
PA TA K I JÓZSEF

Á B atthyaneum  
a la p ító já n a k  é le tú tja

a csángók között m int m enekült, hogy

H étköznapjaink sok gondját és szün
telenül növekvő aggodalm át há tra  szo
rítva  em lékezni akarunk, a több m int 
két évszázada tovatűn t időket óhajtjuk 
felidézni. Nem ábrándokat kergetünk, 
nem  azokért fo rdu lunk  a m últ felé, ha
nem  a m últnak  szám unkra tanulságot 
nyú jtó  esem ényeit k ívánjuk megismerni. 
U gyanakkor azoknak a férfiaknak az 
é le tú tjá t és tevékenységét szeretnők fel
tárn i, akik a XVIII. századi Erdély ka
tolikus m agyarságának élenjárói voltak 
és ezen idők esem ényeinek alakulásába 
elhatározóan beleszóltak.

Ism eretes, hogy a XVIII. század Er
délyben nem csak a felvilágosodás, hanem  
a katolikus restauráció kibontakozásának 
is az időszaka. A királyi hatalom  által 
is kezdetben tám ogatott restaurációs tö
rekvéseknek volt a messze kimagasló sze
m élyisége gróf B atthyány Ignác, Erdély 
nagynevű katolikus főpásztora, akinek 
m ost 250. születési évfordulójára em lé
kezünk.

B atthyány  Ignác a D unántúlon szüle
te tt a Vas megyei Ném etújváron 1741. 
június 30-án, századokon at országos 
szerepet játszó főnem esi család leszárm a
zottjaként. Édesapja, B atthyány Im re is 
előkelő hivatalokat viselt; előbb királyi 
asztalnok volt, m ajd a hétszemélyes táb 
la elnöke és titkos tanácsos. A stá jero r
szági korm ányzó leányával, Sauer A n
nam áriával kötött házasságából nyolc 
gyerm ekük született. Az akkor szokásos 
főúri házi nevelést nem kedvelő apa 
m ásodszülött fiát, Ignácot az elemi is
m eretek  elsajátítása u tán  a p iaristák 
pesti gim názium ába íra tta  be. Az alsó 
osztályok elvégzését követően az ifjú a 
jezsuiták  híres nagyszom bati intézetében 
tanu lt tovább. A középfokú iskolák nyú j
to tta  ism eretek birtokában az esztergomi 
egyházm egye papnövendékei közé vé
tette  fel m agát és kezdte meg teológiai 
tanulm ányait, m elyeket 1761-ben Grác- 
ban folytato tt, m ajd Rómában fejezett 
be. Római tartózkodásának éveiben m int 
a Collegium Germ anicum  et Hungaricum  
tagja m egszerezte a teológiai doktorátust, 
és 1765-ben pappá szentelték.

Fényes tanulm ányainak  és nem utolsó 
sorban egyre jobban kifejezésre jutó 
könyvszeretetének is bizonyára része volt 
abban, hogy 24 éves korában az Acade
m ia Philalctorum  (az Igazságot szeretők 
A kadém iájának) tagjává választották. A 
fiatal pap életének új szakasza kezdődött 
ezzel, am ikor m egism erhette a Vatikán 
könyvtárát, és gazdag levéltárát, s le
hetőséget nyert arra , hogy ott ku tatást 
végezzen. Ezúttal kielégíthette a tö rté 
nelem  irán t m egnyilvánuló nagyfokú é r
deklődését, és m egkezdte a m agyar egy
háztörténelem  szem pontjából igen jelen
tős forrásanyag feltárását. Talán nem já 
runk  messze a valóságtól, ha feltételez
zük, hogy a m últ felderítésére m ár i tt
honi tanulm ányai során kapott indítást, 
különösen ha arra  gondolunk, hogy 1760- 
ban tanuló társai közt találjuk Katona 
Istvánt, a későbbi jeles tö rténetíró t is. 
Kétségtelen, hogy a Rómában B atthyányt 
körülvevő tudós társaság és az ottani 
szellemi élet nagy ösztönző hatással volt 
reá és még jobban m egnövelte könyv
gyűjtő kedvét. Ez utóbbihoz bizonyára 
hozzájárult m íg, a vele született ado tt
ságok m ellett, a kor gondolkodásmódja, 
valam int a szakem berekkel fo lytatott le
velezése is.

B atthyány Ignác 1766-ban té r t  haza 
M agyarországra, de nem az esztergomi

egyházm egyében lá to tt munkához, h a 
nem a gr. Eszterházy Károly püspök 
korm ányzása a la tt levő egri egynázme- 
gyeben, ahová áthelyezései nem sokára 
jóvá is hagyták. A nagy m űveltségű és 
buzgó tevekenységű főpap oldalán m ű
ködött előbb m int kanonok, m ajd 1773- 
ban, alig harm inckét éves korában el
nyerte  a nagypréposti stallum ot. Az 
Egerben eltö ltö tt évek kitűnő lehetősé
get nyú jto ttak  a továbbképzésre, és fel
tehetően m intául szolgáltak, eljövendő 
főpásztori tevékenységéhez. Tudnunk 
kell ugyanis, hogy gr. Eszterházy Károly 
volt a nagyhírű  egri líceum  alapítója, s ő 
hozta létre  az ottani csillagvizsgálót és 
az ország egyik legnagyobb főpapi könyv
tárát. Egri tartózkodása a la tt Batthány Ig
nác erőteljesen folytatta  — főleg nagypre- 
postsága idején — könyvtárának gyara
pítását. Célja volt ezzel a saját ku ta tá 
sait m egkönnyíteni, de mások tudom á
nyos m unkáját is elősegíteni.

M élyreható változást hozott Battyhány 
Ignác életébe az 1780. esztendő, mivel a 
váradi püspöki székbe áthelyezett gr. 
Kollonich László helyébe a királynő, Má
ria Terézia június 24-én erdélyi püspök
ké nevezte ki. Az új főpásztor bevárva a 
szükséges bullák Rómából való m egér
kezését, csak 1781. augusztus 11-én ta r 
to tta  meg székhelyére a bevonulást, ille t
ve beiktatását. Ezután is azonban egy 
ideig még Szebenben tartózkodott.

Az erdélyi katolikus egyházmegye kor
m ányzására kapott megbízatás nem kis 
feladatokat ró tt a püspökre, mivel egy
házi m éltóságával együtt já r t  a belső t i t
kos tanácsosságon kívül az erdélyi K or
m ányszéknél való tanácsosság és a S tá
tus-bizottság elnöksége is. Ne feledjük 
azt se, hogy akkor kezdte meg főpász
tori tevékenységét, am ikor II. József, a 
felvilágosult abszolutizmus erős kezű 
képviselője lépett a trónra. A világi, de 
az egyházi korm ányzásba is gyökeres ú jí
tásokat bevezetni akaró uralkodóval 
szemben éveken át kem ény küzdelm et 
kellett vívnia. Ebben az időben egyre ko
molyabb gondot okoztak a kifejezésre ju 
tó társadalm i feszültségek és ezek kö
vetkezményei, am elyek az egyház éle
tében sem m últak el nyom talanul. Elég, 
ha a székelységet sújtó szomorú emlékű 
és hosszú évtizedekre kiható madéfalvi 
vérengzés következm ényeire gondolunk, 
vagy az 1784 késő őszén a Mócvidéken 
kirobbant parasztfelkelésre. Ezek, s te r 
mészetesen más társadalm i kérdések is, 
párosulva felekezeti s részben nem zeti
ségi problém ákkal, m ind-m ind megoldás
ra vártak.

A több irányból is jelentkező felada
tok közül a tudom ányt nagyra becsülő és 
maga is tudom ányos m unkásságot foly
tató püspök elsőrendű teendői közé so
rolta egyházm egyéje papságának és teo
lógiai hallgatóinak a lelki élet gyakorlá
sára és a tudom ányos színvonal em elé
sére adott ú tm utatást. E célból nyom 
ta to tt ki 1780-ban, még Egerben, egy ál
tala franciából lefordított m unkát, s ez 
a gondoskodás tűnik  ki valam ennyi be
szédéből és pásztorleveleiből egyaránt. 
Egyházmegyéje korm ányzását átvéve 
nem csekély anyagi ráfordítással hozatta 
rendbe székesegyháza főoltárát, szószé
két, orgonáját és a kanonoki stallum o- 
kat. U gyanakkor k ijav ítta tta  az elhanya
golt állapotban levő püspöki palotát is, 
ide helyezve el a m ár akkor tekintélyes 
könyvtárát, am elynek gondozását Dániel 
Im re egyházmegyei papra bízta, akit 
1784-ben Itáliába küldött, hogy az o tta 
ni könyv- és levéltárakban fellelhető 
m agyar vonatkozású egyháztörténelm i 
forrásokról készítsen másolatot. A két 
év a la tt gyű jtö tt gazdag másolati anyag 
tovább növelte a püspöki könyvtár kéz- 
irati részlegét.

A könyvtár állom ánya rendkívüli 
m értékben m egnőtt 1786-ban, amikor 
B atthyány püspök nagy összegért meg
vette gr. Migazzi K ristóf váci püspök 
könyvtárát. Ezenkívül bővült még az 
állomány a m egszüntetett jezsuita rend 
s a feloszlatott anabaptisták erdélyi 
könyvanyagával, valam int számottevő 
más erdélyi könyvvel és értékes kézirat
tal. B atthyány ígnác határta lan  könyv- 
szeretetéből és áldozatkészségéből lé tre 
jö tt a XVIII. század utolsó évtizedeiben 
az európai színvonalra emelt legnagyobb 
erdélyi könyvtár, az alapítóról elnevezett

Batthyaneum . A hatalm asan megnöve
kedett könyvtári anyagot a főpásztor a 
m egszüntetett trin itáriusok  várbeli 
tem plom ában helyezte el. A kincstárról 
1792-ben m egszerzett épületet céljainak 
megfelelően áta lak ítta tta , s így a fö ld
szinten kapott helyet a Kolozsvárról á t
költöztetett nyomda, középen több te r
m et foglalt el a könyvtár, s legfelül volt a 
csillagda, m elynek építése 1794-re feje
ződött be.

Az em lített három  intézm ény egyesí
tése és a püspöki székhelyre telepítése 
jelentős m űvelődési központtá tette  a 
XVIII. századvégi G yulafehérvárt. Talán 
nem tévedek, ha azt vélem, hogy a tudós 
főpap szemei előtt felvillant a nagy fe 
jedelem, Bethlen Gábor udvarának fénye 
is, am inthogy nem m aradtak bizonyára 
hatástalanok az uralkodó messzenéző tu 
dományos törekvései sem. Jól ismert, 
hogy a püspök m ennyire szeretett volna 
egy Tudós Társaságot is életre hívni, és 
ennek eredm ényes tevékenységét voltak 
hivatva elősegíteni az általa létesített 
intézm ények. És a rra  is gondolt, hogy 
ha nagy anyagi áldozatai is, de itthon 
kell a fiatalság szám ára a tanulási felté
teleket m egterem teni. Hogy ez m ennyi
re szívügye volt, m indennél jobban m u
ta tja  a m egépítendő csillagda m űködé
séről való gondoskodása. Jó l képzett 
szakem bert kívánt ennek vezetésével 
megbízni, és ezért M ártonfi A ntal egy
házmegyei papot a saját költségén évekig 
tan ítta tta  Bécsben a világhírű Hell Mik
sa jezsuita csillagásznál, hogy ilyenkép
pen a személyi u tánpótlást is biztosítsa.

N apjainkban úgy tűnik, hogy B atthyá
ny Ignác a csillagvizsgálóban és főleg 
a könyvtárban vélte tevékenységének 
legfőbb eredm ényét m egvalósítva látni. 
Egyik életrajzírója, Biró Vencel m egál
lapítása szerint a püspök úgy ítélte meg. 
hogy e két intézm ény „az egyháznak és 
Erdélynek hasznos lesz és szám ukra nem 
kicsiny h írnevet szerez“. Igen fontosnak 
tartjuk , és jó azt is tudni, hogy m indkét 
intézm ény használatát valláskülönbség 
nélkül lehetővé tette.

A jövőbe tekintő püspök bőkezűen 
gondoskodott az általa létesített in téz
m ények későbbi működéséről is. A 
Bonchidán 1798. jú lius 31-én kelt ala
pítólevelével valam ennyi létesítm ényét 
egyházm egyéjének ajándékozta, és azok 
fenn tartására  38 200 fo rin t értékű ingat
lan t hagyományozott. Alig négy hónap 
múlva, 1798. novem ber 17-én az ötven- 
hét éves főpásztor Kolozsváron elhunyt. 
A lábán keletkezett egy seb, mely kellő 
kezelés h iányában elüszkösödött, és ez 
okozta korai halálát.

Az erdélyi katolikus m agyarságnak 
évszázadokra visszanyúló léte során nem 
egy kiváló püspöke volt. Ezek közé ta r
tozik gr. B atthyány Ignác is, a széles lá 
tókörű, nagy m űveltségű és népe felvi
rágoztatásán szünet nélkül fáradozó fő
pap, aki nemcsak egyházmegyéjebeli hí
veinek sorsát viselte szívén. Bitay Árpád 
tanulm ányaiból tudjuk, hogy a püspököt 
m ennyire érdekelték a moldvai csángó
m agyarok lelki ügyei is. Ezért kérte  föl 
Zöld P éter csíkdelnei plébánost, aki a 
m adéfalvi vérontás u tán  éveket tö ltö tt

számoljon be ottani tapasztalatairól. A 
beküldött jelentés birtokában, am int 
A uner Károly, a moldvai m agyar tele
pek m últjának  kutatója írja, a püspök 
1787. október 6-án egyenesen VI. Pius 
pápához fordult. Levelében arra kérte a 
pápát, hogy adja meg neki az apostoli 
vikárius jogkörét, és ő „m agyar és ro 
mán nyelven beszélő, alkalmas m isszio
náriusokról gondoskodik a Moldvában, 
Besszarábiában és Krímben levő m agyar 
községek szám ára“.

A nagy püspök éle tú tjá t felvázolva e l
m ondhatjuk Biró Vencellel együtt, hogy 
egész főpapi tevékenysége „a szorgalom
nak, lelkesültségnek, tömeg-összefogás
nak, a közös m unkábaállítasnak, egyéni 
jellem ek kiform álásának és a határozok- 
Ságnak beszédes m egnyilatkozása“ volt. 
Ezen túlm enően tizennyolc évi főpász- 
torsága idején példam utató tudományos 
tevékenysége nyomán olyan m űvek lá t
tak  nyom dafestéket, m int a Leges eccle- 
siastieae regni Hungáriáé et provincia- 
rum  adjacentium  [Magyarország és m el
léktartom ányainak egyházi törvényei] 
(1785), vagy Sancti Gerardi episcopi Cha- 
nadiensis scripta et acta [Szent Gellért 
Csanádi püspök Deliberatioja] (1790), s 
tudjuk, hogy nem egy m unkája m aradt 
fenn kéziratban is. És m it m ondjunk a 
Tudós Társaság létesítésének tervéről, 
vagy a hatalm as anyagi áldozatot kívánó 
építkezésekről, a könyvtárról, a csillag
dáról, a könyvkiadás érdekében létreho
zott nyom dáról? Csupán jóleső érzéssel és 
hálás szívvel á llapíthatjuk meg, századok 
m últával is —- az egyik életrajzíróval 
egyetértésben —, hogy Batthány Ignác 
létesítm ényei „a szorosabb vallásérdeke
ken túlm enően országos, közelebbről e r 
délyi viszonylatban váltak szám otte
vőkké“.

Emlékezni akartunk, a m últat óhajto t
tuk  felidézni, m ert tudatunkba szilárdan 
bevésődött, az a középkorban is jól is 
m ert m egállapítás, mely latinul form á
ba öntve így szól: „sine praeteritis fu tu - 
ra  nu lla“, s amely anyanyelvűnkön arra 
tanít, hogy „a m últ nélkül nincs jövő“. 
Mi pedig erős h ittel és elszántsággal 
akarjuk  építeni jövőnket, s ezért fordu
lunk szüntelenül tanulságokat rejtő, sok 
évszázados m últunk felé.
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Gróf Mikó Im re egyházkerületi köz- és 
főtanodai főgondnok fe le tt 1876, novem 
ber 18-án Nagyenyeden, a reform átus 
tem plom ban ta r to tt Em lékbeszédét G ar
da József, a Bethlen Kollégium  profesz- 
szora e szavakkal vezette be:

„Ezelőtt két hóval, m ikor épp ezen 
szent falak  visszhangoztatták a gyászün
nep szomorú hangjait, — egyik derék 
nagy hazánkfiának, any ászén tégy házunk 
egyik lelkes közgondnokának kegyeletes 
em léket szentelve, lepe tt meg — fájdal
m unkat növelendő — azon hír, hogy: Hid- 
végi gróf Mikó Imre, valóságos belső t i t
kos tanácsos, k irályi főpohárm ester, a 
Lipót-rend nagy keresztese, a török Med- 
zsidje-rend I. osztályú tulajdonosa, volt 
erdélyi kincstárnok, kormányzó, és m a
gyar k irályi közm unka- és közlekedési 
m iniszter, több királyi város díszpolgára, 
a M agyar Tudományos A kadém ia tisz te 
leti és igazgató tagja, az Erdélyi M úzeum- 
Egylet, a M agyar történelm i társulat, az 
Erdélyi Gazdasági Egylet elnöke, az E rdé
lyi eV. ref. egyházkerület közgondnoka, 
a , sepsiszentgyörgyi középtanoda és a 
nagyenyedi főtanoda főgondnoka nincs 
többé! “

„M ár a közelebb m últ években gyak
ran  gyöngélkedett és bará ta i aggódva 
lá tták  testi ereje hanyatlását — állap ít
ja  meg báró K em ény G ábor a Történel-

GYÖRFI
DÉNES

mi T ársu lat 1877. feb ruár 1-én fölolvasott 
Em lékbeszédében — , m ind e m ellett is 
még elég erősnek érezte m agát a m últ 
évi m ájusban arra, hogy egykori pálya
társának, légid. gr. Teleki Domokosnak 
tem etésén jelen lehessen és a gyászkisé- 
re tte l egy jó darabot m aga is gyalog 
m enjen. De m ár m últ évi június hó vé
gén nehéz beteg volt. Egy ismerősömnek, 
ki azon időben őt m arosújvári kastélyá
ban fölkereste, m időn egészsége irán t 
kérdezte, m ár azt válaszolta, hogy neki 
vége van; és m agára m uta tva  folytatta: 
»elrom lott a gép, nem  tu d  többet m ű
ködni-«. M időn ismerősöm e válaszra biz- 
tatólag megjegyezte, hogy ha a gép el
rom lik, hibás részét k ijav ítják  és az ú j
ra jár, nyugodt és öntudatos resignátió- 
val viszonozta, hogy »ha egyes rész vol
na hibás, lehetséges volna a kijavítás, de 
el van annak használva m inden része; 
lehetetlenség a kijavítás, az én időm le
járt« . M int nem  egyszer történik: ham a
rább érezte az emésztő vészt, m intsem  
annak küljelei lettek  volna és az orvosi
lag m egállapítható vala. Betegsége azu
tán  gyorsan nőtt és Hídvégi gróf Mikó 
Im re az ősi nem zetségnek utolsó férfi 
sarja  szeptem ber közepén m ár ravatalon 
feküdt.“

1805. szeptem ber 4-én született Zabo
lán, anyai nagyatyja, gróf Mikes Zsig- 
mond három szeki főkiralybíró és nagy
anyja, Ugrón Ju lianna házánál; anyja, 
gróf Mikes B orbára a drága életet élete 
árán  válto tta  meg; a ty ja  gróf Mikó 
György volt; a család eredete messze fel
nyúlik  a székely nem zetcsalád tö rténeté
ben. A nagyszülők kitűnő gondot fordí
to ttak  az unoka nevelésére. Háromszéki 
lakásukat nem sokára a Fehér megyében 
fekvő m arosújvári kastélyukkal cserél
ték  föl. Az ifjú  Im re gróf innen jött át a 
csupán pár órányi já rásra  lévő híres 
nagyenyedi kollégiumba, m elynek 1813—- 
1824 között volt igen jeles növendéke . . . 
Jogi gyakorlatra, azon idők szokása sze
rin t, M arosvásárhelyre a k irályi táb lá
hoz m ent, hol 1825-ben a különböző jog 
— és törvénytudom ányokból kitűnő vizs
gát tett, am int erről a k irá ly i tábla el
nökének és tudós férfiúnak. Székely 
M ihálynak ugyanazon év m árcius 19-én 
a nagyapához in tézett levele is tanúsko
dik: „Im rének igen szép készülete van, 
s am ellett passiója a m unkához, — igaz 
Geschäftsm annak term ett m ívelt ember, 
kár volna neki egy órát is elveszteni ilye
tén készülete nem használásával. Öröme 
lehet a nagyságos Gróf Úrnak, s én nem 
kevésbé atyafiság és barátság, m int ha- 
zafiui érzésnél fogva, osztozom öröm é
ben.“

1826-ban a királyi főkorm ányszékhez 
tiszteleti jegyzővé esküdt föl, és m ár 
1837-ben — tehát 32 éves korában —- 
országgyűlési választás és fejedelm i m eg
erősítés következtében királyi főkor- 
m ányszéki tanácsos és ahhoz tíz eszten
dőre, 1847-ben, szintén országgyűlési vá
lasztás folytán, erdélyi k irályi k incstár
nokká lett, és még azon évben valóságos 
belső titkos tanácsossá nevezték ki. Idő
közben, 1838-ban a nagyenyedi főiskola 
főgondnokává, 1840-ben' a reform átus 
státus egyik főkurátorává választották. 
1848 októberében ő a korm ány képviselő

je a székelyek agyagfalvi népgyűlésén, 
m ajd a forradalm at követő évtizedekben 
teljesen a tudom ánynak, m űvelődésnek 
szenteli életét. 1857-ben létesíti a sepsi
szentgyörgyi kollégium ot s 60 000 fo rin t
ta l gazdagítja, a kolozsvári reform átus 
főiskolát 4000 forinttal, a papnöveldét 
szintén hasonló összeggel segíti, az 1854- 
ben ú jraszervezett Erdélyi Gazdasági 
Egylet szám ára 3000 forin t alapítványt 
u ta l ki, a történelm i társu la to t pedig 1000 
forin tta l tám ogatja. Egyik legnagyobb 
alkotása az Erdélyi Múzeum, m ellyel m ár 
az 1841—43-as országgyűlés is foglalko
zott, viszont a tervet ő valósítja meg 
1859-ben. Szerepe van a kolozsvári egye
tem  beindításában 1872-ben, s a beikta
to tt professzorok őelőtte teszik le a h ű 
ségesküt azon év őszén.

Szellemi m unkásságának term ékei: E r
dély különválása M agyarországtól, B u
da, 1860; Gr. Kem ény József emlékezete, 
Buda, 1860; M agyarország vasúthálóza
ta, 1867; Benkő József élete és munkái, 
1868; Bőd Péter élete és m unkái, 1864; 
Erdélyi történelm i adatok, 3. k. 1855— 58. 
Ezen kívül igen nagy számú cikke, tan u l
m ánya a korabeli időszaki kiadványokban 
lá to tt napvilágot.

E rövidre szabott „curriculum  vitae“ 
u tán  érdem es szám ba venni gróf Mikó 
Im rének az enyedi kollégiumhoz kapcso

lódó tevékenységét. Ism eretes az enyedi 
schola szomorú sorsa az 1848—49-es fo r
radalm i esem ényeket követően: épületei 
lerombolva, gazdasági vagyona szétzilál
va, híres m úzeum a feldúlva, becses 
könyvtára szinte teljesen fölégetve; a ta 
nárok, diákok szétszóródva, a város la
kossága megtizedelve. Mikó Im re főgond
noksága éppen e legnehezebb korszakra 
esik. E nehézségeket tetézi az is, hogy 
az elnyomó osztrák hatóságok mindössze 
elemi iskola beindulását engedélyezik 
1850-ben Nagyenyeden. A Bethlen Kol
légium azonban ennek ellenére ú jjászü
letik, im m ár harm adszor. Míg 1850-ben 
48 tanulója van az iskolának, a követ
kező években m inden hatósági tilalom  
ellenére oda fejlődik az intézm ény, hogy 
1867-ben m ár több m int 1100 diákot 
számlál Bethlen Gábor iskolája. Ebben 
az ú jjászületésben fontos szerepe van 
azokban az években Mikó Im rének is. 
1363-ban személyi könyvtárának jelentős 
részét adományozza az iskolának: m in t
egy 950 görög és róm ai klasszikus dísz
kiadásban m egjelentetett m unkáit foglalja 
ez magába, körülbelül 3000 forin t é rték 
ben. Az adományhoz csatolt levelében 
többek között ezt olvashatjuk:

„Mély hódolat érzését hordozva lel
kemben kora ifjúságom óta a classicai 
irodalom irán t: felkerestem , olvasgattam  
s egyet és m ást megszerezni jókor elkez
dettem. Később fiam nak hasonló lelki 
irányát látván: a gyűjtést m egkettőztet- 
tem. Ügy akartam , hogy idővel a lehető 
legteljesebb classicai gyűjtem ényt hagy
jam  nevem s kedvenc tanulm ányaim  ö- 
rökösének birtokába . . .  Az égi hatalom  
elszakította tőlem azt, akinek e gyű jte
m ény eredetileg szánva volt. S így most, 
midőn hajdan virágzó nagyenyedi Főis
kolánk, egyesített törekvéseink által, 
hamvaiból ism ét új életre  kelt: hova te 
hetném  szükségesebb helyre, kinek ad
hatnám  m éltóbban, m int ez intézetnek, 
m elyben szeretett székely nem zetem  fiai 
nagyobbára tanulásukat végzik, hol én is 
nevekedtem , m elynek főgondnoka vagyok 
s nagy számú felső osztályú tanuló ifjú 
sága ily nem ű könyvgyűjtem ény s a c las
sicai irodalom alapos ism erete nélkül 
egyáltalán el nem lehet?

Legyen tehát e gyűjtem ény örök idők
re  a nagyenyedi ev. reform átus főiskoláé. 
Terjessze annak ifjúsága között az a la
pos tudást, a tisztu lt ízlést, a classicai 
m űveltséget. Az azokban levő nagy esz
mék, nemes polgárjellem ek, dicső éle t
példák vezéreljék jóra és szépre, ápolják 
a bölcs és tevékeny hazaszeretetei, ta r t
sák vissza m indenha a rú ttó l, óvják meg 
a szellemi és erkölcsi süllyedéstől.“ K öny
vek becses hivatásáról aligha lehet en 
nél szebbet, nemesebbet olvasni.

A gyűjtem ény kezelésére és használa
tára nézve a következőket állapítja  meg 
az adományozó:

„1. Kikötöm, hogy e tőlem ajándéko
zott könyvek folyvást külön felállítva, 
külön kezeltessenek.

2. Akarom, hogy e külön cím tár, hasz
nálatra  és emlékül azon esetre is meg
tartassák, ha idővel a főiskolai könyvtár 
alap- és szakcímtárai, e tőlem  adomá
nyozott könyveknek is belefoglalásával 
teljesen elkészülnek.

3. E cím tár elején álló íra tlan  lapokra 
az a tanár, ki a főiskolai könyvtárnok 
tisztét viseli, a könyvek szám bavétele és 
felállítása u tán  jegyezze be, hogy a cím
tárban  körü lírtan  elősorolt könyveket 
h iány nélkül átvette . Jövendőben is, va
lahányszor a könyvtárnok változik, az il
lető tanár, ki a könyvtárnok tisztét á t
veszi, a könyveket egyenként számbavé- 
ve, s a kiadások ugyanazonosságára k ü 
lönösen ügyelve, az átvételről szóló elis
m erést folytatólag e cím tárba jegyezze 
be.

4. A használatra nézve kívánatom  az, 
hogy e könyvek a tudom ány valódi ked
velőinek helyben Nagyenyeden minél 
szabadabb használatára álljanak; de a ki
vevők m indannyiszor saját névaláírásuk
kal külön térítvény t adjanak, s egyszers
m ind a könyvtárnok is a k iadott köny
vekről rendes kiadási jegyzőkönyvet v i
gyen. A kivett könyvek legfölebb egy év
negyedig m aradhatnak  künn egy olva
sónál, akkor m úlhatatlanul visszaadan- 
dók; de a könyvtárnoknak szabadságá
ban álland azokat — ha más kivenni k í
vánó nem jelentkezik — használatra is
m ét kiadni. Azonban e kiviteli s a könyv
tár épületén kívül használhatási jog, a 
díszkiadásokra, valam int az incunabulák- 
ra  is nem terjed  ki. A vidékre kölcsön
zést általában  kizárom.

5. Kikötöm, hogy az általam  adomá
nyozott könyvek iskolai kézi könyvül, 
m indennapi használatra ki ne adassanak.

És most, amidőn e gyűjtem ényem et 
nagyenyedi főiskolánk falai közé á tte 
szem, buzgón kérem  az Istent: adja rá 
áldását, vegye védelmező szárnyai alá 
m indkettőt. Sokszor nyú jto ttak  e köny
vek nekem  derűs és borús napjaim ban 
élvezetet és vigasztalást. Legyen ezután 
terjedtebb körben hatásuk, teljesítsék is
m eretterjesztő s ízlésnemesítő feladatu
kat e népes főiskola közvetítése által az 
egész hazára nézve.

