenkori 
megpróbáltatását. "... Képben, írásban, poli
tikában, architektúrában úgy vonszolta ma
ga után a szegény erdélyi sorsot — jegyezte 
meg Szentimrei Jenő 1925-ben, a Varju-nem- 
zetség megjelenése alkalmából —> ahogyan 
Szapárv Péter török rabságában az ekét von
szolta."1 Hol erre, hol arra vette az útját a 
történelem, s Klió csaknem minden új szeszé
lye valamilyen új bajt roskasztott az erdélyi 
magyarságra, és a magyarság életét a népé
hez való hűségben a saját életévé egyénítő 
Kós Károlyra is. "Furcsa, tarka életem folya
mán háromszor vágott a földhöz a sors úgy, 
hogy mindent elölről kellett kezdenem" — 
írta — nem panaszolta, pusztán csak írta — 
egyik, Keresztury Dezsőhöz intézett, 1956. 
május 20-án kelt levelében Kós. S az író-épí
tészt anyagi-egzisztenciális és szakmai szem
pontból egyaránt földresújtó históriai 
fordulatok között olyan viharzó-nekidühö- 
döttek is voltak, mint az 1918 utáni közha
talmi változás, vagy az 1944-es nagy 
katasztrófa, amikor— ismét a Kereszturyhoz 
intézett levélből idézünk — a sztánai otthon
ból "az égvilágán semmi sem maradt", magá
nak Kosnak pedig, családjával együtt, "egy 
szál ruhában" kellett elmenekülnie a Kalota- 
szegre törő martalócok elől.2

De nemcsak az otthonát prédálta fel Kos
nak többször is a történelem, s nem csupán 
anyagi-egzisztenciális tekintetben sújtotta is
mételten földre a sors. A szellemi törekvései 
és a közéleti eszményei ugyancsak sokszor 
veszélybe kerültek. Nem egyszer érezte ő 
maga is úgy, hogy szinte mindenben, amit 
tenni akart, vereséget szenvedett. Olykor 
még a reményvesztettség hangulata s az el
hibázott szándékok lelki bizonytalansága is 
megkísértette. Amikor 1938-ban megkapta a 
Baumgarten-alapítvány nagy díját, az alapít
vány kuratóriumához intézett köszönő leve
lében többek között ezt írta: "Bizony 
mondom: sokszor hiábavalónak éreztem a 
tusakodást, a hitem sokszor megrendült, uta
mat tévesztettnek láttam és erőmet kevés
nek.”3 Húsz esztendővel később pedig egyik, 
Aprily Lajoshoz intézett, 1958. május 10-én 
papírra vetett levelében eképp tárulkozott fel 
a régi barátnak: "Nem könnyű az embernek 
a maga életútját felmérni. És az enyém elég 
kanyargós volt, járatlan és egyenetlen. Sok
szor elbotlottam rajta és sokszor el is estem. 
S nem is egyszer jutottam vakvágányra: meg

kellett fordulnom, elölről kellett kezdenem 
és keresnem a magam új útját."4

Még több más csöndes vallomását, zok- ' 
szó nélküli nyilatkozatát idézhetnők Kosnak 
azzal kapcsolatban, hogy hosszú és rendkí
vül széles területet befogó pályafutása során 
hányszor hitte úgy: vége, nincs tovább, s 
hogy hányszor kellett a belátás bölcsességé
vel kisebb-nagyobb mértékben módosítania 
a maga elképzeléseit. De bármennyi tornádó 
söpört is végig a XX. századi magyar törté
nelmen, bármily robajos rianásai voltak is az 
erdélyi magyar históriának, s bármilyen 
nagy kitérőkre kényszerült is — együtt léle
gezvén korával — a törekvéseiben Kós olyan 
egységes, értékhozadékát, szemléleti tartó- 
szerkezetét és erkölcsi sugallatait tekintve 
annyira homogén életművet hagyott ő az 
utókorra, mint még kevesen a kultúránkban.

Kós Károly — noha olykor elfogta őt is a 
kétely, s időről időre tán a csüggedés is — a 
kemény fából faragott emberek közül való 
volt. Azon kevesek rendjébe tartozott, akik
ben mindig megvolt a kellő bátorság ahhoz, 
hogy illúziók nélkül tudjanak szembenézni a 
valósággal, de eléggé erősek voltak ahhoz is,-« 
hogy a maguk választotta útról letéríteni ne 
lehessen őket. Úgyszólván egész intellektu
sát a szikár józanság és a kudarcokra új neki- 
gyürkőzéssel válaszoló eltökélt akarat 
határozta meg. Messzemenően tisztában volt 
azzal, hogy amikor a társadalmi adottságok, 
illetve az alanyi cselekvés külsődleges felté
telei megváltoznak, így vagy úgy, de tudo
másul kell vennie a változásokat a dolgozni 
akaró embernek is. Az Erdélyi Helikon egyik, 
1931-es cikkében azt írta — s bizonyára nem 
véletlen, hogy épp egy történettudományi
történetelméleti munka, a Hóman Bálint 
szerkesztésében és a Magyar Szemle Társa
ság kiadásában megjelent reprezentatív ta
nulmánykötet, A  magyar történetírás új útjai 
kapcsán ötlött fel benne a gondolat —, hogy 
"az egyes ember élete az állandóan reá ható 
különböző és változó életjelenségek hatása 
alatt és miatt az állandó korrektívumok soro
zata."5 Mint minden alkotásra termett, talen- 
tumos ember, aki efemer ügyeknél többre 
tekint, s mint minden történeti érzékkel meg
áldott intellektus, aki tudja, hogy a világ 
örökkévalóan forgandó, Kós is fejet hajtott? 
ha muszáj volt, a helyzet hatalma előtt. S

8



HELIKON

mint minden valódi értelmiséginek, az érté
kek immanens dialektikája iránt fogékony 
szellemnek, Kosnak a körülmények alakulá
sától függetlenül is folyamatosan változott a 
szemlélete. A legfőbb eszményeiből azonban 
Kós soha egy fikarcnyit föl nem adott. Amit 
a nemzeti építőstílus gondolatáért lelkesedő, 
de a Lechner-féle nagy kísérletet elhibázott- 
nak tekintő ifjú architektus, az Atila királról 
énék című pszeudoballada sorait rovó-rajzoló 
fiatal epikus, vagy az 1911-es balázsfalvi 
nagy ASTRA-gyűlésről tudósító közéleti pol
gár hitt és hirdetett, nagyjából ugyanazt hitte 
és hirdette a nyolcvan és a kilencven eszten
dős Kós Károly is.

Aki elolvassa Kosnak a Termés 1943-as an- 
kétja során megfogalmazott válaszát, s egy
részt ism eri az író-építész 1940 előtti 
munkásságát, másrészt tisztában van az an
két eszmetörténeti hátterével, jelesül azzal, 
hogy miféle ideológiai fúriák, milyen politi
kai indulatok és tömeglélektani hevületek 
uralkodtak ez időben térségünkben, azt itt is 
elsősorban Kós tiszta szelleme, makulátlan 
közéleti erkölcse és a maga korábbi nézetei
hez való törhetetlen hűsége ragadja meg. Éle
te folyam án sokszor kellett Kosnak 
helytállnia a maga igazáért, s az eszményeit 
többször is próbára tette a történelem, de 
olyan fenyegető-ordas kérdőjelek, mint a har
mincas-negyvenes évek fordulóján, eladdig 
talán soha nem gyülekeztek köréje. Részint 
félrelegyintő közöny, részint homlokráncoló 
értetlenség, részint pedig "fortélyos félelem" 
övezte az egykori magyar társadalomban azt 
a közéleti-kulturális magatartásmodellt, 
amelyet Kós korántsem egymagában ugyan, 
de kétségkívül nagy következetességgel kép
viselt. Ha igaz az, hogy vannak korok, ami
kor nem a történelem testesíti meg az 
általánost az egyénhez képest, hanem az 
egyes ember őrzi-óvja az általánost a történe
lem ellenében, a negyvenes évek első felében 
okvetlenül ez volt a helyzet. Kós Károly azok 
közé tartozott — s a Szabédiék körkérdésére 
adott válasza mindenekelőtt erről győz meg 
—, akik az intellektuális tisztességet és közé
leti becsületességet a nembeliség szintjén 
tudták képviselni akkor is, amikor a történe

lem nagyon lentről, valahonnan a pokol fene
kéből dübörgött föl.

Kós Károly köztudomásúlag a modem 
transzilvanizmus megalapozója és legállha- 
tatosabb szószólója volt. Az erdélyiség-esz- 
m ének olyanszerű szerepe volt Kós 
gondolkodásában és tevékenységében, mint 
Szókratész sorsában ama nevezetes daimóni- 
onnak: hozzá igazodott minden, amit valaha 
is végzett vagy végezni akart. Transzilvanista 
volt ő már akkor is — írta Szentimrei Jenő a 
Budai Nagy Antal 1937-es budapesti bemuta
tója kapcsán —, "amikor ez az országrész 
[még] a nyugodt békeévek álmát szendereg- 
te"6, s transzilvanista maradt akkor is — fűz
zük hozzá mi —•, amikor mások már régóta 
új szellemi-művelődési irányzatok mellé sze
gődtek.

A transzilvanizmus fölöttébb bonyolult 
eszmetörténeti jelenség volt. Közösségi ma
gatartásmodellt és társadalmi cselekvéseti
kát, népi elkötelezettséget és szabadelvű 
szemléletet egyaránt hordozott magában. Sa
játságosán átszőtték egym ást benne a 
messzire tekintő tervek és a hétköznapi helyt
állás követelményei, a közvetlen adottságo
kon túllendülő  álmok és a kőkemény 
valóságból vett felismerések, az érzelmi-han
gulati attitűdök és a nekifeszülő gyakorlati
politikai tettek. Szentimrei Jenő egy helyütt 
— még 1921-ben — a transzilvanizmust "az 
erdélyi ember világnézetének" nevezte7, ám 
valójában jóval több volt az annál: a szülő
földdel való azonosulás erkölcse és az együtt
élő nemzetek közös történelmi hivatásának 
gondolata, a kisebbségként is teljes életet élés 
igénye és a közösségi bajok leküzdésének 
módszertana egyként föllelhető benne. Kon
cepcionális lényegét a legsűrítettebben két
ségkívül Kós fogalmazta meg, midőn a 
Szemlér Ferenc által kezdeményezett 1937-es 
nagy transzilvanizmus-vita során ezt írta: az 
erélyiség "tradíció, történelmi tudat, akarat, 
reménység, és mindenekfelett szikár, megin
gathatatlan — hit. Hite annak, hogy a mi 
hazánk — Erdély. A mi földünk, a mi gyöke
rünk, a mi kikerülhetetlen sorsunk, melyet 
nem mi választottunk, hanem amibe beleül
tetett és beleparancsolt az Úristen, bizonyára

nem ok nélkül. Mi hiszünk abban, hogy az 
életünk: rendeltetés, melyet szolgálnunk kell 
cselekedettel, kibúvás és mentség nélkül, 
spekuláció és alkuvás nélkül."8

Az első világháború utáni években, ami- • 
kor az erdélyi magyarság kétségbeesetten állt 
a mindeneket fölforgató közhatalmi változá
sok közepette, a transzilvanizmus irányjelző 
tűzoszlopként magasult fel a tájékozódni 
igyekvő közösségi szellem előtt. Az 1918-19- 
es nagy földindulás Erdély magyarságát tel
jesen váratlanul és felkészületlenül érte, s így 
nem csoda, hogy az jóidéig tehetetlenségér
zéssel szemlélte a körülötte zajló eseménye
ket. S amikor lényegében már "minden 
elvégeztetett", a konzervatív közéleti gondol
kodás akkor sem tudott mást és okosabbat 
kitalálni, mint a "néma intranzigencia” sze
rencsétlen taktikáját. "Ó, nem az győz, aki 
tovább bírja beszéddel, hanem aki tovább 
bírja hallgatással" — írta Reményik Sándor 
1921-ben , és sajnos hitte is, hogy így van, s 
vele együtt ugyancsak hitték sokan mások is. 
"Passzív rezisztenciának" nevezték s a hősi
esség nimbuszával vették körül a nem-cse
lekvés gyakorlatát, ám valójában nem volt az 
egyéb, mint tompa csüggetegség és önáltató 
álomhüvelyezés.

S amikor az erdélyi magyar közélet már 
csaknem visszavonhatatlanul megszűnt lé
tezni, s szinte az egész kisebbségi társadal
mon úrrá lett "a tikkadt, néma csend", 
valamint "a kétségbeesetten reménykedő 
véndgány-hangulat" — Reményiktől valók 
ezek a megfogalmazások is10 —, a kollektív 
történelmi emlékezet mélyrétegeiből, a külön 
sors és külön hivatás regionális öntudatából, 
az együtt fejlődő művelődési értékalakzatok 
egymáshoz rokonulásának képzetéből és az 
élni akarás természetadta ösztönéből előlé
pett a transzilvanizmus. Fölhangzott az erdé- 
lyiség legfőbb igéje: ”... ha ez a föld 
megmaradt — Kun ez Aladárt idézzük —, 
szikláinknak és hegyeinknek építményeiben 
semmi sem változott, ha vizeink tovább foly
nak, erdőink tovább zúgnak, a pásztor to
vábbra is legeltetni viszi juhait, akkor nekünk 
is tovább kell élnünk, mert ez a föld és mi 
egyek vagyunk;"11 A derűosztó ige meghall
gatásra talált, a lélek lassan föltápászkodott, 
s kemény, nekifeszülő munka kezdődött Er
délyben. Kós Károly Ezerküencszáztizenkilenc 
című nevezetes novellájának bukolikus szí
nezésű záróképében a hajdani Varjú-birtok, 
Pojána kései örököse, Gál Jankó ismét ráha
jolt az eke szarvára, "az ökrök újra belefeküd
tek a járomba, az eke tovább hasította a földet 
és ontotta a friss, barna barázdát"12 A tran
szilvanista eszmeiség jegyében új közéleti 
szellem és kulturális szemlélet született, új 
értelmet kapott a népi elkötelezettség attitűd
je és új jelentésre tett szert az emberi helyt
állás követelménye. Korántsem csak a 
transzilvanizmus egykori képviselőinek kö
szönhető ugyan, hogy az erdélyi magyarság
nak a semmiből viszonylag rövid idő alatt új 
közösségi létkereteket sikerült teremtenie, de 
"a téglavetés és a fundamentum készítés" ér
deme kétségkívül őket illeti meg. Folyóirato
kat indítottak és kulturális intézményeket 
hívtak életre, gazdasági tömörüléseket szer
veztek és közművelődési társaságokat létesí
tettek, sőt ha a helyzet úgy kívánta, még a 
közvetlen politikai tevékenységgel is meg
próbálkoztak.

Ortega y Gasset valahol egyik művében 
» > » > >  folytatás a 10. oldalon
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HELIKON
folytatás a 9. oldalról

azt írta, hogy minden társadalmi-művelő
dési eszme csak hozzávetőlegesen tizenöt 
esztendeig él, addig, amíg az a nemzedék, 
amely fiatal fejjel zászlajára tűzte, bele nem 
fárad a hirdetésébe. Nehéz lenne megmon
dani, hogy a neves spanyol szellem történész 
és kultúrbölcselő megállapításában mennyi 
igazság van, ám az bizonyos, hogy a transzü- 
vanizmus, amely az első világháború és a 
trianoni verdiktum utáni időkben majd
hogynem hegyeket mozgatott meg, a har
mincas évék közepére jelentősen veszített 
vonzerejéből. Az úgynevezett második erdé
lyi magyar írónemzedék képviselői, akár
csak az Erdélyi Fiatalok meg a Hitel köré 
csoportosuló társadalomkutatók és reformer 
értelmiségiek, vagy a Korunk-íéle baloldal 
reprezentánsai, szemléleti támpontokat ke
resvén maguknak, zömükben más nézet- 
rendszerek felé tájékozódtak. Mindazáltal a 
transzilvanizmus fölött igazából akkor bo
rult be az ég, amikor — miként a kolozsvári 
Ellenzék egyik publicistája, egy egykori jóne
vű tanár ember, Heszke Béla írta: — "egyik 
augusztusi délután, 1940-ben, új csillagkép
be fordult az erdélyi élet."13

A belvederei döntést követő első hetek
ben és hónapokban a transzilvanista szellem, 
amelynek korábban is egyik igen fontos jel
lemzője volt a közéleti józanság és a higgadt, 
körültekintő közügyi magatartás, sokak 
megütközésére, mélységes hallgatásba bur
kolózott. "A lélek és a vér mámorának" évad
ja — olvassuk Tamási Áron egyik későbbi 
cikkében — "nem volt alkalmas arra, hogy 
Erdélyből a szellem jól átgondolt és felelős 
megnyilatkozásokat tehessen." "A jóhisze
műségünk és a nemzeti fegyelem parancsába 
vetett bizodalmunk ugyancsak arra készte
tett — folytatja Tamási —> hogy hallgas
sunk.”14 A berendezkedő új közigazgatás 
magahitt allűrjei és elhamarkodott-ostoba in
tézkedései miatt, mint amilyen például — 
hogy egyebet ne említsünk — az Erdélyi He
likon s több más rangos folyóirat miniszterta
nácsi h a tá ro za t alapján elrendelt 
fölfüggesztése volt, a lojális hallgatáshoz a 
döbbenet csendje is társult. Egy esetleges 
külső szemlélő számára alkalmasint úgy 
tetszhetett, hogy a transzilvanizmus, amely 
kisebbségi körülmények között életszervező 
és közösségfenntartó szerepet játszott, a tör
ténelmi fordulat folytán értelmét vesztette és 
némán kisomfordált az erdélyi magyar kul
túrából.

Valójában azonban nem ez történt.
Ha voltak is a transzilvanizmusnak hite- 

hagyottjai, az erdélyiség mint sajátos szel
lem i lá tásm ód, sajátságos irodalm i
kulturális eszmény és társadalmi-közéleti 
cselekvésmodell, a literátus értelmiség köré
ben 1940 után is tovább élt. A jóhiszeműség 
és a fegyelmezettség csendje pedig rövid ide
ig tartott. Az általunk számba vett források 
tanúsága szerint elsőként Tamási Áron szó
lalt meg, s noha igyekezett visszafogottan 
fogalmazni, a fejtegetéseibe pedig itt-ott té- 
veteg gondolat is vegyült, az álláspontja egé
szében véve nagyon határozott és áttetszőén 
tiszta volt Egyik, 1940. november 29-én pa
pírra vetett publicisztikai eszmefuttatásában 
egyebek között arról írt — vagy inkább pa
naszkodott —> hogy "manapság" sajnos túl
ságosan sokan és sokat handabandáznak az 
"erdélyi szellemről", szóvirágok tömkelegé 
torlaszolja el az értelem előtt az utat, boldog

boldogtalan a "transzüván lelket" emlegeti, 
miközben azok, akik huszonkét esztendő ki
sebbségi küzdelmeivel a hátuk mögött való
ban hivatottak volnának beszélni róla — 
hallgatnak. Hallgatnak az erdélyi írók — ál
lapítja meg Tamási —, s jól tennék az illeték
telen hangoskodók is — figyelmeztet —, ha 
mielőbb elcsendesednének. Mert "a szóvirá
gok és a hamis hang ugyancsak bomlasztó 
dolgok. S ilyent már dobáltak eleget az útra, 
három hónap alatt, s jórészt az »erdélyi szel
lem« nevében." Néhány mondattal odébb Ta
mási így folytatja — hangsúlyozzuk még 
egyszer, hogy a cikkét 1940. november 29-én 
írta —: "Van-e valaki, aki a szófogadás igé
nyével beszélhet az erdélyi szellemről? Min
den amellett szól, hogy kell lennie. Igen: azok 
a halottak, akik élnek, s azok az élők, akik 
halottaikban is élni fognak: az ilyenek 
igénnyel beszélhetnek."is Mások viszont 
nem.

