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CSOÖRISÁNDOR I
Az igazság búvóhelye

Hosszú ideje már hozzánk is be
becsapnak a századvég panaszos hí
rei Európából, Amerikából s más 
földrészekről is. Ezek a hírek egyre 
lehangolóbban arról számolnak be, 
hogy bár folyton növekszik a könyv
termelés a világon, az irodalom sze
repe napról napra csökken. Kezdet
ben csak a versesköteteket ejtették 
ki kezükből az olvasók, újabb idők
ben azonban már a novellákat, regé
nyeket, s a költői ihletésű esszéket 
is félretolják.

Akadnak hidegfejű, nyugati értel
mezők, akik sorsszerűnek tekintik 
ezt a sorvadásos folyamatot. Azt bi
zonyítják, hogy az idők folyamán 
bármennyire függetlenné vált is az 
irodalom vallásoktól, hatalmi erők 
akaratától, á politika és a civilizáció 
eszközeivel fölpörgetett világ állapo
tát már nem tudja többé sem törvé
nyesíteni, sem megkérdőjelezni. Más 
szóval: téliét bármit, már semmi se 
függ igazán tőle. Ezeknek a gondol
kodóknak a fejében még az a — min
den szeméremtől megfosztott — tár
gyilagosság is fölbukkan, mely sze
rint az emberiség életében nem volt 
mindig irodalom, s ebből a tényből 
logikusan következik az is, ho ;y a 
jövőben sincs rá föltétlenül szükség.

Talán érthető, ha egy magamfajta 
közép-európai író, úgy hallgatja eze
ket az elemzéseket, mintha közeli 
bombatámadás robbanásait hallaná.

A veszedelemről, természetesen, 
sokat tudok magam is, de eszem ágá
ban sincs meghunyászkodni előtte. 
Irodalom nélküli és költészet nélkü

li jövő? Szememben ez a teljes el- 
embertelenedés jövőideje. Rimbaud, 
a fiatal lángész addig volt csak em
beri csoda, amíg verseket írt, mihelyt 
elment fegyverkereskedőnek Afri
kába, megszűnt létezni számunkra és 
maga-magának is. Sorsát és törté
netét jelképes erejűnek érzem. Kü
lönösen itt Közép-Európában, ahol az 
irodalom nemcsak az emberi szellem 
kivételes műfaja volt századokon át, 
hanem a szabadság gyakorlótere is. 
Az igazság búvóhelye. Ahogy a tö
rök időkben a népek a nádasokba,- 
nálunk a legmegrendítőbb igazságok 
és érzelmek a, legutolsó időkig is az. 
irodalomba, a költészetbe húzódtak 
vissza.

Ezen a kényszerű állapoton, szeren
csére, túljutottunk, s manapság írók
nak és olvasóknak közösen azt kel
lene megérezniük, hogy a politika 
igazságain túl mindig voltak és lesz
nek is olyan mély emberi dolgok, 
amelyek az irodalom fényében sok
kal tisztábban tárulnak föl, mint pél
dául a tudományokéban és a gon
dolkodás más folyamataiban.

Amikor írok, igaz vagyok — ezt 
írta önmagáról Rilke. Minden költő 
jelmondata ez a vallomás. Magam 
is erre figyelve írtam eddig prózái
mat és verseimet. S a személytelen 
hang helyett azért kerestem mindig 
a lírait, a legszemélyesebbet, mert 
magam is azt tapasztaltam, hogy az 
emberek nem tudnak sok hírt, sok 
valóságot elviselni, csak azt viselik 
el, amit érzelmileg is átélhetek.

I

GAAL GYÖRGY

O r b á n  B a l á z s

u t o l s ó  ú t j a
A „legnagyobb székely“, O rbán Balázs nevét a  hatalom  vélt 

bűnök okán jó  évtizeden á t szám űzte sajtónkból. A S zé ke ly 
föld. leírása első kötetének m egjelenési cen tenárium át cikkek
kel, Beke György—Fodor S ándor—Mikó Im re közös kötetével 
Orbán Balázs nyom dokain. Bük. 1969.) m ég ünneppé teh e t

tük, sőt 1971-ben székelyföldi fényképei is sajtó  alá kerü l
hettek, de egy beígért válogatás a  főműből, M ikó Im re O rbán 
Balázs-regénye m ár nem  je len h e te tt meg. Így a szélesebb ol
vasóközönség tuda tában  egyre szegényebb le tt a róla élő kép, 

tankönyveinkben sem ju to tt hely neki. A Székelyfö ld  leírási 
közben M ünchenben (1981) és B udapesten (1982) is m egjelent 
hasonm ás k iadásban, készült belőle válogatás (1982), csak épp 
a Székelyföldre nem  ju th a tta k  el ezek a  kötetek, oda, ahoi 
leginkább olvasókra szám íthattak , ahol m inden serdülőnek is
m ernie ke lle tt volna, m it ír t  fa lu járó l egy századdal koráb
ban a nagy előd.

Most, áp rilisban  m egem lékezhettünk O rbán Balázs h alá lá
nak százéves fordulójáról, a számos m éltatás közül alig egy 
pár hozott valam i ú ja t is O rbán-képünkbe. A legfontosabb, a 
mű, máig elérhetetlen . K önyvkiadásunk sürgősen be kell hogy 
•indítsa a Széke ly fö ld  leírása sorozat-kiadását, lehetőleg m in
den széket külön kötetben, hozzáférhető áron, jegyzetekkel el
látva. És elkelne egy O rbán Balázs-m onográfia is, m ert még 
m indig nagyon keveset tu dunk  a  regényes é le tű  báróról. íme,

haláláról, tem etéséről m it írn ak  a  száz évvel ezelőtti budapesti 
és kolozsvári napilapok. A nagy utazó utolsó ú tja  is m éltó volt 
hírnevéhez.

A központi újságok április 19-én, szom baton közük Orbán 
Balázs halá lh íré t, a részletesebb m élta tásokra többnyire a 20-i 
szám ban kerü l sor. M indegyik beszámolóból kiderül, hogy tíz 
perccel éjfé l elő tt húny t el, úgyhogy a gyászjelentésben közölt 
és eddig köztudatban élő 19-i dátum ot áp rilis 18-ra kell k i
jav ítanunk . M ind a M agyar Irodalm i Lexikon (1965), m ind a 
M agyar É letrajzi Lexikon (1969), sőt Csatári D ániel k ísérőta
nulm ánya a Széke ly fö ld  leírása hasonm ás kiadásához (1982) is 
tévesen tu d ja  a halálozás nap já t. Az első két helyen a születési 
év is hibás: 1829 helyett 1830.

A h a lá lt megelőző esem énysort a sajtó  á lta lában  keddig 
vezeti vissza: aznap, m in t a függetlenségi és 48-as p á rt kép
viselője, O rbán javaslato t te rjesz te tt elő a Naszód-vidéki e r
dők ügyében. Rosszul nézett ki, alig  b ír t lá b ra  állni, m ikor 
helyet foglalt, egyik képviselő társának meg is jegyezte, ez 
alighanem  utolsó, beszéde volt. H iába b iztatták , hogy feküd
jék  ágyba, hívasson orvost, nem  akart. D élután m inden ere
jé t összeszedve felm ent a függetlenségi körbe, ahol adom á- 
zott, dohányzott, s többször em legette: el sz e re tn ’' készíttetni 
végrendeletét, m ert rövidesen m eg fog halni. Szerdán m ár nem  
tu d ta  lakásá t elhagyni. D élután i t t  kereste fel három  képvise
lő társa egy ügyvéd kíséretében, hogy elkészítsék a végrende
letet.

A K álvin té r  7 szám ala tti reform átus házbeli II. em eleti 
lakásá t ígv ír ja  le H en ta l'e r Lajos képviselő: „Valóságos deá- 
kos szállás. Egy m atrác nélküli ágy, m elyen p árn a  helyett u ta 
zó táskájára h a jto tta  fejét, takaró  helyett pedig m entéjét hasz

nálta : egy rozoga pam lag , szekrény, egy álló fogas, kicsinyke 
íróasztal a szoba közepén, parány i m osdóasztal és két közön
séges faszék — ezek képezték O rbán Balázs bú torzatát. Csiz
mák, irom ányok s vizes korsó költői rendetlenségben szanaszét 
hevertek  a szoba pad ló ján“. Más leírásból m egtudjuk, hogv 
ágya felett képviselőtársai m in ia tű r képe és egy kard  függött, 
ez valam ikor K iss E rnő honvédtábornok tu la jdona volt.

Folytatása a 6. oldalon

JAKABFFY TAMÄS

A hosszúra nyúlt évtized
Arcélek és sarkpontok a hetvenes évek romániai 

magyar rövidpróza-irodalmában

4. befejező rész
Nemcsak mód, de anyag is, tartalom  is az az újszerűség, 

am ely a nyolcadik évtized prózatechnikájában egyre hangsú
lyosabb szerephez jut. Az újszerű szemlélet- és alkotómódok 
között az elbeszélői vízióra épülő megoldások, illetve a nyel
vi lehetőségek minél teljesebb kiaknázására irányuló törek
vés dominál. A szerzői vagy narrá to ri nézőpont minőségének 
feltűnő volta és előtérbe kerülése határozza meg a vízióno
vellát. A vízió azonban — értelm ezésünk szerint — nem csu
pán  a nézőpont minőségéből okozatszerüen fakadó világ és 
esemény. Elképzelhető s a gyakorlatban sűrűn  található is 
olyan vízió-világ, am elynek m odell-értéke van, vagyis nem 
következmény, hanem  célirányos artifícium . Ilyenform án a 
vízió nem csak kompozicionális „eszköz“, hanem  tartalm i „je
len tés“ is.

Ez a vízió-felfogás teszi jobban hozzáférhetővé Csíki László 
novelláját, A z  idegen várost. Az írás m egformálásában  hatá
rozottan  „verbális“ (Csíki például szembeötlően több és m ar
kánsabb hasonlatot használ — m ás szövegeiben is —, mint 
pályatársai), és teszi lehetővé a vízióban m egfigyelhető. lirai- 
ságot, az anyag  viszont teljesen  nyelvenkívüli: anti-verbális.

Folytatása a 2. oldalon

Tanár- és diák-olvasóink figyelmébe!
Következő számunktól hetente magyar irodalomtanítást segítő SZÖVEGGYŰJTEMÉNYT közlünk



Ki mind
Ki m ind ta lá lja  ki azt a 

sok ostobaságot, am it a tö rté 
nészek fel szoktak  tá laln i a 
m últró l? — kérdezi Nagy Le- 
velezönőnk, m iu tán  a sajtó  

á ltalános irányulásátó l befo
lyásolva, őt sem a rosszul zá
ró kupakok érdeklik  m ár kizá
rólag, s nem  éri be többé a 
készruha- és kö tö ttáru ipar, 
valam in t a ta rtós fogyasztási 
cikkek gügyeségeinek elem zé
sével, hanem  ő i$ a tö rténe
lem  m élyben zajló m ozgására 
irány íto tta  csillogó tek in te té t 
. ..  (Különben, jegyezzük meg 
m enetközben, en passant, rosz- 
szul teszi, m ert am in t az előb
b iekben bebizonyította, a rosz- 
szul záró kupakok és sliccek 
m ögött m indég fellelhetők a 
rosszul záró teó riák  és koncep
ciók is, és 6 is úgy fog járn i, 
m in t egyik kiváló, de a könyv
k iadók á lta l üldözött és nem  
m éltányolt, hozzánk oly igen 
közelálló regényírónak a hő
se, aki m indég azt vallotta, 
hogy ha az em ber a nők lel - 
kénél kezdi, elöbb-utóbb a 
lábuk közé ju t, míg fordítva, 
esetleg rá ta lá lh a t a lelkűkre; 
vagyis a kupakok és nyílás
záró-szerkezetek tanulm ányo
zása elvezethet a történelm i 
folyam atok leikéhez, míg a 
tö rténelem ben való elm élye
dés gyakran csak a nyílászá
ró-szerkezetek mögé vagy az 
alsónem űek világába segít 
megérkezni.)

H onnan tud ják , am it tu d 
nak? M ert k iásnak  egy íity in- 
get, és akkora elm életet v a rr
nak rá, hogy . . .  hogy . . .  és 
egyáltalán, h a  m odern em be
rek, hogyan nem  tud ják , hogy 
egy fitying m ilyen m esszire 
elkerü lhet m inden történelm i 
esem ény nélkül is? Szegény 
nagynéném  például ragaszko
do tt ahhoz, hogy egy olyan 
kagylókból összeállított nyak- 
ékkel tem essék el, am ely

kagylók csakis A usztrália dé
li partv idékén  honosok, és ak 
kor jönnek m ajd a régészek 
p ár száz év m úlva, és a n é
nikém  nyaklánca a lap ján  meg
állap ítják , hogy Tasm ania ős
lakói behatoltak  a K árp á t
medencébe, és itt is m egőriz
ték rituális tem etkezési szo
kásaikat, dacolva a helyi la 
kosság magas ku ltú rá jáva l?

Igen, erre szám íthat Ön is, 
a nénikéje is, hogy így lesz .. . 
különösen akkor, ha m érleg
re tesszük, hogy nem csak el
lentétes érdekcsoportokhoz 
tartozó tö rténetírók  ta lá lnak  
ki rém isztő zöldségeket a m á
sikokról, hanem  a sajátok is; 
am ikor a tárgyilagosság és el
fogulatlanság mezét ak a rják  
felölteni, kötelességüknek é r
zik nagyokat rúgni sa já t őseik
be . . .  E téren  a mi tö rténe t
íróink vezetnek, vagyis a m a
gyar és a hazai m agyar tö rté 
nészek egyaránt, akik idegen
be szakadva is azon m unkál
kodnak, hogy őseinket nem 
csak egyszerűen halász-vadász 
népeknek, hanem  hatásvadá
szoknak  á llítsák  be, akiknek 
egyetlen elfoglaltságuk az 
volt, hogy idegen hatá okra 
vadásszanak, tudn iillik  őket 
érő hatásokra, am it m ajd déd
unokáik k im utathatnak , és 
em iatt m ajd  különböző nem - * 
zetközi, nem zeti, akadém iai 
és egyéb díjakhoz ju tnak .

M unkálkodásuk nyom án 
eleink egészen rafinált, sőt 
perverz m űgyűjtőknek tű n h e t
nek fel előttünk, am it olyan 
példák is tanúsítanak , m in t a 
tu lipáné . . .  azért em lítem  ezt, 
m ert sajtónkban  úgy évtize
denként b u ja  ötletekben gaz
dag v iták  sa rjadnak  fel e 
tárgy  körül. A tu lipán, m ond
ják  a mai hatásfelgöngyölitók, 
nyugatról, valószínűleg a hol
landoktól, azonban feltétlenül

ném et és részben olasz köz
vetítéssel, ju to tt el hozzánk 
m int verágh  és m int orna- 
mens, azaz díszítőelem  egy
aránt.

Ésl ilyenkor aztán nem szá
mít, hogy őseink szerin tük  
K eletről sza la jta ttak  ide, azon 
mesés K eletről, ahol tavasz- 
szai végtelen tulipánm ezők 
lángolnak a sztyeppén, p e r
sze, csak esztétikai érte lem 
ben. és bár noha lehet, hogy 
őseinknek nem volt szemük, 
hogy meglássák, h á t ott vol
tak  az irán i népek, akik oly 
nagy hatással lettek  volna lé 
gyen szépapáinkra, de még ők 
sem voltak  képesek hatn i eb 
ben a  vonatkozásban, és m ajd 
a K árpát m edence déli részén
— tudnivaló, hogy a nagy P an- 
non-sikság az eurázsiai sztyep
peövezet utolsó nyugati öble
— őshonos tu lipánnal ta lá l
koztak az Al-Duna tá jain , ám 
ezt sem lá tták  meg, sem a 
róm ai kori P annónia tulipános 
díszeit — m ert Pannóniában, 
ha tulipános láda nem  is volt 
még, lé tezett m ár tulipános 
ládafogantyú! — és fél évez- 
rednyi korszakoknak kellett 
eltelniök, hogy m egakadjon 
szemük, nem  a Tulipa hun- 
garica sárga szirm ain, hanem  
a Tulipa biebersteinianá-n, 
hogy aztán végre nagy nehe
zen, ők is felvegyék egyene
sen nem zeti főornam enseik 
közé.

így  ám, bizony, kedves Ol
vasó és Levelezőnő, voltak 
bizony kiváló szaktudósaink, 
akiknek orcájuk  a tu lipán 
m inden színét felöltötte, ha 
azt m erte nekik valaki állíta
ni, hogy m ár 1526 előtti le le
ten  lá to tt tulipánvirágot, és 
ez ügyben hajlandók  voltak  a 
világ bárm ely  politikai ren 
dőrségével felvenni a kapcso
latot, hogy leleplezzenek m int 
őrjöngő ám okfutót, zagyva 
d ile ttánsát és félm üveit ro 
m antikust; hah, m iket lehet
ne m inderről elmesélni, de a 
lan t idegei ja jongva e lpa ttan 
nának, ha belekezdenénk .. .

M it v á rju n k  akkor az — m á
soktól?

Es ráadásu l, az ilyen tév 
és balíté letek  életerösebbbek, 
szívósabbak m inden igazság
nál. M ielőtt e rre  a hétre  be
fejezném, egyetlen példa: az 
A ttila hűn királyé. Ma is bor- 
zongva em legetik, hogy oly 
m egátalkodott fenevad volt, 
hogy még legyőzött hadsere
gével is képes volt Róma el
len vonulni és kész le tt vol
na k irabolni és felgyújtani, 
ha Leó pápa elébe nem megy 
és meg nem  kéri szépen, hogy 
inkább m enjen haza. Szörnyű
sége; vadság ez, u g y e . .. ,  de 
az, hogy a szám talan  Theo- 
dorik, H erm an és K onrád és 
cabalierók és társaik . akik 
m egannyiszor m egtám adták, 
felégették, k irabo lták  Rómát, 
m inden tiltakozása ellenére 
m egannyi öszentségének, az 
egyáltalán  nem  is érdekes; és 
senkire nem  is vet rossz fényt, 
és a sok sacco di Roma, Ró
ma valóságos felprédálasa, csak 
am olyan ep izó d . . . ,  de hogy 
a hunok m ajdnem  m egtették 
és csak a kérés  (!) ta rto tta  
v is z a  attól őket, hogy ne, — az 
olyan gyalázat, am it Európa, 
és K elet-Európa mái napig 
elviselni nem t u d . . . ,  és ezért 
van az, hogy Jordanes ítélete, 
m iszerint a húnok kilakolta
to tt bárhölgyek és elvetem ült 
ruszki sp iritiszták  leszárm a
zottai, így vagy úgy még mai 
nanig is ak tív  érvekként hat 
politikai döntésekben . . .

O lvasónönk kérdéseinek en 
gedve, közelebbről igyekszünk 
vissza-visszatérni rá juk : mi
tő l lehet egy történész éppen 
olyan kockafejű, m intha a sa
já t ellensége volna?

CSŐSZ

Decemberi évfordulók
r w r  3 »

1 — 75 éve h a lt meg S tu art M errill francia költő 
190 éve született V örösm arty Mihály

2 — 100 éve született M olter Károly
175 éve h a lt meg Ja n  Potocki lengyel író 
40 éve h a lt meg George Bem ard Shaw angol író

3 — 150 éve született Ju les Claretie francia iró
190 éve született F rance Freieren szlovén költő 
40 éve h a lt meg A lbrecht Schaeffer német író

5 — 120 éve h a lt meg A léxandre Dumas pére francia író
170 éve született A fanaszij Afanaszjevics F et orosz költő

6 — 75 éve született G yárfás Miklós
7 — 160 éve szü letett Jehuda Léb Goidon héber költő

120 éve h a lt meg Já n  P a lán k  szlovák író 
9 — 75 éve h a lt meg S tephen Phillips angol költő 

100 éve született L aura Sal verson kanadai írónő
10 — 160 éve született Emily Dickinson am erikai költőnő

200 éve született Jakob  Philipp Fallm erayer osztrák író 
620 éve született G uarino da Verona olasz hum anista 
120 éve született P ierre  Louys francia iró

11 — 70 éve szü letett E lena G arro mexikói írónő
12 — 130 éve született Ja n  Kasprowicz lengyel költő
13 — 80 éve h a lt meg M anuel de Jesús Galván dom inikai

iró
125 éve született Angel Ganivet G arda  spanyol iró

14 — 40 éve halt meg D urdi Kilics türkm én költő
100 éve született Sigurd Hoel norvég író

15 — 75 éve született B enjám in László
90 éve született Sanda Movilá román írónő

16 — 25 éve halt meg W. Somerset Maugham angol író
17 — 190 éve szü letett Czuczor Gergely

160 éve született Ju les Goncourt francia író
18 — 380 éve született Charles Du Cange francia történész

120 éve született H ector Hugh Munro skót iró
19 — 130 éve h a lt meg K onsztantyin Szergejevics Akszakov

orosz iró
100 éve h a lt meg Adolphe Belot francia iró

20 — 250 éve szü letett Benkő József
70 éve született Vainö L inna finn író

21 — 500 éve született Thom as M ünzer ném et reform átor
50 éve halt meg N athanael West am erikai író

22 — 120 éve halt meg G ustavo Adolfo Bécquer spanyol iró
100 éve született Kom árom i János

23 — 200 éve született Jean-Francois Champollion francia tu 
dós
110 éve h a lt meg George Eliot angol írónő

24 — 170 éve született Ludwig Foglár osztrák író
25 — 140 éve szü letett Isabella Crawford kanadai költőnő

180 éve született A lexandrosz Rizosz Rangabé görög író
26 — 170 éve született Dión Boucicault am erikai író

100 éve halt meg H einrich Schliemann német történész
27 — 80 éve született Jevhen Pavlovics Fomin ukrán költő

80 éve született Szűrén Vauni örmény költő
28 — 120 éve született O laf Jonas Hansen dán költő

100 éve halt meg Laza Lazarevió szerb iró
29 — 100 éve halt meg Octave Feuillet francia író

A hosszára nyúlt évtized
Folytatás az 1. oldalról

Hiszen Bé, a  főszereplő, olyan városban ta lá lja  m agát, am ely
nek  nyelve szám ára teljességgel idegen, ilyenform án a né- 
m afilm szerüség tűn ik  fel. Az idegen város tehát, am elyből 
„szinte tün te tőén  hiányzik az egységes cselekm ény“ (Németi 
Rudolf), a  nyelven kívüliség parabolája ; nem  egyéb, m int 
„álom leírás“.