írtam  Kolozsvárt, 1863-ik esztendő
ben Szent-Iván havának 21-ik napján. 
Gróf Mikó Im re, s.k.“

Em ellett ugyancsak az enyedi biblio
tékának adományozza az A ranka György 
hagyatékából reá  m aradt m integy 4000 
kötetnyi könyvet, újságot, folyóiratot ki
tevő, rendkívül értékes állom ányt is. Va
lam ennyi általa adományozott könyv, ú j
ság, folyóirat belső borítóján o tt szere
pel a „Facéré e t páti fo rtia“ jelm ondat
tal ellátott családi cím er is.

A megsemmisült m úzeum i állom ány 
újjáfejlesztése érdekében a nagy gond
dal és költséggel gyűjtö tt é rem tárát — 
m elyben 105 db. arany, 1131 db. ezüst, 
555 db. rézpénz és 18 db. ónérem  volt, 
m integy 10 000 forintot kitevő érté
kek — szintén a kollégium nak adomá
nyozza ugyanabban az évben a következő 
alapítólevél kíséretében:

„Elevenen emlékszem még m ost is: 
m ily bám ulattal néztem  gyerm ek-éveim 
ben főiskolánk e nembeli gazdag gyű jte
ményét. A m agyar királyok és nemzeti 
fejedelm ek képeiben a haza elm últ szép 
napjait, s e m últban egy dicsőbb jövő zá
logát és előképét véltem  látni. Ez ifjúi 
álmok közt fogamzott meg lelkemben a 
történelem  irán ti hajlam , o tt ébredt fel 
a gyűjtés vágya. És gyűjtö ttem  gyenge 
erőmhöz képest mostanig. Hová tegyem? 
— Kérdem  m ár most sebhedt szívemtől. 
És ez arra  ösztönze, hogy tegyem  amaz 
oltárra, m elynek dicső alapítója által ger
jesztett lángjától vettem  én is egykor m e
leget és világot, de am elynek szentségeit 
gonosz kezek ham uba tem etni nem irtóz
tak. E sugallat szavától indíttatva: fen- 
nebb em lített érem gyűjtem ényem et ezen
nel nagyenyedi főiskolánknak adom ányo
zom, tettleges birtokába bocsátom; kér
ve a tisztelt elöljáróságot, hogy azt ez 
intézetünk irán t viseltető benső rokon- 
szenvem jeléül s hálatartozásom  némi 
törlesztéséül elfogadni és időről-időre 
egyik helybeli tanár ú r közvetlen fe lü 
gyelete s gondozása alá helyezni szíves
kedjék . . . Isten tartsa, védje, virágoztas- 
sa e főiskolát, m elynek rom jaiból való 
teljes kiemelkedése buzgó óhajtásom  tá r 
gya évek óta, ernyedetlen törekvésim  
célja ma s megérése egykor szívemnek 
legnagyobb öröme leend.

írtam  Kolozsvárt, K arácsony-hava 19- 
ik napján, 1863-ik esztendőben. Gróf 
Mikó Imre, s.k.“.

Az adományozások előtti esztendőben, 
1862-ben a teológia Kolozsvárról Nagy- 
enyedre költözik. Jelentős m om entum  ez 
annál inkább, mivel ez is Mikó Im re fő

gondnoksága idejére esik. Az esemény 
hivatalos m egünneplésére 1862. novem 
ber 8-án kerü lt sor a Bethlen Kollégium 
díszterm ében. Ez alkalommal három  új 
tanár beiktatására is sor került: G yar
m atin Sám uelt a jogi tanszékre, Garda 
Józsefet a h ittanira, P. Szathm ári K á
rolyt, a kollégium jeles krónikását pedig 
a történelem  katedrára ik ta tták  be.

Az ünnepélyes beiktatáson Mikó Im
re főgondnok igen terjedelmes és ta r ta l
mas beszédet mondott, m elynek eredeti, 
autograf kézirata mai napig a Bethlen 
K önyvtár egyik igen becses értéke. A 
tanári kar, valam int az ifjúság előtt el
hangzott beszédében a főgondnok részle
tesen vázolja a kollégium addigi fejlődés- 
történetét, addigi fényes korszakait, va
lam int szomorú éveit, napjait is. I tt m ost 
a nagybecsű beszédből csupán az utolsó 
részt ragadjuk ki:

„Részemről szerencsésnek tartom  m a
gamat, hogy m int e collégium főgondno
ka, ez intézkedéseknek tolmácsa, a pap
növeldének ideiglenes helyéről a tudo
m ány ezen szent hajlékaiba hivatalos be
vezetője és felavatója s az újonnan vá
lasztott tanár uraknak beiktatója lehetek. 
S amidőn ezt teszem, és e nemes ifjú 
ságot új tanárai atyai szeretetébe s lel
kiism eretes gondviselésébe ajánlom, el 
nem  m ulaszthatom  egyszersmind azt is, 
hogy m indkettőhöz egy szíves figyelmez
tető szót ne intézzek. Ti ifjak, a haza re 
m ényvirágai vagytok; ezen collégium a 
ti virágházatok, tanáraitok tudományos 
szelleme azon erkölcsi napsugár, m ely 
melegít, ápol, fejleszt és érlel titeket; a- 
zon legyetek, hogy egykor ízletes gyü
mölcsökké válljatok. Az élet rövid, a tu 
dás mezeje széles; használjátok hát szor
galmason a gyorsan tűnő, visszahozha- 
tatlan  időt. Őrizzétek meg híven lelketök 
épségét, erkölcsötök tisztaságát. Legye
tek  szerények, engedelmesek. S önök, 
újonnan választott tisztelt tanár urak! — 
nem kétlem  — teljes m értékben érzik 
azt, hogy e haza egyik oly nevelő és tan 
intézete vezetőinek sorába léptek, m ely
nek a m últban fényes története, a jövő
ben nagy feladata van. Oh kérem, m él
tassák ezt figyelemre. Az atyák és anyák, 
a vallás és haza legdrágább kincsöket: 
gyerm eköket, ifjúságukat s velők egész 
jövőjük sorsát tették  le Önök kezébe. 
Önöknek az atyák és anyák helyét kell 
pótolni, mig az ifjúság e falak között 
van. Azok gyanánt kell szeretniök, óv- 
niok s m egfenyíteniök őket. Ha senki 
más, Isten látja  s a haza figyelemmel k í
séri Önök lépteit. Kérem vegyék szí
vökre: m ily szép ily nagy érdekeknek 
szolgálni. Sok nagy nevű és hatású fér
fiak ültek azon székekben, m elyeket ö -  
nök elfoglalnak. Töltsék be azokat híven, 
egészen. Legyenek Önök amazok dicső
ségének nem  csak örökösei, de egyszers
m ind folytatói. Az enyedi Collégium a 
mai nap új pályát kezd: legyen az hosz- 
szú, legyen a hazára, a tudom ányra és 
vallásunkra árasztandó erkölcsi hasznai 
által dicső. Növekedjék folyvást ifjúsá
gának s tanárainak  száma, szellemi é rté 
ke s jó híre-neve. Ne zavarja meg e bé
kés szellemi munkásság szövetségeseit 
semmi nem ű csapás. A tudom ány ezen 
csarnokainak m egújulása s megnépesedé- 
se segítse fénikszként kelni ki ham vai
ból e sokat szenvedett várost, segítse v i
szont m agukat jólbíró polgárokkal bené
pesedni házait; legyenek vidám csevegés
től zajosak hallgatag utcái. A közelm últ 
idők halálos sebeket e jte ttek  e városon 
és collegiumon. A seb gyógyulni kezd, 
üdülő félben van a te s t  De egy töké
letes egészségi állapot előidézésére  ̂még 
idő s azoknak kiknek ezt eszközölni kö- 
telességök, folytonos hű gondoskodása s 
erélyes ébersége szükséges. Ez nagy fe
lelősséget tesz m indkettő ügyének veze
tőire. M éltányolják ezt ők, m éltányoljuk 
m indnyájan, kiknek e város és collégium 
ügyeire befolyásunk van. Tegyünk foga
dást, hogy hazánkhoz, nemzetünkhöz, 
vallásunkhoz hívek s kötelességtisztelők, 
de egyszersmind mások irán t türelmesek^ 
előzékenyek le s z ü n k .. .  Isten! segíts jó 
feltételünkben. S vedd oltalmadba e vá
rost és feltám adott collégium unkat.“

M indezek fényében ma is érvényesnek 
ta rth a tju k  Kem ény Gábor egykori é rté 
kelését Mikó személyiségéről:

„Mikó Im re hatása olyan volt m in t a 
világosság enyhe sugaráé, mely hova be
hatol, életet ébreszt, fejlődést gyarapít. 
Az ő befolyását nem egyes tényekből, 
hanem  életének összes működéséből le
het csak m egérteni, kellőleg m éltányolni; 
ő a m egaláztatás korszakában volt leg
kiválóbb; az ötvenes években ő gyú jto t
ta  meg Erdélyben, a világító toronyban, 
nem zetiségünk és a tudomány fénylő 
lám páit: irány t adni a tévelygőknek és 
megjelölni a biztos révet. És tett, áldo
zott, gyarapító it annyit, hogy neve élni 
fog, míg nem zetünk létezik; és míg ne
ve élni fog, áldani fogják em lékét“ .

GRÓF MIKÓ IMRE ÉS A NAGYENYEOI KOLLEGIUM

t

mm



Századokon át bányászták az ősök a vasat Torockón, 
s egyszer csak — épp most 180 éve, 1811. június 24-én 
— megszületett a Kriza családban az a János, aki éle
tének legmaradandóbb értékeként egy „veszőfélben“ 

lévő „megbecsülhetetlen kincset“, egy népköltészeti „ter
mésaranyat“ fejtett-bánvászott felszínre a Székelyföld 
népéletének rétegeiből, mindabból, ami Háromszéktől 
Marosszékig a vizek mosásai mentén — az Olt, a Var- 
gyns, a Homoródok és Küküllők, a Nyikó, a Nyárád meg 
a Maros „mellékin“ — „a nép szívén termett kincs
ként“ felkeresésre és megőrzésre várt.

A teremtés „kifürkészhetetlensége“ ebben a kincs
gyűjtő munkában némileg fürkészhetővé válik altkor, 
amikor az apa, karjának gyermekkori sérülése miatt, az 
ősi bányászmesterség folytatása helyett papi pályára ke
rült, s mint ilyen papi ember nyolc gyermeke közül ket- 
1 it is a maga nyomdokainak követésére küldhetett: Já
nos és Sándor is mehetett az erdővidéki Nagyajtáról fel
sőbb iskolába s a papi pályára. Lehet tehát, hogy az 
apai kar sérülése Isten ujja volt.

János előbb a bányászcsalád ősi lakóhelyén, Toroc
kón szerzett olyan iskolai útravalót, amelyben egy ma
ga által összeírt dalgyűjtemény anyaga is benne volt, 
s ha 1825-ben a székely keresztúri unitárius kollégium
ba ment, az még eszményibb hely volt ahhoz, hogy a 
tizennégy éves gyermek útravalója négy éven át tovább 
gazdagodjék. Papi és tanári pályája végül — 1888 őszé
től — ide Kolozsvárra, az unitáriusok „fővárosába“ gyö- 
kereztette, s alig négy évre rá, 1842-ben már közzé
tette az „Előfizetési Felhívást »Vadrózsák« című Nép
költési Gyűjteményre“. Két évtizeden át nem kerülhe
tett napvilágra a ritka termés arany-kincset, tartalmazó 
könyv, miközben a világi kincset gyűjő papi ember a 
pályáján odáig emelkedőt, hogy ötvenéves korában, 
1861-ben az unitáriusok püspöke lett, és immár püs
pökként buzgólkodott azon, hogy még a „vidorabbsze- 
rű táncvilágot“ is átadhassa a maga krőzusságából a 
világnak, még az ölvén „táncmondóka-féle verseket“ is, 
hogy „Hosszú hajad farod éri, S az én szemem azt ké
sén“. „Hopp édesem, gvócsingesem, Hetfűn este mel
léd esem“, „Táncol a pap. jégess« lesz. S a szép búzám 
mind odavesz“, mert mindezekkel egvütt azt az életked
vet látta és hallotta, hogy „a székely embernek sok bú
ja mellett is hébe-hóba nagy kedve dudorodik. s erő
sen hiszi, hogy ámbár Kiszáradt a diófa. Nem játszó
dunk alatta: Majt kiujjul tavaszra. Játszódhatunk alat
ta“. minélfogva „szót adnak a táncnak“ mindegyre, „s 
ha egyszer beléhevültek, ömlik a táncszó. sziporkáznak 
kr >he-közbo költői eszmeszikrák is“, „még a borozás. 
pálinkázás közben is az ifjak olvkor egymással verse
nyezve mondogálnak ilven versformákat jókedvükben 
borról, leánvról s egvébfélét is“.

Annál inkább kellettek az afféle víg mondókák. ho«v 
„Nem tűrök több buszuságot. Tovább rúgom a világot“, 
meg hogv „A kalapom fé'revágom. Kikapok én a vilá
gon“. mivel ezek mellett sok volt a „szomorú nóta“ is 
melvnek „egy-egv versszaka szintoly irgalmatlanul ösz- 
szc van rontva, mint az Ábelek teste, kik méltó bosz- 
szúért a nagv egekre apellálnak“, miután „a közelmúlt 
r ,aták napiaiban keletkezett“ dalokban maga a puszta 
Kossuth-név is üldözött s összerontott „test“ volt. Ilven 
..köze'miilf“ utáni szomorú években esaknem minden 
..eszmeszikra“ sorsot, lelki és érzésviláeot világított meg, 
annvira, hogv az érzékeny sziporka láttán m»g r> tánc- 
vemeknél is külön látta az é^ákenv szem látnivalót: 
..Újabb időkben, miete e nol'fika a ió és gonosz tudó. 
s inak,s term ««»ne1-’ ” buján tenv^sző fáin, enm-j 
ríj, oössz’'»-" nufjmö'esöt hullat mindenüvé, n tánmnaai- 
mák is ritkébk-k s elv zain^-^Unkek- dp különös,
hoev nz úiabbkori tánnszókban többször tűnik elő a ha- 
7 p szent n“ve is. s nemritkán hallani most efféle tán.-- 
verseket: Szeretőm én a babámot. De még inkább a há
zé mot“ . ..

önéletírásában sok titkát feltárja annak a kincsgyűj
tő „mesterségének“, amely az Ür szolgálásának hivatás
pályáján ugyancsak hivatásként hatotta át s töltötte 
be életét: „Székelyföldön járásom alatt jöttem véletle
nül azon észlelésre, mily sok ily régi kincs hever, sen
kitől sem figyelve meg, a nép alsó rétegeiben; s attól 
fogva a z  e g y e t  számtalan foglalatosságim közepett sem 
vesztettem szem e lő l. . .  Magam is gyűjtögettem mind 
a Székelyföldön jártamkor, mind pedig Kolozsvárt la
kó sok székely férfi és asszony embereknél — majd a 
forradalom után következett években levelezésbe bo
csátkoztam sok papi és világi rendű barátaimmal, s 
azoknak segédével nagy tárházát gyűjtöttem össze a 
»székegységeknek« . . .  Hivatalom csoportos és folytonos 
foglalkodásai miatt legfeljebb esti s éjjeli órákat szen
telhetek olykor irodalmi dolgokra . . . Egyedül a nép- 
költészeti gyűjtések tették pihenő óráimnak soha félbe 
nem szakadó foglalkozását s szerezték legédesebb él
veimet is.“

Két kötetre tervezte a gyűjteményét, de az „Első 
kötet“ jelzésű — korszakos jelentőségű — könyv úgy 
került napvilágra 1863-ban, hogy az első örökre első 
maradt, nem követte második, mindamellett a püspök 
űr számára édes élvet szerezhettek azok a karácsonyi 
órák is, amikor a sok „ügybarát“ segítségével gyűjtött 
„népereklyék“ közkinccsé tételéhez úgy írta az Előszót 
1862. december 27-én „Kolozsvárit“, hogy mintegy a 
kincs Krőzusaként még az énekes Salamon királyt is 
megszólaltatta a kincsgyűjtés örömének nagyobb zen- 
dítéséül. „Nem minden remegés nélkül lépek e szerény 
Gyűjteménnyel a hazai közönség elé, meggondolva a 
feladat nehéz voltát, mit megoldásul magam elé tűztem, 
s átérezve főleg a felelősség nagy terhét, mely gyönge 
vállaimra súlyosodott — kezdte az előszóbeli vallemást, 
majd többek közt ezeket írta: — . . .  Emlékezhetik még 
egv-egv olvasóm: húsz évo maholnap . . . »Vadrózsa« 
cím alatt kiadandó népköhemények pártolására hívtam 
volt fel a nagyközönséget. A pártolás nem lön. s az ak

kori idők más irányú törekvései miatt tán nem is lehetet" 
oly hatos, hogy annak melegétől kinyílhatott volna a 
vad himbócska, s miért tagadnám? ő maga is mind 
gyöngébbnek kezdette volt magát érezni, mint hogy az 
irodalom díszkertébe való átültetését méltán kívánhatta 
volna . . . S ekkor bekövetkeztek a nemzeti remények 
szintoly nagyszerű öröm-, mint bánatnapjai, egyiránt
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kedvezőtlen kor csendesebb kedély állapotot igénylő 
munkák folytatására. Idő múltával, midőn az újra föl- 
eszmélt nemzet lelke mélyebben szállott önmagába, hogy 
saját nemzeti lényét a romboló vészek ellenében min
den gyökszálaiban erősítse és megszilárdítsa, s e célból 
egyedül véréhez való, saját idomot és üde színt adó né
pi elemekkel táplálja: magam is újult ügyekezettel fog
tam hozzá a székely népelme virágainak, vagy ha úgy 
neveznem szabad lesz, vadrózsáinak gyűjtéséhez, kiter
jesztve most figyelmemet mindenre, mi az ősi népvirá- 
nyon sajátságosnak látszhatott. . .  egy vidor táncszótól 
vagy daltól a remek alkatú ószékely balladáig, egy gyer
meteg néptalánytól a nép fantáziáját erősebben foglal
koztató tündérmeséig, szóval: ami csak a székely nép 
észjárását s érzés- és kifejezésmódját a maga valósá
gában jellemezheti, s főleg költési erejét s annak egy 
költőibb n-ültből fennmaradt ereklyéit ismertetheti. 
Minden fölfedezésre, mely egy-egv böcsösebb népi szel
lemvirágot. népdalt vagy balladát hozott napfényre, 
mintha az Énekek éneke koronás szerzőjének szava zen- 
dült volna meg lelkemben: A z  é n  s z e r e l m e s e m n e k  s z a 
v á t  hallom., im h o l  jö n  ő, s i e t v é n  í m  e z  h e g y e k e n ,  v ig a -  
d o z v á n  ím  e z  h a lm o k o n  (Ének. II. 8 .) Ily népereklyék
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teszik hat szakaszra osztott Gyűjteményem egy részét 
. . . S e  nyelvünk- s irodalmunkra nézve megbecsülhe
tetlen kincsek, mondani termésaranyak, veszőfélben 
vannak .. . Nagy ideje hát, hogy minden nyelv- s iro
dalombarát ennek a nép szívén termett kincsnek fölke
resése s öntudatos megőrzésében annál inkább buzgól- 
kodjék, minél ritkábbak lesznek a nép soraiban, akik 
azt ösztönszerűleg tovább őrizni s ápolni képesek. . .  
Részemről nem volt híja a tárgyam iránti szenvedélyes 
szeretetnek. . . Beszéljen már tovább a két Kádár Ka
ta, Bátori Bódizsár s a szép Julia, Kőmíves Kelemenné- 
vel s a többi társaik“ . . .

És megszólalt a legelső helyen „az első K a t a “ a két 
szerelmes halott testéből kinőtt és „az ótár tetejin“ 
összekapcsolódó „két kápónavirággal“, beszélt „a má
sodik K a t a “ is, mint „egyik később korbeli változata 
az elsőnek“ — de „szép »rozmarintszál« szintén a ma
gyar népköltés kertjéből“, fűzte hozzá a szellemvirá
gokba szerelmes költő-püspök a szenvedélye melegével 
—, és a balladanevek mellett írta-sorolta a mesék, a 
„beszédek“ költőinek a neveit is, akik „egyszerű sze
gény »széköly embörök«, többnyire napszámosság vagy 
kézi munkájok után élők, de azért hírök-nevök ha nem 
is hét országra, de hét falura bizonyosan szól“, s akik 
mégha „oly igénytelen nevűek“ is, „mint R ó k a  T a m á s ,  
P u c o k  G e c i  bá s Fa M is k a “, „méltók valóban, hogy az 
ő nevök s emlékezetük tisztességes helyet kapjon leg
alább a mi »vadrózsás« kertünkben“; s mindezek mel
lett természetesen „hálás köszönettel“ sorolta itt is, 
mint másutt másokét, azoknak a mesegyűjtő társaknak 
a nevét, „kik a népélct gyöngyeinek halászatában oly

szíves és lelkes segédei“ voltak, biztatva is egyben 
„minden édes anyanyelvét szerető honbarátot“ még a 
„tájszók“ gyűjtésére is, „hogy ami még az örök elve
széstől menthető, siessen azt megragadni“ . . .

Gyűjtötte a veszendőbe menő megbecsülhetetlen 
kincset a nagy „székelyes vállalatában“, halászta tár
saival együtt a népélet gyöngyeit, s megmentette az 
örök elveszéstől Krőzus-könyvének azt a 405. számmal 
jelölt gyöngyét is, melyben „a honvágy fájdalma sóhajt 
a haza ékes hegyei felé, mert úgymond“:

H a z á m n a k  é k e s  h e g y e i t ,
E lh a l ta m  s z é p  v i d é k e i t ;
S z í v e m e n  f e k s z i k  e g y  n a g y  bú,
S  a z  e g é s z  é l t e m  s z o m o r ú .

M i l y e n  h id e g  i t t  a  n a p fé n y ,
A  r ó z s a  h e r v a d ,  s  c sa l  r e m é n y ;
M in d e n ,  m i t  h a l lo k ,  r u s n y a  szó,
N e m  s z é k e l y  e m b e r n e k  va ló .

H ol v a g y ,  h a zá m ,  t e  d rá g a  tá j ,
U tá n n a d  s z í v e m  m i n d é g  fá j ,
É k e s  k é p e d e t  ö le le m ,
S  m i a t t a d  v é r z i k  k e b e le m .
O t t  v i r r a d n a k  f e l  n a p ja im ,
O t t  n y u g o s z n á k  h ó t  ő se im ,
O t t  a n y a n y e l v e m  t e s t  é s  v é r ,
O t t  f e l l e l e m ,  m i t  s z í v e m  kér .

A  csaló remény, a rózsahervadás örökké riaszthat 
a kincsek-gvöngyök mentésére, hiszen még olyan dur
va elveszések is történnek, amilyennek bizonyságául 
némiképp magam is tanúként álihatok elő. Nem kerü
lök messze Kriza Jánostól, ha Keresztúrra térve felidé
zem az elveszés történetét, szinte úgy, mintha egy ne
vezetes mű „koronájának“ az elveszéséről lenne szó . . . 
Épül Székelykeresztúron több mint nyolc évtizeden ké
résziül, három építési korszakban, egy középfokú „ta
noda“ a székelység közadakozásából — olyan közös 
„gyűjtőmunkaként“, ahogy a V a d r ó z s á k  kincse gyűlt 
egybe —, addig, hogy az utolsó szakasz éveiben az utol
só simítások elvégzéséhez már az angol és amerikai uni
tárius hitrokonok gyűjtik a segítő „Font Sterlingeket“, 
minek jóvoltából végső „ékes képet“ kap 1876-ban — 
épp egy esztendővel Kriza püspök halála után — az a 
hosszú-emeletes kollégiumi kőépület, ahol az építés má
sodik korszakának idején Kriza János is tanult és la
kott négy esztendeig. Mindennek folytón az épület bel
ső falára „az. 1877-ik év közepén“ a távoli áldozatkész
ség és adományozás hálás megörökítéseképpen egy már
ványtáblát helyeznek el angol és magyar nyelvű szö
veggel, és áll ott az. emléktábla hét évtizeden keresztül, 
el egészen azokig az évekig, amikor már jómagam is 
ott járkáltam az akkor már bennlakásként fungáló ré
gi-vastag falak között a „főgimnázium“ diákjaként. Jöí- 
tem-mentem a folyosón évről évre a márványtábla e- 
lött. míg hat esztendei járkálás utón egyszer csak e l
tűnt a tábla a falról. 1948-ban volt ez, akkor, amikor 
az iskolát is eltörölték, mint olyant, hogy „Székelyke
resztúri Unitárius Br. Orbán Balázs Gimnázium“, « 
azóta is odavan a tábla, nyoma veszett, s így most már 
csak abban az iskolai évkönyvben nézhetem az emlék
tábla halvány képmását, amelyet 1934-ben adtak ki, 
„visszapillantásként a Székelykeresztúri Unitárius Gim
názium 140 éves múltjára“, s amiből évvégi „jutalmul“ 
talán azért kaptam egy példányt 1947. június 20-án, egv 
esztendővel a tábla eltüntetése előtt, hogy az akkori „V. 
o. tanuló“ most már jócskán véndiákként nézhesse az 
emléktábla szövegét, s az örök veszendők mentéseként 
böngészhesse emlékezetébe a valaha sokszor látott-ol
vasott szavak „aranybetűit“:

„Az 1875-ik év julius 16-án ifj. Fretwell János 
Angliából, meglátogatván ez iskolát, arra buzdította an
golhoni unitárius barátjait, hogy járuljanak 2290 forint 
öszszeggel ez épület bevégzésére, a székelyföldi unitá
riusokkal való testvéries rokonszenvük emlékéül, és 
ezen iskola jeles növendéke, néhai KRIZA püspök iránti 
tiszteletük jeléül.
H i t  a t e t t  fo rrá sa .  V e d d  el
E g y  n e m z e t  h i t é t ,  m e l y b e n  h a th a t  s h a tn ia  kell
S  a la s s ú  e n y é s z e t  b e lo p ó d z v a
E r ő t le n n é  t e s z i  k e z é t ,  h id e g g é  le g b e n s ő b b  gon do la tá t .  
M in d n y á ja n  a  r e m é n y  á l tá l  m e n t e t ü n k  m e g ;
R e m é n y  t a n í t j a  a z  e m b e r t  ö n b e c s é r e ,
T á r  f e l  ú j  k a p u k a t ,  a d  e r ő t  é s  c z é l t  
S  m u t a t v á n  ú j  e g e t ,  t e r e m t  e g y  d e r ü l t  u j  fö ld e t .“

"Ti
Tán ilyen új ég alatt s új földön történt valamely 

derültebb teremtés a tavalyi esztendőben is, amikor a 
régi iskolaépület külső falára, csaknem egyiránt a bel
ső falról eltűnt márványtábla „hűlt helyével“, Kriza 
János nevével került az elemi iskola „cégtáblája.“ Az 
idén, 1991-ben pedig úgy függött össze önbecs és re
mény, hogy pár lépéssel odább, az újabb kori gimná
ziumi épület előtt — miután ugyancsak tavaly ismét 
„felvette“ a homlokzatára az intézmény az Orbán Ba
lázs nevét — két szobortalapzatot emeltek márvány táb
lákkal borítva, s június 1 -étől az egyiken ott áll fel
avatva Orbán Balázs mellszobra, a másik meg várja a 
„gazdáját“, talán éppen a régi-elveszett márványtáb
láról „odamenekítendő“ Kriza-névnok kínálva az üresen 
álló névhelyet. Ha úgy lenne, két nagy székelyföldi 
kincsgyűjtő Krőzus szobra állna s nézné ott egymást 
„örök időkig“, olyan időkből „állva elő“, amikor az 
egyik éppen abban az évben indult neki a székelyföldi 
kincskereső hosszú útnak — a még nagyobb „széke
lyes vállalatnak“ —, amelynek a végén a másik az egy- 
begyűjtött kincs útra bocsátásához fogalmazta az újabb 
s további „népereklye“-gyűjtésre buzdító szavakat, an
nak látva „nagy idejét“, hogy a kincsek „fölkeresésé
ben s ö n tu d a to s  megőrzésében“ a buzgólkodás folyjék, 
mégpedig „annál inkább, minél ritkábbak lesznek a nén 
soraiban, akik azt ö s z tö n s z e r ű le g  tovább őrizni s ápol
ni képesek, hogy így a kevésből is, mi még menthető, gya
rapodást nyerve nemzeti mívelődésünk, annál sajátabb, 
nemzetibb erőben s színben haladhasson előre“.

Az ilyen szobrok akkor is „haladnak“, ha egyébként 
lábuk sincs a „járáshoz“.
K o lo z s v á r ,  1991. jú n iu s  12.
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Igen, azon a reggelen is így  zengett-zúgott a 
harang a Szent M ihály templom tornyában, 
amikor a szekérről lekászálódva elindult a 
Főtéren át a cselédpiac felé, hogy június else
jétől beálljon szolgálni. „Istenem, ne hagyj 
el!“ — sóhajtotta meg-megállva, s az idétlen  
fakoffert átlendítette egyik kezéből a másik
ba, s ilyenkor m egbillent egy kicsit a rövi- 
debb lába miatt. Egy hétig várta Kakas Már
tont, kilesve az útra, esténként néha végig is 
lopakodott a községen, maga kötötte teher 
nagykendövei a vállán, sietett és a földet néz
te, mint aki rejteget valam it, talán a megfo
gant magot, am ely máris csírázni kezd benne, 
bár erre még nem is mert gondolni. A keríté- 
sek mentén szaporázott, s minden eszébe ju
tott most, ami az önszánalmát fájó keserűséggé 
tehette, még a gúnyolódó szavak is, „Felét ne
ked kínálja, felét neked kínálja!“, meg a ha
sonlók, és lázadó reménykedéssel pillantgatott 
fel, hátha mégis észreveszi a legényt, s ek
kor Márton épp oly zaklatott lesz, mint ő, kö
vetni fogja, s mihelyt nem  zavarja őket senki, 
elmondja majd, hogy fenn volt az erdőn az 
apjánál, de most már ö is kész az útra, várja 
meg, hadd induljanak el együ tt. .  .