A pünkösdölés atmoszférájában nemigen 
volt foganatja semmiféle okos szónak, jött

A 8., 9., 10. oldalon Kós Károly rajzai

légyen bárkitől is az. Azok a jelenségek, ame
lyek Tamási haragvását kiváltották, s az er
délyi magyar írástudók körében a döbbenet 
csendjét előidézték, 1941-42-ben nemcsak 
hogy nem szűntek meg, hanem ellenkezőleg, 
inkább még tovább terebélyesedtek. Bár 
egyik-másik frissen életre hívott intézmény 
tevékenysége a komoly és felelősségteljes ér
tékalkotó munkát példázta, iszapos ideoló
giai buzgárok is felszínre törtek és politikai 
vadvizek is terjengem kezdtek Eszak-Erdély- 
ben. ”... Mialatt a szellem szava némán és 
hosszasan érlelődött — itt ismét Tamási 
Áront idézzük, de most már egy 1942. január
7-i cikkéből kölcsönözzük a szavait —, aza
latt a hatalom vonalán és a társadalom síkján 
olyan folyamat indult el nagy iramban, me
lyet sem egészségesnek, sem célravezető
nek nem tarthatunk."16 Tamásit elsősorban 
az irodalom és a művelődés gondja foglal
koztatta, nem jelezte, hogy "a hatalom vona
lán és a társadalon síkján" mit fájlal, de 
minden bizonnyal ő is azt fájlalta, amit a már 
említett Heszke Béla így fogalmazott meg: 
minálunk is meghonosodtak "az istápoló tri
anoni haza letagadhatatlan neobarokk csö- 
kevényei, mint a cím- és rangkórság, az 
eddig ismeretlen pártviszályok, a »ki az 
apád« mentalitás az »urambátyámos« érint

kezési formulárékkal(!) járó sallangos, cop- 
fos magatartás."17 A művelődési élet egyre 
nagyobb fogyatkozásairól, a literátus kultúra 
alásüllyedt állapotáról Tamási a következő
ket írta: "Az irodalmi társaságok hallgatnak; 
sajtónk küszködik és a vidékiesség jellege és 
színvonala fenyegeti; színházunk úgy áll it
ten, mint egy jól felszerelt művészi különít
mény, mely szellemi népkonyhán táplálja az 
elmaradott szegény erdélyieket; az ifjúság 
jövőt forraló szellemi szikrái hiányzanak; a 
közéleti új nemzedék tagjai különböző utak 
között vívódnak; s az írókat jórészt a kényes 
ízlés és a társtalanság érzete a kortól távol 
űzte, vagy éppen magányba."18

Még hosszan idézhetnénk Tamási Áron
tól. S az erdélyi magyar literátus értelmiség 
más egykori képviselőit is megszólaltathat
nék. Az egyéni állásfoglalásokra azonban, 
bármily tömegesen sereglenek és bármeny
nyire egybecsengenek is, a kötekedő kedv 
könnyen ráfoghatja, hogy pusztán csak vala
miféle személyi sértődöttségből vagy kü
lönc-m agatartásból születtek. Partiku
lárisnak tetsző értékelések-vélekedések he
lyett ezért az alábbiakban inkább még egy 
kollektív fölszólamlást idézünk meg: a hdi- 
koni írói munkaközösség 1942. augusztusi 
tanácskozásán elfogadott nyilatkozat leg
főbb megállapításait hívjuk eszmetörténeti 
tanúságtételre.
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szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

ILLYÉS
GYULA

Illyés Gyula (Felsórácegrespuszta, 190211.2. — 
Budapest, 1983. 4. 15.) költő, dráma- és regényíró, 
műfordító, esszéista; a XX. századi magyarságnak 
nincs olyan fontos nemzeti és társadalmi gondja, 
amely ne foglalkoztatná, de magyarként mindig 
európai; második anyanyelveként használja a fran
ciát; korai szürrealista csapongása nyers paraszti 
tárgyilagossággal, továbbá expresszionizmussal, 
máskor berzsenyis emelkedettséggel párosul, s né
ha fölcsendülnek nála az Erdélyi József lírájában 
megújult népdal hangjai is. ő se i pásztorok, cselé
dek, apja uradalmi gépész. Gyermekkorát a pusz
tán tölti. Bonyhádon és Budapesten jár középisko
lába. Csatlakozik a baloldali diákmozgalomhoz. A 
Tanácsköztársaság idején — tizenhat éves fővel — 
részt vesz a politikai eseményekben, majd vöröska
tonának áll. 1920-ban Bécsbe menekül, aztán Berlin
be, végül Párizsba jut. A Sorbonne-on irodalmat és 
lélektant hallgat, különféle munkákból (bányász
ként, könyvkötőként, tanítóként) tartja el magát. 
Emigráns magyar lapok közlik első verseit. 1926- 
ban tér haza. Élsó verseskötete a Nehéz föld (1928), 
ezt gyors ütemben követik a többiek; rövidesen ő a 
fiatal költőnemzedék legismertebb alakja (1931 és 
36 között négyszer kapja meg a Baumgarten-díjat). 
A 30-as évek elejétől a népi írók vezéregyéniségei 
közé tartozik; meglazul kapcsolata a munkásmoz

galommal. Megújítja a magyar elbeszélő költésze
tet: Három öreg (1932), Hősökről beszélek (1933), Ifjúság 
(1934). Első kiemelkedő prózai műve a Petőfiről 
(1936) szóló lírai tanulmány. Szociográfiai irodal
munk megrázó alkotása, a Puszták népe (1936) az 
uradalmi cselédek sorsát tárja fel. Ugyancsak a sze

gényparaszti élet körképét adják a Magyarok (1938) 
naplójegyzetei. Ifjúságának emlékeit Illyés regé
nyekben is rögzíti: Kora tavasz (1914), Hunok Párizs
ban (1946). A Nyugat egyik szerkesztője lesz, Babits 
halála után pedig átveszi a lap irányítását: Magyar 
Csillag címmel szerkeszti tovább 1944 áprilisáig. 
Miután a németek megszállták Magyarországot, 
huzamosan rejtőzködni kényszerül. A háború vé
geztével nemzetgyűlési, majd a Nemzeti Paraszt- 
párt tagjaként rövid ideig országgyűlési képviselő, 
1948-ig az újjáéledt Válasz szerkesztője. A közéleti 
szerepléstől azonban — habár átmenetileg az író- 
szövetség vezetőségében találjuk, s noha kétszer is 
kitüntetik a Kossuth-díjjal — hamarosan visszavo
nul, írói munkásságának él. Az 50-es években böl
cselő költészete mindinkább elkomorul. Megkísérti 
az elmúlás gondolata (Kháron ladikján, 1969, esszé
regény). Emlékező jellegű prózájának gyűjtemé
nyes kötete az Ebéd a kastáyban (1962). Drámáiban 
a nemzeti sorsfordulókat, a kis népek kiszolgálta
tottságát jeleníti meg: Ozorai példa (1952), Fáklyaláng 
(1953), Dózsa György (1956), Tiszták (1971), Testvérek 
(1972). Eluard, Aragon és más modem francia köl
tők tolmácsolásában éppúgy remekel, mint az hú
géi romantika vagy például Bums, Villon, Ben Jon- 
son munkáinak átültetésében. Ma is elgondolkod
tató illyési szavak: "A fajták »jellegzetes ismérvei« 
engem, az egyént, majd mindig viszolygással tölte
nek el. Csak azt becsülöm, amit minden fajtától 
elvárhatok. Ily úton keresem magamban a népiest, 
s ha a magyarságjellemvonásait valóban a nép őrzi, 
hát a magyart" És: "Népiség annyi, mint magyar
ság. Az a magyarság, melynek álomképe a legjobb
jaink képzeletében élt, akik közben a legjobb euró
paiak is voltak."

Bartók
"Hangzavart"? —  Azt! Ha nekik az, 

ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt 
pohár fölcsattanó

szitok-szavát, fűrész foga közé szorult 
reszelő sikongató 

jaját tanulja hegedű
s éneklő gége —  ne legyen béke, ne legyen derű 

a bearanyozott, a fennen 
finom, elzárt zeneteremben, 

mig nincs a jaj-sötét szivekben!

"Hangzavart"! Azt! Ha nekik az, 
ami nekünk vigasz, 

hogy van, van lelke még 
a "nép"-nek,éla "nép" 

s hangot ad! Egymásra csíkoritott 
vasnak s kőnek szitok

változatait bár a zongora 
s a torok fölhangolt húrjaira, 
ha így adatik csak vallania 

a létnek a maga zord igazát, 
mert épp e "hangzavar", 

e pokolzajt kavaró harci jaj 
kiált

harmóniát!
Mert éppen ez a jaj kiált 

—  mennyi hazugul szép éneken át —  
a sorshoz, hogy harmóniát, 

rendet, igazit vagy belevész a világ; 
belevész a világ, ha nem 

a nép szólal újra — fölségesen!

Szikár, szigorú zenész, hú magyar 
(mint annyi társaid közt, —  "hirhedett") 

volt törvény abban, hogy éppen e nép 
lelke mélyéből, ahová leszálltál, 

hogy épp e mélység még szűk bányatorka 
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl

a hideg-rideg óriás terembe, 
melynek csillárjai a csillagok?

Bánatomat sérti, ki léha vigaszt 
húz a fülembe;

anyánk a halott —  a búcsúzót ne 
operett zengje;

hazák veszitek el —  ki meri siratni 
verkli-futa mokka l ?

Van-e remény még emberi fajunkban? —  
ha ez a gond s némán küzd már az ész, 

te szólalj,
szigorú, szilaj, "agresszív " nagy zenész, 

hogy —  mégis! —  okunk van 
remélni s élni!

S jogunk van
—  hisz halandók s életadók vagyunk —  

mindazzal szembenézni, 
mit elkerülni úgysem tudhatunk. 

Mert növeli, ki elfödi a bajt. 
Lehetett, de már nem lehet, 

hogy befogott füllel és eltakart 
szemmel tartsanak fia pusztít a förgeteg 

s majd szidjanak: nem segítettetek!

Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, 
mi neked fölfedetett, 

a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt —  
te bennünket növesztel, azzal, 

hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. 
E z— ez vigasztal!
Beh más beszéd ez!

Emberi, nem hamis!
A  joggal erőt ad a legzordabbhoz is: 

a kétségbeeséshez.

Köszönet érte,
az erőért a gyózelem-vevéshez 

a poklon is.

lm , a vég, mely előre visz. 
lm, a példa, hogy ki szépen kimondja 

a rettenetét, azzal föl is oldja, 
lm, a nagy läek válasza a létre 

s a művészé, hogy megérte 
poklot szenvednie.

M ert olyanokat éltünk meg, amire 
ma sincs ige.

Picasso kétorrú hajadonai, 
hatlábú ménjei

tudták volna csak eljajongani, 
vágtatva kinyeríteni, 

amit mi elviseltünk, emberek, 
amit nem érthet, aki nem érte meg, 

amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már,

csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek, 
példamutató nagy ikerpár, 
zene csak, zene csak, zene, 

a bányamély ős hevével tele, 
a "nép jövő dalával" álmodó 

s diadalára ápoló, 
úgy szabaditó, hogy a börtön 

falát is földig romboló, 
az Ígért üdvért, itt e földön, 

káromlással imádkozó, 
oltárdöntéssel áldozó, 

sebezve gyógyulást hozó, 
jó meghallóit eleve 

egy jobb világba emelő zene —

Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival 

tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, 
ahol a baj

s beh különös, beh üdvös írt adsz 
azzal, hogy a jaj 

siralmát, ami fakadna belőlünk, 
de nem fakadhat, mihelyettünk 

—  kik szív-némaságra születtünk —  
kizenged ideged húrjaival!
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HELIKON

A reformáció genfi emlékműve előtt
Száznegyvenhármat léptem; ez a hossza 
az emlékműnek. Hírnök, ki megölt 
milliók végsó tisztelgését hozza, 
úgy mentem el a szobor-sor előtt.
Kálvin, Knox, Faréi, Béza! S bika-fóvel 
a hadrakelt hit zord hadnagyai, 
a Vilmosok és Coligny és Cromwell 
— Ók néztek rám — s a baltás Bocskay!... 
Hátrálnom kellett közdükbóhmindet 
nem fogta össze csak messzibb tekintet. 
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig 
s lelkemben is hús tárgyilagosságig.

S most mintha ók 
álltak volna kaszárnya-számadáson 

az én szemem elótt, 
feszesen-katonásan 
kilépvén éppen akkor 

a hátterül kapott nagy szikla-falból 
s abból a másik, épp oly teli tömbból, 
a mögéjük kövesedéit idóból.

Addig jtkettek, maguk is meredt 
kövek a napfénybe, hol nem lehet 
szavuk már. Szavuk immár csak a tett, 
mely idővel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázz-ban állók, szóljatok!

Vagy előbb én beszélhetek?

Kik "ott álltatok, nem tehetve másképp", 
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, 
mert a langyosat kiköpi az isten, 
kik után tárgyként maradt fönn a szándék, 

mennyi az igazság még öklötökben, 
mely négy százada oly nagy esküt markolt, 
mely kőbe s öröklétbe görcsösödten 
tartja m aisa bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes 
dühével törtetek, a cél, ahogy 
elértétek?

Ti kérditek?
S ha nem lesz 

örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.

Álltatok, égve az Úr igazától; 
állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor; 
aztán dönteni kezdett ezredegyszer 

az ész helyett a fegyver 
s a láng.

Hogy várja örök üdv a lelket: 
rángtak milliószám kínban a testek 
csatamezón, bitófán, vérpadon, 
karón, keréken, meg a fájdalom
szerzés új mestergépein; növesztett 
egymással szemben erdónyi keresztet 
Jézus példája, végig Európán;

Koszorú
Fölmagasodni
nem bírhatsz. De lobogsz még, 
szä-kaszabolta magyar nyelv, lángjaidat 
kígyóként a talaj szintjén iramítva— sziszegvén 
néha a kíntól,
többször béna dühtói, megalázott.
Elhagytak szellemeid.
Újra a fű közt, a 
gazban, az aljban.
Mint évszázakon át a behúzott
vállú parasztok közt. A ne szólj szám, nem
fáj fejem aggjai közt. A
nádkúpban remegő lányok közt, mialatt
átrobogott a tatár. A
szíjra fűzött gyerekek közt, amidón csak
néma ajak-mozgás mímelte a szót,
mert hangot sem túr a török, mert
arcba csap ostor —:
most mutatod meg,
most igazán — nekem is — mire vagy jó;

égtek, hogy égjen itt a kép s a "bálvány ", 
ott a "csalárd könyv" — városok és falvak, 
hol újra emberhúst faltak a füvad 
zsoldosok, eladdig míg tűz a tűzzel, 
nem állt egymással szemben bún a bűnnel, 
eladdig, míg nem jött — a "győzelem"?
Az idó. Okosan, türelmesen 
s némi humorral.

A kétféle had
és hit várai szemközt állanak 
ma is, az én hazámban is# zordon 
fehér-falú s arany-cifrázta templom 
vén tornyai még ágyúként vitáznak 
minden beharangozáskor, vasárnap 
papjaik bent még ósimód dörögnek, 
de kijövet az utcán átköszönnek 
s ujjon mutatják, hogy hány órakor 
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor 
s egy kis ital.

Szép. Magam is helyeslem: 
ha pap vagyok, magam is így cselekszem: 
"Értsük meg egymást"!

De nem volt nagy ár 
mégis a harminc évi döghalál, 
d'Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, 
fél Németország, a ketté törött 
Európa s hogy itt volt a török 
százötven évig és a mi hazánk... —
Ez lelt a "győzelem"! Ezt küldte ránk 
isten azzal, hogy "napként kimutatta": 
nem érte folyt a harc, hanem miatta; 
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövő:
— Mert volt-e vajon győztes, kit nem 6 
rendelt eleve győzni?

Győztetek.
Maga a sátán győzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem előre. 
Törlődjetek be kőbe és időbe.

Elvesztit — eleve! — a harc!
— mondtam keményen, mint aki magára 
támad először is az igazával;
majd:

Megbuktatok! A haddal simára 
törölt kontinens — e fekete tábla — 
közepére mi Íratott eredmény?
Egy betű, egy már tréfának sem új 
buta betű sa zis  csak magyarul: 
mért több a keresztyén, mint a 

keresztény?
Értelmet annyi millió halott 
véréből ennyit párolhattatok, 
midőn — feledve, kinek mi a dolga — 
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
A Föladatba, mely épp a kötés 
kibogozásával szép és merész.
Ez az "eredmény"!

És ha — ez se volna?!
— kondult bennem is, ahogy várható volt, 
a túlsó torony az innen valóra 
(és attól fogva mind a kettő bongott) 
s kelt ezredszer is — alig finomodva — 
bennem a két ős ádáz szó-birokra: 
a mindig úrhitű tolnai pásztor 
s a csupa dac sárréti prédikátor.
Mert mi szorította kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szófián 
"hal el a hit" a "római mocsokban"?
Ha arra tart eszme s világ, amerre 
a "tiarás templom-kufár" vezette, 
ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül 
s — ha úgy fordul, hát reménytelenül, 
de csak annál szebb önfeláldozásképp —  
odavágja, hogy "nem tehettem másképp!", 
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad 
a kín, a vér, akkor nincs áldozat, 
nincs — inkvizíció?!

Ha — bár "hiába" —
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, 
s jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább 
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták, 
valdeusók, husziták, Bocskay 
irást-imát se tudó hajdúi, 
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, 
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen 
magyarság, ha nincs — Kálvin?

Nem hiszem.
Vagy mást mondok: szobádban volna villany, 

ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?
Hol kezdődött, hogy atomerő is van 
s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? 
övék az érdem, kikel sem a máglya 
nem riaszthatott vissza, sem a gálya — 

sem harcaik bukása, 
a léptenként fölmeredő "hiába"!

Látták, vagy nem a cäjuk, 
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út; 
a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott, 
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot: 
előre! és ők vállalták e sorsot —
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

Álltam némán, hírhozó katonájuk, 
már azt forgatva, hogy én mit kapok, 
nem is őtőlük magyarázatot: 
a tettektől, melyek — akár a gyermek —  
magukért csak felnőttsorban felelnek.

Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp: 
volt bárkié a szándék, 

maga az isten se tudhatta másképp.

most a pedigréd; a címered; hajszálgyökerednek 
kőharapó erejét.

összemosolygás nyelve; a titkon 
ossze-vüágló könnyek nyelve; a hűség 
nyelve; a föl nem adott hit 
tolvaj-nyelve: remény latssez-passer-ja; szabadság 
(percnyi szabadság, kortynyi szabadság, foglár háta mögötti szabadság) 
nyelve; tanár-kigúnyolta diák, szerzsán-legyalázta baka, 
összeszidott panaszos, hivatalnokok-unta mamácska 
nyelve; csomag-hordók, alkalmi favágók, mert 
gyárba se alkalmas, szakmára se jó (mert 
nyelv-vizsgát se megállt) proli nyelve; ifjú 
főnök előtt habogó veterán 
nyelve; a rendőrőrsön azonnal 
fölpofozott'gyanúsított 
mélyebbről fakadó tanúság
tétele, mint Lutheré; 
kassai zugárus, bukaresti cselédlány, 
bejrúti prostituált szüle-hívó 
nyelve; — köpések 
mosta-, dühpirja-törölte 
orcájú fiaid közül egy, íme:

szólni tudó más nyelveken is, 
hú európaiként 
mondandói miatt figyelemre, 
bólintásra becsült más népek előtt is: 
nem léphet föl oly ünnepi polcra, 
nem kaphat koszorút 
oly ragyogót, amelyet, szaporán 
lesietve ne hozzád 
vinne, ne lábad elé
tenne, mosollyal bírva mosolyra vonagló
ajkad, fölnevelő
édesanyám.