A leírás szó különben is m érvadó A z idegen város é rtéke
lésében. R eflexió alig van, ennek megfelelően jellem zőbb fo r
m a a közlés: „m entes a szenvelgéstől, illetve a ham is pátosz
tó l.“ (Mózes A ttila) Az érzelm i-tudati viszonyulás a város-él
m ényekhez fokozatosan alakul(hat) ki — a nyelvre —, pon
tosabban : m egértöre-találással párhuzam osan.

A vízióelem ek felhasználása persze nem  je len ti kötelezően 
a  kom or vagy szorongást keltő v ilág „fölépitését“. Szabadsága 
fo ly tán  a „kevert“ esztétikai minőségek is o tthont ta lá lnak  a 
víziónovellában. Lászlóffy A ladár M erlin eleste című novel- 
le tte  ha tározo ttan  m agát az abszurdot célozza meg, s még 
e l is já tszadozik  előtte: kezdetben történelm i dokum entum - 
novellának álcázza magát. Az ötlet egy drám ai esem ényből 
„fejlődik" előbb különössé, m ajd abszurddá. K étségtelen, hogy 
a tö rténelem  szeriőz rendszerességét, dokum entált szikárságát 
ak a rja  m egtörni 'm egfricskázni az elsősorban alapötlete m iatt 
érdekes írás.

P anek Z oltán esszénovellái között igen szám osak azok a 
darabok, am elyeknek egységes nézőpontja víziónovellává te 
hetné őket (például a H iuzszem et fogok viseln i vagy az 
Apolló és az őrült), de ezekben — m ert a n a rra tív  értelm ű 
vízió szerveződik (többnyire párbeszédes) organikus szövetté, 
inkább  az esszéisztikus vagy verbális sajátosságok döntőek.

Régen alkalm azott — szinte bejáratott —, de rengeteg le
hetőséget ta rtogató  szövegform álási módozat a kihagyásos és 
k irakós technika, am elyet Szávai János a m agyarországi no
vellisztika á lta la  javasolt tipológiájában külön „ típusként“ 
tü n te t fel. Köntös-Szabó Zoltán A  feke te  kabriolet oímű no- 
vellett.iében a mozaikosság nem  a folyam atos idő m egszakított- 
ságából fakad (vagyis nem kihagyásos), nem  is az egységes 
epikum  „szabadon hagyott“ részeinek asszociációkra módot 
adó egybeszerkesztéséböl jön lé tre  (nem kirakós), inkább  a 
kettő  keveréke. H iszen a „kétes erkölcsűnek“ ta rto tt öregasz- 
szony hagym ázos látom ása egy elem ben: a szirénázó m entő
autó  képében egybeforrasztja a „jelen“ ide jű“ esem ényt és a 
m últ nosztalgiával visszaálm odott epizódját. M int á lta lában  
a kihagyásos technikájú  rövidprózák esetében, itt  is é rték 
szem besítő je len téseket hordoz a kettősség.

Nem te ljes értékű  kihagyásos szerkezet Páskándi Géza Zár
óra u fán cím ű novellája. I tt inkább epizódok, hasonló ren d 
ben  vissza-visszatérő cselekm ényelem ek összetűzése, „tö rtén ik“. 
A változás: a  repe titív  elm ondás állandóságára rárakódó par
tiku láris  esem ények sora. Az epizódszerű szerkesztés ugyan
ak k o r a je lenetezést is eszünkbe ju tta th a tja  (nem véletlen  ez 
P ánkándinál!). A Záróra u tán  lehetne akár egy kisregény re 
dukciója is — a kicsiny történések időbeli tágassága miatt.

Leginkább P anek  Zoltán az, akinek esszéisztikus szövegeiben 
„a  szervező m otívum ok, akár egy kirakójáték  darab ja i, szét
szórva helyezkednek el, s összerakásuk elvének m egtalálása, 
a  szövegben elhelyezett asszociációs m otívum ok kiválasztása 
és egybeillesztése jelentős erőfeszítést igényel az olvasótól. 
( .. .)  P anek  Zoltán rövidprózáiban a kevés elbeszélöm otivum  
közé aforizm ák sorozata kerül, am ellett dokum entum ok vagy 
áldokum entum ok egészítik ki a szöveget.“ (Szávai János)

A hetvenes és nyolcvanas években a m agyarországi rövid- 
p rózairodalom ban m egszaporodtak azok az írások, am elyeknek 
tá rgya  m aga a nyelv; főleg a nyelvelm életek különböző té te 
leinek ütközése se jthető  e jelenség mögött, m ásrészt a kife
jezés és a szándék közötti „hézag“ fokozottan érzékeny recep- 
tálásá, ami a posztm odern szem lélet ta lán  egyik legfontosabb 
kom m unikativ -irodalm i problém ája. . ,

Jó llehet a tágas hatókörű  nyelviség (amely ti. a  rovidpro- 
zák szerkezetére és v íz ió jára is hatással van) a rom ániai m a
gyar irodalom ban korán tsem  vo lt képes olyan eredm ényeket 
v ilágra segíteni, m in t M agyarországon, P anek  Zoltánnál á lta 
lában  m is  — főleg fiatalabb  — íróknál pedig szórványosan 
mégis je len  van. P aneknél a nyelv o lyannyira szervező elem, 
hogy látszólag m aga a szójáték „esszéfakasztó“ lesz, a novella 
jgv tem atikailag  eléggé szétszórttá, lazává válik  (jó példája en 
nek  a Fair play).

H atározottan ide kívánkozik viszont a hetvenes évek hazai 
rövidpróza-irodalm anak egyik legnagyszerűbb novellája, Vári 
A ttila Lassított lónézése. A V ári-féle anekdotizm us i t t  sem 
m arad  el, viszont a hatalm asan  burjánzó, áradó  nyelvi anyag 
mögé húzódik, csak néha-néha m u ta tja  meg m agát — ezekből 
a ritka  pillanatokból kerekedik ki R út doktor története. A 
nyelvi szint dom ináns volta anny ira  kétségtelen, hogy Rút 
doktor és környezete igen érdekes kell hogy legyen ahhoz, 
hogy ne veszítse arányát és ne billenjen  verbá lis jópofásko- 
dásba a novella. A túlsúlyban levő leíró elem ek narrációs-né- 
zöponti aspektusa határozza meg a tónust, vagyis a nyelv han
gulati szerveződését. A tanúvallom ást tevő kam aszfiú szöve
gében tu lajdonképpen a Rút doktor személyéhez kapcsolódó, 
ám periférikus m ozzanatok jelentősek a novella „világa“ szá
m ára. Hiszen ezek az elem ek látszólagos esetlegességük, egy- 
ügyűségük folytán ellentétes viszonyulások kereszttüzét pro
vokálják: míg a b író  és a törvényszék szám ára az elm ondot
tak  „nem tartoznak  a tárgyhoz“, addig szám unkra ezek a 
sodró, lendületes ritm ust adó elemek. Ezek m elle tt a nemze- 
dékiség kedélyes (de nem  kívülállásból szárm azó és a legke
vésbé sem ironikus) kiélezése is kellem es „tartozéka“ a tanú- 
vallom ásnak.

A leíró novella „eszköztelensége“, tények-esem ények puszta  
le írására hagyatkozó lehetőséggazdagsága buk ta tókat is re jte 
get, am elyek közül leggyakoribb a tú lzott s tru k tu rá lis  le
egyszerűsítés, egysíkúvá tevés, a  jelentések úgym ond „deter
m iná lt“ vo ltának  elismerése. Ezt a csapdát kerü lik  el m inden 
esetben Bodor Á dám  leíró prózái, am elyekben a szemlélődő vo
nás (a n a rrá to ré  vagy a szereplők köréé) hordozza rendsze
r in t azt a többletet, am ely az olvasói szabadság bekalkulálá- 
sával ú jabb  jelentésm ezöket tá r  fel. A szemlélődés nem  fel
tételezi, sőt olykor messzi tasz ítja  az állásfoglalást, s am ikor 
Bodor Á dám  ezt a  perspektívát választja , a magában  is szá
m ottevő ontikum ot k íván ja elénk állítan i: a v ilág kendőzetlen 
képét, em berek elemi reakcióit. R ealista törekvés az övé, s en
nek megfelelően hű tud  m aradni az evidenciákhoz, sajátos mó
don azonban értelm ezés, reflexió, filozofálás nélkül tágítva 
ezek körét, egyfajta „m agasrendű realizm usnak“ megfelelően, 
„am ikor az elbeszélt dolgok rend je  véletlenül sem hasonlít a 
köznapi valóságra, hanem  mélyebb, valóságo abb, fel nem 
ism erhető szerkezeteket im itál.“ (Balassa Péter)

Nem m ondhatjuk, hogy Bodor Á dám  leírás-novelláiban csu
pán  a széthullóban levő világ rejtélyének  elve  m űködne, h i
szen akkor a szövegszervezó elem ek m ásik rétegéről, az a t
m oszferikus-tárgyi világszerüség fontosságáról feledkeznénk 
meg: a leírás másik, éppoly lényeges aspektusáról. Többnyire 
ex trém  helyzetekkel bástyázhatja  körül m agát az olvasó, a 
szereplők felv illan to tt élete sű ríte tt jelenlét, m inden oly „ön
kéntelenül szervezett“, mégis a dolgok, jelenségek leírása az 
érzékletesség h a tá rán  túlm erészkedően — reális. „Bodor Ádám  
tém ái egy nem  te ljesen  ism eretlen  em beri, term észeti és tá r 
sadalm i tá ja t  ölelnek fel, m elyet a kelet-európai groteszk, a b 
szurd irodalm i hagyom ány fedezett fe l“ (Balassa Péter); egy
szerű, faragatlan , fizikai m unkát végző em berek tűnnek  fel, 
m arginális helyzetekben, banálisnak  tűnő egzisztenciális gon
dokkal vagy szeszélyes képzelgésekkel, s m indehhez kellő h á t
te re t szolgáltat egy olyan táj, am ely az ökoszisztéma értelm é
ben megfelel a környezet státusának. Eme rendszernek  d ina
m ikát biztosító csatornáit im m ár - m éltán nevezhetjük  m eta
forikusnak.

A próza in te llektualizálódásának fejlődés-jelensége — 
am ely Bodor szövegeiben is érvényesül — tendenciaként az 
évtized irodalm ában kettős ind ítta tású : egyrészt nyilvánvalóan 
a kifejezett ta rta lm ak  fogalm i-gnoszeológiai m egújulása m a
gvarázza. m ásrészt a szövegek belső, „fogalm i“ g ram m atiká já
nak  frisrités-igénye. A tá rgy ias-in te llek tuális irodalom  hagyo
m ányain továbbindulva különösképpen a logikai vonások meg
erősödésére k e rü lt sor, de em ellett — term észetesen, m inthogy 
a szépirodalom  nem  m ondhat le logikán tú li territó rium airó l 
sem — az asszociativitás lehetőségei is a szövegszervezó mó
dozatok fókuszába kerültek. A cselekm ényesség vissza- vagy 
te ljes kiszorulásával az irodalm i m egism erés (m ajdnem ) tisz
tán  in te llek tuális lehetőségei is szárba szökkentek. Az ilyesfaj
ta  m űvekben legtöbbször a lírai jelleg az, am ely a szépirodal- 
miság aspektusát fémjelzi. A fogalm iság irodalm i ink aj'ná
ciója term észetszerűleg jelöli ki a nyelvi kifejezés minőségi 
követelm ényeit: á fogalm i pontosság és m űvészi érvényt biz
tositó  líraiság feszes, koherens, változatos nyelvi anyagot szük
ségeltet. K étségtelen, hogy az iró m editativ  készsége, problé
m a-érzékenysége, divergens gondolkodásm ódja k ritikusan  „kar
b an ta rto tt“ ' nyelvi perform ancia h íján  nem  elegendő az in 
te llektuális próza (jelesen az esszéisztikus rövidpróza) elvont 
„fokozatainak“ érdem i eléréséhez. M égsem ta rto ttu k  helyes

nek, hogy a gondolati sodrú és megismerési érdekű rövidpró
zák legjellem zőbb sajátosságának a nyelviséget ism erjük el. 
Szávai János P anek  esszénovelláit például a verbális típus tá r 
gyalásakor em líti. Nem  ta rth a tju k  helyesnek ezt a  választást, 
m ert míg a nyelv „paradigm atikus“ pompázatossága, m ellé
rendelő sodrása valóban a verbális sajátosságok prioritását 
hangsúlyozza a Lassított lónézés-szerű szövegekben, addig a 
P anek  (és mások) esszéisztikus prózájában nem a nyelvi ele
m ek határozzák meg a szöveg belső „szabályrendszerét“, hanem  
a velük jelö lt fogalm i műveletek. A szerveződés tehát nem  
a jelölők közötti kölcsönkapcsolatok irodalmi érdekűségén 
alapul, hanem  a jelöltek közötti logikai (kauzális vagy asz- 
szociatív) viszonyokban.

P anek Zoltán esetében az esszéisztikus szövegszerveződés 
annyira világos, hogy az ő m utatóban kiválasztott novellájá
nak  megközelítésével az esszéisztikus sajátosságok legfonto- 
sabb jait meg is fogalm azhatjuk. A Hiúzszemet fogok viselni 
cím ű esszénovellája, hasonlóan írásainak tetem es hányadához, 
párbeszéd form ában „értekezik“ rejtve  a  társas kapcsolatokat 
m eghiúsító érdektelenségről, a személyiség eíönzéséröl. A prob
lém a Paneknél állandó. K ritikusai, méltatói igen gyakran 
lá tták  meg benne — nem  alap ta lanul — a személyközi viszo
nyok m egtartó jelenőségére prófétai szigorral figyelmeztető 
m oralistát. Párbeszédei (a H iúzszem et fogok viselni is) „mo
nológok dialógus-helyzetekben“ (Lászlóffy Aladár), még pon
tosabban: „asszociációs technikájú  belső monológok“ (Bretter 
György), m elyeknek kétszem élyüvé tágítása nem más, m int 
ürügy-terem tés: a gondolatnak „irodalm ilag“ dinam ikát meg
szavazó forma.

A párbeszédes paneki esszénovellákban alapfeltételnek szá
m it az, hogy a két fél te ljesen  egy szintű elvonatkoztatási 
„együtthatóval“ dolgozik, vagyis fogalm aik a jelenségek egy
azon „töm énységi fokán“ születnek meg.

A paneki próza tarta lm i kom pozíciójának kiemelkedő fon
tosságú vonása az aforizm atikusság, a szentenciózus bőség. Az 
aforizm atikus általánosítások egym ás mellé helyezése szükség
szerűen h iv ja é le tre  a töredezettség érzését. A nyelvi töm ör
ség nem  engedi meg a gondolati kapcsolóelemek, tartalm i ösz- 
szefüggés-motivumok kijelölését. Ezért lehet — akár pusztán 
nyelvi csábításból is — elkalandozni. P anek esszénovelláinak 
m ásik sajátossága, hogy a szerző a kiragadottság, az élet egy
szerű részleteként felfogott „idézet“ képzetét akarja kelteni. 
Ezért ta lá lju k  csak igen ritk án  nyom át „a helyzet- és jellem - 
fejlődésnek: a novella elején adott minden, a kész, beállíto tt 
helyzetre m ár csak a gondolatkör épül, a helyzet lezártsága, 
egyszerisége á lta l m egkövetelt következetességgel.“ (Mózes 
Attila)

P anek  m ellett — de inkább után  — . Lászlóffy Aladár is fel
tétlenü l m egem lítendő a rövidpróza esszéisztikus sajátos-ágai
nak  szám bavételekor. A Szigetvár lakatja  tulajdonképpen mon
tázs: Szigetvár 1561-ben kelt inventárium át felvagdosva és a 
részletek közé bő elm élkedéseket szőve alakul ki a ku ltú rh is- 
tóriába ágyazott le lk iism ereti-érzelm i kutakodás az em lékek 
term észetében. P árhuzam ba állítva  a paneki esszénovella mód
szerével, meg kell jegyeznünk, hogy a m editativ jelleg nem  
oszlik szét egyenletesen. Szövegrészekben sűrűsödik, ponto
sabban részletes leírások, tárgyak-fakaszto tta érzelmek feldol
gozásaként hullám szerűen jelentkezik. Ez a szinuszosság m in
denesetre kevésbé kim erítő, m in t a paneki intenzitás (amely 
nem  zárja  ki azért az „extenzív bőséget“ sem).

.......Nincs lényeg, csak lényegek vannak, amelyek m indig
egy adott helyzethez kötöttek, de mivel a helyzetek gyorsab
ban változnak, m in t ahogy lényegüket kibogozhatnánk, így 
m indig csak a kuszasággal ta lá lju k  szemközt m agunkat.“ — 
ígv szól az a m élybe hatoló szentencia, am elynek jegyében 
Mózes A ttila a lélektani realizm us igényét esszéisztikus „mód
szerre l“ próbálja  beteljesíteni a Babák című novellájában. A 
szem bekötösdi-parabola feszültségérzése különös módon Mózes 
szerkesztésm ódjára Is ta láló  lehet: a keresés, előkészítés al
ko tja m agát a lényeget, egym ás u tán  köve keznek „végtelen
nek tűnő expozíciók, am elyek u tán  nem hiányolunk m ár sem
m iféle kibontakozást, robbanást, m agyarázkodást.“ (Marosi P é
ter). Mózes esszéfűzése a realizm us szolgálólánya (novellájá
ban persze kirakós technikájú  láncszerű sorba szerveződik a 
laza epikum  és az em lékezésekből szőtt háló, de a líraiság sem 
hiányzik, különösen az első részből). A mózesi világlátás és 
m odor jellem zésére jó hasonlítást kapunk Elek Tibortól, aki 
— míg a nouveau rom ánból és különösen a F laubert életm ű
véből k iszűrt t-m ubágok tudatos felhasználását em líti — M án- 
dy Iván  és M észöly M iklós esszéisztikus szemléletmódjával, ro- 
kon ítja  az rk k o r  még elsőkötetes Mózes A ttila szövegeinek 
m aghatározó tulajdonságait.



SIGMOND ISTVÁN

Bányarém —e t i k e t t
Rágalom volna azt állítani, hogy kinyitottam a

konyhaajtót és kinéztem a sötét udvarra; azzal a vád
dal sem tudnék egyetérteni, hogy leskeló'dtem a füg
göny mögül (ez utóbbi feltételezés mintha azt akarná 
sugalmazni, hogy egy degenerált szellemhez hasonló
an a fényből kukucskáltam ki a sötétbe, ahol tudva
levőleg nem lehet látni semmit, nem mintha a sötét 
nem volna több a semminél, és egyébként is: előke
lőbb tevékenységnek számít fényből sötétbe, mint sö
tétből sötétbe kukucskálni, mert az én esetemben ez 
utóbbiról lehetett volna szó, csak hogy nekem nem 
voltak ilyen szándékaim, akkor legalábbis, mert most 
például vannak, azaz volnának, jaj, mennyire szeret
ném látni őket, ahogy toporzékolnak az ajtó előtt, per
sze az is lehet, hogy ők is kukcskálnak, de nem, eszük
be sem jut, nem mintha törvény tiltaná ezt az ostoba, 
lealjasító szemlélődést, egyszerűen csak arról van szó, 
hogy ösztönösen betartják a bányarém-etikett alap
szabályait, miszerint becsületbeli emberi kötelesség és 
egyben a hazafiság tartozéka piedesztálra emelni a 
bűnt, és ..  . és most mi van? Csak annyi, hogy nem 
tudom befejezni a zárójelet, de hát ezt senki sem kí
vánja tőlem. Testvéreim, a szellem útjainak labirintu
sában kész öngyilkosság előrenézni, hátranézni balga
ság, képzelődni onánia, jaj, demetu vian kalsoneton! 
Hát ez mi volt? Kérem szépen, ez hasonlít a dadais
ták kora reggeli szellemi fickándozásához, el innen, 
fiúk, hagyjatok magamra, rendezzük végre saját dol
gainkat, ez sem kevés munka, szóval kezdjük el még 
egyszer onnan, hogy állok a konyhában, háttal az aj
tónak, kívül sötét, belül sötét, jobbra sötét, balra sö
tét, na jó, de akkor hol a fény? Most például fogom 
a Messiás kezét, és azt kérdezem tőletek, felebarátaim: 
hol a fény? Elemezzük ezt az egyszerűségében is ösz- 
szetett mondatot.

A fény azé, aki megműveli! (Jaj, istenem, most az
tán ne hagyj magamra!) Nem tudom, mi ütött belém, 
nemsokára szecskára tépik a szoba ajtaját, én meg az
zal töltöm az időt, hogy erkölcstannal dúsított agrár- 
politikai kijelentéseket teszek, holott még igen távol 
vagyok a dolgok megértésétől, egyelőre csak annyit 
tudok biztosan, hogy állok a konyhában, háttal az 
ajtónak. . .  Ez világos. Azt is tisztáztuk, hogy sötét 
volt. Hogy hova tűnt el a fény, erre vonatkozólag is 
volnának elképzeléseim, de ez nem gyóntatófülke, 
hogy kiöntsem a lelkemet mindenről, akinek több ide
je van, próbálja megfejteni a kérdést, nekem sokkal 
fontosabb teendőim akadtak. Például tudnom kellene, 
mi lesz azután, ahogy ezek a bányarémek rámtörik 
az ajtót és itt találnak kéz a kézben a Messiással? De 
ezt csak akkor tudom kibarkochbázni, miután megfej
tem az előzményeket. Az események bekövetkezési 
sorrendjében ez a mozzanat tekinthető a legfontosabb
nak, amikor az az ember rátette kezét a vállamra és
azt mondta: „ ............ “ Hát, kérem szépen, ez a vég.
A barkochbázásnak vége, azaz hogy még belevágni 
sem érdemes, jöhetnek a bányarémek, törjétek be az 
ajtót, fiúk, szabdaljatok egyforma darabkákra — az 
etikettnek megfelelően —, mert még arra sem emlék
szem, hogy mit mondott nekem az az ember, ami
kor . . . Vagy nem mondott? Az is elképzelhető, hogy 
semmit sem mondott, ám a mozdulat, ahogy rátette 
kezét a vállamra, azt jelentette, hogy eljött az én 
időm. Abban biztos vagyok, hogy én nyitottam ki a 
konyhaajtót, aztán végighaladtunk a sötét udvaron, s 
noha csillagtalan, koromfekete éjszaka volt, úgy nyom
tam le a kapukilincset, mintha fényes nappal lett 
volna.