Kakas Márton azonban nem jött; a kocsma 
környékén sem tűnt fel, s Mari érezte, ahogy 
lassanként hideg megállapítássá hűl le benne 
a felismerés, hogy Márton épp a rem ényke
dését vám olta meg, m ihelyt megtudta, hogy 
ő elmegy innen, lecsapott rá a csonka gazem
ber, forrón sustorgó szavaival a szárnya alá 
sodorta és reá szállt, hogy miután ő már sen
kire sem számíthatott, sem az anyjára, sem 
az apjára, megalázza és abból a kevés értéké
ből is kiforgassa, ami a lánysága volt. És mily 
aíávalóan szédítette, hogy sajnáltatta magát, 
„én sem érzem teljes értékű embernek ma
gam itt, és az Isten akarata volt, hogy mi 
ketten találkozzunk az utolsó órákban!“. Ilyes
miket mondott, aztán elővette a zsebéből a 
lapos üveget azzal a zöld méreggel amelytől 
ő méginkább elkábult, egyszerre minden köny- 
nyü lett számára és elérhető — minden, ami 
elképzelhető csak lehetett a világon, menta- 
illatú v o lt . . .

Most resteilte ezt a rajongó képzelgést, s 
mikor meglátta a nyitott toronyablak mögött 
a harangot, a súlyos himbálózásról is a bűn
beesés mozdulatait idézte fel, ahogy Kakas 
Márton Csonka ölelte, ettől méginkább meg
ijedt, vacogni kezdett, s az útitáskát megint 
átlendítette egyik kezéből a másikba. Az Övár
ban a föllocsolt járdák hűvöskés porszaga ter
jengett, aztán már ott volt Sánta Mari a ben
cések templomához közel, a tyúkpiac mellett, 
ahol két tucatnyi lány s asszony ücsörgött; a 
témplomkaputól jobbkézre, vaskerítéssel elke
rített szűk és árnyékos területen olaj festékkel 
feketére mázolt bádogkrisztus függött. Jöttek, 
mentek a nagyságák, vqIí  közöttük iparosfe
leség és tanítónő, ténsasszony és módosabb 
hölgy, de sokféle volt a szakácsnak, bejárónő
nek, cselédnek szegődő is. a nagy húsos kezű 
és vaskos lábú fehérnépektől a kiokosodott 
mindenesekig, akik sok családi titkot őriztek, s 
azt is tudták, miként húzhatnak hasznot asszo

ezüstözött kemencekarika lengedezett kétol
dalt. Mögötte hozzáillő nagydarab férfi lépe
getett kissé görnyedten, a bőrből font bevá
sárlószatyrot cipelve, s előre meredő haja oly 
sörényszerű volt, mintha a háta közepéből nő
ne ki s özönlene az ing alól a feje tetejére, 
amíg arasznyi ereszt képez a homoka fölött, 
akár a sündisznó tüskéi; a kiöregedett sze
rető néma unalmával hallgatta a hölgy folya
matos fecsegését, amíg az meg nem állt, této
ván hátranyúlva, mintha meg akarná ragadni 
az ő kezét: tekintetével Sánta Mari fele in
tett:

„Nézze csak azt a kancacsikót, B u b i! . ..  Pü, 
pű de szép, az anyja mindenit a kis bestiájá
nak! . . .  Látja, egy ilyet fölfogadnék a lányok 
mellé takarítani . . .  Mit szól? . . .

A férfi rekedtesen heherészett:
— Ahogy magát ismerem, egykettőre ki

venné a seprűt a baba kezéből, és bőrszivarat 
csúsztatna a markába . . .

A nő kedélyes meghökkenéssel meredt rá:
— Maga egy rohadt Bili, érti? . ..  örökké 

szuszogva ágaskodik mögöttem, csak hogy be
lepillantson a kártyáim ba!. . .

Bubi mértéktartóan mosolygott:
— Ha ennyire vérzékeny, ne játsszék cin

kelt lapokkal, édes Zsuzsa! . . . Lám, megint 
fölsértettem .. .

Sánta Mária Magdolna a pillantásaiktól is 
messziről megsejtette, hogy róla beszélnek, az
tán már ott voltak előtte; érezte, hogy a nagy
sága kékesen villanó pillantásával félretolja 
a bőröndöt a lába elől, hogy aztán öt magát 
kapja a magasba és forgassa körbe, mint váll
fán az eladásra kínált köntöst; és annál riasz
tóbb volt az asszony így közelről, mert öklöm- 
nyi szemei egy rossz arc ketrecében röpdös- 
tek, mintha a rizsporos redők alján drótok 
húzódnának, hogy összetartsák az izmok föl
lazult és szétcsúszó párnáit; Zsuzsa koromfe
kete haj bozótjából most is előíehérlett néhány 
tollpihe, nemhiába nevezték az örömlányok 
egymás között Mamukát Buha Zsuzsinak a 
Forduló utcában. Mari már-már lesütötte a 
szemét e furcsa látvány előtt, amikor a nő 
megszólalt:

— Honnan jöttél, kislányom? — kérdezte, 
■ajkát kedvesen csücsörítve, s miután a lány 
megmondta, kérdö-idegenkedőn pillantott a 
férfira, az ő arcán is látni akarta a mosoly- 
lyal átsuhanó kicsinylést, amelyet néhány kör
nyékbeli falu már a nevével is azonnal fe l
ébresztett a városi polgárban; de csupán áí- 
tünő jelenet volt ez, s utána ugyanolyan ked
vesen mosplygott Buha Zsuzsi, mint azelőtt. — 
És mondd, bogaram, mennyiért szegődnél el 
hozzám ?.’..' Őszintén szólva, nálam nem öl 
meg a munka . . .  Önálló szobácskád lesz, reg
gelire haboskávét kapsz brióssal, délben há
romfogásos ebédet és nyalánkságot . . .  Mind
ezért pedig nem kell egyebet tenned, mint ta
karítanod az üzleti lányok után, akik hamaro
san úgy kiöltöztetnek, mint egy hercegkis
asszonyt . . .  Nos. mit szólsz? . .  .

Bubi rágyújtott, hogy füstbe rejtse közöm
bösnek szánt kifejezését, de Sánta Mari oly
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nyuknak vagy gazdájuknak a jóhiszeműségé
ből: már a dédanyjuk is szolgálásból stafírun- 
gozta ki magát, s most tapasztalataik komor 
árnyékából szemlélték az ismerős vásárt. Leg
több volt azonban a széki lány a piacon, pi
ros szoknyában, hímzett m ellénnyel, csizmá
sán, fején fekete kendövei, amely még a lány
kákat is öregasszonyossá változtatta, ahogy 
tenyérnyi fehér és ijedt arcukat övezte néha 
egészen a homlokukba csúszva. Közülük az 
egyiket épp föl akarta fogadni valami m urkos, 
s a lány ment volna is, de az anyja utána 
kapott és visszahúzta: „Hóstátinak nem adom, 
hóstátinak nem! . ..  Még a lelket is kiűzik sze
génykéből, megnyomorítják a sok munkával!" 
— kiáltotta. Később szalmakalapos, kéknadrá- 
gos legény dülingélt végig a cselédsoron, zse
bében pálinkásüveggel, s ezt énekelte bána
tosan :

Hiába is hull a szem ed könnye,
drága neved nincs a te lekkönyvben

Mari figyelte ezt a nyüzsgést, ezt az alku
dozási, s közben tudta, hogy öt is figyelik, te
kintetük oda-odaröppen a blúzához; de nem  
közelednek hozzá, mert bizonyára gyanút kelt 
városias öltözékével. Lába elé húzta a fakof
fert. fedezte rövidebb lábát, mint ma lár a sér
tett szárnyát, nehogy még inkább ki legyen 
téve a kíváncsi szemeknek. Odahaza is mindig 
készen volt erre a mozdulatra, ha idegen lé
pett be, s főként mióta azt a mesét olvasta a 
tyúkszem ű  lányról, aki homályban is rögtön 
meglelte a földre ejtett tűt vizita idején, s di- 
esekvön még föl is kiáltott anyja tanácsa sze
rint; egyszer azonban mégis felsült, mert a 
traktára kitett túrót rövidlátón macskának 
nézte, s lepofozta az asztalról, tán yérostu l... 
„Nem kellek én itt senkinek!" — állapította 
meg, s lassan lemondott arról, hogy bárki is 
felfogadja, noha a vásár élénkült, és más lá
nyok is jöttek . . .

Már dél volt; ismét megkondult a harang, 
s őt megint rossz érzés fogta el attól, hogy 
estére haza kell mennie, ami a legnagyobb 
megszégyenülés lett volna Kakas Márton búj- 
kálása mellett. Csüggedt és reménytelen né
zelődése közben ekkor terebélyes asszony kö
zeledésére figyelt fel, aki súlyosan billegve, s 
vizslatón ide-oda pillantva jött; fehér, nyers
selyem kabát volt rajta, szoknyáján tenyérnyi 
virágminták rikítottak, s fülbevalója, mint

boldog volt, hogy már nem is látta őt, s pi
rulva, zavartan hajolt le a bőröndjéért; el sem 
hitte, hogy az utolsó percben mégis megszánta 
öt a sors .. .

Még nem tudta, kihez és hova is szegődött 
el, s első meglepődése mindjárt az volt. hogy 
útközben, valahányszor a fakoffert átlendítet
te egyik kezéből a másikba s bicegve folytat
ta a cipekedést, asszonya úgy tett, mintha ész
re sem venné e fogyatékosságát — egy szót sem  
szólt róla, nem faggatta. Épp ellenkezőleg. Ma
ri egy idő után úgy látta, mintha kíváncsi ro- 
konszenvvel figyelné, ahogy ő el-eltolja ma
gát az aszfalttól, sőt egy ízben, amikor a te
kintetük találkozott, az volt az érzése, hogy 
Buha Zsuzsi talán még örömét is leli ebben a 
felfedezésben, s különös, érthetetlen, szinte paj
zán férfiérdeklődéssel, mosolyogva nézi csípő
jének szelíd emelkedését és süllyedését; más
kor meg odababrál a tekintetével a feszülő 
blúzához, hogy együttesen fogja fel és értékel
je ajánlkozónak tűnő m ozdulatait.. .

Keskeny, árnyékos, belvárosi utcákon men
tek, aztán egy széles és forgalmas úton át
vágva a bébé áruház mellett haladtak el, ahon
nan már alig két-három percnyire volt a For
duló utca. Mari egy pillanatig rajta felej
tette a tekintetét az áruház cégérén, a kitö
mött gólyán, amely féllábon tűnődve újszü
löttet tartott a csőrébe fogott lepedőben, vala
mi tétova rossz sejtés nyilallt belé, de ez ha
mar elmúlt; annál inkább elcsüggedt később, 
miután a vedlett emeletes ház kapuja alá be
mentek a lakásba, s asszonya megmutatta ne
ki a szobáját, amely valójában homályos kis 
fészer volt apró asztallal, két székkel meg egy 
éjjeliszekrénnyel; ebből választották le a für
dőszobát, s hamarosan kiderült, hogy neki a 
kádban kell megágyaznia éjszakára, mert a 
szűk helyiségben egy dívány sem fért volna 
el . . .

-— Egyetlen személynek valóságos paradi
csom! — mondta Mamuka megsimogatva a föl
fogadott cselédlány arcát, s aztán otthagyta 
őt. Mari kissé kábultan ereszkedett le a bő
röndjére, kezét ölébe ejtette, s igyekezett föl
mérni a helyzetét. Tőle távolabb, a harmadik 
vagy a negyedik lakásban, am ely ugyancsak 
a Mamukáé volt, ahogy később megtudta, ré
szeg nő sírt, hogy föl-fölcsapó fájdalma aztán 
folyamatos vinnyogásban végződjék:

„Elmegyek én innen, ha m egpukkad  is ez a 
d ö g !..  . En tisztességes családból vagyok, nem  
leszek senkinek a sza lm a zsá kja !. Édesanyám, 
m iért is szilitél engem, inierl \>;m fo jto ttá l meg  
egynapos koromban? . .  .

Sánta Mária Magdolna most fölemelte az 
arcát az kőzúzalékrol. de még nem volt ereje 
talpra állni, s könnyesen térdepelve fordult a 
város felé, mint aki búcsúzik tőle, s utolszor 
még számba vesz mindent: a Szamost, a nyári 
színkör napsütötte kupoláját, és mögötte a kék 
párában derengő várost a várfal töredezett 
gyűrűjével és a tornyokkal; mert szeretett itt 
élni, es nem bánta meg, hogy a nagy csalódás 
napjaiban ide menekült a fájdalmával, ahol 
előbb csak a harangzúgás fogadta, hogy ké

sőbb mindenütt otthon legyen benne. Nézte a kin
cses várost, s bár sosem tudta, miért is tartják 
oly gazdagnak, úgy képzelte, egy-egy aranytal
lér fénye az ő életén is visszatükröződött. . .

Szam osvár m últjában  igazolva van  — m ond
ja  a történész —, hogy polgárainak egy
fe lő l a levantei kereskedés keletre, m ásfelől az 
északi Danzigig, délre Velencéig a kezében lés- 
vén, vállalkozó szellem ük, m unkaszeretetük és 
takarékosságuk' a nem zeti kirá lyok és fe jed e l
m ek  alatt őket á jó lét oly magas fokára em e ír
té, hogy városunk joggal nevezte te tt kincses 
Sza m o svá rn a k . . .  E tény, főleg jó lé tének alá- 
hanyatlása után, a kisebb polgárokban azon 
babonás h ite t keltette , hogy a városban és ha
tárain vannak elre jtve  a hajdani összegyűjtött 
kincsek. E tévh itben  keresték  a kolozsmonos- 
tori erdőben Decebál kincsét, az óvári Szege
di-házban  és a M átyás kirá ly születési házá
ban a nagy királyét, s a m ú lt század végén  
a különböző pontokon a jezsuitákét. Táplálta a 
nép h ité t az is, hogy ép ítések a lkalm ával a 
várban, szántáskor a m ezőkön, f  ellegszakadás- 
kor az om ladékok között és a közeli fa lvak  
határain különböző időkben pénzre találtak. 
Sőt, babonás öregek és ám ító oláh kalugerek  
e lh ite tték  a néppel, hogy itt és am ott a régi 
várak helyein  és az erdők m élyében  éjjeli idő
ben Szentgyörgy napkor égő kékes lánggal 
pénzt lá ttak kigyúlni. E korban ké t pénzlelet 
le tt nyilvánossá .A z egy ik  a Torda m egyei 
SzeKstye határán Tyivorán Vaszi által bérelt, 
de özvegy Báró W esselényi Fcrenczné tu 
lajdonán talált, III. Zsigm ond és Báthori Ist
ván  lengyel királyok neve alatt vert 70 da
rab ezüst pénz. A  lengyel pénzek Erdéyben és 
az erdélyiek Lengyelországban a ké t ország 
politikai barátságos viszonyainál fogva egyfor
m án forgalom ban voltak. Ez az oka annak, 
hogy annyi lengyel pénzt ta lá ltak  am az idők
ből hazánkban. A  m ásik  a szam osvári ev.-ref. 
főtanoda építésekor, (1808) az udvaron talált 
25.1 darab különböző nagyságú és időbeli 
aranypénz ..  .

A  városban és határán különböző helyeken  
elrejte tt kincsek léte iránt oly erős volt so
kakban a h it és babonás képzelgés, hogy 1790 
körül úgynevezett bányász-társaságot a lakíto t
tak, cé ljuk  volt, hogy a vezető ik által kijelö lt 
helyeken talált kincseket közös m unkával és 
költséggel kiássák és egym ás között felosszák. 
Egy 1790. augusztus 26-án Szam osváron Ma- 
gyari László és Schuszter János esküd tek es- 
ketéséből kitetszőleg a kincskeresés indítója  
egy vén kalugcr (oláh \yap) volt, akit több  
valló zarándoknak m ondott. A  bányász-társa
ság első tagjai: Conrád G yörgy . Paplanos Já
nos, Fonda Márton, Gcréb A ndrás és Czigner 
Sám uel . . .

Paplanos János beszélte, hogy m en jenek el 
a m onostori B ükkbe, ö a vén zarándokkal ott 
járt, s jegyet te ttek  a helyre, ahol a kincses 
pince van, egy árok m ellett; de csak egyszer 
volt ott, akkor is be vo lt esteledve, és a zarán
dok vezette, keressék fel a z t . . .. Ekkor Zon- 
da László magához hivatta  Conrad Györgyöt, 
László Ferencet, K ontz Sám uelt és Paplanos 
Jánost, m inden iknek  egy-egy égő szentelt gyer
tyát adott a kezébe, és a Szen t János evangé
liumára kem ényen m egcskeite, hogy am elyik  a 
kincsre talál, a többit k i nem  tagadja . hanem  
m inden ike t részesíti b e lő le . . .  A  vén kaluger 
azzal biztatta  Conrádot, a kincs bizonyos léte 
felől, hogy m egeskiidött előtte: A z  Is*en neki 
Istene ne legyen, s az Űr vacsorája, am ellyel 
él, tűzze és lánggá változzék benne, ha öt a 
B ükkön  bizonyos kincsre nem  v is z i . ..

A  B ükkön  és a Nagyerdőn a kineseskeresés- 
re az alkalm at a vén kalugcr adta, akit erre az 
ottani várrom  létezésének a hiedelm e ind íto t
ta. N eve a köziratokban nem  fordul elő, va 
lam int a Jonaty nevű társáé sem: egy ilyen  
nevű görög kereskedő egyike vo lt a görög nem  
egyesült szam osvári egyház m egalapítójának, 
de hogy éppen ez volt-e, ki tudja. S  azt sem  
lehet tudni, hogyan kerülhette el a vén kalu
ger a nyom ozás büntető következm ényeit. A  
többiek, m in t vallomásaikból kitetszik , jóhi
szem ű, együgyű em berek voltak, akik  közül a 
köznép sokakat látnoknak, jósnak, jövendő

m ondónak n e v e z e tt . . .  A m in t a könnyelmű, 
vétkes üzelem  és ámító csalás a felség érté
sére ju to tt, a büntetés azonnal megkezdődött. 
A  királyi korm ányszék egybeállította a Kinc.v- 
kereső Társaság névsorát, lekü ld te Szamosvár 
tanácsához, s megparancsolta a társaság főbb  
tagjainak elfogatását és m egbüntetését, hogy 
m egism ervén néhány társuk álnok hitegetései 
és csaló ám ítását, ne induljanak 'többé képze
lődéseik után, ne forgassák ki m agukat va
gyonukból, szűnjenek meg a kincskereséstől, 
s lássanak hozzá kézi m ívök szorgalmas fo ly 
tatásához . . .

Buha Zsuzsi megmutatta a cselédlánynak, 
hogy mi a teendője, az mindjárt fogta is a 
seprűt, a vedret meg a lapátot, és elindult vé
gig valami keskeny és homályos folyosón, 
amelynek falából mindkét oldalról ajtók nyíl
tak. A tizenkét lány külön-kiilön szobácskáí 
kapott, ott fogadta este hattól a vendégeket, 
de most még aludtak, fújták a kását, moco
rogtak, noha már a delet is elharangozták. 
Mari elálmélkodott ezen, utána arra gondolt, 
hogy M am uka  albérletbe fogadta fel őket, 
amolyan otthonfőiét nyitott számukra; bizo
nyára vasárnapi mulatságból jöttek haza a 
reggel, s m ihelyt lehántották magukról a ru
hát, ahogy ilyenkor szokás, ágyba bújtak, hi
szen minden ezt mutatta: a szőnyegre hullott 
törülközők és melltartók, az ágy végébe do
bált köntösök, bugyik, a hurkába sodort ha
risnyák, az ablakkilincsen függő pongyolák, a 
kicsi asztalokon széthányt kencék, púderpama
csok. Meleg volt a lefüggönyözött helyiségek
ben, és e pacsuliszagú fülledtségben úgy he
vertek a lányok, mint furcsa alakú halak egy 
melegvizű tenger alján. Némelyikük cédán ki
tárulkozott, a másik a csupasz farát mutatta 
a mennyezetnek, vagy a keblét, amelyről le
csúszott a hálóing, a másiknak sötét lyuk tá
tongott a szája helyén, s a harmadiknak pi
ros bajuszt pingált a szétmázolódott ajakrúzs, 
az ötödiknek a könny végigbarázdálta rizspo
ros arcát, a hatodiknak mészfehéren virított a 
lábszára a fekete harisnya fölött, és a lát
vány mindenütt szerelmi tobzódást idézett, 
melynek hősnői végül jóllakottan és megcsö- 
mörölve elestek, hogy most öntudatlanul nyúl
janak végig fekhelyükön. Volt, aki álmában 
mosolygott, volt, aki a gonosznak kiszolgál
tatva nyöszörögni kezdett, és Sánta Mari irt
ott italt is talált az éjjeliszekrényeken, s mi
helyt belépett az ilyen szobába, megcsapta az 
erjedés savanyú párája. Más lányok szódás
üvegeket sorakoztattak fel a fal mentén, a la
vór közelében, és ő nem értette, miféle haj
szában, hevületben ihatik ennyi folyadékot 
valaki, de még ennél is jobban meglepte, ami
kor takarítás közben kis gumizacskót sepert 
fel a lapátra, sokáig nézte annak kemény pe
remét, és nem tudta, mire való . . .  Jobbkézről 
az utolsó szobában egy debella feküdt, akit 
Mamuka egy ideje csak kegyeletből tartott, 
amíg ledolgozza az adósságát, mert amióta 
meghízott és hatalmas keble a hasáig eresz
kedett, Vilmának alig akadt esténként egy-két 
vendége, s az is többnyire betintázott vagy 
idősebb férfi volt, s nehezen értették egymást. 
A kövér nő most nyújtózkodva az ajkát moz
gatta, mintha álmában beszélne, mihelyt azon
ban észrevette a lányt a seprűvel, fölnyitotta 
a szemét, egyre fenyegetőbben nézte, végül 
fölkiáltott:

— Ne engedd rám a hideget, te cafkamári, 
mert kitépem a hajad!. . .

Mari ijedten húzódott vissza, még a lapátot 
is kiejtette a kezéből, és sokáig nem mert be
lépni a soron levő szobába, csak állt szipogva 
a folyosón, a veder mellett.

Déli két óra körül, amikor a gangot mosta 
fel, egyre meglepődöttebben látta, hogy a lá
nyok ébresztés nélkül is egyenként előkecme- 
regnek szobáikból, ahogyan a tyúkok szálltak 
le reggel odahaza az ülőkéről, hogy aztán zsib
badtan pityegve, karicsálva induljanak magot 
szedni a begyükbe. De úgy találták, hogy még 
korai öltözni, s ezért ki ahogy volt, bugyi
ban, hólóingben. kombinéban, hátára ka
pott pongyolával igyekezett ki a gang
ra, s onnan pössenteni, vagy az ebéd
lő felé, ahonnan pörköltféle csábító illata 
szállt, s elárasztotta a szűk, kövezett udvart 
meg a vöröslámpás ház környékét. Zsémbesek 
voltak és hangoskodók a vasárnap éjjeli szol
gálattól, a legcsekélyebb sértéstől is úgy nyílt, 
fel a szájuk, mint a csattanó maszlag, és a 
szavak fekete, mérges magvait szórták maguk 
köré. Legtöbben Buha Zsuzsit átkozták, azt az 
elvénhedt csatakancáit, aki noha nyolc-tíz ven
déget is beküld nekik szobára egy este, alig 
két-három fuvar árát számolja el velük, s azt 
is örökké sóhajtozva, hogy emelik a házbért, 
a piac is egyre drágább, és maholnap egy pár 
rántani való csirkére sem telik az embernek 
a becsületes keresetéből. . .  A debella, aki Ma-
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rit ki támadta a szobájában, most másodszor 
gyújtotta meg kialudt cigarettáját a korrido
ron: nyitott pongyolája alól előviritott nagy 
fehér és csupasz hasa.

— Megyek és kikaparom a szemét annak a. 
ribancnak! — fogadkozott a gyufa lángja fö
lött hunyorogva. — Reám engedi a holt má- 
tyus palit, hogy addig szórakozzék velem, a- 
míg ki nem ég belőle a szesz, halljátok? . . . No 
megállj, te cafat, máskor hozzád küldöm az 
ilyet, hogy rajtad fűrészeljen h a jn a lig ! ...

Mihelyt azonban a konyha közelébe ért, a- 
hol Bubi, vagyis B ácsikám  állt őrt, fölborzoit 
sörénnyel, néma-hatalmasan figyelve minden 
alattomosan feszülő indulatra, a debella elhall
gatott, mert tudta, hogy Buha Zsuzsi testőre, 
aki fölülvigyáz rájuk és hathetenként elviszi 
őket a kötelező orvosi vizitre, hogy bárcáikba 
beüssék az igazoló pecsétet, rühelli a jelene- 
tezést; egykettőre a csuklójára csavarja bár
m elyik lotyónak a haját, s miután leteperte a 
földre, sietve elvonszolja onnan, mint oroszlán 
az antilopot, hogy aztán valam elyik közelibb 
szobában munkába vegye . . .

Ebéd után a szobák színházi öltözővé vál
toztak, melyekben a szétdobált holmi most 
egy-egy kelléktár gazdagságát mutatta a ko
rábbi rendetlenség helyett; a lányok a tükör 
előtt hajladoztak, apró ráncokat igyekeztek e l. 
sim itani, és a tekintetük csupa aggódó figye
lem  volt; nyelvükkel kisámfázva a szájüre
güket, láthatatlan pörsenésekre vadásztak, ide- 
oda tologatva a kis sámfát, nevetséges finto
rok közben; ceruzával szépségpontokat rögzí
tettek az arcukon, a homlokukon meg az or
ruk alatt, lassú, türelm es munkával pirosítot
ták az ajkukat, s igyekeztek megadni annak 
csipkézett szélű érzéki vonalát. Púderpama
csok szálldostak fel-alá a kicsiny fésülködő
asztalok körül, mint rózsaszín lepkék, s folyt 
a  szépítkezés az arcok maszkszerű kikészíté
séig, amelyekben már-már önálló életet élt a 
szemük. Ném elyikük azonban sóhajtva több
ször is abbahagyta a kenceficéiéit, amely rég
óta arra sem volt jó, hogy este élvezze a ka
cérkodás és a m egejtés asszonyi örömét, hi
szen oly mindegy volt számára, kikkel bújik 
á g y b a . . .  A hiabavalóság e leverő érzésétől 
hirtelen föllázadva egymást marták, egymáson 
követelték elkallódott ollóikat, ecseteiket, csi
peszeiket, átkozódtak, s azt kívánták, a franc 
egye le a kezét annak, aki e lv e tte ..  . Csak 
estére nyugodtak meg. amikor már ott ültek a 

■szalonban, kimosakodva, illatosán, frissen mani
kűrözött körömmel, várva, hogy Bácsikám  
előhozza a likőrféléket, s az első felbukkanó 
palik fizessenek nekik egy-egy féldecit a mé
regdrága italból, amelyre a fe lvigyázó  fény- 
űzési adót vetett ki . . .

Mily messzire voltak már Sánta Maritól e 
veszedelmek, s m ily közeli az, amely ma a 
házikóját, öt magát és a telep lakóit fenye
gette. Térdeltében ism ét visszapillantott a 
kincses városra, aztán könnyes szemmel néz
te a tetők tarka forgatagát, a levegőben lebe
gő  lépcsőket a Lajtorja utcában, a szárazság
ból kifehéredett árkokat, s a kezét összetéve 
megint halkan fölfohászkodott:

Ügy, m in t egykor fö lkelté l a hajón a tan ít
ványaid  közé, n em  hagytad őket elsüllyedni,

N e hagyd e lsü llyedn i az em beriséget a bűn  
ösvényein , hanem  légy irgalmas, kegyelm es 
U runk, Istenünk, gyarló a lk o tm á n y a id n a k ...

Miután jócskán besötétedett, és elnémult az 
evangélikus templom harangja, Bácsikám föl
gyújtotta a vörös lámpát, s ezzel gyors és kü
lönös átváltozások kezdődtek; minden fényes 
lett és lebegő a kégli környékén, sétahajóként 
em elkedett föl a bordélyház az ünnepi vára
kozásban, a lányok is megszelídültek, muzsi
káló hangon kisanyámnak szólítgatták egymást, 
é s  feslettségükben is szépek voltak, mint né
ha azok a virágok, amelyek trágya közelében 
bomlanak ki és szokatlanul erősen illatoznak. 
A piros lámpa fénye pedig terjedni kezdett a 
házak között, m int sebzett nagyhalak vére a 
tengervízben, s egykettőre a legkülönfélébb 
fajtájú és alakú embercápák úsztak oda a For
duló utcai nyilvánosház elé: iparoslegények és 
katonák, hóstáti földészek. diákok és tanárok, 
apacsok és kíváncsi sihederek; de aztán mohón 
é s  vadul szimatolva megtorpantak, körbe-kör- 
be forogtak a bámészok örvényében, mert 
csak most látták, hogy a csábító halak ketrec
ben vannak, ahová veszély és áldozat nélkül 
behatolni lehetetlen . . .  A pénztelenek és gyá
moltalanok, hogy lemondásukat palástolják, 
hangoskodtak és kurjontgattak, csaholtak, nyá
vogtak. kukorékoltak és lubluboltak, valamely 
ismert lány hangját és mozdulatait utánozták, 
s  bekiabáltak a rácsos kapun az udvarra, ahol 
■a vöröses derengésben már elkezdődött az al
ku, mert közben a nyüzsgés széléről leszaka
doztak és beosontak a bordélyba azok, akik 
rendszeresen jártak ide, és senki előtt semmit 
nem  restelltek. Mamuka estélyi ruhában vár
ta a vendégeket, hogy rangjuk és külsejük 
szerint eligazítsa őket előre nyújtott csipke- 
kesztyűs kezével, egy halk, meglepődött föl
kiáltással üdvözölte ismerőseit, s általában 
mindenkihez nagyon kedves volt, s egyvégté- 
ben m osolygott. . .