■k
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PUSZTÁK
NÉPE
(részlet)

A tudósok titokban jöttek, ez már a mester
ségükhöz tartozott, noha megérkezésük híre 
villámgyorsan elterjedt a pusztán. "Itt van az 
igari ember, a Hajaséknál!" — szállt a jelentés s 
mi izgatottan futottunk volna Hajasék ajtajá
hoz, ha valami rejtelmes parancs nem írta volna 
elő, hogy hallgassunk a rendkívüli eseményről, 
s csak messziről pillantgassunk Hajasék felé. Az 
igari ember valóban ott volt, a konyhában ült, 
mezétláb. Máskor az udvardi asszony jött meg, 
vagy a Menyhárt Szilasról. Mindnyájan gyógyí
tással foglalkoztak, testivel és lelkivel egyaránt.

Önzetlen cselekedet volt ez részükről, ez az 
utazás, hisz odahaza is bőven akadt dolguk. A 
falusiak tömegesen látogatták őket, a szilasi ja
vas háza előtt néha három-négy kocsi várako
zott. A cselédek azonban nehezen 
mozdulhattak. Egy-egy béresasszony, ha elván
dorolt a gyógyítókhoz, egy egész puszta segély
kérésének, panaszának volt postája, s a maga 
baján kívül legalább még harmincféle nyava
lyára kért tanácsot. A tudós emberek távolból, 
üzenettel is gyógyítottak, de ha tehették, szemé
lyesen is fölkeresték híveiket. Valamelyik bizal
masuknál szálltak meg. A szoba azonnyomban 
szentéllyé alakult. A cselédek egymásnak adták 
a kilincset. Előre megbeszélt rendben járultak a 
gyógyítók elé, világossal az asszonyok, a szür
kület beköszöntése után az emberek. Hajnalig 
folyt a süigés-forgás, pusmogás, sugdosás. A 
bajoszlatók rendszerint csak egy éjszakára ma
radtak, noha a cselédek hónapszámra maguk
nál tartották volna ezeket az éneklő hangú, 
töpörödött anyókákat és ájtatos képű aggastyá
nokat. Bár nem mind volt öreg. A szilasi ember 
például javakorabeli szép szál férfi volt, szakáll- 
talan; tudósságát csak az jelezte, hogy beszélni 
hunyt szemmel beszélt. De sehol sem virradhat
tak meg, mert ha világossal mentek el, elvitték 
a szavuk erejét.

A pusztaiak természetesen semmitől sem 
voltak messzebb, amit városainkban általában 
őserőnek hívnak. Azt, hogy "ás a lélek", vagyis 
"ideges vagyok", seholsem hallottam annyit, 
mint közöttük. Valóban idegesek voltak. Nem
csak az idegeikkel volt baj. Szenvedtek ők a 
tüdejükkel, szemükkel, fogukkal, kezükkel, lá
bukkal, kiváltképpen a gyomrukkal és fülük
kel: az öregedés mértékében minden 
porcikájukkal, mint általában a halandók. Hogy 
némely körökben mégis elterjedt róluk, hogy 
nem betegesek? Betegeskedni valóban nem be
tegeskedtek sokat; nem nyomták az ágyat. 
Tüsszentettek és meghaltak; egy szellőszó sírba 
vitte őket. "Hányt vért is a lelkem" — mondták 
siránkozva temetés után az özvegyek —, de azt 
már megszokta, mert tíz év óta hányt." Vagyis 
"más baja lehetett szegénynek". Rendszerint 
volt is. Negyvenöt-ötven év közti öreg emberek 
arcáról lerítt, hogy három-négy, egymástól tel
jesen különálló halálos kór is dolgozik bennük, 
szinte versenyezve, hogy melyik ér előbb cél
hoz, melyiknek ejti ki szép latin nevét az orvos 
elismerő főbólintások közben: "ilyen esetet sem 
láttam, ennek már a hajaszálában is benne volt 
a rák". — "Mikor feküdt le?" — kérdezte. Tegnap 
este. "Még reggel akkor is tett-vett a ház körül a 
galambom" — válaszolt valamelyik szomorú 
hátramaradott. — "Hát nem látták, hogy be
teg?" — Vállvonítás. Csak egy kis teát kért, vagy 
téglát a hasára; száraz betegsége volt.

HELIKON

Az orvos sejtette, hogy a beteget valamelyik 
javas kezelte, de semmit sem tehetett ellene, 
akkor sem, ha akart. A pusztaiak az orvost is az 
urak közé számították, s hacsak nem tette le a 
népi rokonszenv megnyerésének hétpróbás 
nagy vizsgáját: a szívvel, idegekkel, pórusokkal 
elsajátított egyenlőségét, nem bíztak benne. A 
tudós emberekben bíztak. Nemcsak mert azok 
közülük valók voltak, s érthető emberi nyelvet 
beszéltek; azért is, mert azok nem ismertek re
ménytelen esetet. A javasok senkiről sem mond
tak le, nem vontak vállat, ájtatosra kényszerített 
arccal adva a hozzátartozók értésére, hogy itt 
már csak az Isten segíthet. Ók mindenkin segí
tettek. Takács bácsiba harminc évvel már azelőtt 
csak hálni járt a lélek, amikor foga között valami 
méregerős gyökérrel fekete tyúk árnyékába ül
tették. Kilábalt, maga sem tudta miből. Mert a 
javasokhoz csak olyan bajjal volt illendő fordul
ni, amelyről senki sem tudta, hogy mitől van. 
Az apróbb nyavalyáknak a pusztán is akadt 
tudója.

Aki az állatok betegségéhez értett, azt az 
emberek a maguk bajáról is bizalommal kérdez
gették. Gyomorfájdalmak ellen a kocsisok a lo
vakba éppúgy katángkórófőzetet töltöttek, akár 
saját magukba. Vérhasra, amely elég gyakori 
volt köztük, az apróbojtorján főzetét használ
ták. Epegörcs ellen kígyóhagymát, érelmeszese
dés ellen fokhagymát pálinkában, megfelelő 
ráolvasással. Köhögés ellen Szerentséséknél én 
is őrölt kukorica levét kaptam mézzel, miután a 
legegyszerűbb és leggyökeresebb gyógyszert, a 
vizelettel való gargalizálást finnyásan elutasí
tottam. A ló hályogos szemébe a kocsisok cu
korral kevert, finomra tört üvegport fújtak s az 
elmarta a hályogot. Az állatok fájós daganataiba 
farkasalmagyökeret húztak, az jó gyulladást 
keltett, és összegyűjtötte a gennyet. A kocsisok 
oly biztos kézzel böködték az állatokat, akár a 
csizmadia a talpbőrt. Éppilyen könnyen nyúl
tak az embereldiez is. Mindinkább csak azok
hoz nyúlhattak. Az uradalom nem méltányolta 
tudásukat, állatorvost szerződtetett. De lassan
ként az állatorvoshoz vitték jószágaikat a cselé
dek és a parasztok is. Maguk még rendületlenül 
nyelték a kotyvalékokat, de a tehenekhez már 
aggodalmas képpel hívták a hivatalos tudo
mány képviselőjét. A ráolvasás, a babonás keze
lés először az állatgyógyászat terén szűnt meg. 
Dletve csak ott szűnt meg. Mire eszméltek rá?

Leperdi bácsi arra jött rá, hogy az állatokra 
azért kár a ráolvasás, mert: "Az az állat úgysem 
érti, mit mondanak neki; nincs annak lelke." 
Neki, akit lábfájásából az udvardi asszony gyó
gyított ki (békarokka-fűből készült fürdővel), 
volt lelke. Régi göbölyös volt; noha sok ráolva
sást tudott, ő már egyet sem alkalmazott: felvi
lágosodott ember volt. Hinni már csak egy ilyen 
szokásban hitt, abban, amely szerint az ember 
eleven puckot fog, a bal hüvelykujját az állat 
szívére szorítja, és körben járva így mondja az 
imát mindaddig, míg a pucok megdöglik. Ettől

még kimegy a súly a jószágból.
A sebészet a juhászok hatáskörébe tartozott, 

ezt mindenki komoly tárgyszerűséggel elismer
te. Kitűnő sebészek voltak. A birkák koponya- 
lékeléséhez nemcsak az uradalom, hanem a b.-i 
állatorvos is nagyapát hívta ki. "Jani bácsi keze 
jobban rájár" — mondta ahelyett, hogy azt 
mondta volna, hogy Jani bácsinak, nagyapának 
semmi iszonya sincs élő húsban-csontban váj- 
kálni. Nem is volt. A cséplőgép dobja, amint az 
már szinte nyaranta szokás volt, bekapta az 
egyik etető kezét, és rapittyára zúzta. Az előző 
évi áldozat éppilyen baleset következtében halt 
meg. Bizonyos volt, hogy mire orvoshoz viszik, 
ez is elvérzik. Az intéző nagyapáért üzent. "Na 
fiam, szereted-e az életed?" — kérdezte nagya
pa a holtsápadt legénytől. "Szeretem, bátyám.” 
"Na akkor kumd be a szemedet, mert úgyis 
elájulsz" — mondta nagyapa, és konyákból le- 
kanyarítóttá a legény kezét, úgyhogy még egy 
kis bőrt is hagyott a csonk betakarására. Úgy
hogy Szekszárdon a kórházban a főorvos azt 
kérdezte a sebesültet szállító kocsistól: "Melyik 
doktor csinálta ezt a szép munkát?"

Apám csak ifjúkoráig segédkezett nagyapa 
mellett, de ösztönösen értett ő is ehhez a mes
terséghez. Nem jöhettek hozzá olyan kés alá 
való bajjal, hogy azonnal ne tudta volna, mi a 
teendő. Egyszer szálka ment a jobb hüvelykuj
jam körme alá. A szerencsétlenség olyan körül
mények között történt, hogy odahaza jobbnak 
láttam nem beszélni róla. (Pallót támasztottunk 
a vincellérház padlásához, ahol az aszalódó 
szőlőt őrizték.) Szüleim a bajt akkor vették ész
re, amikor jobb kezemmel már a kanalat sem 
tudtam megfogni. Apám szakszerűen megta
pogatta a megduzzadt ujjat — "még két napig 
hadd érjen" — mondta. Két nap múlva a térde 
közé állított, zsebkésével hosszában felvágta a 
körmöt. Örök emlékké sajtolódott bennem a 
fájdalom, amelyet akkor nem mertem elüvölte- 
ni. Első nyikkanásomra apám rám nézett, 
rosszallóan, annak az embernek a pillantásával, 
akit munkájában zavarnak. Aztán kiemelte a 
köröm két darabját, oly nyugodtan, mintha egy 
bogár két szárnyát tépte volna ki. Letisztította a 
gennyet és a vért, egy perc alatt elkészült.

Az uradalomnak abban az időben már volt 
megállapodása az egyik szomszéd falu orvosá
val; az orvos évi konvencióért ápolta a cseléde
ket és azok gyermekeit 12 éves korig, sajnos, a 
javasokénál alig változatosabb gyógyszerekkel. 
Hashajtónál és aszpirinnél ezek az orvosok 
mást nemigen rendeltek; minden fájós fogat 
kihúztak. Az uradalmak inkább a fegyelem 
kedvéért tartották őket, azért, hogy a cselédek 
betegség ürügyével ne vonhassák ki magukat a 
dologból. Az orvosokat az uradalmi hintó hord
ta ki a pusztára, megjelenésük annyi volt, mint 
a lélekharang; Rácegresen a "doktorfogat" láttá
ra az asszonyok keresztet vetettek, elmormol
tak egy hamar imát, a betegnek már nem sok 
lehetett hátra. Hivatalos segítséget a hozzátar
tozók csak a végső pillanatban kértek, amikor a 
beteg már elfeketedett. 'Tessék gyorsan kiho
zatni az orvost — dünnyögte egy-egy elkomo
rult apa vagy fiú —, nem szeretném, ha bajom 
esnék." Előfordult ugyanis, hogy egy-egy fiata
labb s még lelkiismeretesebb orvos vétkes ha
nyagságért feljelentést tett.

A törvény értelmében a beteg cselédeket 
negyvenöt napig az uradalomnak kell gyógyít- 
tatnia. Ezt a cselédek azonban nemigen veszik 
igénybe. Újabban a legtöbb uradalom a felvétel
re jelentkezőket orvosi vizsgálatnak veti alá, és 
csak a vasegészségeseket alkalmazza; azokat 
pedig, akik évközben betegeskedtek, elbocsát
ja. A szomszédos x.-i uradalom — egy nemzet
közi híres iparvállalat tulajdona — 
házitörvényül akarta bevezetni, hogy a munká-

» » » » »
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ból bármi ürüggyel nyolc napnál tovább elma
radó cselédeknek év végén fel kell mondani. A 
legérdekesebb a megindokolás volt. Külföldön 
a munkásjóléti intézmények annyi áldozatra 
kényszerítik a céget, hogy ott, ahol lehet, a leg
szigorúbban takarékoskodnia kell. — X.-en le
het.

Egy-két vidék — így a gróf K. család pusztái 
kivételével, amelyek központján a tulajdonos 
valóban kitűnő kórházat emelt — majdnem 
mindenütt lehet. A pusztaiak nem azért retteg
nek a betegségtől, mert esetleg kicsöppennek az 
életből, hanem azért, mert állásukból előbb- 
utóbb egész bizonyosan kiesnek. A beteg iránt 
kevés a könyörület — példázódjam itt is az 
állatokkal, amelyek közül annyi vész el, annyi 
valódi, pénzben kifejezhető érték, egyik napról 
a másikra? Vagy a katonás fegyelemmel, amely 
a puszta szellemét örök csatában álló hadsereg
hez hasonlítja? Mi történne, ha a vezér minden 
elesett katonát megkönnyezne? Azt, aki nem 
bírja a menetet, a puszták urai tán sajnálkozás
sal, ám edzett szívvel állítják ki a sorból, vetik 
az árokpartra. Magatartásuk e téren, a fensőbb- 
séges, előkelő közöny éppoly csodálattal töltött 
el, akár midőn az erkölcsi szenny fölött sértetle

nül elsuhanó, derűs, tiszta tekintetüket szemlél
hettem. Már két hónapja vártuk egyik legked
vesebb hozzámtartozó halálát, övét, akinek 
emberi nagyságát oly sok esztendei félreértés 
után csak akkor ismerhettem meg, utolsó nap
jaiban. Egy elhagyott pusztán fetrengett a ször
nyű kórban s aggodalomban, hogy még 
meddig győzi pénzzel az orvost, aki átvergődve 
a feneketlen őszi sáron, öt pengőért ojtotta belé 
a vigasztaló kábítószert. Nem nyugtatta meg az 
irodalmi díj tekintélyes összegéről szóló okirat 
sem, amelyet a fiúi szeretet, első és elkésett 
jeleképp, kezébe adott. Mindenki tudta, hogy 
meg fog halni, csak ő nem. Megtudta az uraság 
is, nyilván ennek köszönhettük látogatását. A 
sárgára aszott öreg férfiarcot áhítatos, boldog 
fény öntötte el, a vastag őszes bajusz alól önfe
ledt mosolyt szűrtek az egészséges nagy fogak, 
amikor a lengyelbundás, deli vendég kezét kéz
fogásra nyújtotta. Az üdvözlés után a vendég 
röviden azt tudatta, hogy sajnos fel kell monda
nia. November volt, a beteg helyett új esztendő
re mást fogadnak — s azzal ment is. "Hisz akkor 
meghalok" — mondta a beteg rövid szünet 
után. Hasztalan vigasztaltam. A család legkíno
sabb gondja egyszeriben megoldódott "Gyónni 
kell" — hallatszott nyugodtan, egyszerűen az 
ágyból.

Általában a hozzátartozók is kevés könyö- 
rületet mutatnak. A sebesült mellett a katonák 
sem érzékenykednek sokáig — ma neked, hol
nap nekem —, a kemény sors legelőször is a 
szívet keményíti meg. Mikor Nagyvadi bácsi 
ágynak esett, a veje hordani kezdte a kucsmáját. 
Az öreg lármát csapott. "Nyughasson már — 
intette le a felesége —, kend úgysem éri meg a 
telet" — "De az istenetek — mondta Nagyvadi

bácsi —, engem nem raboltok ki." És meggyó
gyult, meglehet csak a kucsma kedvéért, ahogy 
maga mesélgetni szokta vidám hahotával.

Szégyen volt a betegség? Mindenki addig 
rejtegette, ameddig tudta. A cselédek nyögtek, 
sziszegtek, fájlalták az oldalukat, sőt előfordult, 
hogy tettették a betegséget, de azt, hogy "beteg 
vagyok" nehezen ejtették ki. Irtóztak a beteg
ágytól is. Aki világossal is dhák között feküdt, 
arra mint bélpoklosra tekintettek. Aki pedig he
tekig nem mozdult ki a házból, azt gondolatban 
már el is temették.

De a javasokkal őszinték voltak. Azok előtt 
kitárták a szívüket, tudták, hogy azok nem 
mondhatják tovább a dolgot. Meg hát azok 
úgyis beláttak az emberbe. Horváth néninek az 
udvardi asszony a belépéskor megmondta, 
hogy kelet felől jött, és "homályosodik a szíve". 
Takács néninek, hogy férfi miatt van baja.

A tudósok valóban beláttak az emberekbe, 
és magam is jó sok esetet tudok, amikor meg is 
tisztították őket. Nemcsak orvosok voltak, ha
nem papok és bírák is. ítélkeztek és feloldottak. 
Amikor az igari ember betelepedett a Hajasék 
konyhájába, a pusztán nemcsak valami megne
vezhetetlen reménység pezsdítő légnyomását 
lehetett érezni, hanem szinte a statáriumét is.

Mivel érte el ezt az igari ember? Azzal, hogy 
olyan őszinteségre tudta kényszeríteni az elébe 
járulókat, aminőre azok házastársukkal, de még 
önmagukkal, még álmukban sem voltak képe
sek. Hisz egyetlen hazug szó, de hazug gondo
lat is elvette a gyógyítófüvek és igék hatását. (A 
sikertelenségért a betegek kivétel nélkül magu
kat okolták.) Hinni kellett. A tudósok a názáre
ti tői oroztak.

S aki hitt, az meg is gyógyult, mi van ebben 
csodálatos? Nagy István bácsi felesége olyan 
hasogatást érzett a két combjában, hogy hetekig 
nem hunyta le éjszaka a szemét. Járt a doktor
nál, de semmi orvosság sem használt Az udvar
di asszony a beteg részre tenyere élével 
keresztbe jeleket huzigált. Aztán egy jó félórára 
a falnak fordult. Semmit nem adott. "Kilenced 
napra jöjjön el újra" — mondta végre. Nagy néni 
csak azért ment el, hogy egypár tyúkkal lerója 
háláját, mert közben teljesen meggyógyult. Az 
alsómajori Szabó-fiút nem a rosszaság vitte ar
ra, hogy egy városjárt "kitanult" nőszemély mi
att el akarta hagyni fiatal feleségét, hanem, ha 
jól emlékszem, a holdfény játéka az istálló ab
laküvegén. A ja vasember orvosságot rendelt ne
ki is, a feleségének is. Addig szedték, míg 
minden rendbe nem jött.

"Azok még értettek az orvossághoz" — 
mondták a cselédek a javasokról. Olyan gyógy
szert rendeltek, hogy a páciens szeme szikrát 
hányt, amikor bevette — de vajon nem épp 
emiatt gyógyult-e meg tőle? Áldozat nélkül 
semmitől nem lehet megszabadulni: a gyógy
szer penitencia volt. Az öreg falusi orvosok ne
vetve oktatták ki fiatal kartársaikat, hogy a 
cselédeknek lehetőleg csak keserű orvosságot 
rendeljenek, minél keserűbb, annál jobb. És le

hetőleg mindent folyadék alakjában. Abban 
esetleg még bíznak és beveszik. Á porokat nem 
szerették. Mert a baj ott kezdődött, hogy az 
orvos utasításait a cselédek a legritkább esetben 
követték. Mikor Gallé néni a kilencedik gyerek 
után meghalt, szalmazsákjában megtalálták 
mind a gyógyszert, amelyet az orvos az utolsó 
két évben adott neki. Szabadi bácsiról mindenki 
tudta, hogy az ispán pofonja gyógyította meg. 
Székrekedése volt, már elképzelhetetlenül 
hosszú ideje. Az irodából naponta ricinusolajat 
küldtek neki, de csak nem mutatkozott a mun
kánál. Végre behívatták. Szabadi bácsi megje
lent, hóna alatt egy pintes üveggel, gondosan 
összegyűjtötte abba a napi adagokat. Ott hely
ben beíé akarták önteni. "Vedd be, vagy nyakon 
váglak" — kiáltott rá az ispán. Nyakon vágta, és 
másnapra munkába rendelte. Szabadi bácsi 
meghajolt, és nem panaszkodott többet.

