
(1241. április 11-én a Mohi pusztán, ahol
a krónikás szavaival összesereglének, 
m int valami szűk akolban, a csata el
dőlt s ezzel az ország sorsa is eldőlni lá t
szott, kezdetét vehette Béla futása . . . )

. A tatárok előtt most ott feküdt a sok 
halomra hordott kings, véres ruha. véres, a- 
rariyi ezüst, paripa, melyen mind megosztoz
tak“. IV. Béla király sátrát, mint egyik fődia- 
daimi jelt, maga Batu khán kapta. A zsák
mány közt előkerült a királyi pecsét, melyet 
az elesett Miklós kanczeilárnál találtak. E pe
csét alatt, mintha a király írná, Batu néhány 
fogoly pap által, kiket életben tartottak, nagy
nak. kicsinynek mindenféle leveleket Íratott 
és magyarok által, kiket megnyertek, min
denfelé az országban szétküldte: hogy a nép 
ne széledjen el, ne meneküljön a tatárok elöl. 
„Ne féljetek" — így hangzottak körülbelül az 
állevelek — ,,a kutyák vadságától, dühösségé- 
töl. Ne merjetek kimozdulni házatokból. Vá
ratlan eset következtében elvesztettük tábo
runkat, sátrunkat; de Isten segítségével kevés 
idő múlva mindent visszafoglalunk, a harezot 
bátran megújítjuk. Imádkozzatok, hogy az Is
ten legyen irgalmas és engedje meg. hogy el
lenségeink fejét összetörhessük.“ Ez az üzenet 
teljesen megzavarta az embereket. Jött rossz 
hír rossz hírre, de senki sem tudta, mi igaz 
benne; szót fogadtak tehát a királyi parancs
nak, nem menekültek ideje korán és ott kap
ták őket a tatárok, a kik azonnal fölosztották 
volt maguk közt az egész országot és írtak 
azoknak a vezéreknek, a kik még nem voltak 
benn az ország közepén, hogy siessenek, „mert 
nincsen többé semmi akadály“ (. . . )

April közepén, már a sajómezei csata után. 
Várad szomszédságában álltak, melyet Bene
dek püspök néhány kanonokkal és vitézzel 
elhagyott, hogy Dunántúlra menjen; de a káp
talan egy része ott maradt, s a hires városba 
urak, asszonyok, szegényebb sorsú nők nagy 
számmal gyűltek össze. A városnak nem volt 
erőssége, de a várat, hol a székesegyház ál
lott, fatornyok, árok és fal védte, melynek hiá
nyait gondosan kijavítani iparkodtak a ma
gyarok. hogy ha a várost meg nem védhetik, 
a várba menekülhessenek. A várost csakugyan 
hirtelen meglepték a tatárok; felgyújtották s 
a kit benn találtak férfit, nőt, gyermek^., 
künn, benn. házban, úton, útfélen, mezőn le
gyilkoltak. A várat még nem támadták meg, 
hanem visszavonultak egy jó napi járó földre 
a vártól. A magyarok azt hitték, hogy nem 
merik megtámadni az erős várat, „melyben 
sok pánezélos vitéz volt“; ha időnként mutat
kozott tatár, kirohantak és elkergették. Kezd
ték magukat biztonságban érezni; kijöttek a 
városba; betelepedtek a házakba — egyszer 
hajnalban azonban ismét ott termett a tatár- 
ság. Nagy részüket, a kik már nem tudtak a 
várba bejutni, levagdalta, azután elkezdé a 
várat ostromolni. Hét hajitó gép éjjel-nappal 
dobálta a követ az új falra; az beomlott; a 
fatornyok összetörtek, s a tatárok rohamra 
mentek, a várat bevették, a védőket leöltek, 
vagy — katonát, káptalanbelit — elfogták. A 
nemes asszonyok, leányok a székesegyházba 
menekültek. A tatárok, m ivé1 mindjár. be 
nem törhettek, üszköt vetettek az egyházra 
és a nők, akik benn voltak, mind odaégtek. A 
foglyok közül a káptalanbelieket elkezdték k 
nozni. míg azok mindenüket fel nem fedez
ték. Azután nemest, polgárt, katonát, papot 
kivittek a város elé a mezőre és mindnyájat 
irgalom nélkül leölték. A nőket a templo
mokba hajták, ott kéjeikre felhasználták, azu

tán a szent helyeken legyilkolák; ugyanott a síro
kat felforgatták, az ereklyékét lábbal tiporták: a 
mi értékes volt. arany füstölőt, keresztet, kely- 
het és másféle edényeket, elrabolták és csak 
akkor hagyták oda Véradót, mikor már nem 
volt mit rabolni, pusztítani, s a temetetlen  
holttestek bűze még a híres ronda, piszkos ta
tárokra nézve is kiállhatatlanná, veszélyessé 
vált. De naponként visszajöttek, s ha találtak 
a holtak közt embert, aki előlük a szomszéd 
erdőkbe menekült s most visszajött, hogy a 
romok és holtak közt valami élelm et találjon 
éhsége csillapítására: azt is irgalom nélkül 
lemészárolták ( . . .)

Tatár aránylag kevés volt, de annál több 
besorozott legyőzött népség, kiket egymás u- 
tán előre küldtek a rohamra, s a ki hátrált, azt 
rögtön levágták. Legelőször a fogoly magya
roknak kellett menni; azok odavesztek. Jöt
tek utánuk és vesztek oroszok, izmaeliták, 
vagyis mohamedán népek, kánok: s a tatárok 
csak hátulról nézték és nevettek, ha azok 
vesztek, s e mellett a védők kimerültek. Egy 
hétig folyt az ostrom éjjel-nappal; az árkok

megteltek s a tatárok megvették Pereget. A 
foglyokat kivitték a mezőre. Egyfelől állíták 
a nemeseket és asszonyságokat; a másik oldal
ra a paraszt népet; azután elszedtek mindent, 
pénzt, fegyvert, ruhát és a mi értékes csak 
volt. és néhány leányon kívül — a kiket „ját
szani“ maguknak fenntartottak — mindnyájat 
fejszével, karddal leölték (. . .)

„Nem vala semmi tisztelet n nőnem, sem
mi a gyermeki kor, semmi irgalom az öregség 
iránt.“ „Midőn szerzetesek lakaihoz közelget- 
tek, eléjük járul vala a papi rend szent pa
lástjába öltözve, hymnusokat és énekeket 
zengve, mintegy köteles tisztességet téve a 
győzteseknek és ajándékokat kész tve. hogy 
magok iránt irgalmasságot költsenek bennök; 
de azok . . .  a vallás hódolatát s a papok ke
gyes együgyüségét megvetve, kardot rántva, 
minden irgalom nélkül fejüket szedik vala. 
Azután a kolostorokra rohanván, mindent ra
bolnak vala, a házakat felgyújtva, az egyhá
zakat megszentségtelenítve az oltárokat szét
dúlják, az ereklyéket szétszórják, s a szent öl
tönyökből ágyasaiknak és nejeiknek köntösö
ket készítenek vala.“ A magyar nők ellen a 
kövér, festett, piszeorrú tatár nők dühöng
tek leginkább, mert a tatár annyi nőt vehe
tett feleségül, a mennyit akart; rabszolgálójá
val élhetett, amint neki tetszett. „Ha némely 
kellemesebb ábrázatúakat láttak, a kik miatt 
valami módon szerelemféltések felgerjedésétől 
tartottak volna, azokat mindjárt, kardot ránt
va, leölik vala, vagy ha némelyeket szolgá
latra alkalmasoknak láttak, orrukat tőből le
metszvén, elcsúfított arcczal rabnöi szolgálat
ra alkalmazzák vala.“ Ha a tatárok a foglyokat 
ki akarták végezni, szétoszták őket egyes szá
zadaiknak: a százados ismét szétosztó a rá
esett foglyokat szolgái közt; úgy hogy egy- 
re-egyre tíz vagy még több esett. A kivégzés 
előtt lehúzták a ruhát az áldozatokról, nehogy 
a vér bemocskolja s a hóhérok elfáradjanak: 
azután sorba ültették őket s tikkor a kikül- 
dött hóhérok, mindegyik karját fölemelve a 
tőrt könnyedén szívükbe szúrták. Megtörtént, 
hogy tatár anyák tőrül levágtak egy furkós

Tatárok törnek az országba

a magyarokkal tanyázott, kik közül sokan e- 
gészen a tatárokhoz csa lakoztak-- mások fé
lelmükben mindenkép kedvüket keresték ( .. .)

Mikor azonban az aratás, a me.zéi munka 
ideje elmúlt, ti szőlőt megszüretelték: a ta
tárnak nem volt többé szüksége a munkás 
kézre, sőt nem akarta, hogy a mit a nép gyűj
tött, azt meg is em *ssze. és egyszerre vala
mennyi kenéz parancsolatban meghagyó, hogy
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botot és gyereküknek adták, hogy a magyar 
gyerekeket, a kik már sorban ültek, agyon
verjék, és nevetgélve nézték a gyilkos próbál
kozást és dicsérték a gyereket, a kinek egy 
csapására a magyar gyerek agya szétloccsant. 
Szerencse volt még, hogy Magyarország tele 
volt búvóhellyel. A hol rengeteg erdős he
gyek, mint a felföldön, nem voltak, volt még
is erdő vagy cserjés, vagy mocsár, a hová az 
üldöző nem egy könnyen tudott betalálni. „Az 
emberek vermekben, árkokban, barlangokban, 
odvas fákban bújtak el; a tatárok, mint a 
kopók'a nyulat, a vaddisznót, úgy kutatták a 
bujdosók végett a siirü bozótokat, a homályos 
berkeket, a vizek mélyet, a magános helyek 
rejtekét.“ Minthogy e helyeken az egész né
pet nem bírták kiölni, legalább Tiszántúl, Bi
harban és lejjebb — „egy új fajta cselre ve
temedtek“. „Elfogták az erdőkben lappangók 
közül néhányat, s azokat ezen szóval bocsá
tók el, hogy a ki magát az ő hitlökre meg a- 
karja adni, annak bizonyos határidő alatt biz
tos visszatérést adnak, hogy haza menjen. S 
azok szavainak az emberek, minthogy az ele- 
ség szűke miatt már halni kezdtek, tökélete
sen hitelt adának, s igy mindnyájan, a kik 
megmaradtak, visszatérének saját házaikhoz“. 
Három napi járó föld megnépesült; „minde- 
gvik falu választa magának királyt a talárok 
közül, a kit kíván«. Mi megtörténvén mint
hogy aratás ideje volt. a gabonát közértelem
mel letakaríták, s azt és a szalmát, szénát s 
egyebet csűrökbe hordják vala“. Tatár, kún

bizonyos falvakból férfiak, asszonyok és gye
rekek ajándékokkal jöjjenek eléjük. Erre a 
hírre nagy rémülés a magyarok közt; senki 
sem tudta okát a parancsnak. De engedelmes
kedtek; elmentek. A kenézek átvették az aján
dékokat; azokat pedig, a kik hozták az aján
dékot, kivezették és „rútul, meztelenül ki
fosztva" legyilkolták. Azután egy éjjel tatár, 
kún a meghagyott falvakat körülvette és a 
lakosságot mind lemészárlá, úgy hogy csak 
igen kevesen menekülhettek ( ...)

A tatárok előbb a Dunán innen teljesen be- 
helyezkediek és a telet várták, hogy ezt a 
részt is megtámadhassák. Addig is, hogy ré
mületet gerjesszenek a magyarok közt, itt is, 
ott is a Duna partjára hordták a legyilkolta- 
kat, halomra hányták és a magyar partról lát
ni lehetett, mint nyargal a folyó mentében 
egy-egy kikiáltó tatár, ki mint a halat nyárs
ra. csecsemőt húzott lándzsájára. A magya
rok készülődtek, de kellő, egységes vezérlet, 
teki ntély e készületekben hiányzott ( .. .)

A szlávok közt — a horvát bánságban — 
kevés öldöklést vihete véghez, mivel az em
berek o hegyekbe s erdőkbe rejtezkedtek, itt- 
ott azonban szerencsésen szembeszálltak a ta
tárokká:; a hadútba eső Nagy-Kemlek várát 
is, Mátéfia Detre testvére. Fülöp, megtartot
ta. Kádánnak nem is volt ideje, hogy sokat 
időzzön e tájon. „Nem mintha az úton járt,
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hanem mintha a levegőben repült volna, úgy: 
jőve" A hadút kerülőjét metszve, „a legzor- 
donabb hegyeket“ — a monoszlai és zrínyi- 
hegységet — megmászva, hol soha még eddig1' 
hadsereg nem járt; mert az apró tatár ío 
szikián, kövön patkolatlanul, úgy nyargalt, 
mintha vadkecske volna, s három nap egy  
foiytában fárasziva, egy kis kóró-takarmány- 
nyal megelégedett; Kadán azt gondolta, hogy 
a királyt megtámadhatja, mielőtt a tenger- 
mellékre átvonulhatna. Mikor tehát meg ud-^ 
;a. hogy a király már a tengermelléken bá
torságban van, lassabban kezdett haladni (. . .)

Béla, mikor Trau előtt a latárok megjelen
tek, nejét, gyermekeit, kincseit rögtön .„foga
dott hajókra szállitá“, hogy minden pércbe.n 
a tengerre kivitorlázhassanak; maga csónak
ra szállt, a part mentében maradt. „És ide s 
tova eveztet vala, nézegetve az ellenség ha
dait és várva a dolog kimenetelé-" ( .. .)

Egyszerre látták a trauiak, a magyarok, 
hogy a tatárok felkerekednek „és azon az ú- 
to.n, melyen jöttek“, visszavonulnak. Nagy 
dolog történt! Ázsia belsejében, körülbelül 
1200 mérföldnyire Pesi vidékéül. meghait 
Ogataj khán 1241. decz. 11-én, ötvenhatodik 
évében. Halálának hire, a mint a tatár posta 
járt, körülbelül harmadfél hónap múlva, feb
ruár végén ért el a magyarországi tatár se
reghez és egyszerre félbeszakító minden to
vábbi hadi működéséi, és a visszavonulás az 
egész vonalon megkezdődött. E visszavonulás
ban is mutatkozott a belátás, a melylyel a ta
tárok hadjárataikat intézték. Gondjuk volt, 
hogy oly tartományokon vonuljanak keresztül, 
melyeket még el nem pusztítottak, tehát legyen 
miből élniük. A sereg egy része, a mint kö
zelebb találta, északra. Halicson keresztül 
ment vissza; a másik kelet felé vette útját.
, Zsákmánnyal tett szekerekkel, baromcsordák- 
kai, juhnyójakkal“, lépésről lépésre kutatva a 
barlangokat, a berkek sűrűjét, hogy a mit az 
előnyomuláskor meg nem találtak, visszamenet 
megleljék. És igy lassan visszavonulva, sok 
fogollyal, elérkeztek Erdélybe, hol sok nép 
megmaradt volt, s hol a tatárok átmenetele 
után igen sok „várat“ — valamiféle erősséget 
— építettek. A visszavonuló tatárok, kik most 
■— nem mint betörésük alkalmával — észa
kon és délen párhuzamosan vonultak keresz
tül keletről nyugatra, hanem az ország köze
pén északról dél-keletre mentek a tölcsvári 
szoroshoz: „néhány várat kivéve, a földet egé
szen elfoglalták, s áthaladtukban elpusztítva, 
üresen hagyták". Batu. a sereg nagyjával, a 
Duna mentében vonult le. a merre a kánok 
vonultak és Kálóján birtokain keresztül Bol
gárországba tört, a melynek trónján most 
II. Asennek — aki 1241. június végén meg
halt — kiskorú fia, tízéves Kálmán, Béla uno
kaöccse ült. Kádán még nagyobb kerülőt tett. 
Márczius havában még a horvát és dalmát- 
országi részeken tartózkodott, és csapatai még 
vagy ötször-hatszor ijesztették a tengermelléki 
városokat. Mikor Horvátországból észak felé  
menve távozott, nem ment vissza a Gozdon, 
hanem jobbra, keletre fordult és Bosnyókor- 
szágon keresztül, ahol még Ninoszláv Máté 
uralkodott, Ráczorszógba, a szerb Zagoriába 
tört; innét körülbelül a mai Novibazár vidé
kéről fordult a szerb Primőrjébe. „Raguzót 
elmellözve, mert ott csak csekély kárt tehe
tett“, a tengerpart mentében délre nyomult, 
Cattarot felégette, Svac és Divasto lakosságát, 
a Bojána mentében — a mai Skutari közelé
ben — kardélre hányta, azután ismét keletre 
fordulva „és így Szerbiát keresztül-kasul be
járva“, a Rigómezőn át elérte Bolgárországot 
Szófia táján. Itt a bolgár földön találkozott 
Batu Kádánnal, és megszabadultak a maguk 
módja szerint a foglyoktól, akikben nem bíz
tak s akik terhűkre voltak. Már a seregnél is, 
amely Erdélyen keresztül ment haza, tapasz
talták a foglyok, hogy amint Magyarországból 
kifelé mentek és kezdtek Kúnországba lépni, a 
tatárok mór nem engedték meg. hogy váloga
tás nélkül öljék a barmot a foglyok számára, 
hanem a barmoknak csak zsigereit. lábát, fe- 
jét adják oda nekik, s a tolmácsok beszélik 
vala, hogy amint Magyarországból kivonulnak, 
mindnyájukat kardélre fogják hányni“. Batu 
és Kádán ezt Bulgáriában megtették. Gyűlést 
tartottak, úgy tettek, mintha kegyelmet adná
nak a foglyoknak, és az egész seregben ki
hirdették, hogy „aki mint önkéntes vagy fo
goly van kíséretükben, ha vissza akar térni 
hazájába, tudja meg hogy a vezérek kegyel
méből teljes szabadsága v a n . .. Akkor a ma
gyarok, szlávok és más nemzetek sokasága 
rendkívüli örömmel telve el, a kitűzött na
pon a seregtől elindula, de midőn mind egy 
csoportban két vagy háromezer lépésre halad
tak, az útónok küldött lovas csapatok egy
szerre megrohanták őket és különbség nélkül 
fejőket szedvén, a síkon mind levagdalák.“

(Pauler Gyula, Szabó Károly, Szalay 
László, M árki Sándor, Rogerius. Piano 
Carpini m unkái alapján.)
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M entsed, öreg, m arék-nép nyájadat, 
hisz hányszor valltad fájón, hogy tiéd . . .?
Hogy háziállat-húnyász és lapít?
— keserűn is oszd m aradék igéd 
e m indenek-csöpiilte szigeten, 
hol akárcsak a hideg idegen: 
gyűl a tél.

Szétszóratván is eggyéáll a test!
— szitko t és áldást kell rá szórnia 

. ötágú sípon,
ki hŰ komondor, isten-ostora.

M inden lehet? Fájóbb: m indent lehet!
M indent lehet, bégetve, engedünk, 
szájat betöm ni adatik jogunkként 
m i m indennapi-m ai kenyerünk;

s a balladák? még lappangnak e nyelven?  
pohár bornál — osonva — szól a dal?
— . . .  asztalánál e walesi lakomának 
suttogásunk is hallgatásba hal.

A nyád ha szólít? Neved seb a szájon.
Sebek körül szűköl s szűkít a szél, 
és végeláthatatlan hóval in t meg, 
hogy elkever e jólszervezett tél!

De így is: állva — istenes fehéren  — 
ütést, hogy védhesd soká e vagyon-t, 
tettre bújt, nem m ehetsz még, m unka vár, 
felelős juhász-szám adói gond.

(19S2)

Fuhrmann Károly ötvösmunkája

Az Exploring Journalism  című New Y ork
ban kiadott újságírói kézikönyv szerzői idézik 
azt a klasszikus levélm intát, am ellyel a kínai 
császárság idején a szerzőt értesítették , hogy 
m űvét nem  fogadják el:

„A Nap és Hold Fényességes Fivére!
Engedd meg, hogy szolgád lábaid elé borul

jon! Térden állva esedezem, hogy m érhetetlen 
jóságod szólnom engedjen.

T iszteletre m éltó kéziratod elárasztott tün 
döklő fényével. Lélegzetem et visszafojtva, mo
hón szívtam magamba nemes tartalm át. Őseim 
poraira esküszöm: még sohasem olvastam  m ü
vet, am elyben a szárnyaló lendület ily fenn- 
költ gondolatokkal párosult volna!

Egész testem ben reszketve és félve, de mégis 
vissza kell küldenem  kéziratodat. Ha ugyanis 
közkinccsé teszem ezt a páratlan  m unkát, am e
lyet elküldöttél nekem, a császár parancsot ad
na, hogy e m ű legyen a kiválóság m intaképe, és 
ezentúl csak olyan írások láthatnak  napvilágot, 
am elyek hozzá hasonlatosak. Ám én ismerem 
az irodalm at, és jól tudom, a következő tízezer 
évben senkinek sem sikerül a te m űvedhez ha
sonlót írni, ezért bizalmas szolgámmal vissza
küldöm a kéziratodat.

Tízezerszer esdeklek irgalm adért. Légy bol
dog és egészséges! Fejem et a isorba hajtom  lá
baid elé, magam is csupán por vagyok, szolgád
nak szolgája.“

M anapság egyszerűbb a dolog. M inden lan- 
számban kinyom tatják: ..Kéziratokat nőm őr-

I
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EGY NÉVADÁS ÜRÜGYÉN

Újból nevet kapott 
egy iskola

Valakik — egy kis közösség a nagyobbon belül — kiem el
ték a „közös dolgok“ sorából, s megkeresztelték, mint a csa
ládban a gyermeket, azzal az egyetlen és egyedi névvel látták 
el, ami kijár az Egyetlennek, a számukra minden mástól kü
lönbözőnek. És végre többé nem sorszám különbözteti meg a 
sokaktól az egyedi gyermeket, hogy egyes, kettes stb. számú, 
hanem a Név. Mert milyen volna, uramisten, így számolni be 
gyermekeink eredményéről, hogy teszem azt, az egyes számú 
ebben a tanévben kiváló eredményt ért el, esetleg jó magavi
seletű volt. De úgy em elték ki a közös dolgok sorából, hogy 
közös dolgainkat, tennivalóinkat tartották szem előtt. Ebben az 
esetben és jelen időben a magyar tanító- és óvónőképzés ügyét.

BOD PETER TANÍTÓKÉPZŐ, Kézdivásárhely, Ady Endre 
út, 20 szám, május 25—26-a, viszonylagos szélcsend, de esős és 
egy kissé szomorkás idő.

És nem állt meg sem az európai, sem az országos, még

csak a megyei időt jelző óra sem, a filmesek, a tévések, az 
újságírók sem álltak sorban — villanófények tehát nem voltak. 
Országos és helyi jelentős embereknek jelentősebb dolguk 
akadt, de itt ebben a kis városban — kisvárosban egy kis 
közösség tette a dolgát, az ősi rituálékra emlékeztető módon 
ünnepelt, zászlót avatott, és meghajtotta azt a bagoly jelké
pezte tudomány, a könyv, a „penecilus. lúdtoll“, a „kisgubák“ 
a mindenkori szent Gyermek előtt, esküt tett, hogy Bőd Péter 
uram törekvéseit követve, az anyanyelv ügyét veszni nem  
hagyja, hogy olyan Tanítót küld a katedrára, ki világítani tud, 
és lámpás lesz. Tette ezt szerényen ez a kis közösség, azzal a 
nagy Ügynek kijáró alázattal, m elyet névadójától tanult.

Folytatódnak a munkás hétköznapok, s talán megfogalma
zódik néha a kétely is: ha ünnepeinkre ilyen kevesen figyel
nek, mi lesz hétköznapjainkkal? Hányán és hol tudják azt, 
hogy majdnem a „semmiből kell új világot teremteni“? Könyv, 
taneszközök, pénz nélkül, s igen, talán Odafigyelés nélkül is. 
De erősebb — akarjuk, hogy erősebb legyen — a hit: lesz 
majd több napfény és hétköznapi egünk felett.

Ha megtanultunk magunknak, önmagunkat becsülve ilyen  
ünnepeket szervezni, ha volt és van erőnk nem tétlenkedni, 
hanem fáradságot nem ismerve dolgozni, nevelni, akkor m in
dent túlélhetünk — itt- és megmaradva.

Bőd Péter urunk szellemét és tanításait k övetve. . .