Sánta Mária csak időnként bújt elő az al
kóvból, ahol meghúzódott, a ricsaj, s egy-egy 
élveteg, nyerítő nevetés kényszeritette, hogy 
széttekintsen, bár inkább aludt volna; de ehhez 
még korán volt, s inkább olvasgatott a magá
val hozott könyvecskéből, amely azt hirdette, 
van célja az életnek. Eleinte nem tudta, mi is 
történik körülötte, de egyre világosabb lett 
számára, míg végül már a lámpa fényénél is 
látta a pajzán játékokat, ahogy ném elyik lány 
a vendéggel összesimulva, szétnyitott pongyo
lája alatt a lábszára közé fogadta a férfi elő- 
refeszülö lábát, s közben a fenekét ringatta; 
hallatszott, amint a szalonban öreg patefon re- 
m egteti az ajánlatot, „Kisasszony . ha lehet, 
kössünk  üzle te t!“, aztán előkerült egy Karády- 
lem ez is, „Sokkal jobban szerellek, m in t más
kor“, de Mari ekkor visszahúzódott a fészké
be, a gyér fénynél szétnyitotta a könyvecskét, 
am ely itt is tovább hirdette a borítóján, hogy 
VAN CÉLJA AZ ÉLETNEK, s újra elolvasott 
belőle néhány bekezdésnyit.

Miután megágyazott a fürdőkádban és be
bújt a takaró alá, még sokáig nézett a sötétbe, 
és semmit sem hallott a szerelmi vásár rikító 
kínálatából, mert csak önmagára gondolt. Egy
re rémítőbbnek érezte felfedezését, hogy os
tobán egy bordélyházba szegődött el cseléd
nek. s ezt hamarosan mindenki megtudja o- 
dahaza, még Kakas Márton, az a hűtlen csa
ló is, aki levette a lábáról, s megbánás és 
szánalom helyett nevetni fog rajta, s talán

még el is dicsekszik, hogy vele hált, m ielőtt ő 
rm gyóva zü llö tt a városon . .  .

K étoldalt alászivargott a könny az arcáról 
a vanKosára. sehogysem tudo tt m egvigasztalód
ni, s a v irrasztás óráiban  m ind csak a rra  a 
mózesi törvénykezésre gondolt, am elyről az 
este olvasott, s am ely szerint, h a  egy férfi el 
nem  jegyzett szüzlányt ágyba csali, feleségül 
Kelleti vennie, és soha nem  volt szaaad  elvál
n ia tőle; az eljegyzett lány pedig veciett volt 
az erőszak ellen, hiszen e te ttéért a m erénylőt 
halainüntetés fenyegette, m ivel ezt a bűn t épp 
oly súlyosnak ítéltek, m in t a gyilkosságot. . .  
M ilyen jo  is lehete tt akkor! — gondolta, s lá t
ta  m agát messze, az idő m egfeketült kövei mö
gött a napsütésben, boldog jegyeskent, aki 
Kedves Isten  és em ber előtt, s noha nem  tud
ta, kinek is a m átkája, ki su ttogja a fülébe, 
hogy „a te szem eid galam bok a le fatyolod  
mögött, és a te hajad hasonló a kecskéknek  nyá
jához', ezzel a jo  érzéssel alud t el végül . . .

De még egy álmot sem álmodott végig, a- 
mikor Bácsikám  vadul megdöngette az ajtót. 
Kezdhette megint u takarítást, szobáról szo
bára járva. Vegigindulva a folyosón egyelőre 
semmiféle zajt sem hallott, s úgy tűnt, a lá
nyok most is kábán hevernek ágyaikon, de a 
debellával ezúttal sem volt szerencséje. Mikor 
benyitott hozza, Viima idétlenül kuporgott a 
lavór fölött, és furcsán megriadva pillantott 
rá, mert épp szódavizet sugárzott föl magá
ba. Ezúttal azonban megszánta öt, szégyente
lenül elmosolyodott, s az üveg száját feléje 
irányítva, a lába ele fröccsented:.

— Gyere közelebb, te safarina! . . .  Ne félj, 
nem harapom le az orrod! .. . Inkább megmu
tatom, hogyan frissülhetsz fel sok köpülés 
után! . . .

De Mari most is kihátrált a szobából, be
húzta az ajtót, s nem mert visszatérni. Taka
rítás után a piacra mentek az asszonyával. 
Buha Zsuzsi súlya alatt vinnyogott a nyári 
szandál, miközben 6 magabiztos önérzettel te
kintett a szembejövő emberekre, a piacon pe
dig kétkedő szigorral nézte a gyümölcs s a 
zöldség zsengéjét is, csipkekesztyűs kezét a de
reka magasságában lengetve egyelőre elutasí
tott minden kínálatot, s mikor megszólalt, 
igyekezett az úriasszonyok kényeskedő hang
ján, választékosán megnevezni a portékát: 
„Hogy az újzélandi spenót? . . . Hát a kék.sza- 
lonnakaralábé? . . .  No és a jégcsap retek?“ — 
kérdezte festett ajkát kerekítve, s a tyúkpiacon 
semmiért meg nem em elt volna egy jércét, egy 
rucát, egy pulykát; ez szerinte a cselédlány 
dolga volt. s ö szaporán oktatta, miként le 
het megítélni a baromfi súlyát, élénkségét, s 
arra is figyelmeztette, hogy az igazi rántani 
való csirkének a feneke csupasz, s ha a pihe- 
tollai közé fújunk, a bőrének tömöttnek és a- 
ranysárgának kell mutatkoznia, nem bágyadt- 
kéknek, vagy pláné szürkének . . .

Két hatalmas szatyorral egyensúlyozott ha
za Mária, hogy aztán késő délutánig segítsen 
a konyhában, ahol hagymaszagú fülledtség 
volt, és ruszlik szaladgáltak a vizeskagyló kö
rül, de még a komásszélü asztalokon is. Hosz- 
szú volt ez a nap a virrasztás után, de eltelt, 
megint beesteledett, ismét megszólalt az evan_ 
gélikus templom harangja, s m ihelyt elnémult, 
Bubi újra fölgyújtotta a vöröslámpát, hogy a 
sötétség tengerében szétoldódó fény-vércsepp 
ezen az éjszakán is odacsalja a más-más ala
kú és természetű embercápákat. A vendégek 
között most föltűnt Poók Jancsi, a kis görbedt 
hölgyfodrász, aki Vilmához jött minden máso
dik kedden, s mert a debella  elfogadta öt így 
amint volt, összenyomottan, mell- és hátpúp
jával, sántikáló torz jelenségként, a mester 
időnként tartós hajberakással kedveskedett n e
ki, a taxán fölül, amit Mamukának befizetett, 
s ilyenkor a háta mögött kétszer-háromszor is 
megvámolták Buha Zsuzsit . . .  Mihelyt Poók 
Jancsi ezen az estén befordult a bordély ka
puján, az éhestekintetü, zajongó bámészkodók 
alávalóan fölkiáltottak, és a hölgyfodrász ked
vesét szólongatták, „gyere, Vilma, megjött a 
vőlegényed!“. „Siess és takard be a fél csö- 
cseddel, mert fázik szegény kisfiú!“ . . .  Jan
csi hirtelen megfordult, állát mellpúpjához 
szorította, mintha gondolkozna, hogy milyen 
büntetést szabjon ki a gúnyolódókra, végül fé
lig tréfásan, félig fenyegetően meglengette séta
botját a magasban, aztán sietve eltűnt a vörhe- 
nyes derengésben . . .

Sánta Mária most sem foglalhatta el magát 
lefekvés előtt egyébbel, csak olvasással, s bár
hol olvasott bele a könyvbe, a tegnapi fölfe
dezés óta úgy érezte, minden mondat, minden
szó az ő sorsából visszhangzik, őhozzá szól, őt 
vigasztalja vagy az ö szivét facsarja meg. S an
nál inkább üzenetet olvasott ki még a jelek
ből is, mivel csak úgy találomra nyitotta szét a 
kötetet, ahogy a bibliát szokta volt odahaza, s íme 
alighogy elkezdte ezt a lélegzetgyorsitó játékot, 
ezt olvasta: Nagy házban nem csak arany és 
ezüstedények vannak, hanem  fából és cserép
ből va lók is; ném elyek tisztességre, ném elyek  

gyalázatra valók. Ha tehát valaki az utóbbiaktól 
tisztán  tartja magát, tisztességre való edény  
lesz, m egszenteli és hasznos a gazdának, m in 
den jócselekedetre alkalm as . . .  Később, a für
dőkádban fekve, elvonultak előtte a konyha 
edényei, amelyeket ebéd után elmosogatott, 
majd gúlába rakott, hogy az öblögetöviz le
csepegjen róluk, de azok között egyetlen egyet 
sem talált, amely nemesfémből lett volna, sőt 
némelyikről a zománc is lepattogzott itt-ott, 
a másiknak behorpadt az oldala vagy leválott 
a füle. Jól tudta, hogy nem efféle fazekakra, 
lábasokra vonatkozik a példázat, hogy Pál 
apostol a hasznos és haszontalan emberekre, 
azok lelkére gondol a fiatal Timótheus okta
tása közben, ö azonban mégis örömét lelte ben
ne, hogy néhány pillanatig egy nagy arany 
merítőkanálnak képzelje magát, amely mások 
bőkezű táplálását szolgálja. S ugyanakkor azt 
is tudta, hogy ebben a nagy nyilvánosházban az 
ő teste csakis gyalázatra való edény lehetne, 
s a bibliai példázattal ellentétben, ő épp ez
által lenne hasznára a gazdájának, Mamuká
nak. El is határozta, hogy mihelyt asszonya 
kiadja elsején a bérét, azonnal megszökik in
nen, és pesztonkának szegődik, kisgyerekek 
mellé; '*e a következő napokban olyasmi tör
tént, amire nem számított, hiszen aligha vé
letlen, hogy a Kakas Mártonnal átszeretkezett 
éjszaka után egy pillanatig sem hagyta hatá
rozott gondolattá szerveződni azt a homályos 
és rémúö sejtést amely belé-belényilallott, 
hogy sokszor megsiratja ő még azt a napot, 
amikor az erdész fia bekopogott hozzá a fo
dormenta pálinkával és mézes szavainak lépes
vesszőivel . . .

Egyik reggel, amint kinyitotta szobájának aj
taját, fölfutott a gyomra valami szagtól, a- 
mely az udvaron, a szennycsatorna szájánál

sötétlő vízből á ra d t szét, ém elyítő szappanos 
lébe burkoltan , m ert*oda öntötték a lányok a 
lavórokban fölhabzott mosdóvizet, néha egy
szerre többen is, s a vízsugarak, m int h a ta l
mas pössentések, csattogva zuhantak  a cem ent
re. M ari a szája elé kap ta  a kezét, a szeme 
kim eredt, könnyezni kezdett, s ugyanekkor 
ijedtség és valam i különös önszánalom  fogta 
el. V isszam ent s leült, s kezét az ölébe ejtve 
v árta  az újabb ingert, miközben az undor nyö- 
szörgéssziTŰ folyam atos hangja szivárgott fel 
a melléből. Nem tud ta , mi tö rtén ik  benne, egy 
ideig azt hitte, az új környezettől van, ezeK- 
töl a szagos lányoktól, és m ajd  el
m úlik; de nem m últ el, sőt napok m últán  a 
kellem etlen állati és növényi p árák  képzetétől 
is öklendezni kezdett, s egy alkalom m al, am i
kor a vázában cserélte ki a virágot az udvari 
vízcsapnál, h irte len  fölfordult a gyom ra, és k i
vetette m agából a reggelit.

Buha Zsuzsi füle nagyon érzékeny volt min
den zaj, minden nesz iránt, amelyben rögtön 
felismerte a vergődő test és lélek hangjait, s 
máris fölem elte a fejét és feszülten figyelt, 
mint azok a ragadozók, amelyek épp szorult
ságukban támadják meg áldozataikat. A har
madik-negyedik hasonló eset után szólította 
Bubit, hogy legyen tanúja, indulattal benyo- 
makodott a leány kis fészkébe, karját tagló
ként magasra emelte:

— Miféle vonyikálást hallok erről, te kis 
bestia? — kiáltott rá, s nagy szeme forgott, 
mint fölhevült kék csészealj; odalépett Mari
hoz, szinte belemarkolt a hasába, aztán eltá
volodott tőle, s még mindig úgy, ugyanúgy néz
te .— Hiszen te megakadtál, lelkem! . . .  Fönn
akadtál a horgon, mint egy buta szotyka poty- 
k a !. . .  És a gavallérod, aki fölkoppintott, már 
túl van a hetedik határon is, u gye? . .  . Mit 
kezdjek hát veled, m ondd?!..  . Mert terhes 
cselédlányt egy napig sem tartok, nem én! . . . 
Még csak az hiányzik, hogy nekem itt megbor- 
jazzal! . . .

De ezen már elnevette magát puha, zsíros 
nevetéssel. Mari kék-zöld volt, arca megder
medt, és ö hideglelősen vacogott. Nem elég, 
hogy bizonyossággá vált, amire gondolni sem 
mert, de ímé, egyéb baj is reá szakadt, s ha 
elkergeti az asszony, hova áll be elseje előtt, 
ki fogadja fel? Haza pedig nem mehet, az az 
út örökre el van zárva előtte, s inkább meg
hal, mint hogy a faluban rejtőzködjék az em 
berek elől, mint a megkövezésre ítélt házasság
törő nő . . .  Azt hitte, elérkeztek életének utol
só percei, imádkoznia illenék, s bár Mamuka 
tudta, mi történik benne, kivárta a nagy bel
ső omlás csendjét; csak utána fordult a férfi
hoz, aki úgy meredezett mögötte, akár az ör
dög árnyéka:

— Maga mit s z ó i? .. .  Hogyan segíthetnénk 
ezen az ostoba libán, ha már m egesett?. ..

Bubi a lányra pillantott, számonkérö sajnál
kozással ingatta a fejét, aztán egy ideig ismét 
csak a cipője orrát nézte. Később így szóit:

— Elvihetném egy nevesebb nőgyógyászhoz, 
mondjuk Gólyához, de ma ezreket kérnek egy 
küretért: miből fizeti vissza a k isa sszo n y ? ...

Mamuka most egészen közel húzódott a lány
hoz, szigorúan belemélyedt annak az arcába, 
egy hangot, egy szót várt tőle, hátha vergődve 
máris megtörik, s jelét adja, hogy hajlandó 
testestül-lelkestül neki szolgálni, ha kihúzza a 
csávóból; de Mari csak állt szótlanul, ajkát 
beharapva, megkövült arcára könny pergett, i  
épp azért, mert érezte, hogy csapdába esett, 
némán várta a sorsát. . .

Másodszor esett le azon a napon, és a tekin
tetével most azt a NAGY HÁZat kereste, ahol 
egyetlen ezüst vagy aranyedény sem volt, csak 
csupa ütött-kopott, gyalázatra való; de azt a 
tanyát nem láthatta, mert elfödték a magas 
épületek, s mielőtt feltópászkodott volna, hogy 
folytassa útját a meredek ösvényen, a kereszt 
felé, nagyot sóhajtott:

Oh, irgalmas Jézus. Dávidnak szent fia, 
látod, ellenségem lelkem  ostromolja!
Irgalmas Űrjézus, ím elhagyatottam, 
könyörülj énrajtam, ím elnyomorodtam!

Részlet a Bábel toronyháza  című készülő re
gényből

VERESS GERZSON

S Z E N T  A N N A  R E D I V I V U S
Mottó: A tó azé, aki megműveli.

Kiolvasott nyár. Ennyi az egész?
Feltört víztükör, oszthatatlan ég.
— Kikért égették gyertyáik oly gyorsan 
a nem-riadóztatott jegenyék.

! Júliusi augusztus gusztusához 
1 — de augustibus — lám-lám felnövünk,
i Bizony elsóztuk Szent Anna tavát, 

de vízitündér mintha itt velünk.

Fehérmágia — újdonsült varázslat: 
csak felszínünkkel érintjük a tót, 
s lám itt Peer Gynt is elővarázsolni 
szekérderéknyi üregi manót.

Panama-kalap ring az éjszakában 
fűztől fűzig. Még rajtakapható.
Csak fenyvek állnak talpig turuhában; 
Istenkém a nyár így mily megható.

Féiujjnyi rum tudathasadt pohárban 
hizlalja zöld legyek víg potrohát.
Egyediil-e, vagy veled legyek árva: 
a választás kínálja önmagát.

Kocaturkstak verik fel a sátruk: 
agyunkban minden kalapácsütés — ; 
ne ámítsd magad: te forogsz a nyárson — 
világraszóló pecsenyesütés.

Igen, tavunk színe már cserepekben: 
sebez, megvérez — százszor-idegen.
Emese, kérlek, csak egv Radebergert 
műiden szentekre: csuda-hidegen.
— De hová innen, hogy víz is legyen . . .?
A hátizsák vagy szívem ily nehéz.
Kelj föl sírodból és most adj tanácsot 
te fura-bácsi lovastengerész.

Becsületemre: nem nosztalgiázom.
Cfsak látom: ismét valami oda.
— Ne nézz úgy rám, mint a szemközti

polcrijl
a szolgálatos ólomkatona.

Bizony-bizony, a hattyúdalt lekéstük. 
Távol-fülünkkel meghallgatta más.
Temetni jöttünk? — kérdi jólfésülten 
pár fővároshoz illő csobbanás.

■ Bennem romokban bevetetlen évek. 
Megannyi mindig-omló Déva-vár.
.. . Csak járna erre taxijával Técsy . . . !
— de ö New Yorkban kliensekre vár.

Mi szartuk el — vagy hagytuk elszaratni 
kamasz-éveink lobos színterét...?
S ha akad partner folytatni a játszmát — 
mondd már testvér, hogy mennvi most

a tét?
Fordítsunk hátat, aztán mars a francba, 
vagy engedjük, hogy elnyeljen a tó . . .?
A túlsó parton nézd m ily önfeledten 
viháncol — hány is? — üregi manó.

Egy búcsúkört! És aztán soha vissza!
Egy pofa rumot, aztán kuss! nyomás!
Csak ne kötne meg beletörődőén 
köröttem ez az áléit hallgatás . . .
Bogdán Laci mit szólna, ezt ha látná, 
vagy Király Béla, s más jobb emberek? 
Hallanák-e a hangtalan sikoltást 
mint szárba szökken Nagv-Csomád

fe le tt . .  .?

Mert ez van bővül: késpengényi éles 
férfisikoly . . .  — míg kívül néma csend.
Na, öregfiú, nem kell begurulni, 
idővel úgyis helyreáll a rend,
s lesz még tavunk! egy fürdőkádnyi,

langyos,
húgyszagú, kispolgári bamba tó, 
hol tyúkszem, bütykök s egyéb

holmiságok
egész serege megáztatható.
. . .  — Vagy mégis, fiúk, vissza az

egészet?!
Legyen mi lesz: új tó-honfoglalás, 
de akkor együtt, ez évnek nyarában 
légyen ez a nagy kilakoltatás,
mindent elsöprőn, szabadon tajtékzón 
visszhangozzék a kráterben a szó: 
félre az útból, nyamvadt riherongyok, 
mert a miénk, ctsak a miénk a tó.*

* visszautalás a mottóra

Lukács Mária rajzai
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„ K is lap á ll a nagy dum a mentében

sztrktfzii J*kA kfttj UttiÁ*

VLADIMÍR NABOKOV elek es
í .

A sok év a la tt m ár negyedszer talá lták  m agukat 
szem be azzal a problém ával, hogy m it adjanak egy el
m éjében gyógyíthatatlanul sérü lt fiatalem ber születés
napjára. Vágyai nincsenek. Szám ára az em berkészítet
te  tárgyak  vagy a rossz m egtestesülései, m elyek csak 
őáltala felfogható módon, gonosz erőktől pezsegnek, 
vagy pedig olyan otrom ba örömök, m elyeknek semmi 
hasznát nem tudná venni absztrakt világában. M iután 
k izártak  egy sor olyan tárgyat, am ely m egsérthetné 
vagy m egijeszthetné (a szerkentyűk és m ütyürök  csa
ládjába tartozó cikkek például teljességgel kerülendők 
voltak), szülei egy kecses és árta tlan  apróságot válasz
to ttak : egy kosárkát, m elyben tíz kicsi kancsóban tíz- 
fele gyümölcsös zselécukor volt.

Am ikor m egszületett, szülei m ár régóta házasok 
voltak, azóta e lte lt húsz év, s m ára m ár eléggé m eg
öregedtek. A nyjának  sárgás, ősz haja úgy ahogy, gon
dozott. Olcsó, fekete ruhákat hord. Eltérően a vele egy
korú  asszonyoktól (m int például Mrs. Sol, a szomszéd 
felesége, akinek egész arca rózsa- és m ályvaszínben 
játszik  a festéktől, kalapja pedig patakparti virágcso
kor), ő fedetlen fehér orcáját ta r tja  oda a tavaszi nap
fény  hibakereső fényének. Férje, aki az óhazában meg
lehetősen sikeres üzletem ber volt, m ost teljesen Isaac 
nevű fivérétől, e negyvenéves m últtal rendelkező vér
beli am erikaitól függ. R itkán találkoznak vele, és H er
cegnek becézik.

Azon a pénteken m inden rosszul m ent. A m etró két 
állom ás között elvesztette életet adó áram át, és ne
gyedóráig mást sem lehetett hallani, m int a szív k ö 
telességtudó lük tetését és újságok zörgését. A busz, a- 
mejlye) tovább kellett m enniük, egy örökkévalóságig 
m egvárakoztatta őket, m ajd m ikor végre m egjött, fe
csegő iskolásokkal volt tele. Öm lött az eső, am ikor az 
intézethez vezető barna ösvényen m entek felfelé. O tt 
m egint vártak , m ajd  a szokásához híven csoszogva be
jövő fiuk helyett (szánalmas arca piros pattanásoktól 
foltos, rosszul borotvált, komor és zavart) végül egy 
ápolónő jelen t meg, akit ism ertek, de nem szerettek, és 
az élénken elm agyarázta, hogy a fiú ism ét m egpróbál
ta . kioltani életét. M ár jól van, m ondta az ápolónő, 
de a látogatás m egzavarhatja. Az intézetben olyan sze
rencsétlen  szem élyzethiány volt, és m inden oly köny- 
nyen elveszett, hogy úgy döntöttek, nem hagyják az 
ajándékot az irodában, hanem  m ajd legközelebb ú jra 
elhozzák.

Az asszony m egvárta, míg férje  k inyitja  esernyőjét., 
m ajd  belékarolt. A férfi m eg-m egköszörülte a to rkát 
azon a különösen zengő hangon, am it csak akkor hal
lato tt, ha feldúlt volt. Odaértek a buszmegálló ereszé
hez az utca átellenes oldalán, s u férfi becsukta az e r
nyőt. P ár m éterrel odébb egy hajlongó és csöpögő fa 
a la tt kicsi, félholt, to llatlan m adár rem egett elhagyot
tan a pocsolyában.

A m etróm egállóig tartó  hosszú buszúton az asszony 
és férje  egy szót sem váltottak, és az asszony, valahány
szor férje  két öreg kezére p illantott (megdagadt erek, 
barnafoltos bőr), m elyek esernyőjének fogantyújára 
kulcsolódva rázkódtak, könnyek növekvő nyom ását érez
te  szemében. Ahogy körülnézett, hogy valam ivel e lte 
re lje  figyelm ét, enyhe megdöbbenést, együttérzés és 
csodálkozás egyfajta  elegyét érezte. A kkor észrevette, 
hogy az egyik utas, egy sötéthajú és piszkospiros lábujj- 
körm ü lány egy idősebb nő vállára borulva sír. K ire 
hasonlíto tt ez a nő? Rebeka Boriszovnára hasonlított, 
akinek lánya az egyik Szolovejcsikhez m ent férjhez, 
M inszkben, évekkel ezelőtt.

Legutóbb, am ikor a fiuk m egpróbálta kioltani az 
életét, módszere, az orvos szavai szerint, a találékony
ság rem ekm űve volt. S ikerült is volna neki, ha egy 
irigv betegtárs azt nem hiszi, hogy repülni tanul, és 
meg nem állítja. Valójában csak lyukat akart szakítani 
a világán és megszökni.

Képzelgéseinek rendszere egy havonta megjelenő 
tudom ányos folyóirat m élyreható tanulm ányának tá r
gya volt, de az asszony és férje m ár jóval azelőtt rá 
jö tt a ny itjára . H erm an Brink „referenciális m ániának“ 
nevezte. Ezekben a roppant ritk a  .esetekben a beteg azt 
képzeli, hogy m inden, ami körülötte történik, valójában 
re jte tt  u talás az egyéniségére és létére. Az összeeskü
vésből kizárja a valóságos em bereket, m ivel m agát 
sokkal intelligensebbnek ta rtja  másoknál. Az érzékel
hető  term észet árnyékkén t követi, bárm erre megy. A 
bám uló égbolt felhői jelzéseket adnak egymásnak, las
sú, őrá vonatkozó jeleket, h ihetetlenül részletes in for
m ációkat. Legbensőbb gondolatait beszélik meg az éj 
leszálltakor egv m anuális ábécé segítségével a sötéten 
gesztikuláló fák. A kavicsok, foltok és fénynyalábok 
különféle alakzatokba rendeződnek, am elyek valam i
lyen  szörnyű módon üzeneteket tartalm aznak, s ezeket 
neki el kell fognia. M inden rejtjel, és m indennek ő a 
tárgya. A kém ek egv része szenvtelen szemlélődő, m int 
például az üvegfeíületek és a m ozdulatlan víztükrök. 
Mások, m int például az áruházak k irakataiban a kabá
tok, elfogult tanúk, szívük m élyén lincselők. Megint 
m ások (a folyó víz, a viharok) az őrületig hisztériku
sak, eltorzíto tt vélem énnyel vannak róla, és groteszk 
módon félreértelm ezik tetteit. Á llandóan résen kell 
lennie, és életének m inden percét és m ozzanatát annak 
kell szentelnie, hogy a dolgok hullám zását m egfejtse. 
Még a levegő is, am elyet kilélegez, jelzéssel van fe lru 
házva és kartotékoiásra kerül. S még ha csak közvet
len környezetére terjedne ki figyelme! — de sajnos 
nem. A távolsággal együtt nő a vad p letyka zuhatagai-

nak térfogata és ereje. V értesteinek körvonalai m illió
szorosra nagyítva hatalm as síkságok fele tt suhannak eh 
s még tovább, elviselhetetlen töm egű és magasságú 
nagy hegyek fejezik ki g rán itban  és sóhajtó fenyvesek
ben létezésének legbensőbb lényegét.

2 .

Amikor k ibukkantak a földalatti vasút dörgéséből 
és rossz levegőjéből, a nap m aradványai m ár az utcai 
lám pák fényével keveredtek. Az asszony halat akart 
venni vacsorára, úgyhogy á tnyú jto tta  férjének  a zse- 
lékancsós kosarat, és mondta, hogy m enjen haza. A 
férfi m ár felért a harm adik  fordulóig, amikor eszébe 
ju to tt, hogy még jóval előtte feleségének adta oda a 
kulcsot.

Csendben ü lt a lépcsőn és ugyanolyan halkan em el
kedett fel, am ikor úgy tíz perccel később m egjött 
a felesége, nehezen birkózva meg a lépcsővel, 
sápadtan mosolyogva. Bosszúsan rázta fe jé t tu 
lajdon figyelm etlensége m iatt. Bem entek kétszobás 
lakásukba, s a férfi egyből a tükörhöz ment. 
H üvelykujjai segítségévei szája sarkát szétfeszítve, 
szörnyűséges, maszkszerű grim asszal kivette  új, 
rem énytelenül kényelm etlen protézisét és el
m etszette az őt hozzákötő hosszú nyálagyarakat. Orosz 
nyelvű újságát olvasta, m iközben felesége m egteríte t
te az asztalt. Még m indig olvasva m egette fogakat sem 
igénylő, halvány eleségét. Felesége ism erte hangula
tait, és szintén hallgatott.

Am ikor a férfi lefeküdt, az asszony a nappaliban 
m arad t zsíros kártyapaklijával és régi album aival. A 
keskeny udvar m ásik végében, tú l a sötétben, az esőtől 
csilingelő, ü tö tt-kopott szem étládák tájékán néhány ab
lak szelíden világos volt, és az egyikben egy fekete nad- 
rágos, csupasz könyökét felhúzó férfi volt látható, am int 
egy rendezetlen ágyon hanyatt feküdt. Az asszony le
húzta a rolót, és a fényképek felé fordult. Csecsemő
korában a fiúnak csodálkozóbb volt a tekintete, m in t a 
legtöbb csecsemőnek. Az album  egyik begyűrődött lap 
jából kiesett a ném et szobalány, aki Lipcsében szolgált

gadta —  végtére is az élet nem  más, mint az örömök 
egymás u tán  való felszívódásának elfogadása — nem 
is örömök voltak ezek az ő esetében, a javulás lehe
tőségei mindössze. A fájdalom  végtelen hullámaira gon
dolt, am it férjével együtt valam i oknál fogva el kellett 
viselnie; a világban rejlő  gyengédség kiszám íthatatlan 
m ennyiségére; ennek a gyengédségnek a sorsára 
vagy széttiporják, vagy eltékozolják, vagy őrültséggé 
alakul á t — ; a ki nem  söpört sarkokban maguk elé 
dünnvögő, elhagyott gyerekekre; szép gyomnövények
re, am elyek nem tudnak  elrejtőzni a gazda elől, és m a
gukra m aradottan  kell figyelniük, hogyan hagy maga mö
gött összeszabdalt virágokat majomszerűen görnyedt há
tának árnyéka, m iközben közelednek a sötétség szörnyei.