Természetesen a diétát sem tartották be. De 
nem tartották be a legelemibb rendelkezéseket 
sem. A negyvenfokos lázban hánytorgó tífu- 
szosnak savanyú káposztát adtak. A gyomorfe
kélyesnek paprikás krumplit "Úgy megkívánta 
szegény." Nem volt szívük visszautasítani.

A tudósok szavát betartották. Azok rende
letére még meg is fürödtek, ami nem kevés 
fáradsággal járt. A cselédeknek ugyanis semmi 
fürdő alkalmatosságuk nincs. Legtöbb urada
lom a sertéseknek kifogástalan cementmeden
céket építtetett, mesterséges homokparttal, sőt ~ 
a parton árnyat adó fákkal. A cselédek legfel
jebb csak a Sióban márthatták meg magukat, 
természetesen csak nyáron. De a fürdést afféle 
fiataloknak való csintalanságnak tartották, há
zas béreshez már nem illett a lubickolás. Ha 
valamelyik szobába nagy körülményesen beci
pelték a szapuló kádat, és a szabad tűzhelyen 
melegíteni kezdték a kannánként hordott vizet, 
mindenki tudta, hogy ott valami "rámondás" 
végrehajtására készülődnek.

Az orvosoknak is egy kicsit kuruzslóknak 
kellett lenniük, ha sikert akartak elérni. Nem 
volt adoma az e.-i patikus meggazdagodásának 
története. Az orvosságot a recept szerint készí
tette, de mikor a parasztok kezébe nyomta, bi
zalmasan a fülükbe súgta, hogy az csak úgy 
használ, ha a beteg éjfélkor, a keresztút porába 
rajzolt kör közepén veszi be, azután a botot a 
háta mögé hajítja, és visszanézés nélkül fut ha
za. A borogatásokhoz "szótalan vizet”, a patak
ból szótlanul hozott vizet rendelt. Minden 
gyógyszerhez adott megfelelő használati utasí
tást. A hatodik pusztáról is hozzájártak.

Mert különben a cselédek a patikától is ide
genkedtek. A tudósok maguk készítették főztje- 
iket. Ami gyógyszert a civilizáció az emberiség * 
vigaszára kitalált, azt a pusztára leginkább a 
vándorkereskedők közvetítették. Salamon bá
csi árusított különféle fájdalom elleni kenőcsöt 
is, aztán bajuszpedrőt, bajusznövesztőt és nagy 
mennyiségben huszárzsírt. De elért hozzánk 
néha egy-egy világraszóló találmány híre is. 
Ügynökök jöttek, a pipereszappanos dobozok 
mellett most fölfedezett, csalhatatlan csoda
szert kínáltak mellfájás, csúz és fogamzás ellen.
Nem maradtunk el a világtól. Jöttek optikusok, 
a skatulyából a szemüveget ki-ki maga válasz
totta ki magának; jöttek kozmetikusok, ezek a 
háború után főleg óvszert árusítottak.

Hogy vidáman fejezzem be, még csak a ván- 
dor-röntgenológust említem meg. Hatalmas lá
dában, hátán hozta készülékét, amely 
villanyozásra is szolgált, sőt azonkívül a "vér 
állását" is megmutatta. Akikkel a kísérletek so
rán bizalmas viszonyba került, azokat este, 
nagy titokban megröntgenezte. A rossz nyelvek 
szerint égő villanylámpát helyezett a beteg szá
jába, aztán a másik felen bekandikált. Vagy ezen 
is inkább szomorkodni illik? Takács bácsit és 
Vadócz bácsit röntgenezte meg, állítólag fejen
ként négy tojásért.
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Az Ady Endre Akadémia
1990. nyarán kezdte el a magyar nyel

ven tanító tanárokintenzívposztgraduális 
képzését. Az akadémia célja a magyar köz
oktatás erősítésével az egyetemes emberi 
értékekhez igazodó magyar kultúra szol
gálata.

Oktatási programjaink:
— Magyar nyelv- és irodalom
— Magyar és közép-európai történe

lem
— Számítástechnika, informatika
— M agyarságism eret és m űvelő

déstörténet
— Pedagógia és oktatásmódszertan
— Orvostovábbképzés (a Segítő Jobb 

Alapítv. döntése alapján)

Kurzusainkon napi 6-8 órában egyete
mi oktatóink és az egyes témakörök ki
emelkedő kutatói tartanak előadásokat, 
szemináriumokat, számítástechnikából 
kiscsoportos gyakorlatokat. A szakmai 
programokat neveléslélektani, oktatás- 
technikai és szakmódszertani ismeretek 
oktatása egészíti ki. Az egyes kurzusok 
hallgatói szabadon látogathatják más kur
zusok előadásait.

A kurzus végén  látogatási b izo
nyítványt adunk, valamint lehetőséget 
biztosítunk vizsga tételére, melyet okle
vélben ismerünk el.

Kulturális programok:
Koncertek, kiállítások, film- és viedo- 

vetítések, népdal-, tánctanulás, városné
zés, múzeumlátogatás, hétvégi kirándu
lás.

A kurzus díja: 18.000.- Ft + 1.500.- Ft 
beiratkozási költség.

A díj tartalmazza:
— a képzés
— a kollégiumi szállás (3-4 ágyas szo

bákban)
— az étkezés (naponta háromszor az 

egyetem éttermében)
— a kulturális programok
— a villamosbérlet árát.
Jelentkezési határidő: 1993. május 31.
A m ennyiben  részt k íván venni

posztgraduális képzésünkben, úgy a be
iratkozási költség befizetésével egyide
jűleg (számlaszám: Ady Akadémia, Agro
bank Rt. Debreceni Egyetemi Iroda 349- 
98942 — AEA — 8046-1014) a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével és (az Akadé
mia litkársága címére) beküldésével jelez
ze szándékát.

A Cseh Köztársaság, Szlovák Köztár
saság, a volt Jugoszlávia, Románia és Uk
rajna területén magyar nyelven tanító ta
nárok a jelentkezéssel egyidejűleg pályáz
hatnak a teljes résztvételi költséget 
fedező ösztöndíjra. Az ösztöndíjban ré
szesülők mentesülnek a beiratkozási költ
ség befizetése alól is. Az ösztöndíjakat az 
Ady Endre Akadémia Kuratóriuma ítéli 
oda, a döntésről 1993. június 30-ig tájékoz
tatjuk a pályázókat. Az ösztöndíjban nem 
részesültek csak saját költségükön vehet
nek részt Akadémiánkon Részletes infor
mációt nyújt az

Ady Endre Akadémia Titkársága
4010. Debrecen, Pf. 48.
Telefon: 36-52/16-666/2136 vagy
2130-as mellék, Telex: 72-000
Telefax: 36-52/12-336

JELENTKEZÉSI UP 

A 0 Y ENDRE AKADÉMIA

Debrecen, 1993. augusztus 16-28

Név:
Cím:

Születési dátum
és helye: .......................................
Iskola /je len leg i.
munkahely/ neve: .......................................

címe: .......................................
Tanított tárgy/ak/: ................................
Tanítási nyelv/ek/: ..........................

Jelentkezem az Ady Endre Akadémia 1993. évi kurzusára:
/a megfelelő aláhúzandó!/
- magyar nyelv- és irodalom
- magyar és közép-európai történelem
- számítástechnika, informatika
- magyarságismeret és művelődéstörténet
- pedagógia és oktatásmódszertan
- orvostovábbképzés /jelentkezés a Segítő Jobb Alapítványnál/ 

l • /  Pályázatot kívánok benyújtani az Ady Endre Akadémia Kuratóriumához
a résztvétel költségeire te lje s  fedezetet nyújtó 
ösztöndíj elnyerése céljából.

Dátum: .........................................................

a pályázó aláírása

II -/ Önköltséges jelentkezés esetén a jelentkezéssel egyidejűleg az 
1.500.- Ft beiratkozási költséget befizetem /számla
szám: Ady Endre Akadémia, Agrobank Rt. Debreceni Egye
temi Iroda 349-90942 - 8046-1014/, a kurzus d íjá t 
18.000.- Ft-ot - az Akadémia kezdetéig - csekken, vagy 
érkezéskor a helyszínen befizetem.

Dátum: .......................................................

a jelentkező aláírása

rJ(ÓíDíL X ------------

540 évvel ezelőtt elesett egy város, nem akármilyen: az ókor 
végvára volt, az utolsó "római" erősség, még hogyha csupán 
nevében viselte is ezt a hagyományt. 1453. május 29-én hajnalban, 
mikor II. Mohamed szultán parancsára a török ütegek sortüzet 
lőnek a megrohamozandó falakra, az ottománság még jórészt 
mozgó állam, semmiképpen nem az a félelmetes birodalom, mely
nek központja a majd fogalommá váló Fényes Porta, Isztambul. 
Isztambul akkor még Konstantinápoly.

A  középkornak Konstantinápoly volt a legnagyobb és legéke
sebb városa — írja Németh László —; a jellemző rá mégsem az 
alkotás, hanem a megőrzés. (...) Európában nem ismerünk sem
mit, ami a változásnak ennyire ellenállt volna. Csak a barbároktól 
hasonlóképp körülszaggatott Egyiptom értette így egykor a ha- 
lott-bebalzsamozás mellett a kultúra-bebalzsamozás művészetét. 
Bizáncnak ez a kultúra-eltevő ereje annál feltűnőbb, mert nem egy 
kibontakozott s nem egy lemorzsolódott kultúrállapotot őrzött 
meg példátlan makacssággal, hanem befejezetlen folyamatot: a 
visszagörögösödő, átkeletesedő Róma remdkívül bomlékony ár
nyalatát.!...) Bizánc épp ehhez ragaszkodott a rátört barbárság
ban, mint a megmeredt pompéji katona félig-ldvitt mozdulatához 
az évezredes hamu alatt

Derült nyári éj volt, mely a végzetes napot megelőzte, a szik
rázó csillagok fénye némán hirdette az ég békéjét a földnek és 
lakóinak, de az emberek élethalál tusára készültek egymás ellen. 
Az öbölben ringó török flotta fényárban úszik, a partokon táboro
zok máglyákat raknak és fáklyákat gyújtanak, a városban meg 
arra készülnek, hogy vértanúként írják fel nevüket a kor falára... 
A nap végére eljön a pillanat, amikor immár a legnagyobb vitéz
ség se fordíthatja meg a sorsot. Mikor április elején a szultán 
szemlét tartott, seregében csak a fegyveresek száma 258 ezerre 
rúgott...Konstantinápolynak összesen 19 kapuja volt, ezekből a 
szárazföldi oldalra esett öt. A fő roham a Szent Román kapunál

volt várható. Most Top-kapinak hívják törökül. Egy maroknyi 
katonával együtt a falakon esett el az utolsó keletrómai caászár, a 
Paleológok dinasztiájából való XII. Konstantin (született 1403, 
uralkodott 1448-53), aki a városalapítónak nemcsak név-, hanem 
lelki rokona is volt.

II. Mohamed (uralkodott 1451-81) ahogy megígérte: három 
napos fosztogatást engedélyezett, aztán kiparancsolta a győzőket 
s 3 rabszíjra fűzött legyőzötteket egyaránt, s a város romokba dőlt 
bejáratainál oszmán harcosok álltak őrt. Nem sokáig. A szultán 
tudta, hogy új népességre van szüksége: parancs ment az ázsiai 
és európai tartományokba, hogy küldessenek telepesek, ha kell, 
kényszert is alkalmazva. Elsőnek a Fekete-tenger mellékéről 5000 
család, oszmánok és keresztények, aztán 1454-ben további 4000 
szerb fogoly és rabszolga érkezett. Minthogy az újak nagy része 
is keresztény, meghagyta a pátriárkaválasztás jogát, jó pénzért, és 
így kezdte el intrikus játékait a Phanar városnegyed, a későbbi 
fanarióták fészke. Konstantinápoly nincs többé, Bizánc is meg
szűnt vele, csak a szelleme maradt.

Alig nyolc esztendő leforgása alatt elveszett a birodalom ma
radéka is: 1456-ban elesett Athén, 1460-ban Morea (Peloponne- 
szosz), 1461-ben kardcsapás nélkül Trapezund. Az elképedt 
Európának tudomásul kell vennie, hogy a hatalmas Oszmán Bi
rodalom fővárosa ezentúl Isztambul, a megint (vagy még mindig) 
legnagyobb európai város lesz. A szultánnak a haláláig független 
albán vezéren, Kasztrióta Szkander bégen kívül csak Hunyadi 
János és fia Magyarországa okoz megalázó pillanatokat a félhold 
s a lófarkas lobogó elkezdődő diadalmenetében.

Könyvespolc: Lázár Gyula: A török birodalom története, 
Nagy becskerek, 1890; Németh László: A minőség forradalma I. 
kötet, Töredékek Róma utódaiból, Bp., 1940; Kazsdan és Litavrin: 
Bizánc rövid története, 1961.
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BRÉDA FERENC
A  KEREK ASZTAL LOVAGJAI 
A SZENT GRÁL KUTATÁSA •

Galaad kalandjai
Délutánra immár messze lehet

tek Logres (1) királyságától, hisz 
egész éjjel és egész nap a hajó daga
dó vitorlákkal haladt. így érkeztek 
meg arra a vad szigetre, mely két 
szikla között úgy el volt rejtve egy 
öböl mélyén, hogy csuda. Az egyik 
szikla mögött egy másik hajót fe
deztek fel. De oda csak gyalogszer
rel juthattak el.

— Szépurak — szólt a kisasz- 
szony —, ebben a hajóban található 
az a kaland (2), amiért a Mi Urunk 
titeket egybegyűjtött; úgy illik te
hát, hogy odamenjetek.

A lovagok szívesen beleegyez
tek. Partra ugrottak, lesegítették a 
kisasszonyt, s kikötötték a bárkáju
kat, nehogy magával ragadja a hul
lám. Midőn már a kőszálon voltak, 
a másik hajó (3) felé haladtak. Ezt 
jóval ragyogóbbnak találták, mint 
azt, melyet épp most hagytak el, ám 
meglepődtek azon, hogy se férfit, se 
nőt nem fedeztek fel itt. Közeled
vén, hogy jobban szemrevételez
hessék a járművet, egy kaldeus 
nyelvű föliratot vettek észre a hajó 
bordázatán, mely igen ijesztő igéket 
tartalmazott mindazok számára, 
akik ide be szerettek volna hatolni. 
A következőket, íme:

TE, KI AZ ÉN FEDÉLZETEM
RE (4) SZÁNDÉKSZOL SZÁLLNI, 
AKÁRKI LÉGY, VIGYÁZZ ARRA, 
HOGY HITTEL LÉGY TELÍTVE, 
MERT ÉN NEM VAGYOK EGYÉB, 
MINT A HIT. TEHÁT VIZSGÁLD 
MEG, MIELŐTT BELÉPNÉL, NEM 
VAGY-E MEGESETT, MERT ÉN 
NEM VAGYOK EGYÉB, MINT A 
HIT S A KERESŐ HŰSÉG. HA
CSAK EGY ICI-PICIT IS ALÁBB
HAGYOD A HITET, EL FOGLAK 
HAGYNI, ÉS NEM LESZ SZÁ
MODRA TŐLEM SEM TÁMOGA
TÁS, SEM SEGÉLY, SŐT, 
MINDENTŐL MEG FOGLAK 
FOSZTANI, AKÁRMILYEN HE
LYEN IS LÉGY MEGGYŐZŐDVE 
A HITSZEGÉSRŐL.

A lovagok egymásra néztek, és 
a kisasszony azt mondta Perceval- 
nak:

— Tudja, ki vagyok én?
— Kertelés nélkül megállapít

hatom: tudomásom szerint soha
sem láttam Önt.

— Tudja meg hát, hogy én va
gyok az ön húga, és Pelléhen király 
lánya. A célból tártam föl ön előtt 
kilétem, hogy immár hihetőbb le
gyen az, amit mondani fogok. Elő
ször is figyelmeztetni szeretném 
önt, kit a világon a legjobban szere
tek, hogy ha ön nem tökéletesen 
hívő a Jézus Krisztusban, egyáltalá
ban nem léphet be e hajóba: azonnal 
elpusztulna. Mert ez a hajó oly ha
talmas dolog, hogy halandó nem 
maradhat ott halálos veszedelem

híján, ha visszásságoktól lenne be- 
mocskolódva.

Perceval hosszasan nézte őt, s 
végtére is fölismerte benne a húgát. 
Örvendezve megölelte, s hozzátet
te:

— Hát persze, hogy be fogok 
hatolni oda, húgom, be bizony. S 
tudja-ön, miért? Mivel ha hitetlen 
vagyok, nyomorultul akarok el
veszni, ha pedig hittel vagyok tele, 
amiképpen az egy lovaghoz illik, 
úgy meg leszek mentve.

— Lépj be hát — szólt ő —, s a 
Mi Urunk legyen ott biztosítékod s 
oltalmazod!

Ezalatt Galaad, aki éppen előt
tük volt, fölemelte kezét, keresztet 
vetett, fölszállt a fedélzetre, s elkez
dett szertetekingetni. Követte őt a 
kisasszony, miután ő is keresztet 
vetett. A többiek is így tettek, kése
delem nélkül. Miután alaposan 
megvizsgálták a hajót, megállapí
tották, hogy minden bizonnyal 
nincs még egy ilyen szép alkot
mány a világ tengerein és földjein. 
A hajón áthaladvást egy fenséges 
szövetet fedeztek föl, mely háló 
gyanánt egy felette fényűző ágyra 
volt ráhajtva.

Galaad fölemelé e darab szöve
tet, és a világ legszebb nyughelyét 
látá maga előtt; az ágyfőnél egy pa
zar aranykorona feküdt, az ágyláb
nál pedig egy szikrázó kard volt 
keresztbe fektetve és egy jó fél láb- 
nyira kihúzva a hüvelyéből.

E kard szerfölötten és különö
sen pompás volt. A kard gombja 
olyan kőből készült, mely a földön 
található összes színeket magába 
foglalta. Még ennél is fontosabb 
volt az a tény, hogy mindenik szín
nek egy-egy sajátlagos ereje volt. A 
mese még azt is megjegyzi, hogy a 
markolatot két különböző állat al
kotta.

A markolat egyik oldalán egy 
olyan kígyófajta, mely Kaledóniá- 
ban él (5) elsősorban, s ott sokkal 
inkább, mint egyéb országokban, s 
melyet papalusta (6) kígyónak hív
nak; hatalma olyan, hogy annak, 
aki képes megszerezni valamely ol
dalbordáját vagy valamely csontját, 
a legnagyobb melegektől sem kell 
félnie. Ä markolat másik fele egy 
olyan hal szálkája vala, mely nem 
túl nagy, s mely az Eufrátesz folya
mában él, sehol másutt, s melyet 
úgy neveznek, hogy ortenax (7). Ha 
valamely bordája a birtokunkban 
van, elég azt megérinteni, s az em
ber elfelejt minden örömet és min
den gyászt ama ok kivételével, 
amiért is a hal csontjához hozzá
nyúlt. Ám mihelyst elengedjük, 
minden szokásos emlékünk vissza
tér, miképpen ez, egy ember eseté
ben, természetes. Ézek voltak a 
kardmarkolat két lapjának, oldalá

Kolozsi Tibor szobra

nak a képességei, kard, mely egy 
fenséges, bíbor szövettel volt leta
karva, s melyen az írás a következő
képpen szólt:

CSODA ENGEM LÁTNI S 
MEGISMERNI. HISZ SOHA SEN
KI SEM MARKOLHATOTT EN
GEM MEG, AKÁRMILYEN 
HATALMAS KEZŰ IS VOLT, ÉS 
SENKI SEM TEHETI EZT MEG 
EGYETLENEGY KIVÉTELÉVEL. 
ÉS EZ AZ EGY MEG FOGJA HA
LADNI MINDAZOKAT, AKIK Ő 
ELŐTTE VOLTAK, S MINDAZO
KAT, KIK ŐUTÁNA LESZNEK

JEGYZETEK
1 — Vöd'ogre 'emberevő óriás'; 

le hongre = 'kiherélt ló'; hongrer 'he
réim'. Az ogre irodalma meglehető
sen számottevő a francia nyelvű 
folklórkutatásban. Az sincs kizár
va, hogy a francia folklórt annyira 
átszövő Gargantua alakja valami
lyen kapcsolatban ne lenne az Óriás 
ama fajtájával, ami az Ogre, ki a 
hétmérföldes csizma birtokában 
nem jár, hanem ugrik. A magyar óri
ás a francia horrible 'szörnyűséges" s 
az or "arany" szavakra is emlékez
tethet. Gargantuára vonatkozólag 
lásd Paul Sébillot, La Terre et le mon- 
de souterrain. Préface de Claude 
Mettra. Le Folklore de France. Editi

ons Imago, Paris, 1983. Sébillot 
könyvének eredeti kiadása: Gui- < 
molto, Paris, 1904-1906.