AMBRUS AGNES

Szeressetek minden idői
Azon időkben, mikor még 

érvelni kellett a tudományért 
s az iskoláknak felette szük
séges voltáért s közben a tu
dásért gyalog kellett „egybe
járni“ Európát, az Atlanti-ó
ceánig — akkoriban találta 
valaki, bújdosó deák, neveze
tesen Szepsi Csombor Márton, 
Danckábaa egy kertben azt a 
„szép felírást“, mely magya
rul így hangzik: A z ősök ne~ 
kü n k  em elték, m i az u tódok
nak. igy am it á tvettünk, to 
vább ad juk  a szo lgá la to t. . . “ 
Feljegyezték, hogy valaki fel
jegyezte, hogy feljegyzésre mél
tó, amit fel kellett jegyezn i. . .  
mint a mesék holnemvoltja: 
Ennek a nagy és fenséges já
téknak is egyik legnagyobb, 
legmaradandóbb érdemű m es
tere Bőd Péter volt, a tudó
sok között egyik legtudósabb, 
a szerények közül legszeré
nyebb, a megpróbáltak között 
egyik legjobban megpróbált, 
aki lehetőség szerint minden 
ismert tollforgató sorstársá
nak betüpatakját a nemzeti 
tudat nagy közös óceánjába 
vezette: a kinyomtatott em lé

kezetbe. Előtte és utána nyom
tattak itt annyi mindennel. 
Nyomtattak itt ropogó jégeső
vel és ólomgolyóbisokkal, fe
hér márványtörmelékkel és 
sistergő kartáccsal, hogy le
gyen mit forgatni az elfordu
ló idők szelében, legyen mi
ből tovább tanítni. Bőd Pé
ter így fogalmazza a maga ars 
poeticáját: „A vitézek bosszú
álló fegyverekkel, a bölcsek 
okos tanácsokkal oltalmazzák 
hazájukat, én, ha írópenn'ám- 
mal valami keveset használ
hatok, azért az én kegyelmes 
Istenemé legyen a dicsőség.“ 
Akik ma az ő nevének pajzsa 
alatt tanulni és tanítni indul
tok, annyi mindennek meg
erősített szövetségébe léptek. 
Tanítsátok hát a tanítni való
kat; szeressetek minden időt, 
de legjobban azt. ami nektek 
méretett ki; Szeressetek min
den nyelvet, de soha ne fe
ledkezzetek meg az anyanyelv 
tiszteletéről és tisztaságáról. 
Tanítsatok hát szívetek szerint 
mindent és mindenkit. Csak 
egyet ne tanítsatok, hirdesse
tek soha: hogy most a leg
rosszabb, a legkilátástalanabb, 
hogy most jött el a mélypon

tok mélypontja; ezt ne, mert 
elsősorban is meggyalázza a 
valóban vérben fürdő múltat, 
megkérdőjelezi azokat az ösz- 
szehasonlíthatatlanul nagyobb 
áldozatokat, melyek vállalása 
révén mégis felül lehetett ke
rekedni bármin, és mi va
gyunk, megvagyunk; nem utol
sósorban pedig azért. mert 
olyan tévedés ez, melynek 
hangoztatása csak bennünket 
gyengít, önmagunkat. Legna
gyobb ellenségünk a kishitű
ség s „a feledékenység által 
eltemetett emlékezet“ lehet 
máidéi: időben. A mindig mos
toha játékszabályok szerint a 
Nagy Szabálytalanoknak kel
lett volna elpusztulni legfő
képpen, s ők megmaradtak 
mégis. Ez amnál jobban kie
meli, a figyelem  előterébe 
hozza azokat a képleteket, 
melyek örök érvényre emel
kedtek. Erdély történetében 
szerencsére a nulla pont még 
átmenetileg se következett 
be a kezdetek óta, semmilyen  
megpróbáltatás nyomán, e- 
gyetlen konkrét korszakban 
sem. Sőt mindig új errőforrá- 
sok és formák megtalálása, 
felbukkanása követi a mély
pontokat; „ahogy lehet“, egy- 
egy eldugott fészekben is, az 
európai centrumok vidéki, de 
nem provinciális replikájakép
pen. kialakulnak az intéz

ményemberek, az egyszemélyes 
intézetek, melyek szintén ha
gyományt teremtenek, hossza
san tartó, fejleszthető hagyo
mányt. Ilyen tünemény lesz 
például Bőd Péterből; ha en 
nek a nem is olyan láthatat
lan, nem is olyan képzelet
beli hídnak fő-fő pillérei olya
nok, mint a Bethlen-féle ala
pítás, a Nagyenyeden megte
lepedő skóla s majdan a kö
vetkező századvégre Teleki 
Mihály unokájának, Sámuel 
kancellárnak közös magánügy- 
gyé terebélyesedő Tékája, a 
kettő között nem márványból, 
csak fából, cölöpből, gerendá
ból, de ott a közbeeső híd láb 
a magyarigeni parókián vagy 
Tótfalusi mester kolozsvári 
nyomdájában, aztán Orbán 
Balázs íróasztalán. A névtele
nek tanítványai a nevesek, a 
nevesekéi ismét névtelenek, 
de egyre számosabban, s e 
búvópatak értelme végül is 
önmaga is. Hozama nemcsak  
az egyedi, a tárgyiasult ered
mény: valamilyen meghatáro
zott mű, hanem újratermelő
désének erkölcsi tanulsága is: 
hogy a helyi problémákban 
meg lehet keresni az örökér
vényűt, a megoldást, mely ma
radandó, de legalábbis mara
dandó példa.

LASZLÖFFY ALADAR
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A fejle tt e m b e r . . .  városépítő állat. A világ történe
lem a városi em ber története. Népek, államok, politika 
és vallás, valam ennyi m űvészet és tudom ány az emberi 
létform a egyetlen ősjelenségén, a városon alapulnak. 
(Osvald Spengler; A N yugat alkonya, 1923)

Az Indiai óceánnak A rábiától délre fekvő részét 
„arab-tengernek“ hívják; két nyúlványa, a V örös-ten
ger és a Perzsa-öböl választja el az arab félszigetet az 
afrikai illetve az ázsiai szárazföldtől.. (Lexikon-címszó)

*

H am m urapi Babilon királya (Kr.e. 172S— 1686) k i
csiny terü leté t nagy birodalommá tette  és ezt k itű 
nően kormányozta, például gondoskodott csatornák ép - 
téséről. M indenek előtt azzal vált ism ertté, hogy föl
jegyeztette az érvényben levő jogot. Tcrdgkékeken kí
vül egy két és fél m éter magas diorit tömb azt áb rá 
zolja, hogyan kapja meg H am m urapi a tö rvényt nap
istentől, m ajd ala tta  maga a törvény következik ék- 
írással. A kutatók  282 paragrafusra osztották a szöve
get. Sok jogi szokás Babilonon kívül I? megvolt, pé l
dául azokon a területeken, ahol a biblia szerinti ős
atyák tartózkodtak. (Bibliai kislexikon, 1974)

A mózesi törvény azoknak a v álási, erkölcsi, tá r 
sadalmi törvényeknek és jogoknak .összessége, ame
lyeket a hagyom ány Mózes nevével kapcsol össze. Ez 
a mózesi törvény, amely szinte valam ennyi h a it ik u l 
szabályt és emberi jogi norm át felőle*, igen sok ha-- 
ssnlóságot m uta t az ókori kelet ősi és vallási és jogi 
kódexeivel. Ezek a nyilvánvaló hasonlóságok'S^sztet- 
tek arra egyes tudósokat, hogy !* pcsolatot keresse
nek a mózesi tö rvény ~és H am m urabi babiloni tofvény- 
kódexe között;. (Bibliai lexikon, 1978)

★

Az ókori városok fejlesztése esetében nem ritkán  esik 
szó kényszertelepítésekről. A hatalm as birodalom ura 
nagy városával akar kérkedni, m ert az ókorban csak 
így tehet szert hírnévre. Ha kormányzási székhelye k i
csi, nagy m értékben igyekszik felnövelni, m ert úgy 
érzi, tartozik ezzel sa já t rangjának. Azért, hogy a m es
terséges képződm ény ne m aradjon üresen, hanem  va
lódi várossá válhasson — em bereket kényszerít az á t- 
telepedésre. M ert így m ost m ár láthatja, kik tartoznak 
uralm a alá. A város és a benne nyüzsgő tömeg távoli 
partokig sugározza az uralkodó fé n y é t. . .  Ma olyan 
erős a városok vonzereje, hogy ném elyik polgárm ester 
nagyon örülne ha elrendelhetné a kényszeráttelepe- 
dést — vidékre. Az ókori türannusznak viszont arról 
kellett gondoskodnia, hogy m értéktelenül m egnagyob
bított városa ne legyen lakatlan. Ezzel a problém ával 
több fáraó és görög zsarnokocska szembenézett. Például 
a maga idejében Gelo hatalm a lehetővé tette, hogy a 
szomszédos városok, valam int számos falu lakosát Szi- 
rakuzába kényszerítse. (Az ókori város)

★

Júdea a babiloni fogságból hazatért zsidók Paleszti
na déli részén elterülő országának a neve. Mivel a ha
zatértek főként Júda  törzséhez tartoztak, illetve Júda 
törzsi terü letén  éltek, elnevezésük ettől kezdve hébe
rü l jehudim , — görögül iudaioi, ami latinul judeait, 
zsidót jelentett. 538-ban Kürosz ferm ánjával a zsidók 
visszakapták szabadságukat; hazatérhettek hazájukba. 
A perzsák által hely tartónak  kinevezett Zorobábel ve
zetésével érkezett meg az első csoport, m egülték a 
sátoros ünnepet, m ajd életfeltételeik megteremtés-e 
után Aggeus és Zakariás próféta vezetésével nekikezd- 
tek  a tem plom építésnek. Ezdrás vezetésével érkezett 
vissza a fogságból egy újabb csoport. Noha a szam ari
tánusok akadályozták az építkezést, i.e. 520—515 között 
mégis elkészült a templom. Jeruzsálem  újjáépítése Ne- 
hemiás nevéhez fűződik. Ezdrás és Nehemiás vallási 
reform ot ha jto tt végre, am elynek lényege a szeparatir- 
muson, azaz idegenektől való szellemi és fizikai elzár
kózáson kívül a Mózesi törvények középpontjába á llí
tása és szigorítása volt. Ugyancsak az ő nevükhöz fű 
ződik a Biblia ótestam entum i könyveinek összegyűjté
se és a m onoteizmus szellemében való áttiolgozása. A 
fogságból nem m indenki té r t  haza, maga Nehemiás is 
visszatért a perzsa udvarba. (Bibliatörténet)



SZABÓ GYULA

Megmaradsz minden időben

Ideje van a szalm akalapnak, s ideje 
van a bundasapkának. Nem tudtuk , 
nyárnak  van-e ideje, vagy m ár-m ár té l
nek a jún iusi ég a la tt a hó első napján, 
am ikor Székelykeresztúron az Orbán Ba
lázs utcában az O rbán Balázs Gimnázium 
előtt O rbán Balázs m ellszobrának az 
avatására összegyűltünk, akik gyűlhet
tünk. A szónoki em elvény az iskola eme
leti erkélye, m ikrofon is volt, a tek in
te te t teljes „felnézéssel“ kellett felem el
ni, ha látn i is akartuk  azt, aki beszélt. 
Beszéltek ott fenn az Ür szolgái — az 
iskola idestova két évszázados szellemé
hez híven unitárius, katolikus, reform á
tus „igék“ hangzottak — , s legtöbbet 
m ondott az iskoláról, annak történetéről, 
szellem éről s azon belül Orbán Balázs
ról a gim názium  egykori tanára  a maga 
nyolcvanegy éves testi-szellem i frisses
ségével. A szobor — a cem enttől a m ár
ványlapokig s a bronztól m int m atériá
tól a bronzig m in t szoborformáig — 
ugyancsak az iskola hajdani felállításá
hoz, „előterem téséhez“, történetéhez, 
szelleméhez m éltóan — a köz áldozat
kész „adom ságával“ nőtt ki a földből. 
Ügy, ahogy Orbán Balázs is adta szelle
mi s anyagi gazdagságát az iskolának, 
bár egyébként semmi közvetlen köze nem 
volt hozzá: nem  volt a diákja, unitárius 
sem volt harm inchat esztendős koráig — 
legnevezetesebb köze tulajdonképpen az 
volt, hogy am ikor Székelykeresztúron je 
lö ltette  m agát országgyűlési képviselő
nek, a választásokon K eresztár szavazó 
népe m egbuktatta  a korm ánypárti ellen
jelö lttel szemben. T örtén t ez annak e lle 
nére, hogy évekkel azelőtt m ár te tt egy 
„csekély a lap ítvány t“ a keresztúri gim
názium  szegény rendű tanulóinak a meg
segítésére. A kkor ta lán  az alapítvány fo
rin tja i voltak  az értékesebbek, ma azon
ban az alapítványtevő szavaknak van 
több értéke még annál is, m int am ennyi 
115 évvel ezelőtt volt:

„A nem zetek életképességét és ha ta l
m át m a m ár nem  a nyers erő, nem 
is kizárólag hősiesség, hanem  a né
pek m iveltségi fokozata s szellemi 
fejlettsége szabja m e g . . .  a nyers 
erő fe le tt o tt áll a szellem hatalm a, 
m elyet a töm egek hatalm a m inden
kor m egterem t. Ezért nem zetének 
m a azon honpolgár teszi a legna
gyobb szolgálatot, ki az értelm i tőke 
gyarapítására  h a t . . .  Mi szegény 
kopár hegyek közé szorított, az or
szág szívétől távol eső székelyek . . . 
a nevelés terén  is háttérbe szorul
tunk , i tt  is, m in t egyebekben, az 
önsegélyre vagyunk útalva; azért én 
csekély alapítványom at egy székely 
tanodához, im ádott szülőföldem egy 
oly tanintézetéhez küldöm . . .  m ely
ben nagyon sok szegény tanuló van, 
s m ely egy kis számú felekezet tú l 
feszített áldozat készségéből m erí
te tt lé te it s annak  köszönheti foly
tonos fejlődését, attól várja  jöven
dőjének biztosítását. Ez a székely - 
keresztúri unitárius gym nasium , 
m ely egy sürü  népességű vidék 
egyedüli iskoláját képezi, s m elyben 
leginkább szegény falusi nép fiai 
küzdenek az önfentartás és kiképez- 
tetés nyom orával“ . . .

T ett azután még m ásodik alapítványt 
is, és hogy kilegyen a három, halála 
előtt három  nappal a testam entum ában 
m egtette a legnagyobbat, a harmadik ala
p ítvá n y t is a keresztúri gimnázium  ja 
vára. I tt  m ár forin t-ezrekre menő tőké
ről volt szó, de m ára m ár ebből is az a 
több, ami „értelm i tőkeként“ fekszik a 
szavakban:

„A székely-keresztúri gym nasium  
alapítványánál székely nemzetem  
irán ti szeretetem  az irányadó; m ert 
én i t t  is igazán követem  K risztus ta 
nait, hogy a ki kővel dob, azt ke
nyérrel dobom vissza; m ert nem ta 
gadom, hogy végtelenül fá jt lelkem 
nek, hogy a keresztúri választó ke
rületben, épen székely testvéreim , 
azok közt un itárius hitrokonaim  buk
ta ttak  meg. De én e m egaláztatá
somért, e kitagadásom ért úgy kívá
nok bosszutállni, hogy a népnevelés 
előmozdítása á lta l edzem meg jövő
re  e népet a hazafiságban“ . . .

B izonyára „iskolapéldája“ lehet ez an
nak az erkölcsi értéknek, am it ma is sok
szor veszünk „hűségként“ a szájunkra. S 
bizonyára ezért adták  1940-ben a ke
resztúri U nitárius Gim názium nak az Or
bán Balázs nevet.

Ennek folytán 1943-ban m ár Orbán 
Balázs nevével ünnepelhettük  a „tanoda“ 
létesítésének 150. évfordulóját. Többes
ben mondom, m ert az akkor mór szá
m om ra is külön boldog ünnep volt, hogy 
ösztöndíjas elsős gim nazistaként egy köl
csönvett fehér harisnyában ráncba sze 
detten o tt énekelhettem  a jub iláns da

lárdában a Berzsenyi-ódát, ami egy ti
zenhárom  éves gyerm ek élesen csengő 
hangján nagyon hatásosan hangozhatott: 
„Forr a világ bús tengere, o m agyar“ . .  .

Szám vetéskor az em ber veti a számo
kat: 48 esztendővel ezelőtt volt az a kó- 
rusos ódázás, még azt is tudom, hogy jú 
nius 6-án volt, és úgy emlékszem, m int
ha m a lenne, hogy szalm akalapnak volt 
akkor ideje, m ert olvadtunk el a pódiu
mon, olyan hévén tűzött a nap, s olyan 
hosszú volt az ünnepély, m elyet kórus
szám ainkkal m eg tűzdeltünk . . .  S szá
m olva tovább: nyolc évig viselte isko
lánk az Orbán Balázs nevét, szinte úgy, 
m intha velünk egy idő tájban  ő is k ijá r
ta  volna a gimnázium nyolc osztályát. S 
akkor aztán „kicsengették“, és „balla
gott“ : 1948-ban, az iskolaév végén vége

le tt annak, hogy U nitárius Gimnázium, s 
hogy O rbán Balázs. N yár volt akkor is, 
de nem  szalm akalap ideje. Fázósan bú jt 
a lélek bundasapkába, am int a díszterem 
ben fú jta  a sok elszorult torok, hogy Te- 
henned b íztunk  eleitől fogva . . . Ennek 
is m ár 43 esztendeje, s lám, m ár-m ár 
játékosan veti a szám, m int egy szeren
csejátékon: 48 évvel ezelőtt 43 volt, s 43 
évvel ezelőtt 48 volt.

1990-ben ism ét szalm akalap ideje jött. 
Egyszerre le tt jubileum i szám a 100 és 
az 50 a gimnázium és Orbán Balázs — 
úgy látszik, végképp -— egybefonódott 
sorsában-életében: „1990. m ájus 12.: is
kolánk névadó ünnepsége. Halálának 100. 
évfordulóján az ősi Alma M ater 50 év el
teltével újból felvette a legnagyobb szé
kely nevét, ^Orbán Balázs« Elméleti 
Líceum le tt“ — írja  a Szobrot Orbán Ba
lázsnak! címen osztogatott füzetecske.

Most pedig, 1991. június 1-én áll a 
szobor Orbán Balázsnak, s a népnek, mely 
a füzetecskével a kézben körülseregli. A 
főbejárat jobb oldalán áll, bemenőknek 
s kim enőknek fordult arccal. S a szobron 
szinte különállóan áll a bajusz: hosz- 
szú-egyenes pödrem ény, olyan kétfelé

hegyesedéssel, m int ami két végen tűzi 
fel egyszerre azt, aki nem jóakarója a 
nép üdvének. De lehet az is, hogy „kom- 
pona“ a bajusz, egy mérleg két nyelvvel, 
hogy méregesse a „sorsot“ : m ennyi a 
szalmakalapos nyári öröm, m ennyi a 
bundasapkás téli zordság. Még kifejezés- 
belileg is ilyen választóvonal-képződ
m ény a m érleg-bajusz az arcon: a sze
m ek a bajuszon felül m intha sirósak vol
nának, s a száj a bajusz a la tt m intha 
mosolygós. Ám lehet, hogy csak én lá
tom így, többek közt azért, m ert, lám, 
ism ét énekeljük: Tebenned bíztunk elei
től fogva! M int 43 évvel ezelőtt, amikor 
Orbán Balázs ..kiballagott“ az iskolából. 
S mégsem úgy, m ert, lám, a „hosszú ú t 
porából“ végül is bronzköpenyeget ve tt 
Orbán Balázs: szobornak ballagott ki a

„véndiák“. T isztára em beri színjáték-ku
lissza még az ég is: hol süt a nap, hol 
cseppenni akar a felhő. A kalapommal is 
úgy vagyok, hogy hol leveszem a fe
jemről, hol felteszem. Csak a zsoltárszám 
m u tatja  változatlanul ugyanegy szám
ként azt, hogy XC. Még az írógépen is 
szorosan egymás m ellett áll a két betű 
jel, hogy annál könnyebben egy szám
jel lehessen.

Az ünneplő "közönség azonban legin
kább abban egy, hogy ez a sok szem az 
első nézője-látója a szobornak. Ezen be
lül a nézőpont, a szemszög színesen sok
féle. Egy rokon leányocska szemközt áll 
velünk, a székelyruhás iskolások koszo
rújában, a szobor hátterében, s attól el
tekintve, hogy bizonyára egészen más 
nézetből lát sok m indent, m ost a szob
ro t is olyan nézetből látja, hogy kuncog
va sutorássza: né, hátulró l is látszik a 
bajusza, úgy áll ki kétfelé, m int két kif
livég . . .  A sok néző- és szempont között 
azonban feltűnt, hogy m indent lehet néz
ni és látni, csak a helybeli fiatal m űvészt 
nem, aki az iskola volt diákjaként a szob
rot alkotta. Később, m ár az avatóműsor 
után, külön érdeklődve u tána  sikerült

m eglátnom : szerényen pillogtatott, hogy 
ő Dem eter István. Az avatáson úgy nem 
volt látható, m intha m indenkinek le tt 
volna köze a szoborhoz, csak neki nem. 
Igaz, kerü lt olyan is, aki az ilyen sze
rénységet ellensúlyozza. Jö tt m int a vi
dék RM DSZ-ének rohamdísze, meg sem 
á llt a szónoki erkélyig, s félbeszakítva 
a záróakkordként éppen elkezdett papi 
szót, m ondta kéretlenül a kikapcsolt 
mikrofon m ellett az üdvözlő szavait, s 
m intha neki le tt volna a legtöbb köze 
Orbán Balázshoz, szoborhoz, iskolához s 
m indenhez, faragott hirtelen  egy olyan 
Orbán Balázst, aki politikai radikálisként 
az egy hétte l azelőtti kongresszus rad i
kális szárnyára volt tűzve. Lenn a m ély
ben Orbán Balázs szobor m ódra hallga
tott, bajusza hegyére sem tűzte az er
kélyjelenet szereplőjét, s az ünneplő kö
zönség átvonult az épület másik olda
lára, az udvarra, ahol az iskolaépület két 
szárnya karolta egybe az ünneplő közön
séget s a művészi műsort.

A m űsor tartalm as és hangulatos volt, 
szavalókórus, énekkar, sok-sok „aszfalt
döngölő“ tánc, táncos rikoltozás, szere
lem és jókedv a földtől az égig. Látni 
lehetett, hogy a csizmának kizárólag 
azért van funkcionális értelem ben szá
ra, hogy a táncoló legények csattogtat
hassák ra jta  a tenyerüket, s a leányok fel 
sem vették  volna a rokolyát, ha az nem 
forogna térden  felül is. K iesett hol egy 
piros pántlika a leányhajból, hol egy 
öngyújtó a legénylájbiból, de ez mind 
abban a folklórkörben forgott, amely
ben ott van az is, hogy „A pántlika 
könnyű gúnya“, s az is, hogy „Kiesett a 
cigaretta a zsebemből“. Adott pillanat
ban halálra  táncoltatott leány is volt, 
12 legény nekiállt m ár-m ár 12 kőmíves
ként halálra táncoltatni egy leányt, és 
sikerült is nekik, hurcolták-vondozták a 
k im últ hajadont, v itték az egyik füves 
helyről a m ásikra, de m indettől nem 
kellett megijedni, m ert i tt  a halál fa r
sangi jókedv forrásává vált a friss fű 
ben . . .

Tulajdonképpen m inden olyan volt 
ebben a szoborállításban, m int az iskola 
egész története, m int általában az élet: 
a halálban is volt életkedv, a szem köny- 
nyezett, a száj mosolygott, s a kettő kö
zött a bajusz hegyesen-harciasan m ere
vedett kétfelé. M int ahol olyan ideje van 
kalapnak, sapkának, csizmának, roko
lyának, hogy 43 esztendei időközzel 
ugyanazon a helyen énekelni lehetett a 
zsoltárral: „És te megmaradsz m inden 
időben“ . . .  Igy-úgy mi is m egm aradtunk, 
s olyannak m aradtunk, amilyenek va
gyunk. Van, aki szobrot alkot, s az ava
táson jóform án észrevehetetlen, s van, 
aki a szoborból is talapzatot csinál m a
gának.

Széledezéskor magam is odakerültem  
egy p illanatra  a szobor háta mögé, a 
kuncogó leányocska „helyére“, megnéz
tem  a szobrot onnan is, hátulnézetből, s 
némi kuncogó csatlakozással egyetértet
tem  azzal, hogy valóban olyan hátulról 
a bajusz, m int két kiflivég. Dehát, ami 
azt illeti, kiflivég is lehet a bajuszvég 
ott, ahol a száj arró l beszélt, hogy kő he
ly ett kenyérrel dob vissza, s ahol egy 
m ásik nagy alapítványozónak, Berde Mó
zesnek az áldozatkészségéből olyan „B er- 
de-eipó“ sü lt és kerekedett, hogy „50 ta 
nuló naponként 3—3 tiszta búzacipót k a 
po tt“ az igék jobb tanulhatása v é g e tt . . .

De ugyanabból a leánykanézetből az is 
külön szembeszökő volt, hogy szemközt a 
felállíto tt szoborral, a be járat másik ol
dalán ott áll az innensővel együtt fel
á llíto tt m ásik szobortalapzat, egy ugyan
olyan m árványlapos oszlop, ikertársként 
várva, hogy valaki elfoglalja ott is a 
„méltó helyét“. A hiányzó szobor helyén 
egyelőre annak a két esztendőnek az ide
je ül, ami há tra  van ilyen vagy olyan 
jövőként addig, míg Orbán Balázs isko
lája a 200. esztendejét jubilálja. Addig 
bizonyára oda lehet valakit állítani a ta 
lapzatra. Vagy még inkább akkor, éppen 
a jublieum i ünnepen. Ha m ást nem, K ri
za Jánost, a Vadrózsák csokrozóját, aki 
ugyanennek az iskolának a diákjaként 
m ent ki az „életbe“, addig, míg az uni
tárius püspökségig is „felvitte“. Az ü n 
nep — legalább ünnepben ne szenved
jünk  h iány t — egy fokkal még emelke- 
dettebb lehetne attól, hogy a Vadrózsák 
közkinccsé tételének is éppen akkor len
ne 130 esztendeje.

így lenne teljes „négyszög“ az iskola- 
„strázsák“ alakzata. Benn az előcsarnok
ban — a kolozsvári Brassai Sám uel Lí
ceum előcsarnokbeli párjaként — két 
gipszmellben Brassai Sámuel és Berde 
Mózes, kinn a bejárat két oldalán O r
bán Balázs és K riza János bronzmelle. 
El lehet képzelni, hogy ők ketten, egy
más szemébe nézve a járókelők feje fe
lett. m integy azt nézegetnék, hogy ilyen 
négy „szegeletkövön“ még inkább áll és 
m egm arad az a „hajlék“, m ely van „elei
től fogva“, s m ely á llt m ár akkor, „m i
kor még semmi hegyek nem voltának“.

ORBÁN BALÁZS ÉS A 
SZÉKELYKERESZTÚRI 

GIMNÁZIUM
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FRANCOIS VILLON BALLADAI
FRANCOIS VILLON

(kb. 1431—1463)

Ballada tűnt idők asszonyairól

Mondjátok, hol van, hova lett 
Flóra1, a szép nő, Róma

fénye?
Archipiada2 hol lehet

S Thais3, vele egy anya vére? 
Hol a tapsra, szóra, zenére 
Tó fölött ébredő Echó4 
Emberfölötti tünde lénye?
No de hol a tavalyi hó?

Hol a bölcs Hélo'ise5, kinek 
Olyan drága volt az erénye, 
Hogy Abélard-t6, a szerzetest, 
A bosszú végül kiherélte?
Hol a királynő, kinek kénye 
Zsákban dobatta a mohó 
Buridánt7 a Szajna vizébe?
No de hol a tavalyi hó?

Haremburgis?8 és a remek 
Blanche9 királynő, dalok

sziréné,
Nagylábu Berta10 s a szivek 
Allisa és Beatricéje,
S Johanna11, kit Rouenben

élve
Tüzbe vitt az angol bakó: 
Hová jutott, Szent Szűz, mi

végre?
No de hol a tavalyi hó?! 

Ajánlás

Herceg, ha egy hete, egy éve. 
Ne keresd, hol a szép s a jó, 
Hogy a refrén vissza ne

kérdje:
No de hol a tavalyi hó?!