Idáig rendben levőnek tűnik minden, egy-két, most 
már jelentéktelennek számító mozzanatra kellene fényt 
deríteni, azért „most már jelentéktelennek számító“, 
mert közben reccsen az ajtó, úgyhogy ebben a fizi
kailag veszélyeztetett helyzetben inkább a Messiástól 
kellene tanácsot kérni, de Ö hallgatásba burkolózik, 
egyelőre csak annyit tudok róla, hogy csillog és kőke
mény. Abban reménykedem, hogy a masszív tölgyfa
ajtó ellenáll a bányarémek ütlegelnek, legalább addig, 
amíg megfejtést találok néhány lényegbe vágó kérdés
re. Igen fontosnak találom például azt a tényezőt, hogy 
az az ember, aki a konyhában rátette kezét a vállam
ra, egyfolytában mellettem állt, a vonaton is, később 
is, és hogy egészen pontosan fejezzem ki magam: nyelv
leckét adott. Tulajdonképpen nem értettem, hogy mi
ről van szó, de arra jól emlékszem, hogy valami külö
nösen hatásos szuggesztióval sikerült felébresztenie 
bennem a nyelvtanulás iránti vágyat, noha mindössze 
egy fehér gatyába voltam öltözve, s ebben az egyálta
lán nem decens öltözékben nehezemre esett behatolni 
az igeragozás rejtelmeibe, nem beszélve a mondat
elemzésről. Éppen a visszaható névmást tanultuk, ami
kar megállt a vonat.

— Valaki meghúzta a vészféket — mondta az az 
ember, és kilépett a fülkéből a folyosóra. Mielőtt a to
lóajtót visszonyomta volna, merően rámnézett. — Ma
ga itt marad. Ez nagyon fontos.

A várakozás hosszúra nyúlt ideje alatt megpróbál
tam beosztani az időmet. Bizonyos gondolatcsoportok 
témakör szerinti beosztásáról kellett döntést hoznom, 
mindenekelőtt arra vonatkozóan, hogy a rendelkezé
semre álló időnek hányad részét szánjam a múltam
mal, jelenemmel és jövőmmel kapcsolatos kérdések át
gondolására. Miután a rendelkezésemre álló idő tarta
ma mint kiindulópont megállapíthatatlan volt, kény
telen voltam feltételezésekre szorítkozni. Például, ha 
az az ember kilenc percig hagy magamra, három-há
rom percem marad egy-egy életszakaszra. Ügy döntöt

tem, hogy gyorsan belemélyedek a jelen témakörbe, 
amellyel kapcsolatban a visszaható névmás probléma- 
tikája tűnt a legfontosabbnak. Az igeragozás már elég 
jól ment, a mondatelemzésben sem vallanék szégyent.
a visszaható névmás titkait még nem sikerült elsajátí
tanom. Közben a három perc már letelőben volt, en
gem meg bekerítettek saját gondolataim. Például néz
tem a fehér gatyámat. Hosszan néztem, hátha annyi
ra belefeledkezem a látványba, hogy elfelejtem a lát
ványt. Csak hogy egy fehér gatyát, amennyiben az 
egyetlen öltözék szerepét tölti be, képtelenség nemlé
tezőnek tekinteni. Nem mértem elvi kérdésekkel el
fecsérelni a drága időt, hiszen hátra Volt még a múlt 
és a jövő, s még a jelenből sem oldottam meg sem
mit, de azért átsuhant az agyamon, hogy ha a vissza
ható névmás a fehér gatya elé került az általam fel
állított fontossági sorrendben, akkor nincs kizárva, 
hogy őrült vagyok. Igen ám, de azt a tényt, hogy rövid 
szabad időm egy részét elmebeli állapotom kielemzésé
vel töltöm, megnyugtatónak könyveltem el. Logikus: 
nem lehetek őrült, ha felötlött bennem a kérdés, hogy 
őrült vagyok-e? Csak hogy milyen az ember? Az em
ber, kérem szépen olyan, hogy tele van Adómmal, 
Évával, almával és kígyóval, s ez utóbbi azt sziszegi,
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hogy „aki egy fehér gatyában üldögél fényes nappal 
egy vonatfülkében, s azon morfondíroz, hogy őrült-e 
vagy sem, azon már nem segít sem a bűnbocsánat, sem 
a kolera, talán még egy nadrág sem.“

Eme elgondolkoztató vélekedéstől függetlenül rá
jöttem arra, hogy mégiscsak korlátlan lehetőségekkel 
rendelkezem. Ha visszamenekülök a vonatfülkében át
élt jelenhez, úgy irányíthatom sorsom alakulását, hogy 
az azóta átélt jövő ismeretében, amely ebbe a szobába 
irányított, ahol fizikailag veszélyeztetett helyzetbe ke
rültem, egy számomra kevésbé veszélyes jövőt építsek 
ki magamnak. Ehhez csupán annyit kell tennem, hogy 
lemondjak a visszaható névmásról, a fehér gatyáról. 
Ádámról, Éváról, az almáról és a kígyóról, sőt még an
nak az embernek az intelmeit is el kell felejtenem 
(„Maga itt marad. Ez nagyon fontos.“), egyes-egyedül 
csak a Messiásról nem mondhatok le. már csak azért 
sem, mert most is fogom a kezét, noha ez egy másik 
jelenben van és a vonatfülkei jelennek egy olyan jövő 
képében, amelyet éppen most akarok megváltoztatni, 
és lehet, hogy ez sikerül nekem, lehet, hogy nem, de itt 
ülök a Messiással kéz a kézben, ez, kérem, letagadha
tatlan.

A vonatfülkei jelen soron következő mozzanatáról 
is szót ejthetek, noha ez már fölöslegesnek tűnik. Rö
viden annyi történt, hogy egyszer csak visszatért az az 
ember. „Demetu vian kalsoneton“ — mondta szigorúan. 
Így hát vége szakadt az elmélkedésnek, nem maradt 
időm arra, hogy a reális múlt és a reális jelen isme
retében következtetéseket vonjak le a jövőre vonatko
zóan, erre már csak azért sem kerülhetett sor, mert az 
az ember valamivel türelmetlenebbnek tűnt visszajöve- 
tele után, egyre csak azt mondogatta, hogy „Demetu vian 
kalsoneton“, ami feltételezésem szerint a visszaható 
névmással kapcsolatos példamondat volt. Próbáltam 
okosan bólogatni, de úgy látszik, ez nem elégítette ki, 
mind hangosabban és fenyegetőbben ismételgette az

előbbi mondatot, arcszínén is változást tapasztaltam, 
a sápadt sárgától rózsaszínűre, majd vörösre váltott; 
nem tehettem egyebet, egyre vadabbul bólogattam, de 
valószínűleg, hogy ez még jobban irritálta, odáig me
nően, hogy hirtelen nekem ugrott, s mielőtt védekez
hettem volna, felráncigált az ülésről, majd egyetlen 
mozdulattal letépte rólam a fehér gatyát. Azaz meg
próbálta letépni, de ez nem sikerülhetett neki, lévén 
hogy alsó végtagjaim ösztönszerűen kemény ellenál
lást tanúsítottak, ám ez csak fél sikert hozott, ugyan
is dísztelen fehérneműm fele a kezében maradt, má
sik fele a kupé padlózatára roggyant.

A férfiember gatya nélkül szöcske státusba kerül, 
s ennek megfelelően viselkedik. Persze ez csak egyik 
módja az egyénre mért agresszió levezetésének, ugyan
is lehet letargiába esni s szemérmet eltakarva bágyadt- 
alázatosan kegyelem után nyöszörögni, de azon sem 
kell megütközni, ha az emberben felébred a bosszúvágy, 
és módszeres következetességgel zúz össze mindent, ami 
keze ügyébe kerül. Aki a felsorolt variánsok egyikei, 
sem választja, az a különös ember kategóriába sorol
ható. Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy én 
magam ez utóbbiak közé tartozom, ugyanis nem csi
náltam semmit, csak álltam mozdulatlanul és arra gon
doltam. hogy nem kellett volna világra jönnöm. Az az 
ember megérezhette, hogy milyen gondolatok gyötör
nek, ezt onnan lehetett tudni. . .  no, ezt most abbaha
gyom, hátralevő időm ugyanis igen rövidre zsugoro
dott, az ajtó félig már beszakadt a bányarémek ütle- 
geitől, s ha sikerül nekik beözönleni a szobába, már
pedig ez mindössze percek kérdése lehet, a vonatfülkei 
jelen idézgetése felesleges időveszteséget jelent, azért 
feleslegeset, mert ha belémfojtják az emlékezést és 
megölik bennem a gondolatot, egy csaholó kutya szín
vonalára degradálnak, jobban tenném tehát, ha nem 
emlékeznék és nem gondolkoznék, és persze nem szo
rongatnám olyan kétségbeesetten a Messiás hideg, me
rev és csillogó kezét, hanem négykézlábra ereszkedve 
vonítanék a csillagok felé. Talán ez volna az egyetlen 
hang, amely képes volna áttörni a múltamat körülzáró 
falakat, ez volna az az isteni jel, amely a j övömből 
érkezne a múltamba, abba az apró időszeletkébe, ami
kor álltam a konyhában, háttal az ajtónak, kezemben 
egy kávéscsészével, és az az ember vállamra tette a 
kezét. Ha akkor hallottam volna a saját vonításomat, 
amely a jövőmből érkezett volna a konyhába, leültet
tem volna vendégemet és megosztottam volna vele a 
kávémat. És még mindig ott üldögélnénk a konyha- 
asztal körül, és elmélkednénk a lélektisztító és ember- 
nemesító bűntudaton, és a gyakorló bűnözők lélekta
nán, és az áldozat szerepre predesztinált tömegeken. 
Lehet, meggyőzött volna, hogy én magam kizárólag ál
dozat szerepre szegődtem el a földön, csak arra vagyok 
jó, hogy a bűntettek tárgyaként, a bűntudatot hajszoló 
bűnözők bűnrészese legyek, hogy majdan ők maguk 
is megtisztult lélekkel foglalják el helyüket az áldozat 
szerepre predesztinált emberiség körében. De az is lehet, 
hogy botor igyekezetében felébresztette volna a vágyat 
bennem, hogy a lélektisztító bűntudat után áhítozzak, 
és akkor nekem kellett volna őt gatyára vetkőztetnem, 
és most én gyötörhetném öt a visszaható névmás tit
kaival.

Istenem, segíts, mondhatnám, de a névsorolvasás
nál Isten mindig hiányzik, vagy ott van, de csak csil
log és kőkemény. De nem akarok beleragadni ebbe a 
jelenbe, nekem a még gatyás vonatfülkei jelenben vol
na sürgős dolgom, emitt szakad az ajtó, áldozat szerep
re predesztinált földi jelenésem a katarzis közvetlen 
közelébe került, amott pedig az az ember a fél gatyám
mal a kezében végre abbahagyta a „Demetu vian kalse- 
noton!“ ismételgetését, és most azzal foglalatoskodik, 
hogy vad mozdulatokkal kituszkoljon a fülkéből.

Megpróbálom a lehetetlent: visszapergetem a vonat
fülkei jelent. Egyedül vagyok, a vonat áll. Az az ember 
kilépett a fülkéből, nyilván ő sem készült fel arra, 
hogy meghúzhatják a vészféket. De ha valaki tényleg 
meghúzta, az szintén csak egy áldozatjelölt lehet, te
hát nem vagyok egyedül. Legalább ketten vagyunk, de 
lehetünk sokkal többen is. Ez erőt kell adjon nekem, 
hogy ne várjam meg azt az embert, legyen bátorságom 
megtagadni intelmeit és elhagyni a fülkét.

Kilépek a folyosóra. Ezzel megtettem az első lépést 
egy olyan jövő felé, amely a valóságban nem adatott 
meg nekem, de amelyet én magam építek ki magam
nak. A folyosón félhomály, a külvilágra néző ablakok 
helyett tömör fal húzódik végig a fülkék bejáratával 
szemközt. A falon egymás mellé ragasztott plakátok, 
felírásuk azonos szövegű: „Latorképző tanfolyam“. Bá
beli hangzavar. És mégis megnyugtató, lehet azért, 
mert csak duruzsolás formájában érzékelem. Néhány 
pillanatig tétovázva álldogálok az üres folyosón, aztán 
rászánom magam, hog}' felfedező körútra induljak. No
ha elképzelni sem tudom, hogy a szomszédos fülkében 
milyen kép tárul majd szemem elé, de úgy érzem, hogy 
helyzetemen rontana, ha a bentlévők meglátnának szo
morúan lötyögő fehér gatyámban. Ügy döntöttem, hogy 
négykézlábra ereszkedek, fejemet lehajtom egészen a 
padlóig, szóval felveszem az úgynevezett kushadó po
zíciót, ezek után térden előrecsúszok a szomszédos fül
ke tolóajtajáig, s ott óvatosan felemelem a fejem, de 
csak annyira, hogy észrevétlenül beleshessek a fülké
be. A látványt, amelytől elakadt volna a lélegzete bár
kinek, nevezhetném élményszerűnek is, noha a reális 
vonatfülkei jelenből fakadó jövőkép ismeretében szá
momra élmény-látványokat nem tartogathat még egy 
elképzelt jövőkép sem; ezt azért vagyok bátor kijelen
teni, mert most, példának okáért, miközben fogom a 
Messiás kezét, egy láb jelenik meg a bereteszelt ajtó 
közepén, egy láb, amelynek sikerült berúgnia az egyik 
ajtódeszkát. Egy ilyen láb különös gondolatokat hoz 
felszínre, mármint a saját al- és felszínemre gondo-
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lók. Ezúttal egy közismert indulatszó formájában je
lentkezett és imigyen szólt: „Jaj!“. Csak hogy ez sen
kire sem volt hatással, gondolat- és szájizmaimat te
hát feleslegesen tornásztattam. És mégis volna meg
oldás. Jelen esetben egy égő gyufaszálról van szó, amit 
az ajtóba rekedt láb alá kell tartani. Ezt egy újabb 
„jaj“ követi, csak hogy ez már kívülről hangzik el, 
azaz süvölt. Bent tombol a káröröm. A neo-marxisták 
szerint a Messiás már eleve megfeszítetten érkezik kö
zénk. Bohókásan gonosz teória, de most mintha volna 
valamelyes valóságalapja. A Messiás ugyanis változat
lanul merev és kőkemény, ettől bennem is elhamvad 
a derű, lehet, azért is, mert honnan vennék én akár 
egyetlenegy gyufaszálat is a művelethez? Marad a láb, 
épségben es vészjóslóan előrenyúlva felém. De még 
mindig volna egy kevés időm, hogy képzeletbeli vo- 
natfülkei jelenemből kitörhessek egy ígéretesebb jö
vő felé. Egyelőre marad a kushadó pozíció s a (mégis
csak) élmény-látvány a szomszédos fülkében: én ma
gam. Azaz: én és az az ember. Nem tévedés: ott vol
tam! Iíogy hogyan voltam bent, miközben kívülről 
néztem önmagam, ennek megfejtése nem tartozik a 
hatáskörömbe. És ez túlságosan nem is érdekelt. In
kább arra figyeltem fel, hogy a szomszédos (nevez
zük 2-es számú) fülkében a nyelvoktatás előrehaladot
tabb stádiumba kerülhetett, ugyanis a már jól ismert 
fehér gatya nem volt sem rajtam, sem félig a palón, 
félig az agresszorom kezében, hanem a számból lógott 
elő. Hogy egészen pontosan fejezzem ki magam: éppen 
a számba tömködték. „Na nézd csak!“ — mondtam, 
elővigyázatlanságomban szinte félhangosan, és sajná
lattal, de meg kellett állapítanom, hogy egy fuldok
ló ember benyomását keltem, ahogy már-már erőtle
nül kalimpálok a levegötlenségtol. A dulakodás összes 
mozzanatait nem tudtam követni, de hogy karjaimnak 
„két haldokló hattyú“ koreográfiát írt elő a sors, arra 
a következtetésre kellett jutnom, hogy az az ember 
egyik kezével összeszorította orrcimpáimat, miközben 
másik kezével igen szakszerű, mondhatnám begyakor
lott mozdulatokkal tömködte tele a számat kettéha
sadt fehér gatyám egyik szárával. Természetesen azon
nali gyorssegélyre volt szükség. Ügy döntöttem tehát, 
hogy rögvest továbbcsúszok a következő fülkéig, mert 
ha a szokványos megoldást választottam volna, azaz 
behatolás a fülkébe stb., igen nagy veszélynek tettem 
volna ki magamat, ugyanis nyilvánvalóan eggyéolvad- • 
tam volna önmagámmal, és nem lehetett előre tudni, 
hogy melyik énem maradt volna egyetlen önmagam,
.a behatoló-e vagy a fojtogatott, lévén hogy mindkettő 
gondolataim szüleményeként létezett.

Beszéltcm-e már nektek, felebarátaim, a gatyátlan 
iérfi státuszáról? Mindent tudok róla, higgyetek ne
kem. Részt vettem azon a latorképző tanfolyamon, ahol 
begyakoroltatták velem az eredendő bűnt, annak gya
korlatin és több irányú implikációt, de a bűntudatról 
szóló részt átugrotta az az ember, és most itt állok, de 
nem, most itt csúszok a térdemen a harmadik fülke 
felé, megérkeztem a tolóajtóhoz, de nem merek beles- 
kelődni, mert biztos vagyok benne, hogy megint csak 
önmagámmal fogok szembenézni. Csak hogy én hinni 
akarom, hogy a második fülkében végignézett jelenet 
látomás voít csupán, a gellert kapott gondolat gonosz
kodó bohóckodása, s ha földi időegységekben mérve 
mindössze percekre számíthatok, lesz annyi időm, hogy 
azt a bizonyos áhított jövőképet kifaragjam magam
nak, legyen az kőből, fából, bűnből vagy bűntudatból, 
csak ne szakították volna be az ajtó egyik újabb desz
kadarabját, ahol a fenyegető láb mellett megjelent egy 
fej is: egy tátott szájú, őrjöngő Munkácsy-zsidó böm
böl a szobába:

— Feszítsétek meg!
■ ;

számítanak?! Testvéreim, az eredendő bűnből éppen 
csak átmenő jegyet kaphattam, ugyanis félelmemben 
összehúgyoztam magam. Pironkodnom kellene, de már 
arra sincs időm. A harmadik fülke ajtaja előtt kusha- 
dok, még mindig nem merem felemelni a fejem, a „Fe
szítsétek meg!“ rémülete visszakényszerit a valóságos 
vonatfülkei jelenbe, ami már nem is vonatfülkei, hi
szen kilökdöstek a folyosóra, megragadták bozontos 
üstökömet (lám, a bömbölő Munkácsy-fej kopaszon vi
rít, hogy tudják ezek! hogy tudják!), végigvonszolnak 
a folyosón, s a nyitott ablakon át kilöknek a vonatból. 
Csúszok lefele a vonat lépcsőjén, egyik kezem a korlát 
után kapkod, másikat az ég fele nyújtom, csak hogy 
mi van az égen? fekete héjakba sulykolt asszony jaj on- 
gás kering a levegőben, és dehogy borús az idő (már 
a belső és külső hangulati elemek szimmetriája is fel
bomlott), ragyogó napsütésben zuhanok a töltés kövei
re, az az ember pedig frissen, ruganyosán, Tarzan-mo- 
sollyal ugrik utánam, és máris beállít a sorba. Állunk. 
Én, mellettem én, aztán megint én, és én és én és én. 
Velem szemben az az ember, és az az ember, és az az 
ember, és . . .

— Ki húzta meg a vészféket?
— Ki húzta meg a vészféket?
— Ki húzta meg a vészféket?
— Én — mondom, mert szólnom kellett, a fekete 

héják oly közel csapkodnak a fejem fölött, hogy le
csaptak volna rám, ha nem vállalom föl a bűnt, amiért 
jár nekem az átmenő jegy, „az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentlélek Isten nevében te vagy a lator“ — mond
ják, és a héjaasszonyok búcsúvinnyogása elhal a mesz- 
szeségben.

\  helyzetet úgy is lehet értelmezni, hogy karrie- 
m csúcsára érkezvén, lám, még a bányarémek is 
ntosnak éreznek, legalábbis ez a fej félreértelmezhe- 
tlenül reám gondol, amikor megfeszíttetésem ér- 
kél ■ ügyködik, hogy mennyire eredményesen, ez, 
ári etem, néhány percen belül kiderül. Közben azzal 
jlódom, hogy a drámai végkifejlet megnyugtatóbb 
ellékkörülményei után kutatok, és némi önelégült 
iszkeséggel kijelenthetem, hogy a sikerélmény nem 
rü te el házam táját, ugyanis az elhangzott felszó- 
ásból az derül ki, hogy a bömbölő fej gazdája mind- 
szó egy felbújtó, tehát nem ő szándékszik világhír - 
vet szerezni számomra, hanem a láb gazdáját buz
ija erre, akinek egyelőre igen körülményes lesz meg
ejti ötösemet végrehajtani, lévén hogy fogom a lá- 
í, igen, felebarátaim, fogom a lábát, sőt esavarga- 
n, amiről eddig nem esett szó, de most örömmel je- 
íthetem, hogy kínos üvöltés csendül muzsikaszóként 
'ülembe, noha ez nem méltó hozzám, egy középkáder- 
ornak nem illő ilyesmivel foglalatoskodni, mégis azt 
11 mondanom: éljen a bányarém-etikett, barátaim, 
»elvnek a téziseit nem ismerhetem, de szelleme, hála 
jó Istennek, áthatolt az ajtóréseken. De a mindig je
llevő Ádám-Éva-alma-kígyó rögtön helyreállítja ben- 
m az egyensúlyt, amikor a súlyosbító körülmények- 
1 szemelgetve belémsulykolja a felfedezést: milve- 
k lehetnek a végrehajtók, ha már a felbujtókhoz ké
st is a római gladiátorok teniszező angol uraknak

Rájöttem arra, hogy ezt a lábat, amelyik oly vész
jóslóan mered előre, nem célszerű csak az egyik irány
ba kifordítani, mert bányarém gazdájának mintha ked
ve telne a statikus pozícióban (ezt abból lehetett le
mérni, hogy a hörgés intenzitása némileg csökken ilyen 
helyzetekben), egyszóval gyors mozdulatokkal, megle
petésszerűen kell eljárni, azaz kiszámíthatatlan idő
pontokban ajánlatos elvégezni a csavarintásokat, gya
kori sokkhelyzetet teremtve a ,‘,ficam jobbra-ficam bal
ra“ eljárás folyamatában. Egy ideig annyira lekötötte 
szellemi erőtartalékaimat ez a tevékenység, hogy kép
telen voltam felidézni a vonat és az Arany Bika kö
zötti út viszontagságait, csak arra emlékszem, hogy elő- 

. rehaladott rokkantsági állapotban érkeztem meg a szál
lodához, lehet, ehhez gatyátlan mivoltom is hathatósan 
hozzájárult, noha ezt senki sem tette szóvá, sem az 
úton, sem a szállodában. Mintha átnéztek volna raj
tam, csak az az ember nem hagyott el egy pillanatra 
sem, állandóan toszogatott előre, majd fel a lépcsőkön. 
Akarva-akaratlanul megfigyelhettem az emeleteket be
népesítő tömegeket. A hangulat álarcosbál benyomá
sát keltette, de lehetett volna az emberi történelem 
megelevenedett hullaházának is tekinteni ezt a transz
cendens képződményt, ahol névtelen élők neves hol
takkal és neves élők névtelen holtakkal bratyiztak va
lamiféle idillikus örömmámorban. A jelenlevők bizto
san jó néven vették volna, ha hangulati elemként egy 
professzionista hóhérzenekar húzta volna a talp alá 
valót, de erre ezúttal nem terjedt ki a rendezők figyel
me. Miközben átevickéltünk a több nyelvet beszélő 
és különféle korok öltözékét viselő, jóhiszemünek tű
nő embercsoportokon (akkor még egyáltalán nem lát
szott rajtuk, hogy kivétel nélkül képzett bányarémek), 
az volt az érzésem, hogy valamiféle várakozásszerü 
téblábolással töltik az időt. Hogy mire vagy kire vá
rakoztak, erre csak akkor jöttem rá, amikor sikerült 
elbarikádoznom magam a tölgyfaajtó mögé. A vá
rakozás tárgya én magam voltam, hiányzott ugyan
is egy fontos (mondhatnám: biblikus) elem a biblikus 
tetthez . . .