3.
Már elm últ éjfél, amikor az asszony a nappaliból 

m eghallotta férje nyögését, aki nyomban utána be is 
tám olvgott hálóingében és a föléje felvett régi asztra- 
hán galléros kabátjában, am it sokkal jobban szeretett, 
m int szép kék köntösét.

— Nem tudok aludni — mondta.
— M iért, — kérdezte az asszony —, m iért nem 

tudsz aludni? Hiszen olyan fárad t voltál.
— A zért nem tudok aludni, m ert haldoklóm —  

mondta, és lefeküdt a díványra.
— A gyomrod? Telefonáljak Szolov doktorért?
— Nem kell doktor, nem  kell, — nyögte — . pokol

ba a doktorokkal! Ki kell hoznunk onnan gyorsan. K ü
lönben mi leszünk a felelősök. Felelősök! — ism ételte 
meg, és hirtelen  ülő helyzetbe emelkedett, m indkét lá 
ba a földön, ökölbe szorított kezével pedig a hom lokát 
verte.

— Jól van — szólt az asszony csöndesen —, holnap 
reggel kihozzuk.

— K érek szépen egy kis teát — mondta férje, és  
visszavonult a fürdőszobába.

Az asszony nehezen hajlongva felvett néhány kár
tyát és pár fényképet, am elyek lecsúsztak a dívány
ról a földre: kör bubi, pikk kilences, pikk ász. Elza és
bestiális kedvese.»

A  férfi jókedvűen té r t  vissza, és hangosan m ondta:
— M indent átgondoltam . A hálószobát adjuk oda 

neki. Az éjszaka egy részét m ellette töltöm, a másikat 
pedig i t t  a díványon, és váltjuk egymást. Hetente leg
alább kétszer m egnézetjük m ajd az orvossal. Nem ér
dekes, m it mond a Herceg. Nem is m ondhat semmit, h i
szen így olcsóbban fog kijönni.

M egcsördült a  telefon. Szokatlan időpont volt ez 
az ő telefonuknak. A férfi elvesztette bal papucsát, s 
m ost sarkával és lábujjával próbálta visszaszerezni, 
miközben ott állt a szoba közepén, s gyerekesen, fogat
lanul bám ult a feleségére. M ivel az asszony jobban be
szélt angolul, m int férje, m indig ő vette fel a telefont.
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náluk, oldalán kövérarcú vőlegényével. Minszk, a For
radalom , Lipcse, Berlin, Lipcse, megdőlő hom lokzat egy 
nagyon életlen képen. Négyéves korában a parkban: 
szeszélyesen, szégyellősen, összeráncolt homlokkal k e 
rü li a kisfiú egy buzgó mókus tek in tetét, ahogyan azt 
m inden ism eretlennel tenné. Róza nagynéni, aggodal
maskodó, szögletes, nagyszem ű öreg hölgy, aki rossz 
hírek, anyagi csődök, vonatszerencsétlenségek, rákos ki
növések remegő világában élt — míg a ném etek meg 
nem ölték m indazokkal az em berekkel együtt, akikért 
aggódott. Hatéves korában — ez akkor volt, amikor cso
dálatos, emberkezű és -lábú m adarakat rajzolt, és á l
m atlanság gyötörte, m int egy felnőttet. A fiú unoka- 
testvére, most híres sakkozó. M ajd ú jra  ő, körülbelül 
nyolcévesen, m ár nehéz m egérteni, fél az előszoba ta 
pétájától, fél egy bizonyos képtől egy könyvben, amin 
mindössze egy idilli tájkép  van, sziklás domboldal, és 
egv régi szekér kereke, felfüggesztve egy levéltelen 
fa ágára. Tízéves korában: ebben az évben m entek el 
Európából. A szégyen, a  sajnálkozás, a megalázó ne
hézségek, a csúnya, gonosz, visszam aradt gyerekek, 
akikkel abban a speciális iskolában volt együtt. Aztán 
következett, életének az az időszaka, amely egybeesett 
tüdőgyulladásból való hosszú lábadozásával, amikor 
azok az apró fóbiái, am elyeket szülei addig m akacsul 
a rendkívüli módon tehetséges gyerm ek különcségei
nek tarto ttak , logikusan egymás m ellé illeszkedő kép
zelgések sűrű gomolyagává kem ényedtek, s ezzel a 
fiú t teljességgel m egközelíthetetlenné te tték  a „norm á
lis tudatok“ számára.

Ezt (és még ennél sokkal többet) az asszony elfo

— Charlie-val szeretnék beszélni — mondta egy vé
kony, színtelen leányhang.

— M ilyen számot hívott? . . . Nem. Tévedés.
A kagyló finom an visszakerült helyére. Az asszony 

kezét öreg, fárad t szívéhez emelte.
— M egijesztett — mondta.
A férfi hirtelen  elmosolyodott és azon nyom ban 

összefoglalta izgatott monológját. Holnap elhozzák, a- 
m int m egvirrad. A késeket m ajd bezárt fiókban keli 
tartan i. Még amikor legrosszabb form ájában volt, ak
kor sem jelen te tt veszélyt másokra.

Másodszor is csengett a telefon. Ugyanaz a kifeje
zéstelen, izgatott, fiatal hang kérte  Charlie-t.

— A rossz számot hívja. M indjárt megmondom, 
hogy m it csinál, az O betű t hívja nulla helyett.

Leültek váratlan, ünnepélyes éjféli teájukhoz. A  
születésnapi ajándék ott állt az asztalon. A férfi han
gosan szürcsölt, arca kipiru lt, s időnként körkörös moz
dulatot te tt felem elt poharával, hogy alaposabban e l
keverje a cukrot. Kopasz feje egyik oldalán, a nagy a- 
nvajegy m ellett, feltűnően kidagadt az ér, és bár az
nap reggel borotválkozott, arcán ezüstös sörte látszott. 
Amíg az asszony újabb pohárral tö ltö tt férjének, az 
feltette  szem üvegét és elégedetten ú jra  megvizsgálta 
az élénk sárga, zöld, piros kis kancsókat. Lusta, ned
ves ajkai az önm agukért beszélő címkéket ejtették  ki: 
sárgabarack, szőlő, szilva, birsalma. Már a vadalm á
nál tarto tt, amikor ú jra  megszólalt a telefon.

Boston, 1948.
FENYVESI ANNA fordítása
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Dőlj le, illessz friss koszorút fejedre: 
serleged tö ltsem  tele szőke borral; 
i t t  az est, nyájas lugasunk körül már 

gyű lnek  az árnyak  —

ám  csavargóktól sose tarts, igyál csak: 
tiszta  szíven  nem  fog a kés, se fusté ly;  
holtakért lö tty in ts  legelőbb borodból 

cseppet a földre,

és köszöntsd korttyal Dionűszosz istent: 
óvja tőkéink  a bitang kezektől, 

m ájusi fagytól,

zöld bogyóiknak leve színarannyá  
érjen: év m últán  igyuk  újra békén  

víg  lugasunkban.

Hajh, egyre fogynak, tűnnek  a régi arcok, 
ifjon ti társak, hajdani jó barátok, 

sötétbe vesznek hajnali álmaink, 
annyi i f jú rem ényünk.

Hajh, elbúcsúznak rendre a régi lányok, 
fehér fe jükre  hószinü fá ty la t öltnek, 

ráncába rejtve  tű n t tavaszok tüzét, 
meddő, balga szerelmet.

Nincs m ár tanúja éjbe m erü lt napoknak, 
nagylelkű, bátor, nagyratörő m agunk  

nincs ki fel-felidézze . .  .

Sírhantok útján járom a m ú lt időket; 
sírhantok útján készülök én is a 

csöndre és feledésre.

Repdeső, koszorús hajával 
ott áll m ost is a parti szélben, 
sóvár asszonyi bút dalolva 

messze tűn t vitorla után.

Halkan peng kith arája, s édes 
dallamára repesve jönnek  
m ind a szépek, akiknek egykor 

nász-imába szőtte nevét.

Jő a leszboszi drága lányhad, 
és ledobva a könnyű leplet, 

lenge tánccal fogja körül.

Aiol láb ütem ére csobban 
szírt aljában az ámbra hullám, 

s dobban újra földben a szív.

Jö jjetek, szép lepkeszem ű leányok, 
lenge nim fák, rég feledett regékből, 
bérei forrás habjaiból, virágos 

völgyzugolyokból.

N em  kívánja pásztori sípok édes 
hangzatát a diszkozenés atomkor: 
dombok, erdők táncosait zajával 

messzire űzte.

Lássam egyszer, karjaitokba zárva, 
Hellasz árnyas tölgyeseit s egének 

tiszta azúrját;

fonjatok be csontfuvolák dalával: 
könnyű  szívvel lépjek a ciprusok közt 

antik  ütemre.

TOMPA ISTVÁN

„T egnap” üzenetei (4 )
Ott válik okiratban rögzített 

ténnyé, hogy megszülettünk, 
ott rögzítik a hivatalos nagy
könyvbe, hogy megnősültünk 
vagy férjhez mentiünk, ott bo- 
csájtják ki a nélkülözhetetlen  
bizonylatot, am ivel örök nyu
galomra helyezhetnek, ha e l
költöztünk az élők világából.

Születéstől a halálig nyil
vántart bennünket, engedélyez 
számunkra valamit, vagy elu
tasítja kérelmünket. Akkor is 
jelen van hétköznapjainkban, 

ha számot sem adunk magunk
nak róla, ha létéről ideig-óráig 
megfeledkezünk. Hiszen 'ó- 
részt rajta múlik, hogy mi
lyen az utca képe, mi és ho
gyan történik iskoláinkban, 
hogyan bánnak velünk, ha 

megbetegszünk vagy éppenség
gel kórházba kerülünk m i
ként „működik“ a település, 
melyben lakunk, folyik-e a 
viz a csapból, elviszik-e vagy  
sem  a szemetet a kapunk a- 
l ó l . .  .

Ne folytassam, nyilvánvaló, 
a  helyi hatalomról, közigazga
tásról van szó.

Ügy tűnik nyitott kapukat 
döngetne, ki azt igyekezne b i
zonyítani, ezen a téren nem 
csak üzen a „Tegnap“, hanem  
jórészt egyszerűen átvonult, 
átmentödött a mába. Csak sá
padt, erőtlen kísérleteket tesz 
arra, hogy másmilyennek mu- 
ta'.kozzon a nyolcvankilenc 
decembere előttihez képest. 
A  tábla és felirat változott 
meg a főbejáraton, helyi v i
szonylatban a szekházak köl
töztek körbe, hogy másként el
nevezett hivatalokban csak né
mi keresgélés után bukkan
hassunk jórészt ugyanazokra 
az emberekre. Azzal, hogy a- 
zonos beosztott közigazgatási 
vagy gazdasági hivatalnok vég
zi hajdani munkáját, nem is 
lenne még nagy baj, feltéte
lezhetően jobban végzi, mint 
akit csak a változtatás öncélú 
szándékából helyére tenné
nek.

De ajánlatosnak tűnik alapo
san körüljárni valóságunknak 
ezt a szeletét, nem a politoló
gia. sem a szervezéstan szá
raz szakszerűségével, hanem a 
múlt árnyaitól szabadulni a- 
karó társadalmi igény kissé 
talán sommásan ítélkező á l
láspontjáról. Annál is inkább, 
mert, ha igaz, ezekben a kér
désekben néhány hónap múlva 
az ország felnőtt népe meg
mérettetik. Eldől, képesek le 
szünk-e valóban közösségi ér
dekeket kifejező s az egész 
lakosságot szolgáló helyi ha
tóságokat kialakítani, vagy pe
dig a visszahúzó erők aka
rata érvényesül, s a mai „sa
játos demokrácia“ meghosz- 
szabbításaként a félrevezetés 
és látszategyenlőség hagyomá
nyait folytató torzszülött ve
szi át a helyi uralmat.

Ahhoz, hogy pontosabban 
meg tudjuk fogalmazni, mi az, 
am it a jövőben nem akarunk, 
a ma s Tegnap jelenségei kö
zötti összehasonlítás minden
képp hasznosnak tűnik.

Azonosságok m ellett ugyan
is lényeges különbségeket is  
felfedezhetünk. S hogy dol
gunk ne legyen egyszerű, még 
a különbségek előjele, iránya 
sem mindig egyértelműen ked
vező vagy kedvezőtlen.

Könnyebbség kedvéért kezd
jük olyan közismert, alapve

tő különbséggel, mely vilá
gosan előremutató, s ha min
denképpen derűlátónak aka
runk mutatkozni, némi re
ménykedésre jogosít.

„Tegnap“, mint tudjuk, úgy 
volt, hogy a közigazgatást, 
helyi ügyintézést a „Tanács“ 
végezte. Közoktatásnak, egész
ségügynek, városgazdálkodás
nak, építésügynek stb., a he
lyi hatalom minden tevékeny
ségi területének megvolt a 
maga hivatala, a szükséges 
személyi állománya, „gazdája“ 
és főnöke, felelős tisztségvise
lője. Ezeknek egy része állí
tólag szakember volt, megfe
lelő egyetemi, főiskolai okle
véllel. De saját hatáskörük
ben fontosabb döntéseket nem  
hozhattak és hajthattak végre, 
vezető beosztásban dolgozó 
személyek kinevezésére vagy 
felmentésére vonatkozólag kü
lönösen nem.

Mert egy másik épületben 
(vagy csak egy másik em ele
ten), m egfelelő őrség által 
biztosított, nehezebben meg
közelíthető, csendesebb folyo

sókon ügyködött és felvigyázó tt 
a valóságos hatalom, melyet 
röviden úgy neveztek: „a 
párt“.

A csendes folyosók valam e
lyikéből nyíló szobában ott 
székelt a „tanácsi“ ügyosztály, 
tevékenységi terület „pártvo
nalon“ működő felelőse, gaz
dája, „instruktora“. Fontosabb 
ügyekben ajánlatos volt már 
előre „tájékoztatni“, kikérni 
a vélem ényét az előterjeszten
dő — esetleg szigorúan szak
mai jellegű javaslatokhoz 
megnyerni jóindulatát. Hiszen 
az illetőnek, ha már oda tet
ték — nyilván, személyes vé
leménye, álláspontja v o lt

A legkisebb mértékben sem 
zavartatta magát a ténytől, 
hogy az illető kérdéshez leg
jobb esetben annyit ért, mint 
az utca bármelyik embere. Ö 
igenis tudni vélte, hogy mit 
és hogyan kell csinálni. Vé
letlenszerű, személyes indo
koktól vezéreltetve kegyeket 
gyakorolt, vagy elmarasztaló 
ítéleteteket hangoztatott a 
„Tanács“ rendszerébe tartozó 
alkalmazottak egyikével, vagy 
másikával szemben. Legtöbb
jük — akár nő volt, akár fér
fi —, szinte egyenruhaként 
viselte az „aranykor“ párt- 
aktivistáinak pökhendi fö
lényeskedésből, modortalan- 
ságból és műveletlenségből 
ötvözött magatartását.

Ha aztán nagylelkűen úgy 
döntött, kedvezően vélem énye
zi a „Tanácsiak“ által java
solt megoldást, az járhatta to
vább a maga útját, míg el
jutott a helyi hatalom csúcsai
ra, hol állami és pártszervek 
közti „perszonáluniót“ megva
lósítva, a titkárok, kik egysze- 
mélyben elnök és alelnökök 
voltak — elhatározták, hogy 
a kérdéses ügyben így, vagy 
amúgy legyen. S míg a ket
tős hierarchia bonyolult te- 
kervényein haladtak a többé- 
kevésbé szakemberek készí
tette javaslatok, minél maga
sabb szintre jutottak — ritka 
kivételektől eltekintve —, an
nál kevesebb szakértelememel, 
annál dölyfösebb voluntariz- 
mussal jellem ezhető közületek 
ítélkeztek fölöttük. Mellesleg, 
hogy a megyei, városi ,,per- 
szónáluniót“ megvalósító fő

emberek semmi kétséget se 
hagyjanak a tekintetben, hogy 
két funkciójuk közül melyiket 
tartják fontosabbnak, maga- 
sabbrendflnck, székhelyük ki
zárólagosan az őrzött, csak be
lépési engedéllyel megközelít
hető pártszékházban volt.

MOLNOS LAJOS

K i t a r t á s

ANNO 1991

Joggal vélheti az olvasó, 
minek ezekben a sokak által 
ismert, rosszagú helyzetek, 
viszonyok em lékei között tur
kálni? Mentségül csak annyit, 
a hatalmasak idült, kártékony 
kontársága ma is nagyon vál
tozatos formákban nyilvánul
hat meg, érdemes ráfigyeln i. . .  
Így volt tehát, megkettőzött, 
már csak fenntartási költse, 
geit tekintve is kétszer olyan 
drága helyi hatalom. A kis
sé parlagi mondás szerint: 
„Dupla költség, fele élvezet.“ 
Minden állami tisztviselő 
vagy ügyosztály tevékenysé
gét egy-egy dilettáns, sokszor 
agresszív pártaktivista v i
gyázta. így persze nemcsak 
nyomasztóan költséges. ha
nem lassú, nehézkes, haté
konyság nélküli lett a helyi 
vezetés, a rossz, embertelen 
döntések melegágya.

ím e a tény, amin örvendez
hetünk, nyolcvankilenc de
cembere óta: ez a kártékony, 
kettős ügyvitel megszűnt, az 
államgépezet döntéseit nem  
cenzúrázza (legalább is nyil
vánosan nem) állami költség, 
vetésből pénzelt pártaparátus.

A megyefőnök prefektus 
dönt, gyakorlatilag egyszemé- 
lyüen; városon, falun a pol
gármester. Az ügyvitel így 
persze nagyon felgyorsulhat.

Hogy igy sem jó? Mert ez 
újfajta veszélyeket rejt magá
ban?

Erről majd talán a követke
zőkben.

„A BZ/3/7-es területről bi
zonyos idő óta semmiféle 
megfigyelői jelentést nem ka
punk — mondotta a Kitűnő 
Megfigyelőnek a Hatósági Fő
nök. — Mintha nem is lé
tezne ez a település, s ha 
mégis igen, mintha nem tör
ténne ott semmi gyanús, meg
figyelni és jelenteni való. 
Holott, s ha valaki, hát a 
Hatóság tudja, hogy minden
hol és mindig történik va
lami gyanús, megfigyelni és 
jelenteni való. És rendszerint 
ott történik a legtöbb gya
nús és közveszélyes, belátha
tatlan következményeket el
indító dolog, ahol látszólag 
soha és semmi nem történik. Ez 
olyan tény, amin fölösleges 
vitatkozni. A BZ/3/7-es te
rületen látszólag már nem  
történik semmi, ami egyértel
műen azt bizonyítja: igenis, 
valami veszélyes, gyanús tör
ténik ott. Valami nagyon gya
nús, nagyon rendkívüli és 
nagyon v e szé ly es! ...“

A Kitűnő Megfigyelő hét 
közepén, csütörtökön, nem  
sokkal déli tizenkettő után ér
kezett meg Bodzásra. vagyis 
a BZ/3/7-es „területre“. A 
hegyi falucska csendes volt, 
nyugodt és derűs, mint egy 
régi, elfelejtett temető. A  
Kitűnő Megfigyelő végigballa
gott az egyetlen utcán. Figyelt. 
Megfigyelt. Mindent; „Min
den kapu bezárva. Minden

*

Pongrácz Antónia: Páva

ház ablaka bedeszkázva. Még 
egy kódorgó kutya sincs se
hol. Gyanús!“ — jegyezte sza
porán gyufásskatulyáni jegy
zetfüzetébe. Némi gondolko
dás után még ezt írta: „Fe
lettébb gyanús!!!“ (Három 
felkilátójellel és vastagon alá
húzva.)

Az utca felső, erdő felöli 
végén hatalmas betonvályú 
volt, amelybe jó vastag csö
vön folyt, zubogott a gyön
gyöző, hideg víz. Jót ivott, 
megmosakodott. Ősz eleje 
volt még, nyárias meleg. 
Megizzad*. Leült a betonvá
lyúra. Gondolkozott. Homlo
kát ráncolta. „Miért van 
szükség itatóvályúra és jó hi
deg, ízletes vízre, ha senki 
sem lakik itt?!“ — jegyezte 
le aztán, jó vastag felkiál
tójelet téve a kérdőjel után. 
„Gyanús! Gyanús“ M inden  
nagyon gyanús!!!“ (Három fel
kiáltójellel és vastagon alá
húzva.)

Az éjszakát egy ajtó nélküli 
csűrben töltötte, poros, régi 
szalmán. Fáradtan, leverten 
ébredt. Minden porcikája fájt.

Egész nap figyelt, megfi
gyelt. Estefelé megírta az el
ső Megfigyelői Jelentést: 
„Látszólag senki sem lakik a 
BZ/3/7-es területen. Még egy 
kódorgó kutya sem. A kapuk 
zárva. Az ablakok bedeszkáz
va. De! Az utcai itatóvályúba 
egyfolytában folyik a hús, jó
ízű víz, egy jó vastag csőből1 
Miért kell beton itatóvályú 
és friss víz, ha senki sem la
kik dtb?! Mindez •'feíeíítébb 
gyanús! Ha senki sem lakik 
itt. nem kell itatóvályú sem. 
Folytatom tehát a megfigye
lést. Zerge 2.“

A jelentést betette egy bo
rítékba, leragasztotta, meg
címezte, felbélyegezte a borí
tékot és bedobta (az ugyan
csak bedeszkázott ablakú) 
iskolaépület falán található, 
rozsdaette postaládába.

A kövekeaő napon ezt ír
ta a jelentésébe: „Jól gyaní
tottam, hogy ez a kihaltság 
csak látszólagos. A tegnap 
este ugyanis felfedeztem egy 
félreeső házikót az egyik 
elvadult kert mélyén. És kit 
találok ott?! Egy egyént. 
Egy torzonborz, lesoványo
dott. csimbókos egyént. Meg
próbáltam szóbaelegyedni vé
le, de inem sok sikerrel. Az 
egyén, úgy vélem, egy kicsit 
dilis. Titokzatoskodott, gyana
kodva nézett rám, s egy ap
ró füzetecskébe firkált foly
ton. Végül is sikerült any- 
nyit kihámoznom a zagyva- 
ságaiból, hogy azt képzeli 
magáról, hogy ő egy kitűnő 
megfigyelő, bizonyos Zerge 1. 
akit azért küldtek ide (talán 
a mi Hatóságunk? — ámbár 
ez nevetséges, sőt, hihetet
len, hogy a Hatóság ilyen e- 
gyéneket bárhová is küldjön 
megfigyelni!) — szóval, hogy 
ö azért van itt, hogy mindent 
megfigyeljen és azonnal je
lentsen. A végén még elkez
dett faggatni, hogy mit kere
sek itt, ki vagyok, melyik az 
én házam, hová és miért búj
tak el a többiek satöbbi? 
Persze, hogy nem válaszoltam  
egyetlen kérdésére sem. Nem
csak azért, mert láthatóan 
eszelős, féleszű ez az egyén, 
de azért sem, mert én is

pont ezeket a kérdéseket a- 
kartam feltenni neki. De 
nem teszem fel, mert nincs 
akinek. Most már határozot
tan egyre gyanúsabb lesz itt 
minden. Eligazítást várok e 
rendkívüli helyzetre való te
kintettel. Zerge 2.“

Később, mikor elfogyott 
minden konzervje s az utol
só darab kenyere is, gyümöl
csöt evett. Boríték és bélyeg 
fogytán a jelentéseit egy 
vastag füzetbe írta .

Egyik nap ezt jegyezte le:
„Ma kénytelen voltam tet- 

legességre folyamodni. Ugyanis 
az a bizonyos, felettébb gya
nús egyén, akiről már jelen
tést tettem, s aki, vélemé
nyem szerint, nem bolond, ha
nem csak megjátssza, holott 
valakiknek, ki tudja, kiknek 
az ágense, s valami szörnyű, 
veszélyes tettre, gazságra ké
szülnek, összeesküvést forral
nak. Majd utánanézek én, 
hogy mit, ha addig élek is! 
Szóval, ez a rendkívül ravasz 
és veszedelmes ügynök már 
rég az ideje, hogy állandóan 
utánam szaglászik, bárhová 
megyek, utánam settenkedik, 
még éjszaka is a csűr körül 
ólálkodik, a körül a csűr kö
rül. amelyben ideiglenesen 
tartózkodom. Többször meg
próbáltam elkapni, szóra bír
ni. színvallásra kényszeríteni, 
esetleg őrizetbe venni, de 
sohasem sikerült. Rendkívül 
fürge is, ahhoz képest, hogy 
milyen girhesnek néz ki. Az 
a gyanúm, hogy ez a girhes- 
ség is csak álcázás; valakik 
titkon élelemmel látják el. 
Próbáltam ezt is kideríteni, 
de még nem sikerült, mert 
a fickó rendkívül óvatos, kö
rültekintő, agyafúrt, ravasz és 
veszedelmes. Na, de ma sike
rült elkapnom. Szóra ugyan 
nem tudtam bírni, de alapo
san megraktam. Alig tudott 
elvánszorogni. Bár lehet, hogy 
ezt is csak megjátszotta. Nagy 
színész is. nemcsak veszedel
mes. Újabb utasítást várok. 
Zerge 2.“

„A BZ/3/-es területről bizo
nyos idő óta semmiféle meg
figyelői jelentést nem kapunk
— mondotta a Hatósági Fő
nök a Kitűnő Megfigyelőnek.
— Mintha nem is létezne ez 
a település, s ha mégis léte
zik, mintha nem történne ott 
semmi gyanús, megfigyelni és 
jelenteni való. H olott. . . “

A Kitűnő Megfigyelő (Zer
ge 3.?) hét közepén, csütörtö
kön érkezett Bodzásra, vagyis 
a BZ/3/7-es „területre“. Nem  
sokkal déli tizenkettő után. A 
falucska csendes volt, nyugodt, 
derűs, mint egy régi, elfelej
tett temető. A Kitűnő Meg
figyelő végigballagott az e- 
gyetlen utcán. Friss volt, tele 
energiával, lelkesedéssel, ön
tudattal. Ment. Figyelt .Meg. 
figyelt. „Minden kapu bezár
va. Minden ház ablaka be
deszkázva. Még egy kódorgó 
kutyát sem látni. Gyanús!“ — 
jegyezte szaporán gyufásska
tulyáni jegyzetfüzetébe. Némi 
gondolkodás után még ezt is 
beleírta, vastagon aláhúzva, 
három felkiáltójellel: „Felet
tébb gyanús!!!“

Az utca felső, erdő felőli 
végén hatalmas betonvályú. 
M egállt Jót ivott a friss, 
gyöngyöző vízből, amely a 
vascsapból zubogott a vályú
ba. ő sz  eleje volt még. nyá
rias meleg. Megizzadt. Hát 
megmosakodott. Aztán leült a 
betonvályúra. Homlokát rán
colta. Figyelt. Megfigyelt. És 
gondolkozott. . .

Kolozsvár, 1991. jún ius 20.
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LÁSZLÓFFY CSABA

A Z  Á L D O Z A T V Á L L A L Á S  
S Z O N E T T J E
Elfogyott a régi nótánk 
el a mii i>; — húzhatsz frankó 
módra mint Pista a Dankó 
üres házban ül a csótány
Nyugat után hét arasszal 
három korgással előtte 
Babszem Jankó hátul lőtte 
tűzhelyen bili marasztal
serceg a düh mégse félünk 
legfeljebb a haladástól 
kaphatunk frászt: miből élünk?
holttengeri konzerv holt ár 
nyugi heringek! ruhástól 
vár az áldozati oltár

H O N I  D I L E M M A
mennyit nyomunk a 
latba?
(világnak fél fa 
latka)
türelem torzsa 
fogytán
tenzsebedből is 
lop tán
kezed mióta 
nincsen 
többé totál b i
lincsben
hiányod másnak 
hoz csak
esélyt kriptaként 
roskad
benned a jövő 
képe
s űzötten majd meg
tépve
honvágy halálra 
rettent
mint vadász élő 
flekként

Életfa

Még hányszor 
akarják megírni ?

Amilyen gyakori a sürgető, 
türelmetlen kérdés az olva
sók levelező rétegéből, hogy 
„mikor fogják már végre (ízt 
megírni“ — s ez az az gyak
ran olyasmi, amit csak a leg 
utóbbi két évben hetvenhét
szer megírtak, ugyanolyan 
gyakori a másik, nem ke
vésbé türelmetlen kérdés: 
„hányszor akarják ezt még 
megírni? Hány bőrt akarnak 
egy rókáról lenyúzni? Min
denkinek már az orrán jön
nek ki ezek az örökzöld dal
lamok!“ Különösen, hogy 
egy külön, divatos kifejezés is 
született erre: Lerúgott csont! 
Ezt igyekezett minden jól for- 
go’ódó félóránként elsütni.