SZABÓ LŐRINC fordítása

1 Római kurtizán volt. 2 Az 
athéni Alktbiadész nevének 
nőneművé torzított alakja. 3

Több híres kurtizán (kurva) 
neve. 4 Erdei nimfa, belesze
retett Narcissosba, de viszon
zatlan szerelme fölötti bánatá
ban, csak hangja maradt meg. 
3 Abélard kedvese. 0 Abelar- 
dus (1079—1142) nagyhírű 
bölcsész és teológus, halálo
san beleszeretett fiatal uno
kahúgába, Helois-ba, akinek 
nevelését rábízták. A lányt 
feleségül is vette, de csak ti
tokban, nehogy az egyházi 
pályán való emelkedésének 
kárára legyen a házasságkö
tés. Feleségét később kolos
torba küldte. Emiatt a lány 
nagybátyja, nevelőapja bé
rencekkel megtámadtatta, s 
ezek megfosztották férfiassá
gától (ugye mennyivel fino
mabban fejezzük ki magun
kat, mint Villon?) 7 Francia 
filozófus, akit a középkori 
monda szerint Burgundiái 
Margit királynő, a vele töl
tött éjszaka után, a szajna- 
parti toronyerödből, zsákba 
kötve a Szajnába dobatott. 
De az ügyes filozófus meg
menekült, nem jutott a ki
rálynő többi szeretőjének sor
sára. (Ballagtam éppen a 
szajha felé.) 8 A maine-i gróf
ság örökösnője. 9 Valószínű
leg castiliai Blanka, Szent 
Lajos francia király anyja. 10 
Nagy Károly császár anyja, 
történetét A lis  és Bie^rix 
(Beatrice) kalandjával együtt 
Hervé de Metz históriás éne
ke meséli el. 11 Jeanne d’Arc, 
az Orléans-i Szűz (1412— 
1431).

Ballada a párisi nőkről

Bár Róma, Flórenc és
Velence

Nője is édesen fecseg.
Ha visz (főképpen az öregje) 
Szerelmi üzeneteket 
S bár a lombard is hízeleg 
S mind, aki jön a Pó felől,
S a genfiek is kedvesek:
Nincs jobb, mint a párisi

csőr!

Mondják, méz a nápolyi
nyelve

S a német is nagyon pereg; 
Spanyol és egyiptomi szende 
Egyforma szépen csicsereg, 
Maguk közt bármelyik lehet. 
Magyar vagy más is, legelő!,' 
Angolok és athéniek:
Nincs jobb, mint a párisi

csőr!

A szép feg.vverkovácsné balladája a 
széplányokhoz

Kislány, kcsztyűvarroda szépe,
Ki azt kérded, hogy hogyan élj,
S te, suszterbolti Hófehérke:
Épp ideje, hogy észretérj!
Zsebelj és férfit ne kimélj;
Foszd ki, akit tudsz, sorra mind:
A nő, ha megvénült, nem ér 
Annyit se, mint egy rossz fitying.
Virslik s hurkák csinos tündére,
Ki perdülsz, táncolsz, mint a szél,
S Vilma, kárpitos felesége, 
Megbecsüld, aki veled él; 
Becsukhatsz, mihelyesí a dér 
És a hervadás meglegyint.
Boltod? Egy vén pap ha betér! . . .
Mi leszel? Csak egy rossz fitying.
Anci, kis kalapdiszitő, te 
Barátaiddal összeférj!
S Kati, te táskakészitő, ne 
Kergess el senkit, aki kér:
Ifjan, ha nem is szenvedély,
De egy mosoly nektek is in t . . .
Rút öregtől borzad a vér:
Annyit ér, mint egy rossz fitying.

Ajánlás
Sirva-jajgatva mondom: élj, 
Lánynép, a tanácsom szerint! 
Engemet már elért a tél,
S nem vagyok, csak egy rossz

fitying.
SZABÓ LŐRINC fordítása

A breton és a svájci gyenge, 
Gascogne és Toulouse is

beteg:
A Petit Pont-nál feleselve 
Túlcsivogná mindegyiket 
Két ügyes kis nő; és jöhet 
Calais és Alsace hölgyeiből 
Akármilyen vidám sereg: 
Nincs jobb, mint a párisi

csőr!

Ajánlás

A szép beszédben nem vihet 
Pálmát senki Paris elöl,
És bár jó akad rengeteg:
Nincs jobb, mint a párisi

csőr!

SZABÓ LŐRINC fordítása

Ballada, melyben Villon m in
denkitől bocsánatot kér
Papok, apácák, mendikánsok1 
És m indenféle fráterek, 
Járdanyüvük, henyék,

lakájok
És kisasszonykák, akiket 
Szép, testhezálló ruha fed, 
Sárga cipőben délcegen 
Bohóckodó szerelmesek: 
Bocsássatok meg mind nekem!
Csecsmutogató, könnyű lányok, 
Kik a vendéget lesitek, 
Hetvenkedő, lármás vagányok, 
Majomtáncoltatók, veszett 
Szemfényvesztők, bolond

fejek,
Kart karba fűző, szemtelen, 
Füttyös csitrik, sihederek: 
Bocsássatok meg mind nekem!
Tirátok, ti, kutyák, betyárok. 
Kik rabkosztra vetettetek,
Oly ételekre, hogy utánok 
Ma a ganéj is élvezet,
Csak durrognék. de nem lehet. 
Mert ülök az ülepemen.
Na, martuk egymást eleget: 
Bocsássatok meg mind

nekem!
Ajánlás
Ól mos furkók, vaskőtegek, 
Táncoljanak fejeteken,
S habár a bordátok recseg: 
Bocsássatok meg mind nekem! 

SZABÓ LŐRINC fordítása

1 M endikánsok: kolduló szer
zetesek.

Gyász-irat

m elyet maga s társai számára szerzett a 
költő, mialatt fölakasztásukat várták.

Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.
Ahogy ti most rajtunk, elöbb-utóbb 
Rajtatok Isten akként könyörül.
Itt függünk kötéllel nyakunk körül 
Öten-hatan, s m it jókkal úgy etettünk, 
Bomló és bűzlő étek lesz a testünk.
Mi meg csont, por és hamu — tréfaszóval 
Ki ne gúnyolja senki bajba-estünk.
De kérje Istent, legyen irgalommal.

Ne vessetek meg, bárha volna ok,
Hogy így vesztünk hóhér kezeitül.
Emberek vagyunk, kell hát tudnotok,
Nem mindenkiben jut az ész fölül.
Ejtsetek szót, ha a mi szánk kihűl,
A Szűz Fiánál: bármit cselekedtünk.
Adjon kegyesen módot menekednünk,
Ne mennykövével büntessen azonnal. 
Meghaltunk, senki ne bántsa a lelkünk,
De kérje Istent, legyen irgalommal.

Ázunk, mosódunk, ha eső csurog,
S ha nap süt, bőrünk szikkad, fékéiül. 
Szemünkkel szarka, varjú tesz csúfot,
Tép szőrt soukállunk, szemöldünk közül. 
Pihenésünk egy percnyi nem kerül,
A szél szerint kell erre-arra lengnünk,

Az irigy nyelvek balladája

Végy arzénes savat, salétromot,
S avas faggyút habos lúggal maratva; 
Hozzá olvadt ólombul egy csomót,
Forró szurokkal, kénnel elhabarva, 
Zsidónő piszkát is hozzá vakarva,
S vedd leprás ember lábmosó levét,
Meg ócska bocskor átizzadt belét 
Áspis kígyó sűrű vérébe mártva;
Tégy hozzá róka-, farkas-, borz-epét
— S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!

Fogj egy halászni rest, fekete macskát,
Jó vént, fogatlant: szedd ki velejét;
Vedd veszett kutya szájának a habját 
Meg kehes öszvér sárga köpetét,
S ügyelve apró csipetekre tépd;
Frissébe mindezt egy péppé zatyuljad 
Csatorna-lében, hol gyikok lapúlnak, 
Folyik mérges kígyó és béka nyála. 
Patkányok, s egyéb nemes vadak úsznak,
— S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!

Vedd élő vízisikló köldökét
És rakd vigyázva gyilkos szublimátba;
Holdtöltekor tégy hozzá régi vért.
Mely megalvadt a borbélytálban állva,
S egy részin barna, másutt hagymasárga; 
Vágy szutykos teknőbül pelenka-lét; 
Gyújts össze vedlő rossz sebet, fekélyt 
Egy szajha öblítő vizébe hányva 
(Nem járt lebujbán az, ki meg nem ért) 
— S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!

A jánlás

Jó Herceg, törd át mind e csemegét, 
Ha szPád, rostád, zsákod nem elég, 
Egy sárga üllepű gatyán, vigyázva 
— De disznó-szarral ízesítsd elébb — 
S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!

. . . kiben egykor szíremnek 
A ktíjí ígez öröm  H ’.Utt,

Ballada a vastag Margot-ről

Ha szeretem a szép lányt szolgamód. 
Nem kell azért bugásnak vélnetek.
Javai finom óhajra valók.
Csókjáért kardot, pajzsot viselek. 
Fazekat happolok, ha emberek 
Jönnek, ellépek borért csendesen.
Kerül gyümölcs meg sajt. S ha rendesen 
Fizetnek, mondok: Jól ityeg bizony! 
Csak jőjenek, ha dürgúsük leszen,
E bordélyba, hol szállásunk vagyon.

De megvannak a vijjogó bajok,
Ha pénz nélkül jön Margót hálni meg. 
Szivem halálra gyűlöli. Fogod 
Mindjárt kabátod, szoknyád, réküdet, 
Gyapjú gyanánt a zálogba vihedd!
S kezét csípőre téve bőg nekem  
Az Antikrisztus, hogy Jézusra, nem,
Ö nem teszi! Hát jól képen kapom —
Az orra fölött hordja kézjegyem  
E bordélyban, hol szállásunk vagyon.

Maj.d megbékélünk; szellent rám nagyot 
— Dagadtabb, mint a dongó — föloevet. 
Combom csapkodja, Gogo-z meg gagyog, 
Öklével binzgálja fejemet.
Mint bunda, alszunk, lévén részegek.
S kelünk. Korog a hasa. Kényesen 
Fölmászik rám, nyögök keservesen,
A deszkánál is laposabbra nyom, 
Ledérkedéssel tönkre így teszen 
E bordélyban, hol szállásunk vagyon.

Áfán lás

Vihar, fagy, dér — megvan a kenyerem! 
így  vese az ember g«bát az eben. 
í-óg rajtam, pénzit megéri velem.
Loiyó. kurafi: passzolunk nagyon! 
Ocsmányoké ez ocsmány szerelem.
Nincs emberségünk, hát ne is legyen 
E bordélyban, hol szállásunk vagyon!

Hol jobbfeié, hol balfelé peregnünk. 
Gyüszüként vagyunk tele csőrnyomokkal, 
örüljön kiki. aki nincs közöttünk
És kérje Istent, legyen irgalommal.

Ajánlás

Engedd, ó, Jézus, égi fejedelmünk.
Ne kelljen mégse pokolra kerülnünk, 
Ha a Trombita számadásra szólal.
S emberfia te, ne mulass felettünk. 
De kérjed Istent, legyen irgalommal.

ILLYÉS GYULA fordítása

fi földi iht <?r*c . .

MÉSZÖLY DEZSŐ fordítása

JÓZSEF ATTILA fordítása

Négysoros vers,

melyet Villon halálítélete szélére írt

Francia vagyok Paris városából, 
mely lábam alatt a piszkos mélybe vész,
s most méterhosszán lógok egy

nyárfaágról,
s a nyakamon érzem, hogy a testem mily

nehéz.

FALUDY GYÖRGY á(költése

Érzékeny keblű olvasóink megnyugtatá
sára: Villont 1462 végén valóban kötél ál
tali halálra ítélték, helyt adtak azonban 
fellebbezésének, s a halálos ítéletet tíz
éves száműzetésre változtatták. 1463. január 
8-án kellett elhagynia Párizst. Többé nem  
jött hír felőle. Ezek szerint lehet, hogy 
ma is él. És Hajdú Győzőt keresi, hogy 
megmagyarázza neki A z  irigy n ye lvek  
balladáiát.
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EDGAR ALLAN POE
:1809—1840)

A holló

Egyszer elm últ régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél, 
régi, bűvös, fóliánson tétovázott a kezem, 
s  hogy nehéz fejem  lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, 
roppan félve és sohajtón, zaj motoz a reteszen.
„Éji vándor ', így susogtam, „az babrál a reteszen: 

az lehet, más senki sem."

Télidő volt, bús december, amilyent nem ért meg ember, 
nőtt az árnyék, lomha tenger, a parázstól veresen.
Lelkem a bánattól óván, olvastam az éji órán, 
hogy feledjem  holt Lenórám, fényes-régi kedvesem, 
már az angyalok között van fényes-égi kedvesem, 

itt lenn nincsen neve sem.

Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve. 
Félelem nek tőre szúrja-fúrja által a szivem.
Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban:
..Éji vándor áll ajtómban, az motoz a reteszen.
Éji vendég vár ajtómban, az babrál a reteszen: 

az lehet, más semmi sem.“

Hirtelen felbáíorultam  és hadartam elborultam  
..Megbocsásson jó uram, vagy asszonyom, de azt hiszem, 
álmos, fáradt voltam  roppant, és az ajtóm csöndbe roppant, 
a babráló, halk, lopott hang nem hallatszott sebtiben.“
E r r e  felnyitom  az ajtót — szétvigyázva sebtiben: 

künn az éj, más semmi sem.

A sűrű sötétbe nézek, álmodok vadat, merészet, 
mint az őrült, m int a részeg, bódorogva kétesen.
Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak: „Lenóra“ 
s a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesem, 
hivja-hivja, hívogatja, szólogatja kedvesem — 

a visszhang, más semmi sem.

A  szobámba már fehéren mentem vissza, forrt a vérem, 
mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen.
„Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a

záron;
most az ablakot kitárom, az okát megkeresem: 
csöndesülj szív, tébolyult szív, az okát megkeresem: 

zúg a szél, más semmi sem.“

N yílik  az ablak, s az árnnyal méltóságosan beszárnyal 
óriási lomha szárnnyal egy vén holló peckesen.
S  mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben 
a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen,
Paliasz szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen: 

nem történik semmi sem.

Én nevettem őt, hogy ében-tollal^ talpig feketében 
gőgösen guggolt a szobron, és szóltam fölényesen:
„Bár alig van rajtad toll, ó fergeteg-vert csúnya Holló, 
bús heroldhoz vagy hasonló, mondd, mért jöttél édesem? 
Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek édesem?“

Szólt a Holló: . Sohasem“.

Bámultam, hogy jár a nyelve és folyékonyan, perelve, 
annyi szent, hogy locskaszájú — nem beszél értelmesen: 
mégis furcsa, hogy e bátor csúnyatorkú prédikátor 
beröpül az éjszakából, bár nincs semmi oka sem, 
a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, 

és úgy hívják: „Sohasem".
És a Holló vár komorlón a fehér és néma szobron, 
s ez egy seóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, 
mást se mond, csak ül meredten, meg se rezzen, meg se

retten,
végre halkan ezt rebegtem: „Nem örök a csoda sem; 
minden elszállt, ez  is elszáll — nem örök a csoda sem —“

A madár szólt: „Sohasem“.
Felriadtam, mert oly száraz, kurta-furcsa volt e válasz. 
„Bamba szajkó“, így beszéltem, „nincsen egy ép sora sem. 
Bús különc volt a gazdája, bizton az kapatta rája, 
folyton erre járt a szája és hörgött keservesen.
Benne lelke átka zörgött és hörgött keservesen, 

hogy már többé: »Sohasem«.“
Még nevettem, hogy az ében Holló ott ül feketében, 
s párnás, mély zsöilyém elébe gördítettem sebesen; 
bojttal-rojttal elmotoztam és a zsibbadt csöndbe hosszan 
tépelődtem, álmodoztam, mért néz e két csodaszem, 
mért mered rám e két sanda, kusza, kósza csoda szem, 

mért károgja: „Sohasem".
Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva-várva, 
s a szemével a szivembe szúrt le — fúrt le tüzesen: 
süppedő bársonyra dűltem, s a violafény köd-ülten 
lengedezve szállt körültem, himbálgatta mécsesem, 
itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, 

s ah, nem ül le, sohasem!

Most egyszerre száz ezüstből angyalok csapatja füstöl, 
száll a tömjén, cseng a léptük, triiláz a nesz édesen! 
„Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, 
elfeledni, eltemetni régi-égi kedvesem!“ 
elfelednie, eltemetni régi-égi kedvesem!“

Szólt a Holló: „Sohasem“.
„Jós! felelj nekem“, könyörgök, „bármi légy, angyal, vagy

ördög,
kit szobámba vert az orkán és kísértesz rémesen, 
mondd meg itt e szörnyű házban — hol a Rémekkel

csatáztam —
hol a Borzalom s a Láz van — nincs sebemre moha sem?“ 
Ni-ics-e, nincs-e ír szivemre? nincs gyógyító moha sem?“

Szólt a Holló: „Sohasem“.
„Jós! felelj nekem“, könyörgök, „bármi légy, angyal, vagy

ördög,
kérlek a Mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, 
lát-e engem még a Kedves, aki most a mennybe repdes, 
hajlik-e még e szerelmes szívre régi kedvesem, 
hajlik-e még e szerelmes szívre égi kedvesem?“

Szólt a Holló- „Sohasem“.
„Pusztulj innen a pokolba“, ordítottam fuldokolva,
„szállj a károgó viharba, vár a bús Éj Partja lenn!
Egy tollad se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel! 
Károgásodat te  hidd el! Ne maradjon nyoma sem!

H ol var.r.ak a sgép úrfiak,
Kikkei eg;kor ar.ryi; mulattam.

Tépd ki csőröd a szivemből, ne maradjon nyoma sem!“
Szólt a Holló: „Sohasem“.

És a Holló meg se moccan, néz reám meredve hosszan, 
a szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem.
Úgy ül mint egy omladékon, mélyen alvó éji démon, 
a Padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen; 
nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, 

s nem virrad meg — sohasem!
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítás»

W ILLIAM  WORDSWORTH

(1770—1850)

A velencei köztársaság halálára

Uralkodott a kincsekkel tele 
Kelet fölött s Nyugat védője volt; 
Velence senkinek meg nem hajolt, 
nemes sarj volt, Szabadság gyermeke.

Sem bősz erő, sem csel nem győzte le; 
szűz város volt, tündöklő és szabad, 
s mikor jegyest választhatott a vad, 
örök tenger lett hű szerelmese.

S megérte bár, hogy hervad dicstelen, 
s hogy dísze hull és többé mit se vár, — 
tűnődjünk most a tűnő érdemen,

s hogy így elérte őt is a halál.
«gyászoljátok ti férfiak velem:
oly nagy volt hajdan s árnya sincs ma

már.

RADNÓ TI MIKLÓS fordítása

A  szil sprint kel! erre-crra lengniük. 
Hol jobbfelí, bo! balftlé peregnün k.

Szász Endre rajzai

Mikor a jó  király kegy 
Mtoog tSrtBnfbi! kieretgtrfk

RAINER M ARIA RILKE
(1875—1926)

Az idegen

Nem törődött már a többiekkel, 
nem felelt, fáradtan állt csak ott 
s újra elment: mindent elhagyott.
Éji út s ha úton kél a reggel:”

néki nászi éjnél többet ér.
Átélt már olyant, mikor a mély 
égből szinte szúrt ezernyi csillag 
s rejlő láthatárok mind kinyíltak 
s mint egy harc, ágy hullámzott az éj:

és olyant, mikor a hold kibukkan 
hirtelen zsákmányolt kis falukkal 
s mikor ápolt parkok mélyén ódon 
kúriát emelt elé az éjjel, 
mintha egyszer lakta volna régen,

félrehajtott fővel állt az úton, 
majd továbbment, mert jól tudta, sok 
útja van még, űei már a léleír 
hívják új hidak, utak, vidékek 
s távol, túlzott hírű városok.

S mind elhagyni, mindent, mindig, újra 
s vágytalan. csak úgy, seholsem élvén, 
hagyni hírt és birtokot.
Mégis, piacokon, város szélén, 
egy-egy kút síkosra járt kövénél 
úgy érezte, hogy övé az ott.

RAD NÓ TI MIKLÓS fordítása

HENRY WADSWORTH  
LONGFELLOW
(1807—1882)

Excelsior

Már éjbe süllyedt az orom, 
egy ifjú ment az Alpokon, 
útját a hóba, jégbe rója, 
de messzire leng lobogója, 

Excelsior!

Sötét arccal előre tör, 
és szeme villog, mint a tőr.
Ezüst harangként, énekelve 
szól ismeretlen-hangú nyelve,

Excelsior!

Az ablakokból rá kitűz 
a rózsálló családi tűz: 
tanyák, de jéghegy áll felettök, 
és fáradt, lázas ajka felnyög, 

Excelsior!

„Maradj, maradj!“ szól egy öreg, 
„az orkán tombol ott fölebb, 
halál les a mély-mély patakban.“
S szól az ezüst hang nyughatatlan, 

Excelsior!

„Állj“ szól a lányka és remeg, 
„hajtsd rám viharcsapott fejed.“

A lány szemébe tiszta könny ül, 
de a fiú szól s szíve könnyül. 

Excelsior!

„Hóförgeteg vár mindenütt, 
fagyott, leroskadó fényűk!“ 
szól a paraszt, s tompulva, lassan, 
egy hang felel rá a magasban, 

Excelsior!

Fönn a hegyen, reggel korán, 
hogy Szent Bernát kolostorán 
imák verdesik az égboltot, 
egy elhaló hang felsikoltott, 

Excelsior!

M ellette állott hű ebe, 
a hó félig temette be, 
keze a zászlójába markol, 
s dacos kiáltás harsog arról. 

Excelsior!

Ottan feküdt a jégbe lenn, 
magasztosan, élettelen, 
s egy hang az égbolt bús faláról 
hullócsillagként sírt le, távol.

Excelsior!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítása

Excelsior! =  feljebb! magasabbra!

AI,FRED de MUSSET

(1810—1857)

A hold balladája

A hold a barna éjben 
A torony sárgaszín 
Hegyében
Ult, mint a pont az i-n.

Oh, hold! tán cérnán enged 
Bgy bús kéz föld iránt,
S lenget,
S szemközt s profilba ránt?

Félszemmel néz az este? 
Vagy egy álcás cherub 
Les le:
És sárga maszkja rút?

Vagy épp egy lapda lennél? 
S mint egy nincs-lábu pók. 
Mennél.
S gurulsz csak, rest pufók?

Vagy ócskaság vagy, lom-va«, 
Vén óraszerkezet?
S hogy kongass.
Pokol lesi neszed?

S most is, míg orcád bújdos, 
Néz mutatódra s vár:
A súlyos,
örök  kín múl-e már?

Vagy féreg rág, tapadva, 
Mikor, kormos koroag. 
Apadva
Véknyulsz, s félhold borong?

Mi tépte így fel orcád 
A múlt éjjel? Talán 
Egy zord ág 
Egy szúrós ormu fán?

És jöttél, mint ki sorvad,
S megtámasztád fakón 
A szarvad
A rácsos ablakon . . .

Menj, hold haló világa!
Oh, szőke Phébe! dúlt 
És drága
Tested tengerbe hullt.

Nem látni már, csak arcod,
S a homlok bús ivén 
A karcot —.

Mily hervadt vagy, s mi vén . .

Te voltál rég a berken 
A tegzes égi szűz,
Ki serken
És karesu gímet űz?

Oh, hol a zöld platánfa!
S a mogyorós berek!
Diána!
S a víg agár-sereg?

— Fülelt az éj szín zerge 
Szédítő szirttetőn:
Eörg-e
Lépted, közelgetőn?

S riadt a falka, rajta!
Réten s völgy s halmon át 
Hajtva
A futó lakom át. . .

Majd esti szél » á llt  resten —, 
S már lábad vízbe lép,
S az estben
Egy ifjú megles ép . . .

Majd lengsz, vak éjbe szállva, 
S egy pásztor ajka vár,
S e szájra
Lecsapsz, mint halk m a d á r ...

Oh, hold! év évre telhet,
De emlékünkbe még
Szerelmed,
lm, lásd ifjúltan ég!

Múltadtól szépre válva,
Oh, légy örökre már 
Áldva,
Járj telve, fogyva bár!

Még néznek rád kolompos 
Nyájak vén őrei,
Míg lompos.
Ebük orcádra r í . . .

T

S szeret a bárkás. míg a 
Nagy, halk faház halad, ' 
Ringva r
A tiszta ég a la tt . . .

S szeret a lányka, zsenge 
Bokáin berken át '
Lengve
S dúdolva víg danát. . .

S a tenger, láncos medvéd 
Lesvén hűs kék szemed 
Kedvét,
Ormótlan ing s remeg ..  „

És szél s hó idején is,
Ha az est rám borul 
lm  én is
Itt ülök jámborul.

És nézlek, amint éppen 
A torony sárgaszín 
Hegyében
Ülsz, mint a pont az i - n. . .