„A szemfülesség nem jellemző a halálraítéltekre.“ 
Ez a felismerés bizonyára axiómaként szerepel a bá
nyarém-etikett alapszabályainak előszavában, én meg 
bizton állíthatom, testvéreim, hogy ez egyike a nagy 
történelmi tévedéseknek. Ugyanis: amikor felértünk a 
negyedik emeletre, s észrevettem, hogy az újfasiszták 
libikókáznak a neo-marxistákkal, arra a következtetés
re jutottam, hogy ha nem sikerül azonnal kitalálnom 
valamit, pillanatokon belül új időszámítás veszi kez
detét, egész pontosan a II. K.u.-i korszak. Ennek ódiu
mát semmiképpen sem vállalhattam magamra, ehhez 
túlságosan meztelen voltam és elgyötört, de annyi erőm 
még volt, hogy kitépjem magam őrzőm szorításából, 
s nekiiramodjak a szűkre szabott folyosón a szabad
ság felé. Olyan érzésem volt, mint őseimnek annak 
idején Vereckénnél, azzal a különbséggel, hogy én nem 
befele trappoltam, hanem kifele, s az az út mégsem 
vezetett a Kánaánba, hanem csak ebbe a szobába, 
amelynek az ajtaját sietve bereteszeltem magam mö
gött. Körülnéztem: az egyik széken ott ült a Messiás, 
mosolyogva és kőkeményen.

Hogy a Messiás miért szállt meg az Arany Biká
ban, ezt soha senki nem fogja kideríteni, nekem is 
csak feltételezéseim vannak, amelyeket krónikus idő
hiány miatt ezúttal nem tudok közzétenni. A szoba 
berendezését méltónak éreztem a történelmi helyzet
hez, mondhatnám azt is, hogy fenséges egyszerűséggel 
rendezték be: három szék a szoba közepén, s három, 
nagy méretű kereszt a falhoz támasztva. A bányarén- 
láb és a Munkácsy-fej egyelőre hiányzott a képből, de

akkor még nem is tudtam róluk. A Messiás egyik ke
zét jobbra nyújtotta, másikat balra, ez utóbbit válasz
tottam: hideg volt, csillogó és kőkemény. Szólni nem 
szóltunk, úgyhogy a légkörben nem sikerült felfedez
nem semmi bibliait, igazán sajnálom, ráadásul a jobb 
felőli lator is szobán kívül volt, és már be sem en
gedhettem, mert vele együtt betódultak volna hóhé
raim is.

Sok baj van, testvéreim, nagyon sok baj. Miköz
ben idézgetem a valóságos közelmúltat és dicstelen je
lenemet, igen nagy meggondolatlanságot követtem el: 
egy ideálisabb jövőkép építgetése közben otthagytam 
magam kushadni a vonat folyosóján, a harmadik fül
ke előtt. Hát most benézek. És mit látok? Ugyanazt. 
Önmagamat és azt az embert. Csak hogy a köztünk le
vő viszony, az eddigiektől eltérően, homlokegyenest 
megváltozott. A fél gatya ugyan ott lóg a számban, de 
azt az embert, testvéreim, azt az embert a nyitott vo
natablakon lógatom kifele. Atyaságos Úristen, végre 
visszataláltam önmagamhoz, végre sikerült megterem
tenem egy ideális szellemi otthont: a mámoros gyil
kosok fülkéjét. Előre, testvéreim! És elhúzom a toló
ajtót, és belépek álmaim fülkéjébe, és az első dolog, 
ami a szemembe ötlik, egy ficánkoló láb az ablaknyí
lásban, és ez pontosan olyan láb, mint az ajtóba re
kedt bányarémé, azaz hogy nem pontosan olyan, ha
nem azonos vele, és akkor azon veszem észre magam, 
hogy lógok kifele a vonatból, így hát én — nem én 
vagyok, hanem az az ember vagyok, és máris betusz
kolnak a sorba, „Ki húzta meg a vészféket?“ — ordít
ják, és kutyák csaholnak, lánc csörög, fekete héják 
röpködnek a vonat körül, édes istenem, hát más vál
tozatot nem tudtál kitaláltatni velem? Hogyhogy? Nincs 
más? Az idő, az más, lám, az én képzelt jelenemben 
ijesztő fellegek tornyosulnak az égen, egyik a másik 
hátán, a legalsó nyögve-böfögve-hörögve ontja magá
ból a könnyeket, s az én vállamra zuhan az égi fájda
lom.

Persze teljesen esztelen dolog meteorológiai ténye
zőkről elmélkedni, amikor már rég mocorog bennem 
egy üstökös gondolat, nevezetesen annak a képnek az 
újbóli átgondolása, hogy állok a konyhában, kezem
ben kávéscsésze, vállamon annak az embernek a ke
ze. És hogy már tudom a folytatást, szerepet kellene 
cserélnem vele. Csak hogy nem tudom átadni magam 
a gondolatnak teljesen, teendőim feltornyosultak. A 
fejnek már válla is nőtt közben, és egyre ijesztőbben 
követeli végemet, testvéreim, mondjátok meg Isten
nek, hogy csúnya tévedés áldozata vagyok, én ugyan
is semmiképpen sem lehetek egyike a kiválasztott el
lenpéldáknak, mert én az előbb is összehúgyoztam ma
gam félelmemben, én csak egy selejt-lator vagyok, egy 
balkáni gnóm, csak félig-meddig európai. De ki figyel 
ide? Az ajtón egyre nagyobb rések tátonganak, a láb 
csavarintását is abba kellett hagynom, mert addig tor
násztattam, amíg akkora helyet csinált magának, hogy 
már rúgni tud, és a dörömbölés is őrjítő, hallom, ahogy 
szakad az ajtó, már nem lehet percekben mérni az 
időt, csak másodpercekről lehet szó, Uram, Istenem, 
adj erőt, vissza, vissza, azonnal vissza a vonatba, ott 
kushadok megint a harmadik fülke előtt, de nem me
gyek be, még csak be sem lesek, továbbcsúszok a 
negyedik fülke elé, talán itt vár rám a szabadság. A 
fülkében megint csak az az ember és én magam. Állok 
a fülke közepén, szememben eszelős hit, gatya se
hol. A latrok hiszekegyét ismételgeti velem az az em
ber, s én érces hangon, tagoltan mondom utána a szö
veget. .,

— Semmi sincs, csak bűn!
— Semmi sincs, csak bűn, uram.
— Semmi sincs, csak bűn!
— Semmi sincs, csak bűn, uram.
— Semmi sincs, csak bűn!
— Semmi sincs, csak bűn, uram.
Menekülök. Már nem kell csúszkálnom, rohanok 

vissza a folyosón a saját fülkémbe, talán nem jött még 
vissza az az ember; ez a harmadik fülke, ez a máso
dik, ez az enyém. És egyik sem üres. Az enyémben is 
ott vagyok azzal az emberrel, „Demetu vian kalseno- 
ton“ — mondja szigorúan, majd emeltebb hangon, majd 
ordítva, és szakad rólam a gatya; nincs más megoldás, 
leszállók a vonatról. És ugyanaz a kép, mindig ugyan
az a kép. És most beszakad az ajtó. Egy ideig ellen
állt, aztán hatalmas robajjal lezuhan elénk. A Mes
siás mozdulatlan, a bányarémek is mozdulatlanul bá
mulnak reánk, arcukon a hirtelen jött győzelem má
morát felváltja az iszonyat, talán saját maguktól iszo
nyodtak meg, vagy félnek valamitől, nem tudom. Szá
momra egyetlen kiút marad: visszamegyek a konyhá
ba. De nem. Az utcáról lépek be az udvarra, sötét, ko
romfekete éjszaka van, de jól látok mindent, hiszen a 
sötét az otthonom. Belesek a konyhaablakon, ott áll 
az emberem a kályha mellett, egyik kezében kávés
csésze, másikban kanál. Behatolok a konyhába s vál
lára teszem a kezem.

— Demetu vian kalsenoton — mondom. — Vegye 
le a gatyáját, uram.

És viszem. A vonatig, onnan a töltésre, az Arany 
Bikába, a negyedik emeletre. És elrohan. Rohanok utá
na, de a masszív tölgyfa-ajtót bezárja maga után. So
kan vagyunk. Az egyik deszka végre meglazul, és a 
résen átdugom a fejem. Aztán szakad az ajtó. Ott ül
nek mind a ketten: két kirakatbábu bámul reánk, fog
ják egymás kezét, szemük meredt, arcukon eksztázis, 
széttárt karjuk csábosán hívogató.

Köpnék. Az arcukra köpnék, a szemük közé. De 
már nincs időm. Valakik megragadnak kétfelől, s már
is az egyik kereszten vagyok, szegek mélyednek be
lém, röhögnek és sírnak körülöttem . . .  Uram, miért 
tetted ezt velem? Én csak egy egyszerű bányarém va
gyok, a semminél is semmibb vagyok, Uram, én csak 
egy ember vagyok . ..
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BAJOR ANDOR

K O M O L Y
(A z in te rjú  folytatása)

— F olytassuk azzal, hogy ugorjunk egy na
gyot előre az egyetem i évekhez, hiszen, m eg
győződésem  szerin t ez a környezet lényegesen  
alakíto tta  azt, am it B ajor-jelenségnek nevez
hetünk.

— A m ikor K olozsvárra kerültem , az egye
tem i városba, szüleim nek fogalm uk sem volt, 
hogy m ilyen szakra iratkozom. Ezt eleve 
m agam  sem  döntöttem  el. Azt, hogy végül a 
filozófia-lélektan  szakot választottam , elsősor
ban  Rózsa Jenő  ta n á r  bará tom  befolyásának 
tu lajdonítom . Még középiskolás korom ban is
m ertem  meg, tud tam  róla, hogy a Sorbonne- 
on tanu lt, ism erte  Bergsont. A nnakidején ő 
beszélt r á  P ascalra. A kadém ikus stílusban fo
galm azott előadásai h ihetetlenül értelm esek 
voltak. A zért is szerettem , m ert m inden m eg
ny ilvánu lása  nagy tiirelm ességről tanúskodott. 
É rthető, tehát, hogy ha llgattam  rá, am ikor pá
lyaválasztás dolgában eligazitott.

Az egyetem en nagyon jó  társaságba k erü l
tem. A filozófián G aál G ábor közvetlen kö
réhez .tartoztam . A katedrafőnök  prof szigo
rúsága nem  re tte n te tt el. Benne elsősorban 
a nagy szerkesztőt lá ttam . Tanárom  volt a 
hum anista  G áli Ernő, tőle főleg azt tanu ltam , 
hogy a  szocializm us célja: olyan körülm énye
ket te rem ten i, am elyekben m indenki ki tu d ja  
bon takozta tn i az em berségét, személyiségét.

A lé lek tanon  kiváló  tudósnak ta rto ttam  
Zörgő B enjám in t, előadásait lényegében egy
fa jta  struk tu ra lizm us hato tta  át. K özvetlen
séggel v iszonyult a  tanítványaihoz. A bban az 
időben nagyon jóban  voltunk. Csógör Erzsé
betnek, ak i ad ju n k tu sk én t m űködött, főleg 
segítőkészségét em elném  ki: pusztán h u m an i
tá riu s alapon  felfogadott házitanítónak.

K ollégáim ra sem panaszkodhatom . Erős 
volt a  mezőny. L egjobban Szarvadi T ib it sze
rettem , leg többre Földes Lacit becsültem . El
já rtam ’ B enedek M arcell esztétika (vagy, ha 
úgy vesszük, v ilágirodalm i) előadásaira. E l
k áp ráz ta to tt ez az un iverzális elme. Legna
gyobb színházi élm ényem  egy Benedek M ar- 
cell-produkció volt, ősbem utató. Idegen sza
kosok e lő tt felo lvasták  a Berenice-1, M arci 
bácsi vo lt T itus, egy kolléganőnk a címsze
replő. „C sak“ felo lvasták  a  szöveget — de az 
szöveg  volt.

— A  katedránál, ta lán m ég erősebb hatást 
gyakorolt az egyetem ista  Bajor Andorra a 
M óricz-K ollég ium . . .
_ Ez igaz. 1946 őszétől voltam  a népi kol

légium  tag ja . Szép vo lt az a kollégiumi élet, 
igazi közösségbe kovácsolt m inket. (Még ha 
a közösségen belül vo ltak  is árnyalatok, kü- 
különbségek.) R endkívül szegény, kom m uniszti- 
kus közösség volt. Szobáiban, am elyekbe nagy
jából ugyanazon k a r  d iák jai kerültek, törvény 
volt, hogy az o tthonról kapo tt csom agját m in
denki m egosztotta, azokkal is, ak ik  nagyon r i t 
kán vagy sohasem  k ap tak  hazai elemózsiát. 
Szép volt az, hogy ebben  az ifjú em berekből 
álló  ko llek tívában  vélem ény, cselekedet és 
élet egybeesett.

Nem h azu d tak  azok az em berek, még ön
m aguknak sem. K om m unista és dem okrati
kus m agata rtás tökéletesen egybeesett: itt az 
em ber a dem okráciá t tan u lta  és ugyanakkor 
élte is. G yakorla tban  ez az t jelentette, hogy 
aki az igazat érvekkel bizonyítni tudta, az 
eleve erősebb volt azon a pászm án, m in t egy 
jelenlévő (meghívott) egyetem i ta n ár vagy a 
kollégium  bárm ely ik  vezetője. U gyanakkor e r 
kölcsi fó rum  volt a kollégium unk, am ely kö
telezett egy csomó dologra, m indenekelőtt a 
nép irán ti hűségre — a népen  az egészet é r t
ve, és nem  egyes szükebb rétegeit, ny ílt vagy 
titkos, neves vagy névtelen  képviselőit.

Nagyon kom oly szellem i fórum  volt az a 
közösség, am ely  elő tt nem  volt szabad üres 
fecsegéssel felsülni. A kollégáink nagy része 
később be is b izonyíto tta — a közéletben e r 
kölcsileg, a  szellem i életben  hozzáértéssel —, 
hogy fe lnő tt ahhoz a szerephez, am elyre m ár 
egyetem i hallgató  korában  készült. Neveket 
most nem  sorolok, egy ta lán  valam ikor meg
jelenendő m onográfia részletes adatokkal föl
tá rha tja .

_ A z  egyetem en nem csak hallgató voltai
— oktató  is.

_ Egy ideig szim ultán  m ind a kettő. Az
utóbbi s tá tu st nevezzük inkább  oktató-segé- 
dinek. H arm adéves egyetem i hallgató korom 
ban kineveztek  gyakornoknak a filozófiára 
G aál G ábor mellé. Rövid ideig logikát adtam  
le, H ajós Józsefet helyettesítve, aki sárgaság
gal betegszabadságon volt. Filozófiai gyakor
nokként tan íto ttam  m agyar nyelv tan t is lé
lektan  szakosoknak . . .  Volt abban  ném i fe
lelőtlenség, ahogy a különböző m egbízatáro- 
k a t habozás nélkü l vállaltam . Államvizsga 
(1951) u tá n  Szabédihez kerü ltem  tanársegéd
nek, m ajd  Nagy Istvánhoz az irodalom törté
net k a ted rára . U tóbbi azzal bízott meg, hogy 
a két v ilágháború  közötti rom ániai m agyar 
költészetről előadásokat ta rtsak . Bennem  is 
volt k ritika i szellem, példáu l kielem eztem  
soronként, hogy Salam on Ernő hol vett á t — 
rosszul — József A ttila-képeket. Dsidán föl
fedeztem  a dekadencia jegyeit, de nem  a va l
lásost, hanem  azt a  sugallatát, am ivel lebe
szél az életről. Azt is hozzá kell tennem , hogy 
Dsida Jenő  akkor feketelistán  volt.

— A  prózaírók „átértékelésében" egyezett-e  
a vé lem ényed  a Nagy Istvánéval?

— H allgattam , m esterem  előadásain az u to l
só oadban ültem , és hallgattam . Ebben a té 
m ában Nagy István  sem  előzőleg, sem u tó
lag nem  f ir ta tta  a vélem ényem et.

Aztán beü tö tt a krach, am i véget vete tt 
egyetem i pályafutásom nak. Az ötvenes években 
ta rto tt k ari gyűlésen prodékánunk rövH i 
és szárazon közölte azoknak a nevét, akik 
nem  kap ták  meg az új kinevezést. Indoklás 
nélkül. K özlem ényét azzal zárta: „K érjük, 
hogy azonnal hagyják  el a te rm et!“ Nehezen, 
de m egértettük , hogy m inket bizony  k irúgtak. 
L elk iállapotunkat azzal érzékeltetem , hogy 
sorstársam  — akit te  a kollégium ból jól is

m ersz —, a k ijá ra t felé tántorogva bem ent 
egy szekrénybe.

— M unkanélkü livé csak nem  váltál.
— F elvettek  az Irodalm i Könyvkiadó hely

beli fiókszerkesztőségébe. O ttani tevékenysé
gem ből csak egy anekdotikus helyzetet em lí
tek meg. G aál G ábor — későbbi tám adások 
ürügyéül szolgáló — Valóság és irodalom  
című kötetét szerkesztette az egyik idősebb 
kollégám. A rra  a következtetésre ju to tt, s vé
lem ényét a többiek is osztották, hogy ja v íta 
ni való van az eredeti kéziraton. De senki 
sem m erészelt a kifogásokkal a  félelm etes 
oroszlán elő tt m egjelenni. Ügy látszik, engem 
alkalm asnak  (elég baleknek) ta rto ttak  a nem  
sok jóval kecsegtető küldetésre. K ényszere
dett mosollyal léptem  be volt katedrafőnö
köm egyetem i dolgozószobájába. „Na mi van, 
d rágám ?“ — fogadott G. G. Z avartan  nyög
tem  ki az íróasztalra le te tt kéz ira tra  m uta t
va.: „Itt ki kéne jav ítan i valam it.“ „Hol?“ — 
hangzott a kérdés. „A professzor elv társ köny
vében“ — válaszoltam  v ihar k itörését sejtve. 
Rossz elöérzetem  bevált. G. G. az a jtó ra  m u
ta to tt: „Takarodjon k i!“ Ez a k iu tasítás azon
ban nem  volt végzetes kim enetelű. Csehi Gyu
la elsim ította az ügyet. Gaál Gábor azután 
ugyanolyan kedves vo lt hozzám, m int aze
lőtt. M int mindig, m egbocsátott a m áskülön
ben á lta la  becsült, most bepalizott em bernek. 
Később Csehi tanácsára léptem  le a kiadótól.

— A zu tán  köve tkeztek  a Napsugaras és 
Előrés évek, év tizedek (?) É letednek ez az idő
szaka nagyobb nyilvánosság előtt te lt el, so
kan ism erik  — ezért m ost ennek az esem é
nyeit ne firtassuk. (Valam ikor egy Bajor-mo
nográfia ezeket m ár könnyebben számba ve 
heti. Seg ítenek  az eligazodásban a K erek  ̂  pe
reccel kezdődő s — egyelőre — az A próhir
d e té sse l záruló köteteid, gyerm ekiroda1mia- 
kat is beleértve, no m eg a kö tetekbe be nem  
került, m ás publikációkban m egjelent egyéb 
írásaid.)

A  továbbiakban olyasm ikről szeretnélek va l
latni, am ike t egyesek m ű h ely titko kn a k  nevez
nek. K iindulópontkén t szolgálhatna egy-egy 
hum oreszked, szatírád és paródiád m egszü
letése.

— Jó, kezdjük egy hum oreszkkel: Üszólec
ke a Körösön. A z  írás szószerinti értelm ezé
séből úgy tűnik , hogy idősebb és erősebb 
cim boráim  vízbe akarnak  fojtani, s az élet
veszélybe kerü lt nyolc éves gyerek önállósul. 
A m egfulladás elleni elkeseredett kapálózás 
tu lajdonképpen cerem ónia, am i hasonlít a víz- 
befulladáshoz, de az olvasó tud ja , hogy nem 
annyira komoly a veszély. A kom ikum  ebből 
a kettősségből származik. P luszban feltáru l 
egy erkölcsi te tt: az em berfia föllázad a b ru 
ta litással szemben, s m ár nem  engedelm eske
dik a tanítóinak.

— Valóságos élm ényalapja? . . .
— Van, de ez mellékes. Valóságban m ind

ez egyben-m ásban egyszerűbb volt, más vo
natkozásban kom plikáltabb. Volt o tt civódás, 
szem rehányás, am i mellékes, s ezért nem  is 
kerü lt be a hum oreszkbe. Szándékom  volt ki
em elni a  gyenge és az erősebbek konflik tu
sát, am elyben a gyenge bizonyul erősebbnek,

Több száz hum oreszket írtam , az egyes da
rabok, term észetesen, nem  húzhatók ugyan
a rra  a kap tafára.

— M ennyi ideig hordozod m agadban a m eg
írandó hum oreszk ö tletét (ötleteit)?