A Petit Larousse 1965-os kiadá
sa úgy tudja, hogy az ogre szó ere- ^  
dete Orcusra, a latin mitológia 
halálistenére vezethető vissza (p. 
718). (Burkoltan: Orcus lenne Bur- 
kus, a burgundi király?)

Galaad kalandjai során emez el
távolodást Logres királyságától 
nem szükséges különösképpen 
hangsúlyozni; szimbolikus jelen
téstartalmakkal rendelkezik.

2 — A trubadúrok gáláns ka
landjai nincsenek oly messze Gala
ad kalandjaitól, mint ahogy azt 
gondolnánk, főképp, ha számítás
ba vesszük azt, hogy az igricek Da- 
me-ja, többnyire holdas Hölgye, a 
lovagi kódok szerint d'ame-ra, va
gyis 'szellemből való'-ra bontható. 
Ilyen értelemben Galaad kallódásai 
is szellemi kalandok. A francia 
Vaventure 'kaland', mely a lovagot 
erre-arra hajtja és sodorja, a ma
gyarban a «jószerencse szelével» 
adható talán a legjobban vissza, an
nál is inkább, minthogy a l'aventu- 
re vent szótagjának jelentése: szél.
Itt pedig éppen arról a Szélről és 
Szellemről van szó, amely ott fúj 
(vö. fr. fuir, szalad), ahol akar. Való
jában erre a szélre vezethető az is 
vissza, hogy az ember él Qásd fr. 
lame 'él', bontva: Vámé 'szellem').

3 — A fr. la nej jelentése 'hajó, 
bárka, templomhajó'. Galaad és 
társai nemcsak hájas és sávos hajú 
(fr. cheoeux, haj) és bárkás barbárok, 
hanem csábos lovagok (fr. chevalier 
'lovag') is. Vö. háj és fr. graisse 'zsír, 
háj', valamint grace 'kegyelem': 
mindezt a Szent Grálra való tekin
tettel.

4 — Emlékezzünk a latin fides 
'hit'-re és a francia fidélité, 'hűség” - 
re. Nyilvánvaló, hogy a magyar fe
délzet tökéletesen utal a hajó 
szellemi szimbolikájára. A lovagi 
kutatásban elsősorban a hit az, 
mely, mint egy aranyfedezet, a lo
vag fölé olyan fedelet von, mely őr
ző Izeként megóvja (lat. ovum, 
'tojás') őt attól, hogy megsemmisí- , 
tő kudarcot szenvedjen.

5 - Skótföld. -
6 — fr. papaluste. Az Eckhardt- 

féle Francia-Magyar nagyszótár 
(Akadémiai K., Bp., 1953) s a Petit 
Larousse sem világosítja föl az ér
deklődőt e szó jelentését illetőleg. A 
fordítás alapjául szolgáló La Quite 
du Graal című kötet (Edition pré- 
sentée et établie par Albert Béguin 
et Yves Bonnefoy, Seuil, 1956, pp. 
233-236) pedig egyáltalában nem 
tartalmaz filológiai jegyzeteket: jel
legzetesség, mely egyéb Kerek- 
asztal-szövegek esetében is 
törvényszerű. Addig, míg egy, a zo
ológiában otthonosan mozgó szak
ember nem derít fényt e szó 
jelentésére, kénytelen vagyok a fo
netikus kabalában járatos olvasó 
találékony fantáziájára bízni e lát
hatólag nem véletlenül szereplő 
szó dekódolását, kinyitogatását.

7—fr. ortenax. Lásd a fönti jegy
zetet.

FORDÍTOTTA ÉS A JEGYZE
TEKET ÖSSZEÁLLÍTOTTA BRÉ-~* 
DA FERENC
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Évek óta? Hetek óta? Napok 
óta? Öregasszony áll a tornác vé
gén. Olyan, mint egy hatalmas , fe
kete kérdőjel. A lemenő nap még 
megvilágítja arcát. Az arc — lidérc- 
nyomásos álmaimban csak ezt az 
arcot látom! — beesett, szikár, 
összeaszott, mint a szalonnabőr. 
Nincs a világnak az a legkisebb ma
dara, amely legalább egyszer jóllak
hatna azzal a "hússal", ami az 
eszelősen lobogó szemek alatt az 
arccsontra rászáradt.

Amikor rámnéz, mozdulatlan
ná válik..Elnyújtott hangja végig- 
száll az egymás melege felé 
dülöngélő, elhagyott házak között.

"Reám bánat olyan szállott,
Hogy az ég alatt kétrét hajlott..."
A lehúzott, szúette zsalugátere- 

ken soha nem hatol át a fény. A 
kánikulai hőségben is csak vacogni 
lehet Vetetlen a nagy ágy, kísérteti
esen nyikorog az örökre nyitva fe
lejtett ablakszámy.

A Réda fölött még egyszer föl- 
fénylik a lebukó nap. Egy pillanatra 
pipacslángba borul az öregasszony 
arca. Összerezzen, mint akit hirte
len áramütés ért

— Szóval azért jött?
Mintha a hajnali rorátén lenne, 

olvasót forgatna kezében, olyan kö- 
nyöigő a tekintete. Lassan fonnya
dó testéből hihetetlen erővel tör fel 
a fájdalom. Könnyei régen elapad
tak, csak a hangja sikong, egyszerre 
vádol és irgalomért esedezik.

— Az én fiam olyan erős volt, 
mint a kert végében az a hatalmas 
cserefa. Ha tehette volna, még az 
eget is a hátára vette volna. Sudár 
termetéért, göndör hajáért még a 
menyecskék is egészen odavoltak. 
Úgy kürübölték, mint a tüzelő szu
kák.

Álmomban megláttam — ugye, 
milyen az anya, előre megérzi a bajt 
—, hogy valami szörnyű dolog tör
ténik az én egyetlen fiammal. A ka
pu előtti öreg diófa úgy kidőlt, 
mintha ott sem lett volna. En, botor, 
még azt hittem, értem jött el a nagy 
kaszás. Neki csak az én fiam gyön
ge húsa kellett. Most aztán jóllakhat 
vele duvadásig.

— Akkor reggel jött haza az er
dőről — mondja, mint akinek sietős 
a mondókája. — Egész úton olyan 
kedve volt, mint akinek elmentek 
hazulról. Mókázott, ugrándozott, 
mindenkivel küsködni akart. Egy
szerre csak béborult az arca.

— Meglátjátok, fordult hirtelen 
a kacagástól elnyúl tan fekvő, térdü
ket csapkodó társaihoz —, olyan te
metésem lesz, hogy hét faluból, hét 
városból jönnek ide a siratóasszo
nyok és leányok. Erre a szekérre 
rakják majd a koporsót, s mindent 
béborítanak a tulipánok és labdaró
zsák. A temetési menet élén halad 
— hófehér ruhában s a fején mir
tuszkoszorúval — a kijelölt me
nyasszony.

— Mit locsogsz itt össze-vissza, 
mint a kapuszéken a vénasszo
nyok? Még a halál sem mer kikez
deni veled! Félvállal emeled fel a 
többmázsás fenyőrönköt. Még Pan
na Sándor sem volt ilyen erős, pe
dig ő a fogával — állítólag — 
elmozdította a mozdonyt

TÓFALVI ZOLTÁN

D ü h ö d jé l te , szem ét!
— Az uram tette a fiamot a sír

ba! — nyüszít az öregasszony hang
ja. — Áz Isten földje, bennvalója 
sem lett volna neki elég, olyan fene
ketlen végbélhurkájú, kapart ember 
volt.

Ugye, mostanában kezdték 
visszaadogatni a kollektívbe bé- 
kényszerített földeket. Attól bolon
dult meg az uram, hogy maradt 
volna az anyjában. Hiába volt ott az 
egész nagy határ, hiába járták a 
dongók és az egerek a régi tanóro- 
kat, neki csak a bitang—így nevez
tük örök haragosunkat — kertje 
kellett. Mert az valamikor az anyai 
nagyanyjáé volt, s neki ahhoz min
denáron jussa van.

Ahogy megjött az az átkozott 
"komisszió”, nem volt se éjjelünk, se 
nappalunk. Heigelte a fiát, de még 
jobban belelovalta a dühbe saját 
magát. Mint a szú, amikor beleköl
tözik a fába, úgy ette a lelkemet: né, 
a bitang csak kicövekelte a kert he
lyét, né, már ássa is a karók helyét, 
hű, hogy az ekrazit ott vetné fel, 
ahol van, már fel is húzta a kerítést.

— Úgy ellátom a baját, hogy 
még az aludttejet sem tudja tisztes
ségesen megrágni! Elrágom a tor
kát, most már tényleg nincs más 
választásom! — fenyegetőzött az 
esti és a reggeli fejősnél, itatásnál, 
pedig olyan gyenge volt, hogy 
akadtak össze a lábai, mint a kórén 
telelt lónak.

Azon az átkozott reggelen, ami
kor az egyetlen fiunk három napi 
favágás és fuvarozás után hazajött, 
úgy futott ki a kapun, mintha az 
ördög költözött volna belé. Meg 
sem állt az istenverte bennvalóig. A

fiam éppen végigdőlt a kihúzhatós 
ágyon, amikor a nyári konyha ajta
ján bérontott. Szemei vérben forog
tak, az agyát elöntötte a bicskás 
Veressek féktelen indulata.

— Na, én leverőm a bitang kerí
tését! Többet nem páváskodik a mi 
kicsi bennvalónkon. Ha eddig nem 
tanulta meg, most megmutatom, 
hol a nagyanyám földjének a hatá
ra. Hát nem veszi észre azt a mohás 
követ? Mindig ott szusszantunk 
meg, amikor a kaszálást béfejeztük.

— A szívemen és az egész teste
men átsuhant valami hideg villám
lás. Ebből valami nagy, soha nem 
csituló bánat szakad reám! — sipítja 
a lárvaarc

— Lajos, az ég szerelmére kö
nyörgöm, ne fogjátok bé a lovakat. 
A fiunk aluszik el a lábán, s te még 
most is azért a félmétemyi kertért 
hajkurászod?

Akkor én már beszélhettem. Az 
uram megbokrosodott, ugatott, 
mint a veszett kutya. A fiam felé 
fordult

— Mi van te, falu bikája? Hát 
ilyen tajdag, hálistenszájú lettél? El
tűrnéd, hogy az a mocsok bitang 
kiforgasson nagyanyád örökéből? 
Most, amikor vége a kollektívnek, s 
annyit foglalhatunk, amennyit aka
runk? Nézz körül, csupa rothadó 
húsú öreget látsz magad körül. Tiéd 
lehet az egész falu! Ha nem jössz 
most velem, tudd meg, többet nem 
vagy az én fiam.

— Megrémültem. Ilyen eszelős
nek sohasem láttam a máskor légy
nek sem ártó uramat.

— Jaj, Istenem, jaj, Istenem! — 
rimánkodtam, amikor kisirültek a

csűrkapun. — Dőlnének belé az el
ső szakadékba, törne el a lovak lá
ba, vagy a világ minden hegyes 
szege fúródna a felfújt kerekeibe. 
Uram, légy irgalmas hozzánk, mert 
nem tudják, hogy mit cselekednek!
— tördeltem imára kulcsolt kezei
met.

— Azóta perelek az Úristennel, 
mert akkor nem hallgatott meg. 
Egyetlen óra alatt teljesen meg
őszültem, magatehetetlen, inasza
kadt öregasszony lettem. Mintha 
valaki egy lyukas tűvel kiszívta 
volna a véremet.

— A Kebeled vizénél érték utol!
— sikongnak a szavak, a ki-tudja- 
hányszor elismételt mondatok.

Nem tudták, hogy a bitangnak 
olyan sárga cédulája van. Amikor 
megvadul, nincs az az erő és hata
lom, amelyik lefékezné, megállít
hatná. Szerencsétlenségére az 
uram hozza bökött a szekérben lé
vő vasvillával, s kimondta a falu 
legszörnyűbb átkát is: "Dühödjél 
te, szemét!" Ettől az agglegény — 
mert az volt a bitang —, mint akit 
heréinek, úgy ordított. Egyetlen si- 
rítéssel kicsavarta a kakaskodó 
uram kezéből a villát, s olyant hú
zott a hátára, hogy egyből megku- 
corodott, mint a varas malac, 
amikor mohón kapja bé az ételt

— Akkor kerülhetett a földre az 
a kicsi, csontnyelű bicska. Olyan 
kicsi, olyan tompa élű, hogy az em
ber készakarva sem tudná vele el
vágni az ujját.

Éppen indult a mezőre a csor
da, mindenki rohant a Kebeled vize 
felé, de senki nem mert közeledni a 
tulakodókhoz.

Azt mondják, a fiam, amikor 
látta, hogy az apja megkucorodott, 
a bitang hátára szökött. Akkor érte, 
pontosan az ágyékánál, a halálos 
vágás. Összecsiídott, egy szempil
lantás alatt elszállt belőle az élet. 
Vérét vették, mint a fogolymadár
nak.

— Abitang megölte az egyetlen 
fiamot! A bitang megölte a fiamot!
— forgott az uram körbe, míg össze 
nem esett.

A temetés után hosszú hóna-

E
okkal, hátra-hátra pislogva 
ottyintotta el a szomszédasszony. 
A bitang, amikor hazaért, csak 
annyit vakkantott.

— Kettő a temetőben, én pedig 
a tömlecben! Úgy, véres kézzel in
dult a rendőrségre.

Az uram csak egy hónapig élte 
túl a fiamat. Nem szólt senkihez, 
csak bámult maga elé. Az egyik 
reggel felhúzta a fehér posztóharis
nyát, gyolcs inget kért, megborot
válkozott, lefeküdt az ágyra s többé 
nem kelt fel. Már az ő sírja körül is 
jó kövér fű zöldell. Mert ez a föld 
csak füvet tud teremni, de életet 
nem.

Csak engem nem hív a gödör. 
Itt gubbasztok a tornácon, hátha 
egyszer hazajön az én szerelmetes, 
egyetlen fiam.

— Meglátja, hazajön! — csillan 
fel egy pillanatra a múmia-arc. Az
tán újra kialszik a fény, oda a lázas 
csillogás.

Hetek óta? Napok óta? Öreg
asszony áll a tornác végén...
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MED GYESI EMESE

Miket Kepának 
aggályaihoz glosszál...

"Gyűlölség áldásából mihamar ré
szesülhettek, ha iromba szeretet pá- 
k o s z tjá b ó l m ó d fe le t t  s z ü r c s ö l
getnétek."

Lúd Pere

— Szereti az emberfia társait. Le
hetőleg mindahányat. Néhányukkal 
találkozik olykor — fesztiválon,... kom
pon. Forrófejúek például vitaponton...

— Bírjuk-e egymást vajon? Szeret
ni szeretjük— nyilvánvaló. Eleddig ab- 
szolútum... Semmi bántó. Ámde óva 
intelek: Légy figyelmes! Nem mindegy: 
gáncs avagy kötélhágcsó?

— Feddik-e egymást ízeink, inge- 
ruhán színeink, taszítanak-e szagok, 
mozdulatok, bagázsok, szokások... 
abroszon a ráncok? Agyban, nyálká- 
san, kéz, láb, szőr és verejték közül, 
hús alól és hús fölül, kúszol-e még 
velem, előttem, mögöttem?... Talpad 
alatt, arcom fölött, hogy mögüled pléd 
hajolhassak, s pgaink közt leheljünk egy
másba jajt? Lökd nyelvvel nekem, én 
vissza neked az ametiszt köves medali
ont...

— Mária elszállt nyakadból... Ránk 
hagyta — lelketlen — az üres ikont...

—  Bizarr licit — jó lenne tudni: 
mennyi neked például mérföldben a "pi
cit"? Több vajon, mint füllentésem, hogy 
szerényen úgy vélem, aránylag kicsit, alig 
néhány atmoszférányit szeretlek csupán ?

Ajánlás:

Herceg, te gombát szedsz — 
én ülök a napon.
Jómagam úúúgy — 
kegyelmed csak nagyon.
Pökhendi kölcsönösség — 
rúgkapál szabadon.
Ne takargass hát — 
te fázol, hallom... ’
Hordozhatsz halálig — 
nekem nehezebb.
El kell mennem, 
de keress meg.

Feszt László: Totem
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MÁRIO BRAGA

Ballada
Sequeiros odafent van, Zebrais fölött, a 

Queiró-hegyen. Pásztorok földje ez, a sziklák 
közé ékelődve. Mindenkitől elfeledve, nyája
ikat legeltetve, takarmányról gondoskodva 
élnek az itteniek. A jószág az életük, búzájuk 
és kenyerük a gyapjú. Csak a néhány nyári 
hónap idején takarodik el a hó, és terem a 
föld. Télen fehérbe borul és szunnyad. A 
pásztorok és a nyájak a karámok melegén 
hálnak, nappal pedig odakint tanyáznak a 
zöld hegyen. A tél nélkülözést hoz ember
nek, állatnak egyaránt. A jószág a köd miatt 
nem ereszkedhet le a völgybe és fedél alá 
kényszerül. Aztán az amúgy is kevés fű meg
fagy, elapad a fejős juhok teje, a juhászok 
meg egyre éhesebbek.

Manel Libório gazdag volt, kiterjedt ha
tár és nagyszámú jószág ura. Meló Bichäo 
öreg, szegény pásztor, akire már senki sem 
bízott egyetlen állatot sem. Manel Libório 
tágas házban, családja körében lakott. Meló 
Bichäo majdhogy az utcán, és egyetlen fia 
volt, az is kelekótya. Manel Libório és juhai 
bőségben éltek. Meló Bichäo fia meg a hét 
juha úgy éhezett, mintha elátkozta volna 
őket valaki. És mindketten Isten teremtmé
nyei voltak, mindketten sequeirosbeliek.

Abban az esztendőben korán beállt a tél. 
Két hétig dühöngő hóvihar fehérbe borította 
a hegyet és lehetetlenné tette a legeltetést. 
Ekkor vette kezdetét a vén, elgyötört pásztor 
tragédiája, akinek egy kolontos fia meg hét 
éhező juha volt.

Éjjel-nappal egyhuzamban bégettek a 
nélkülöző állatok. Éjjel-nappal, anélkül, 
hogy a szemét lehunyta volna, hallgatta Me
ló Bichäo juhok bús hangját. És szenvedett 
erősen: "Hallgass, Marrafa, hallgass, Nina...” 
Odafentről nem szűnt meg hullni a hó, a 
hóból egyre áradt a hideg, a hideg meg csíp
te, marta Meló Bichäo öreg testét. Nyöször
gőd a bolond fiú, bégettek az éhes állatok a 
legelő zöldje utáni vágyukban. Leginkább a 
vén pásztor szenvedett a hét juh nélkülözé
sétől.