TÓTH ÁRPÁD fordi’á4*
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LŐKÖS ISTVÁN

Szomszédaink irodalma
és az „Európai Ház 9 9

Változó, forrongó világunkban i tt  Kö
zép- és K elet-Európábán egyre-m ásra 
m ondjuk, írjuk , halljuk: fel kell építeni 
az „Európai H ázat“. Nemrég bambergi 
szlavista barátom  is az „Európai Ház“ 
eszm éjének jegyében küldte újévi üd
vözletét, ráadásul nem is ném et, hanem  
szerbhorvát nyelven vetve pap írra  gon
dolatait. G esztusa azóta is foglalkoztat, 
m ert úgy érzem: a dolog példaértékű. 
Egy született ném et, akit 1962-ben egy 
zárai-zágrábi jugoszlavisztikai szeminá
rium on ism ertem  meg, s aki éveken át 
Baselben, m ost m eg Bam bergben tan ít 
szlavisztikát, értekezik a délszláv iro
dalm akról, Turgenyevről és Csehovról, 
fontosnak érzi-gondolja a közel harm inc 
éve gyű jtö tt közös jugoszláviai élm ények 
okán, hogy a közép-európai kisnépek 
egyikének nyelvén fejtse ki gondolatait, 
írja  meg rem ényeit ide K özép-Európá- 
ba a közös „Európai H ázról“. S teszi 
m indezt pára tlan  közép- és kelet-európai 
irodalm i tájékozottsággal — akarva-aka- 
ra tlan u l is kifejezve, mily nagyra becsüli 
e régió szellemi, irodalm i értékeit. É rde
mes tudni: hazájában nem ő az egyedüli 
elkötelezettje a közép- és kelet-európai 

irodalm akkal foglalkozó diszciplínának.
P e ter Thiergen barátom  kelet- és kö

zép-európai irodalm i erudíciója egy le
hetséges kifejeződése a ténynek, hogy ti. 
ezek az irodalm ak egyre inkább az euró
pai ku ltú ra  in tegráns részeivé válnak, s 
ném et, francia vagy angol recepciójuk to
vábbi bővítésén ma is nyugat-európai 
szaktudom ányi m űhelyek és jeles kia
dók m unkálkodnak. És itt  nem  csupán 
egy Ivó A ndric vagy Reym ont Nobel-díj- 
ja l ju talm azott oeuvre-jének befogadásá
ról van szó, hanem  például arról is, hogy 
a horvát barokk epika kiváló m esteré
nek, Ivan G undulicnak m unkásságáról 
m ár olasz és ném et nyelvű monográfiák 
készültek, hogy egy-egy, a szlovén refor
máció mozgalmáról rendezett konferen
cián ném et, osztrák, francia, olasz, am e
rikai és kanadai tudósok tartanak  érték
feltáró  előadásokat, s hogy ugyanezek a 
tudósok a szerb vagy a horvát szimboliz
m us nyugat-európai in terpretáció ját is 
felvállalták. Azt hiszem, általuk  máris 
épül az európai ház egyik fontos, ha nem 
a legfontosabb csarnoka, legalábbis a 
szellemi szférában. A boltozat m egépíté
se term észetesen még hátravan , s előt
tü n k  még a ház belső ékítm ényeinek 
egybegyűjtése is. Ez viszont m ár nem 
csupán nyugat-, hanem  közép-európai 
feladat is. A cseheké, szlovákoké, lengye
leké, románoké, szerbeké, horvátoké, 
szlovéneké és m agyaroké. Ám nem  két
séges, e népek európai felzárkózása, pon
tosabban a felzárkózás szándéka akkor 
lesz igazán esélyes, ha az európai ház 
felé vezető ú ton e nációk egym ásra ta 
lálnak. Nem form álisan, ham ar m egfa
kuló deklarációk form ájában — ebben 
eddig sem volt h iány — , hanem  tényle
gesen. Ügy, valóban ism erjék, m egism er
jék  egymást. A m últa t különösképp, amely 
közös, s am elyet „be kell vallan i“ — akkor 
is, ha sebekkel, félreértésekkel, félrehai- 
lásokkal teli, s még inkább, ha benne a 
kézfogás gesztusai kitapinthatok. Áll ez 
a históriára, lite ra tú rá ra  egyform án. Ez
ú tta l, m ert az előbbire nincs kom peten
ciám, az utóbbinál m aradnék. Ezen a t e 
repen  — az e lm últ évtizedek m inden 
erőfeszítése és eredm énye ellenére — 
több is a fehér folt. A Ném eth László 

' fogalm azta téte l — sajnos — még m in
dig időszerű. Az, am it — egyebek között 

• — 1940-ben, h íres délszláv tárgyú  esz-
széinek egyikében fHíd a Dráván) így fo
galm azott meg: „K örülbelül hét-nyolc 
éve, hogy a mi nyugatias m agyar m űvelt
ségünk egyoldalúságát észrevettem .“ Ná
lu n k  „a m ásodrendű nyugatiakat is szá- 
m ontartják , még a spanyolokat is ere
detiben — a szomszédainkat azonban 
nem  ism erjük, a délszlávokat legkevés
bé“ . És valóban. Világirodalmi ism ere
te inket szemlézve azt kell konstatálnunk: 
szomszédaink irodalm át talán  még úgy 
sem  ism erjük, m in t a skandinávokét. 
Még klasszikusaik m unkái sem állnak 
rendelkezésre m agyar fordításban hiány
talanul. Pedig Petőfi, Arany, Jókai év- 

•, századot felölelő szerb, horvát, szlovén 
vagy szlovák recepciója a viszonzást sür- 

■< getné, nem is szólva Ady példaadóan szép 
szlovák és délszláv kultuszáról.

Ism erem  persze a tartózkodással kap
csolatos „megokolásokat“ : szomszédaink 
klasszikus, főleg XIX. századi íróinak jó-

néhánya ellenséges érzülettel viseltetett 
irántunk, m űveik telve m agyarellenes 
felhangokkal. Mindez igaz, de ugyanak
kor igaz az is, hogy szám talan klasszikus 
becsű m űvet hagytak hátra, egyetemes 
értékűeket is, m elyekben nyom a sincs a 
m agyarsággal szembeni ellenérzéseknek. 
S vannak m űvek — szám uk nem  is ke
vés — , am elyek m agyarságképe tárgy
szerű, az előző példák konstellációjában 
pedig egyenesen magyarofilnelc minő
sülő. M egismerésük nem  kevés szellemi 
haszonnal járna, s az esztétikai hozadék 
sem lenne lebecsülendő. Meggyőző példát 
akár egyetlen nyelvi régió is bőven kí
nál, egyebek között épp az, am elynek 
irodalm át a legjobban illene ism ernünk. 
A nyolc évszázados társadalm i-politikai 
szimbiózis ugyanis, am ely 1918-ig tarto tt, 
feltételezi a máig hatn i képes kultúrcse- 
rét. Nem nehéz kitalálni: a horvátokra 
gondolok, arra  a nációra, am ely ebben a 
században K rlezát adta a világnak, de 
am elynek m ár XVI—XVII. századi szer
zőit is jól ism erte a m űvelt Európa. A 
spalatoi Marko Mulic moralizáló m ű
veivel pl. kortársként jelen volt latin, 
olasz, ném et és francia nyelven a XVI. 
századi Európában, s a drám aíró Drzic és 
a barokk eposz horvát változatát m egte
rem tő Ivan Gundulic is olasz közvetítés
sel (Velencén át) lépett ki a viszonylagos 
nyelvi elszigeteltségből.

De nézzük most inkább a m agyar vo
natkozásokat kínáló régibb és újabb je 
lenségeket. Jó harm inc év előtt vehet

Jó l tudom: m indezt könnyű a szaktu
domány, a filológia körébe u taln i és ki
m ondani a szentenciát: nem egyebek el
aggott filoszok ásatag tém áinál. Ám hogy 
m ennyire igaztalan és elham arkodott az 
effajta  ítélet, azt újabbkori, nevezetesen 
XIX. századi példák egész sora bizonyít
hatja. Az illirizmus, a nem zeti ébredés 
idején, s az azt követő félszázadban a 
m agyarság és Croatia viszonya — jól 
tud juk  — m ár korántsem  oly felhőtlen, 
m int korábban volt, s lám, mégis lesznek 
költők, szépírók — nem  is kevesen —, 
akik a „dubrovniki aranykor“ m agyar
bará t szellemi örökségét folytatják. Még 
azok is, akik egyébként az illirizm us év
tizedeiben vagy a századvégen, K huen- 
H éderváry bánsága idején a nem zeti tö
rekvések elkötelezettjei voltak, s ennél
fogva viszonyuk a m agyarsághoz is más, 
fenntartásokkal teli. Példaértékű e tekin
tetben a század klasszikusának, Ivan

Kis lap áü a m jy  duma mentéden
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tünk  kézbe egy a szigeti ostrom histó
riá já t horvát nyelven megéneklő verses 
m unkát m agyarul. K arnarutics Barna 
Szigetvár m egvétele  c. m űvét Kis K á
roly fordította. Az átköltés indítéka a 
tárgyon tú l a K arnaru tics-m ű és a m a
gyar Zrínyiász viszonya volt, a Szigeti 
veszedelem  költője k im utathatóan fel
használta a zárai pályatárs m otívum ait, 
képeit, leírásait. Szakem ber és olvasó 
megelégedéssel nyugtázta a K arnarutics- 
eposz m egjelenését, de az öröm és meg
elégedés akkor lenne igazán teljes, ha is
m erhetnénk a tágabb irodalm i övezetet 
is. Például M arulic Judit-eposzát, mely 
költői szépségekben gazdagabb is am an
nál, tárgya pedig XVI. századi énekköl
tészetünk két darabjával, Sztárai és Ti
nódi Judit-énekével rokon. M arulic is, 
m iként a m agyar szerzők, a keresztény 
világ morális felsőbbségét h irdette  a po- 
gánnyal szemben, s nemcsak a horvátok
ra, de az egész kortárs K özép-Európa va
lam ennyi népére gondolva.

Ez a dalmáciai, tengerm elléki költő
nem zedék egyébként nem csak Zára, Split 
vagy D ubrovnik fenyegetettségét k iá lto t
ta  világgá, hanem  például Buda vésze
sének tragédiáját is. A dubrovniki (rágu- 
zai) Mavro Vetranovic, aki 492 soros 
Panaszt (Tndba) ír t  Buda elestéről, egész 
Közép-Európa és a Balkán tragédiája
kén t élte meg a m agyar főváros pusztu
lását — hasonló szellemben idézve a 
versben a mohácsi csatavesztést és II. 
Lajos halálát.

A reneszánsz és a barokk term észete
sen számos más példát is kínál, m int 
ahogy a XVIII. század horvát irodalmi 
örökségében is folytonosan jelen van a 
kézfogás gesztusa. Elég csupán a budai 
egyetem  professzoraként nyugalom ba vo
n u lt M. P. K atancicra em lékeztetni, aki 
a m agyar prozódiai újítások szellemében 
kívánta a horvát verselést m odernizálni, 
s anyanyelve m ellett la tinu l és m agyarul 
is ír t  verset.

M azuranicnak költői m unkássága, aki 
fium ei és szom bathelyi diákként Virág 
Benedek és Berzsenyi m odorában m a
gyarul verselt, m ajd olasz hatás a la tt a 
nyugat-európai form ák szerint, hogy vé
gül a hazai folklór szellemében s a hor
vát prozódiát követve alkossa meg élet
m űvét, m indenekelőtt örökbecsű epikus 
költem ényét, a Csengics Szm ail aga ha
lálát. S ha az európai barokk epika pa
le ttá ján  oly m arkáns színezetet képvi
selő Gundulic-eposz, az Osman m agyar 
átköltésének h iányát fordításirodalm unk 
súlyos adósságaként ta r tju k  számon, úgy 
e kiegyenlítendő számla a Toldival roko
nítható  Mazuranic-mű fordításának té te 
lével is növekszik.

A zsarnok Csengics Szmail aga halálát 
megéneklő M azuranic nemcsak költő, de 
a kor tekintélyes politikusa is volt (hét 
esztendőn á t viselte a báni címet), s eb

ben a minőségében — sorsfordító idő
ben — szintén a horvát—m agyar össze
fogás m ellett voksolt. 1848-ban horvátul 
és m agyarul kinyom atott röpirata (A hor- 
vátok a magyaroknak) nem kevesebbet 
akart, m int hogy „M agyarország egyen
jogú népek közös hazájával legyen“.

Az illír mozgalom költő-politikus kép
viselője volt a M azuranic-kortárs Mirkó 
Bogovic is, történelm i tárgyú  novellák és 
drám ák népszerű szerzője, aki 1848-ban 
Jellasics oldalán védte a horvát „érde
keket“, ár* az önkény idején (már 1850— 
ben) a közhivatalnak h á ta t fordítva el
lenzékbe vonult, s íróként, politikusként 
egyaránt a horvát—m agyar közeledés 
ügyét szolgálta.

A m últ század második fele a horvát 
regény prosperálásának korszaka, de vi
rágzik a kispróza is; az elbeszélés és a 
novella m űfaja éppoly meghatározó, mi
ként a kortárs m agyar prózában. Ante 
K ováció, August Senoa, Josip Eugen To
mié, Eugen Kumicic, Josip Kojtorac és 
a hosszú életű Sándor Ksaver Gjalski — 
olyan névsor, amely m éltán reprezen
tálja  a m űform át, s európai visszhangja 
sem hanyagolható. És m it tudnak ró luk  
nálunk? Jószerével semmit. Senoa nevét 
legfeljebb a pécsiek (itt született) s Ba
ranya délszláv lakói tudják, de m agyarra 
fordíto tt m űveit o tt is hiába keresik a 
könyvtárak polcain. Pedig Parasztlázadás 
című regénye például közös érdekű: a 
Gubec-féle parasztfelkelés tö rténetét ad
ja. Josip Eugen Tomié M elitája jól meg
írt regény, a nagyon szigorúan ítélő 
K rleza „Ohnet típusú kompozíciónak“ 
tarto tta , ám bennünket sokkal inkább ér
dekelhet a fölöttébb gazdag m agyar élet
anyag s a hősök Tím ár M ihályt és Be- 
rend  Ivánt ötvöző volta. No meg az is, 
hogy a K huen-H éderváry-korszak m a
gyarellenes indulataival ellentétben sok 
benne a m agyarbarát m egnyilatkozás. Ér
dekfeszítően m egírt cselekménye okán 
bizonyára sikerkönyv lenne nálunk  is.

És m it m ondjunk a „horvát Turge
nyevről“, Sándor Ksaver Gjalskiról? El
sősorban is azt, hogy kiváló elbeszélő, 
kevésbé jók a regényei, ráadásul ez utób
biak m agyarságképe enyhén szólva is ro 
vásunkra elfogult. Első nagysikerű elbe
szélésgyűjtem ényének, A z  ódon tetők  
alatt című kötetnek viszont rég ott lenne 
a helye a fordításirodalm unkat reprezen
táló polcokon. A m agyar olvasó m ind
össze két elbeszélését ism erheti, ám  ezek 
alapján is kihallható a turgenyevi tónus 
m ellett a K rúdy-prózát asszociáló hang 
is. Az udvarházi világ zagorjei változata 
a „nyíri novellák“ atm oszférájával rokon. 
És ezekben az írásokban Gjalski m agyar
ságképe is igazán tárgyszerű.

O L ó E  ,  
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A PARBAJ
Sütő István  em lékének, aki vona
ton halt m eg 1987. január 28-án

a zöld k irály  kártyában szőke férfi 
végképp lem erü lt ágyő ágyő  
fén y  árnyék átdereng foszforeszkál
felm erül ő m ég a fü kinő

elszárad  a fű  de ő többé m ár nem  
szá ll el nem  hajózik  itt marad  
benne van m inden  tagadásban im m ár 
n em  v ih eti e l sem m ilyen  vonat

n em  rebben m eg ha verik  az ajtót 
és térinél többé ö m ár nem  veri 
nem  m enekülhet az erdélyi tenger 
m agából többé m ár ki nem veti

a skandináv g o lf óta csak zuhan 
egyesek  vá lla t vonnak az alkohol 
bánt el ve le  az átkozott szeszek  
a hőbörgések a  vodka a likőr

egy  h e ly  a C ellában végleg m egürül 
egy  kenyéradag m ásokra száll át 
egy  d éle lő tt vég leg  nyitva marad  
m ások nézik  a hivatalnok táncát

csak  könyve m arad helyén  a h iány  
sá ljá t csattogtatja a té li szél 
a m élyben  forgolódott most van odafönn  
v isk y  m ár várja ú j v iccet m esél

v o lt egy hősi ifjúság p illangókkal 
d e ajtaján  ott lógott az őrdög lakatja  
fe lröhög  m ost le löv i a poént 
6 a h a lá lt sem m isnek nyilvánítja

velü n k  m arad hiánya űr 
ür vagy zűr m íg  ki nem  derül 
m eg nem  térü l fö l nem  derül 
hiánya itten  legbelü l
legeslegbelü l vérerek  
ingajáratán érkezik  
nem  m arad el sem  távozik  
nem  m érlegel nem  vesztegel 
nem  vetkőzik  nem  vétkezik  
de k it ver ő? vagy őt verik  
rettentő sok van reggelig  
a falióra üt? a szív?  
ő keres? vagy őt keresik?

s a végén  m indég m egleli 
—  nem  bujkál nem  is bujdosik — 
egy fek ete kabátos úr 
m éláa párbajra h ívja ki 
pisztoly? vagy kard?

á egyrem egy
egy  sem leges területen  
repülőn? vonaton legyen?

Sütő István és V isky Árpád a ,,parkhotelnek“ becézett sepsiszentgyörgyi 
idegklinikán

m eghajol indul botorul 
utána ruganyos léptekkel 
hóna alatt lábszárcsontokkal

p iszto llya l karddal am a úr 
s a  vonat már a síneken

kiderül m ostan? beborul?

sípol m ár indul a vonat 
hát m égis vonaton legyen?

vásárhely lassan lem arad  
s a szívben ottan legbelü l 
túl űrön zűrön és hiányon  
tú l az üvöltés töm bjein  
m enthetetlenül leragad  
egy ötlet vagy egy gondolat 
nem  ingázik már nem  halad  
m egáll és m ost m ár úgy marad

lángolna és száztizenegyezer-kilencszázöt 
szesszel perm etezett rózsa

az árnyék mostan hóra vetü l
vízre vetü l
lilu l
feketül
dani m egriad
a kérdőjel árnyéka fö lé je  ér 
im m ár k i nem  kerülheti 
alatta kattog a vonat

csak a szél ziháló lélegzése hallik
csak a szél bujkál
tengeren
tarlón
rázza a töm bház eresztékeit 
m intha el akarná ragadni 
csak a szél 
a szél 
csak a szó!

rejtik  nappalok éjszakák  
kocsm ai dáridóba vész  
utcai zajokba tűnik  
dani m ég tovább lődörög 
iszik verset ír hőbörög 
nem  jött e l m ég az utazás 
végtelen  kéklő délkörök  
hom ályába vész  vesztegel 
késik a vérrög valahol 
dani m ég iszik énekel 
elrejti m ég a maszogás 
m otyogás vállvonogatás 
értik egym ást! — ő s a világ  
de a konszenzus m egreped  
és indul m áris útban van  
vörösbegy árnyékába vész 
dehát kigurul onnan is 
gyerm ekrajzokon téved cl 
útját á llná egv m álnavész  
de m indhiába JÖN FELÉNK  
hogy ő vagy más már egyremegy 
hiszen egy van egyetlenegy 
érkezik rögtön érkezik  
felszikráznak a vérkörök  
sem  tarthatják vissza rím ek  
a szív pitvarában m egáll 
az utolsó az áhított 
metafora

a nyír s a nyár

elválik! szétfoszlik! talál?  
vagy nem  talál? már egyrem egy  
heg.vremegy? avagy égbem egv?  
és a retina tükrére fagy 
az ism ert középkori maszk 
az utolsó találkozás

gyergyó előtt valam icskével 
váratlanul nagyokat 
döccenve le lassu l m ajd m eg is áll 
a vonat és egy  fek ete  
kabátos távolról felü letesen  
tem etésrendezöre is 
hasonlító indignált úriem ber 
hegedűtokra em lékeztető  
m icsodájába rejti m egvillanó  
kaszáját — igen  
m egvillan  a kaszaél 
a vonatfü lkében m int egy  
hajnali szám onkérés — iszákjába dug 
két szokatlan
m éretű lábszárcsontot — m égis kereskedő 
lenne? vagy felcser? —  arcokat próbál
gat
m eztelen koponyájára  
— m im es volna? talán bohóc? — majd  
sietve leszáll
és elindul egy csak általa ism ert 
ösvényen
kopogva fü työrészve enyhén biccentve  
indul el
az im ádságok összekuszálta székely

tájban
becserkészni haladéktalanul a
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akkor az erdélyi tenger fölött 
kolozsvár-vásárhely-szentgyörgy bermuda

három szögében
ezen a kiism erhetetlen  terrénum on  
illető leg  fölötte
a gyárak fUstfelhőitöl azért jól

elkülöníthetően
m egjelen ik  egy  lobogó
kérdőjel m intha százezerötszazhatvankitenc 
rum m al lelocsolt m ályva

a vers a nyár a nyír a  rum  
a nyolcvanas kirándulások  
ódák kardalok epopeiák  
m ég m ind m egvannak valahol 
az űr a zűr a vers a rum  
hallgatás és k ihallgatás 
erdélyi nem zetközisége  
ild ikó éva és téri 
ezer antenna s vezeték  
elrejtik  m ég a vérrögöt

Az eltűnt Spárta 
nyomában

A lapoknak és a bennük 
m egjelent írások szerzőinek 
oly üditö leveleket írogató 
Olvasó és Levelező Nők írá
sait félretesszük e héten, még 
a legnagyobbakét is, mert egy
két mord férfiúi észrevétel 
futott be, méghozzá digmáink 
legelsőiről; azokról, am elyek
ben a fehérneműk, vagyis al
sóruhák strukturális koncep
cióinak megváltozásáról ér
tekeztünk, és célzásokat tet
tünk arra hogy a férfiaknak 
szánt, fontos jellemzőikben a- 
zonban m égis nőiesnek tekin
tendő alsóneműk esetleg egy 
új világkorszak, helyesebben  
világhónap, a hatvanas évek
ben beköszöntött Vízöntő  két- 
ezerkettőszáz egynéhány éves 
kozmikus történelmi szakasz
nak üzenete-e-é, ízelítő a kü
szöbön átlépő újvilág erkölcsi 
paradigmáiból, avagy pedig
egy búcsúzó életrend utolsó 
ágálása, ugyancsak a küszö
bön. de már kifele induló
ban? Vagyis, az van-e előtér
ben a világunkban, ami ép
pen elm úlik — súlyos beteg
ségek gyakran végződnek egy 
utolsó, heves lázrohammal —, 
vagy már meglehetősen ré
gen csírázik, ami csak most 
lesz?

Ezen férfiúi levelezőink nem  
azok közé tartoznak, akik pon
tokba szedik mondanivalóikat, 
majd táblázatok, nyilak és 
szemléltető grafikonok, kö- 
röcskék és képletek segítségé
vel teszik végleg összezavart- 
tá őket és m in k et. . .  Sőt, egy
általán. meg sem írták leve
leiket, csak fenyegetőznek ve- 
ie, amikor felhívnak telefo
non . .. Ide figyeljen, uram, 
ha én egyszer megírom a vé
leményem a maga locsogásai
ról! . . .  Hogy képzeli azt, 
hogy Maga olyan halálos ko
molyan akar rátukmálni az 
olvasókra olyan léha témá
kat, mint az alsóneműgyártás 
filozófiája? Nem elég, hogy 
egyébből sem áll az élet, mint 
fehérnemű- és pipere reklám
ból; úgy értem, a lapok, ki
rakatok, a színházi előadások, 
filmek és a tévé egyébbel 
sincs tele; hát elviselhető az 
a gondolat, hogy az emberi
ség azért találta csak fel a 
.ávulbalátást, hogy figyelhesse, 
valamelyik agyonszagosított 
parázna dög éppen milyen bu- 
r-vit 'lse], illetve vet le má

éról? Nem gondolja, hogy 
mindez az emberiség elhülyí- 
íősének a . . .?  És fgy tovább 
. . . Telefonálónk elképzelésem

szerint ősz hajú, barázdált 
arcú és szigorú kis bajuszt 
visel: alapjában véve jóindu
latú: és így fejezi be: Gon
doljunk csak, uram, a spár
taiakra. gondoljon csak arra, 
hová jutott a világ, milyen 
meszire az ő erkölcseiktől? És 
szálljon magába!

Azt teszem, és elborzadok. 
Amit világéletemben mindég 
utáltam, az Spárta volt — 
nem az állítólagos spártai er
kölcsök miatt, hogy pl. bá
torság, hűség, fegyelem  . . .  
hanem, hogy milyen tippeket 
adott minden későbbi korok 
politikai bűnözői számára. 
Spárta feltalálta, szándékosan 
a — rossz pénzt! Amely nem  
vész el! Lykurgosz. olvasom, 
az arany- és ezüstpénz helyett 
a vas használatát írta elő . . .  
vaspénzért nem lehetett ide
gen árut kapni, ..Lakónia föld
jére nem tette lábát sem szo
fista. sem vándor jós, sem  
kerítő, sem ékszerész“ . . .  
Spárta feltalálta a kantint; a 
üemnlakást, az internátust; s 
mégha egyesekben manapság, 
amikor a tévé annyi torzszü- 
löttet és hátrányos helyzetűt — 
handikapátot — mutogat, fel 
is merül a Taigetosz, a kite

vő hely mint megoldás (mint
ha e fogyatékosok m enhelyei- 
nek egy része amúgyis nem  
egyfajta Taigetosz lenne), csak 
nagyon nehezen lenne elhá
rítható Spárta fénykoráról az 
a minősítés, hogy elhülyített 
internátusi bandák rémural
ma; Makarenko a nem tudom
hányadik hatványon......  ahol
„a fiúk“ férfiasságát az úgy
nevezett krypteia  szokásával 
nevelték: ,,a legértelmesebbnek 
ítélt ifjakat kiküldték vidék
re, mindössze egy tőrrel és a 
'egszükségesebb élelemm el 
felszerelve. Ezek nappal szer- 
teszéledtek és rsjtekhelveiken  
pihentek, éjszaka viszont kiáll
tak az utakra, és legyilkolták  
a kezükbe került helótákat 
(dolgozókat). Sokseor bejár
ták a földeket is és ott pusz
tították el a legderekabbakat, 
a legerősebbeket. . .  a spár
taiaktól vitézségük miatt ki
választott és szabadnak nyil
vánított helóták megkoszorúz
va járták végig az istenek 
szentélyeit, majd nem sokkal 
ezután valamennyien, több 
mint kétezren. eltűntek, de 
úgy, hogy sem akkor, sem 
később nem tudta soha sen
ki, hogyan pusztultak e l . . . “

Vajon gondolt-e arra, hogy 
a spártaiak milyen fehérneműt 
viseltek? — kérdi szigorú te
lefonálóm.

Valószínű még olyant sem, 
mint amilyeneket huszadik 
századbeli tanítványaik, ter
roristák és antiterronisták,
zöldsapkások és elháritőik,

különítményesek és ellenkülö
nítményesek . . .  Lám, Katyn 
is „a spártai államrend fon
tos elem e“ volt. Azt viszont 
tudom, hogy Dzsingisz kán a 
katonáinak megtiltotta a mo
sakodást és az alsónemü v i
selést. És a jó mongol spár- 
taias anyák gyerekeik elé fo 
goly gyerekeket vezettek, a 
saját fiacskáik kezébe bunkót 
adtak, és nagyon megdicsér
ték őket, ha egyetlen csapás
sal kinyírták az ellenséges kis
fiúkat; utána még meggyesré
test is sütöttek nekik . . .  (Már 
ha Rogeriusnak hinni lehet.)