— Ha nem  írom  m eg helyből és kapásból, 
ha sokáig hordozom, nem  lesz abból semmi. 
Az persze előfordul, hogy am ikor nekikez
dek írni, közben kiderül, m ódosítani kell a 
tervet. Példabeszéddel kifejezve: ha szülővá
rosomból a mostani lakóhelyem  felé gyalog 
elindulok, nem  tudhatom , hogy közben k é t
szer á t kell kelnem  a Körösön, hogy u tam at 
á llja  egy hegy, am it aztán vagy megkerülök, 
vagy nekim egyek. Az űrhajózásban  sem lehet 
tökéletes pontossággal kiszám ítani, hogy a 
koordináták  szerinti té r  éppen m elyik pon t
já ra  á llítják  ténylegesen az űrhajó t, időn
kén t még o tt is m ódosítani kell. Az írásban 
sokkal nehezebb az u ta t kiszám ítani. M inden
ki, aki valam ivel dolgozik, tapasztalja, hogy 
az a  valam i ellenáll, legalábbis nem  enge
delm eskedik egyből.

Az írásban  sok m inden keveredik. Meggyő
ződésem, hogy a hum or csak akkor lehet iga
zi, hogyha a m élyén k ísé rt a  trag ikum  is, m ert 
az em beri lé t az nem  idilli. Persze az idill 
ellentéte a tragikum nak.

— K onkréten , m i készte t írásra?
— M indig kell valam ilyen helyzet ahhoz, 

hogy valak i valam ilyen hum oros írást írjon. 
Ez vagy a m egrendelés (rovat), vagy az elvá
rás, lehet hogy a lé t provokálja  ki a  szán
dékot, de lehet sa já t elvárásod is, vagy rög
eszméd. A harm adik  tényező a  visszhang. Na
gyon m egnehezíti az írást, ha az em ber ele
ve úgy gondolja, hogy nem  lesz visszhangja. 
Pedig nem egyszer szembe kell nézni ezzel a 
ténnyel. Bár nem  tudok az én  időmből konk
ré t példát, hogy egy iró t kényszerítettek  vol
na az írásra, de elvben az író  kényszeríthető. 
Az olvasót azonban sem m iképpen sem lehet 
olvasásra kényszeríteni: egyszerűen elalszik 
vagy im itálja  az olvasást. Az író viszont nem

Az írónak úgy kell e ljárn ia , m in t annak, 
aki törvény nevében íté le te t mond. Nem a 
népszerűségre kell törekednie — attó l még 
lehet népszerű is. A színésznél a népszerű
ségre törekvés egészen term észetes: a színész 
a p illana tnak  játszik, s ha azt elvéti, a  p illa
na t vissza nem  hozható. Az írónak vi zont 
egy korszak táv la tában  (nem a végtelen idő
ben) kell gondolkoznia. Ö a korát nem  vét
heti el. Egy stílus-korszakra gondolok, ami 
többé-kevésbé együtt szokott já rn i egy tö rté 
nelm i korszakkal. Hogyha sa já t korszakában 
nem  értik  meg, csak a legritkább  esetben tu 
la jdonít jelentőséget az utókor az illetőnek.

— Na és am i a tu la jdonképpeni írást, a 
megírás fo lyam atát illeti?

— Előrebocsátom , hogy írás közben az em 
ber nem  tu d ja  sa já t m agát a  hogyanra  vo

natkozólag elemezni. H ogyha az álm om at meg 
akarom  figyelni, akkor vagy nem  tudok e l
aludni, és nem  álmodok, vagy belealszom , s 
akkor m egszűnik a figyelem. De azért m un
kam ódszerem ről, szokásaim ról bizonyos dol
gokat el tudok  m ondani.

A legnehezebb, szám om ra az első m ondat 
leírása. Sokat gondolkodom, nagyon sokszor 
k itépem  a  pap írt. Az első m ondatban  vagy 
benne v an  az egész vagy az  em ber az első 
m ondat le írása idején  azokat a k iszám íthatat
lan  apró  részleteket is előre átgondolja, am e
lyeken addig nem  tö rte  a  fejét. Ez, persze, 
nem  az t je lenti, hogy közben nem  jav ít — 
de az em líte tt m ozzanatban valahogy m egvan 
az egész.

— Előfordult-e, hogy átolvasása u tán  el
dobtad a kész m unkát?

— Nagyon ritkán. De többször m egtörtént, 
hogy nem  is lényeges okokból, például lu sta
ságból nem  tud tam  befejezni.

— Habár én nem  tudok egyes hum oreszk
jeid  és szatíráid közé éles határt húzni, be
szélgessünk külön az u tóbbi kategóriáról.

— Nincs is olyan éles határ, sok hum o- 
reszk tart] máz bőven szatirikus elemeket. 
K onkrét példaként a szatírák  közül egyet v á
logattam  ki: M úzeum látogatás tu rista  vezető
vel.

— N e haragudj, hogy m ár az elején bele
kérdezek. A z  az írásodban szereplő „egyik is
m erősöm “ alteregód?

— Nem. De személyes közöm van egy m ú
zeumhoz. Já rta m  a F ia tra  N eam t-i városi m ú
zeum ban, am elyiknek a fő anyaga a fazekas- 
művészet. Több m int 2000 éves dolgok v an 
nak ott, rendkívül szép, nem es form ák; a 
cueuteni-i k u ltú ra  tárgyi, m űvészeti emlékei, 
nem  hasonlítanak  semmi á lta lam  ism ert fa
zekas-művészethez. M egcsodáltam, nagyon 
nagy élm ényt je len te tt szám om ra. (Szeren
csémre, o tt nem  voltam  idegenvezetővel.)

A fentebb em legetett írásom ban azt a  szi
tuációt veszem, am elyben valak i m essziről egy 
kiránduló  társasággal együtt egy várost a m ú
zeum áért lá togat meg. (M ondjuk, a többiek 
meccsre mentek.) És közéjük telepszik egy tu- 
ristavezető, mégpedig olyan, aki a dolgok lé
nyegi ism erete nélkül m indig bejelenti, hogy 
m it lá tnak, azaz m it kell látniok. A nnyit ma-

Még m egjegyzem : személy szerint, látszóla
gos ellentétben az előbb hangoztatott elvi á l
lásponttal valam i rokonszenv, sőt szeretet is 
kell hozzá, hogy egy író vagy költő komikus 
m elléfogásait kinagyíthassam. E nnek ellenére 
a korszellem  elfacsarása kell ahhoz, hogy a 
paródia elkészüljön. Mindez nem je len t szem
benállást a  ko rra l vagy bizonyos személyisé
gekkel, m ert hiszen Platon a Lakom ában  — 
am i elég rég elkelt — barátait is ironizálja, 
csúfolja, s ennek némely eleme még Szókra- 
tészre is vetült, ak it ő végtelenül tisztelt. 
Persze, parodizáltam  én olyan költőket is, 
akiknek nem  volt költői személyiségük. (Van 
olyan paródiám  is, aminek szerzője a pro- 
letkult, személytelenül).

Nem m indegyik paródiám sikerült. K ettőt 
em lítek azok közül, amikkel nem vagyok meg
elégedve: K ányádinak — gyerm ekversét pa
rodizáltam  — nem  jön ki az intellektuaiizm usa: 
a m ásik Szisz, ak it ugyan form ában elkap
tam, mégis hiányolom, hogy írásom ban nem 
tükröződik a lkatának  jellegzetessége, sa já t vi- 
viszekciója.

— H adakozásainknak — a legkülönbözőbb  
m űfajokban  — egyik célpontja a sematizmus.

—  Ennek, sajnos, van egy általános m a
gyarázata. K orunkban, talán az egész évszá
zadban, a  helyzetek döntőn uralkodnak. Bi
zonyos szituációkban a legkülönbözőbb típu
sok is lényegében ugyanúgy viselkednek. Á l
lítólag a gázkam rákban a 'hullahegy piram ist 
alkotott: legalul voltak a gyengék (gyermekek, 
öregek), s a legerősebbek a csúcson. A sema
tizm ust a valóság is valahogy elleste m ár elő
re  — nem  beszélve Kelet-Európábán az azo
nos városképekről, nem beszélve a galam bdúc
lakásokról és a bennük tengődő előregyártott 
elemekből alakuló  életről. Egy adott pilla
natban  m indenki hala t eszik, s egy m ásik di
vathullám  idején senki sem eszik halat. Po
koli uniform izálódás. Még az erdők is uni
form izálódnak.

— A  kom ikum  iránti sajátos érzékenységed  
nem  csak a kívülállóra reagál, kareolateiában  
nem  kell m ikroszkóppal keresni az öniróniát. 
Ez különben beszélgetéseink folyam án is 
m egm utatkozott.

Cseh G usztáv tusra jza

gyaráz feleslegesen, hogy szinte k io ltja a né
zőben a lá tást; szegény látogató m ár nem  is 
érzékel semmit, am iről hallott, s am i akkor 
a szeme elé tá ru l. Ez a m erev bürokratikus 
kom m entárözön lá th a ta tlan n á  teszi az érzékelt 
tényeket. A személyiségbe való b ru tá lis be
avatkozás a vélem ények erőszakolása nem  kö
zönséges rom bolást visz véghez az em ber lel
kében. (Különben a b ru tá litás  egyik a lap ja 
a  nem  közönséges ostobaság.) Ez a kártékony 
tünem ény, egy m ásik írásom ban, a fasizm us 
em lékének fölidézésekor, felgyújtja  az erdőt 
— a m adarak  és fák  n ap jának  tiszteletére. Az 
a figura, ak i az érte lm etlen  m erevséget kép
viseli, és az értelm etlenségnek kiszolgáltatott 
kisem ber a lak ja  Írásaim ban gyakorta vissza
tér.

— Bizonyára ezek közé tartozik  egy vissza
térő „kedvenc" figurád, aki a K ajm án névre  
hallgat.

— Nem az én  kedvenc figurám , hanem  b i
zonyos b izarr  helyzetek term éke. (Történelm i 
visszatekintésben is.)

— Ha m ár egy-két típusról vo lt szó, itt 
ve tem  fe l a jellem ábrázolás kérdését. Én úgy  
látom, hogy szereplőidet n em  szoktad sok sze
mélyiség-vonással felruházni.

— Ügy van. E nnek egyik, m űfaji oka a ka- 
rikírozás, am i eleve leegyszerűsítés. M ásik ok: 
az irodalom  állapota, am i m a m ár — felfo
gásom szerin t — nem  tű ri a részletes, túlzott 
komplikációt.

— De Te lé lektan  szakos is voltál az egye
temen.

— A lé lek tanban  annak  idején m egtanultam , 
hogy a tiszta  típusok kevés szóval egyértel
m űen ábrázolhatok.

— Ezzel e lérkeztünk a harm adik m ű fa ji ka 
tegóriához, a paródiához.

— R ájöttem , hogy olyanszerű verseket 
tudok írni, m in t bizonyos költők bizonyos idő
szakban, csakhogy ezek paródiáknak  sikered
tek, m ert úgy (paródiának) érdem es volt m eg
írni —• kom olyan nem. Ezek elsősorban nem 
stílusparódiák  voltak, hanem  költői m aga
ta rtások  paródiái. Hosszú időn keresztül ír 
tam  paródiákat, különösképpen azután, hogy 
betört a posztm odernizm us és posztavantgarde.

— M egkockáztatom  a kifejezést: jö ttek  az 
avantgarde hátvédjei.

— Igen, az avantgarde hátvédjei, fatális ké
séssel, m indenáron be akarnak  ju tn i Európa 
kapuján , nem egyszer ham is kapupénzzel. (Ami
kor Petőfi a m aga körmöci aranyaival alig- 
alig ju to tt be.)

— Ténykedéseim ben jelen van az önirónia, 
am i fö ltá rja  — többek közt — főleg gyakor
lati vonatkozású naivságom at. Becsapható va
gyok — b ár tudom , hogy becsapnak. Bizonyos 
konkrét dolgokat százszor kell megfigyelnem, 
m ert tudom, rossz megfigyelő vagyok. Egyéb
ként, írtam  is ezekről elégszer.

— Csak tapasztalatlanságra ne panaszkodj!
— T ulajdonképpen — mivel tapasztalatom  

elégé egysíkú volt — törekedtem  a tapasztala
tok m egkeresésére, m inden lehetőséget igye
keztem  felhasználni, hogy utazzam, hogy a 
legkülönbözőbb em berekkel találkozzak.

— írásaidban elegyedik — ha nem  is m in 
dig ugyanolyan arányban — a líraiság és a 
racionalizmus. És ezen nem  csodálkozom, de 
arra em lékszem , hogy kritikusaid hol az egyi
ket, hol a m ásika t em elték ki.

— Az á ttek in thető  világ dolgaiban csak az 
ésszerűség vezethet eligazodásra, az egyetlen 
mód az em ber szám ára, ahogy a körülvevő v i
lág megközelíthető. Az igaz érzelemnek is 
megvan a m aga logikája és ésszerű helye az 
életünkben. Ha az érzelmi élet hiányzik egy 
személyiségből, az beteg, deformálódott. Á 
ráció is azt parancsolja, hogy meg kell é rte 
nünk mások érzelm eit — de meg kell é rte 
nünk a sa já t érzéseinket is. Az értelem ellen
téte nem az érzelem, hanem  az értelm etlen
ség. ami az em bert term észetesen feldühiti. 
Csak ott lehet igazán lirizálni, ahol annak ra 
cionális helye van. Az írás líraisága, úgy h i
szem, hogy nálam  esetenként változik, m int 
ahogy az em ber érzelmi m a g a ta rtá s  sem á l
landó. G yerm ekkorra és kam aszkorra vonat
kozó em lékezéseim ben ez az érzelmi feszült
ség fokozottabb.

— A líraiság egyik forrása lehet a term é
szetre való ráhangoltság, magyarán pánhuma- 
nizmus.

— Ilyenszerü beállítottságom at sem taga
dom, gyökereire, azt hiszem, eléggé rávilágít 
az, am it a gyerm ekkorom ról elmondtam. E l
vileg: az em ber megbecsülése a fű megbecsü
lésével kezdődik — sőt a kristályok megbe
csüléséről is beszélhetünk. Ne törjük össze a 
kristályokat! Elég pusztulást és pusztítást lá t
tam  ahhoz, hogy az élet m inden form áját 
megbecsüljem. Csak a kim ondottan és egyér
telm űen kártékony  bogarakat (kolorádó, cse
rebogár) vagyok hallandó  — bár nem szíve
sen — eltaposni. Egyszer agyon kellett üs
sek egy pa tkány t és mondhatom, nagyon un-

Folytatása a fi. oldalon
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dorító, visszataszító élm ény volt. (Sőt még né
m i le ik iism eretfu rdalás is követte, b á r indo
kolatlanul.) Négyéves korom ban azu tán  két 
k u ty á n k  volt: az egyik nagyon ostoba, a  m á
s ik  nagyon in telligens. Az ostobát sem bán 
to ttuk . A kuvasznak (m agyar pásztorkutya) 
egyénisége volt. Tőlem, a  gyerm ektől m indent 
elviselt. Időnként eltűn t, egyszer egy hetre  is; 
lá ttá k  az erdőben, nyúlászott. Viszont am i
kor apám  elutazott, o tt ü lt a küszöbön, nem  
m ozdult, senkit sem  engedett be. A m ikor a 
városba költöztünk, lényegében cserben hagy
tu k  őket, kóbor ku tya  le tt m ind a kettőből. 
Ez a dolog is te rhe li a lelkem et. Az állatok 
között azért kedvencem  a kutya, m ert az em 
berhez igazodott. (A m acska m ár kevésbé.) 
Nagyon szeretem  a m ókust meg a sündisznót, 
az előbbit játékosságért, az utóbbit nagy já
ból hasznos vo ltáért. Élveztem, am ikor a mó
kus a kezem ből evett, a  bizalom jelének vet
tem . Á lta lában  az á llatok  m agatartásukban  
úgy válaszolnak, ahogy az em ber reá ju k  k ér
dez.

A növényekről m ondandókat egy különös él
m ényem m el kezdem. Egy cserépben volt egy 
bokros növényünk, am inek  m élypiros levelei 
voltak, azt hiszem, nem  is ta rta lm aztak  kloro

fillt. Egy idő m úlva össze-vi.s^za gubancolód- 
tak  a szárai, s én egy késsel vagdosni kezd
tem, hogy az em beri szem nek m egfelelőbb 
képet adjon.

— Szim m etrikusabbat?
— Nem, csak azt szerettem  volna elérni, hogy 

bokorszerű legyen, s ne tekered jék  sa já t m a
gára. M iután levágtam  a szerintem  fölösle
ges indákat, h irte len  összeomlott, elalélt. K é
sőbb m agához tért, de am ikor legközelebb 
m egnéztem  a cserepet, anélkül hogy hozzáér
tem  volna, ism ét összeomlott, halo ttnak  te te t
te  m agát. Ezen m ár nagyon elgondolkoztam , 
m ert az volt az érzésem, hogy a növény föl
ism ert, nem  m int gondozóját, hanem  m int m e
rénylőjét. (Ki tudja, hogy m ilyen módon és 
m it képes érzékelni még a növény is.) Egy 
nap m úlva láttam , hogy ú jra  föléledt, de m ár 
úgy viselkedtem  vele, m in t egy titokzatos sze
méllyel. Az előbb em líte tt te tszhalál később 
nem  ism étlődött.

Nagyon szeretem  a vadgesztenyét m in t dísz
fát; K örös-parti városom ban nagyon sok van. 
M utatósak, terjedelm esek, szerteágazók, m in
dig m ásak m inden hónapban. V alam ikor úgy 
tűn t, hogy lom bjuk titkokat rejt. Volt az u d 
varunkon  egy nagy juharfa , s annak  változá
sai, ahogy terebélyesedett, a szemem előtt 
m entek végbe. No és a p ropellerjeit csak bá
m ulni lehet — micsoda aerodinam ikai meg
oldás. A városhoz közeli szőlőhegy csodálato
san szép ku ltú rv idék  — m ost is m agam  előtt 
látom.

— Szeretsz kirándulni?
— Régebben nyarankén t tíz-tizennégy n a

pot a R adnai havasokban töltöttem . In fa rk tu 
som óta le kellett m ondanom  a városon k í

vüli tú rák ró l; esetleg autóval m egközelíthető 
gombászó helyre kockáztathatom  meg a k i
ruccanást. Elhiszed-e, hogy körülbelül tizenöt 
ehető gom bát ism erek?

— A  hum orista hétköznapjaiból csak egy 
kérdést feszegetnék: kam aszos csínytevésre  
m ég kapható vagy? A  M ajtényi E rikke l e- 
gyütt „elkövetett“ kópéságoknak annak ide
jén  híre volt.

— P róbáltam  valam it m egőrizni m agam ban 
a kam aszból, m ár csak azért is, m ert szerin
tem  a kam aszkor az az utolsó szakasza az 
életnek, am ikor még együtt van  az em beri 
teljesség — a föltaláló  a  költővel, a  k a lan 
dos utazó a m atem atikussal. Az E rikkel együtt 
elkövete tt csínyek tré fák  voltak, je llem ek ko
m ikum át hozták ki. Példáu l f ik tív  m űfordí
tásokat készítettünk  kollektiv  alkotásként, az 
u tcán m enet szabályos váltakozással illesztet
tü n k  a költem énybe egy-egy sort. A kész „m ű
v et“ aztán  elsütö ttük  bará ti körben; egyiket 
be is kü ld tük  egy szerkesztőségbe, de gon
doskodtunk arról, hogy ne je len jék  meg, v i
gyáztunk, hogy a barátság  erkölcsi norm áit 
ne sértsük  meg.

Kamaszos csínyt az u tóbbi időben, sajnos, 
keveset követtem  el, elsősorban gyávaságból 
(nehogy m egsértsek valakit), konvenciók el
fogadásából, s nem  utolsósorban azért, m ert 
—• indokolatlan  — tisztelem  sa já t éveim  szá
mát.

— Utolsó kérdésem /kérésem  következik:  
H ajlandó volnál-e a Nagy Im re a lkotta  port
rédat kom m entálni?

— Fölényes tudással m egrajzolt kép. A kéz
ta rtá s  és a fe jtartás, a  k icsit jobbra b illenő fej 
töprengést, elgondolkozást is kifejez, ugyan

akkor bizonyos puhaságot, ta lán  kiszolgál
ta to ttságot is. Ez elmélázó lírai figura, ben
nem  való jában  ezek a dolgok többnyire öniró
niával kapcsolódnak; persze, ha a grafika 
ezt is kifejezné, nem  lehetne olyan tiszta, ne
mes és egyértelm ű. Azt hiszem, hogy Im re 
bácsi, ak it én nagyon szerettem  és akivel jó
szomszédi viszonyban is voltam, bennem va
lószínűleg a gondolkodó, sőt elgondolkodó em 
bert értékelte. A rajz  kiemeli az intellektuális 
régiót, bizonyos fölös kultúráltságot, de — 
úgy hiszem  — bizonyos mélyebb alkati ele
m eket is m agában foglal.

Nagyon jól ism ertük egymást, 1958 nyarán 
egy hónapig vendége is voltam. Én meggyő
ződtem, hogy Im re bácsi rendkívül művelt 
em ber volt, s m ivel a világot nem méltatta 
arra, hogy ezt szóban kifejezze, sokan nem 
is tu d ták  fölm érni m űveltségének kiterjedését 
és mélységét.

— E gyezett a humorotok?
— Nem. Neki breugheli humorérzéke volt, 

engem  viszont sohasem érdekelt az esetlen
ség, tenyerestalpasság komikuma. Persze, az 
előbbi létjogosultságát sem vonom kétségbe.

— Pont, Terjedelem ben, azt hiszem, elértük  
a közölhetöség határát.

— A ttól félek, hogy rég tú l is léptük.
— Engedd meg, Andor, hogy megköszönjem  

határtalan türelm edet.
— Szívesen vetettem  alá m agam at a gyón

ta tásnak, különben nem  is vállalom, vagy rö- 
v idebbre szabom a válaszokat.

Kérdező és jegyző OROSZ GYÖRGY

O r b á n  B a l á z s

u t o l s ó  ú t j a
Folytatás az 1. oldalról

A  képviselő társak  m egdöbbenve lá tják , hogy az erős, szívós 
em ber 24 óra a la tt 20 évet öregedett. N apok ó ta képtelen  volt 
enni. A kih ívo tt orvos, dr. Poór Im re pezsgőt ren d e lt szenve
dését enyhítendő, de ő csak szódavizet volt hajlandó  hozatni. 
„F ata lista  rez ignációval“ ír ta  alá végrendeletét, s többször is 
elism ételte, hogy nincs sok h á tra  életéből. A bará tok  h iába 
ak a rn ak  m ellette m aradni, valak it oda küldeni gondozására, 
m inden  igyekezetei elhárít. M agányosan szenved egész csü tör
tökön és pénteken. P én teken  este Irán y i Dániel, a  független
ségi p á r t elnöke a kör egyik szolgáját küldi O rbán lakására  
érdeklődni. Az an n y ira  aggasztónak ta lá lja  a  fekete a tillá já 
b a  felöltözött, te ljesen  erőtlenül fekvő beteg  állapotát, hogy 
m elle tte m arad. Este 11-kor az aggodalm askodó K árolyi Gábor 
m egy fel a  K álvin  té ri lakásba, s o tt is m arad  b a rá tja  m el
le tt a rövid  agóniát követő haláláig.