Manel Libório nagy háza mondhatni Me
ló Bichäo sötét odújára támaszkodott. Ha 
kilép az ajtón és befordul a sarkon, szemtől 
szembe találja magát a juhakollal. Tágas, fe
dett, palotányi juhakol. Ott tanyáztak a gaz
dag szomszéd boldog juhai, vidáman, 
jóllakottan bégettek, mert Manel Libóriónak 
saját kaszálója volt, és számtalan kéz szolgál
ta, hogy a takarmányt behordathassa.

Sorvadoztak a földhözragadt pásztor ju
hai, gömbölyödtek a fedél alatt a gazdag 
juhai. Meló Bichäo szenvedett tovább: "Hall
gass már, Negra, hallgass már, Nina...”. Múl
tak a hetek, a hó meg nem állt el. Nyöszörgött 
Meló Bichäo féleszű fia. Szakadatlan nyö
szörgött. A juhok teje egyre apadt, éhen vesz
tek a bárányok.

Derengeni kezdett valami a nélkülöző ju
hász öreg agyában. Minden juh egyforma, 
Isten teremtménye valamennyi. Akkor miért 
bégetnek éhségükben az ő juhai, a szomszéd 
juhai meg jóllakottságukban? És bármint is 
töprenkedett, nem talált alkalmas feleletet 
erre a mérhetetlen talányra. Nem magára 
gondolt, arra, hogy éhezik. Hogy az emberek 
úgyszintén egyenlők, ha már egyszer ugyan
az az Isten teremtette őket, ezt nem tudta,

ezzel nem is gondolt. De a juhok, azok igen, 
azok Isten egyenlőségében egyenlőnek jöt- -< 
tek a világra. És ha már egyszer így van, 
akkor mi a megoldás? Takarmányt kérni Li- 
bóriótól? Azt nem. ó  gazdag, semmit nem X 
ad. De a juhoktól, azoktól igen, azok nem 
tagadják meg éhező testvéreiktől. Libóriótól 
kérni? Azt nem! És ez a gondolat nem ment 
ki a fejéből, ő , Meló Bichäo, aki gyermekko
rától pásztor volt, tudott beszélni a jószág
gal.Értette őket, és velük is megértette 
magát. Elmegy hát a szomszéd juhakolba és 
elmondja a kövér juhoknak, hogyan éhezik 
a hét aszott juh. Nem fogják megtagadni 
tőlük a takarmányt.

Napok múltával a gondolat mindinkább 
elhatalmasodott benne. Utoljára már nem 
fért meg öreg fejében. Addig s addig, míg 
egy sötét éjszaka, úgy éjféltájban felköltötte 
a fiát, takaróba csavarta magát, botot raga
dott, mert alig állt már a lábán, a földön 
összebújt állatokra tekintett, s azzal kilépett 
a fehérrel bélelt homályba. "Hallgass, Boa, 
hallgass, Negra...".

Semmi mozgás sem volt odakint, amikor 
háta mögött a kolontos fiával nekiindult. 
Lassan haladva dugták lábukat a puha hóba.
A fiú, aki még nem tért magához álmából, a 
hideget szidva lépkedett. A vén pásztornak 
mindegyre ez járt a fejében: "Minden állat 
Isten teremtménye, egyesek éhesek, mások 
jóltápláltak, nem jól van ez így!".

Megkerülték Libório nagy házát, és már
is az akol kerítése zárta el előlük az utat. A 
juhok mozgolódtak odabent, meg-megszó- 
lalt a kolompjuk. Az éj néma volt. Alighogy 
beléptek a kapun és behatoltak a fedél alá, a 
juhok csillogó szemét látták a sötétben. Meló 
Bichäo gyufát gyújtott és a sárga, remegő 
fény az állatok dús gyapjára vetődött. Hal
kan szólott, gyengéden: "Szépek vagytok, 
szépek..." Azután elsuttogta, elmagyarázta 
nekik, miért jött. Bégettek a kövér juhok, és 
Meló Bichäo értette, mit feleltek. Ropogó 
csontjaival lehajolt és szénával kezdte tömni 
a zsákot. Bolondos fia utánozta.

Utoljára mindegyik a maga terűjével ki
lépett a karámból. Elöl, botjára támaszkod
va, az öreg. A fiú mögötte, lábait vonszolva, 
nyögve, átkot mormolva. Amikor Meló Bi- 
chao már messzire jutott a kerítéstől, éles 
hang hasított az éjszakába: .

— Tolvaj! Fogják meg! Tolvaj! Fogják 
meg!

A csendet megtörő kiáltás váratlanul érte 
a pásztort, aki hátán a teherrel, gyorsítani 
akarta lépteit De néhány lépés után a hó, 
amelyik még mindig szállingózott, csapda
ként fogta meg a lábát, olyan erővel, mintha- 
csak a föld alá rejtőzött valaki ragadta volna 
meg. Bárhogyan is erőlködött, bármint feszí
tette sovány lábait, nem sikerült kiszabadul
nia a hó öleléséből. És akkor egyszeriben 
fájdalmas félelemérzet szállta meg és kény
szerítette térdre apránként a fehér, hideg 
dunyhára. A zsák szénát — juhai életét — 
ölelve, kúszva akart továbbjutni: "Hallgass, 
Marrafa, hallgass Negra...". Am a tömött hó
takaróba süppedve, már-már a ház kapuja 
előtt, örökre elaludt.

A boldogtalan fiú, pörgettyűként forog
va apja teste körül, egyre kiáltozott:

— Tolvaj! Fogják meg!

Asztalos Lajos fordítása
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GARACZI LÁSZLÓ

Egy lemúr vallomásai
A söröm eltűnt, a pénzem is, 

egy ausztrál fiú a bejáratnál ha
talmas indián kürtön brummog- 
tatott: mikor a nagy Manitout 
elhagyta szerelme, letépte önnön 
hímtagját, és megfújta bánatá
ban, hogy beleremegett az egész 
világ. Jonathan felajánlotta, hogy 
kivisz kocsin Budakalászra, mint 
három éve az a görög, de akkor
ilyen hideg volt a víz:---------- és
senki se úszott, pedig volt két 
csajszi, egy mellyes meg egy pi
sze (Fruzsina és Anita?), végül 
egy gázcsövet begurítottunk a tó
ba, és betörtük féltéglával a döm
perek szélvédőjét — minek 
kotornak itten a nudista stran
don? Idelátszik Békásmegyer, a 
házgyári házakhoz innen vették 
a sódert, ami itt meder és kék tó, 
ott szabályos, szürke betonkap- 
tárak sora.

Akkorra a holtat kiásták, fel
szalagozták a lépcsőn, és kame
rákat szegeztek rá.

Útközben betértünk egy le
robbant presszóba a Marx téren, 
rémhírekben és bosszúvágyban 
pácolódnak a reggeli részegek, 
egy borostás férfi pisztolyagyat 
villant belső zsebében, biztos for
rásból tudja, hogy kommandó
sok fogják szétverni a gyászoló 
tömeget. Az Andrássyn hömpö
lyög a nép, Dani jön konokul 
szembe, és az sem enyhít megve
tő szigorán, hogy palackok lóg
nak ki a zsebünkből, és súlyosan 
be vagyunk állva, mert mi is me
gyünk "megstírölni a komcsi dö
göt, mielőtt végleg elkaparják".

A sörsátor árnyas padjai. A 
cirkuszi látványosság csak rá
adás, és ha tényleg lőni fognak, 
ezt a szépen felépített alkohol
mérgezést átcsempésszük a túl
v ilágra. Lengő zászlók a 
magasban, mi mozog: a szél vagy 
a zászló? Egyik sem, ami mozog, 
az az ELME. Fizetési gondjaink 
támadnak, Imi ráförmed az egyik 
nőre (Fruzsina?), hogy "lenyúlta 
a germát”, vagy elköltötte, úgy
hogy "nyomás haza zsozsóért". A 
nő sápadtan cihelődik, látszik, 
mire gondol (hogy végleg lelép), 
és hogy az ellenkezőjét fogja ten
ni, mert szerelmes, és a szerelem 
nem ismeri az önérzet gyávasá
gát, és számos kifogást talál az 
érzéketlen csábító mentségére. 
Ráadásul Imi rekedt hangon rá- 
üvölt, hogy szeretlek. Rendelünk 
még egy kört, és egy alkalmas 
pillanatban megpattanunk.

Az ünnepi díszbe öltözött tér, 
a zászlók immár súlyosan lógnak 
a déli verőn, mintha teleszítták 
volna magukat a szónokok bom

basztikus frázisaival: áll az elme, 
megadta magát a sorsnak.

Elpöffentünk egy szpinellót 
ott a morgó plebsznek orra előtt. 
A gyilkolásra és mártíriumra 
mindig kész kisemmizettek laza 
halmazai. Arcukat a szónoki pul
pitus felé emelik, mintha onnan 
sütne rájuk a nap. Csak a megfe
lelő szóra várnak. A szónokok 
igyekezete arra irányul, hogy le
vezessék a feszültséget, hogy el
hitessék, m ostantól m inden 
másképp lesz, mert lejárt a kom
munizmus szavatossága, de el 
kell kerülni a hatalmi űr kínálta

zűrzavart, legyenek türelemmel, 
őrizzék meg nyugalmukat, és 
bármennyit szenvedtek mind ez 
idáig, menjenek szépen haza. Az 
új törvények meghozataláig a ré
giek maradnak érvényben. De
m okrácia lesz a d ik tatú ra  
intézményrendszerével. Min
dent ki lehet mondani, de semmit 
nem lehet megváltoztatni. A 
komcsik bármikor lőhetnek. El
terjed, hogy Fejti György katonai 
hatalomátvételre készül, ő most 
az "erős ember". Kopaszodó 
negyvenes, gyakran nyomul a 
Napzártában, aztán úgy eltűnik 
az emlékezet süllyesztőjében, 
mintha sose lett volna. Új nevek 
bukkannak fel. Visszhangzanak 
a városban, naponta százszor, 
ezerszer röppennek el az ajkakról 
a remény vagy a rettegés hang

ján, a helyzet kulcsai ők: Antoni- 
ewicz Roland, Ribánszky Róbert 
vagy a Végvári százados — a hír
név pünkösdi királyai. Milyen 
szánalmassá csupaszít az idő, ez 
a Roland például nyilas röplapot 
szerkeszt provokatív céllal: mint 
régi jó kommunista, megszenteli 
a csúf eszközt a nemes eszmével, 
a ravasz taktikát a nagyvonalú 
stratégiával, és mikor szorul a 
hurok, befejeli az ügyészség 
üvegajtaját.

Egy nemzetiszín gyászolótól 
megtudjuk, hogy Kis Bálint, a te
hetséges miskolci írópalánta és

szeszkazán kivetette magát a szá
zadikról. Imi éppen Bálint kockás 
flanellingét hordja, amit egy ré
szeg hajnalon kapott tőle Diós
győrben, szorítani kezdi, mint 
Nesszosz inge. Most aztán inni 
kell.

Sok-sok tömény alkoholt kell 
az arcunkba beleönteni, gyorsan, 
megállás és nyakló nélkül. Leré- 
szegedni az öntudatlanságig. 
Meghalt ez a pid fiú, ez a buta kis 
pojáca, poéta és paprikajancsi. A 
földön heverni széttárt karokkal, 
boldogan. Mindenki temet, min
denki csikorgatja fogát, és titok
ban örül, hogy nem ő az 
"ünnepelt". (Alaposan eliszo
nyodni, ami a lelki egyensúly fel
tétele. Az aztékok varázslója 
évente egyszer egy szűzlány le
nyúzott bőrében üvöltve keresz

tülrohant a városon, ezzel közös
ségi iszonyszükségletüket letud- 
ták egy évre, ez volt a jó 
lelkiismeret és a béke ára.)

Felpréselődtünk az egyesre, 
mámoros közönség zötyögött a 
körút felé, lent a járdán csoportba 
verődve tárgyalták az eseménye
ket, vagy fontos arccal loholtak 
az ólmos ég alatt, nehogy lema
radjanak a történelem csilingelő 
villamosáról.

Az Oktogonon néhány évti
zede még nyilvános kivégzést 
rendeztek, az ítéletvégrehajtás 
hivatalos aktusa iránt, ahogy a 
lapok írták, példátlan érdeklődés 
nyilvánult meg, a Zeneakadémi
án berendezett bíróságról gör
dültek át a csukott autók, először 
Szívós Sándor szakaszvezetőt 
húzták fel a lámpavasra a nép

kor a másik oszlop alatt feltűnt 
Rotys Péter törzsőrmester alakja, 
fenyegető hangorkán rázta meg a 
teret, de a rendőrség megakadá
lyozta a lincselést, nem oszlott a 
tömeg, és a karhatalomnak csak 
a legnagyobb nehézségek árán si
került elérnie, hogy a kivégzettek 
teteme ne essen a tömeg dühének 
martalékául, nyakukba táblát 
akasztottak: "Szemet szemért, fo
gat fogért!", és a testek három na
pig himbálóztak a Nagykörút 
közepén közszemlére téve.

Most a bűnösök és áldozatok 
utódai vállvetve menetelnek, 
mert közös ellenségre találtak, a 
győzelem mámora eggyé for
rasztja a szíveket, a pillanat örök, 
nincs holnap, nincs kijózanodás.

folytatás a 20. oldalon

örömujjongása közepette, és mi-
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(Én azért, ha arra járok, biztos, 
ami biztos, nagy ívben elkerülöm 
az Oktogon oszlopait.)

Akkor, három éve is benéz
tünk a Gézához, neje látványo
san utálkozott, vágta a pofákat, 
míg Géza vigyorogva öltözkö
dött, még megpróbáltuk a dep
ressziós kis sógornőt lenyúlni, de 
nem hagyhatta, hogy nővére 
egyedül nézze a tévében a rend
szerváltást.

Kétdekás barackkal erősí
tünk, és bevetjük magunkat Imi 
Bacsó Béla utcai nőjéhez, ő k  is 
reggel óta vedelnek, a rosejbnit 
fokhagym aporral fűszerezik, 
iszonyatos, egy vegyi fegyver, az 
ízek radírja, és mi versengve, 
egymást túllicitálva dicsérjük, 
hogy már gyanút fognak, két 
kézzel tömjük magunkba, és kö
veteljük a repetát. A háttérben 
körkapcsolás a rendszerváltás 
helyszíneiről, régi riporterek 
óvatos derűvel elemzik az új 
néptribunok szófordulatait. Mint 
egy jól sikerült majális, elcsattan 
néhány pofon, megindulnak a 
párttitkár háza felé, aztán semmi. 
Méltóság és önmérséklet, feleme
lődnek a tekintetek. Másrészt a 
helyzet teljesen áttekinthetetlen, 
olyan, mintha minden el lenne 
veszve, mintha egy rettenetes, is
meretlen erő ejtené foglyul a jö
vőt.

Hívjuk a kocsisori kurvákat, 
kedvesen szabódnak, sok a meló, 
tele a város beindult palival, ma 
aztán lehet kaszálni, új kurzus. A 
buszon botrány, Imi nem bírja a 
ritmusra rázkódást a bamba nép
pel, és a leghülyébb viccekkel 
próbál hangulatot varázsolni, át
adja helyét egy "terhes bácsinak", 
ordítva sorolja a megállókat (de- 
bilek öröme), a felszállókat győz
ködi, hogy nincs fent több hely, a 
székelyhimnuszt énekli tiszte
legve, a vihogó fruskákat alpári 
ajánlattal borzasztja el, hogy hiá
ba is vannak ők öten, mert neki 
van, ugye, egy sörösüvege, egy 
másik keze, két hatalmas, büty
kös nagylábujja és egy izmos 
nyelve: "eeeee!", és ne is haragud
janak, de amire ők eredetileg 
gondoltak, azt a barátnője — és 
itt rámutat a megvetően hátat 
fordító Jucira — a barátnője szá
mára tartogatja, azt nem tudja be
dobni a közösbe, esetleg, na jó, 
egy kis "dmi-cumi-falóka", de 
csak csínján, és tényleg csak szí
vességből, ha már ennyire oda
vannak, és egyébként meg kér 
egy százast elsejéig, tuti, hogy 
megadja "legközelebb". Aztán 
töredelmes vallomást tesz bűnei
ről az utazóközönségnek, és ve- 
zeklésként megfogadja, hogy 
amíg csak le nem szárad, kiöltve 
tartja a nyelvét. Úgynevezett tér
képnyelve van, árkokkal sűrűn 
barázdált és rettenetes méretű.

Szúrós tekintettel áll a kinyíló aj
tóban a lógó, vörös húsdarabbal 
az álián, és nem mernek felszállni 
a megállóból. Aztán egy néni há
ta mögé oson, és így kilógó 
nyelvvel "megkéri", hogy jelez
zen, az előbb még rákvörös frus
kák megint pukkadoznak.

Gyöngyike ül az ölemben, a 
penetráns rosejbni értelmi (és 
gyakorlati) szerzője. A titkos re
cept után tudakozódom, azt 
mondja, anyáról lányára száll, és 
a hónom alá gyűri kezét. Érde
mes élni. Joseph Beuys áthajított 
egy pudvás krumplit a Berlini Fa
lon, és még röptében eltrafálták 
Honecker mesterlövészei. Walter 
Ulbricht viszont égy fényképen 
belenyal a lipcsei bölcsisek püré- 
jébe. Gyöngyike nevetve (vagy 
zokogva?) karomhoz nyomja ar
cát. De én ma dorbézolni akarok, 
"féktelen tivornya!", ma nem aka
rok felnőni, éppen ma?, na nem, 
azt nem, ma hülyeségeket akarok 
mondani, és hülyeségeket aka
rok csinálni, őrjöngeni akarok, ez 
a szerelem pedig lebegjen pikán
san a lehetőség szférájában. És ez 
jóindulat, m ert megóvom őt 
megbízhatatlan önmagámtól, de 
nem hagyom azt se, hogy végle
gesen csalódjon reményeiben. 
Mert ma minden sikerülhet. A 
ház előtt a járdán az Európa Ki
adó gitárosa és Szilágyi, a dilet
táns költő és sakkfenomén vadul 
rugdalják egymást. Bent se jobb, 
Zsolti éppen rátöri nőjére a klo- 
zettajtót, pedig a fehérmájú Erika 
most az egyszer teljesen véletle
nül szorult be az ismeretlen, lan- 
galéta grafikussal, akit Zsolti 
még az ajtóbetörés lendületével 
lecsap, majd Erikához látna, de 
szétválasztjuk őket, a grafikus a 
kádból kalimpál kifelé, és min
denki egyszerre üvölt. A házigaz
dát régóta nem látták, kint alszik 
a kertben, vagy Szentendrén a 
Galériában olvassa fel a verseit, 
este nagyon berúgott, és nem tu
dott járni.

Meghalt a Bálint.
Elcsitul a hard zaj, Hunyás 

zongorázik a nagyszobában, föl
döntúli félmosoly, szájában dgi, 
"Junky angel...”, dúdolja maga 
elé.

A lélek parazsa.
Homálynoki Szippantovics 

és a füsti fecskék.
Boldog fu tu risták  nyolc

vankilenc nyarán.
Kádár halott, rehabilitálták 

Nagy Imrét, "fly Robin fly", és jön 
egy szép, új világ.

Csak én maradtam éber, a für
dőszobában a tükör előtt álltam 
mozdulatlan, és akaratomat pu
hán megfeszítve tízszer egymás 
után felállítottam a fütyülőmet, 
mert ez a napi jógám, a (szemé- 
rem)test feletti szellemi uralom 
tantrikus művészete.