Másik telefonálómat fény
lőén kopasznak, csontos arcú, 
szemüveges közgázosnak kép
zelem: Ugyan kéren, mit izéi 
maga azokkal az alsónadrá
gokkal? Hogy miért van elől 
daplafaluk és mégis, miért 
nincs rajtuk nyílás, avagy ma
gyarul slicc? Gondolkozzék 
csak kérem, nem tanult ma
ga dialmatot? Nem tanult 
marxizmust? Nem tudja, hogy 
mindennek az alapja a tech
nika? Régebb azt mondták: 
keresd a nőt! Ma azt mond
juk: keresd a technikát. . . . 
Hát kérem, ha tudni akarja, 
ezt az alsónadrág-típust a hú
zózár. vagyis ziDnzár tette 
szükségessé. Amelyet, ugye, a 
nadrágok nyílászár* szerkeze
teként használnak, s amelyek, 
ugye, sajnos, sokszo” leszalad
nak . . .  ezekkel az alsónadrá
gokkal megóvjuk vevőinket 
attól, hogy magukmutógatók- 
ként perbeíoghatők legyenek

. . .  azonkívül megóvj uk a szó
rakozott embereket attól, hogy 
a zippzárak kiúttalan csapdáiba 
kerüljenek, amikor túlságosan 
hamar akarják felrángatni 5- 
ket; a technikára keli gondol
ni uram, ha keresi az össze
függéseket!

Á  magamutogatásról megint 
Spártára kell gondolnom. Pln- 
tarkhosz azt írja: „A nőtlenek
nek még a megbecsülését is 
megrövidítette Lykurgosz. Pél
dául ki voltak zárva a gvm- 
nopaidiák (meztelenül végzett 
csoportos tornagyakorlatok) 
látványosságából“, viszont ők 
maguknak, vagyis a nőtlenek
nek „télen a vezetők paran
csára meztelenül kellett kö- 
rüljárniok a piactéren, miköz
ben a járókelők csúfolódó nó
tákat énekeltek rájuk.“

És még a spártaiak mondták, 
hogy náluk a szolgák igazán 
szolgák, de viszont a szaba
déit: igazán szabadok! Erre 
csak Hérodotoszt idézhetem: 
„Sok egyebet is meggondolat
lanul beszélnek a görögök . . . 
De hogy ezekről a dolgokról 
n>i is annyit beszéltünk, ne 
vonják meg tőlünk jóakaratu
kat sem az istenek sem a hé- 
rósok.“

Agyő Spárta! Legfennebb 
agy Goldimg-regényben sze
retnélek viszontlátni!

SZÖCS ISTVÁN

e sm m

9



V IT A  ZSIGM OND 8 5  ÉVES
Tanárurunk, a mindenes, lelkünk egyik élő nagy- . 1 

.apja 85 éves. Hazai magyar irodalmunkban olyan ke
vesen maradtak már, akik elé még születésnapi cso
korral, Margit-szegíűvel és kardvirággal állhatunk oda 
ezen a folyton beboruló nyárelőn. Elfogynak mindig az 
atyamesterek, de nem a hagyomány. Vita Zsigmond is 
azok közül való. akikben diákfővel mar ott motoszkált 

áaz, amit Isten a maga folytonosság-érzékével és paran
csával mindig iderendelt erre a tájra, kollégiumot járni 

• és kollégiumot kikaparni az elvonult háborúk üszkei- 
gtxíl, fogolytábort járni és fogságba került régi könyve
ket visszaterelni az el sosem árvuló jó könyvtáraink 
fontos polcaira, írni és tanítani az írást, a tanulságo
kat, hogy soha senkinek jó vetése, jó példája nem volt 
hiábavaló előttünk, valamint eleink előtt, azonképpen 
utódaink előtt sem. Vita Zsigmond is, miután letette a 

‘számtalan itthoni és külhoni szemeszter végén a vizs
gákat, szigorlatokat, kollokviumokat, elkezdte tenni, 
amit kell, lapot szerkesztett a sarokba szorított kisebb
ségi lét hirtelen végvárrá való kisvárosában, és szük- 
^égiskolát szervezett a kiskorúságból a sanyarúságba 
vetődött gyermek-hadifoglyoknak. Nagyenyed az ő 
pátriája, melyet élete mostani szakában cserélt fel csak 
máshol felállított írómühelyekkel, melyekből csak ezek
ben az utóbbi években is nemcsak cikkek, emlékezések 
és dokumentumközlések, hanem könyvkötetek is ki
kerültek, kikerülnek. Csendes, de leállithatatlanul ter
mő intézményember ő is, tele tervvel és tennivalóval. 
Élete értelmét jelenti a szabad sajtótól a feltámadó is
kolákig az a sok minden, ami ma visszhangzó szellemi 
közegként körülveszi. Szikár alakja, melyet megpróbált, 
de meg nem tört az idő, ebben a pátriárkái korban is 
egy működő tartás, a tudás és a tanítás példáját hor
dozza közöttünk, reményeink szerint még sokáig és ter
mékenyen.

LASZLÖFFY ALADAR

Ahol én gyerm ek voltamVITA ZSIGMOND

G yerm ekéveim  legkedvesebb 
em lékei a diódi házunk nagy, 

tágas kertjéhez fűződnek. Nagy
apám , Zeyk G ábor, 1875-ben 
ú jraép ítte tte  1849-ben elpusz
tu lt h á z á t , . s egy hozzáértő 
kertész segítségével a ház 
elő tt és onnan lefelé, a falu t 
ketté  szelő G yógyi-patakig vi
dékünk egyik legszebb, leg
változatosabb, színekben gaz
dag k ertjé t a lak íto tta  ki. Az 
iskolai évet Enyeden tö ltö t
tük, de a vakációkra vagy 
egy-egy szabad napra m indig 
k im entünk  D iódra, hisz a tö- 
visi állom ásról gyalog is 
könnyen kim ehettünk.

Az u tcára  néző kapu oszlo
pain  kö táb lákba volt bevés
ve az építők  neve, az építés és 
az ú jraép ítés évszám a: 1779 
és 1875. Talán még az is ott 
á llhato tt volna: Béke a be
m enőknek. m ert itt valóban 
m indig békesség fogadta a 
szívesen lá to tt vendéget, köz
tü k  m űvészeket is, m int pél
dául Szinyei M erse Pált.

A b e jára tn á l a piros virágú 
japánb irs fogadta tavasszal a 
vendéget, azu tán  orgonabok
rok  húzódtak lefelé, a sö- 
vénykerités m ellett, és elvá
laszto ttak  a szomszéd kerttől, 
így oda nem  lehe te tt átlátn i. 
A széles úton befelé hajtva  
pedig egy gyönyörű jegenye
tölgy őrködött, m int egy ró
m ai őrszem. Az ú t túlsó ol
dalán  pedig vaskos kőlábon 
á llo tt a régi napóra, am ely

hajdan  m u ta tta  vaspálcájával 
a m úló időt.

A ház előtt, az oszlopos tor
nácon meg lehete tt pihenni, 
e lő ttünk v iru lt a kis virágos 
kert rózsabokrokkal és egy
szerű, falusi virágokkal, am e
lyek közül sohasem hiányzott 
a jó  illa tú  dohányvirág. Este 
tele volt illa tával a tornác 
előtti térség. Innen indult ki 
azután az a három  út, am ely 
közbül elválaszto tta és két 
nagy hasábra osztotta a ker
tet. Az u tak a t mindenféle, 
sokszínű bokor szegélyezte, de 
mi leginkább kedveltük a fe
hér bogyójú hóbogyót, azzal 
még játszani is lehetett. Volt 
azonban m ellette m indig fe
hér és sötétlila orgona, jáz
min. labdarózsa, puszpáng és 

aranyvesszö (forszitia) is, a  bal
oldali út m ellett pedjg m in
dig zöldellt a mahónia.

A dús növényzettől elrejtve 
volt egy titokzatos pince, a- 
m elybe kincseket ástak  el 
egykor, a m onda szerint.

Ä bokrok m ögött Deutschék 
felé, a japánb irs m elletti sű
rű  orgonabokroktól egészen 
takarva egy pince torka csá
b íto tt felfedező ú tra . Ez a 
pince egykor a  szomszédos 
Im ecs-házhoz tartozott, és a 
családi hagyom ány szerint 
kincsek vo ltak  benne elásva. 
Ez lehetséges is, m ert 1848- 
ban  Imecsék elm enekültek in 
nen H árom székre, és ott is 
m egm aradt ez a hagyomány. 
E szerint a kincsek felett egy

m itikus állat, egy fehér kecske 
őrködött, s igy nem  lehelen  
hozzáférni. Le is m entünk 
egyszer a pincébe felfedező 
ú tra, de hiába. A fehér kecs
ke nem  je len t meg előttünk, 
és a pincében hiába k u ta t
tunk. A kincset nem  ta lá ltuk  
meg, a  kecske és a kincs tö r
ténete im m ár hely történeti 
m ondává vált.

Innen egészen a falu t két 
részre vágó Gyógyi-patakig te r 
jed t a  kert, a keleti oldalon 
pedig egy szűk sikátor ké
pezte a határt. Bokrok és fe
nyőfák választo tták  el a  szom
szédos kerttő l; egy sűrű, bo
zótos fenyves, felső és alsó 
részén szabadon hagyott úttal 
képezte a  h a tá rt a diszkért 
és a vetem ényes k e rt között 
is.

A kapun beha jtva  a  ház 
elé, egy széles térségre v itt 
az út, azután bekanyarodott 
az udvar, az istálló  és a  színek 
felé. Innen indu ltak  ki az 
u tak: egy keskeny ú t körbe 
fogta a ház előtti kis virágos 
kertet, am elynek a közepén 
virágágyások vo ltak  bokorró
zsákkal és m inden évszakban 
változó virágokkal, petúniával, 
őszirózsával, verbénával, do
hányvirággal. szarkalábbal, és 
innen indult ki a k erte t kö
rülfogó és alul összeölelkező 
három  út is. M ellettük sok
féle, tavasszal, nyáron válto
zatos színekkel pom pázó bo
kor nőtt és v iru lt, legfőkép
pen lila és fehér orgona,

aranyvessző, hóbogyó, ham is 
jázm in, labdarózsa, rózsaszínű 
rózsalonc. puszpáng, kecske
rágó, sóskaborbolya és, örökké 
zöldellö törpefenyő, a tu ja - 
bokrok, egy szívós kis tiszafa 
is, valam in t a bal oldali úi 
mentén a mahónia.

A ház előtt, az út m ellett 
még a Zeyk Dániel idejéből 
egy keskenyebb kőhasábra 
felépített kőkocka: egy nap
óra állott, fölül ezzel a feli
ra tta l: Z.D.—G.T.B. 1779, vas
pálcájával m uta tta  hajdan  a 
m úló időt. Ez is a kert egyik 
érdekessége volt, ma m ár 
m űvelődéstörténeti em léknek 
tekinthetjük .

A házzal szemben egykor 
egy vöröses levelű nyírfa dísz
le tt és egypár hibiszkuszbo- 
kor ny ílt a  nyár folyam án, 
vöröseslilába játszó sűrű vi
rágaival. Repkény kúszott fel 
a tornác oszlopaira, m int a 
mindig fölfelé törő élet. a ház 
m ellett pedig hosszú időn át 
a fehér hem orkalisz (japán 
liliom), a vöröseslila flox, a 
vörös szalvia v iríto tt egypár 
futórózsa m ellett. A virágos 
kerte t a háztól jobbra pedig 
lezárta  egy jukka-sor (pál
m a liliom-yucca) esténkint 
m in t valam i lám pások világí
to ttak  a  szürkületben. Az ud
v a r  és a kis fenyves felé m u
ta ttá k  az utat. Ebben a sűrű 
kis fenyvesben a lucfenyők 
fogtak körül egy kis térséget, 
am elyben egy vasasztal és egy 
pad h ív ta  pihenésre, olva

sásra vagy m unkára a ház
lakóit, de ezek m ellett kim a
gaslott két-három  fenyő, egy 
gyönyörű jegenyefenyö, és egy 
selyemfenyő, kissé tovább, a 

jobb oldali részben pedig a luc
fenyő m ellett egy-két erdei 
és fekete fenyő tűn t fel, de 
előttük a legszebb volt egy 
lenge rózsaszín virágú cser- 
szömörce. am elyet mi paróka
fának  h ív tunk  népiesen. Va
lóban parókát lehete tt elkép
zelni a virágzatából.

Ebből a kisfenyvesből egy
pár lépéssel könnyen kilép
h e ttünk  egy terebélyes vad
gesztenyefa m ellett. Akkor 
egyszerre m egnyílt a kilátás 
a kert mélyébe. Egy gyönyö
rű  vérbükk és egy vöröses ju 
harfa  nem zárta  el a tekin te
tünket: e llá ttunk  a ny írfák 
k a l övezett fenyőfák, az am e
rikai fekete d iófák felé, á t
ö leltük az egész kertet. A 
gesztenyefa alól kilépve ész
revettünk  még a közbülső út 
m ellett egy m agában álló, á l
ta lu n k  fuszulykafának neve
zett szivarfát is, am elyre mi, 
gyerm ekkorunkban fészket 
rak tu n k  és o tt tanyáztunk, 
m int a m adarak. És ott húzó
dott meg a közbülső út mel
le tt egy sátor alakú, öreg fa, 
egy szomorú szilfa. A fehér, 
a világos és sötétzöld fák mel
lett egy bíborba öltözött fa 
olyan festői lá tványt nyújtott, 
am ilyent csak a nagy. im p
resszionisták álm odhattak  vol
na. Sajnos Szinyei Merse P á l
nak, Diódon já rv a  1900-ben 
nem volt ideje a festésre. Csak 
Vass Berci feste tt itt az 1930- 
as években anyám  kérésére, 
de nem ism erte eléggé a kert 
titkait, elvarázsoló levegőjét, 
színeit.

Fények és árnyak  játszo ttak  
a kertben, am in t a nap kisü
tö tt és sugarai á thato ltak  a 
lombokon. A fehér ny írfák  
mögött fenyők sötétlettek, a 
fenyők között u ta t tö rt m a
gának egy gesztenyefa, egy
két sombokor, a kert végén 
a tölgyfák összeölelkeztek a 
hársfákkal s u ta t m uta ttak  a 
vígan csörgedező csörgőn túli 
bozótos, vadon világba. A kert 
szélső vagy közbülső ú tján  
hányszor szaladtam  le fia ta
los lendülettel, gyakorolva a 
táv fu tást és legyőzve a távol
ságot! H ívott egv alm afa. egy 
diófa, vagy pedig a kedves 
fuszuiykaía. am elyre fel lehe
tett kapaszkodni. És ott őr
ködött a csorgó fele tt egy ró
mai kőoroszlán szigorúan, 
rendületlenül. Egyik testvére 
i il volt a patakon, a Vincen- 
tiek kertjében a B erkánál, de 
a római ku ltú ra  m aradvá
nyaira ta lá ltak  fenn a Fel
legvárban is. Diód határában  
egykor róm ai település volt, 
a régészek szerint ta lán  
Brucla, de akkoriban ott 
nem  végeztek ásatásokat, és 
nem  fejtették  meg a tö rténe
lem titkait. De a régi róm ai 
k u ltú ra  em lékeit megbecsül
tük  és tiszteletben tarto ttuk . 
A csorgó fölé egy szomorúfűz 
hajolt, közelében, egy kis 
dom bon alm afa k íná lta  nyá
ron a gyümölcsét. A csörgő
nél m egpihenve m indig jobb
ra  tértem , az ú t egy ideig a 
vetem ényes felé vezetett, m el
lette nefelejcs v iríto tt nyáron. 
Azután feltértem  a fenyves
be. A hársfákon és a csorgó 
keskeny árkán  tú l az 1320- 
as években még egypár te re
bélyes nyárfa nyú jto tta  ki 
k a rja it és ott következett a 
bozót, a dzsungel. Azon túl 
folydogált csendesen a patak, 
de egv-egv nyári felhőszaka
dás u tán  h irte len  megdagadt,

ágakat, fákat, ólakat sodort
m agával és elöntötte a kert 
alját. De a nyárfák  az 1930-as ' 
években cigányok fejszéje- 
nek estek áldozatul. H eteken ' 
á t csattogtak a fejszék, és a  1 
nyárfákból, sok forgácson kU ' 
yül teknők, fakanalak lettek; 
E ltűnt azután a kert végi bo
zót is, és a helyébe Jonathán- 
fák a t ültettek. Ezt kívánta ak 
kor a „kor szava“, erre ta n íto tt 
az enyedi Gyümölcsészeti Egv- ' 
let.

Jobbra térve mentem felfe-, 
lé a sűrű fenyvesen át vezető1 
úton. A közepe tá ján  meg
álltam , ott egy kis betérő’ 
volt, orgonabokroktól védett/ 
lugasba vezetett. Egy kőasz-, 
tál és egy pad várta  ott a sze-' 
relm es párokat, az ábrándozó 
lányokat. A bokrok egészen 
elre jte tték  az ott időzőket a-’ 
külső világtól. 4  '

A fenyvesben kissé fölfelé . 
vezetett az út, megszűnt a sű
rűség, a fenyők e lm arad tak  
jobb oldalt és előttük helyet 
kapott egy körtefa, távolabb! ' 
egy diófa, mogyoróbokrok és> 
a m ár em lített cserszömörce> 
és tujafák. K itágult a térség, 
ismét át lehetett tekinteni a z ' 
egész kertet és egy hatalm as! 
nyárfa alatti térség já tszan i' 
hívott. O tt volt a mi homok-! 
várunk, ott já tszhattunk  nap
estig. V árat ép ítettünk  S á n -’ 
dór bátyám m al a homokból,: 
pálcikákból katonákat, tobo
zokból kocsikat, almából tehe
neket. ökröket varázso ltunk .’ 
Ez volt a mi birodalm unk, 
ahol az álm aink m egvalósultak 
és kiélhettük m agunkat. C sak ' 
a késő este vert haza a to r - ; 
nácra, a hóbogyóbokrok sűrű
je mentén m entünk fel kifá
radva a sok játéktól és m un
kától is.

Így a második nevelő a -  
n.yánk lett a kert szabad té r
ségeivel, bozótjaival, titka i
val. Szabad életet éltünk  ben
ne, de ugyanakkor m unkára , 
a játék  közben elsajátíto tt 
m unkára nevelt. Ez a já ték  
valóban előkészület volt az 
élet harcaira, észrevétlenül 
vegyült bele áz általunk  k i
tervezett, kialakított, alkotó  ■ 
játék és m unka, és éppen e- 
zért sok gyönyörűséget adott.
A szabad term észet levegőjét 
éreztük meg itten a m aga 
változatos, gazdag színeivel, 
m int Arany János a pesti li
getbei, de em ellett az é let 
iskolája volt. A rannyal mi is  . 
elm ondhattuk volna:

Szabadság — és hogy biztos
szárazt .

Érzek, hat így rám, hogy e kis. 
Ligetből (bár maga kifáraszt) 
M ehetnék a Tiszáig is! . .  .

M ehettünk innen mi a he
gyek felé, m ert m inket a he
gyek titokzatos világa csábí
tott: a Tyejd (Cheia), In tre - 
gáld, a Csáklyai vízesés. És 
ezek elöbb-utóbb valóban el
érhetőkké váltak. E rre nevelt 
m inket ez a kert, hogy fedez
zük fel a szám unkra még új, is
m eretlen világokat, szálljunk 
szembe az akadályokkal, és 
vegyük észre itt, m agunk kö
rü l a term észet csodás szí
neit, m egnyugtató harm óniá
ját. Vissza is té rtü n k  ide 
mindig, am íg lehetett, és visz- 
szatérünk gondolatban ma is, 
a szülőföldünkre. A választott 
szülőföldre, am elytől nem 
szakíthato tt el az élet.

GAAL GYÖRGY

S ztána és ai
É jszaklak

A kis kalotaszegi falu, Sztána neve elsősorban Kós K ároly 
életével, m unkásságával, o ttan  felép íte tt házával, a  V arjúvár
ra l kapcsolatban került be az irodalom - és m űvelődéstörténet
be. O maga meséli el, m ikén t választo tta „szülőföldjéül“, s 
1910-től állandó  lakhelyéül S ztánát a Tanya a hegyen  című 
visszaem lékezésében. Kós csak áttételesen u ta l a kis nyara
lótelep fejlődésére, alakulására. Szász István posztum usz kö
tete, a Bika a toronytetőn  (1983) kedves anekdotái s a két 
v ilágháború  közti sajtóéletet bem utató kis történetei közt Kós 
K árolynak is p á r oldalt szentel, s le írja  Sztánát, keletkezése 
rövid tö rténeté t. A m it ír, megfelel a valóságnak, a  Kolozsvár
tól 40 kilom éterre fekvő kis település k ia lakulásának  tö rté 
neté t Szász még szem tanúktól hallhatta . Egyedül az alapító. 
Éjszaki főm érnök keresztnevét kell helyesbítenünk: K ároly
n ak  hívták. Nem teljesen véletlenül em líti őt Szász Éjszaki 
Ödönnek: fiát, a sajtókörkben is szám ontarto tt fényképészt 
h ív ták  így.

Éjszaki K áro ly  élete egy egész századot fog át, s válto
zatossága révén regénytém ául kínálkozik. A Veszprém  megyei 
B akonyrédén született 1818 októberében. A bölcseleti osztályo
k a t Pozsonyban és Pesten végezte, m ajd a győri jogakadém ián 
szerzett diplom át. G yerm ek- és ifjúkori em lékei a Bakony 
vidékéhez és Győrhöz kötődtek, az o ttani társadalm i élethez, 
betyárvi lúghoz. Pesten és külföldön m érnökké képezve m a
gát F ejér megyében telepedett le, s a forradalom ig ekként ke

reste kenyerét. A forradalom ban Csányi László korm ánybiztos 
oldalán vett részt, az á lta la  vezetett közlekedési m inisztérium 
ban dolgozott. Világos u tán  neki is bújdosnia kell, az akkori 
üldöztetéseket m aga ír ja  le a Kolozsvár 1890 decem beri ün
nepi szám ában közölt Visszaem lékezésekben. A Bach-korszak 
idején m érnöki tudását nem  gyüm ölcsöztetheti, s így az iro
dalom m al kezd foglalkozni. Ö még ahhoz a generációhoz ta r
tozott, mely az iskolában m indent la tinul tanult, s a m agyar 
irodalom hoz csak véletlenszerűen ju to tt hozzá. Az „új" ro 
m antikus irodalom m al való első találkozását K isfaludy K ároly 
v íg já tékainak  köszönhette. Nem csoda, hogy e m aradandó h a
tás a la tt ő is vigjátékírásba kezd, s az ú jrornanukusok ú ttö
rő je lesz.

Első v íg játékát, a Szerelem  és tobzódást még a forradalom  
elő tt nyú jto tta  be a Nemzeti Színházhoz, s előadását is tervbe 
vették. Az 1850-es években ir t darab ja i: A  szerc'.emfélté-: is
kolája, Egy éj a Bastille-ban, Paris almája, A  cydoni alma, 
Egy lengyel követ Budán, Gyámság, aggság — többnyire a k i
egyezés u tán  kerü ltek  színre, s az 1880-as évek végéig nagy 
sikerrel já tszo tták  őket. Különösen a Nemzeti Színházban 
1868. április 19-én bem utato tt ógörög környezetben játszódó 
ötfelvonásos vígjátéka, A  cydoni alma  (1855) v á lt népszerűvé. 
Legutóbb 1879-ben je len t meg nyom tatásban (M agyar Köny
vesház 56—58. sz.) 1876 elején Éjszaki egyike volt az ellenzé
ki jelleggel induló Petőfi Társaság h a t alapító jának. Ö t alelnö- 
kül választották, 1891-ben pedig tiszteleti tagsággal tün te tték  ki.

Az irodalom  azonban csak kedvtelés m arad t Éjszaki szá
m ára. M ár az 1860-as évektől ú jra  m érnökösködött, em ellett 
megyei közhivatalokat is betöltött: rövidebb ideig megyei fő
jegyző. főszolgabíró. A kiegyezés tám ogatója, az 1867-es első 
alkotm ányos korm ány K özm unka és közlekedési m inisztériu
m ában főm érnöki állást vállal s a fővárosba költözik. A m i
nisztérium  előtt álló legégetőbb feladat a korszerű vasútháló
zat kiépítése. A keleti vonalat N agyvárad—Kolozsvár között 
egy angol tá rsu la t tervezi meg s kezdi építeni, de nézeteltéré
sok m iatt 1868-ban felbontják  a szerződést, s ezután a m unká
latok egyik vezetője Éjszaki lesz. A vonal legnehezebb sza
kasza épp a Sztána falu  közelében levő 500 m éter m agas víz
választó átszelése. Az akkori körülm ények között az alagútépí- 
tés rendkívüli erőfeszítést igényelt, s az épülő alagút Kolozs

vár felőli végén festői környezetben alak íto tták  ki a felvonu
lási telepet ideiglenes épületeivel. M unka közben szerette meg 
a nyaralásra, üdülésre alkalm as vidéket Éjszaki. I t t  ép ítették  
ki a jó másfél k ilom éterre fekvő falu  állom ását az 1870-ben 
átadott vasútvonal m entén, s ettől nem messze Éjszaki egy 
hatszobás nagy verandás term éskő-tégla házat építtetett, am o
lyan udvarház félét, földet is vásárolt a környéken. 1880 kö
rül az állam vasutak  főfelügyelőjéül nevezték ki Kolozsvárra, 
1892—95 között, nyugdíjazásáig m int itteni üzletvezető dolgo
zott (ez volt akkor a  legm agasabb kolozsvári vasúti tisztvise
lői állás).

K olozsvárra költözése u tán  Éjszaki felhagyott a színm üírás- 
sal, bár m űveit még já tszo tták : M arko Kapilet, a szerb hős 
című történelm i d a rab já t 1888-ban tűzte m űsorára a Budai 
Színkör. Erdély központi városában a budapesti irodalm i élet 
tekintélyes tag ját, klasszikusaink kortársát tisztelték benne. 
K eresték  társaságát, s szívesen hallgatták  visszaemlékezéseit, 
anekdotáit a  reform kor és a szabadságharc irodalm i-politikai 
életéről. Petelei István m ellett ő já tszo tta  a legfontosabb szere
pet az Erdélyi Irodalm i Társaság m egalapításában. M int ideig
lenes elnök, ő vezette a Társaság 1888. m árcius 25-i első ülé
séi. „Ö, aki a Petőfi Társaság bölcsőjénél is o tt állott, ind í
to tta  útnak a szó legszorosabb értelm ében az Erdélyi Irodalm i 
Társaságot. Ugyanis ta lp raesett rövid m egnyitóját e szavak
kal végezte, m in t igazi vasutas is: A nem zet géniusza vezé
re ljen  bennünket! És ezzel in d u lu n k “ .— em lékezik vissza az 
EIT alap ításá ra  fél század m últán  az 1939-ben k iadott kis 
füzetben Gyalui Farkas. A Társaság — m elynek több ülésén 
elnökölt, m ondott szellemes bevezetőt s ta rto tt felolvasást — 
tiszteleti tagjául is m egválasztotta (1891). Az ugyancsak ekko
riban  alap íto tt Dávid Ferenc Egyletnek szintén lelkes tag ja  
v o lt  N éhány esszészerű dolgozatát, visszaemlékezéseit a Koszo
rú, Kolozsvár, Ország-Világ, K eresztény Magvető. verseit a 
Fővárosi Lapok közölte.