Az újságok többny ire elm esélik O rbán Balázs kalandos é let
ra jzát, s különösen szívesen időznek el az utolsó, képviselői 
évtizedek esem ényeinél. O rbán 1870-ben ellenzéki program m al 
M arosvásárhely  kü ldö ttekén t le tt a  tisz te lt ház tagja. 1872- 
től U dvarhelyszék alsó kerü le té t (Székelykeresztúr) képviselte, 
m íg 1881-ben vereséget nem  szenvedett a korm ánypárti Szent- 
kereszti báróval szemben. Ez a szülőföldjén elszenvedett ve
reség nem  gyógyuló sebként élt em lékezetében. 1881-től h a lá
láig  B erettyóújfa lú  képviselője volt. Több ízben parlam enti 
jegyzőnek is m egválasztották.

„A p arlam en tben  sokat beszélt, jóform án m inden javasla t
hoz hozzászólt, szerete tt nagyokat m ondani, k ifejezéseit nem  
igen válogatta  meg, s gyakran  el is szólta m agát. A m ikor a 
p á r tn a k  szüksége vo lt rá , m indig kész vo lt beszélni, egy ülésen 
három szor-négyszer is.“ Beszédeit többnyire le írta , „a h a ra 
gosan kiem elendő részeket vörös, a gúnyos részeket kék ce
ruzával húzván a lá“. (Budapesti H írlap, ápr. 20.) Különösen 
ko rteshad jára tokon  te tt nagy szolgálatot p á rtján ak : „rendesen 
díszm agyarban , hata lm as fekete ba ju szá t kifenve dörgött u t
cán, terem ben színben, ahogy jött, a  korm ány és a  m am elu- 
kok  ellen . . .  B arnás ónszínű arcával, sas o rrával, kétfelé nyú 
ló kacskaringós bajuszával a sz ikár a lak  im ponált a népnek, 
s tény, hogy m ig m aga kiszorult szülőföldjéről, a K irályhágón 
innen nem  egy kerü le tben  volt főtényezője a függetlenségi 
p á r t  győzelm ének“. (Fővárosi Lapok, ápr. 20.)

P u ritan izm usára  nem  csak lakása, hanem  öltözködése is 
jellem ző volt. 1860 körü l az abszolutizm us elleni tiltakozás
k é n t jö tt d iva tba  a m agyaros öltözködés. A kiegyezés u tán  
azonban  rövid idő a la tt á tté rtek  a  nyugati d ivatra. Nem  így 
O rbán  Balázs. Ö élete végéig zsinóros nadrágot, m ellényt, 
a tillá t s alföldi szabású szűrt viselt. A zt is tudn i vélik, hogy 
összesen két ren d  ru h á ja  volt, egy szürke, székely posztóból 
készült és egy fekete. Ez u tóbbit ünnepekkor vagy szónoklás
kor viselte, ö ltö ze té t hosszúszárú m agyar csizm a s hegyes 
fekete kucsm a egészítette ki. Az előbbit sarkantyú , az u tóbb it 
sastoll d íszítette illő alkalm akkor.

K épviselői fizetésének alig felé t kö ltö tte  el, a  több it fél
re te tte . Nem  já r t  é tterem be kosztolni, többnyire szalonnán és 
kenyeren élt. Bizonyos napokon m aga főzött székelyes ételeket 
kis szobájában, s ilyenkor Pesten tanu ló  szegény székely d iá
kokat vendégelt meg. B ort nem  ivott. U gyanakkor kortesuta- 
kon se eleje, se vége nem  volt a közebédeknek, m eghívások
nak, kész csoda, hogy gyom ra közel két évtizeden á t elviselte 
ez t a ren d e tlen  életm ódot. G yakran te tté k  fe l neki a  kérdést, 
m ié rt nem  nősül meg. E rre  szokásos válasza volt: „Én a népet 
hordom  szívem ben, s a ttó l nőnek képe nem  fé r oda“ (Fő
városi Lapok, ápr. 21.).

A h a lá lh ír  közlésekor rögtön elkezdődött a  ta lálgatás, m it 
is ta rta lm azh a t a S ándor József E M K E -főtitkárnak elküldött
végrendele t, m ekkora vagyont hagyhato tt m aga u tán  egy ilyen 
rendk ívü l takarékos em ber. Ügy vélik, hogy szinte egész v a 
gyonát, Szejkét is az EM KÉ-re hagyja. Mi m arad  a három
testvérnek?

Á prilis 19-én az országgyűlés m unká la ta it Péchy Tam ás e l
nök  O rbán Balázs ha lá lán ak  bejelentésével kezdi. A tiszte lt 
h áz  elism erését és részvété t jegyzőkönyvileg örökíti meg, s 
testü le tileg  képviselteti m agát a m ásnapi tem etésen. A M agyar 
T udom ányos A kadém ia, am elynek 1887-től levelező tag ja  O r
bán, szintén k itűzeti a fekete zászlót, s elküldi képviselőit, 
koszorú já t a tem etésre. A függetlenségi p á r t  Irányi D ániel ve
zetésével délu tán  ta r t  ü lést, s in tézkedik  a  tem etéssel kapcso
la tban.

K özben a távollevő család k ibocsájtja gyászjelentését: „A lul
íro tta k  m egszom orodott szívvel je len tjük , hogy lengyelfalvi 
•ORBÁN BALÁZS, a  bere ttyóú jfalusi k e rü le t országgy. képvi
selő je e hó 19-én 60 éves korában m eghalt. A boldogultnak 
h ü lt tetem ei e hó 20-án de. 10 órakor fognak lakásán, K álvin 
té r  7 sz. a. az u n itá riu s  anyaszentegyház szertartásai szerin t 
m egáldatni és Székelyudvarhelyre szállítta tn i, s az o ttani csa
lád i s írbo ltba  örök nyugalom ra té tetn i. Béke poraira! B áró  
O rbán Bódog, báró  O rbán Ottó, U grón L ajosné O rbán Ce- 
leszta.“

A tem etés az elhuny t óhaja  szerin t a  lehető legegyszerűbb 
volt. A fekete posztóval bevont garzonszobából fél tizenegy

kor v itték  le a koporsót a ház udvarára . I t t  szépszámú elő
kelő gyülekezet á llta  körül a rav a ta lt: képviselők, írók, tu d ó 
sok, politikusok. A lapok több m in t harm inc nevet sorolnak 
fel. Először Derzsi K ároly  un itá riu s  lelkész lép a  ravatalhoz, 
s m ondja el tem etési beszédét, u tán a  B artha  Miklós képvise
lő búcsúzik;

„Gyászoló gyülekezet!
Búcsúzni jö ttünk , de nem  elválni. Egy kipróbált hűségű 

ba jtá rsu n k  hagyott i t t  ideiglenesen. Egyedül, m ajdnem  elha
gyottan, pu ritán  egyszerűségben szenvedte á t  az utolsó három  
napot. M illiókat szeretett, m illiókért élt, de a balsors úgy hoz
ta, hogy szívének bő szerelm ét végső perceiben egyetlen ölelő 
kar nem  viszonozható. M intha a  balsors e végső ítélete is azt 
; k arta  volna igazolni, am i é le te  legfőbb princíp ium a volt, 
hogy m indig és m inden t m ásokért, soha és sem m it önm a
gáért.

K iszenvedett drága barátunk! K oporsódat a Székelyföld 
drága rögeivel han to land ják  el. A m int keresztü l utazol szülötte 
földed falvain, em lékezetül m indenü tt várn i fog egy gyász
koszorú s kísérni fog a bánatos könnyhullatás. M ert nincsen 
ott senki, aki ne tudná, hogy Székelyföld legjobb fiá t veszítet
te el. M űveid fennm aradnak . M ert ha van a székelynek b a
rá tja , úgy te  szerezted azt; ha lesz jövője, gazdag és áldásos, 
úgy annak  alapköveit te  rak tad  le. E m űveidért a M agyar Tu
dományos A kadém ia keblére, a nem zet szívébe fogadott. M in
dig csak jó t te ttél, m indig nem es voltál, eszm ényekért he
veitől; jellem ed salak talan , szíved m akula nélkül való volt. 
Még sem tudom , hálánk-e nagyobb azért, hogy éltél, avagy 
bána tunk  azért, hogy m eghaltál.

Az éltető, a világító, a m elengető n apnak  voltál te  egy 
sugára a m ateriá lis küzdelm ek és világnézetek  sűrű  hom ályá
ban. És mi csüggetegen állunk  ravatalodnál, bánatosan k ér
dezve: lesz-e több O rbán Balázsa a hazának, a nem zetnek, 
a Székelyföldnek? B eutaztál messze földrészeket és azt a ta 
pasztalato t hoztad, hogy legnagyobb kincs a hazaszeretet; rég
m últ idők porladozó rom ja it ku ta ttad  föl, ezer szám ra olvas
tad  a könyveket, az okleveleket, és m indezekből azt tanu ltad , 
hogy legfőbb teendő a  kötelesség hű  teljesítése. Családot nem 
alapíto ttál, m ert nem  akartad , hogy valak i m ég hazádnál kö
zelebb is férjen  szívedhez. A kinek é ltél 60 éves korodig, an 
nak  haltál meg, m ert vagyonodat az E rdélyi Közművelődési 
Egylet ú tjá n  a nem zetnek  hagytad. M ert te  halálod u tán  is a 
nem zet felvirágoztatásán dolgozol. Ügy cselekszel, m iként 
K aulbach elesett hun  vitézei, k ik  a felhők felett, a m agassá- 
gos égben is fo ly ta tják  h a rcu k a t hazájukért.

Nem m ondjuk: Isten  veled! — m ert köztünk a te  halálod 
nem az elválás ténye, hanem  az em lékezet m egszentelt kap 
csolata. Együtt m aradunk  édes jó  Balázs m i ezután is. P é lda
adásod. szellem ed m indig o tt lesz abban  a gyülekezetben, 
ahol jó t akarnak  tenni önzetlenül, kötelességet akarnak  te l
jesíteni ju ta lom  nélkül, és a  hazának  igaz szeretetét akarják  
m űvelni komolyan, férfiasán, odaadó buzgósággal. . .  A v i
szontlátásra, szeretett, drága jó b a rá tu n k !“ (Egyetértés, ápr. 21.)

A koporsót négyfogatú gyászkocsin v itték  a pályaudvarra, 
és a k é t órai gyorsvonattal ind íto tták  a  Székelyföld felé. Az 
elhuny tat a  vonaton egy Ugrón G ábor vezette képviselőházi 
küldöttség kísérte. S m ikén t B artha  M iklós megjósolta, a vo
nato t m indenü tt közönség várta , beszéddel, koszorúval tiszte
legtek a nagy halo tt előtt.

B erettyóújfaluban a választópolgárok koszorúztak. Kolozs
v árt az EMKE küldöttségileg vonult ki az állom ásra, csat
lakozott hozzá a  függetlenségi p á r t helyi tagozata és számos 
előkelőség, egyetem i tan ár. Az este fél tizenegykor begördülő 
ravatal-kocsi kísérői közül k iszállo tt U grón G ábor és O rbán 
Ottó. a halo tt testvére. Szabó Sám uel ta n á r  az EMKE, Bénél 
F erenc ügyvéd a függetlenségi p á r t  nevében m ondott eléggé 
fellengzős beszédet. Az u tóbbi koszorút is helyezett a kopor
sóra. A Polgári D alegylet elénekelte a Szózatot, m ajd  gyász
induló hangjai m elle tt lezárták  a  vagont. A kísérőkhöz csat
lakozott Sándor József EM K E-főtitkár, aki az egyesület cser
havasi gyopár koszorúját is m agával v itte  az udvarhelyi te 
m etésre. Az újságok u ta ln ak  rá, hogy O rbán legutóbb 1889 
szentem berének első nap ja iban  já r t  Kolozsvárt, am ikor részt 
vett a M átyás k irá ly  szülőházára helyezett em léktábla le 
leplezésén.

A gyászvagon következő m egállója, átcsatolási helye Szé
kel ykocsárdnál volt. I t t  Velics Ödön polgárm ester vezetésé
vel öttagú tordai küldöttség  csatlakozott a  kísérethez, m a
gúkkal hozva a város tö rténe tíró jának  és d íszpolgárának r a 
v a ta lá ra  szánt koszorút. H éjjasfalvánál kapcsolták  á t a koszo
rú t az udvarhely i vonathoz, s innentől m inden faluban  gyász
ünnepéllyel fogadták  a  székelység nagy ha lo ttjá t. Z úgtak a 
harangok, az állom áson m egjelentek az elöljárók, rövid szó
noklato t m ondtak, koszorút helyeztek a koporsóra.

Ü jszékely és A lsóboldogfalva „un itárius székelyei“ koszo
rúval tisztelegtek. Székelykeresztúron szinte az egész város 
k ivonult az állom ásra. Az élen fehérbe öltözött gyászszalagos 
lányok álltak, m ögöttük az un itá riu s gim názium  növendékei. 
László Ignác ta n á r  a tanoda jótevőjétől, főgondnokától b ú 
csúzott. dr. Grósz Frigyes ügyvéd az iparegyletek, ifj. P a ta k 

falvi Mózes a földm űvesek részvétét tolm ácsolta. M indhárm an 
koszorút te tte k  a rav a ta lra .

N agygalam bfalván a helyi intelligencia helyezte el gyász
koszorúját rövid beszéd kíséretében. „Bögözön az asszonyok 
fátyollal bevont bo tokra akaszto tták  fel ünnepi fekete kendői
ket, s eként gyászlobogó tengert rögtönöztek.“ K ivonultak  a 
helyi iskola tanu ló i is, Pálfalv i Mózes énekvezér m ondott 
hazafias beszédet a  koszorú elhelyezésekor.

Székelyudvarhely vo lt a ravatal-vagon végállom ása. Az 
egész város gyászpom pába öltözött, s m inden  testü le té  kivo
nu lt a  tem etésre. Az indóháznál a megyei és városi ható 
ságok dr. Török A lbert alispán vezetésével sorakoztak fel. 
o tt vo ltak  a  törvényszék, az állam i hivatalok, ipartestü letek  
képviselői, a  helyi értelm iség. A R eform átus K ollégium  te ljes 
diáksága és tan ári k a ra  is m egjelent. A tűzoltóság díszöltö

zékben vonu lt ki. A városi, a  polgári és a  tűzoltózenekar, a 
kollégium i énekkar, valam in t egy cigányzenekar az alkalom
hoz illő szám okat ado tt elő. A  koporsót gyászkocsira helyez
ték át, s u tán a  a  búcsúbeszédek következtek. Az első szónok, 
S ándor József az EMKE há lá ján ak  és gyászának adott kife
jezést, felsorolta O rbán eddigi négyszeres alapitványtevését, 
m elyeket most a végrendelet koronáz meg. Befejezésül a cser
gyopár koszorút a  ra v a ta lra  helyezte. D em eter Dénes helyet
tes polgárm ester a  város, M iskolczy K ároly ügyvéd pedig a 
függetlenségi p á r t  helyi tagozata nevében búcsúzott és ko
szorúzott.

Gyászzene hangjainál felsorakozott a m enet: a reform átus 
kollégium i diákság — gyászkocsi — a halo tt fivérei: Ottó és 
Bódog; sógora: U grón Lajos; legközelebbi bará tja : dr. O ttó
ban N ándor — kocsik hosszú sora. D élelőtt tíztől Szombat
falván á t déli 12-ig ta rto tt az utolsó út. Végig a zenekarok 
gyászindulókat játszottak , a lakosság pedig sorfalat állt. Szej- 
kén, O rbán Balázs b irtokán, az á lta la  kiépíteni kezdett fü r
dő főépülete elő tt helyezték el a ravatalt. Török Sámuel 
szentm ihályi un itá riu s esperes m ondott im át, m ajd  Lőrinczi 
István  kénosi pap gyászbeszédet. Végül Ugrón Gábor vett bú
csút a hű  baráttó l, igaz bajtárstó l. A Polgári Dalegylet gyász
éneke m elle tt a koporsót abba a nem  teljesen befejezett k rip 
tába helyezték, am elyet O rbán Balázs 1883. decem ber 12-cn 
elhuny t édesanyja szám ára ép ítte te tt. A tem etés u tán  Celesz- 
ta  bárónő testvéreivel szejkei o tthonukban fogadta a tordai 
küldöttséget és a további részvétnyilvánítókat.

A tem etés u tán  még egyetlen m ozzanat m aradt, am ire a 
sa jtó  odafigyelt: a  végrendele t felbontása, közzététele. E rre 
a  tem etést követő napon, áp rilis 22-én kerü lt sor az EMKE 
központi irodájában . „A m int egész életem  küzdelem  volt a 
jóért, az igazságért, a haza üdvéért, s am iként életem ben so
ha se kerestem  önfeláldozó odaadásom ért az öntudatnál más 
ju ta lm at: akkén t m ár csak a  következetességért is oda kell 
törekednem , hogy halálom ból is ném i haszon háram oljék e 
szegény m agyar hazára, am elynek egész életem  tevékenysé
gét szentelém “ — kezdődik a  16-án kelt végrendelet. Az el
osztás m ódját így indokolja: „földi javaim  egy részét, azt a 
részét, am ely  leginkább szerzeményem, a  hazai közművelődés 
és a  faj-m egm entés o ltá rá ra  szentelem . Én családdal nem  lé
vén m egáldva, a m agyar népet tekin tem  családomnak, s azt 
is kívánom  főörökösöm mé tenn i; m íg más részről a testvéri 
szeretet adó já t sem kívánom  m egtagadni azon testvérem től, 
ki a rra  rá  van szorulva, s ki gyerm ekei á ltal családunk to 
vább fo ly ta tására  h iva tva  van “. így  lesz Orbán Bódogé Szej- 
ke fürdő és a szom batfalvi házas telek, azzal a kikötéssel, hogy 
a jövedelem ből évente 200—200 forintot kell fizetnie az EM- 
KÉ-nek és a székelykeresztúri U nitárius G im názium nak, míg 
m indkét összeg 4000—4000 fo rin tra  nő. Celeszta bárónőre, hú 
gára kéziratait, ingóságait hagyja, s lelkére köti a k rip ta  be
fejezését. A 3000 forin to t érő tövisi te lek  a  hozzá tartozó er
dővel lesz az EMKÉ-é. A sa jtó  kissé m eglepetve szerez tu 
dom ást a végakaratró l, nagyobbnak h itték  a vagyont, s töb
bet v á rta k  az EMKE részére. O rbán Bódog perre l tám adta 
m eg a járadék-fizetés irán ti kötelezettségét, s vagy húsz évi 
perlekedés u tán  a m eghagyott összeg fele körül egyezett ki 
a két haszonélvezővel.

A tem etés u tán  a kolozsvári lapok  m ég vissza-visszatérnek 
O rbán Balázs a lak já ra  egy-egy m éltatás, anekdota erejéig. A 
26-i szám ok közlik Bénél F erenc felhívását, hogy azok, akik 
egy O rbán-em lékünnepély szervezésében részt vennének, je len t
kezzenek nála. Meg is a laku l egy előkészítő bizottság, mely 
elhatározza egy em lékfüzet m egjelentetését. Az Erdélyi H íra
dó 30-i szám ában Boros György e felh ívása olvasható: Orbán 
Balázs „em lékének hódolva, az irán ta  érzett tiszteletből az 
U nitárius Közlöny k iadóhivatala elhatározta, hogy a lap jú 
niusi szám ával egyidejűleg egy em léklapot fog kiadni a bol
dogult rövid  életrajzával és fénynyom atú külön álló arcké 
pével és ném ely  bará ta i em léksoraival együtt“. „Abban az 
esetben, ha az em léklap költségein felül is lesz bevétel, egy a 
Székelyföldön felállítandó O rbán-em lékre meghozni az áldo
zatot hazafias kötelességünknek fogjuk ism erni.“

A kis füzet Orbán Balázs em léke  címmel Boros György 
szerkesztésében m ég a nyár elején m egjelent, sőt második 
kiadás is készült belőle. Több m in t 20 cikke, visszaem léke
zése ma m ár forrásértékű. A rról nincs h írünk , hogy a te rve
zett em lékünnepélyre sor került-e.

Az O rbán-em lékm ű fe lá llítása  Boros Györgyön kívül Pap 
Mózes székelykeresztúri gim názium igazgatót is foglalkoztatta, 
gyűjtö tt is e célból. Ügy látszik, Celeszta bárónő nem  sokat 
törődött a szejkei k rip tával, m ert az rövidesen om ladozni kez
dett, úgyhogy O rbán Balázs, édesanyja és unokanővére csont
ja it új koporsóba téve 1921. jún ius 19-én a k rip ta  elé a földbe 
helyezték. Csak 1932-ben sikerü lt ezt a sírhelyet egy Haáz F. 
Rezső tervezte kopjafával m egjelölni.

O rbán B alázsról a M agyar Tudom ányos Akadém ia, a M a
gyar T örténelm i T ársu la t és az EMKE is ülésen em lékezik 
meg. A  Történelm i T ársu la t Jak ab  Eleket kéri fel egy részler 
tes O rbán-em lékbeszéd kidolgozására. E nnek több m in t 50 
lapnyi szövege a Századok 1891-es évfolyam ának három  fü
zetében je len ik  meg. M áig is a  legtöbb O rbán B alázsra vo
natkozó ad a to t innen  ism erjük.

O rbán Balázs utolsó ú tja  szem léletesen bizonyítja, hogy 
száz évvel ezelőtt nagyon is tisztában volt m ind a főváros, 
m ind pedig E rdély  m agyarsága azzal, hogy k it vesztett el. 
A kkor még a nap i po litika is fokozta nevének visszhangját. 
Ma elsősorban ú jra  k iado tt m űvei kell hogy tovább éltessék 
em lékezetét. (Felhasznált lapkollekciók: B udapesti H írlap, 
Egyetértés, Ellenzék, E rdélyi H íradó, Fővárosi Lapok, Ko
lozsvár.)
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OCTAVIO PAZ (Mexiko)
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E G Y  K Ö L T Ő H Ö Z

— M uzsika és kenyér, bor és tej, szerelem  és álom : in 
gyen. Az egym ást szerető ellenfelek forró, halálos ölelése: 
m inden sebből fo rrás fakad. Jó l kiélezik fegyverüket a b a 
rátok, készen a végső párbeszédre, egy életre  szóló halálos 
párbeszédre, ö sszeb ú jt szerelm esek haladnak  az éjben, egy
m ásba o lvad t csillagok és testek. Az em ber táp láléka az 
em ber. A tudás az álom nál, az álom  a te ttné l nem  különb. 
A költészet lángra  lobban to tt m inden verset. Véget értek  
a szavak, véget a képek. M ivel nincs többé különbség név 
és tá rgy  között, néven  nevezni annyi, m in t alkotni s kép
zelni, v ilág ra  jönni.