Júniusi évfordulók
1 — 400 éve halt meg Christopher Marlowe angol drámaíró

80 éve született Sőtér István magyar irodalom- 
történész

2 — 120 éve született Larin-Kyösti finn író
3 — 200 éve született Antoni Malczewski lengyel költő

30 éve halt meg Nazim Hikmet török költő
4 — 530 éve halt meg Flavio Biondo olasz humanista
5 — 90 éve született Gheorghe Dinu román költő

270 éve született Adam Smith skót közgazdász
6 — 460 éve halt meg Lodovico Ariosto olasz költő
7 — 15 0 éve halt meg Johann Cristian Friederlin német

költő
100 éve született Szántó György romániai magyar író 
90 éve született Marguerite Yourcenar franda írónő

8 — 300 éve halt meg Maiolino Bisacdoni olasz író
100 éve született Marie Pujmanová cseh írónő
225 éve halt meg Johann Joachim Winckelmann német
történész

9 — 70 éve halt meg Nicolae N. Beldiceanu román író
40 éve halt meg Ugo Betti olasz író 

190 éve született Adolf Januszkiewicz lengyel költő
10 — 75 éve halt meg Arrigo Boito olasz költő

130 éve született Louis Couperus holland író 
70 éve halt meg Pierre Loti franda író 

140 éve született Ion Pop-Reteganul román folklorista 
250 éve született Francesco Soave svájd író

11 — 420 éve született Ben Jonson angol költő
110 éve született Tudor Pamfile román folklorista

12 — 50 éve halt meg Hans Heinz Ewers német író
100 éve született Németh Imre magyar író 
60 éve halt meg Pakots József magyar író

13 —725 éve halt meg Abú Sáma arab történész
110 éve született 1.1. Mironescu román író

14 —175 éve született Vasile Alecsandri román költő
80 éve halt meg Paavo Eemil Cajander finn költő 
5 éve halt meg Salvatore Quasimodo olasz költő

15 — 230 éve született Berzeviczy Gergely magyar
közgazdász
100 éve született Mihail Sadoveanu román író 
210 éve halt meg Josef Richter osztrák író 
130 éve született Ruzena Jesenská cseh írónő 
30 éve halt meg John Cowper Powys angol író 

90 éve született Mihail Arkagyevics Szvetiov orosz 
költő

140 éve halt meg Branko Radicevic szerb költő 
70 éve halt meg Hriszto Szmimenszki bolgár költő

19 — 20 éve halt meg Dimény István romániai magyar író
370 éve született Blaise Pascal franda filozófus 
20 éve halt meg Passuth László magyar író

20 — 80 éve született Aurel Baranga román író
200 éve született Aleksander Fredro lengyel író

21 — 80 éve született Benedek András magyar író
110 éve született Fjodor Vasziljevics Gladkov orosz író

22 — 100 éve született Aaro Hellakoski finn költő
125 éve született Sven Lange dán író 
80 éve halt meg §tefan Octavian Iosif román költő

23 — 325 éve született Giambattista Vico olasz filozófus
24 — 60 éve halt meg Anna Brigadere lett írónő

400 éve született Junis Mancelis lett író
25 — 80 éve halt meg Ilarie Chendi román kritikus
26 —1630 éve halt meg Flavius Claudius Iulianus görög

filozófus
240 éve született Antoine de Rivarol franda író

27 — 150 éve született Anton Emanuel Timko szlovák író
28 — 490 éve született Giovanni della Casa olasz író
29 — 100 éve született Demostene Botez román író

120 éve született Leon Frobenius német tudós
30 — 140 éve született Adolf Furtwängler német történész
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FEKETE VINCE

"én a másom és egy daganat"
(Szíveli János: Magánterület Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1991.)

Elenyészően kevés azoknak az irodalom
értőknek (-kultiválóknak,-rajongóknak) a 
száma a pre-, poszt- meg neo- áramlatok, iz
musok megszaggatta, kies transzilvanista tá
jainkon, akik Sziveri János nevének hallatára 
felkapnák a fejüket. Jóllehet könyveihez el
vétve bár, de hozzájut az erdélyi olvasó, a 
felhozatal rikító színű, avagy csábosán hívo
gató ölű, mellű kacérságai mögött és közepet
te elvész a vers (a valós külhoni, anyaországi 
érték), s a felületesen kutakodó szem pedig 
gyakorta beéri annyival, ha könyvespolca fé
tistárgyai közé a már ismert szerzők tekinté
lyes holdudvarú (és árú) művét behelyezheti, 
s ha elvétve Sziveri, Eörsi, Kukorelly, netán- 
tán Parti Nagy nevével akad össze tekintete, 
egy vállrándítással "bedobozolja" halódó For
rás-sorozatunk — bocsáttassák meg nekem a 
durvaság — műremekei közé. Ámbátor igen 
üdvösséges dolog volt még jópár éve "ma
gyar" könyveinket megvásárolni, napjaink
ban igen keveseket hat meg a "miénk", meg 
az "ez van, ezt kell szeretni" közhelye, és in
kább folyamodik "a maga mulatására" az iro
dalom régióihoz vajmi kevés közzel bíró 
könnyebb műfajok élvezetéhez, ezenfelül pe
dig — ugye — arról is döntenie kell, hogy 
aznapra kenyeret vesz-e, avagy verseket ol
vas.

De nem is erről van itt szó tulajdonkép
pen, hisz ezzel számolnia kellett, és kell ez
után (még a mi demokráciánkban is), hogy a 
magas irodalom eiőbb-utóbb a kiváltságosak 
(a pénzesebbek?), egyszóval a kisebbség élve
zeti cikke lesz, a "közép" pedig megmarad a 
Tromf, Aréna, Corvin magazin mellett, mert 
ezek — úgymond — érthetőbbek. Elcsépelt 
téma, és közhely lenne erről, persze, eszme
futtatni, bárminő légyen is a végkövetkezte
tés, hisz majd mindenik irodalmi lap vagy 
kiadó saját bőrén tapasztalta, tapasztalja eme 
helyzet folyományait.

Hanem itt van (illetve itt volt) egy vajda
sági költő, Sziveri János, egy immár — sajnos 
— lezárt életmű (1954-1990), akinek a neve 
mellett (saját jóslata) nem mehet el észrevét
len a XX. századi magyar irodalomtörténet. 
Második posztumusz kötete alig 37, élete 
utolsó évében írt, három ciklusba osztott 
(Delphoi felé, Vágóhíd utca, Békéden átme
net) verset tartalmaz. Módfelett izgalmas ka
land lehet az olvasónak végigkövetnie azt, 
hogy miképpen oldotta meg, illetőleg sike
rült-e a szerzőnek a rövidesen bekövetkező 
halál szorításában el nem sikkadnia az önsi- 
ratás szirupos-gőzös, az önsajnálat elkopta
tott kharübdiszei között, s méltóképpen 
szembenéznie az Ismeretíennel, a még-itt-lét 
és a túliét közötti léttapasztalatot úgy versbe 
transzponálnia — a személyes líra keretei kö
zött —, hogy az egyetemes emberi érvényű 
legyen. Maga mondja egy 1989-es interjújá
ban (Magyar Napló, 1989/10): "Nem szere
tem a programköltészetet, személyes lírát 
írok, és attól függ, hogy milyent, hogy mi 
történik velem." Bízvást elmondhatjuk, hogy 
amióta a Diadalok című kötetével (1987) az 
objektív hangvételű verselést egyfajta szemé
lyes líra váltotta fel, a Sziveri- költészet kitel
jesedett, a beépített hatások, reminiszcenciák, 
"tendenciózus selejtek" és egyéb deformáci
ók, néhol blaszfémikus, ironikus és groteszk, 
aktualitásában is megszenvedett lírai világa 
(barbár táj, balkáni lepusztultság, elűzött pró
féta) a teljesség képét ölti magára, formanyel

ve megszilárdul, többirányúvá válik, s a meg
szerkesztettség, az aprólékos kimunkáltság 
lesz a versek egyik fontos jellemzője.

Magánügy-e tehát a halál? Tesszük fel a 
kérdést a Magánterület verseit olvasván. A 
költő halála bizonyosan nem, hisz ezek a ver
sek korántsem csak saját szorongásai (azok 
is), s nemcsak a XX. századvégi ember elmú- 
lás-tudat-világa, hanem az egyetemes embe
ré, akiben a halál közelségének 
megtermékenyítő hatására feltárul még utol
jára egy csodálatos panoráma, az imagináci- 
óban a látvány, kiegészülve emlékekkel, 
látomással, rezignált meditációval. A meg
semmisülés, a kiürülés, veszteség képei a ko
rábbi kiűzetés, áttelepülés kockáival 
feleselnek s a "száműzött költő” pedig, mint
egy utolsó rekapitulációként számbaveszi 
mindazt, ami az élete volt, az elégikus jellegű 
darabokat szomorkás iróniával, groteszk 
nyelvhasználattal ellenpontozva.

Az élethelyzet tragikuma (de talán Szive
dnél személyes, karakterbeli vonás) is ma
gyarázza, hogy a kötetbeli versek többsége, a 
keserűség artikulálása a diszharmonikus 
rím- és ritmus-kibicsaklások, hangátvetések, 
hangficamok: a figyelem kizökkentései; a sza
vak, mondatok újjá, többirányúvá tételei pe
dig e léttapasztalat hangsúlyozását 
szolgálják. A jelentésmódosítások, inverziók 
többhelyütt korábbi irodalmi mítoszok sorát 
gazdagítják. Dy módon lesz a kötet egyik leg- 
kísértőbb motívuma, amely a kép-képmás, 
Én-árnyék kettősségére épül. A megkettőző
dés azonban nem matematikai többlet, ha
nem csökkenés, krízis, személyiséghasadás. 
Az Én a testet-lelket megülő kór hatására 
szembesül saját árnyképével, mintegy pró
bálgatva, kísérletezve ez utóbbi "szereppel", 
mielőtt az előző, a test megszűnik, s: "legfőbb 
művemet a fű alá viszem". A képzelt világgal, 
a megnevezhetetlennel "dialógust" kísérlete
ző költő igazi léte épp ebben a párbeszédben 
válik a kettő közötti átmenetnek már az ittlét
ben megélni próbált szituációjává, egész ad
dig a mozzanatig, amikor utolsó versében 
kimondja: "valakit elszólítottak belőlem". A 
kettősség megszűnése ugyanis a halál, és egy
szersmind az alterego fölülkerekedése.

A kötet nagy versei jól kapcsolódnak a 
megszűnve-létezés paradoxonéhoz, a Ho
mokábrák állandóság-változás játéka, a szél el
lenébe szegülő homokalakzatok, melyek 
geometriáját egyetlen kézvonással újrarende
zi az (idő?, sors?, isten?, szél?). A Mű kudarca 
az Alkotóval szemben a Gyöngyszemét ele
nyésző, megsemmisülő világa is. A halál ár
nyékában a Megnevezhetetlentől alig 
karnyújtásnyira fájdalmas kudarcként hang
zanak a gyötrőbbnél gyötrőbb mondatok. A 
lét mélyére, a lényegig le nem hatolhatunk, 
kérdéseink kérdések maradnak. "Pannóniái 
János" pedig csak egy újabb kérdező, aki fe
szes konstrukciójú sorokban próbálta megvá
laszolni a lét minbenlétét, mialatt a Szellem 
lendületes számycsapásaival fölébe emelke
dett — akárcsak a nagy előd esetében - a test, 
s e világi lét borzalmainak.

SZIVERI JÁNOS
Delphoi felé
Delphoi felé az Egressy úton 
álmatagon köhögött a troli 
benne három vigasztalan proli 
én a másom és egy daganat 
s szívtuk szívtuk a fogamat
A járványon esetlen eső ropogott 
könyvei haszontalanul peregtek 
akár a könnye felnőtt gyereknek 
szelíden ahogy lüktet és hasogat 
én s mi hárman fogtuk a hasamat
Békák gyalogos orgonalevelek 
fulladoztunk bársony ózonízben 
a lézengő nappali özönvízben 
hol testünk az utolsó sziget 
mikor a lét már magából kivet
És fejünkre dől a katedrális 
sejtjeink rendje ha szervezetlen 
a troli zötyög a zöld övezetben 
s átverünk hárman mindenkit hiszen 
legfőbb művemet fű alá viszem

Gyöngyszemét
Gondja el-, nemhogy disznók elé, 
de trágyára vetve. S így nem más, 
mint amit észleltünk belőle eddigelé: 
pőre korhadás.
Légtelenül, már-már beérve azzal
— beéri 6 is, be, miként muszáj —, 
felcicomázzák homlokunk fűvel-gazzal.
S porlad a hüvely, béna a száj.
Mi más a mű, mint a természet ragja? 
Felhőtlen érkezik aludttej-úton át, 
szórja gyöngyét, szóródik magja.
Kapkodja szemeit az, aki lát.
Csak a diófa lézer érverése őrzi úgy, 
véljem: marad épen minden porcikája. 
Sárgállik a havon, mint az esti húgy, 
s haját a huzat ledéren cibálja.
És állja megint, állja. Miért ne tenné? 
Kegyeinkbe is befészkelődik, 
sebtében, mielőtt bárki falra kenné.
S benne ül tevében-tűben, rejtik a blődlik, 
a remeknyúvek, és holmi parti szenny. 
Útirányt jelez, matatja kopott csillagod
— mutatja, csak arra ne menj! —> 
ha látod is, hidd el nem ragyog.
Megbúvik újban és sarjadó hagyományban, 
őrzi a pimasz, a kótyagos, a szende,
s elássák kehes bölcsek a tudományba.
Úgy tesz, ha nincs is, mintha lenne.
Mi más a műben a természet haragja
— rozsdás torzó, csempe gügye törmeléke — 
száléi fodrát ha piszkos ész faragja? 
Lombhullatásunk olajozott féke?
Nehéz a vajban miatta megmaradni
— várjuk bár, helyettünk nincs ki szólna —, 
igyekszünk őt az egészből mégis kiharapni. 
Vessük el, mintha disznók elé volna.

Zavar
Elődbe járulnék akár, de nem tudlak még 
egészen megnevezni. Hangod,

mintha hersegne...
Vagy csak a gyertya krémje?
Valakit dszólítottak belőlem —

1990. január vége
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KIRÁLY LÁSZLÓ

M ONDATOK
Van nekem egy titkos játékom Kusztos Endrével, 

azért titkos, mert
ó  valószínűleg nem is tud róla.
A zt mondja Bandi bácsi: nézd, rajzoltam egy fát, 

sokáig győzködtem a legelő tulajdonosát: tisztogatás köz
ben hagyja meg ezt a csonkot, hogy rajzolhassam.

És akkor rajzolta és rajzolta,nem tudom, mire gon
dolhatott.

Nézem szobám falán szomorkodó egyik ilyen fáját — 
énnekem mindörökre van egy Kusztos-szénrajzom, 
amelynek ez a címe: Izabella királyné búcsúja Erdélytől.

De a művész nem tudhat erről.
Valamint arról a hisztérikus élet-imádásról sem, 

amely szintén szobám falán lobog egy megcsonkított, de 
mégis legyőzhetetlen fenyő alakjában.

Különben ez a sorsunk.
Ennek a sok megpróbáltatást megért művésznek 

minden "panaszkodása" arról szól, hogy mindent le- 
hetpzomorkodni is, kétségbe esni is, csak egyet nem lehet: 
önként feladni.

Derékba tört, megcsonkított, meggyalázott fái már 
nem fák  tudjuk, hogy mik.

Bölcselkedésnek nincs helye — , a bölcsesség abban 
van, ahogy a forma ellenáll a formátlanságnak, a tartás a 
gerinctelenségnek, az erkölcs az erkölcstelenségnek.

Rajzolni mindenki tudíhat), másolni is könnyű lehet, 
de régi barátunk megjegyzését elfeledni nem szabad: az 
esztétika és az etika ugyanegy dolog.

Igaz vagy sem, nem tudom, de e gondolat szellemé
ben dolgozni legalábbis megnyugtató.

Ilyesmik jutottak eszembe Kusztos Legutóbbi tárla
tán a kolozsvári Gy. Szabó Béla Galériában.

Nem kell csiklandozni az embert ahhoz, hogy nevetni 
kezdejen, nem kell pofozni ahhoz, hogy eleredjen a 
könnye, és végképpen nem kell ilyen-olyan zászlókat meg 
jelvényeket mutogatni neki ahhoz, hogy lelkesedjen.

Elég lerajzolni egy derékba tört fát, és máris tudjuk: 
nem volt hiába.

(MEG)EMLÉKEZÉSEK 
SODRÁBAN 8.

Egy arckép 
nyomában
(R u zitsk a  G y ö rg y  em lé k e ze te )

Ö tszáz év m uzsika cím m el videofilm ét készítet
tem  erdélyi m uzsikusokról; zeneszerzőkről, előa
dóm űvészekről. Az anyaggyűjtés során fedeztem  
fel, hogy m eglepően bő anyag  áll rendelkezésünkre, 
am i egy erdélyi zenei m onográfia m egírásának ki
indulópontja és biztos alapja lehetne. A Zenetudomá
nyi írások köteteiben kitűnő  tanulm ányok jelentek 
m eg  Kolozsvár, M arosvásárhely, U dvarhely, Sepsi- 
szentgyörgy, N agyvárad, Tem esvár zenei életéről, 
v isszatekintve jó kétszáz évre. Feldereng előttünk 
egy, a m aga nem ében igencsak pezsgő zenei élet, 
am ely  figyel is E urópára és —  vendégm űvészek 
révén — Európa is figyel rá. ím e egy beszédes adat 
a sok-sok ezer közül: Verdi Rigo/eííó-ósbemutatójá- 
n a k  dátum a: 1851 —  Velence, kolozsvári bem utató
jának időpontja ped ig  1854. IV. 4., tehát jövőre lenne 
140 éve, hogy először hangzo tt fel nálunk  Verdi 
rem eke.

A videofilm  készítése közben a kolozsvári Házi 
Zenekör létéről is m eg  akartam  em lékezni, m égpe
d ig  annak  kapcsán, hogy ez a társaság tarto tta  Ko
lozsváron az első, egész estét betöltő szim fonikus 
zenekari hangverseny t, o lyan m űsorszám okkal, 
m in t Berlioz Harold Itáliában (m élyhegedű-szóló 
M átéfi Károly), W agner Bolygó hollandi-nyitány. Dá
tum a 1868. jan. 26. U gyanez év ápr. 5-én Ruzitska 
G yörgy Zrínyi-nyitánya hangzik  fel a Házi Zenekör 
hangversenyén. A szerző arcképének televízió-kép
ernyőre m ásolásával hódoltam  a kolozsvári Z ene
konzervatórium  hajdani, hagyh írű  igazgatójának, 
az  életével és a m űvészetével, kom pozícióival Ko
lozsvárhoz tapadó  kiváló em bem ek.Engem  is,a né
zőket is m eglepte az arc sajátos kifejezése. A befele 
fo rdu ló  lélek rajzolta kom oly arcvonások felett ha
talm as hom lok uralkodik, am elyből m esszire tekin
tő , éles szem pár néz szuggesztíven előre. Ezt a 
szem villanást, akárcsak Bartók szem ének ragyogá
sát, aligha felejti el a néző. Az arckép nyom án in d u l
ta m  el fe lfedezn i: k i is v o ltak ép p en  R uzitska  
György?

Személyével és életével a legtöbbet Lakatos Ist
v án , ko lozsvári z en e tö rtén észü n k  fog lalkozott. 
1944-ben kiadta Ruzitska György emlékezéseit az 1856. 
évből. Az Egy erdélyi muzsikus vallom ásai cím ű kötet 
bevezetőjében röviden  körvonalazza az em lékíró 
m uzsikus életm űvét. Innen tud ju k  m e g  hogy öt 
M isét ú t, Requiem et, szim fóniát, zenekari fantáziá
kat, négy  vonósnégyest, három  vonósötöst, egy sor 
hangszeres kam aram űvet (hegedű-zongora szoná
ta op.3, két zongorahárm as D- és G -dúr op.4, Fan- 
tésie Sonate op.6, nyom tatásban is közreadva!)

De nagyvonalúak  vagyunk m i zenei m últunk
kal, csak a nagy értékeket szeretnénk belőle szám on 
tartani, s be keserves, hogy ilyen b izony kevés akad. 
K odály m ondása ju t eszembe: "... a csillagos ég  is 
hom ályos volna, ha  csak az elsőrendű csillagok vi
lág ítanák  meg". A m i erdélyi zenei egünknek  is 
szüksége volna m inden  kis csillag fényére. És Ru
zitska G yörgy életm űve (—  zenekonzervatórium i, 
pedagógiai és szervező m unkája, zongoram űvészi, 
karm esteri tevékenysége, nem  utolsó sorban m űvei 
—) hite t és fényt áraszt m agából ma is. H ad d  legyen 
fényesebb ó-általa zenénk ege.