N yaranta két-három  hónapot rendszeresen Sztánán töltött, 
vendégül lá tta  étterm i aszta ltársaságát is itten, akik közt szá
mos egyetemi ta n á r  m elle tt oly tekintélyes személyiségek vol- 
tak, m in t K uun Géza és Szász Gerő. A sztánai éghajlatró l, le
vegőről, vízről „csodákat m esélt“ — jegyezték fel nekrológírői 
— s így többen is te lket vásároltak, külön villát ép ítettek  Sztá-
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Itt vagyunk!
Nem szeretem a „kultúr

műsort“, az olyan vegyes tar 
talmú rendezvényt, amelynek 
keretében jönnek és mennek 
a szó'.ók, a kórusok és a 
táncok, és a számok között 
egy bemondó okoskodik. Nem 
mondom, hogy nincs az ilyes
minek létjogosultsága, de ami 
engem illet, kulturálisan már 
pionírként kinőttem belőle, a 
Megéneklünk-korszakban pe
dig, amikor ezt a micsodát a 
művészet netovábbjának te
kintették. meggyülöltem.

Forma és lebonyolítás te
kintetében a Művelődésügyi 
Minisztérium kisebbségi folk- 
lórelöadása sem volt több, 
mint egy népszerű „kultúr
műsor“, tartalmában azonban 
épp elég gazdag és sokatmon
dó volt ahhoz, hogy eloszlassa 
a többre vágyó néző negatív 
előítéleteit.

Ama felejthetetlen elnöki 
expozék „magyarok, német >k 
és más nemzeti segítek * kité
telével szemben ezen az elő
adáson az akkoriban megne- 
vezetlenek jutottak túlsúlyra 
Aki a műsort összeállította (a 

'plakáton csak a rendező. Pá- 
’y$i; István neve volt ff Iliia- 
íetve), a szebeni német taní
tóképzősök. illetve a kolozsjÉ 
yári brassaisok tánccsoportjá
nak a nyitó-, illetve zárószá- 

. inát amolyan előzékeny kere“- 
íjek szánhatta. Sem mint ma
gyar, sem mint a németek ba
lját ja nem sérelmeztem, hogy 
év. álkalommalímegfeledkeztek  
a legnagyobb és a politikai 
s&emponíból legjelentősebbnek  
tartott nemzetiség rangjáról. 
Egyenesen kínos lett volna, 

.{gniílélekszám és politikai súly 
"íteerint osztják ki a műsor 
perceit! Mert azt, hogy ma
gyarok és németek élnek Ro- 

i mániában, jobbára tudja a 
syjlág, de, kérem, mit tudunk 
iákűrcsak mi, romániai ma- 
fdj'arok is például szlovák és 
Jgir -h honfitársaink művelődé
séről, a romániai bolgárokról 

.'és a lipoyán oroszokról, a kár
pát-ukránokról és a hpni gö
rögségről? Ebből, a szempont-,

. bői a műsorösszeálíítás fölért 
éfey, emberséges igazságszolgá 1- 
tatási kísérlettel.

Csak természetes, hogy .1 

•nemzetiségek más- és más
aképpen értelmezik a folklór 
fogalmát. Ezen az előadáson 
az egyik véglet a német cso
port szertartásos, magasfok ■ 
polgáriasultságra valló, inkább 
„társasági, mint népi tánca 
.goit, a másik az aldunai ci- 
■gtíny férfiénekesek szenvedé
lyes keservese: előbbiről lerítt 
a „revival“ jelleg, az hogy 
'Óómet honfitársainknál a né
pi kultúrát napjainkban e- 
gyedül a m üveit népréteg 
hozzáértése és ügyszeretete 
élteti, utóbbi a maga robbanó 
elemtségében volt hiteles. 
Feltűnt, hogy a páros tánccal 
szemben az ősibb lánc- és 
körtánchoz ragaszkodó szer- 
bek, bolgárok és görögök ze
nei és táncanyanyelve meny
nyire rokon a románokéval. 
Ä temesvári M ladost azt is 
megmutatta, hogy milyen 
szervesen függ össze e balká

ni táncok lépésrendje és a 
könnyű, finom lábbeli, a 
bocskor, mint ahogyan a köl
tői cigányok táncát is a lá
nyok és asszonyok mezitlába 
tette igazán széppé. Tanul
ságos volt látnunk és halla
nunk, hogy a romániai szláv- 
ság a maga szórványméretei
ben is tökéletesen kimutatja 
az északkeleti (orosz, ukrán), 
a déli (szerb) és a középeuró
pai (cseh. szlovák) folklór ti
pológiai másmilyenségét (egy 
lengyel csoport is szerepelt 
ugyan a műsoron, de sajnos 
távolmaradt), azt is, hogy a 
közös vallás vállalásában és 
gyakorlásában megnyilvánuló 
sorsazonosság mennyire eggyé 
ötvözte a dobrudzsai török 
és a tatár nemzetiség népi-né
pies kultúráját, azt is, hogy 
északi és déli cigány honfitár
saink, ha egyazon nemzetisé
get képviselnek is, mennyire 
különböznek egyik a másik
tól. Láthattuk és hallhattuk, 
ho^y a közös hon legvárosia- 
vi ,abb nemzetisége, a zsidó
ság meg sem kíséreli fölólesz-

■ 1 máramarosi chaszíd pa-j 
rasztság magva szakadt folk
lórját vagy ,j akár csak a 
moldvai klezmerekét, akiknek’ 
a múlt században a cigány 
zeneszolgáltatókéival analóg 
céheik voltak; amit a bukn- 

•rnsti zsinagógák egyesített kó-* 
■ruv\ nyújtott- jelesen közép-* 
európai karének v o lt . . . JL

Egy szó mint száz: az elő#  
adás kimutatta, hogy a posztéi 
kommunista Romániában -y* 
az ország istenáldotta földrai-., 
zi és földtani természetig 
adottságai, valamint a több-' 
ség nemzeti öntudata és mű
veltsége mellett — az etnikai 
kisebbségek népi és népies 
kultúrája — ezen túlmenölegu 
a társadalom nemzeti és kul-í; 
turális pluralitása — is be-.: 
esés érték. Ha a távolabbi -— 
a skandináv, az angolszász és,, 
a nyugati latin — népcsoport' 
tok felé nem is, de Dél-,] 
Kelet- és Közép-Európa va-:
1 amennyi nemzete, továbbá a' 
világszerte szétszóraíott, a 
Közel-Keleten államalkotó zsU 
f.’,óség. valamint az államai-;, 
kotásig nem jutott, de ugyan; .

1 u,záratott, egyre nőst 
pesebb és egyre 'jelentéke-, 
nyebb európai cigányság, ső%; 
valamelyest Ázsia felé is m egf 
vártnak Romáménak a man 
gá történelmileg kialakult,* 
sz er v e in  ízesült. a játékon* 
hídszerepre kiváltképpen a!/, 
kai más etnikai összeköttető.-» 
sei. A Művelődésügyi Miniszr 
l-r um — ez előadás áldozati 
tos megrendezése is tanúsít* 
ja -  tudja, hogy mit ér Ro~ 
mániának ez az előny. Bar. 
a Kül- és a Belügy is tud-- 
ná. és a román társadalom 
egésze is!

Mint aki szerencsémre csak 
választópolgárként és mint 
értelmiségi közember vagyok 
fe'e'ős e sokszínű közös hon 
politikai maga- és hovatarto
zásáért. én tiszta szivemből 
örvendtem ennek a nemzeti
ségi kultúrszemlének — ha 
formájában mégannyira emlé
keztetett is a Megéneklünkre;

Kérdéses, hogy mennyiben
terhelte meg azok tűrőképes
ségét, akik a diktatúra leg
szélsőségesebb nemzetiségpo
litikáját folytatják, azokét az 
esztendőkét, amikor már a 
„magyarok, németek és más 
nemzetiségűek“ kitétel is el
tűnt az elnöki beszédekből és 
valamennyien románoknak 
tartattunk. Föltételezem, hogy 
idegesítette őket, s ha olvas
nám a sajtójukat, most bi
zonyára idézhetnék belőle 
egy-két lesújtó ítéletet e 
„nemzetellenes tüntetésről“, 
ha nem éppen „merénylet
ről“. A közönség soraiban nem 
tűntek föl ilyenek. Ellenkező
leg, csak azt láttam, hogy 
mindenki mindenkit ugyan
azon meleg lelkesedéssel tap
solt meg. Nem „nemzetiségre 
való tekintet nélkül“, hanem  
épp arra való tekintettel, hogy 
az etnikai különbözőség min
den megnyilvánulása az or
szág valamennyi polgárának 
közös kincse.

A szász körökben, ahol 
elő-előfordulok. hallani néha a 
kifejezést, hogy „wir sind noch 
da!“, azaz „itt vagyunk még!“ 
Mélységesen együttérzek a- 
zokkal, akik így, ezekkel a 
szavakkal fejezik ki egy-egy 
tanúság értékű kulturális ese
mény fölötti elégtételüket. Át
vettem, használom is a szójá- 
rást. Db alighanem bölcsebb 
dolog, ha a „még“ (és a 
„már") mérlegelése és kihang- 
súlyozása nélkül adunk han
got valamennyien, akik Ro
mániában élünk, a mindünket 
egves:tö „itt vagyunk!“ örö
mének és felelősségének. Nem 
úgy mint a bemondó, aki 
minden szám előtt tájékoz
tatta közönséget az évszáza
dok számáról, amióta a né
pesség amelyet a színpadon 
épp képviseltek, ezen a földön 
él. hanem úgy, ahogyan ma
guk a tucatnyit meghaladó 
számú romániai etnikum mű
kedvelő művészei tették, akik 
nem történelmi érvekkel, ha
nem egyedül a szépség és a 
sajátosság fölmutatásával val
lottak együttélésünk áldásos 
voltáról.

LÁSZLÓ FERENC

MOLNOS LAJOS

Hasznos tárgyaink. 
A lakat

A lakat most épp egy bör
töncella ajtaján, a reteseen 
(tolantyűn) található. Régi jó 
börtön ez, régimódi, békebeli, 
megbízható így, tolantyúval, 
tolókával, retesszel is; mi
nek hát az ajtóra mindenféle 
modern zár, ha van egy jó, 
megbízható lakat is?!

A cellába zárt ember (a rab, 
logoly) „kissé ideges termé
szetű“. Ennek oka tálán az. 
hogy — mint általában min
den rab, fogoly, akit csak ney  
megfognak és börtönbe lök
nek — ártatlannak tartja ma
gát. Ebből is kitetszik, hogy 
nem elég bölcs ember, külön
ben tudná, megtanulta vo'na: 
ártatlan ember márpedig 
nincs! Nem is volt, nem is 
lesz, még tán akkor sem, ha 
már ember sem lesz a föl
dön.

Nos ez a bezárt ember, ez 
a rab, merthogy „kissé ideges 
természetű“, van úgy, hogy 
napjában százszor is neki- 
megv az ajtónak (szegény aj
tó. mintha ö volna hibás!): 
üti, rugdossa, dörömböl raj
ta, még bele is fejel néha. 
(Ebből is látszik, hogy ez az 
ember először van „ilyen he
lyen“, tapasztalatlan. Nyilván, 
egy idő múltán meg fog nyu
godni, bele fog törődni s tör
ni az állapotába, vagy lega
lábbis belátja: azzal, hogy ne
kimegy fejjel a kemény tölgy
faajtónak, csak saját magának 
okoz fölöslegesen is fájdalmat. 
Az ilyesféle bölcs belátásra 
előbb-utóbb rájön az ember, 
általában.)

Ez a bezárt ember máskor,

amikor épp nem ajtóval vi
askodik, káromkodik, üvöltö
zik, imádkozik, sóhajtozik, 
panaszkodik, fogadkozik — s 
néha énekel. Hangosan, tor- 
kaszakadtából, és — érdekes 
módon — sohasem zsoltárokat 
vagy bűskeserves dalokat, ha
nem mindig vidám, lelkesen 
pattogó indulókat vagy paj
zán dalokat.

A lakat, amely ott az ajtó 
túlsó  felén (úgy belecsim
paszkodva a retesz két fülé
be, a tolantyúba, mint egy tö
mör, mini bulldog), szóval, a 
lakat nem zavartatja magát, 
bárhogy is üvöltözik, sóhaj
tozik vagy rugdolódzik, dö
römböl az ajtón ez az em
ber, aki most éppen rab, fo
goly. Hosszúnak mondható 
..szolgálata“ alatt megszokta 
az efféle „érzelmi reakciókat“ 
— ám, valahányszor ez az 
ember, aki most éppen rab, 
fogoly elkezdi a pattogó in
dulókat, pajzán dalokat tor- 
kaszakadtából „dallani“, mind
ahányszor alaposan „kiborul". 
Valósággal elborzad, kétség
beesik; jelképesen szólván: 
futkározik a hátán a hideg, 
kiveri orcáját a hideg veríték. 
(Hogy miért „reagál“ igy ezek
re az „énekórákra“? — maga 
sem tudja.) Minden ilyen „nó- 
tázás“ után a lakat órákig 
esügg apátikusan az ajtón, a 
tolantyúba kapaszkodva, és 
újra meg újra felteszi magá
nak az (egyre nyugtalanítób
bá váló) kérdést, úgymint: 
„Mi célból is vagyok én 
tulajdonképpen a v ilágon ?!... 
Azért vajon, hogy egy bör-
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tönajtón fityegjek s megaka
dályozzam, hogy az az ember, 
aki éppen rab, s aki megle
het, hogy ártatlan, de még az 
is — ó, Istenek! — előfordul
hat, hogy éppen ő az én te
remtóm. a lakatkeszítő mes
ter, szóval, megakadályozzam, 
hogy az az ember megszök
jék, szabaddá váljék?! . .. El
végre lehetnék, igen, lehet
nék, mondjuk, egy olyan épü
let ajtaján is, amelyben az 
emberiség számára életbevá
góan hasznos valamiket őriz
nek! Lehetnék! És akkor az 
már nem munka volna, szol
gálat, hanem hivatás! A lakat 
hivatása, hogy megőrizze az 
értékeset a pazarló, felelőt
len, rosszindulatú tolvajoktól, 
betörőktől . . . “

Ilyenkor, efféléken tűnődve 
(mély apátiában) nagyon 
mega lázónak érzi sorsát (a 
„társadalomban betöltött sze
repét, elfoglalt helyét“) a la
kat. De hát, mit tehetne'’ O 
csak egy lakat, akinek a kul
csa mindig másnak a zsebé
ben található. S ez a valaki, 
akié a kulcs is s a lakat is, 
olyan és arra az ajtóra teszi 
fel a lakatot, amelyikre s 
amilyenre akarja, jónak lát
ja. Most éppen egy börtön 
ajtajára. „Jól van ez ig y ? .. .  
Méltányos, igazságos, humá
nus ez így? ..."  — tűnődik a 
lakat az életek és sorsok ek- 
kénti elrendeltelésén, miköz
ben az ajtó túlsó oldalán is
mét üvöltözik, rugdalódzik, 
sóhajtozik, fogadkozik az az 
ember, aki most éppen' rab s 
néha fejjél megy neki a'z aj
tónak,

az ajtónak, amely már ma
ga is nagyon megunta, hogy 
állandóan „brutalizálják“, go- 
rombáskodjanak véle, s leg
szívesebben megszökne, vi
lággá futna, ki valamilyen 
pusztaságba, ahol nincs épü
let, amelyre ajtó kellene — 
de hát nem mehet, nem fut
hat el, nem akaszthatja le  
magát az ajtósarkokról, mert 
nem engedi, meggátolja ebben 
a retesz, a tolantyú, amelytől 
ss előre, se hátra, se le, se fel 
nem tud moccanni sem, mert 
a reteszen, a tolantyún, ott 
a lakat;

a lakat, amely maga is szök
ne, fwtna világgá (márcsak 
szégyenében is, hogy ilyen  he
lyen alkalmazzák, holott hi
vatást is teljesíthetne!), búj- 
dosna szívesen olyan helyre, 
ahol nincs ajtó, nincs retesz, 
amelyre rákulcsolhatják. . .  de 
nem teheti, mert megakadá
lyozza ebben az ajtó, az aj
tóra rányitolt retesz, tolan
tyú, amelyre őt rákulcsolták 
s amely retesz így moccanni 
sem tud. mert ott van rajta, 
belecsimpaszkodva 6, a lakat, 
önmagának foglyaként is . . .

és nem futhat ki a világból 
azért sem — tűnődik a lakat 
—, mert. ha nincs ajtó, retesz, 
amelyre rákulcsolják, értelmét 
veszti a létaaése, fölöslegessé, 
haszontalanná válik . . .  ezt 
pedig nem akarja.

„Akkor pedig mi a teendő, 
kérdezi önmagától?" — mi
közben az az ember, ott, az 
ajtón belül már napok óta se 
nem üvöltözik, se nem imád
kozik. nem veri fejével az aj
tót, nem rugdolódzik, de még 
csak nem is énekeli torka- 
szakadtából a pattogó indu
lókat, pajzán nótákat. . .

nán. A századforduló után Kiss Mór jogászprofesszor, Pisztóry 
Mór közgazdász egyetemi tanár, majd a házát megvásároló 
Hintz György gyógyszerész, Gyergyay Árpád orvos voltak az 
ismertebb nevű nyaraló-tulajdonosok. Az ekkori telepet így 
jellem zi Kós: „Körül, itt-ott elbújva, a kertek és az erdő kö
zött, de tőlem jó messzire még hat-hét épület. A háború elő
kelő kolozsvári főhivatalnok és egyetemi tanáremberek nya
ralói, melyek nyaranként két rövid hónapig megteltek volt 
sétálgatva unatkozó, újságot olvasó, pletykákat forgató városi 
úri családokkal, akik augusztus végén sietve pakoltak össze 
és felvidulva szállottak a kolozsvári vonatra“.

Éjszaki Károly az 1870-es években házasodott meg, Wie
land Arankától (1845—1919) négy gyermeke született: Ödön, 
Mária, Sarolta és Géza. Nagyrészt ő irányította, segítette fe
lesége korán megözvegyült húgának, Gyergyainé Wieland Ág
nesnek is fiát, Gyergyay Árpád későbbi orvosprofesszort. Á l
landó kolozsvári lakása a Deák Ferenc utcában volt a vas
üzlet felett, innen kísérték ki általános részvét mellett a ház- 
songárdi temetőbe 1907 januárjában.

Az Éjszakv-testvérek (az 1890-es évektől kezdték y-nal ír
ni nevüket) közül Ödön volt a legismertebb. 1875. augusztus 
21-én született Budapesten, a kolozsvári Unitárius Kollégium
ban tanult és tett érettségit 1893-ban. A helybéli egyetem Jog- 
és államtudományi karán végezte felsőfokú tanulmányait s 
szerzett államtudományi doktorátust 1898/99-ben. Az első vi
lágháború végéig az államvasutaknál dolgozott vezető beosztás
ban. Rendkívüli rajzkészsége, karikatúrái, akvarelljei már az 
1390-es években figyelmet kéltettek, különleges szenvedélye gye
rekkorától a fényképészet volt. A 20-as években Sarolta hú
gával együtt fényképész-műtermet is nyitottak, ami a vasüzlet 
leégésekor lakásukkal együtt elpusztult. Ekkor Ödön öccsével 
átköltözött a Berde Mózes utcai Haller-házba, a két nővér 
pedig végleg Sztánán telepedett le. Egyikük sem házasodott 
meg, ment férjhez. Ödön 1928-ban alapító tagja volt a Kolozs
vári Athletikai Club (KAC) fotószakosztályának, az év októ
beri első kiállításuk zsűrijében is részt vett. A szakosztály 
mindössze néhány évig működött, 1932-ben tagjai egy kb 
50 tagú kedélyes „Tessar-Teko-Társaság“-ot alapítottak. Hintz 
György gyógyszerész elnökletével. A tessar lencse n*-'ve a fény
képészetre. a teke meg az üléseket követő szórakozásra utalt. A

TTT vezető egyénisége volt Éjszaky Ödön, valamint Orbán La
jos fotószaküzlet-tulajdonos, Guncser Nándor grafikus, Fanta 
István fényképész, Oberding József közgazdász, Schäfer László 
fényképészeti és díszműáru kereskedő. A Társaság nyaranta 
Sztánán működött. Tízéves fennállásuk emlékét őrzi egy mű
vészien illusztrált araszos vastagságú album-emlékkönyv' szá
mos rajzzal, festménnnyel, fényképpel, trükkfelvétellel. Az il
lusztrációk jó részét Éjszaky jegyzi. Az egykori TTT-tagok csa
ládjai ma is őrzik festményeit, rajzait É. ö . illetve dr. Éjsza
ky aláírással. Neve az 1930-as évek végén, amikor a nyomda- 
technika lehetővé tette a fényképek gyors reprodukálását, a 
sajté útján is ismertté vált. 1938—1939-ben a Keleti Újság hét
ről hétre közölte felvételeit, különösen az akkoriban megjele
nő Képes oldalon.

A 20-as évek Sztánája lassanként megváltozott. A világhá
ború idején elmaradoztak a nyaralók, majd néhány villatu
lajdonos Kolozsvárról is elköltözött. Áz új berendezkedés so
rán a villák egy része gazdát cserél. Ferenczy Gyula színigaz
gató és Szentimrei Jenő író, Onisifor Ghibu egyetemi tanár 
is itt töltik ezután rendszeresen nyaraikat. És számos alkal
mi vendég, akik pár napra vagy hétre szobát vesznek ki. 
Az újjáéledést így idézi Kós: „De azután egyszer csak vala
melyik nyár eleji napon egyik-másik elhagyott nyaralónak 
ajtói és ablakai csak kinyíltak. A levedlett vakolatot kőműve
sek felverték, a lyukas zsindelytetőt megfoltozták. [ .. .]  És 
városi emberek járták az utakat, hevertek a gyepen, és süt- 
tették magukat a nappal. Es hangos városi beszéd riadt 
a csendbe és vidám kacarászás. Recsegő gramofon riadt; 
vagy rádió dzsesszmuzsikája érkezett a csillagos meleg 
nyári éjszakába, és a szerelmes fülemile édes csattogása 
meghalkult. De ezek a városról jött emberek nem a ré
giek voltak, és azokhoz semmiféle közük nem volt. Merő
ben mások voltak: hangosabbak, mozgékonyabbak, idegeseb
bek“. Nos. eme mozgékony emberek közé tartoztak a TTT tag
jai is. A fényképezés és tekézés mellett kirándultak, teniszez
tek, fürdőmedencét építettek, elrekesztve a patakot, még télen 
is kilátogattak sízni, ródlizni.

Ideális nyaralóhely volt Sztána. A vonat reggel, délben, es
te egy óra alatt kivitte oda az embert. A Kolozsvárt maradt 
családtagok akár félnapra is felkereshették üdülő hozzátarto

zóikat, de ha azoknak akadt dolga a városban, a menetrend
hez igazodva akár ingázhattak is. Az autózás még nem váit 
a kirándulás, nyaralás feltétlen kellékévé. Az Éjszakyak villá
ját nyaranta a négy testvér lakta, s számos meghívott vendég. 
A társasági élet egyik központja v o ll  Télidőben — házőrző
nek — csak a két nővér tartózkodott odakint, sajnálva ma
gára hagyni számos háziállatukat, no meg ritka értékes ka
lotaszegi varrottas-gyüjteményüket, melyet számos látogató és 
kutató is megcsodált.

A második világháború utáni annyi veszteség és gyász kö
zött szinte észrevétlenül távozott a két Éjszaky-fivér az élők 
sorából. 1944. december 29-én Ödön, a következő év február
jában Géza. Apjuk s anyjuk mellé kerültek a házsongárdi te
metőbe a Béldi kripta közelébe. Sírjuk a 60-as évek közepén 
pusztult el, kis — adataikat tartalmazó — márványtáblájuk 
most a közeli Gyergyav-síroknál látható.

A háború után a 40-es évek végén, 50-es évek elején még 
nyaranta egyik-másik villa be-benépesült. Az új feltételek kö
zött csak az idősek és a gyermekek engedhették meg maguk
nak a hosszabb nyaralást. Azután Sztána a vasárnapi kirándu
lások kedvelt színtere lett, s ma is ősszel-tavasszal az iskolás 
csoportok vidám zaja veri fel az egykori nyaralótelep csend
jét. Az a»tós turisták azonban messze elkerülik vidékét, mert 
száraz időben is csak terepjáró kocsival közelíthető meg. A 
két Éjszaky nővért sokáig felkeresték a turisták, ók voltak a 
telep múltjának legjobb ismerői, a „régi“ Sztána képvisel':, 
az őslakók. Azután házuk egyre lakhatatlanabb lett. A fedét 
beázott, néhány szoba mennyezete beszakadt. A szép bútorok
kal, zongorával egyetlen szobába zsúfolódtak össze. Mikor már 
itt is veszélyessé vált az épület, átköltöztek a ffiyergyay-nya- 
ralóba. Ezt meg a 60-as évek elején tűz pusztította el, min
den értékükkel együtt. Az idősebbik nővért (Marcsa nénit) a 
vonat gázolta el 1958-baa, a kedvenc állataival egy faszinbeit 
meghúzódó Sári néni mindenkitől elhagyottan 1971-ben halt 
meg. Az Éjszakyak „túlélték“ a nyaralótelep  Sztána történe- 
netét. Vagy talán van még remény ez üdülőhely feltámadá
sára?
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H O L —
•  A Látó  most megjelent 2. (februári) számában olvas

ható: Bálint Tibor: A z  elvarázsolt ház (Tévéjáték); Kiss Je
nő, Lászlóffy Csaba, Cselényi Béla, Föcze Kornélia, János- 
házy György versei; Káli István: Jobbkéz-szabály  (Regény 
I. rész). A Rom ániai m agyar irodalom  (1970—1990) című 
„disputa“ résztvevői: Cs. Gyimesi Éva. Láng Gusztáv, 
Bertha Zoltán, Ilia Mihály és Szász János.