És olykor, némi joggal; ha 
azt vesszük, hányszor írták 
már meg, hogy: a városi fő
mérnök elrendeli, hogy a 
szennycsatornákat vezessék 
nyílt folyóvízbe, s utána le 
tagadja; hogy: a „látványos
ságok“ műsorváltozásait túl 
k sin  közük; hogy: a tehet
séges gyerekekkel túl sokat 
foglalkoznak a többiek rová
sára' hogy: a tehetséges gye
rekekkel nem foglalkoznak 
eleget a többiek javára; más
kor meg kiderül az „unos- 
untalan elhangzó bölcselke
dés“, éppen huszonhét évvel 
ezelőtt jelent meg „lapunk
ban“ utoljára, míg az ő „lap
jukban“ is legalább tizenhat 
éve; az ilyenkor postázott 
tettenérö vigyorok sokszor 
visszatartják az írkászok egy 
Vészét attól, hogy legalább 
négyévente visszatérjenek a 
fontos tárgyakra; ezzel szem
ben az irondúszok másik 
csoportját annál inkább ser
kentik arra, hogy újból és új
ból, évente legalább négyszer 
ne győzzék szóvá tenni, hogy 
„még mindég vannak közöt
tünk egyesek“ . . egyesek, 
akik nem akarják már végre 
megérteni“ ......... akik képtele
nek annak a belátására, 
h ogy . . .“

Azt, hogy éppen négyéven
te, nem véletlenül mondom, 
mivel mondhatnék négy-öt, 
vagy öt-hat éventét is. mégis 
azért ragaszkodom a négy
hez, mert (ezt valóban, csak 
az elmúlt években is megír
tam már legkevesebb egyszer) 
a négy  a legfon'osabb anti- 
szám; a tagadás száma: a 
szintézis visszavonása; nesn 
véletlen, hogy nyelvünkben 
félreértés elkerülése végett 
nemcsak a hazai magyar, ha
nem minden magyar nyelv
ben) a negyedik  a tagadás 
szavával kezdődik, azzal, 
hogy ne- 'vagyis: NE!), s ez 
így van még talán egy-két ro
kon és óindián és távolkele
ti nyelvben is; s már régen 
megfigyeltem, hogy minden 
negyedik évjárat nemzedéki 
tulajdonságai homlokegyenest 
ellenkeznek minden elsővel; 
rám nézve végzetessé azon
ban e négyes szám a moziba- 
járás terén vált, ugyanis

négyéves koromtól kezdve 
egyre gyakrabban, hosszú 
éveken át hetente legalább 
kétszer jártam moziba, hegy 
harminckét éves koromra rá
jöjjek: az emberiség négy
évente újra gyártja és újra 
nézi ugyanazokat a filmeket, 
csak mindég más címen és 
egyre rosszabbul. Ezért az 
utóbbi harminc évben üsz- 
szesen háromszor mentem jó
szántamból moziba és három
szor hatalmi szóra, de —• áll
junk csak meg, végül is nem 
erről akartam beszélni; hanem  
arról, hogy az idősebbeknek 
talán úgy fog tűnni, század- 
szőr hallják“; mégis, objek
tíve ki lehetne mutatni, va
lamit nem elégszer írtunk 
meg; nem annyira, hogy min
den évjárat és nemzedéki 
csoport tudnia ki legyen töm 
ve vele . . .

Mindenesetre annyiban kap
csolódik a kérdés a mozihoz, 
hogy a mi kis városunkban a 
mozi előtt vagy húszegyné
hány éve felavattak, illetve 
létesítettek egy szökőkútat; 
más kérdés, hogy azóta a csö
veket megette a rozsda, a 
száraz medence összerepede
zett, de akkor, az indulás 
pillanatában a víz háromféle 
módon is tudott ugrándozni 
s ezt húsz másodpercenként 
váltogatta: hogy minden víz
köpő működött, hogy este szí
nes fények is közreműködtek; 
a medencében vízinövények is 
virítottak s nagyon kellemes 
permet szóródott szét a mozi 
előtti aszfaltra, ha meglen
dült a nyáresti sze llő . . .  A 
legfontosabb lényeg azonban 
az volt, hogy egy néhai ba
rátom, végtelenül művelt, ze
neileg is képzett, minden té
ren kifinomult, nyelveket tu
dó tanulmányíró, tetten ért, 
amint bámulom a szökőkút 
nyíló-csukódó vizrózsáit, és 
wagneri fölénnyel rámharso- 
názott: „Csak nem vagy ké
pes itt bámészkodni ezen 
a . .. tudod, te, kérlek, hogy 
Verszájban h ..

Nem hagytam befejezni. Át
mulattam a túlsó oldalára a 
szökökútnak: „Látod azt a 
rongyos kartonruhás, gebe
nénit a csapzott ősz hajával? 
Tu^od-e, hogy jelentős réte
gek számára városunkban 6 
A  szépség hordozója, mert mű
virágokat árul, és különösen a 
papagájszínekre festett árva- 
lányhaj-utánzataival hódit? 
Szóval, tudod-e, az előbb ott 
álltam mellette diadalmasan 
mosolygott a szökökútra és azt 
motyogta, hogy: ..Verszájban» 
izé. Verszájban“ • ...?

Barátom a párhuzam folytán 
megsértődött.., Hát ha még azt 
is tudta volna, hogy nekem az 
a Habókos Ibolya néni ro
konszenvesebb. mint ő . . .  
Mert mindég kétféle jólértesült 
ember van . . ., az első gyö
nyörben izzvn-izzadva lelken
dezik, ha egy gondozott v i
rágágyást lát és Verszájt, Ver-

szájt kialt, esetleg Verszaii- 
leszt, és büszkén néz körül; 
íme. ü tudja; ő fel van zár
kózva a nagyvilághoz; az ii 
kezében is ott az Egyetemes 
M érték. . . .  a másikból az iz
zadság viszont gúnnyal keve
redve p a ta k zik ... H! H e h !...  
E z t! ...  Bah! Mit tudjátok ti! 
Mit tudjátok ti, hogy Verszáj
ban . . .  ez nektek Verszáj? még 
szájverésnek is kevés. B ez
zeg! ..  .

A kétféle jólértesült közül 
azért, ha választanom kellene, 
mégis inkább az elsőre sza
vaznék . ..  mert az legalább 
őszintén hisz benne, hogy egy 
ici-pici Versa!lie,-ra azért a- 
dott esetben persze, mi is ké
pesek lennénk, és legalábbis 
megpróbálkozunk vele. A má
sodik azonban sziszegve, fújva, 
köpködve prófétaija, ' hogv 
m i. . . nem valók vagyunk 
semmire, ezzel egyszer s min
denkorra vessünk sz á m o t... 
mindenekelőtt művészet nem 
való nekünk, aztán irodalom, 
aztán a többi sem . . .

Az utóbbi esztendők lelkiis
mereti-szabadság áramlatainak 
jóvoltából gyakran olvashatni 
balkáni világfiak vagy napke
leti bölcsek (értvén alattuk szo
ciológust, történészt, exegétát 
és exetrákol) leírásait vihar
vert fajtánkról; hogy miért is 
nem érdemeljük meg azt a kis 
európai helyet a világNap n- 
latt, de mindezek, mindök k ö 
zeiébe sem érnek hatékony
ságban, elszántságban és gyű
löletben a saját sz“plelkeink- 
nek, akik saját nyelvünket, 
történelmünket, saját lelkün
ket nyafogják, nyávogják, pi- 
házzák meg, mert valahol v a 
lamikor az" tanulták, azt vet
ték észre, hogy sic itu r ad 
astra, a dicsőséghez, előlépte
téshez, tudományos és irodal
mi karrierhez, alapítvány; dí
jakhoz, meghívásokhoz (kül- 
fö'di tud. munkaközösségek
be. színházi fesztiválokra és 
szimpozionokra) csakis úgy le
het hozzájutni, ha feltárjuk, 
kimutatjuk, leleplezzük, hogy 
mindent csak „kölcsönöztünk“, 
átvettünk, és soha semmiben 
nem volt igazunk, elfogultak 
voltunk, türelmetlenek, disz
kriminánsuk, és csak azért 
gyűjtöttünk mindenkit ma
gunkra, hogy ezeket az alat
tomos tulajdonságainkat ki
élhessük.

Lerágott csont. bizonyára 
nagyon is az. Mégis, kezdem  
megérteni, hogy miért nem  
szereti az emberiség, hogy 
valaki a saját hazájában le 
gyen próféta. Azért, mert e- 
löbb-utóbb minden próféta a 
saját hazáját — lerágott csont
ként hagyná hátra . . .

Alapítványi Alapító Okirat

1. ) Az alapítvány neve: Organa Transsylvanica A lap ítvány

2. ) Az alapítvány székhelye: 6000 K ecskem ét, Szabadság tér 7. (Kodály Iskola)
3. ) Az alapítvány célja: Az erdélyi orgonák megőrzése, felújítások és állagmegóvásuk 
anyagi támogatása; az erdélyi orgonaépités és orgonamüvészet segítése. Az alapít
vány ezzel is elő kívánja segíteni az Erdélyben élő népek kulturális örökségének 
megőrzését, az ott élő népek közös hasznára.
4. ) Az alapítvány működési formái:
Az alapítvány által pályázat útján vagy anélkül kiválasztott orgonák felújításának, 
állagmegóvásának vagy építésének részbeni vagy teljes finanszírozása, az alapít
vány céljait szolgáló orgonahangversenyek támogatása, orgonaépítők képzési, to
vábbképzési költségeihez való hozzájárulás eseti jelleggel vagy ösztöndíjként, or
gonaépítő műhely létrehozása. Az alapítvány ezen kívül működését kifejtheti más 
formában is, amely alkalmas az alapítványi célok megvalósítására.
5. ) Az alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, nemzeti, hitbéli vagy egyéb 
kizárólagosságtól és működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönbözte
tését származásuk vagy az alapítványi célokat egyébként elfogadó nézeteik alapján.
6. ) Az alapítvány határozatlan időre létesült, sem az alapítvány, sem a csatlakozó 
befizetések nem vonhatók vissza. Az alapítvány kezelőjének jogában áll azon.* n 
egy esetleges másik alapítványhoz csatolni az alapítványt és ezzel egyidejűleg az 
alapítvány megszűnését megállapítani, amennyiben az esetleges másik alapítvány 
az alapítványi célok elérését jobban szolgálja
7. ) Az alapítvány vagyona:
7.1. ) Az alapítvány induló vagyona 36.000 Ft. amelyet az alapítók bocsátanak az ala
pítvány rendelkezésére az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül, a kü
lön alapítói határozatban megjelölt összegekben.
7.2. ) Az alapítvány nyitott. Az alapítvány fenntartás nélkül elfogad minden belföldi 
vagy külföldi, névvel vagy név nélkül tett további pénzbefizetést, amelyet a később 
csatlakozó befizetők (adományozók) az alapítvány javára megkötés nélkül tesznek. 
Ha az adományozó kéri, úgy nevét és az összeget az alapítvány titkosan kezeli. 
Egyébként a jelentősebb adományt nyújtók nevét és az összeget az alapítvány illő 
módon közzéteszi.
7.3. ) Ha az adományozó az alapítványi célok közül kifejezetten csak egyes, általa 
kiválasztott célokra kíván támogatást nyújtani, úgy az alapítvány ezt az adományt 
köteles elkülönítetten kezelni és csak a megjelölt célokra használhatja fel, a 7.5. 
pontban irt megkötéssel. Ha az adomány a megjelölt célra a célnál szereplő ha
táridőben, ennek hiányában pedig két éven belül nem használható fel, úgy az is
mert adományozónak jogában áll további két hónap alatt új célt megjelölnie. En
nek hiányában az adomány a 7.2. pont szerinti általános adományként kerül fel- 
használásra.
7.4. ) Az egyes alapítványi célokon belüli további különleges kikötéseket az alapít
vány csak akkor tud figyelembe venni, ha az adományozóval erről előzetesen kü
lön megállapodott.
7.5. ) Az egyes részcélok megnevezésével címzetten nyújtott adományokból is azon
ban az alapítvány legfeljebb 15’ Vöt jogosult a címzéstől eltérően, az alapítványi 
célokon belül legjobb belátása szerint felhasználni.
7.6. ) A nem pénzbeli felajánlások elfogadásáról az alapítvány dönt.
7.7. ) Az adományozók kérésére részükre az alapítvány az adomány jelentőségéhez 
mért reklámot biztosit, amennyiben ez nincs ellentétben az alapítvány céljaival.
7.8. ) Az alapítvány másodlagos jövedelmeit (vállalkozói nyereség, kamat, stb.) az 7.2. 
pont szerinti általános adományként használja fel, kivéve ha az adományozó a cím
zett adomány tőkeként való lekötését rendelte a 7.3. és 7.4. pontok szerint. Ebben 
az esetben a tőke hozad ’kaa tőkével azonos elbírálás alá esik.
8. ) Az alapítói és kezelői jogokat az alapitók ezennel véglegesen átruházzák az ala
pítvány kuratóriumára, a 9. pontban írt megkötéssel.
9. ) Az alapítvány kezelése:
9.1. ) Az alapítványt kuratórium kezeli. A kuratórium 7—11 tagból álló testület. Tag
jai közül elnököt és szükség szerint további tisztségviselőket választ.
9.2. ) A kuratórium félévente legalább egyszer ülést tart. amelyre a tagokat lega
lább nyolc nappal előbb írásban kell meghívni. Ülést tart továbbá 30 napon belül, 
ha azt bármely három tag vagy az elnök indítványozza.
9.3. ) Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Ha ez nem történne meg határidőben, 
úgv az ülést bármely három Tag összehívhatja. Elnök hiányában az ülést a legidő
sebb tag vezeti. Az ülések nyilvánosak. Ae ülés határozatképes, ha azon a tagok leg
alább fele jelen van.
9.4. ) A kuratórium döntéseit általában a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű több
ségével hozza Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Bármely tag ké
résére, valamint a tisztségviselők megválasztásánál a szavazás titkos.
9.5. ) Az összes kuratóriumi tag 2/3 arányú szavazata szükséges: az alapító okirat 
bármilyen módosításához, a kuratórium tagjának kizárásához, az alapítvány meg
szüntetéséhez vagy más alapítvánnyal való egyesítéséhez.
9.6. ) A kuratórium dönthet ülés tartása nélkül is oly módon, hogy az eldöntendő 
kérdést az elnök Írásban küldi meg minden tagnak, akik szavazatukat írásban ad
ják meg a részükre biztosított legalább nyolc napos határidőben. Ha bármely tag 
kéri, úgy a kérdés megtárgyalására ülést kell tartani, ebben az esetben ülés nélkül 
határozat nem hozható. Az ülés nélkül hozott határozatokra egyébként az általános 
szabályok vonatkoznak.
9.7. ) Az alapítvány általános képviseletére a kuratórium által erre felhatalmazott 
tagok és a testület elnöke közül bármelyik két személy együttesen jogosult. A kép
viselők egyes ügyekre nézve képviseleti jogukat átruházhatják.
9.8. ) A kuratórium további működési szabályait maga állapíthatja m°g. Az alapít
vány technikai jellegű, valamint gazdálkodási tevékenységére önálló szervezetet hoz
hat létre vagy külső vállalkozóra bízhatja.
10. ) Kuratóriumi tagság:
10.1. ) A kuratórium tagjai közé egy-egy szem élyt delegál az AQUINCUM Orgona- 
építő és Hangszerész Kft. és a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is
kola. Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola A delf gáltak személyét a de
legáló intézmények maguk határozhatják meg.
10.2. ) A kuratórium további 5—9 tagját a meglévő tap-' k választják maguk mellé. A 
választott tagok megbízatása öt évre szól, a megválasztásuktól kezdődően. A tagok 
úiraválaszthatók. A választás során a kura'óriun jehemsóg szerint vegye figyelem
be a legnagyobb adományokat nyújtó befizetők javaslatait is.
10.3. ) A kuratóriumi tagság megszűnik a tagsági időszak leteltével, a tág halálával, 
lemondásával, a delegált tag visszahívásával vagy a tag kizárásával.
10.4. ) A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazást nem kapnak. Döntéseik elő
készítéséhez külső szakértőket igénybe vehetnek, a szakértőknek díjazás fizethető.
11. ) Az alapítvány gazdálkodása:
11.1. ) A kuratórium a alapítvány célok támogatására egyaránt felhasználhatja az ala_ 
pítvány tőkéjét (kivéve ha ez az adományozó a 7.4. pont szerint kizárta) és an
nak hozadékát is. Az alapítvány működésének hosszútávú biztosítása érdekében, je
lentősebb adományok esetén a kuratórium törekedjen a tőkeérték megőrzésire és 
növelésére, az alapítványi célokkal nem ellentétes vállalkozási tevékenységgel is.
11.2. ) Az alapítvány gazdálkodási tevékenysége nyilvános, a gazdálkodás eredmé
nyeiről a legnagyobb ismert adományozókat külön is tájékoztatja.
12. ) Az alapítással egyidejűleg az alapítók három tagú ideiglenes kuratóriumot je
lölnek ki, amely gondoskodik a teljes kuratórium három hónapon belüli létreho
zásáról.
Budapest, 1991. m árcius 29.
A z  alapítók:
Dávid István 
Dr. Entz Géza 
Lászka János 
Páskándi Géza 
Sára Sándor
Az 1991. március 29-i alapítványi alapító okirat további aláírásai!:
Szokolay Sándor 
Tamási Áro.nné

Számi aszúm
Széman Petre, cont curent personal nr. 7603, emis de CEC Zaláu
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Az, am it m a „ku ltú ránknak“ neve
zü n k , történelmi-szociológiai determ iná
c ió i folytán kom pozit jellegű.

Ez a jelleg oda vezet, hogy e k u ltú 
rá b ó l m indaz a kevés, ami még a szim
bolikus kivetítődés síkján érzékelhető, 
csak értelm iségi rítuskén t van, és nem 
képes hom ogénként hatni, nem képes egy 
■olyan háló generálására, m ely elem eit 
a m indennapi tu d a t szintjén egy egysé
ges és „term észetes“ em blém ába sű rít
hetné. Bene úgy a személyes, antro- 
pom orf „világ“, m in t a szocializáció „ob
jek tív “ szférája esetleges, és egy telje
sen im plicit jellegű, lényegében m etafi
zikai „tarta lom “ velejárójaként van; bár 
kivetülései egyetlen em blem atikus képbe 
sűríthetök, e kép nem  khim aira-szerű, 
■elemei nem egy kulturális  nyelv , nem 
egyetlen idő elem ei; kezelői és fenntartói 
szám ára is szörnyszerü: kentaur, m ely
nél a hibridizáció nem  a form ából adódó 
szükségszerűség, hanem  teljesen vélet
lenszerű , ám történelem m é játszott tö r
ténések m ellékterm éke, olyan lény, 
am ely látszólag egyetlen, élő egésszé fo r
ro tt  össze, mégis illeszkedési pontjain  a 
legkisebb erőfeszítésre kiserken a vér.

A  ken tau r — m in t kép — nem  vala
m ely  lizerginszárm azékoktól hallucináló, 
bagym azas képzelet szülötte, de nem  is 
az ephem erizm usé; ábrázolása ham arabb 
m egjelenik, m in t az első lovas (nomád?) 
és ebben a ludas egy propagandisztiku- 
san steril teológiai gondolkodás. A képlet 
■egyszerű: a kentaurok  eredetileg kecske- 
to tem ű hegylakók, Pán, azaz Pentheusz 
kecske-király népe; feketére m eszelt hel
lenisztikus faun  a lak juk  (kínai!) denevér
szárnyakkal — m ai napig kísért. A rá 
ju k  települő, sa já t ku lturális „felsőbb
rendűségüktől“ (Dionüszosz!) megrésze- 
gü lt indoeurópaiak e nép hatalm i em b

lé m á já t először a pharm akosz (1. bűn-bak) 
ism ertető  jelévé fokozták le, m ajd  meg- 
m iskárolt, a legendásan buja és term é
keny kecske a ttribú tum aitó l megfosztott 
testcsonkját a démonűző koponyája nél
kü l hagyott áldozati ló nyakára fércelték. 
A  lé tre jö tt szekularizált m itikus lény így 
m á r  könnyen volt szám űzhető a civili
záció perem vidékeire, egzoreizálható, 
ignorálható.

* *

A fények, azaz a ráció első századának, 
a  tizenhetediknek egét vérvörös lángok, 
a  nagy boszorkányégetések lángjai vilá
g ítják  meg. E m áglyákon Európa saját, 
évezredes hagyom ányú paraszti k u ltú rá
já t égette meg szimbolikusan. A követ
kező, ha lehet, még világosabb században 
a  tú lfű tö tt ráció fauszti m ám orában fet- 
rengő francia forradalom  a „polgári“ eta- 
tizm us szörnyét nem zette. Ez, tu la jdon
képpeni polgárság nélkül is életképesnek 
biznyulván, a kelet-európai társadal
m akban egy sor apró ken tau rt (nemzeti 
k u ltú rá t)  fattyazott. H erder lelkesítőén 
lelkendező ugrabugrálása a saját szuve
ren itásu k a t az á llam ra testáló, sa já t egyé
niségüket és annak  m inden problem ati
k á já t az állam ra, és annak sikereire épí
tő  nem zetek körül: szim ptom atikus. A 
felfedezett univerzális panacea ugyanis 
a középkelet-európai térség összes nya
va lyá ira  sürgős m egoldást ígért. A kép
le t  gyanúsan egyszerű: felvilágosodás 
(ráció) +  nem zetállam  =  egyetemes bol
dogság, azaz a nem beli em ber megvaló
sulása.

H erder term észetesen tévedett. K étsze
resen  is. Egyrészt azért, m ivel egy olyan 
értékválasztásra alapoz, ami lényegében 
utópikus és sem m ilyen adottságból nem 
vezethető le, hacsak a gondolkodását 
m eghatározó, lényegében késő-középkori 
term észetjog és Rousseau ellaborátum ait 
nem  vesszük „adottságnak“, m ásrészt a 
középkelet-európai „nyom orúság“ nem a 
nem zetikén t felfogott emberi lényeg 
e lárusításából keletkezett, hanem  töb

bek között abból, hogy e társadalm ak 
képtelenek voltak a funkciók oly éles 
elkülönítésére, m int teszem azt a francia 
rendiség. Hogy e képtelenség abból táp- 
lákozik-e, hogy a tizenharm adik-tizenne
gyedik században a gazdaság fejlődése e 
térségben visszahozhatatlanul elakad, 
vagy épp azért van ezen elakadás, m ert 
a politikai funkciók preem inenciájára 
alapozott szerkezetek egy adott p illanat
ban m ár megakadályozzák a minőségi 
váltást? — ez fogas kérdés, akár a tyúk 
vagy a tojás elsőbbségének a kérdése. 
Tény azonban, hogy a differenciálatlan 
szerkezet és az aufklérizm us nászából 
egy olyan képződmény születik, mely 
m int egy bizonyos állatorvosi könyv bo
rító já t díszítő ló a lóbetegségek atlaszát, 
m agán hordozza a feuerbachi negatív

utópia összes szim ptóm áit (1. B retter 
György értelm ezését A  zárt kereskedő  
állam  c. műről). Kétségtelen azonban, 
hogy a funkciók szintjén ugyan diffe
renciálatlan, ám mégis működő szerke
zetek csak felerősítik m indazt a logikai 
botrányt, ami egy rendszeridegen eszmé
nek a rendszerre való alkalmazásából 
adódik.

Felvetődik persze egy kérdés: mi kész
te the t egy hatalm i e lite t arra, hogy te l
jesen idegen eszmék szerint próbálja 
meg átrendezni a bázisát képező társa
dalm i formációt? A gazdasági stagnálás 
még nem  elégséges ok erre, főleg, ha 
nem  párosul katasztrófahelyzetekkel 
vagy kívülről jövő erőteljes nyomással; 
a stagnálás létrehozta társadalm i feszült
ségek azonban épp a viszonylag kis k ü l
ső nyom ás m ellett, a kifele irányuló gaz
dasági m obilitás he lyett társadalm i m o
bilitásban vezetődnek le. Így a hatalm at 
pillanatnyilag birtokló „osztályszerü“ ré 
teg, m ely funkcionális szempontból te l
jesen inform, m eghatározhatatlan, kény
telen oly funkcionális modellek szerint 
integrálni képviselőit, m elyek hosszabb 
távon is legitim álják, s ezen keresztül 
stabilizálják a hatalom ban való részesü
lésüket; és ezért úgy tűnik, semmi se 
drága.

* * *

Ma, mindazok, akiket kissé diszkrim i- 
taníven „keleteurópaiaknak“ nevezünk, 
eszeveszetten rohannának a felé, am it 
hol posztindusztrális társadalom nak, hol 
fogyaszóti társadalom nak, hol piacgaz
daságnak nevezünk, attól függően, hogy 
m ennyire bízunk a rohanásra való ké
pességünkben. Am a legtisztább kopo
nyák, a legbriliánsabb elm ék sem tud 
ják, hogy hogyan is legyen ez a rohanás; 
és itt nem a rohanás intézm ényi techni
káiról, etatizált m ódjáról van szó, hisz a 
szükségszerűség nyom ása előbb-utóbb 
összeeszkabál valam it, de igenis arról, 
hogy a kiindulópontnak tek in te tt társa
dalom ban abszolút ném aságra kárhozta
to tt személyes én m iként élheti meg ezt 
az u ta t, m ely elvezeti esetleg ahhoz a 
társadalomhoz, m elyben némasága ugyan 
csak relatív, de pont ugyanolyan teljes; 
és vajon az úton, ha találni vél bárm i
féle rést, m elyen á tlá tha t e ném aság fa
lán, az ebből eredő varázs nem  lassítja-e 
önnön ellentétébe, nem játssza á t va la
mi iszonyatosan mássá ezt a rohanást?

M ert ne feledjük, hogy az ivanovi pán
célvonatból törődötten, de tagjaiban ta 
vaszi bizsergéssel kikászálódott kentaur 
szám ára nincs is „milyen ú t?“, csak „ki- 
lyen ú t?“. M ert bárm ilyen „kellés“ ab
szolút m egítélhetőségének szempontjából 
a „hogyan élünk?“ és a „m iért élünk?“ 
kérdése lényegét tekintve egy, és rea li
zálása nem  osztható meg az instrum en - 
talitás szem pontjai szerint, m int a 
munka.

A kentaurnak  két szíve és két gyom 
ra  van, de csak egy szája. így esetünk
ben nem alkalm azható a latin  bölcs ana
lógiája, aki a társadalm i funkciókat az em 
beri test funkcióihoz (szerveihez) hason
lító. Társadalm unk szervei nem szerve
sek, sem a hatalm i, sem az egyéb elitek, 
sem pedig a „megalázottak és megszo-

m oríto ttak“, azaz a teljes pauperizáló- 
dás perem én szótlanul és szólítatlanul 
szédelgő „töm egek“ szempontjából, a 
kvázi-em beri (felső) test nyelvi-fogalm i 
szinten még valahogy dekódolható: azon 
— elitként felfogható — csoportok rend
szere ez, m elyek a társadalom  javainak 
redisztribúciójában úgy az irányítás, 
m in t az institucionalizált aktusok so ra
ként felfogott folyam at szintjén még d i 
rek t részt vesznek. Természetesen bizo
nyos szegmentumok lenyúlnak az alsó 
testbe (amolyan interm edier szervek
ként) és elit-voltuk nem  nyilvánvaló, b i
zonyos szinten m ár-m ár m egfoghatatlan. 
Bár teljesen megdöbbentő, de az egész 
konstrukció irányításában a legfontosabb 
szerep nem  az agyé, hanem  a nyelvé, azé 
a predeterm inált ízléstudaté, ami a te r 
m észetes nyelv és a ku ltú rakén t felfog
ható szuprastruktúra-elem ek bárm ilyen 
jellegű összjátékának szabályaként írható 
le (vö. nem zet-tudat). Ez határozza meg, 
hogy m it is zabálna igazán a kentaur, 
amúgy kétpofára, de nem  lehet meg iga
zán az agy nélkül sem, m ert e nélkül a 
második, m élyebben fekvő, és ezért an 
nál vadabban (sauvage) követelőző gyo
m or állandóan üresen korogna, ami m a
ga a katasztrófa. Ha a furázsi ideálisan 
aranykori bőségben, minőségben és vá
lasztékban lenne jelen, nem is lenne ez 
a nyelv szám ára baj, de ne feledjük, 
hogy a kentaurok m indenféle beót meg 
paphlagón szurdokban laknak, csupa pe
riférikus, kedvezőtlen adottságú helyen, 
azaz „keleteurópában“, így a nyelv  á l 
landóan frusztrált, s az alsó gyomor épp- 
csak-hogy tömetik, s akkor is ha lehet
séges, m indenféle szurogátumm al. így, 
bár a felső test a lehetőségek felső h a tá 
ráig virgonc, s az alsótest a szükségsze
rűség szintjén támolyog, a frusztráció 
feloldhatatlan, az agy zaklatott, az alsó 
és felső szív kénytelen teljesen aszinkron 
ritm usban verni. Az állandó stresszben 
levő kentaur nyelvén különleges lepedék 
jön létre: a redistribúcióban részt nem 
vevő szellemi elit. Hogy ez hogyan nem  
vesz részt, és mitől szellemi, a kérdést 
hagyjuk meg az érdem ekben dús Szelé- 
nyi Ivánnak; de hogy van ez az izé, az 
kétségtelen, és hogy a kentaur nyelvével 
(m int instrum entalitással) valam ilyen, 
többnyire inform ális viszonyban tud ja  
m agát elitként érzékelni, esetleg érzé
keltetni, az belátható. E lepedék am bi
valens, úgy az agy, m int a nyelv szem

pontjából: ha megfelelő vékonyságú, és 
nem favorizálja az alsó testnek kedves 
ízek percepcióját, akkor paradox módon 
jótékony, frusztrációcsökkentő jellege 
van. Ha azonban ezt a rendkívül alea- 
torikusan m eghatározható szintet m eg
haladja, azonnal sűrű  harákolással, vala
m ely gyomorba való vissza-nyeietéssel, 
esetleg valam ely radikálisnak szánt 
gyógymóddal kell számolnia; és m inél 
közelebb ju tna  a hangszálakhoz, annál 
inkább. A „gyógykezelésnek“, m int a 
felső test túlm éretezett reakciójának köz
vetlen oka a saját köz-érzetet alig za
varó lepedőkkel szembeni apokaliptikus 
félelem, mely az altest term észetének vi
szonylagos felismeréséből fakad: a felső 
test szempontjából ez instrum entális, de 
ném án instrumentális,«Ugyanakkor a n é 
maságból adódóan az altest önmagát csak 
vegetutivan tud ja  megélni, de azt aztán 
nagyon, a felső test szempontjából fé le l
m etes intenzitással (lásd nemi szervek 
problem atikája, melyről — belül lévén 
még a kentauron — szükségszerűen nem 
beszélünk). Most mi lenne, ha a lepedék 
valam ely morzsája fölfedezné azt a Böl
csek Kövét, ami a vegetatívot oly irány
ba kristályosítaná, hogy ripsz-ropsz, egy
szerre csak kinőne a saját feje, s e lnyar
galna valam ely virtuális Árkádiába, p ri
vát ízlése u tán  legelni? Még elgondolni 
is rossz.