— Egyelőre ragadj kapát, elm élked j, légy pontos. Pengesd 
le tenm agad árát s ve d d  jö l a béred. Szabad pillanataidban  
legelj a felfúvódásig: vég te len  újság-legelő n yú jtó zik  előt
ted. Vagy esténkén t borulj á ju ltan  a kávézó asztalra, poli
tiká tó l dagadton kilógó nye lvve l. Hallgass vagy hadonássz: 
egyre m egy. Valahol im m ár íté le tet hoztak fölötted. N incs 
kibúvó, am ely ne a becstelenségbe vagy a vérpadra veze t
ne: á lm aid tú l tiszták, sz ilárd  bölcseletre van neked szük
séged.

H I M N U S Z  A R O M O K  K Ö Z Ö T T

ahol a ta jtékzó  szicíliai tenger . . .
Góngora

ö n m a g á t koronázva, to llá it terjeszti a nap.
Éles, sárga kiáltás,
hévíz forrása , p ára tlan , jótékony
ég közepén!
P illana tny i valóságukban a látszatok oly csodásak.
A tenger p a rtra  tör, 
tapad  a szirtekre, csillogó pók, 
lilásan  ragyog a hegy sebe; 
néhány szál kecske kő n y ája t alkot;
a ran y to jásá t a nap  le ra k ja  s kereket old a tenger fölött. 
M inden Isten.
Töredezett szobor,
fén y m a rta . oszlopok,
élőhalo ttak  v ilágában  eleven romok!

Éj borul Teotihuacánra.
A piram is te te jén  m arih u án á t szívnak a srácok, 
reked i g itárok dalolnak.
M iféle fű, m iféle életvize ad nekünk  ú j életet?
Hol ássuk  ki a szót,
az arány t, melyj irán y ít him nuszt és beszédet, 
táncot, várost és m érleget?
A m exikói dal du rva szitokban tö r eló, 
színek kihunyó csillaga, 
kapcsolat k ap u já t bezáró kő.
M egvénült földszagú a föld.

A szem lát, a kéz tap in t.
I t t  egyném ely dolog is elég: 
fügekaktusz, tüskés korallgöm b, 
több csuklyás füge, 
feltám adás ízű szőlő, 
kagyló, szilaj szüzesség, 
só, sa jt, bor, m a d árlá tta  kenyér.
B ronzbam a bőre m agasából szigetlakó nő tek in t reám , 
fénybe öltözött karcsú  székesegyház.
Sóhalmok, a parti zöld fenyők felé 
bárk ák  fehér v ito rlá i haladnak.
Tem plom ot em el a fény a tengeren.

New York, London, Moszkva.
B orostyán-kísértetekkel lepi el a pusztát az árnyék, 
a borzongás imbolygó növényzetével, 
r itkás bolyháival, patkányok  seregével.
I tt-o tt sápadt n ap  didereg.
Polüphém osz ásít s könyököl hegyekre, m elyek városok

voltak  valaha.
A lant, a sírgödrök között em bernyáj vánszorog.
(K étlábú háziállatok, húsuk  
— a legújabb vallási tila lm ak  ellenére — 
igen kedvelt a gazdagok körében
A köznép nem rég m ég tisz tá ta lan  á lla tn ak  ta rto tta  őket.)

Szépet látn i, é rin ten i naponta.
Zümmög a fény, dárda és szárny.
A te rítő  bo rfo ltja  vérszagú.
A k ár a korall ágait a  vízben, 
az élő percben k itá rom  érzékeim et; 
sárga összhangban te ljesü l a pillanat, 
ó, délidö, percek töm ötten  hajló  kalásza, 
örökkévalóság kupája!

G ondolataim  szerteágaznak, kígyóznak, összegabalyodnak, 
ú jra  kezdődnek,
végül m egtorpannak, ak á r a folyók, m elyeknek nincsen

torkolatuk.
vérde lta  alkonyatnélküli nap alatt.
Végül is m indennek  ebben a  holtvízben kell elm erülnie?

Nap, göm bölyű nap,
fénylő narancs huszonnégy gerezddel,
s m indahány  egyazon sárga édességtől duzzad!
Az érte lem  végül te s te t ölt, 
k ibékül a ké t ellenséges fél, 
s tuda t-tükör olvad, 
kút lesz belőle, m esének forrása:
Em ber, képek sudár fá ja ,
szavak, am elyek virágok, gyümölcsök, cselekedetek.

I T T

Lépteim  ezen az u tcán 
V isszhangoznak

A m ásik  u tcán
A honnét

Lépteim et hallom  
A m int ezen az u tcán  m ennek 
Ahol

Csupán a köd való.

H I M A C H A L  P R A D E S H B I Z O N Y O S S Á G
L áttam
a gyám falak  lábánál 
szétfutó lá th a tá rt 
(Porladó lókoponyában 
szorgoskodó m éhrajt)

L áttam
A m egkövült szédületét 
F üggőkertjét a fu lladásnak  
(Csíkos pillangót 
illa tb a  szédülten  m ereven)

Láttam
A bölcsek hegyét
Hol sasokat tépáz a szél
(K islányt s vénasszonyt cipelni csontjukban
e hegynél súlyosabb terhet)

A mi (kopasz vo lt s pocakos) 
civilizációnk a leeeg- 
(zsíros) ősibb

(sáfrányszín köpenye 
lángnyelvként im bolygott)

a világon!
(a kecskeösvényen)

Szent
(és sa ru ja  a száraz 
fenyőtűpárnán  csoszogott)

Föld ez:
A V ódáknak (m intha kísértet)

fö ld je . . .
(lépkedett volna.) Az em ber itt 
(m utatóujjával)
ötezer évvel ezelőtt (határozottan)

kezdett
(m utatta nekem  a pandit)

gondolkodni. . .
(a H im aláját

bolygónk harm adkor! 
legifjabb hegységét.)
5 láto tt, hallo tt, elkövetett
apró  u tá la t:
K eselyük lakom ája.
A nnyit ettek , hogy föl sem szállhatnak. 
Közeli szirten
szárnyszegett sas v á r  
kevés dögm aradékra.

Ha való e lám pa 
fehér fénye, ha való 
az író kéz, való  vajon  
a szem, mely az írást nézi?

A m it mondok, sem m ivé foszlik 
egyik szótól a m ásikig.
S tudom , k é t zárójel közt 
Élem  az életem.

A M Á S I K
A rcot tá lá t ki m agának.

Mögötte
Élt, halt s tám ad t föl 
Szám talanszor.

A rcát ma 
Eme arc ráncai borítják .
Az ő arcának  nincs arca.

V É N A S S Z O N Y  S Í R F E L I R A T A
A családi sírboltba tem ették  
S a m élyben rem egett a por,
Az, mi férje  volt:

Az élők
Öröme

A halo ttak  bánata.

F A L U

A kő idő
A szél

Szélnek századai
A lombos fa idő

Kő az em ber
A szél

M agába száll s a kő nap ján  
A földbe tá r

Nincs víz a szem mégis ragyog

ASZTALOS LAJOS fordításai
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A nagpuri b a rris te r  a kü lfö ld it elkap ja 
a  dak bungalow  gang ján  s m ézédes angollal 
korty ita lt, kosám yi kertjében  te rm ett szilvát,

térképet,
currys reggelit k ínál, szavahihető h íreket suttog, 
házának erké lyé t a ján lja , ahonnan  csodás 
a  k ilá tás  . . .  F erde szemmel nézi asszonya, 
h ind i nyelven szitkokat dünnyög.

Kevés friss levegőt szívni
vagy m eglesni a csöndes pillanatot,
m ikor a félhold való
ban  fehér s a nap még
m indig nap, előjön a kis öreg
pár. Felélénkülnek.
rovarok  mohó szenvedélyével élednek: 
e ljö tt a vádaskodások órája.
Csörgője száraz m agoknak.
A klub udvarán  h a t eukaliptusz 
fuldokol a ragacsos fényben, 

három  angol, ki tú lé lte  a b ritish  raj-o t 
cricket meccsről vitáz egy szikh-kel, 
h indi vénasszonyok bridzseznek, 
sw eeper mossa guggolva a lépcsőt, 
aztán odébb áll („Párizsban felgyújto tták  
a tőzsdét, kapitalizm us tem plom át“), 

fenyőktől feketéll a domb.

P or és m adárvijjogás 
a forró estében.
Én e gyatra sorokat rovom.

K iem elés a költőtől 
barrister — ügyvéd
dak bungalow  — kerti házacska (pihenőház) 

curry  — indiai fűszer  
british raj — brit uralom  
szikh  — a X V . században kia laku lt indiai 

katona-szekta, annak tagja 
sw eeper — altiszt, szolga

OCTAVIO PA Z (1914-, M exikóváros) mexikói apa és spa
nyol anya fia. G yerm ekkorát M exikóban töltötte. A M ária- 
rend  kollégium ában kezdi tanulm ányait, m ajd  az állam i 
gim názium ban érettségizik. Az A ranyszázad klasszikusai és 
a 27-es nem zedék költői k  itik  fel érdeklődését a  költé
szet iránt. 1937-ben részt vesz az antifasiszta írók  spanyol- 
országi találkozóján, egy évvel később m enekült spanyol 
írókkal létrehozza a T aller (’M űhely’) cím ű folyóiratot. 
1944-ben a G uggenheim -alapítvány ösztöndíjasaként az 
Egyesült Á llam okba utazik. I tt  a  M iddlebury egyetemen 
ad  elő. 1945-ben francia  szürrealista  költők, köztük Breton 
és P eret m eghívására F ranciaországba látogat, s évekig ott 
is m arad. 1955-ben k ísérleti színházi csoportot szervez. Dip
lom áciai szolgálatot vállal, 1962-ben M exikó indiai nagy
követévé nevezik ki. 1968-ban a m exikóvárosi Tlatelolco- 
téri d iák tün te tés véres elfo jtása elleni tiltakozásképpen le
m ond nagyköveti beosztásáról. Évek m úlva té r  vissza ha
zájába, s akkor k iad ja  a P lu ra l ('Többesszám’) című fo
lyóiratot. Irodalm i tevékenységét egy ideig m egosztja a 
H arvard  egyetem en ta r to tt előadásaival.

S zürrealista költőként kezdte, de m ár akkor a rra  tö re
kedett, hogy m indinkább  a sa já t hangján szóljon. Ennek 
az ú tkeresésnek egyik sajátossága az a közvetlenség, am ely- 
lyel az em beri lé t kérdéseit érin ti (időlegesség. az általa  
előidézett szorongás, a  lé t sokoldalúságának a  szükségessé
ge, a kapcsolatterem tés nehézségei, az elidegenedés, a ne
hézségek elől az erotika irányába te tt kitörési kísérletek 
stb.). Költészete híven tükrözi utazásait, hosszas külföldi 
tartózkodásait (pl. indiai gondolkodás, mítoszok és m on
dák). T anulm ányíróként is jelentős.

Főbb m üvei: L ibériád  bajo palabra (’Szabadság, ha igaz’, 
1935 és 1957 között k iado tt verseinek gyűjtem énye), El la- 
berinfo de la soledad (’A m agány útvesztője’, tanulm ányok, 
1950), La cstaciőn v iolenta (’Dühöngő évszak’, versek, 1958; 
ebben je len t m eg egyik leghíresebb verse, a P iedra de sol,
Napköve). Salam andra (1962), Viento entero (’Teljes szél’, 
versek, 1965), L adera este (’K eleti le jtő ’, versek, 1968), 
Poemas (1935 és 1975 között m egjelent összes költem ényei, 
1979) stb. (A. L.)



HERMANN GUSZTÁV

Két iskola
szellemi
műhelye

U dvarhelyen  a  haladó  korszellem m el in 
kább  lépést ta rtó  R eform átus Kollégium  nö
vekedett-em elkedett gyorsabban, s tö ltö tt be 
je len tős szerepet a  város szellemi életében. A 
X V I—X V II. század fordulójátó l lé tében is fe
nyegete tt jezsu ita iskola azonban a  XVII. szá
zad közepén S ám bár M átyás kezén újból fel- 
virágzott. Sám bár harm incéves korában, 1647- 
ben, a g ráci bölcsészettudom ányi, m ajd  h it- 
tudom ányi k a r  elvégzése és doktorrá avatása 
u tá n  k erü lt a székelyudvarhelyi rezidenciára. 
Ú jjászervezte az iskolát, am elynek 1650 tá 
já n  hajléko t is em elt. (1909-ig folyt tan ítás 
benne.) U dvarhelyi tartózkodásának évei a la tt 
az  alkotóképesség te ljében  levő, te rm ékeny és 
képzett hitv itázó  ha to tt a város szellemi éle
tére. H eves h itv itá iró l ír ja  Lakatos István : 
„V ád alá  helyezték kiváló  buzgalm áért, am ely 
főképpen akkor tű n t ki, am ikor dicsőséget 
a ra tv a  v itázo tt a kálv in ista  ere tnek  hitszónok
kal és egyben esperessel an n ak  tu la jdon  tem p
lom ában  . . .  am inek lá ttá ra  a katolikusok 
m egerősödtek h itükben, az eretnekek pedig 
nagyon sokan té rtek  meg.“

1653-ban II. Rákóczi György névre szóló fe
jedelm i parancslevele — halálbüntetés terhe 
m elle tt — k iu tasítja  S ám bárt Erdélyből. 1654- 
ben  az udvarhely i kato likus egyházközség azon 
tag ja it, ak ik  befogadták az üldözött pátert, 
országgyűlés elé idézték. M enekülésének tö r
tén e té t Szeles János udvarhely i k rón ikája  örö
k íte tte  meg: „Híres volt m ár p á ter Z sám bár 
m ind  a páp istáknál, m ind a reform átusoknál 
a  h it dolgairól könyveinek ír á s á é r t . . .  L en
gyelfalvi Nagy O rbán Elek aki tudván  való
ban  a dolgot, p. Z sóm bárt L engyelfalvára 
h ív ja, onnan  boros hordóba zá ra tía tva  Ko
lozsvárra küldi, s úgy a reá következő csú
folódástól m egm enti.“

S ám bár udvarhelyi h itv itáiró l írásos doku
m entum  nem  m arad t fenn. Müvei nyom tatás
ban  Erdélyből való m enekülése u tán  je len 
tek  meg. Legjelentősebb az először 1661-ben 
k iado tt Három idvösséges kérdés című. E n
nek  a lap ján  alko thatunk  képet arról, hogy 
m ilyen szónoki fogásokkal, fordulatokkal, az 
értelm i-érzelm i ráh a tás  m ilyen eszközeivel 
igyekezett h íveit befolyásolni.

G ondolatvezetése látszólag nagyon szilárd 
logikájú. De ha állításai és következtetései 
mögé nézünk, kiderül, hogy prem isszái h a
m isak vagy teljesen  m egalapozatlanok. A n
n a k  bizonyítására például, hogy a katolikus 
h it  az egyetlen igaz h it, így érvel: „Valam i az 
első m agvetés u tán  az Isten  földébe vettetik , 
az m erő konkoly és ham isság: Chrisztus m ond
ja ; De a L u tte ris ta  és C álvinista vallás az az 
első m agvetés u tán  v e tte te tt az Isten  földi
b e . . .  T ehát a L u tte rista  és C álvinista val
lás m erő konkoly és ham isság.“ Az ilyensze
rű  m egalapozatlan következtetéseknek se sze
ri, se száma. Tételeit igen gyakran egy-egy 
k irag ad o tt bib liai idézettel tám asztja  alá. Leg
többször a lényeges kérdést m egkerülve a lé
nyegtelenből von le általános érvényű konklú
ziót. Sokszor az ellenfél á llítá sa it eredeti je 
len tésükből k iforgatja. Mosolyt fakasztó az az 
érvelése, am ellyel a p ro testánsok  anyanyelvi 
igehirdetésével szem ben a katolikus egyház 
la tin  nyelvűségét védelm ezi: „Sz. P ál m ond
ja : A gyülekezetben igyekezzetek préd ikáln i, 
és az idegen nyelven való szólást meg ne t i l t
sátok. De a L u tte r és C álvinista p réd iká to 
ro k  anny ira  tiltják , hogy éppen el is bolon
d íto tták  a kösséget, úgy m eggyűlöltetvén a 
d eá k  szót a tem plom ban, m intha Isten  nem  
tu d n a  deákul.“

S ám bár stílusa lendületes. K edveli a gon
dola to t és érzelm et megmozgató költői k é r
dést. A gorom ba, útszéli hangnem  sem ritk a  
nála : „Oh záp-tyúkm onyák, ti tan ítjá toké az 
tyúk ja itoka t?  . . .  Oh fe je tlen  lábságok fő pász- 
to rság  nélkül, és köte tlen  söprűk, u tálatos 
visszálkodással te ljesek .“

A Három idvösséges kérdés első k iadásá
n a k  van  egy feljegyzésre méltó udvarhelyi 
vonatkozása. Az irodalom történet úgy tud ja , 
hogy egyetlen m egm aradt példányát a kör- 
m öcbányai ferencrendiek  könyvtárában  őr
zik, ho lo tt a Székelyudvarhelyi Tudom ányos 
K önyv tárban  (a volt kollégium i gyűjtem ény) 
m eglévő példány  is az 1661. évi nagyszom bati 
k iadásból való.

S ám bárró l ir ja  Bőd P é te r a M agyar A the-  
n asban : „forognak elő m ost is holm i apróság 
könyvecskék az ő neve alatt; am elyből ak á r
ki is igen kevés épü lete t vehet, hanem ha m ást 
vagdaló, mocskoló form ulácskákat ta n u l . . . “ 

S ám bár kényszerű távozása u tá n  a ta n in té 
zet ú jb ó l lehanyatlo tt.

1686-ban Scherfenberg császári tábornok 
osz trák  csapatok élén bevonult Erdélybe. 1687- 
ig a fejedelem ség legnagyobb részét m egszáll
ták. A H absburg-uralom  E rdélyre való k ite r
jedése nyom án a jezsuita rend  szerepe m eg
nőtt. A bécsi u dvar m inden eszközzel tám o
gatta  őket abban, hogy rendházaikat és isko
lá ik a t m egerősítsék.

A X V II. század végén ism ét újjászülető  ud- 
varhelvi iskola igazgatója és egyben a ren d 
ház főnöke (1689—1690-ben) Szárhegyi M i
hály  volt. <5 fek te tte  fel 1689-ben a gim názium

Részlet a tragikus hirtelenséggel e lhunyt jeles  
tanár hátrahagyott m onográfiájából

anyakönyvét, az A lb u m  G ym nasii U dvarhely-t. 
U tóda Z inder A ndrás (1691—1694). Neki tu 
la jd o n ítják  az A lbum  43—49. oldalán  ta lá lh a 
tó hely történeti összefoglalást a Thököly ve
zette függetlenségi mozgalom székelyudvarhe
lyi hatásáról.

Az udvarhelyi jezsuita rendház a katoliciz
mus erős székelyföldi központjává növekedett. 
K áldi György (1695—1700) m űködése k itünően 
érzékelteti a jezsuiták  h itterjesztő  tevékeny
ségének m éreteit és fö ldrajz i-terü leti k ite r jed t
ségét. A  középkori fra tern itások  m in tá já ra  az 
egész Székelyföldet behálózó hitbuzgalm i tá r 
su la to t lé tesített Congregatio Agóniáé Jesu  
C hristi néven. A társaság  kéziratos könyvét 
K áldi ra jza i és keze írása ny itja  meg. Je llem 
ző, hogy a rajzok  u tán  az uralkodó család 
tag ja inak  je lm ondatait jegyezte be. A K áldi- 
kódex  további lap jain  1695-től 1815-ig váro 
sonként és községenként bevezették a tagok 
nevét, m ajd  1826-tól tovább fo ly ta tták  a be
jegyzéseket.

Az iskola m űködéséről, tanrendszeréről, n é 
pességétől az A lbum  G ym nasiiból sok m in
den t m egtudhatunk. 1735-ig csak négy gim ná
zium i osztállyal működött. 1689-ben az album  
a következő klasszisokat sorolja fel: syntaxis- 
tae, gram m atistae, principistae, parvistae. 
N yilvánvaló, hogy ebben az időszakban az 
udvarhely i iskolában csak a g ram m atikai cik
lus befejezéséig ju to ttak  el a diákok. (Ez a 
Ratio S tudiorum  szerin t a középiskolának csak 
az alsó fokozatát jelenti.) 1736-tól az osztá
lyok szám a kettővel növekedett. Az osztályok 
megnevezéséből kitűnik, hogy még ebben az 
időszakban sem  épült ki te ljesen  a középis
kola, hiszen a jezsuita középfokú ok ta tást zá
ró reto rika i osztályok hiányoztak. A felsorolt 
ha t osztály egyike előkészítő rendeltetésű.

A Ratio S tudiorum  tan terve a X V III. szá
zadban m ár nem  felelt meg a kor igényei
nek, követelm ényeinek. 1735-ben más diszcip
lín ák at is bevezettek. 1781-től ism erjük  az 
udvarhely i iskolában (is) használt tankönyv
vek jegyzékét. A gram m atikai osztályokban 
m ár á lla ttan t, történelm et, földrajzot, növény
tan t, szám tant, kőzettant, a hum anitás osztá
lyokban az előbbieken kívül a retorika, a fizi
ka, a logika alapelem eit is tan íto tták .

V alam ely iskola tekintélyét, h írnevét főkép
pen tan ára i adják. A katolikus középiskoláról 
fennm arad t feljegyzések (elsősorban az Al
bum  G ym nasiiban) 1689-től 1735-ig évenként 
három , 1736-tól 1739-ig négy, 1740-től a X V III. 
század végéig á lta lában  öt-nyolc ta n á r  nevét 
őrizték  meg. A jezsuiták  tan ára ik  képzésére 
különös gondot fordítottak. Iskoláikban csak 
az tan ítha to tt, aki a középiskolai ciklus be
fejezése u tán  elvégezte a három éves bölcsé
szeti tanfolyam ot, és a négy éves idő tartam ú 
teológiai karon legalább három  évet. U tána 
két évig m agántanulással kellett ism ereteiket 
gyarap ítan iuk  azoknak, ak iket tanári szolgá
la tra  kiszem eltek. A tan ári m unkára való  m a
gánfelkészülés időszakában előadásokat is hall
gato tt a jelölt, s részt kellett vennie ny ilvá
nos vitákon is. Ez a m agyarázata annak, hogy 
az udvarhelyi kis rezidencia m ellett működő 
iskolában is sok kitünően képzett tanítóm es
te r  bukkan t fel, köztük szinte évenként olyan 
is, ak it a m agyar irodalom -, illetve tudom ány- 
tö rténet is ny ilvántart.