•  A K elet — N yugat 22., május 31-i számából: L étünk
m egm érettetése  (külföldi vélem ények az RMDSZ kongresz- 
szusról); Pusztai János: Ö néletrajz; Bogdán László: A  tör
vény  oroszlánja; Félúton  — igazság és hatékonyság között 
Alain Finkielkraut beszélgetése Gabriel Liiceanuval és 
Andrei Ple$uval; Tófalvi Zoltán: Zászló-jóbia; Üjházi 
László, Paul Drumaru, Beke Sándor, Bágyi Bencze Jakab, 
Szőke Mária és Balázs Tibor versei. A szám képzőművésze 
Morvay László.

•  Az A lfö ld  júniusi számában olvashatjuk Egyed Emese 
K opoltyú-dal című versét és Székely János három mikro- 
esszéjét (Előszó egy készülő könyvhöz, A  ku ltúra  megha- 
sonlása, Sorok a polgári forradalomról). Kántor Lajos H i
ányzó  m ondat című írása A  határon tú li m agyar irodalom  
lexikon-kiadvány „hiányzó mondatait“ keresi. Diószegi Lász
ló Kallós Zoltánnal beszélget (A  m oldvai csángók tanítója) 
Móser Zoltán pedig Jagamas Jánossal („Itt nem  arra volt 
szükség, hogy zeneszerző legyek“). A  szám illusztrációi ka
lotaszegi kályhacsempék.

•  Június 7—9 között Kolozsváron országos könyvkiállí
tást tartottak a Kolozsvári Kultúrfelügyelőség szervezésében.

•  Sigmond István Quadriga című elbeszélését a H itel 11. 
(május 29-i) száma közli.

•  A Nagyvilág  júniusi számában Emil Cioran A z utópia  
m echanizm usa  című esszéje olvasható (Fázsy Anikó fordí
tása).

•  Arthur Miller tízéves szünet után hetvenöt éves ko
rában új darabot írt The R ide Down M ount M organ  (A 
Morgan-hegyről lefelé menet) címmel. A drámát, amelynek  
főbb szerepei idős színészeket kívánnak, először Londonban 
mutatják be, ez év szeptemberében.

•  A Hét 21. számából: Szász János: A  nyakkendő tő l a 
m ellényig; Lászlóffy Aladár: Erasm us ernyője  (XLIX); Fo
dor Sándor: „Lehallgatják a te lefonom at“. Bogdán László: 
Fellegvár; Kántor Lajos: K öltöző haza; Lázár Edit: Halle
luja; a számot Baász Imre munkái illusztrálják.

•  Május 31-én nyílt meg a 62. ünnepi könyvhét. 26 kiadó 
74 kötete került a boltokba és könyvsátorokba. Számos író— 
olvasó találkozót, dedikálást szerveztek, többek között Fer- 
dinandy György. Határ Győző, Domokos Géza, Duray Mik
lós, Sütő András, Báránszky László, Tőzsér Árpád, Aczél 
Tamás, Tőkés István, John Lukacs, Timothy Garton Asht, 
Simon Wiesenthal szerepelt a meghívottak sorában.

•  Torockón rendezte meg a MAKOSZ (Romániai Magyar 
Középiskolások Szövetsége) az I. erdélyi iskolaújság-talál- 
kozót május 30 — június 2. között. Hazai és külföldi, mű
ködő és induló diáklapok mutatkoztak be: K otta N élkü l 
(Báthory István líceum, Kolozsvár), Fiatal S zívve l (Brassai 
Sámuel líceum. Kolozsvár), Juven tus  (Bartók Béla líceum, 
Temesvár), K obak  (Mircea Eliade líceum, Segesvár), Ten- 
tam en  (Bolyai Farkas líceum, Marosvásárhely), Ergo (Már
ton Áron líceum, Csíkszereda), G audeamus (Mihai Emi- 
nescu líceum. Nagyvárad), ' Talizm án  (Ady Endre líceum, 
Nagyvárad), Visszhang  (Áprily Lajos líceum. Brassó), Hideg 
Z uhany  (Mikes Kelemen líceum, Sepsiszentgyörgy), A  Tű  
(Szegedi Tanárképző Főiskola). Szeretnének lapot indítani 
Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégiumban, Déván az 
I. sz. Elméleti Líceumban, Zilahon a Tanítóképző és elm é
leti líceumban. Egy a csángóvidékiek számára indítandó la
pot is terveztek. A megnyitó ünnepségen Kányádi Sándor 
beszélt az iskolaújságok fontosságáról, Ferenc Gábor lelkész 
ismertette a helység történetét, a szervezők nevében Hantz 
Péter mondott köszönetét a szponzoroknak, Cseke Zsuzsa 
elszavalta Szőcs Géza Esti im a  című versét. Szó esett a 
diáklapok legégetőbb gondjairól (nyomda- és papírhiány, a 
tanárok és diákok passzivitása, terjesztési nehézségek). A 
résztvevők megbeszélték a jövőbeni együttműködési lehe 
tőségeket is.

•  A Csíkszeredái Kereskedelmi Iskolaközpont a XVII. 
század nagy és sokoldalú egyéniségének, K ájoni Jánosnak 
a nevét vette fel.

•  Mircea Dinescu: Proprietarul de poduri (Hídtulajdonos) 
(Editura Seara. Buc. 1990) című kötetéről Florin Manolescu 
ir kritikát Dupá douzeci de ani (Húsz év elteltével) címmel 
a Luceafarul 22. (május 20-i) számában. Ugyanebben a 
számban olvasható Eugen Ionesco: De ce scriu (Miért írok) 
című vallomása: (Alexandra Baciu ford.).

•  A Románia Litcrará  22. (május 21-i) számában Valentin 
Silvestru Personalitati si stiluri ín  arta régiéi (Rendeaö sze
mélyiségek és rendezői stílusok) című írásában áttekinti Li- 
viu Ciuiei, Andrei $erban, Dán Micu és Laurian Oniga te
vékenységét.

•  Május végén a Gallimard  kiadó megjelentette Antoine 
Vitéz A z  eszm ék színháza  című feljegyzéseket, naplót, be
szélgetéseket tartalmazó kötetet. A  kötet összeállítói és gon
dozói: Daniele Sallenave és Georges Banu.

•  91 éves korában elhunyt W ally Toascanini. Arturo Tos
canini leánya. Az olasz zenei élet jelentős személyisége volt. 
Sokat tett a milánói Scala háború utáni újjáépítéséért. Ami
kor Toscanini Amerikába távozott (egy fasiszta pofon ütöt
te, mert nem volt hajlandó a fasiszta himnuszt vezényelni), 
leánya Olaszországban maradt; Franco Zeffirelli „a Scala 
First Lady“-jének nevezte.

® Az Ausztriában élő Paula Fichti, a Freud család ház
vezetőnője, aki Londonba is követte Freudékat, s végig mel
lettük élt, Detlef Bertheísen német újságíró segédletével 
megírta visszaemlékezéseit.

HOL SÍRJAINK 
DOMBORULNAK...

'A Lakitelek 
Alapítvány

m elléklete

FELHÍVÁS

A Lakiíelek Alapítvány 1991. április 18-án m eg
kezdte kegyeleti keresőszolgálatát. A Budapesten m eg
jelenő Magyar Fórum c. hetilapban egy oldalt bérel
tünk, s rendszeresen megjelentetjük a „Hol sírjaink 
domborulnak . . .“ c. mellékletet.

Talán még nem késő pótolni évtizedek mulasztását, 
talán még élnek a szemtanuk, akik eddig a hallgatás 
kényszere miatt nem mondhatták el haldokló bajtár
suk utolsó üzenetét. Még sokkal több lehet az olyan 
család, ahol bizonyosságot várnak hozzátartozóik sorsá
ról. Anyák, feleségek, gyermekek ezreit élteti a re
mény, vagy emészti a bizonytalanság. A felhívásokat, 
az azonosító adatokat mellékletünkben díjtalanul köz- 
zétesszük. Olyan közölhető fényképeket várunk Euró
pából, a tengeren túlról, amelyek katonasírokat, hősi 
emlékműveket, emléktáblákat ábrázolnak. Kérjük, 
hogy a szöveget külön mellékeljék.

A Lakitelek Alapítvány m ellékletét Banos János, 
Kácsor László és Lezsák Sándor gondozzák. A levele
ket, értesítéseket a Lakitelek Alapítvány címére vár
juk:

H-1399 Budapest, Pf. 701—380

Telefonos ügyeletünk minden szerdán 15—17 óráig 
működik irodánkban, melynek telefonszáma: (36—1) 
131—99—51.

LEZSÁK SÁNDOR

Lászlóffy Aladár verséből idézünk négy sort a függőleges 
28. vízszintes 1. függőleges 83. és vízszintes 30. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet második sora (zárt betűk: Á, Y, 
G). 15. Knock out. 16. Kihasadt. 17. Állatok isznak belőle. 
18. Hazai folyó. 20. Névelős fűszernövény. 21. Azonos betűk. 
22. Foszfor, kén és nitrogén. 23. Tannu-. ..: szovjet-mongol ha
tárhegy. 25. Híres magyar országgyűlés színhelye. 26. . . .  elég 
volt: ma nem dolgozunk többet. 28. . . .  jól magad nálunk!: 
kedves vendégnek mondjuk. 30. Az idézet utolsó sora (zárt be
tűk: U. J.). 33. Nagy Árpád. 34. Tartó. 36. öreg kéz jelzője. 37. 
Növényt nemesít. 38. Fogyaszd az ételt! 40. Széptevő szólam  
42. Szabad formájú, fantáziaszerü, hangszeres zenemű. 44. Nős
tény disznó. 45. . . .  hét országon is túl. 47. ZTN. 48. A múlt 
idő jele. 50. Az ilyen várban nem laknak. 53. Trícium é6 deu
térium. 55. A déliek vezére az amerikai polgárháborúban. 57. 
M ástól táncra invitál. 59. Lábbal továbbítá a labdát. 61. Ütő
hangszeren játszottunk. 64. Gléda. 66. Kopasz. 67. Uránium és 
Hantán. 68. Európai tűzhányó. 70. Hím háziállat. 72. Görög 
betű. 75. Azonos betűk. 77. Az én házam az én . . .  79. Az alap
mértékegység tízszerese. 80. Illem szerinti. 82. Fényérzékeny 
anyagok egysége. 83. Miben az elsők! 85. Alá. 86. Tisztségre 
javasolt személy. 88. Egy adott időponttól. 90. Hosszas beteg
ség jelzője. 92. Bezúztad. 94. Nem igazi.

FÜGGŐLEGES: 1. Régi űrmérték. 2. . . .  begár: a burgonya 
legfőbb kártevője. 3 . Hangtalan róka! 4. . . . l in :  üveges kikép- 
ződésű vulkanikus kőzet. 5. . . .  pédia: orvostudományi ág, test- 
egyenészet. 6. S ier ra ...:  ország Afrika nyugati részén. 7 Fel
vágott tüzelő. 8. Ugyebár? 9. ...-K a leh : egykori dunai sziget. 
10. GT. 11. Az. aki ébren tölti az éjszakát. 12. Müveltető ige
képző. 13. Két könyvoldal. 14. Áthív. 19. Felelt!! 21. Rárak. 
24. A másikat. 26. Vissza: szőrme. 27. Aradi gópkocsijel. 28. Az 
idézet első sora (zárt betűk: É, D). 29. Ütőhangszer. 31. Műsor
szóró állomások. 32. A végén meglátod! 34. ...in o o r : egv indiai 
eredetű nagy gyémánt neve. 39. Hatszázöt, római számokkal. 
41. Lóbetegség. 42. Nagyszerű, pompás. 43. Puha fém. 46. Az 
egyik magyar megyéből való. 49. Magasra tartotta. 51. Vágó- 
eszköz. 52. Szalad. 54. Az időszerű mezőgazdasági munka ideje. 
55. Paripa. 56. Elfogyasztották-e az ételt? 58. Összedőlt ház’. 
60. Kezeskedik. 62. Az egyik oldal. 63. Elege lenne belőlem. 
65. Kisebb vízi jármüvek kikötőhelye. 69. Blpártolt szövetsé
gese -. hűtlen lett. 71. Vízinövény. 73. Oxigén és deutérium. 
74. Akinek sürgős a dolga. 76. Az élre. 78. Spanyol folyó. 81. 
Varria. 83. Az idézet harmadik sora (zárt betűk: K' N, U). 
84. Kellemetlen szag. 86. Vissza: egészséges ital. 87. Tíz, ango
lul. 89. Hangszín. 01. LB. 92. Kettőzve: gyerekjáték. 93. Egy
forma betűk.

(Török Sándor)

A HELIKON 23. számában közölt. A z  ő r  óm S z i m f ó n i a  
című rejtvény megfejtése: Tudom, hogy valahol: van! /  Kivált 
ilyenkor érzem ezt, /  Hogy tavaszi szél kereng a porban, /  S a 
berek furcsán zúgni kezd.
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/ / ...Most hogy vége az iskolának... F F

B oaa

Í-KOMP-'* Ladik Katalin versei, Tar Sándor elbeszélése

S Z É P I R O D A L M I  H E T I L A P
M OLNOS LA JO S

Anno 1991
iA közöny — mint állapot (?)

Mint a régi szép diktatúra idejében. Az államelnök úr 
munkalátogat. Beszédet mond. mosolyog, gesztikulál, taná
csokat osztogat. Ha valaki tudja, mit és hogyan kell, ö nyil
ván. Bizonyosság rá az elmúlt másfél esztendő.

És ismét szokásba jöttek az ünnepelések, ünnepelgetések. 
Annak idején megünnepelték, főleg ők, a Hatalom, a 89-es de
cemberi esem ények évfordulóját. Aztán megünnepeltük de
mokráciánk dicső májusi győzelmének egyéves évfordulóját. 
Ez is egy szép országos és lelkes ünneplés volt, fogadással, 
miegymás. A napokban pedig sajtónk egyik, enyhén fogalmaz
va, legszemetebbje ünnepel és örvendezik világraszólón, ugyan
csak dicső világraj öttének szintén egyéves ünnepnapján. Szó
val, ismét kijut a munkalátogatásokból, ünnepekből, hogy ne 
legyen olyan szürke és egyhangú az életünk.

így érkeztünk el a tegnapi, június 13-i napig. Egy újabb 
„évfordulóig“. Zavarban van a Hatalom: nem tudja pontosan, 
hogy most mit kell(ene) tennie? Ünnepelni azért mégsem ün
nepelhet meg egy sok vihart felkavart véres eseményt, mégha 
a hősies, dicső és hazafias bányászok bányász-szekuristák nagy
szerű győzelméről is lett légyen szó egy legionárus lázadás fe
ledt. Ezt ma már ugyanis egyre kevesebben hiszik így. Még tán 
azok a hősies és derék bányászok sem. Ami baj, nagy baj. 
Megzavarodtak szegény hősiesek. Eltévelyedtek. Ismét Buka
restbe „kerültek“, igaz, mos már hívatlanul, majdnem legioná- 
rusokként, hiszen a tavaly hősiesen megvédelmezett Hatalom
mal volna némi beszédük. Televíziónkat, persze, mindez csep
pet sem zavarta. A megemelékezésben. Mert megemlékezext a 
tavalyi eseményekről. A szokásos módon. Hazudva, eltorzítva, 
meghamisítva az eszményeket. így  aztán újfent megtudtuk, 
hogy derék bányászaink és szekusaink tulajdonképpen köztisz
tasági alkalmazottakként szorgoskodtak a fővárosban. Például 
felásták, bevirágozták, rendbetették a letaposott zöldövezete
ket, virágágyásokat. Míg a golánok törtek-zúztak, fosztogattak 
és gyújtogattak. A hazafias lakosság nagy felháborodására.

A Polgári Szövetség is megemlékezett, emlékeztetni pró
bált a tavalyi véres bukaresti eseményekre. Vélhette a még 
mindig hiszékeny és jóhiszemű emberke, hogy egy akkora vá
rosban is, mint Kolozsvár, néhány tízezer ember csak össze
gyűl a „hazugság-ellenes“ rendezvényre. Sajnos, a Hatalomnak 
van igaza. Jószerint egy országnyi nép hülyegyerek, s ha nem  
az, hát fásult, közömbös, tapló. A nyomor, persze, önzővé teszi 
az embert. A saját kisded nyavalyáján kívül más nem érdekli. 
A közös pláne, hogy nem! Ki-ki megpróbál kaparni, s magának 
kaparni. . .  Az Egyetemi Könyvesbolt ablakában fényképek so- 
rakdztak, a 89-es decemberi események, pontosabban: a kolozs
vári 21-dike történéseinek dokumentumai. Lassan kezdünk 
megfeledkezni róluk — olvasható a fényképek fölött.

Hát, körülbelül így „állnánk harcilag“. Közönyösen, belefá
radva, beleunva. Már abba is, ami naponta vélünk történik, 
sem hogy mindabba, ami a tavaly történt (s esetleg újfent m eg
történhet).

Kolozsvár, 1991. június 11.

sú, és többnyire visszafelé 
sül el. Mert az eltúlzott jel
legzetességek valódi jellegze
tességek eltúlzásai. Aki pedig 
egy népet a maga jellegzetes
ségeiben támad, az az embe
riséget magát támadja — 
mondaná Herder.

Sohasem lehet tudni, hogy 
egy nemzeti, vagy pláne etni
kai vonás szatirizálása milyen 
visszhangot lel egy néző a- 
gyában, milyen felhangok és 
kontextusok szólalnak meg 
általa. Vidám és „művészi“ 
dolog kigúnyolni a méterma
gas árvalányhajas kalapot, az 
araszos pödrött bajuszt vagy 
a vitézkötéses übercichert tár
gyilagos kritikusunk szerint; 
ámde vajon egy másféle dí
szítésű fejfedő, fejszörzet 
vagy „felöltő“ szélsőséges el- 
túlzása nem tűnhetne-e a 
nagyközönség előtt gonosz fa
ji uszításnak? De bizony, hogy 
igen! És ezt már a kritikus 
is észrevenné. . .  legalábbis 
remélem.

Csakhogy mi megszoktuk, 
hol a lendületes városiadás, 
hol a proletkult korszakában, 
hogy „magyaros“ vonásaink 
minden félm űvelt igényeske
dés, széplelküsködés számára 
boxlabdaként szolgálhatnak. 
Lehet püfölni, bátran, bizta
tó röhécseléstől kísérve, mert 
nem üt vissza. A művészet 
„marxista fejlődésének kor
szakában“ nemegyszer osz
tályvonások — dzsentri, vagy 
kulák jellegzetességek — cí
mén lehetett mocskol gatni —

a sajátosságainkat, amelyeket 
mások hajlandóbbak megbe
csülni, amikor már nem fű
ződnek a tudatukban hozzánk.

Például nyilván fanatikus 
magyar nacionalizmussal vá
dolnák azt a színpadi szerzőt, 
aki előírná, hogy alakjai pity- 
kés, dolmányban  jelenjenek 
meg; viszont méltányolnák 
kultúráltságát, hogyha azt ja
vasolná, hogy a szereplők vi
seljenek szpenszert, vagy — 
spencert. Holott utóbbi csak 
újabb elnevezés az előbbire.

Van elég szatirizálni való 
— hagyjuk békén egymás cso- 
portjeílegzetességeit! Egy len
gyel politikus kijelentheti, 
hogy a szláv jenem alapvető 
vonása a dicsekvés; de egy 
német vagy magyar ezt nem 
visszhangozhatja; egy francia 
zenekri tikus azonosíthatja 
Saint-Saens állítólagos liigsá- 
gát franciaságával, egy clasz 
vagy egy magyar már nem
igen; Ady fajtánkat ostorozó 
verseit megrendültén meg
hallgatom, amikor magunk 
közt vagyunk; de nem esne 
jól hallani más nyelven, vi- 
gvorgó közönség e lő tt. . .  s e- 
zért szoktam mondani — le 
het, hogy túlzás, Caragialét 
csakis román rendezőnek sza
badna színre vinni . . .  Ám in
kább essünk ilyen túlzásokba, 
minthogy művészet címen 
uszítsunk, avagy kielégítsük 
csoport-mazochista, önkínzó 
elferdüléseinket. . .

SZÖCS ISTVÁN
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lem is szükséges . . .  akárcsak 
az absztrakt nem-giccs mél
tánylásához is.

Nyugodjunk már bele az 
ezerszer kimondott igazságba: 
nincsen giccses téma, csak bi
zonytalan ízlésű, vagy rosszul 
képzett, avagy tudákos mű
vész . . .  (Egyébként a jó mű
vész a nemzeti sajátosságot 
lenyűgöző erővel meg tudja 
idézni, kellékek nélkül is: lát
tam már félelmetesen angol, 
orosz vagy rom án H am letet, 
ami mindössze a szem és arc
játékon át valósult meg!)

Ami pedig a másik dolgot 
illeti, nincs kényesebb, v e 
szélyesebb és több hamisság
gal fenyegető dolog, mint a 
nemzeti sajátosságok „lelep
lezése“ . . . még több kisiklás
ra ad ez módot, mint az osz
tálytulajdonságok „ostorozása“. 
A múltkoriban olvastam pél
dául egy fiatal és egyébként 
nagyon tehetséges kritikusnál 
egy elragadtatott áradozást 
arról, hogy egy bizonyos elő
adás művészi értéke (és egy
ben mondandója is) abban 
realizálódott, hogy szélsősé
ges túlzásokkal tette nevetsé
gessé a magyaros jellegzetes
ségeket s ezáltal a magyarko
dást.

Eltekintve attól, hogy a m ű
vészi érték sem elvben, sem 
gyakorlatban nem lehet azo
nos a szatírái tartalommal — 
de most ne szeminarizáljunk 
— ; ilyenszerű csoportjellegze
tességek kigúnyolása, szatiri
zálása kiszámíthatatlan hatá

L Á SZ L Ó FFY  A L A D Á R  

EGY B A L L A G Ö N A K

Most hogy vége az iskolának, 
tanulni kéne végre már 
csupa olyant, ami a fáradt 
olvasókönyvekben nem áll;

íratlan oldalát a létnek, 
idők elpergő mondatát, 
amit hat-hét napján a hétnek 
csak véletlenek adnak át,

nem zsoltáros, csiszolt,
magasztos,

nem tartozik s nem követel, 
néptől uras, úrtól parasztos, 
csak tény, de annak megfelel.

Elment még Fehérváron
Bethlen,

aztán apó és ükapó,
mit morgott az utolsó percen,
mit hagyott meg, mi volt

a szó?

írott és íratlan magasság 
és mélység kavarog veled.
Csak sose szédülj meg —

a vakság
rövidíti az életet.

Olvass a visszatérő égen, 
májusok és szeptemberek 
szagában ott lapul az éden: 
a lélegzetnyi üzenet,

am elynek légkörében éltek  
mikor szorult s ha nem

szorult,
amitől mindig szép az élet 
s örökre magasztos a múlt.

Ne félj a bátor képzelettől 
s jogod a csókra megleled, 
mert személytelen képletekből 
születik saját képleted;

olvass a visszatérő szóból, 
m elyet ezerszer elseper 
minden vihar — s mint hold 

a tóból,
tisztán felkél az anyanyelv.

Hogy vége lett a tanulásnak, 
tanítnod is kell végre már 
ami most már belőled árad, 
mikor számodra jön a nyár.

Szabd Tamás felvétele

Heiyénv"!5 tévedések
Egy nagy író egyszer im i

gyen kezdte nagy müvét: Fi
g y e lm e z te te m  az olvasót, hogy
a tárgytól m inden  lehetséges 
alkalom m al e ! fogok ka lan
dozni. A nagy olvasóknak  a- 
zonban ritkán van merszük 
bejelenteni. hogy például: 
„írását minden lehetséges 
ponton félre fogom érteni! És 
amikor csak módom van rá, 
mindent bele fogok magya
rázni, ami tőlem telik!“

Egyik digmában elszórakoz
tam azon — amit énelőttem  
is már többen megtettek —, 
hogy akárhány közép-, kelet
vagy észak-európai nemzet 
történelmi festői — vagy if
júsági regényírói —• milyen 
hasonló módon ábrázolják el
képzelt őseiket: messzibe ré- 
vedő tekintet, dacosan felsze
gett vagy búskeserűen lesze
gett homlok, lobogó ingujjak, 
üstök, prémek . . .

Jön egy olvasói levél — 
jön a darázs, jön, megsza
gol — jön, megdicsér, hogy 
végre; én is belátom, milyen 
csekély értékűek, sőt értékel
lenesek a művészetben azok 
a bizonyos „nemzeti sajátossá
gok“ és „népi jellegzetességek“, 
mert lám, mindenütt ugyan
azok, és ugyanoda vezetnek. 
A levélíró nem szentel, nem

áldoz, nem is fordít figyel
met, egy cseppet sem, annak 
a körülménynek, hogy ebben 
az esetben nem megkülön
böztető sajátosságokról, nem 
elhatároló jellegzetességekről 
van szó. hanem ellenkezőleg: 
összekötő, egybemosó azonos
ságokról. Ami megnyilvánul 
bennük, az a közös emberi: 
a giccs. Az álromantika!

Viszont néhai szegény jó 
Gy. Szabó Béla modorában 
szólva, a levélíró mégis jól 
téved: az etnikai-népi, népies 
külső jellegzetességek mindég 
is kiváló felvonulási terepei 
voltak a giccsnek. annál is 
inkább, mert itt a kisgyártó 
fedve érzi m agát. . . ,  mivel 
sokan úgysem merik majd 
kifogásaikat előhozni, mivel 
félnek a nemzeti érzékenység 
megsértésétől; mások meg 
egyszerűen nem merik meg
látni a sekélyességet, sőt 
meg sem látják, mert érzüle
teik folytán szépnek és jó
nak fogják fel azt a látványt, 
amelyről úgy tudják, hogy 
annak kellene lennie.

Ennek ellenére nem tudok 
egyetérteni levelező felem 
mel, aki két javaslatot is 
tesz: hogy minden művésznek 
messzi ívben ki kellene ke
rülnie az összes hasonló „té

mákat“ (tehát nemzeti, etni
kai, helyi, történelmi jelleg

zetességekkel bíró „tárgyakat"), 
és hogy a művészetnek in 
kább az legyen a dolga, hogy 
leleplezze, ostorozza, nevet
ségessé tegye az effajta ér
deklődést, a -kodásokat, ami 
alatt ő természetesen kizá
rólag csak magyarkodásra 
gondol. . .