Ernesto Che Guevara, az am atőr 
pénzügym iniszter és profi m ártír sze
rint, m indenféle radikális gyakorlat 
hordozója, cselekvője számára, ha követ
kezetes akar m aradni saját prem isszái
hoz, nem elég együtt érezni a „megala- 
zottak és m egszomorítottak" iszonyato
san am orf tömegeivel, de — közvetlenül 
részt kell vennie a sorsukban. Hogy ez 
hogy lehetséges, anélkül, hogy az egyed 
lenyeletne a második gyomor legm é
lyebb és legsüketebb szegletébe, vala
m int az, hogy ez hol is keresendő, ez ese
tünkben egy igen fura  analógiára ad a l
kalm at, ugyanis eszünkbe ju tta tja  egy 
régi perzsa m iniátor kissé arcimboldeszk 
(hol volt még akkor Arcimboldo!) áb
rázolását: ezen egy ló látható, m elynek 
összes jó tulajdonságát a beleírt állatok 
(agár m int gyorsaság, elefánt m int erő, 
oroszlán m int bátorság, stb.) szem
léltetik; esetünkben a m iniátor á l
tal te le írt térben azonban fu ra 
mód csupa kisebb-nagyobb kentaur fi
cánkolna, m elyek közül a legkisebb 
(amelyikbe m ár nem  írható semmi) egy
beesik a redistribúció legkisebb egységé
vel. És mivel ebbe tényleg semmi reális 
nem írható mór (legalábbis fogalmi szin
ten) tovább, inform ális a kolloidális, az
az a sejtszerűség szintjéig. Na jó, per
sze, a kolloidális jellegű sejtnek is van
nak szervei — ámde ezek a genetikai 
kód á lta l m eghatározott va. amik, és nem 
autonóm  kicsi alsejtek, semmi szem élyes  
nincs bennük. Hogy m indenfajta, fogal
m ilag m eghatárzoható radikalitás, inklu- 
zíve a m arxi „radikális utópia“, mely 
egy lényegében sejtszerű, autonóm em 
ber lété t posztulálja (vö. m indenfajta 
„társadalm i szerződés“ inerens rekurzi- 
vitása), csak az — állagában ugyancsak 
kolloidális — felső test önlegitim álását 
szolgálja, szolgálta, de azt aztán nagyon, 
valam int ha végiggondoljuk azt is, hogy 
az ozmózisként felfogott társadalm i mo
bilitás épp e hagyomáyosan kentaurjel- 
legű társadalm akban volt mindig is a 
legerősebb, akkor arra  kell gondolnunk, 
hogy itt  nem is egyedekből álló (mégha 
annyira diszperzül-kolloidális egyedekből 
álló) valam ik (hatalm i elitek) artiku lál
ják  az egészet, hanem  valami szem ély
telen iszonyat artikulálja  (gondolja) m a
gát a hagyom ány-nyelv pórázán ránga
to tt kiem elt valam iken keresztül. Az 
iszonyatok iszonyata az, hogy m inden
fajta  ism ert fogalmiság lényegét tek in t
ve épp a póráz legerősebb részéből való, 
s így viszonya a személyes énnel a ko
csonya és a laskaszűrő viszonya.

Júliusi évfordulók
1 — 50 éve halt meg Jerzy Hulewicz lengyel író
2 — 30 éve halt meg Louis-Ferdinand Céline francia író

30 éve halt meg Ernest Hemingway amerikai író 
425 éve halt meg Nostradamus francia költő 

90 éve halt meg Theodor §erbänescu román költő
3 — 80 éve halt meg Gazarosz Agáján örmény író

90 éve született Jósé Lins do Rego brazil író
4 — 50 éve halt meg Tadeusz Boy-21eiíski lengyel író

260 éve született António Dinis da Cruz e Silva portugál 
költő

90 éve született Halász Gábor
5 — 25 éve halt meg Berda József

100 éve született Tin Újévié horvát költő
6 — 120 éve halt meg Antonio de Castro Alves brazil költő

90 éve született Stanislaw Rembek lengyel író
7 — 10 éve halt meg Gyergyai Albert
8 — 100 éve született Josef Hora cseh költő

370 éve született Jean de La Fontaine francia költő 
370 éve született Leonora Kristina Ulfeldt dán írónő

9 _  430 éve halt meg Sebald Heyden német pedagógus
10 — 100 éve halt meg Pedro Antonio de Alarcón spanyol író 

25 éve halt meg Gafar Culjan üzbég költő 
100 éve született Salamon László

11 — 125 éve született Richard Beer-Hoffmann német író
60 éve halt meg Karl Halfdan Larsen dán író

12 — 160 éve született Gerhard von Amyntor német író
80 éve halt meg Dimitár Bojadzsiev bolgár költő 
30 éve halt meg Mazo De la Roche kanadai írónő

13 — 175 éve született Gustav Freytag német író
60 éve halt meg Tor Hedberg svéd író 

160 éve halt meg Julius von Soden német író
14 — 150 éve halt meg Budai Ezsaiás

75 éve született Natalia Ginzburg olasz írónő 
175 éve született Joseph Arthur Gobineau francia író

15 — 120 éve halt meg Ján Chalupka szlovák író
240 éve született Gyarmathi Sámuel 
120 éve született Ugo Ojetti olasz író

16 — 100 éve született Luís Fernández Ardavín spanyol író
80 éve halt meg August Harambasií horvát író

17 — 140 éve halt meg F.gressy Béni
30 éve halt meg Olga Fors orosz írónő 
75 éve született Nagy Jenő
80 éve született Viktor Platonovics Nyekraszov orosz író

18 — 150 éve született Louis Petit de Juleville francia kritikus
180 éve született William Makepace Thackeray angol író

19 — 90 éve halt meg Jan Ten Brink holland író
40 éve halt meg Makkai Sándor 

100 éve született Teodor Murö$anu román költő
20 — 130 éve született Am o Einar Christiansen dán író

70 éve született Violeta Zamfirescu román költőnő

21 — 120 éve született Guglielmo Ferrero olasz történész
175 éve halt meg Gavril Romanovics Gyerzsavin orosz 

költő
80 éve halt meg Philippe Monnier svájci író

22 — 80 éve született George Moro$anu román író
75 éve halt meg James Whitcomb Riley amerikai költő

23 — 90 éve halt meg Andriosz Laszkaratosz görög író
80 éve született Ernesto Sabato argentin író 
20 éve halt meg Iulia Soare román írónő

24 — 200 eve halt meg Ignaz von B irn  osztrák író
80 éve született George Iva$cu román kritikus 
30 éve halt meg Alexandru Tudor-Miu román költő

25 — 1260 éve halt meg Otomo no Tobito japán költő
26 — 175 éve halt meg Johan Tordal Brun norvég költő
27 — 150 éve halt meg Mihail Jurjeoics Lermonteo olasz költő

25 éve halt meg Ion Mu$lea román folklorista
28 — 360 éve halt meg Guillén de Castro spanyol drámaíró

180 éve halt meg Heinrich Josef von Coliin osztrák költő 
890 éve halt meg Szu Tung-po kínai költő

29 — 140 éve halt meg Ion Catina román író
30 — 20 éve halt meg Devecseri Gábor

220 éve halt meg Thomas Gray angol költő 
480 éve született Giorgio Vasari olasz író

31 — 140 éve született Emilio De Marchi olasz író
510 éve halt meg Francesco Filelfo olasz humanista.
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FORDULJON BIZALOMMAL A KÉZDIVÁSÁRHELYI 
M U N K Á S  KISIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZET

alábbi egységeihez
— cipészet
— kötődé
— bőrdíszműves
— látszerészet
— gépkocsiszerelés
— asztalos
— gyapjüfésülő és -fonoda
— öngyújtdjavíttí
— köszörűs részleg
— rádió-, tévéjavító
— bőrkabátkészítő részleg
— különböző régi típusú szcmélv- 

gépkocsialkatrészeket árusítunk

K itűnő szakképzett m unkásokkal 
rendelkezünk, kiknek szorgalmas ke
ze alól jó m inőségű ipari term ékek 
kerülnek ki.

Cím: M U N K Á S  KISIPARI TERMELŐ 
SZÖVETKEZET 
KÉZDIV AS ARHELY
Wesselényi út 2. szám  
Telefon 923/6 11 79 

Kovászna megye

H O L
ö Az I- Országos K önyvszalon Poesis-diját Bállá Zsófia 

A páncél nyom ai cimű új verseskötete nyerte el.
*  A H i'e l 10. számában Kolozsvári beszélgetés könyv-  

kadásról, irodalomról c;m alatt Binder István készít inter
jút Dávid Gyulával, a K riterion K önyvkiadó  szerkesztőjé
vel. A lapban egyebek mellett Bogdán László A vadasz 
című prózai írása, valamint Mikó Ervin A dalék  Radnóti 
életéhez  című cikke olvasható.

© A K elet — N yugat 23-as számában Félúton  — igaz
ság és hatékonyság között cím alatt Alain Finkiclkraut be
szélget Gabriel Liiceanuval és Andrei Plejuval. A lap iro
daim] oldalain Tamási Áron Erdélyi társaság című novel
lája, Tóth Mária Szegény kislány vásárol című karcolata 
és Pusztai János Önéletrajza. A szám költője Horváth 
Imre. Obersovszky Gyula, Jancsik Pál, Jánosházy György 
és Gittái István. Cikket közöl egyebek mellett Fábián Er
nő (A  m inőség-elv erejével), Radu Enescu (Intelligcns-e Ro
m an úr?) és Jakab Antal (Bolonyiktól bolsevikig). A  lap 
24-es számának vezércikkét Fábián Imre jegyzi (G yerm ek
áldás). Félúton  — igazság és hatékonyság között címmel 
Alain Finkielkraut folytatja beszélgetését Gabriel Liiceanu
val és Andrei Ple$uval. Tudjálc-e, m i az, hogy Várad?  cím 
alatt Halász Anna közöl esszét. Az irodalmi rovatban ver
set Stecz Lászlótól, Gábor Ferenctől, Hunyadi M ítyástól, 
Dénes Lászlótól és Kibédi Varga Árontól, prózai írást pe
dig Tárczy Andortól, Gallé Gézától, Bogdán Lászltól és Ja
kab Aulaitól olvashatunk. A lap hozza Jászi Oszkár E m 
lékeim ből — szülőföldem en  című írását.

© A pozsonyi Vasásnap  23. számában Markó Béla Szen- 
czi Molnár A lb er t című verse olvasható.

© ötvenkilenc esztendős korában Hódmezővásárhelyen 
elhunyt Grezsa Ferenc József A ttila -d ijas  irodalomtörténész, 
az irodalomtudomány doktora.

© A  H ét 22. számából kiemelendő Szekcrnyés János be
szélgetése Fehér Ferenc filozófussal, politológussal. A szám 
költője Csávossy György és Mircea Dinescu (Csiki László 
és Csordás Gábor fordításai). Cikket, esszét jegyez többek 
között Gálfalvi Zsolt (Eszmecserék után  — és előtt). Fá
bián Ernő (A  levelező Jász: Oszkár-, Bogdán László (Való- 

, ban, m i lesz velünk?!?), Láng Zsolt (Verbunk)_ Szász Já

nos (In m em óriám ) és Lászlóffy Aladár (Erasmus ernyője). 
A 23. szám vezércikkét Shakespeare, az idegen  címmel Gál
falvi Zsolt jegyzi .A lapban folytatódik Szekernyés János 
Fehér Ferenccel készített interjúja (Kelet-Európa esélyei). 
Illyés Kinga m űfaja  cím alatt Barabás István beszélget a 
művésznővel. A lapból megemlítendő Fodor Sándor K inek  
a nevében?, valamint Lászlóffy Aladár Erasmus ernyője  cí
mű írása. Mindkét számban olvasható Szász János immá
ron hagyományossá lett Naplója.

® Június 10-én a varsói Magyar K ulturális In tézetben  
bemutatták Göncz Árpád M agyar M édeia  című monodrá
máját.

® Június 9-én, nyolcvannyolc éves korában elhunyt Clau
dio Arrau, századunk egyik legnevesebb zongoraművésze.

© A Romániai M agyar Szó június 15—16-i számában Cse- 
ke Gábor írók a politikában  — a politika az írókban  cím 
alatt faggatja Csordás Gábor költőt és Koczkás Sándor iro
dalomtörténészt. „Csak azt üzenhetem , hogy a Bethlen K o l
légium  hagyományaira ép ítsük a jövő t!“ címmel Győri] Dé
nes készít interjút a nyolcvanöt esztendős Vita Zsigmond- 
dal, s ugyanitt olvashatjuk az ünnepelt N agyenyedi séták  
című emlékezését is. A szám költője Aczél Tamás. Tamási 
Miklós és Tóth István.

© Pécsett elhunyt Hallania Erzsébet József A ttila -d ijas  
író. újságíró, a Jelenkor  című folyóirat szerkesztőbizottsági 
tagin s rövid ideig főszerkesztője.

® A Sziget című ifjúsági lap június 7-i számában Szűcs 
László és Zudor János A  gondolat szavatossági ideje  cím 
alatt beszélget Sütő Andrással.

•  Praem ium  Im periale-díjja\ tüntették ki Ligeti György 
külföldön elő magyar zeneszerzőt, a kortárs zene magyar 
klasszikusát.

© A szatmárnémeti Északi Színház  Kovács Levente m.v. 
rendezésében június 21-én Kolozsváron is bemutatta Vaszary 
Gábor Babus című háromf^lvonásos zenés bohózatát. Ze
ne: Fornwald László: versek: Szenes Iván; díszlet és jel
mez: Görgényi Gabriella; koreográfia: Valkay Ferenc m.v. 
Szereplők: Fülöp Zoltán. Méhes Kati, Barta Enikő, Bokor 
Ildikó, Szélyes Ferenc, Kovács Éva. Czintos József, Lőrincz 
Erika, Szupviczky István, István István, Tarnói Emília, 
Szélyes Andrea.

MI

AUTÓVILLAMOSSÁGI 
ÉS VILLANYMOTOR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TERMÉKEI:

GÉPKOCSI ÉS TRAKTOR VILLAMOSSÁGI 
BERENDEZÉSEK:
gyújtótekercsek 
elektromágneses kürtök 
feszültségszabályozók 
légnyomáskapcsoldk 
billenő kapcsolók 
ellenőrző lámpák 
villamos öngyújtók
világítás-, irányjelző- és indításkapcsolók 
hidraulikus és pneumatikus megszakítók 
zavarszűrő elemek 
dugaszoló aljzatok és elemek 
biztosító dobozok

MOTOROK

— szinkron villanymotorok
__egyfázisú villanymotorok hűtőszekrények ré-
irr é r é

SEPSISZENTGYÖRGY 
Coastructorilor 2 

Jud. Covasna 
Telefon: 923/1 54 9» 

Telex: 6 82 9»
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OLVASÓINK, ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÖZVETLENÜL IS TERJESZ
TI A LAPOT.

A HELIKONRA — AKAR EGY HÓNAPRA IS — A 
LAP TITKÁRSÁGÁN LEHET ELŐFIZETNI 9 ÉS 14 
ÓRA KÖZÖTT MINDEN MUNKANAPON.
CÍMÜNK; BULEVARDUL EROILOR 2. (A KAPU ALATT 
BALRA) í
HELYI VAGY VIDÉKI ISKOLÁKBÓL BEÉRKEZŐ 
RENDELÉSEKNEK IS ELEGET TESZÜNK.
A NOBEL-DÍJASOK ANTOLÓGIÁJA KIS TÉTELBEN 
TOVÁBBRA IS BESZEREZHETŐ A SZERKESZTŐSÉG
BEN.
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Egy nyári dél álma
Kosztolányi Dezső versének utolsó szakasza: „Már búcsúzol! 

az élet, /  eltávozott a szerelem, /  fáradt sugár mosolygott / a 
gyér, pirosló levélén. / . . .  folytatása a vízszintes L, 9., függő
leges 49. és 14. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A versidézet első sora (zárt betűk: T, A). 
9. A versidézet második sora (zárt betűk: N, D). 14. London 
külvárosa, melynek híres csillagvizsgálójától számítják a dél
körök számozását. 15. Zátony a Korall-tengerben. 16. . .  ,-tyu- 
haja, sose halunk meg! 17. Kilométer. 18. Erkölcstan. 19. Rész
vénytársaság francia rövidítése. 20. . . .  Grey: kalandregény író
nő volt. 21. Tova. 22. Kiváló román tornász volt, most szö
vetségi edző (Dán). 23. Szemközt. 24. Olasz kőolaj-földgáz tröszt.
25. Állj, elsőbbségadás kötelező! 27. Mutató névmás, ez a kö
zeli. 28. Északkeleti, hideg, száraz bukószél. 29. Üresen lóg! 
30. Képlete: H2S 0 4, főként a műtrágyagyártásban alkalmazzák. 
32. Város Németországban, ipari, kereskedelmi, kulturális köz
pont. 34. A régi zsidóknál : templomi szolgálatokat végző sze
mély. 36. Boraikat a poharakból elfogyasztották. 38. Csendes 
este! 39. Goriac román tornásznő személyneve. 40. A sokszo
rosítandó képet pontszerű elemekre bontó finom hálózat.
41. „ . . .  vég kezdete.“ — Shakespeare: Szentivánéji álom.
42. . . .  Nielsen: dán színésznő. 43. Makromolekulájú anyag.
44. Szövetet méretre darabol. 45. Alakzat, összefüggő betűi.
46. Ágynemű külső, lehúzható burkolatai. 47. Guineái állam 
fő volt (nevének folytatása a függőleges 62. számú sorban). 48. 
Azonos mássalhangzók. 49. Az emberiség megváltója. 50. Vá
logató célú tömeges felülvizsgálat. 51. Valaki, valami mellé. 
52. Világospiros, gyenge bor. 54. Hangtalan rím! 55. Rajtaütés, 
angolul. 57. Régi cégtáblákon olvasható rövidítés. 59. Angol

csapat. 60. Újpesti Torna Egylet. 61. Pénzegységünk. 62. Á lló
vizek. 63. Centigramm. 64. Anna . . orosz származású ame
rikai színésznő. 65. Erbium vegyjele. 66. Zuhanyozik. 67. El
avult római pénz. 68. Halle folyója. 69. Türlemesen elvisel. 
71. Épületek megtervezésével és kivitelezésével foglalkozó tu
domány.

FÜGGŐLEGES: 1. Tengeri kikötőváros a Szovjetunióban. 
2 Román származású olasz énekesnő (Virginia). 3. Állati ere
detű tápláléka. 4. Sztána egyik fele! 5. LW. 6. Férfinév. 
7. Oxigén és curium vegyjele 8. Dolgozz hibátlanul (munka- 
rendszer) 9. Angliai város. 10. Egyezkedés. 11. SLA. 12. Sport
eszköz. 13. Romváros a Tigris felső folyása mellett, az Asszír 
birodalom fővárosa volt. 14. A versidézet utolsó sora (Zárt be
tűk: O, T). 18. Véresaiornája. 21. Szicíliai tűzhányó. 23. Ízletes 
húsú tengeri hal. 25. Kényelmes járás. 26. Dél-indiai város la
kója. 28. A m o. . .  Nazarov: szovjet rendező, színész, forgató
könyvíró. 30. A Föld legnépesebb országa. 31. Kellemetlenül 
éles hang hallatása. 33. Eső és por keveréke. 35. Szóváltás. 37. 
Erőssé tesz. 38. Szakismereteken alapuló hozzáértés. 40. A vers
idézet harmadik sora (zárt betűk: T, A). 41. Tíz a harmadik 
hatványon. 43. Nagy kiterjedésű megműveletlen vidék. 44. Posz
tóból készült bű, ujjas, köpenyszerü falusi férfifelsöruha. 
46. -hoz(-.. .)-höz. 47. Érzékszerv. 49. Jó anyagi helyzet. 50. 
Gumicső. 51. önm aga túlbecsülésében tetszelgő. 53. Egy keve
set valamilyen ürüggyel elvesz valamiből. 56. Oxigénigényes. 
53. Angolna, németül. 60. Üzletszerző. 62. Lásd a vízszintes 47. 
számú sort. 64. A Kolozsvári Magyar Opera közkedvelt bari
tonénekese volt (László). 66. A -tat igeképző párja. 67. Idő
sebb bácsi. 68. Fordított hézag. 70. A mélybe. 71. Feszítő esz
köz. 72. Békaparadicsom.

(Rámay Tibor)
A HELIKON 25. számában közölt. G o n d o l a t o k  című 

rejtvény megfejtése: Az embernem, mint egy család, /  Szere
tettől övezve, /  Testvériségben, mint talán /  Kain előtt élhetett;

A  H E L I K O N  A R O M A N I A !  Í R O K  S Z Ö V E T S É G É N E K  K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A  — M E G J E L E N I K  M I N D E N  P É N T E K E N
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LASZLÓFFY ALADÁR

Húzzunk egy vonalat
Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, 

ahogyan Karinthy megtalálta a módját, hogy az álhírck, tév
hitek, előítéletek közegében „fuldokol az én népem“: Románia 
mai lakossága. Ha annak fele igaz volna, amit egymás fejére 
olvasnak a szélsőségek, egy kis konkolyhintéssel máris sike
rülne megint évszázadokra megakadályozni a megegyezést, 
melynek boldogságában úsztunk, ki egy napig, ki egy hétig, kt 
egy egész félhónapig a 89-es fordulat után. Mint a válóperes 
gyűlölet civakodásaiba merült egykori szerelmesek, kérdezhet
jük: mi lett velünk? mi van velünk? szabatosabban: mit tettek 
megint velünk, akik manipulálnak? Már azt a keserves szen
tenciát is hallom hangoztatni vigaszképpen, hogy a normális 
emberek világa, társadalma nem volna ilyen festőién érdekes, 
sót egyenesen unalmas volna. Hát nem unatkozunk! De mond
juk már szemébe a trogloditáknak, akik gonoszságtól reszketve 
és gyűlölettől vicsorogva azt hirdetik, hogy máris sok van itt 
emoeri jogból és szabadságból, hogy abból soha sehol nem 
lehet elég, s a legkevésbé van szó erről itt, ahol a segéllyel ér
kező jótevőket is ki-kirabolják, ahol nem térdig járunk a ha
zugság szemetében, de nyakig merültünk a demagógiába, ahol 
az idegengyűlölet s az antiszemitizmus clfeledkezik arról, hogy 
múltbeli sebei.iek felmutatása adott jogcímet a románok törté
nelmi megújulásának. Nem akarunk egyebet, mint aminek 
nemrég úgy örült az egész ország; hogy Beszarábiában a román 
tannyelvű iskolákat szétválaszthatták végre az orosz nyelvüek- 
tcl. Mi történik, kérdezi a józanész, kétféle logika van, két
féle mérce ugyanazokban a fejekben? Az nagy baj volna, mert 
már eleve nemcsak mi nem tudunk behatolni Európába, sajnos 
Európa se oelenk, amíg a ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne mér
gezd a lelkeket egyszerű elvei még elvben se érvényesülhet
nek. Talán nem is kisebb vagy nagyobb ország kell, csak egy 
olyan, ahol a csapokból folyik a víz s a vonaton nem ütnek 
le egy jobb kabátért. Húzzunk egy vonalat. S ha valaki ezután 
vét a békesség, a megegyezés ellen, az legyen a megítélésben 
a döntő szempont, ne a kvittolás, a bosszú, ne a régi szép mé
regkeverés indulatai. Mert józaneszű mai embert nem hat meg 
más, csak állandóan új meg új veszélybe sodort érdekei tesíé- 
nck-Ielkének, tovább sanyargatott gyermekeinek és tovább kor
látozott vágyainak. Húzzunk egy vonalat s kezdjük számontar- 
tani legfontosabb teendőinket. A maiakat s a holnapiakat. Pél
dául meggyőzni, nem megzsarolni egymást. Húzzunk egy vo
nalat. Aki nem megismerni, hanem lesújtón felhasználni akarja 
csak a múltat, az ne számítson közöttünk. Egy ponton túl csak 
az nem veszi észre magát, aki úgy gondolja, hogy ő a történelem  
kedvertcc. Érdektagolt társadalomban meg kell tűrni és meg 
kell hallgatni egymás „igazságait“. A sérelmeseket is, hogy sorra 
kerüljenek a közösen kellemesek, az öröm pontjai is. Az is fe
lelősség kérdése mindig, hogy kinek mit hiszünk el; sajnos 

hovatovább hatványozottan azzá lesz manapság. Ezért ss: » űz
zünk minél hamarabb egy vonalat.

Nagy és igencsak jelenté
keny zeneváros Kolozsvár, de 
nem  annyira, hogy például 
hangversenyorgonája is le
gyen. Több hangversenyképes 
orgonája is van, de mind a 
templomokban: egy szép ba
rokk-kori hangszer a Főtéren, 
egy múlt századi Maywald a

Akik évente fölkeresik Er
dély legjelentősebb orgona
személyiségeit — a brassói 
Fekete templom Buchholzját, 
a szebeni Säuert —, a Farkas 
utcában is mind megfordul
nak. Zenei életünk állandója 
a szerda délutánonkénti áhí
tat, amelynek keretében leg

LASZLÓ FERENC

Orgonazene 
a Farkas utcában
piaristáknál, egy értékes, v i
szonylag modern Walcker a 
luteránusoknál. . .  Hangszer
ismereti szempontból a Far
kas utcai református eklé
zsia század eleji Riegere nem  
a legértékesebb közöttük, de 
mintha a legkeresettebb, leg
híresebb volna. Részben a 
rendkívüli akusztika teszi, 
részben a hagyomány, de a 
közhit ezt tartja a legtöbb
re. I tt tartják a lpgtöbb hang
versenyt — illetve orgonaze
nés áhítatot.

utóbb a marosvásárhelyi 
B. Molnár Tündét és a bras
sói Eckart Schlandtot hal
lottuk. Műsoraik egyaránt a 
közismerttől való tartózko
dásra, az ismeretlen művekért 
való kiállás vállalására val
lottak Minden bizonnyal 
nagyobb közönséget von
zott volna hangversenyeikre 
Bach d-m oll Toccatája, Franck 
á-m oll Korálja  és a többi 
sláger, de ők ellenállottak a 
kísértésnek. B. Molnár Tün
de egyöntetűen francia —

Saint-Saéns, Alain, Messiaen, 
Vierne darabjaiból összeállí
tott — műsorát csak egy Te- 
rényi-mü tarkította. Schlandt 
mester is vállalt egy ism e
retlen franciát — Maurice 
Duruflé a neve; van-e, ki 
hallotta volna? —, előtte ke
vésbé ismert Bachokat ját
szott és két egészen különös 
Mozartot, amelyek egy kora
beli, meglehetősen vékony
hangú orgona-automatára 
íródtak, de igazán szépen 
csak nagy, „élő“ hangszerre 
átírva szólalnak meg. Élve
zetes és főképp tanulságos 
volt mind a két hangverseny, 
amiképpen hihető, hogy a 
megelözőek is azok voltak, és 
hogy az ezutáni szerda dél
utánokon is érdemes lesz e l
mennünk a Farka- utcába 
zenét hallgatni

Ám itt és most a templom  
nem hangversenyterem, és e 
cikkben elsősorban erről a 
tényről van szó, nem a meg- 
hallgatottak teljesítményéről. 
Nem úgy van a Farkas ut
cában, mint egyes nyugati 
helyeken, ahol a közönség, 
uram bocsá’, még meg is tap
solja a templomban hallga
tott előadóművészi szolgálta
tást, úgy sem, mint Brassó-

Folytatása a 11. oldalon

1991. jún ius 22-én a szé
ke ly  udvarhelyi Zene- és
K épzőm űvészéti Iskola Palló 
Im re nevé t ve tte  fel.

Palló Imre nevével fém
jelezni az udvarhelyi Zene- 
és Képzőművészeti Általános 
Iskola címét jelképes mozza-

pedig e szándékok, tettek, 
sikerek újralobbantott fényé
ben saját jelenünk és jövőnk 
útját keressük. Hogy tovább 
léphessünk magunkra találá
sunkért, megmaradásunkért és 
helytállásunkért — művészi és 
valós világunkban egyaránt.