N éhány  szó varázsáig  idézzük  fel őt, szerénysé
ge, em bersége, hum ora  m inden  szava m ögül kiér- 
z ik  "...A kegyesrendiek sokat ad tak  a jó egyházi 
zenére és büszkék  voltak  arra, hogy tem plom ukban  
ünnepnapokon  K rom m el F., P reindl és H ay d n  Jó
zsef híres zeneszerzők szem élyes vezetésükkel ad 
ták elő zenés miséiket. R ám  nézve különösen m eg
tisztelő k itüntetés volt az, hogy üyenkor m indig

rám  b ízták  az orgonarész eljátszását... E lképzelhető, 
m ily bu zd ító  és lelkesítő hatással volt rám  az, m ikor 
az akkor m ár agg, v ilághírű  H aydn  József, nagy 
C -dúr m iséjének vezénylése u tá n  hozzá, a fiatal 
orgonistához lépett és dicséretképen atyailag m eg
veregette vállam at. Egyik próbán  M anker nevű u d 
vari dobos, a m ise A gnus Dei részében, az ú g y n e 
vezett ü stdobü tést többszöri ism étlés ellenére sem  
csinálta H ay d n  kedve szerint. Az öregúr elégedet
lensége jeléül fejét kedvetlenü l ide-oda rázta, m i
közben az akkori d ivat szerin t ho rd o tt nagy  fehér 
parókájának  hosszú copfja jobbra-balra lógott, am i 
nagyon  m ulatságos képe t nyújtott."

"Vallom ásainak m ai olvasóját is m eglepheti tu 
dásszom jának, akaraterejének, szorgalm ának sok
féle kifejeződése, szin te csak úgy, a sorok közül ki- 
bontakozóan. B ánffyhunyadra m egérkezve n a p o 
kig m agára m aradva várja, hogy leendő gazdáinak, 
báró Bánnfy János és családjának nagyfalusi (Krasz- 
na völgye, Zilah megye) b irtokára, tanári, zenem es
teri állom áshelyére u tazzon. A  fél hónap i várakozás 
alatt Tasso Felszabadított Jeruzsálemét kezd i könyv 
nélkül, olasz nyelven m egtanulni. M aga írja: "...szé
pen  is ha lad tam , közben egészen elm erültem  e ki
tűnő  m ű  szellem ében. A könyv nélkü l m eg tanu lt 
részeket napon ta  leírtam . A többi id ő t hegedűgya
korlással töltöttem ..."

N agyfalun  Bach Wohltemperiertes Clavierjának 
és a Fúga művészetének gyakorlása m ellett tíz hónap  
a la tt m eg tanu l "idegen segítség nélkül" franciául. 
Egyik első bécsi látogatása so rán  gordonkázni is 
m egtanul, csak azért, hogy  a kolozsvári m uzsiku
sokkal kvartettezhessen. A rcképét gazdag ítjákazok  
a m egjegyzései, am elyekkel közvetlenül jellemzi 
önm agát: "Zárkózott te rm észetű  vo ltam  és keveset 
érin tkeztem  m ásokkal, m ert el vo ltam  foglalva a 
tanítással és az  önm űveléssel." ... 'P o n to san  kidol
gozott nap irendet készítettem  m agam nak, m elyet 
úóasztalom  m ellé a falra erősítettem  és az t az  első 
három  év alatt, am ikor lakóhelyem et csak nagy 
ritkán  hagy tam  el, pon tosan  be is tarto ttam . El sem 
képzelhető, m ily  sokat tanu lha t egy fiatal em ber, ha 
tehetsége, ideje, alkalm a és feltett erős akarata van."

Ilyen gondolatok  rejtőznek a felénk sugárzó  ne
m es, em beri arc m ögü l felsejlő em berben és m ű 
vészben. Vajon m ilyen lehet a zenéje? M ég soha nem  
hallottam , sem m it m uzsikájából. Pedig  ezek az em 
beri vonások  a hangjaiban is benne élnek m inden  
bizonnyal.

1869. decem ber 2-án ha lt m eg. Földi m aradvá
nyait a H ázsongárd i tem ető  őrzi. H a arra  járunk, 
tegyünk  képzeletben vagy  valóságosan is egy szál 
vú ág o t a sírjára.

TERÉNYI EDE^
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FUNDAJ1A SOROS 
PENTRU

0  SOCIETATE DESCH1SÄ 
ROMÁNIA 

FIL1ALA CLUJ

A ROMÁNIAI SOROS ALAPÍTVÁNY 
EGY NYÍLT TÁRSADALOMÉRT 
KOLOZSVÁRI FIÓKJA
PÁLYÁZATOT HIRDET

ÖSZTÖNDÍJAK
ELNYERÉSÉRE
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
ÉS AZ IRODALOM TERÜLETÉN

I.
Szakterülettől függetlenül, legtöbb 3 ösztöndíjat 

ajánlunk fel a legkiemelkedőbb témajavaslatok szerző
inek. Az ösztöndíj összege havi 150 dollárnak megfele
lő lej, amelyet 1 évig folyósítunk.

II.
6 hónapos időszakra összesen 10 ösztöndíjat osztunk 

az alábbi témakörökben:
—  a n tr o p o ló g ia
—  esz té tik a
—  etn o g rá fia

—  j ° g
—  k ö r n y e z e tv é d e le m
—  k ö z g a z d a sá g ta n
—  lin g v isz tik a
—  m ű v é sz e ttö r tén e t
—  p e d a g ó g ia
—  p o litik a i tu d o m á n y o k
—  p sz ic h o ló g ia
—  sz o c io ló g ia
—  tö rtén e lem .

Az ösztöndíj összege havi 100 dollárnak megfelelő lej.

III.
Hasonló feltételek között, összesen 5 
ösztöndíjat ajánlunk fel a:

—  b io ló g ia
—  csilla g á sz a t
—  fiz ik a
—  geológia
—  kémia
—  m a tem a tik a
—  o r v o s tu d o m á n y  terén .

IV.
Az irodalom terén összesen 30 ösztöndíjat aján

lunk fel az alábbi műfajokban (próza, dráma, költé
szet, esszé, kritika), illetve összesen 5 ösztöndíjat 
műfordításokra.

A 6 hónapig folyósítandó ösztöndíj összege havi 
100 dollárnak m egfelelő lej.

Az ösztöndíjakat az Alapítvány e célra létrehozott 
bizottsága ítéli oda szakemberek bevonásával.

A jelentke zéshez szükséges iratok:
—  szakmai önéletrajz,
—  a megjelentetett m unkák jegyzéke,
—  két (szakmai jellegű) ajánlólevél a pályázó  

szakterületén dolgozó ismert szakembertől,
— a pályam unka részletes ismertetése,
— egy  kb. 2 gépelt oldalas esszé a pályázó kuta

tásra (alkotásra) vonatkozó szem élyes indítékairól.

Az iratokat legkésőbb 2993. június 15-ig lehet be
nyújtani az alábbi címre:

Funda(ia SOROS pentru o Societate Deschisa, 
Filiala Cluj

str. M árului nr. 5.
3400 Cluj-Napoca 
C.P. 1084
tel/fax: 095/197121  

programirányító: Komporály Jozefina

tarkóbarkó (8)
Kezdetben vala az ige. Szépen 

kidolgozható egy olyan nyelvböl
cselet, amely szerint kezdetben, ti. 
az emberi beszéd kezdetén vala az 
ige, pontosabban az igenévszó (pl. 
a les, a nyom, ezekből lett idővel a 
nyomleső, a nyomatékosan lesel- 
kedhetnékes). Volt-é kezdetben ige
idő? — kérdezhetni. Hát "időige" 
(mint szófaj)? Németül ez a szófaj 
Zeitwort. Vagyis az jellemzi, hogy 
van ideje. Ráér (olyan ér, amelyik 
rá). De valószínű, hogy leginkább 
az ér rá, ami legeslegelőbb volt, 
még az idő előtt: az örökkévalóság. 
Ez — nagyon sántító hasonlattal — 
egy végtelen, hullámtalan és... el- 
képzelhetelen óceán, amelybe tor- 
kollanak vagy amelyből erednek az 
időfolyamok, ezek sorában az évfo

lyamok, évfolyók, folyóiratszámok, 
bürokráciává szétfolyó iratszámo
zások...

*
írásait ingyen közlik. Vagyis 

közlésükért nem fizet.
*

Szabad versköltőnk ilyet írna 
rémálmában:

Lengyel ikon 
renyhe likon 
egy Helikon

*
Kasztnak hívták régente a gabo

nalisztes ládát, később a szigorúan 
zárt társadalmi csoportot, réteget. 
Mióta baj van a réteken is, megszü
lethet a nem éppen kaszt vagy cas
tus (tiszta), inkább kasztikus, 
szarkasztikus stílusú párbeszéd 
ilyen válfaja:

— Mindnyájunknak el kell

menni.
— Mikor?
— Ha még egyszer azt üzeni.
— Mit?
— Azt, hogy menjünk el éhen

kórásznak, éhenhalónak.
*

Demagóg módon akadémikos- 
kodó-parlamenterkedő egyének 
szent anyanyelvűk, magasztos ősi- 
ségük sztálinista megbecsteleníté- 
sének kiáltják ki a valamikor 
hivatalosan előírt román sünt "hiva
talos leváltását" a sínt javára. Mint
ha nem az utóbbit használták volna 
jeles román alkotók (például Dimit- 
rie Cantemir)!

*
— Te a természetes jussodat 

akarod. A jus naturalisoáat.
— Helyesebben: a "jus natura- 

le"-mat. Mert a jus semleges nemű.

így illik a pártatlansághoz.
*

Dialógus latínus modernus ori
ginális:

— Similis simili (non "simile"!) 
gaudeamus igitur.

Gaudeatur et altera pars pro to
tó.

*
Nézd meg a papnét, vedd el a 

lányát, ha három napnál tovább tart 
nálad a csodaszépnek, csodajónak, 
egyszóval csodásnak tűnése.

*
Hülyének és gonosznak mon

dasz. Ez baj, főleg mindkettőnkre 
nézve, ha igazad van; és ha nincs, 
akkor is. Ennek a tételpámak a pá
ratlan kifejtését okosan és jóságo
sán bízom rád.

TATRANGI TIBOR
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HOL-
A nagyváradi Média 17.számában Tófalvi 

Zoltán Hogyan tovább cím alatt beszélget Kán
tor Lajos elnökkel és Gáspár Sándor ügyveze
tő elnökkel. A lap cikket közöl továbbá 
Pomogáts Bélától (Politikai kultúra), Dénes 
Lászlótól (Bratyizgatva), Rózsa Andrástól 
(Közgyűlés Kárpátalján). Az Erdélyi Napló című 
melléklet szerzői: Fábián Sándor (A z én vak 
röntgenkészülékem), Indig Ottó (Sokkterápia ár
emeléssel), Simon Judit — Szántó Sándor (A  
hídépítés igényével),Bölöni Domokos (Petőfi új 
körtefája) és Lázár László (Pincében készül a 
jövő).

A Kolozsvár-Külsó Református Egyházme
gye Esperesi Hivatalának Gy. Szabó Béla Galéri
ájában  május 1-től május 31-ig tart nyitva 
Balázs Péter festészeti kiállítása.

Az Erdélyi Figyelő 2-es számában A z  
R M D SZ  új elnöke cím alatt ismertetik Markó 
M a életpályáját. A számból: Bíró Gábor Új 
templomok építése; Imreh Ernő "A plébános be
szél...". Találkozásaim Léstyán Ferenccel; Haller 
István Hogyan vállalkozzunk?; Barabás László 
Régi és új kezesség; Nagy Miklós Kund "Az 
idealizált szép is torzít"; Márton Gyöngyvér 
Ünnep után, ünnep előtt cím alatt beszélget 
Tanai Bellával; Nagy Pál Németh László Maros- 
vásárhelyen; Csiffáry Gabriella "Halálmars";

Keresztes Dénes Terroristaellenes különleges 
egységek.

A kecskeméti Forrás májusi számában 
Kovács András Ferenc Júliának különb dicséreti 
című versciklusa, Pusztai János önéletrajzi 
írása, Bogdán László Szeretnék én lenni te és 
álmomban mégis nyírfa vagyok című verse és 
Gáli Ernő Utóvédben (Feljegyzések a Korunk 
szerkesztéséről a nyolcvanas évek elején) című 
írása olvasható.

A debreceni Alföld 5-ös számában Láng 
Zsolt Magány és képzelet című írása.

A H ä  17. számából: Ágoston Hugó A r
mageddon árnyéka; Barabás István Irodalom, 
akadémiai szinten; Rostás Zoltán Öncenzúra; 
Gáli Ernő Antiszem itizmus —  zsidók nélkül; 
Györfi Ibolya A  továbblépés esélyé; Bogdán 
László Drakula, az álomgyári legendák és a kiáb
rándító valóság; Martos Gábor Privát világkiál
lítás-koncepció; Lászlóffy Aladár Erasmus 
ernyője; Fodor Sándor A z alvilág utánpótlása; 
Varga Attila Emberi jogok fogalma; Albert Fe
renc — Bodó Barna Iskolaválasztás, anyanyelv, 
nemzetiség; Balia D. Károly Remittendahegyek 
romjain. A szám hátoldalán Szász János ha
gyományos Naplója.

A szombathelyi Életünk harmincéves év
fordulója alkalmából a Rátkai Klubban került 
sor a Berzsenyi Dániel Társaság és az É léünk

közös rendezésében Egy folymrat az egyäemes A
magyar irodalomért című ünnepi estre. Az est 
vendégei a lap szerkesztői voltak. Közremű
ködött Papp János színművész. A.

A Magyar írószövéség  és a Somogyiak Ba
ráti Köre közös rendezésében került sor Bertók 
László szerzői estjére. Az estet bevezette Do
mokos Mátyás, a házigazda Fodor András 
volt.

A  Tevan Kiadó égisze alatt, Kántor Zsolt 
főszerkesztésében, Cs. Tóth János kiadói és 
társszerkesztői közreműködésével Bárka cí
men új békéscsabai szépirodalmi lap indult.

Lázár Ervin A  kisfiú és- az oroszlánok című 
meséjének bábszínpadi változatát mutatta be 
Pécsett Magyarország egyetlen állandó vidé
ki bábtársulata, a Bóbita Bábszínház. A z  előa
dást már meghívták Székesfehérvárra, 
Nagykanizsára és Százhalombattára is.

Ashbel Green, a legnagyobb amerikai iro
dalmi kiadó, a KNOPF alelnök-irodalmi veze
tője tett látogatást a Magyar írószövéségnél, 
ahol Tornai Józseffel, Szabó Magdával és Jó
kai Annával találkozott, akikkel megbeszélést 
folytatott a magyar—amerikai irodalmi kap- y-
csolatok fejlesztésének lehetőségeiről.

TAVASZI REGGEL
Aprily Lajos négysoros versé  rejti a v íz

szintes 1., függőleges 18., 30. és 37. számú sor.
VÍZSZINTES: 1. A vers elsó sora (zárt be

tűk: Z, M , L, E, E). 15. Tolvajnyelv. 16. Ibsen- 
d rám a. 17. Irodalm i m ű  to rzíto tt utánzata. 
18. R öviden szólít. 19. N itrogén  és h idrogén  
vegyjele. 21. A tö rzshangsor ha tod ik  hangja. 
23. T egnap u tán , ho lnap  előtt. 24. Az osztrák, 
belga és thajföldi gépkocsik nem zetközi be
tűjelzése. 29. A  francia állam i légitársaság 
betűjele. 31. Kettőzve: gongszerű  ü tőhang
szer. 3 2  D erű t követ. 33. Folyó Japánban 
(TONE). 35. Lakatlan! 37. Világossá teszi. 39. 
Salétrom nak, kénnek  és faszénnek ap ró  sze
m ű  robbanókeveréke. 41. Intézm ény, szerve
ze t lé tre h o z á sa . 44. K osár, n ém e tü l. 45. 
Félhang! 46. Időm érők. 47. F ilm színház-tu
lajdonos. 49. R akétát ú tjára indít. 51. Fafajta. 
53. A  "száguldó  riporter" (Egon, Erwin). 55. 
A  nagy  francia fo rradalom  egyik vezéralakja, 
C harlo tte  C orday  áldozata. 57. Tövises ágú, 
fürtös, illatos v irágú  fa. 59. Francia női név. 
61. K arika alakú  síkidom a. 62. N agy poli
h is z to ru n k  betűjele. 64. V ércsatom ái. 66. 
Csak, csupán. 68.... eladó: Cziffra Géza 1935- 
b en  k é szü lt film je. Szereplői: T uray Ida, 
Berky Lili, Jávor Pál, G ózon Gyula, Bilicsi 
Tivadar, K abos G yula stb. 72. Bója egynem ű 
hangzói. 73. E gyszer sem . 74. Ü nnepélyes 
fogadalom . 76. R észben tukm ál! 78. ZL. 83. 
Az a rad i IJTA korábbi betűjele. 85. Azonos 
m agánhangzók . 86. Á llatszállás. 87. Spor
teszköz. 88. Z okogni kezd! 89. Felekezeti h o 
v atartozása . 92. Irán i e rede tű  ókori lovas

nom ád  nép . 94. A Brit-sziget északi felében 
éL

FÜGGŐLEGES: 1. K assák Lajos lapja 
volt. 2. Férfinév. 3. A zonos m ássalhangzók.
4. ... L iston, am erikai ökölvívó. 5. M agam . 6. 
D él-tiroli hegycsoport O laszországban. 7. 
Tempó. 8. Tantál vegyjele. 9. Cápa közepe! 
10. Egy rövid  és egy hosszú szótagból álló, 
em elkedő verslábak. 11. H atalm ában  tart. 12. 
Ételízesítő. 13. N ői név  és hegy Kréta szige
ten. 14. K öztársaság a Földközi-tenger keleü 
partján. 18. A  vers második sora (zárt betűk: A, 
Á). 20. Törvényes házastárs. 22. Állj! ne to
vább! 25. Szintén. 26. Kb. 1200 km  hosszú 
k ínai folyó. 27.... ovo: eleve. 28. Az adásvétel 
tárgyai. 30. A  vers harmadik sora (zárt betűk: 
Á, S, O, G, H , E,). 34. Rövidítés zenem ű 
elején. 36. H ázassági szándékát bejelentő fér
fi. 37. A négysoros vers utolsó sora (zárt betűk: 
R  G). 38. B izonyítandó tétel. 40. Félsziget a 
Fekete-tengerben. 4 2  Burkolatsúly. 43. Fém 
fejfedő. 48. írás, íro tt - rom ánul. 50. Lisztet 
készít. 52. Becézett Sarolta. 54. M egtalálja az 
o tthona felé vezető utat. 56. K airóban honos. 
58. N agy  indonéziai sz ig e t 60. Valakire elvi
selendő teherként nehezedik. 63. Szavakat 
m ondtam . 65. N ém et női név. 67. H alm az. 69. 
Régi róm ai pénz. 70. M ikszáth-regényalak 
(Miklós). 75. Ü teg egynem ű hangzói. 77. Fe
hér a haja. 79. Kellemes növényi főzet felszol
gálására való készlet. 80. Élettelen. 81. Idegen 
női név. 82. Város a Taganrogi-öböl közelé
ben, a Don torkolatánál. 84. N ői ruhadarab . 
90. Paripa. 91. Pára! 92. Az ábécé első két 
betűje. 93. N ikkel vegyjele. 95. Kilogramm .

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 10-es számában közölt, Halál-házasító  
című rejtvény megfejtése: Új hold Ú j király /Házasodik a 
halál/Jaj, k it ejt teherbe?/Jaj, egy meddő emberöltőt,/ejtse teher
be a költőt,/azt, ki életet igérjs feláldozza önmagát/a jobb jövő  
kedviért;-/Jaj, magát, csak magát/ ne ejtse teherbe!
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