Ha ugyanis következesek 
leszünk, akkor kerülni fog
juk majd az összes témákat, 
amelyeket a művészet vala
ha is feldolgozott; mert sze
relem, boldogság, öröm, avagy 
szenvedés, boldogtalanság, ha
lál csakúgy, mint daloló kis
madár vagy zordan magasló 
sziklabérc. naplemente, nap
felkelte, hamvas hajadon a 
maga ördögadta szépségében 
(beauté du diable) vagy an
gyalian átlényegült rőzsesze- 
dő anyóka nemcsak nagy mű
vészeket, de giccsfabrikálókat 
is szüntelenül új és új pro
dukciókra sarkall. El kellene 
valóban jutnunk a teljes non
figuratív. absztrakt művészet
hez, ha — ha nem létezne 
absztrakt giccs is (és még 
mennyi!); mégha ennek a 
felismeréséhez több szakérte
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B B  r r  1Körösi nyugati útlevele
Nagy orientalistánk két út

levele ismeretes. Körösi Cso
rna Sándor első, „keleti út
levele“ tulajdonképpen egv 
szerű határátlépő. 1819. no
vember 23-án kelt Nagyenye- 
den, Császár György viceno- 
tarius írta alá, és felmutató
ját nyolc heti külföldi tartóz
kodásra jogosította fel. Aki 
azonban Körösi életét ismeri, 
tudja, hogy számára ez a ha
tárátlépő arra szolgált, hogy 
a hatóságok előírásait kijátsz
va túljusson a Habsburg Bi
rodalom határain. Hiszen ak
kor már kész elhatározása és 
terve volt arra nézve, hogy e l
induljon régen melengetett 
gondolata — keleti útja m eg
valósítására.

Tudtunk egy másik útle
veléről is: a nyugatiról. „Nyu

gati ú tlevele“ megszerzése 
azért volt szükséges, hogy e l
indulhasson göttingai tanul- 
mányútjára, melyre nagyenye- 
di professzorai, elöljárói, szor
galmas munkája, páratlan ta
lentuma és egész emberi ma
gatartása alapján méltónak 
találták Körösit. Megszerzése 
nem volt könnyű, mert a 
Habsburg-hatalom nem szíve
sen ■ látta az erdélyi fiatal 
értelm iségiek tanulását a fel
világosult angol, német, svájci 
és ném etalföldi egyetemeken. 
Különösen, hogy a francia 
forradalom és napóleoni kor
szak idején fiataljaink új, sza
bad emberi és nemzeti életre 
mozgósító eszmékkel telítve 
érkeztek vissza hazájukba. így  
válik érthetővé, hogy miért 
került Körösinek is mintegy 
fél esztendejébe a nyugati út
levél megszerzése.

Először is Alma Matere, a 
nagyenvedi Bethlen Kollégium  
professzorai előtt vizsgáznia 
kellett, s annak alapján ta

nulmányi bizonyítványt ka
pott, ugyanők ajánlólevéllel 
látták el. Elöljárója, az erdé
lyi református püspök előtt 
reverzálist kellett aláírnia, 
hogy visszatérte után a „szent 
papi hivatalra“ lép. Azután a 
felettes hatóság, a református 
fekonzisztórium Körösi aktáit 
az erdélyi guberniumhoz jut
tatta el és kérte, hogy véden
ce részére az útlevelet eszkö
zölje ki. A gubernium a ma
ga rendjén a Bécsben székelő 
erdélyi kancelláriához jut
tatta el jóváhagyó átiratát. 
Teleki Sámuel kancellár (és 
hires könyvtáralapító) hivata
lában készült el az a felség- 
folyamodvány, amely magas 
hivatalnokokból álló bizottság 
ajánlása alapján egyenesen 
az uralkodóhoz fordult Körö
si útlevelének jóváhagvisá- 
ért. Az uralkodó kabinetjében 
aztán megszületik a végső

döntés: Ferenc császár és 
király jóváhagyja az útlevél 
engedélyezését, a felterjesz
tésre ráírják a bűvös Placet 
(tetszik, jóváhagyom) szót, s 
nincs többé akadálya a bi
rodalmi passus kiállításának.

Az útlevél ügye azonban 
Bécstől Nagyenyedig szélté- 
ben-hosszában megjárta a 
bürokrácia útvesztőit, s a fő- 
konzisztórium csak 1816. ja
nuár 28-án küldte meg a jó
váhagyó értesítést a Bethlen 
Kollégiumnak. Tény, hogy 
Körösi csak 1816 télutóján in 
dulhatott el Erdélyből nyu
gati tanulm ányújára. Az 
egész útlevele körüli hivatali 
eljárás már régebben ismere
tessé vált, Körösi nyugati 
útlevelének azonban nyoma 
veszett. Bár számos nyugaton 
tanult erdélyi diák vissza
szolgáltatott útlevele maradt 
fenn külön aktacsomókban, a 
Körösié azonban egyikben 
sem volt megtalálható. Vé
gül nem itt, hanem a kancel
láriai iratok általános fonó
jában sikerült az útlevélre rá
bukkannunk. Minden való
színűség szerint nyugati ta
nulmányútja befejeztével Kö
rösi útlevelét leadta az er
délyi kancelláriában, s azt 
az útlevelével kapcsolatos ira
tok között helyezték el. Itt 
őrzik mai napig.

Megtalálásával értékes ada
tokkal bővül Körösi életraj
za. Annál jelentősebbek ezek 
a részletek, mert Körösi éle
tére, különösen hazai/európái 
éveire vonatkozólag igen ke
vés adat áll rendelkezésünk
re. Az útlevélnek azonban 
nemcsak puszta szövege ma
radt fenn, hanem hátára rá 
vannak vezetve Körösi útjá
nak állomásai, mégpedig 
rendőrségi láttamozások for
májában. Sőt, ami értékét 
még jobban növeli: a hallei 
láttamozás alkalmával a rend
őrtisztviselő Körösi személy
leírását is rávezette. Ugyan
akkor az útlevél bejegyzései
nek figyelmes követése egé
szen új feltételezésekre ad le
hetőséget keleti utazását ille
tőleg.

Hadd szóljunk először ma
gáról a nyugati útlevélről. 
Ez az ún. birodalmi útlevél 
ünnepélyes, diplomához ha
sonló irat, melyen Ferenc 
osztrák császárnak, magyar 
és cseh királynak számos cí
me fel van tüntetve, az is, 
hogy Erdély nagyfejedelme 
és a székelyek ispánja volt. 
Az útlevelet Bécsben 1815. 
október 23-án állították ki, és 
súlyát-jelen tőségét növeli, 
hogy az uralkodó saját ke
zűleg írta alá. Egyébként tar
talmilag a peregrináns diá

koknak kiállított passusok 
szokványos szövegét követi: 
felszólítja mindazokat, akik 
Körösi Sándorral, az útlevél 
felmutatójával utazása során 
kapcsolatba kerülnek, segít
sék célja megvalósításában. 
Tisztázza, hogy Körösi teoló
giai hallgatóként utazik Göt- 
tingába, erdélyi származású 
és osztrák alattvaló.

Külső jegyek tekintetében 
magának az útlevélnek a szö
vege egy dupla ív első lap
jára van díszes betűkkel, 
kézzel rávezetve, a második 
levélre viszont a rendőrségi 
láttamozások szövege került 
rá, egymás után, ahogyan a 
városok-helységek sorát fe l
kereste, kelőbb pedig oda, 
ahol egyáltalában az oldalon 
még üres hely maradt. Hi
szen összesen 18 rendőrségi 
láttamozás került az útle
vélre.

Körösi valamikor 1816 tél
utóján indulhatott el Nagy- 
enyedről, hogy Kolozsváron és 
Budán keresztül elérje Bécset. 
A császárvárosban kollégiumi 
iskolatársa, a híres memoáríró 
Üjfalvi Sándor szerint öt na
pot tartózkodott „1816-ik év 
ben a Göttingai Egyetembe 
utazván — írja Üjfalvi — 
Bécsben meglátogatott: szál
lásra magamhoz híván, nem  
kis bámulatomra el is fogadá: 
mert másszor legcsekélyebb 
elkötelezettséget sem fogada 
el. ö stve pedig a számára ké
szített ágy mellett a padló
zatra teríté úti köpenyét s 
nadrágját feje alá téve hosz- 
szan nyúlt rajta. Ellenveté
semre azt feleié: hogy hosszú 
út áll előtte, szoktatni kell a 
rossz testet nélkülözéshez, 
mert a test hálátlan s min
den kényeztetést megbosszul.“

Rövidesen továbbment és 
Bécsből északnak tartva, már
cius elején Csehországot vág
ta át és Prága érintésével é- 
szaknyugat fele haladva e l
érte Szászországot. Eddig a 
Habsburg Birodalom tartomá
nyain keresztül akadálytala
nul utazott, szász területre ér
ve azonban útlevelét látta
moztatnia kellett a rendőrha
tóságoknál. Először Drezdában 
láttamozták és pecsételték le  
Körösi útlevelét, mégpedig 
március 8-án .Azzal a megjegy
zéssel, hogy Göttingába uta
zik. A dátum azt mutatja, hogy 
Kolozsvártól Drezdáig számí
tott hozzávetőlegesen 1700 ki
lométeres távot a többnyire 
gyalogosan utazó Körösi kb. 
egy hónap alatt tette meg, 
közben pedig öt napot még 
pihent is a császárvárosban 
hivatalnokoskodó barátjánál. 
Március 11-én már Lipcsében 
jelentkezett. A lipcsei rendőr

s é g i  láttamozás azt írja, hogy
úticélját megváltoztatva Körö
si Berlin fele vette útját. Két 
nap múlva már Halléban volt 
(március 13).

A hallei rendőrségi látta
mozás különleges fontosságú. 
Előszöris kiderül belőle, hogy 
Göttinga helyett útirányként 
valóban Berlint választotta. 
Másrészt az útirány megvál
toztatását jelző hallei rendőr- 
tisztviselő szükségesnek tar
totta Körösi személyleírását is 
rávezetni az útlevélre.

Kezdjük a személyleírással. 
Ismeretes, hogy Körösi 1819- 
es határátlépőjén is van sze
mélyleírás. Adatait bemutat
juk azért, hogy a nyugati út
levél 1816. évi személyleírásá
val össze tudjuk vetni. Esze
rint 1819-ben Körösi 32 éves 
volt, termete középszerű, ar
ca kerek, szeme feketés-sár- 
ga, orra sima, haja fekete s 
bajuszát borotválja Ezzel 
szemben az 1816-os hallei sze
mélyleírás Körösit 28 évesnek 
mondja, magasságát öt láb és 
öt coliban határozza meg, ha
ját feketés-sárgának, homlo
kát boltozatosnak, szemöldö
két feketésbarnának, szemét 
szürkének, orrát nagynak, 
száját közepesnek, szakállát 
barnának, állát görbének, ar
cát hosszúkásnak, arcszinét 
egészégesnek mondja. Meg
jegyzi azt is, hogy különleges 
ismertető jele nincsen.

Bizonyos, hogy Körösi kö
zéptermetű vagy annál kis
sé szálasabb, magas homlokú, 
íeketésbarna (gesztenyeszínű) 
hajú férfi volt. Arcát — az 
1819-es leírással szemben, 
mely kerekdednek mondja — 
a hallei tisztviselő 1816-ban 
hosszúkásnak nevezi s ezzel 
megegyeznek a többi rá vo
natkozó jellem zések is. A göt
tingai tanulótársa, Ungi Már
ton által feketének, 1819-es 
határátlépőjében feketéssárgá- 
nak írt szeme színét a német 
rendőrtisztviselő szürkének 
látta, orrát meg nagynak, arc
szinét pedig egészségesnek. 
Ugyancsak teljesen új elem  
nyugati útlevelén, hogy Kö
rösi akkoriban barna színű 
szakállt viselt. Egyébként — 
mutatis mutandis — 1816. é- 
vi személyleírásának alapvo
násai megegyeznek Schöfft 
Ágostonnak Körösi Csorna 
Sándorról készült portréja je
gyeivel.

A hallói bejegyzés Körösit 
1816-ban 28 évesnek írja, a- 
miből 1787—1788. évi szüle
tése következne. Ez megköze
lítőleg egyezik Körösi 1819. 
évi határátlépőjében szereplő 
adattal, amely tudósunkat 32 
évesnek mondja. Ez nem ke
vesebbet g jelent, mint azt, 
hogy Körösinek a nyugati út
levélben feltüntetett életkora 
megkérdőjelezi Körösi eddig 
elfogadott 1784. évi születési 
évét és ismét nyílttá teszi a 
vitát a kérdésben.

Visszakanyarodva 1816. évi 
németországi peregrinációs 
útvonalára, láttuk, hogy a ren
dőrségi láttamozásokból pon
tosan követni lehet a Körösi

által érintett városokat. Je
leztük, hogy Drezda és Lipcse 
után Körösi Haliéba ment, 
onnan pedig Berlin fele vet
te útját, majd Doellen be
jegyzése következett. Berlin, 
a porosz főváros, politikai és 
művelődési központ megláto
gatása rendjénvalónak tekint
hető. Annál kevésbé az, ami 
utána következett Berlin u- 
tán ugyanis három tengerpar
ti város meglátogatása követ
kezik: Travemünde, Lübeck és 
Hamburg kikötői rendőrható
ságainak bejegyzése.

Útirányának megváltozta
tása, az a tény, hogy Körösi 
Haliéból nem nyugati irány
ba, az útlevélben szereplő 

Göttingába ment, hanem észak
kelet, azaz Berlin fele vette 
útját, onnan pedig a nagy 
tengeri kikötőkbe, Lübeckbe, 
illetve Hamburgba ment, új 
hipotézist kínál. Azt a logi
kusnak látszó feltételezést, 
hogy Körösi m ár ném etorszá
gi tanulm ányútja  kezdetén, 
1816 tavaszán a nagy ném et- 
országi kikötővárosok egyike
ben hajóra szállva, el akart 
induln i kele ti útjára. Ezt meg
erősíteni látszik Körösinek 
Göttingába menet,: bécsi tar
tózkodása idején tett. tanul- 
mányútjával kapcsolatos a- 
zon kijelentése, Hogy ti.: „Nem 
nleggyőződésem visz: az em 
berek előítéletét akarom ki
elégíteni; mert nálam drá
gább az idő mint másoknál.“ 
Ha 1816. évi utazási szándé
kát elfogadjuk, világos, hogy 
keleti utazásának elhatározása 
szülőföldjén, Erdélyben ío- 
gamzott meg benne.

Életrajzából tudjuk, hogy 
feltételezésünkkel szemben 
Körösi nem szállott hajó
ra és nem indúlt keletre 
1816-ban. Miért?. — kérdez
heti az olvasó. ^Megítélésünk 
szerint erre a kézenfekvő vá
lasz csak az lehet, hogy fő
leg anyagi okokból". Az Afri
ka megkerülésévéi Keletre

vezető, óriási távolságot je
lentő hajóút olyan hatalmas 
pénzösszeget igényelt volna, 
aminek előteremtése az erdé
lyi akadémita részéről lehe
tetlen volt. Körösinek lehe
tett ugyan néhány száz fo
rintnyi nyújtott pénze, de ez 
messze állott attól a vagyont 
jelentő pénzmennyiségtől, a- 
mibe a távolkeleti hajóút ke
rült volna. Másrészt a ke
leti úthálózaton a forgalmat 
az angol, németalföldi és 
francia kikötővárosok hajó- 
társaságai bonyolították le. 
Körösi pedig passzusával a 
német területek határát nem  
itphette túl. Miután tehát 
meggyőződött, hogy hajón 
nem indulhat kelet felé, 
Hamburgból az eredetileg cél- 
bavett Göttingába ment, ahol 
1816. április 11-é.n az egye
temen subscribált és megkezd
te külföldi tanulmányait.

A tanulmányúton lévő Kö
rösi közel két és fél évet töltött 
Göttingenben. A rendőrségi 
láttamozásokból ismét ponto
san követhető hazaindulásá
nak időpontja és követett út
vonala. 1818. július 30-án in 
dült el Göttingából és Frank
furt am Main, Würzburg, 
Nürnberg városok után Re- 
gensburgnál elérte a Dunát, 
majd a folyó mentén haladva, 
Passau. Engelhartszell és Linz 
érintésével augusztus 20-a kö
rül érkezett Bécsbe..  Biztos
ra vehetjük, hogy szokása 
szerint gyalogszerrel utazott; 
de nincs kizárva, hogy ki
sebb szakaszon a hajót "is 
igénybe vette. Miután útleve
lét leadta az erdélyi Kancel
láriában, rövid tartózkodás 
után a császárvárosból haza
indult és mintegy két h ét..el
teltével Erdély földjét taposta. 
Ahhoz viszont több mint égy 
esztendőre volt szüksége Kö
rösinek, hogy útját előkészít
ve most már szárazföldön 
vágjon neki nagy jelentőségű 
tudományos útjának.

SZABÓ GYULA

K ét s z á z a d  e g y  b u b o r é k ?
Eltelt Szent István „rend-teremtő“ királysága után hét

száz esztendő, és Magyarországon a magyar nemzeti lét — 
két Habsburg-uralkodó hét évtizedes uralma alatt — végve
szélybe került. S mindez éppen akkor történt, amikor a tör
ténelmi fejlődés a sok évszázados rendiség lerombolásának, s 
annak nyomán a „nemzeti ideál“ új tartalmú megvalósításá
nak a magasabb fokára em elte Európa jórészét. Magyarország 
éppen ebben a sorsdöntő XVIII. században a nemzeti lét „ve
szedelmes álmába“ merült, ami úgy volt álomnál veszedelme
sebb valóság, hogy miközben István király országa éppen az 
István király koronájával koronázott „magyar királyok“ aka
ratából két, egymástól természetellenesen elkülönített „provin
ciává“ süllyedt, maga a két fő hatalmi tényező, az „idegen“ 
királyság és a „nemzeti“ nemesség majdnem azonos súlyú té
nyező volt a „nemzetellenességbe.o“, a „nemzeti ideál“ gáto
lásában és lenyomásában, még akkor is, ha a két hatalmi erőt 
többnyire az egymással való szembenállás jellemezte.

Történelmi „utazásunkkal“ végigmentünk eddig az ország 
függőleges-feudális síkján a királytól a parasztig, s ennek so
rán nem lehetett sehol fellelni a történelmileg sürgető nagy 
változás — a nemzeti létre nézve „második forradalom“ ér
tékű „újjászületés“ — hatalmi súlyú hordozó „elemét“. Az út 
végpontján maradt minden abban a régiben, hogy fennáll min
den addiginál merevebb „képződményként“ királyság és ren
diség, a kot „fő hatalom“ az ország, a nemzet életében, s most 
az lenne soron, hogy a kettőnek a szerepét, súlyát, „erőviszo
nyát“ állítsuk vizsgálandó körbe, ezúttal már úgy. mint nehéz 
ellentmondásosságaikban „együttható“ tényezőt.

•
Az „európai alapokon“ megindult hűbéri fejlődés Magyar- 

országon is ugyanazon a két „kerékvágáson“ haladt a középkor 
századaiban, mint általában Európában: a királyság és a ne- 
•-:ev é-? hatalmi küzdelmének útján. A kettő „két egymással 
i t • é •' elvet képviselt“, miután „a királyság az állami és 
nemzeti éiet egységére, erejének összpontosítására s fokozásá
ra“, „a nemesség, mint rend, az osztályérdek megvalósítására 
törekedett“, s ennélfogva az egymás kölcsönös „gyöngítésére“ 
való törekvés végig jellemzője és meghatározója a hűbéri fej
lődés történetének. A küzdelem sokszor „életre-halálra folyt“, 
és az újkori Európa nemzeti államai s társadalmai ugyanen
nek a ..kétnyomos“ küzdelemnek az útján jöttek létre. Ha most 
éppen ezen az „úton“ vagyunk, útikalauzunk itt is szolgál tör
ténelemsummázó passzusokkal, sarkalatos tételekkel: „Hatal
mas királyság s hatalmas nemesség nem állhatott meg egymás 
mellett. Az egyik hatalmának növekedése mindig a másik ro-
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vására történt. . Az újkori államok megalkotása s az állam 
nak a közérdek szervezetévé történt átalakítása csak az által 
vált lehetővé, hogy a királyság, mint az állami elv képviselője 
megtörte a csupán társadalmi elvet képviselő arisztokrácziát 
. . .  Európa hatalmas államai a rendi korszakban alakulnak s 
nemzeti jellemük akkor domborodik ki. De ez az eredmény 
csakis úgy volt elérhető, hogy a királyság megsemmisíti a ren
dek politikai hatalmát . . .  Igazi állami és nemzeti élet a ren
diség intézményeivel lehetetlen."

E lehetetlenség miatt lett a történelmi út bizonyos szaka
szán a rendiség „súlyos betegség“ még „nagy, önálló s a fejlő
dés egyéb föltételeivel rendelkező nemzetek szervezetében is“, 
s ezért volt az, hogy „az emberiség nagy ünnepet ült, mikor 
Európa e bajtól megszabadult“.

A rendiség története Magyarországon egy ideig az európai 
„járt úton“ haladt. Miként ott, itt is úgy haladt, hogy „a küz
delem az uralkodó rendek s a királyság közt változó szeren
csével folyt, a mint a viszonyok az egyiknek vagy másiknak 
kedveznek“, a rendek, amikor csak tehetik, „korlátozzák a ki
rályságot a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, közigazgatás, 
a pénzügyek, a gazdasági politika terén“ és ennek a korlá
tozásnak — illetve a rendi szabadságnak — a csúcspontja az, 
amikor — Magyarországon például 1222-ben, II. András Arany
bullájában — a „rendek s a fejedelem  között fennálló alap- 
szerződés egyik pontja" lesz „a rendek joga a fegyveres ellen
állásra, ha a király jogaikat sérti“. Ez a sarkalatos rendi ki
váltság nemcsak királyi esküvel szentesített „közjog“, hanem 
gyakran „tényleges állapot“ is, és Magyarországon ennek a 
fegyveres ellenállási jognak a legténylegesebb valósága éppen 
a kuruc szabadságharc volt a jogokat degdurvábban sértő Habs- 
burg-király uralma ellen. Ott, ahol „ünneppel“ ért véget a küz
delem, általában az történt, hogy „végre a királyság győzött 
s megtörte a rendek hatalmát“, megteremtve az általános pol
gári jogokra épülő nemzeti államot. Magyarországon a fegy
veres felkelés bukása után a legvisszásabb, legrendellenesebb 
állapot következeit be: a királyi hatalom győzött, megszilár
dította abszolút hatalmát, a rendiség azonban nemhogy el
bukott volna, de társadalmi kiváltságait tekintve ekkor nyeri 
a legtöbbet. Valóban „egy' nevezetes példáját látjuk“ itt an
nak, „hogy a rendiség szelleme e században nagyobb erővel és 
következetességgel lép föl, mint az előbbi századokban, s 
hogy ebben éri el tetőpontját“, vagyis éppen akkor jut a köz
terhektől mentesítő legnagyobb kiváltságaihoz, amikor Euró- 
pa-szerte a rendiség végének „ünnepét ülik“.

Miután a kuruc küzdelem végső kifejlésében az ország ál
lami függetlenségének kivívásáért folytatott nemzeti szabad

ságharc volt, a küzdelem elbukása olyan történelmi torzság- 
hoz vezetett, hogy a királyság és a rendiség mintegy együtt 
„ült“ győzelmet a nemzeti jellegű — és főként nemzeti érdekű 
— szabadságharc felett. A nemzeti bukás nyomán mintegy 
két győztesként egyezett ki egymással a király és a nemesség, 
„újraosztva“ egvmás között a hatalmat.

•
A rendiség „sorsa“ rendes történelmi körülmények között 

az lett volna, amit az osztrák Habsburgok többek közt épp az 
osztrák tartományokban az „általános európai jelenség“ része
ként akadálytalanul megvalósítottak: „Itt már régen az a sors 
érte a rendeket, mint Európa legnagyobb részében. A király
ság minden nagyobb küzdelem nélkül mellőzte őket s a feje
delmek absolutizmusa lépett a rendek politikai jogai helyébe.“ 
Az osztrák uralkodó az osztrák országában megvalósította azt, 
ami megegyezett az osztrák nemzeti érdekkel. Önálló ország
ként Magyarországon is a rendek „mellőzése“ lett volna az út: 
„Ezen át kellett volna esnünk, ha nemzeti királyságunk lett 
volna is. Mátyás alatt a saját hadseregére s pénzügyére tá
maszkodó nemzeti s majdnem abszolút királyság kezdeteit lát
juk Magyarországon, mely ha örökössé válik s a török hódítás 
fejlődésünket erőszakosan meg nem szakítja, szükségkép az
zá a hatalmas tényezővé vált volna, a mivé Európa többi ál
lamaiban.“ Itt azonban a fejlődésnek azt az erőszakos meg
szakítását, amit a török hódítás jelentett, követte az a másik 
erőszakos változás, hogy a török hódításnak véget vető idegen 
dinasztia, egy olyan birodalom uralkodóházaként, amelynek Ma
gyarország csak egyik csatolt része volt, „a török kiűzését Ma
gyarországból“ szintén hódítóként vitte végbe; a „felszabadítás
sal“ egybekötve „a magyar állam területét, a rajta levő hatal
mi eszközökkel óhajtotta megszerezni“. Az „uralkodóháznak a 
visszafoglalás után tanúsított magatartása“ hamarosan vilá
gossá te.te, hogy „Magyarország felszabadítása a török uralom 
alól nem a magyarok kedvéért történt“. A magyar király Habs
burg Lipót , megtámadja a magyar alkotmányt, a hódítás jo
gára hivatkozik, az ország egyes részeit elszakítja és idegenek 
által kormányoztatja“, s célja „a magyarok közjogi és nemze
ti beolvasztása a birodalomba“.

A Habsburgok hódítási céljának „útjába álló“ hosszú sza
badságharc „eredménye“ az lett, hogy Magyarországon, a ki
rály által legyőzött országban a rendiség sorsa jobb állapotra 
jutott, mint valaha, ami azonban a nemzet sorsára nézve vég
iképp „súlyos betegséggé“ vált, még akkor is, ha az uralkodó
ház visszaállította az ország alkotmányát, tekintve, hogy ez 
ekkor már rég „útjában állt“ a nemzeti fejlődésnek: „A ma
gyar alkotmány, az egész fennálló jogrend, melyhez a kivált
ságos osztályok ragaszkodtak, legnagyobb akadálya volt a nem 
zotiség kifejlődésének s megerősödésének. Magyarország egész 
közjoga s intézményei nem a nemzetiség, hanem a kiváltságos 
osztályok érdekeinek biztosítására voltak alkotva; a magyar al
kotmány a nemzetiség érdeke szempontjából tekintve, egészen 
közönyös szervezet volt. Akkor keletkezett, mikor a nemzeti
ségi eszme még nem élt“ ..  Most pedig, a királyság és rendi
ség „kiegyezésekor“ az akadály egyenesen a nemzet érdeké
vel ellenkező tényezővé vált, s ha a magyar nemesek felfog-
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