Palló Imre példája szelle-

ANGI ISTVÁN

Jelkép, mely 
tanít és kötelez
nat a Székelyföld művelődés, 
történetében: a névadás szim
bólumában a Mátisfalváról 
származó művész emléke 
visszatér, és máig érvényes 
hitvallásában tér vissza szü
lőföldjére. Mert a név-felvé
tel során a művészetet vágyó 
tanulók s oktatóik a művész 
ars poeticáját élik és gondol
ják újra. Ez az újragondolás 
Palló Imrének, az európai 
nagyságú világhírű művész
nek szándékait, tetteit és fe
lejthetetlen sikereit idézi. Mi

mi út rá valóul egyetlen esz
mei parancsszóban foglalja 
össze művészi-művelődési ten
nivalónkat: mindenben a leg
jobbat nyújtani! S persze a 
legjobbnak bizonyulni a szó 
erkölcsi, esztétikai és min
dennapi értelmében. Hiszen 
joggal kérdezhetjük: van-e 
valami jobb a csinált versen
gés útvesztői ellen tudásbani 
fel ül kereke résünknél, van-e 
valami biztatóbb eszményeink 
megvalósításáért önmagunk 
tudásába és felkészültségébe

vetett bizodalmunknál, és 
van-e lelkesítőbb mindennapi 
„vegetatív létünk“ jelenné és 
jövővé bővítéséért emlékeink 
tanúbizonyságánál, művészi 
értékeink sarkalló hagyomá
nyainál? . . .

Az iskola tanárai, lanutói 
e mögé a legjobb tudást kö
vetelő parancszó mögé rejtett 
tanulság-csomagnak a jelké
pes felbontására ..vállalkoznak 
most, amikor a művészre és 
művészetére emlékezve nevét 
címkeretbe, életigazságait szí- 
vükbe-lelkiikbeíoglátják. Mert 
ebben a szív bezáró—fogla
lásban azonosulnak vele. A - 
zonosulnak jelenükben a műit 
örömével-bánatával, és a tör- 
'éne'mí idő konok haladását 
is céljaikhoz igazítva, magu
kévá teszik Palló Imre eszté
tikai krédóját.

Persze néhány mondatban 
nem lehet összefoglalni a  
nagy művész hitvallását, 
megidézni daliás színpadi 
megjelenését, mély átélő 
készségét. csodálatos szö
vegmondását, felejthetetlenül 
szép hangját, legendás mun
kabírását. óriási opera-reper
toárját, és mindenek előtt a 
már-már utolérhetetlen mű. 
vészi-mesterségbeli tudását s 
azt az élménykeltő varázst,

Folytdtása a 11. oldalon
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! MOLNOS LAJOS Anno 1991

Kötelek, kések 
mérgek

Mondja az egyik szenátor urunk: minden magyar kö
telet hord a zsebében, hogy alkalomadtán a románokat 
megfojthassa. Ez a szenátor azt is mondja Bukarestben! 
(nem Budapesten1): azért nem mer még colát sem inni 
a vendéglőben, mert fél, hogy a magyarok megmérgezik. 
Nyilatkozza a másik parlamenter (miként állította egy
kor, Ceau?escu idejében és szellemében egy ún. író is): 
minden magyar egyik kezében ott a kés, am ellyel a ro
mánokat akarja leszúrni, ö  ezért fél a magyaroktól. Á l
lítja egy másik szenátor: a Székelyföld erdeiben a vadál
lat magyarok levágott román fejekkel futbaloznak. Mond
ta az állam elnök úr: szeparatisták, türelmetlenek és be
vándorlók vagyunk, tehát ekként viselkedjünk és óhajt
sunk. Mondotta s mondja újfent (akárcsak az elvtársak 
idején mondták!) a miniszterelnök úr, hogy élnek Romá
niában elmagyarosított románok, tehát (még) magyarul 
beszélő románok is. A románokon kívül. Kijelentették, 
elhangzott már a parlamenti teremben (mégha nem is 
a „szószékről“ egyelőre), hogy minden magyar pucoljon 
ki Romániából. Magyarországra, vissza Ázsiába. Ahová 
akar, csak itt ne legyen. És 1990 tavasza óta harsog a 
kórus: a magyarok vadak, vérivók, nyershúsevők, bar
bárok, kutyafejü ázsiaiak, primitívek, kultúrálatlanok, 
nyelvük kutyaugatás, disznóröfögés, kétszínűek, bosszú
állók, tehetségtelenek, csúfak, sunyik, született rosszak és 
gyilkosok, Európa söpredékei, szégyenei, az egyetemes 
kultúrának sem m it nem adtak, a magyar nép kelés 
Európa testén, nincs mit keresnie Európában; dölyfös, 
részegeskedő, izgága, igazságtalan fajzat, Európa békéjé
nek és nyugalmának örökös felforgatója, fasiszta, revizio
nista, irredenta, antiszemita. És legfőképpen és minde
nekelőtt!: a román nép mindenkori gyilkosa, elnyomója, 
megalázója ez a közveszélyes született ősellenség; ez a 
kutyafejü, kutyaszívü, ugató sátáni fajzat, amely jelen
leg is Erdély elrablásán mesterkedik, elnyomja, űzi, gyil
kolja, megalázza saját hazájában a románságot; folyton, 
folyvást azon ármánykodik, hogy destabilizálja Romániát, 
lejárassa; területi épségét és függetlenségét porrá zúzza —

Holnap reggelig sorolhatnék a minősítő jelzőket és fe
nyegető „tanácsokat“, s tán még akkor sem érnénk a 
végére. Abbahagyom hát én is. És azt illetően sem v i
tatkozom, hogy tényleg ilyenek  vagyunk-e, mi magyarok, 
vagy m ásm ilyenek?  Nem vitatkozom, csak eltűnődöm: 
hogyan lehetséges, hogy ebbe a népbe, a magyarba, eny- 
nyi rossz' tulajdonság szorult, anélkül' hogy cseppnyi 
emberség; tehetség, jó' tulajdonság is jutott volna neki 
is?! Milyen igazságos az az igazságos Isten, akit 1989 de
cembere óta ezek a szenátorok, ezek á „legeslegjobb“ ro
mánok, ez a begerjesztett „nagynemzeti“ kórus is tü n 
tetőén  imád és jóságosnak, igazságosnak, bölcsnek hirdet 
— milyen igazságos Isten tehát ez az igazságos Isten, 
ha annyira résziehajló, elvakult és felelőtlen volt (és 
maradt), hogy egyes ..népeket' :— mint amilyen a román' 
is, á llítjá k ' ezek az úrak és elvtársak! — kizárólagosan 
csak a legszebb és legnemesebb embert tulajdonságok
kal. ruházott fel, s csipetnyi rosszat sem juttatott nekik, 
míg más népet, a magyart — ahogy az urak és elvtársak 
meggyőződéséből is kiviláglik! -— kizárólagosan csak a 
legal'jasáb'b és legsötétebb tulajdonságokkal vert meg?! 
Hát nem elvakult, részrehajló ez az igazságosnak mondott 
és hitt Isten is, ha ilyesfélékre képes?! Avagy tán mégis 
arról volna szó, hogy az Isten valóban bölcs, igazságos 
és türelmes, jóságos — csupán az emberek, egyes em
berek vakok, gyűlölködők, elfogultak, igazságtalanok és 
elvakultak, minden más fajtájútól rettegők, és így azo
kat betegesen gyűlölök? Én személy szerint az Istenre 
szavazok. És ezzel arra a régi igazságra is, amelyet ál
talában elfogad az Istenben valóban hívők gondolko
dásra, türelemre és megbocsájtásra is képes és nem ép
pen kicsiny serege, hogy ti.: minden népben vegyesen 
megtalálhatók a jó és rossz tulajdonságok, és minden 
népben megtalálhatók a rossz, gyűlölködő egyedek, 
éppúgy,' niint a kiválóak. Igen, azt is állítom ezzel — 
az Isten bölcsessége és igazságossága mellett voksolva —, 
hogy nincsenek alsóbb- és felsőbbrendű fajok és népek; 
csak népek, nemzetek vannak, egynémely, mindig korcs
ra sikeredett egyedekkel.

Vi.: Me'st éppen ennek az „átmenetet“, igen is meg nem is 
elvet nem ismerésnek az alapján akarják egyes „felsőbb, 
rendűek“ ISMÉT felszámolni az „alsóbbrendű“ romániai 
magyarság azon néhány anyanyelvű tanintézetét is, ame
lyeket 1990 elején az akkori Hatalom — „meggondolat
lanul“ — visszaadott ennek a kétmilliónyi kisebbségnek. 
S mindezt akarják és teszik,, természetesen és kizáróla
gosan csakis a megértés, az istenfélelem, a szeretet, a 
jogegyenlőség, bölcsesség, igazságérzet, s mindenekelőtt e 
„sajátos“ hazai demokrácia jegyében és leple alatt.

.*«. • . Kolozsvár, 1991. június 26.

Döccenő a játékrendben
Május folyamán többször 

szerepelt a nagyváradi szín
ház Szigligeti Társulatának 
műsorán Görgey Gábornak 
egy közel hét évvel ezelőtt 
bemutatott kétrészes színmű
ve: M ikszáth Kálm án külö
nös házassága. A felújítást 
nyilvánvalóan a szükség dik. 
tálta. Mert a társulat figye
lemre és megbecsülésre mél
tó következetességgel igyeke
zett ugyan betartani az el
múlt évadban is a meghir
detett repertoárt, teljesíteni a 
közösséggel szemben vállalt 
kötelezettségeit, de a rende
zőhiány miatt kénytelen 
volt a bemutatók sor
rendjét cserélgetni, a já
tékrendet mindegyre változ- 
tatgatni, aszerint, ahogy a 
felkért vendégrendezök ép
pen rendelkezésre álltak, 
vagy ilyen-olyan okok miatt 
visszamondták a megállapo
dást. Nagy elm élyülést igény
lő dráma tavaly őszi bemu
tatóját voltak kénytelenek a 
körülmények miatt az idei 
nyár elejére áttenni, az évad 
utolsó előadásaként műsorba 
iktatni. És ahhoz sem  
kell színházi szakember
nek lenni, hogy valaki be
lássa: ha a szorító feltételek  
mellett valamelyik bemutató

nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket, ha nem biztosit 
elég időt a következő elő
adássorozat elkészítésére, ak
kor szükségképpen döccenök, 
űrök támadnak a játékrend
ben s a színháznak valam i
lyen pótmegoldáshoz kell fo
lyamodnia. És a társulatot az 
is minősíti milyen megoldást 
talál az ilyen és hasonló hely
zetekre.

Nos, mondjam meg mind
járt elöljáróban: a váradiak 
választása ez esetben jónak 
bizonyult. Mikszáth Kál
mán kétszeri házassága 
(válása, majd újranősülése) 
Mauks Ilonával Görgey Gá
bor színpadi feldolgozásában 
nékülözi ugyan az igazi drá
mai momentumokat, de mind 
helyzetteremtésében, mind 
szövegében leleményesen, 
szellemesen használja ki a 
kamaradarab intimebb lehe
tőségeit, árnyalati finomsá
gait. A zsörtölődések, ugra
tások mögött felsejlő szeretet, 
az egymáshoz való ragaszko
dás, az apró-cseprő összekoc
canásokat elsim ító irónikus 
felülemelkedés jó összekötő 
anyagnak, dramaturgiai egy
séget biztosító kapocsnak bi
zonyul. És az előadás? Far
kas István, a tragikusan ko-

Miért nem értik már?
A közhasználatú cikkek fo

gyatékosságának a legszű
kebb prakticizmusba beleful
ladni látszó ostorozol is, időn
ként, magasabb szemhatárok
ra emelik fel tekintetüket, 
szétnéznek a történelem és a 
világpolitika virányain és 
megcsóválják fejüket; és hir
telen egészen más témákról 
kezdenek el levelezni.

M iért nem  értik  m ár egy
szer meg végre az em berek  
—-i rendszerint igy kezdőd
nek ezek a levelek —, hogy 
hagyjanak békét egymásnak; 
és a továbbiakban ugyan
olyan hevülettel, amilyennel 
a mindenben megakadó és 
porfogó csipkefüggönyöket 
bírálják, és ugyanannyi lele
ménnyel, amennyivel a ser
penyők ésszerűbb fogantyúi
nak a kialakítására szőnek 
elképzeléseket, ezek a Házi
asszonyok és Háziemberek a 
világtörténelem fő erővona
lainak a taglalásába kezde
nek. Sajátságos azonban, 
hogy szóhasználatukban mi
lyen jellegzetes azonosításo
kat és egybemosásokat vé
geznek el: a dolgokat meg
érteni nem akaró em berek  
helyett hirtelen „a népek“ 
helyettesül be leveleikben, 
máskor meg „a politikusok". 
Nyilvánvaló a Levelező tá
jékozatlansága; ami olykor 
bájossá, máskor botorrá, is
mét máskor bödülctessé teszi 
ugyanazokat az észrevétele
ket.

Itt van manapság megint 
az úgynevezett Balkáni Kér
dés — hogy nem  tanulják  
meg végre a népek; és hogy 
nem  lá tják előre a po litiku 
sok, h o g y . . .  — és eszembe 
jutnak azok a felháborodott 
pacifista újságcikkek, amelye
ket közvetlenül az első vi
lágháború kitörése előtt, azok
ban az izgalmas napokban ír
tak egyes nyugat-europ;:, 
fennkölt pacifisták, hogy a- 
szongya, körül kellene venni 
az egész Balkáni, szeges drót
tal, elszigetelni őket a civi
lizált világtól, ott aztán hadd

irtsák ki egymást! így  habo- 
rogtak ezek a pacifista radi
kálisok, szac.aiisták, lib'rá!:- 
■ ok és konzervuivek, mik Íz
ben politikusaik, az ő palit'- 
ku.*»ik, már évek óta e<’ ér
vekkel későbbre is részletesen 
kidolgozták a balkáni zűrza
var  pontos menetrendjét, tak
tusról taktusra! És a máso
dik világháború, amelyik u- 
gyan nem a Balkánon rob
bant ki, hasonlóképpen terv- 
szerüsitette a Balkánon a 
„felfordulást“, amint ezt töb
bek közt egynagyon érdekes 
könyvből bárki megtudhatja.

A könyv — William Seven- 
son: A  Man Called Inbcprid  
— angolul 1980-ben jelent 
meg (románul 1984-bon; l 
se spunea Tem erarul), és 
számtalan lélegzetelállító adat
tal bizonyítja „a politikusok“ 
előrelátását, szemben fejcsó
váló Levelezőnk kételkedései
vel; például, többek között, 
hogy a nácizmus elleni harc 
stratégiája, taktikája, mód
szertana, eszköz- és kelléktá- 
ra megelőzte a nácizmus ki
bontakozását (illetve felszíni, 
a maga mivoltában megmu
tatkozó megjelenését), de — 
maradjunk csak a Balkánnál.

Az angolok 1941 tavaszán 
tudták, hogy rövidesen meg
indul az Oroszország elleni 
nagy német tám adás. . .  ám 
„taktikai okokból“ nem fed
ték fel nyíltan a helyzetet, 
hanem, avégböl, hogy ezt a 
támadást legalább egy hónap
pal késleltessék és hogy „a 
németek jobb szárnyát le
kössék, megszerveztek, ahogy 
ők mondták, egy G igantikus 
Diverziót: forradalmak, zűrza
var a Balkánon —; ahogy va
laki megfogalmazta: Roose- 
welt, aki akkor még egy nem  
hadviselő fél vezetője volt, 
Jugoszlávia esetében folya
modott először ahhoz a mód
szerhez, amit egy állam tel
jes destabilizálásának nevez
nek — ; céltudatosan kiprovo
kálták a német támadást és 
évekre „lekötötték a német 
arcvonal jobbszárnyát“; ez a

rán elhunyt rendező világos 
voáalvezetésii, tiszta előadás
ra törekedett, (ennek jele 
többek között az is, hogy a 
vendég Kudelász Józseffel 
pontosan két részre tagolt 
színpadképet terveztetett, a- 
melyen térben is, eszközök
ben és játékban is élesen el
válnak a „jelenben“ játszódó 
jelenetek, meg a felidézett 
emlékképek), s igyekezett 
pergő ütemet, eleven lükte
tést biz'ositani a cselekmény
nek. Mindez most, hét év 
múltán is pontosan megálla
pítható. És elvileg nem is 
kifogásolható, még akkor sem, 
ha az idő és térbeli síkok kö
zött keletkező választóvonala
kat ma már kissé túlhangsú- 
lyozottnak, enyhén didakti
kusnak érezzük. Hajdú Géza, 
Mikszáth megtestesítője, szö
vegmondásával, színpadi je
lenlétének minden elem ével 
és mozzanatával a nagy pa
lóc egyik jól ismert vonását 
szellemes replikázó készségét, 
éles, poentírozó képességét 
hangsúlyozza. És méltó tár
sának bizonyul Körner An
na, Mauks Ilona megszemé
lyesítője is. (Talán .csak azt 
kifogásolnám Hajdú játéká
ban, hogy azon az előadáson, 
amelyet láttam —, az újabb 
sorozatból a legelsőn — moz
gásában kissé sok volt az 
öreges nyújtózkodás, derék
fájós grimasz, főként a mű

termi nus a Balkán számára 
sok-sok százezernyi ember 
szörnyű halálát és szenvedését 
jelentette, hosszú éveken át, 
s a következményeknek látha
tólag ma sincs vége; vagy e- 
zek már nem is következmé
nyek, hanem valami újabb 
előrelátás? S ezen a politikai
történelmi salátástálon csak 
finom kis majonéz-cifraság, 
hogy „az angolok“ előre tud
tak Belgrad bombázásáról is 
(akárcsak Coventry esetében), 
de erre sem figyelmeztették  
őket, nehogy előre lelőjék — 
a poéneket!

Mennyire másképpen lát
szik ezeknek az összefüggé
seknek a fényénél mindaz, 
amit 1941 tavaszának esem é
nyeiről, többek között Teleki 
„öngyilkosságának“ erkölcsi 
hátteréről mai napig össze
szajkózunk! Mit számított ott 
a délkelet-európai „emberek“, 
népek és politikusok becsü
lete, és érzékeny lelkülete, a- 
mikor — más volt a tét;, s 
nem ők tartották a bankot?

„Hogy-hogy nem látják az 
emberek?“ Azért olykor — 
látják. Éppen, amikor 1971- 
ben Jugóban jártam, ítéltek  
el ott két bosnyák történeti 
közírót — húsz-huszonkét hó
napok körül kaptak —, akik 
könyvben vetettek fel egy o- 
lyan kérdést, amilyeneket le
velező olvasók szoktak „hogy
hogy“ kezdettel a lapoknak 
beldildeni. Ha, mondják, ők, 
Jugoszlávia népei nem keltek  
volna fel a megszállók ellen, 
hanem ugyanúgy dekkoltak 
volna, mint mondjuk, a cse
hek, őket akkoris, a háború 
végén ugyanúgy felszabadítot
ták volna a szövetséges nagy
hatalmak; és ugyanúgy győz
tesnek számítanának; mi ér
telme volt akkor sok száz
ezer férfi, és megannyi gye
rek és nő kegyetlen halálá
nak, egész vidékek kiirtásá
nak és így tovább? Felháborí-

sodik részben. Ügyannyira, 
hogy kénytelen voltam utá
naszámolni; hány éves is le
hetett Mikszáth hangsúlyos 
zsémbességének és szaggaió 
derékfájásainak idején? Es rá 
kellett jönnöm, hogy bizorfy 
csak ötvenes éveinek vége 
felé, vagy legfeljebb hatvan 
körül járt.)

Erénye a váradi előadás
nak az is hogy bár a 
nagyszínpadon adják elő, 
a produkció nem tagadja 
meg kamaraelöadás jellegét.

Hogy azután lehetséges egy 
másfajta Mikszáth-ábrázolás 
is, egy kevésbé „földközeli“, 
de iróniájában, szellemében 
villogóbb — azt nem taga
dom és nem tagadhatja senki 
sem. De azt sem, hogy ez az 
előadás is jó hangulatú, kel
lemes spektákulum.

A szerencsésen áthidalt döc
cenő tanulsága az is —, gon
dolom, ezt a váradi társulat 
vezetői is tudják, s a jövőre 
nézve még gondosabban figye
lembe veszik — hogy a ren- 
dezőhiányt, amely a romániai 
magyar színházaknak jelenleg 
az első számú, általános 
gondja, az ő esetükben meg 
egyenesen lét vagy nemlét 
kérdése — próbálják nagyobb 
körültekintéssel, szkeptikusabb 
mérlegeléssel, több variánssal 
számolva, megoldani .

PÁLL ÁRPÁD

tó kérdés, nemde? Különösen 
azon nagyhatalmi politikusok 
számára, akik pontosan tud
ják és előírják, mikor melyik 
kis népnek kell a független
sége, becsülete és szuverani- 
tása miatt síkraszállania, és 
mikor kell ülnie nyugodtan a 
pizsamáján, várva a bein- 
tésre . . .

S ha már a Balkánnál tar
tunk, éppen most olvastam  
egy könyvét a mostanában el
hunyt Lawrence Durrelnek 
(Sötét útvesztők), 6 a szer
zője az Alexandriai Négyes
nek, és testvére a Családom  
és egyéb állatfajták  írójának. 
E könyv főhőse a második 
háborúban mint kü lön ítm é
nyes a Balkán térségében har
colt, az ottani gerillák olda
lán, azokat szervezve, támo
gatva — („különítményes“, ezt 
manapság rossz idegen szó
val kommandósnak nevezik: 
a kifejezés a német Sonder - 
kommandó rövidítése, s azt 
jelenti, hogy a különítményest 
külön parancsnokság alá he- 
lvezik. különleges megbízatá
sokkal), s ha a szükség úgy 
hozta, a fölös számú német 
hadifoglyokat kivégezte; amin 
most nem méltatlankodni a- 
karok, csak éppen a politiku
sok előrelátását igazolni ve
le; mivel vannak, akik előre 
látják, hogy hadifoglyok meg
gyilkolásához egyeseknek kü
lön ideológiai előképzés, faj
elmélet, filozófia szükségelte
tik; másoknak csak tüzes víz: 
ismét másoknak elég annyit 
mondani minden lelkizés nél
kül, hogy: így a legpraktiku
sabb.

Egyszer régebben írtam ró. 
la, hogy voltak levelezőim, 
akik azt javasolták, hogy a 
nők számára negyvenen felül 
írják elő az arcfátyol kötele
ző viseletét; mások ehhez ki
egészítésként hozzáfűzték, 
hogy sok politikus, történész, 
köz- és újságíró számára is a- 
jánlatos volna álarc viselése 
. . . ,  hogy ismét mások ehhez 
hozzátegyék: felesleges; a 
természet erről maga gon
doskodik utóbbiak esetében; 
az arcbőr megvastagítása ál
tal . . .

SZÖCS ISTVÁN

SZABÓ GYULA

K é t  s z á z a d  e g
i ........

A valamikori királyi vármegye mar csak úgy őrizte hatal
mi-közigazgatási fogalmában a „várat“, hogy „a megye volt 
erős vára a' köznemességnek". Ebben a várban a megyei ne
messég egyrészt élvezte a „szűk körben való uralkodási“, s ha 
n lefelé érvényesülő hatalmi egyirányúság mellett felfelé is 
folytatott némi küzdelmet, az is ebből a „várból“ indult ki s 
erre támaszkodott. Ennek az ellenkező irányú, felsőbb szintű 
küzdelemnek a színhelye az országgyűlés volt. A megyék helyi 
, respublicáin“ túl az országgyűlésén érezhette még valamelyest 
az ország' urának magát a köznemes: Magyarországból, annak 
önállóságából annyi „maradék“ maradt a kezén, amennyit az 
ólkot mány erejével az országgyűléseken meg tudott tartani.

Elindult diát a nemes a megyéből a pozsonyi országgyűlésre, 
Bessenyei György leírása szerint azonban már eleve úgy in 
dult, mint aki’ a megyei szűk körön és a maga érdekének szűk 
körén-túl nem lát országot ott sem, ahol „országként“ gyűl ösz- 

I örvény hozásra, országsors igazgatására: „Az országgyűlés
re sok követ reménységgel megyein, ezt szivébe zárja, az viszi 
a? instructiót a kocsiládában. Már minden ember magút lát
ván nagynak, e'lhiszt, hogy több társai közt ö kap fel a legna
gyobb nyereségre. Magát teszi ki tárgyul magának s az ország 
előtte eltűnik." A mindenütt magánnyereségre vágyó nemes 
Bessenyei szerint fenn, az országgyűlésben sem volt más, mint 
lenn, ahonnan ment: „A vármegyének egybegyűlt sokasága el
lenben törvényes szabadságán és annak szerencséjén túl sem 
mit sem látván, távol a királyi széktől, csak ősi jussaihoz ra
gaszkodik.“

Mindamellett kézzelfoghatóbb tárgyul kocsiládája és instruk
ciója is volt a követnek a szívébe zárt reménységen kívül, 
annyira, hogy „az utasítással megkötött követ“ nem is nagyon

y buborék? 7.
♦érhetett el attól, amit megyei küldői elébe adtak. Az utasí
tás főként azt tartalmazta, hogy a követek az országgyűlésben 
„az ország föméltóságaival s egyéb tekintélyes birtokos urak
kal“, a „karokkal és rendekkel mindenben egyetértőleg járjanak 
e l“, „a nemesi szabadságok és kiváltságok csorbításába bele ne 
egyezzenek“, s általában „mindig szivükre kötik“, hogy „az 
ország szabadságait, jogait és kiváltságait ne engedjék se egye
nesen, se kerülő úton sérteni, hogyha a sarkalatos törvé
nyek megváltoztatásáról volna szó, ebbe ne ereszkedjenek, sőt 
ellenkezőleg fenntartásukra törekedjenek“. Mindez egy önálló, 
„sarkalatos“ jogokkal és szabadságokkal élő, alkotmányosan 
kormányzott ország képét mutatta, s miután az alkotmánynak 
az a „nagy elve“ érvényben volt, hogy az országban „nem lehet 
törvénnyé“, amihez az országgyűlés hozzá nem járul, a nem es, 
ség — a „nemzetet képviselő országgyűlés“ — „legnagyobb ré
sze meg volt győződve, hogy az övé a hazafiság legtisztább 
tormája s hogy midőn kiváltsiigainak fentartásáért küzd, a 
nemzet érdekeit képviseli“. Ebben a hazafias meggyőződésben 
„a kiváltságok valóságos kultusz tárgya lettek a nemesség 
szemében“: „A nemesség megdönthetetlen igazságnak tartotta, 
hogy a magyar királyok, még a Habsburgok is, csak a legtisz
tább hazafiúi erények jutalmául adtak birtokot és nemességet 
s a kiváltságokat mint a nemzetnek legbecsesebb jogait ma
gasztalták, melyeknek föntartásától a nemzet fönnállása függ 
s megdöntésük szükségkép a haza bukását vonná maga után . . .  
Nem azt tartották hazafinak, a ki azt hirdette, hogy a nemes
ség járuljon a közterhek viseléséhez . .. hanem azt, a k; a ne. 
messe» kiváltságainak fentartásáért küzdött.“ Ez volt a „haza. 
fiság ideálja“ nemzedékről nemzedékre, több mint egy szá
zadon keresztül: kiváltságok közterhek nélkül.

Akár a megyében volt a nemes, akár az országgyűlésben, 
mind a két szinten ugyanabban az egy szűk körben élt, s no
ha „a nemzet általános sülyedésének jelenségeit legfeltűnőbb 
módon a megyék életében szemlélhetjük“, a felsőbb szint a 
törvényhozó országgyűlés ugyancsak az alacsonyság és süllye
dés „színvonalán“ állt, ahol maga a „nagy elv“, a törvényal
kotás joga is „csak igen szűk körben érvényesülhetett“.

Kalauzunk jóvoltából megérkeztünk, itt vagyunk most már 
a pozsonyi helyszínen, ahova egybegyűltek Magyarország fő po
litikai tényezői. Országos szintű, sorsdöntő hely, s ha mégis 
igen szűk a kör, ennek „szemlélését“ kezdhetjük a megyei kö_ 
vet körében, akinek a „társaságában“ idáig jöttünk.

•
Az az alsó táblája az országgyűlésnek, ahova a megyei 

küldöttek beültek, a megyei „követküldés és utasítás jogánál 
fogva“ annyira szűk kör volt, hogy lényegében „a megyékben 
dőlt el az országos politika“ — legalábbis a köznemesség sze
repét illetően —, ,.s nem az országgyűlésen“. A köznemesi po. 
litikai képviselet „egész szellemi tartalma a megyei utasítás 
hagyományos pontjainak ismeretében állott“, s ezzel a „hely
hez kötöttséggel“ párhuzamosan együttható szűkülés volt az, 
hogy az ősi alkotmány „formái nemzedékről-nemzedék- 
re üresebbekké válnak“, „politikai tartalom alig van 
bennök“, egyre inkább .„a kiváltságos osztályok szociális 
érdekére“ zsugorodik az alkotmány tartalma. „Az alkot
mány, melyet védtek, rendi alkotmány veit, melyből a nem
zet tömegének nemcsak részvétele, hanem érdeke is ki volt 
zárva“: ilyen alkotmány mellett a közélet, a politika terén 
„a szellemek nemzedékről-nemzedékre szőkébb körre szorul
nak“, „a rendi alkotmány uralma alatt nem érezhető a ma
gasabb czélok fejlesz‘6, termékenyítő hatása a szellemekre, s 
ekkor rohamosan kellett bekövetkezni a nemzet hanyatlásának, 
szelleme összezsugorodásának s megmerevedésének“. Évtizedek 
hosszú korszakain át úgy élnek nemzedékek „alkotmányos éle
tet“, hogy .,a nemzet szelleme tesped, nincs benne fejlődés. . .  
az aggság jelenségeit mutatja egész lénye“ . . .

Van alkotmánya az országnak, szabadságot biztosító „ősi al-
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