A XVIII. század folyam án U dvarhelyen is 
m unkálkodó tanárok  közül csak azokat so
rolom itt fel, ak ik  bejegyezték nevüket iroda
lom- és tudom ánytörténetünkbe. Ím e a név
sor szolgálatuk időrendi sorrendjében: D irner 
Tóbiás, Csernovics Ferenc, Gyalogi János, 
H edri A ntal, P ata i András, Sálbeck M ihály. 
Balogh József, Okolicsányi Elek, Berzeviczv 
János, Sálbeck Ferenc, B öjthy A ntal, Székely 
László, K náll Kér. János, Iliéi János, K ará
csom Ignác, Nagy Kér. János, Lestyán Mó
zes, H aller József.

Többségük nyilvánvalóan hittudom ányi, 
egyháztörténeti, filozófiai-teológiai m unkák 
szerzője. De nem  kizárólagosan. H edri A ntal 
például fö ldrajzi és történelm i, Csernovics 
Ferenc, Gyalogi János, Okolicsányi Elek tö r
ténelm i tárgyú m űveket alkottak. Csernovics 
az erdélyi fejedelem ségről, Gyalogi A ttila ki
rályró l írt. Az utóbbi a történelem  ürügyén 
korának időszerű politikai fe ladatára  is figyel
m eztet: az 1738-ban íro tt és Gyulaffy László 
udvarhelyszéki főbírónak aján lo tt m üvében a 
székelyeket — szerinte a hunok u tódait — a 
török elleni háború ra buzdítja.

K öltő is bontogatta szárnyait az udvarhelyi 
rezidenciában: Nagy Keresztély János. Iliéi 
János, két szom orújáték és egy három  felvoná- 
sos farsangi v íg já ték  szerzője és egy tragédia 
fordítója. Legsikerültebb m űve a Tornyos Pé
ter  cím ű farsangi já téka, am ely M oliére í r 
hatnám  polgárára em lékeztet, de a környezet 
és az alakok jellegzetesen hazai világot idéz
nek. A kom édia k itűnően példázza, hogy m i
kén t alakul át, m iként provincializálódik a  h a 
zai viszonyok között a francia klasszicizmus.

Lestyán Mózes az utolsó jezsuita rendházfő- 
nök és iskolaigazgató egyháztörténeti m unkák 
m agyarításán kívül 1753-ban (U dvarhelyre való 
érkezése előtt) la tin ró l m agyarra fordíto tt egy 
színpadi m űvet Egyiptom i József, azaz M enny
országnak útja , m elyet ú jít az ártatlanság  
címmel. P rológusában em líti Salam on  című 
„tanódai d rám á já t“ is. Ez a mű nem  kerü lt 
elő.

I tt té rek  ki a diákszínjátszásra. M indeddig 
nem  bizonyítható, hogy L estyán vagy még ko
rábban  rendtárs-elődei rendeztek-e — jezsui
ta  szokás szerin t — itt is színpadi já tékokat 
a X V III. században. Feltételezhetően igen, h i
szen m ár a Ratio S tudiorum  leszögezte, hogy 
a rend  iskoláiban fel kell karolni a latin  nyelv 
gyakorlásáért, a társalgásban való ügyesedé- 
séért, a közönség eszm ei-hitbeli befolyásolásá
ért az oktató  jellegű színjátékokat. Az bizonyos, 
hogy a jezsuiták Székelyudvarhelyen sem 
m ondtak le a passiójátékokról. H erm ányi Die
nes József N agyenyedi D em okritusának  két 
anekdotája a bizonyíték rá. Az egyiknek maga 
a szerző a hőse, aki etym ologista korában 
(1711-ben) egy nagypénteken felm ent a kato
likus tem plom ba, „m időn a jézsuiták K risztus 
szenvedéseit ki akarták  kom édiázni“. A m ásik 
anekdotának egy csizm adialegény a szereplő
je, ak it „tanuló  korában az udvarhelyi jézsui
ták  egy nagypénteken a theátrum on felfeszí
te ttek  vo lt“.

A X V III. században a jezsuita páterek  több
sége la tin  nyelven irt. Szép számmal akad
nak  azonban m agyar nyelvű alkotások is. 
M agyarul (is) ir t P ata i András, Gyalogi J á 
nos, Berzeviczy János, B öjthy (Böjté) A ntal, 
Székely László. M unkáik többsége h itv ita ira t 
vagy prédikáció, illetve halo tti beszéd.

Jó  néhány m ű az udvarhely i rendházban  író
dott, ugyanis alkotója az írás elkészülésének, 
illetve m egjelenésének évében itt  tartózkodott. 
Gyalogi könyve kapcsán B iró Lajos még azt is 
feltételezi, hogy a helyi rendház könyvnyom ta
tó m űhelyében készült.

H aller József 1773-ban távozott U dvarhely
ről. Négy évvel később kéziratban  m arad t 
dolgozatot ir t Voltaire filozófiájáról. Ez a 
kéziratos könyv is jelzi, hogy a jezsuita ren d 
házakban ism erték  a kor leghaladóbb bölcse
lőinek alkotásait, m égpediglen fellépésükkel, 
illetve m űveik m egjelenésével egyidoben vagy 
csaknem  egyidoben. A jezsuiták  nem zárkóz
tak  el m ereven a kor ú j eszmei áram lata inak  
m egism erésétől és tanulm ányozásától. Az egye
tem éről híres Nagyszombat, az ellenreform á
ció felső-m agyarországi központja közvetett 
kapcsolatban á llo tt a katolicizm us legerősebb 
központjaival. A barokk korban nem egyszer 
próbálkozott a rend egyeztetni filozófiai fel
fogását az új eszmei mozgalm akéval. Bizony
ság rá, hogy a XVII. század végén és a XVIII. 
század elején a nagyszom bati központot á t
já r ja  „a m agyar stoikus nyáru tó“ filozófiája. 
Az ez idő tá jt N agyszom baton tanuló vagy ott 
szolgálatot te ljesítő  szerzetesek valam ennyien 
k jiá rták  a  lélekism eret, a  lélekfegyelm ezés is
koláját. M egism erkedtek még a kartéziániz- 
m ussal is, s á tve tték  belőle azt, ami nem m on
dott e llen t a dogm áknak, ami beilleszkedett 
szem léletükbe; otthonosak Leibnitz, az új te r
m észettudom ányok, a fö ldrajz terü lethóditá- 
sainak világában, s e lju tn ak  a  barokk  racio
nalizm us m egközelíthető, veszélytelen határáig. 
A XVIII. század folyam án m érték tartóan  
ugyan, de lassan alkalm azkodik, közeledik a 
nagyszom bati egyetem  is a felvilágosodás szel
leméhez. Az udvarhelyi rendházban  és isko
lában  dolgozó páterek  közül 1777-ig (ekkor 
költözött á t az egyetem Budára) valam ennyien 
N agyszom batban tanultak , s azután is bosz- 
szabb-rövidebb időt tö ltö ttek  ott. N yilvánvaló, 
hogy ta lálkozniuk kellett a „divatos“ filozó
fiai és teológiai gondolkodással.

A jezsuiták  felfogása szerit a tanárkodás 
században a székely anyavárosban szolgáló 
a tyák  között erdélyi születésű is alig akadt. 
M egjegyzésre érdemes, hogy Lestyán Mózest 
kivéve a többi páter egyhuzam ban 3—4 évnél 
több időt nem  tö ltö tt a székelyudvarhelyi ren d 
házban. A rend szerzetes-katonáit nagyobb köz
pontból kü ld ték  missziós ú tra , s onnan ism ét 
visszarendelték  erősebb rendházakhoz. D irner 
Tóbiás Nagyszombat, Bécs és Kolozsvár u tán  
érkezett U dvarhelyre, s innen egyenesen a ró
m ai Szent P éter-bazilika gyóntató-papi széké
be került. P ata i három szor szolgált Nagyszom
batban, kétszer Kolozsváron, egyszer-egyszer 
Besztercebányán és U dvarhelyen. Gyalogit 
négyszer kü ld ték  U dvarhelyre, s közben Ko
lozsváron négyszer, Nagyszombaton és M aros- 
vásárhelyen két-két ízben te lje síte tt szolgála
tot, de volt hitszónok és ta n ár Besztercebá
nyán, Szatm áron, Egerben, Budán, Pécsett és 
K assán is.

A jezsuiták  felfogása szerin t a tanárkodás 
nem  állás, hanem  a rendtagok kiképzése é r
dekében végzett átm eneti foglalkozás. Ez az 
egyik oka annak, hogy folytonosan v á ltják  egy
m ást a katedrán . M ár a Ratio S tudiorum  u ta 
sításként leszögezte, hogy a kiváló képességű

tanárokat és szónokokat nem  szabad hosszabb 
ideig egyazon helyen tartan i. Örökös mozgá
suknak ez a m ásik oka. Az állandó helyváltoz
ta tás és pozitív következménye: az ism eret- és 
tapasztalatgazdagodás szavatolja a jezsu iták  
műveltségét, tájékozottságát. A folytonosság
h iánynak azonban nyilván negatív következ
m ényei is voltak.

Tény, hogy a városi lakosság rokonszenvét 
nem  m indig sikerült elnyerniük. Időnként ha
tározottan  ellenszenv kísérte ténykedésüket. 
Szeles János megróvóan emlékezik példáu l 
Lestyán Mózesre, „a csíki paraszt nem zetség
ből való“, de „az úri rendekkel“ barátságot 
ta rtó  szerzetesre, aki csalt, fá t lopatott az if
júsággal, s „a köznépet tisztán a maga hasz
na kedvéért szerette, a vetés-kerteket m a rh á i
val, az erdőket a béreseivel p rédáltatta“.
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Közism ert az iskola szerepe a család vagy 
akár egy falu- vagy városközösség szellemi éle
tében. Különösen kisvárosokban jelentős. És 
főleg, ha kettő  áll egym ás mellett, vagy ép
pen egym ással szemben.

A régi iskola nem  volt az egész társadalom  
nézeteinek, szellem ének a megtestesítője, csak 
valam ely csoport, valam ely érdekközösség 
felfogásának volt a kifejezője. Székelyudvar
helyen a XVII. század utolsó harm adából — 
a kollégium alapítás u tán  — a két egymással 
szemben álló, egym ással szellemi csatát vívó 
tan in tézet m ögött egy-egy erős egyházi szer
vezet állt. Így a két iskola részese az ideológiai 
harcnak. Fontos tényező, hogy az iskola harci 
eszköze a tudom ány, am elynek fénye kiszivá
rog a vaskos kőfalak mögül, s világosságot 
gyújt a kisváros sivár világában. Ezért nem 
lehet mellőzni az iskolatörténetet a kisváros 
szellemi rajzából.

Sám bár M átyásék eredm ényes ténykedése 
a rra  késztette a  reform átusokat, hogy erősít 'ék  
pozícióikat. Nem véletlen, hogy Bethlen J á 
nos, Apafi fejedelem  kancellárja  alapítványá
val éppen az udvarhelyi triviális iskolának 
középfokú intézm énnyé való átalakításához 
te rem te tt anyagi lehetőséget 1000 aranyat k i
tevő adom ányával.

I. Apafi M ihály fejedelem  az alapító kéré
sére m ár 1671. feb ruár 20-án kelt rendeletében 
m egparancsolta: „az olyan tanulókat, kiknek 
testim onialisok leszen, hogy ti. a tisztességes 
tudom ányok tanulásában, nem  a jobbágyság 
kerülésében foglalkoznak, senki se m erészel
je háborgatni, sem benn a scholában, sem azon 
kívül.“

Hogy m ennyire megfontolt és céltudatos volt 
a kancellár am a döntése, hogy éppen a szé
kelyudvarhelyi iskolát em eli középiskolai rang
ra, mi sem bizonyítja jobban, m int az iskola 
alapszabályzata, melyet fia, Bethlen Miklós (a 
későbbi kancellár író), Udvarhelyszék főkapi
tánya te rjesz te tt az enyedi zsinat elé 1671-ben. 
A Canones scholae Udvarhelianae XI. cikke
lye leszögezi:

„Hogy a jezsuitáktól, k ik  ingyen tanítanak, 
és ingyen ártanak , msg ne győzessünk, meg- 
tilta tik , hogy ak á r a rector, akár a tan ítók  a 
közoktatásért, bárkitől, akárm iném ű vallású le
gyen, d ijt elfogadjanak.“
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Az iskola ügyeit a  gondnoki testü le t intézte, 
am ely  két világi férfiúból, az udvarhelyi re
fo rm átus eklézsia papjából, az egyházmegyéből 
vá lasz to tt k é t lelkészből és a B ethlen család 
egy tag jából állo tt. Az iskola fennállásának  el
ső időszakában m aga B ethlen Miklós képvisel
te  az alap ító  csa lád já t a  gondnokok sorában. 
1709-től a reform átus egyházi főtanács a ku
rá to ro k  közül k ihagy ta az egyházi képvisele
tet, m ivel gyakori vo lt a súrlódás a  rek to r és 
az iskola ügyeibe m indegyre beleszóló esperes 
között. 1745-ben az egyházi főtanács rendelete 
ú jbó l kim ondotta: „A gym nasium nak az ud 
varhelyszéki esperestő l m in t curatortó l de- 
pendeáln i, és cu rsua lisa it is ex debito felvenni 
van  szükség“.

Az iskola m űködésének alapelveit, a hatás- 
és jogköröket, va lam in t a kötelességeket a 
tö rvénynek  nevezett rendelkezések szabályoz
ták. Az a lap ítás évében  lejegyzett első a lap 
szabályzatot csonkán őrizte meg az iskola e l
ső jegyzőkönyve.

Ism eretes a  te ljes szövege az 1682-ből való 
Leges scholae O rth. U dvarhelyianaenak. Az 
iskola belső rendszabályzatának  kidolgozói ké t
séget k izáróan a nagyenyedi iskolatörvényeket 
ve tték  alapul. De nem  szolgai módon. A szer
zők m egőrizték a nagy példakép-in tézet szel
lem ét és szem léletét, de an n ak  tö rvényeit az 
udvarhe ly i viszonyokhoz igazították.

Szigethi G yula M ihály  az t állítja , hogy az 
a lap ítás  körüli időkben „még alum nus deákok 
nem  va lán ak “. Cserei M ihály, aki 1677-től kez
dődően nyolc évig ta n u lt  az iskolában, azt írja, 
hogy tanulm ányai ide jén  két alum nium , azaz 
ingyenes in te rná tu si e llá tás t biztosító hely volt 
a kollégium ban. Ebből a r ra  következtethetünk, 
hogy az a lap ítást követő években a tanulók 
segélyezésére még kevés alappal rendelkeztek. 
Nehéz anyagi körülm ények között indu lt az 
intézet. K ezdetben csak  a  korábbi triv iá lis  is
kola épületében és a szem ben lévő tem plom  
és p ap ilak  szom szédságában elszórt kis fahá
zakban  zajlo tt a ta n ítá s; azokban lako tt a 
rek tor, a köztanitóság és a diákság egy része. 
B eth len  János segítségével azonban m ár az el
ső rek to rn ak  sikerü lt néhány  helyiségből álló 
épü lete t építtetn ie .

Az iskola tö rténetének  első időszakából a 
tan te rv rő l, a tan tárgyak ró l és a tananyagról 
alig  v an  adatunk. Az iskola törvényeiből k i
tűn ik , hogy a tan ítás  nyelve a la tin  volt, hogy 
az etim ológiai osztályoktól kezdve a görög 
nyelv tan ítására  is nagy gondot fordítottak, 
hogy a vallásoktatás a  heidelbergi katekizm us 
a lap já n  tö rtén t. A négy alsóbb osztályban (eti
mológia. sintaxis, poésis, retorika) köztanítók 
(praeceptorok) vezetésével tan u ltak  a növendé
kek. A négy klasszis elvégzése u tán  a ta 
nulóból deák  lett, ak i „chlam is“- t (földig érő 
fo rm aruhát) viselt. A deákokkal a rek to r fog
lalkozott. M ár 1670-ben 8, azután  1671-ben 4, 
1672-ben 23, 1673-ban 10, 1674-ben 7, 1675-ben 
14 tógás deák ta n u lt az iskolában.

Az 1680-as évek e lején  a négy meglévő kö
zépfokú klasszis a la tt még ké t osztályt nyito t
tak : a  párv isták  és a rud im en tisták  osztályát. 
A tan in téze t szellem iekben és anyagiakban 
folyvást gyarapodott. Az iskola népességére 
vonatkozóan csak felfedezésekre szorítkozha
tunk, ugyanis az alsóbb osztályok létszám a 
nem  tű n ik  ki a jegyzőkönyvekből. 1699 és 1703 
között 62 deák  ta n u lt az iskolában, vagyis éven
ként á tlag  15. Kis F erenc ennek a lap ján  a 
tanu lók  évi összlétszám út 150—160-ra becsüli. 
K örü lbelü l ennyi tan u ló ja  volt a kollégium nak 
1722 és 1764 között is, m ivel a subscribált 
deákok  szám a évenkén t 10—21.

A tanu ló  ifjúság — a végzettek családne
veirő l íté lve — zöm ében H árom székről és U d- 
vrtrhelyszékról rekru tálódott. A diáknépesség 
nagyobbik felét H árom szék adta.

Az iskola fokozatos szellemi elöhaladását 
m u ta tja , hogy a XVII. század kilencvenes évei
tő l a végzett deákok kán to ri és pedagógiai p á 
lyára léphettek. A köztanítók is az iskola ne
veltjei közül kerü ltek  ki.

A X V III. század közepe tá járó l m ár jóval 
többet tu d u n k  az itt  ta n íto tt tan tárgyakró l is. 
A h a t alsóbb osztályban a fő tan tárgyak  a 
vallás, a la tin , a görög és a szám tan volt. Ben- 
kő József szerint a ha tvanas években a „deáki 
klasszisokban“ la tin  irodalm at, teológiát, filo
zófiát és m atem atikát taníto ttak . M iután 
1751-től sikerü lt egy lek tori á llás t létesíteni, 
bevezették  a tö rténelem  és term észettudom á
nyok ta n ítá sá t is.

A kollégium  létéhez, m űködéséhez kapcsoló
dik az alap ítástó l folytonosan gyarapodó 
könyvgvűjtem ény, nem zetiségi m űvelődéstörté
netünk  rendkívül je lentős intézm énye — nagy 
könyvértékeket ta rta lm azó  állom ányával ■ a 
mai Tudom ányos K önyvtár.

Létének első száz évében a székelyudvar
helyi R eform átus K ollégium  — Apafi fejede
lem nek és kancellárjának , Bethlen Jánosnak, 
a kancellár fiának, B ethlen M iklósnak néhány 
főnem es családnak, köztük Árva Bethlen Ka
tának, valam int az erdélyi papi társadalom  
tekintélyes h ivatalnokainak, köztük M álnási 
Lászlónak a tám ogatásával — felzárkózott a 
nagyenyedi, a kolozsvári és a m arosvásárhelyi 
kollégium ok mögé.

A barokk kor nem  szakította meg a protes
tantizm ussal szorosan összefonódott polgári 
jellegű m űvelődési fejlődést. A XVII. század 
közepétől (és végig a  XVIII. században) polgá
rias eszm eáram latok já r já k  á t  E rdély szellemi 
életét. Az erdélyi p ro testáns iskolákban erő
teljesen  hato tt a tudom ányok végső eredm é
nyeinek összefoglalására törekvő enciklope- 
ilizmus; a dogm ákkal szembeforduló, a  kötet
lenebb vallásosság igényével fellépő és a  de
m okratikus egyházkorm ányzat érvényesülését 
követelő puritanizm us; a  m odern racionaliz
mus előfutára, a karteziánizm us; valam in t a 
sajátos teológiai racionalizm ust k ia lakító  coc- 
cejanizm us, am ely  tám ad m indenféle skolasz
tikus értelm ezést.

H atározottan  á llítha tjuk , hogy m ár a XVII. 
század nyolcvanas éveiben jelentkeztek  ezek 
a haladó polgári filozófiai irányzatok és szel
lemi törekvések a fiatal, a még k iforróban lé
vő, a nagy ku ltu rá lis  központoktól távol eső 
székelyföldi k isvárosban is.

Letenyei P álró l és Rozgonyi Jánosról, az is
kola első két tan áráró l még elég keveset tu 
dunk. Az előbbiről H erm ányi Dienes József ezt
ír ja : ....... Édesatyám  csakham ar kedvébe esék
a scholae rectornak, Lethenyei Pálnak, ki 
nem zetére nézve tót, szakállat ereszte tt házas 
és gyerm ekes em ber vala, jó deákságáért pe
dig és egyéb tudom ányáért is E rdélyben híres 
tudós, noha dom idoctus. . .  Ez Cicerót halálba 
szerető, az O ratioit tapsolva tan ító  s poéták  
írásaiban  gyönyörködő em ber vala.“ Rozgonyi- 
ról (1680—85 között tan íto tt) m ár nem  ennyire 
hízelgő a vélem énye: „ . . .  Ettől az édesatyám  
theológiánál egyebet nem  tanulhato tt, m ert 
még a deák nyelvben sem volt oly boldog, hogy 
vidám an tan íth a to tt volna azon nyelven, ha
nem  inkább csak m agyarul ír t Cathechisatiot és 
úgy is tan íto tt.“

A harm adik  rektor-professzor, Szatm ári Pap 
János m unkásságánál szükséges elidőznünk: 
a lak ja  messze kiem elkedik az iskola első fe j
lődési szakaszának többi tan ára  közül. Sőt: Er- 
dély-szerte ism ert és elism ert tudós, aki az 
egész erdélyi gondolkodásra és ok ta tásra h a 
tott. Egyik jelentős m unkája a F ranekerben  
1682-ben k iadott Philosophia prim a seu m e- 
taphisica  (A legfőbb filozófia, vagyis a  me
tafizika) sokat és sokáig használt kézikönyv 
volt a m aga korában. D escartes tan ításait v á l
toztatás és ingadozás nélkül elfogadja, és an 
nak szellem ében m agyarázza a világot. M este
rének  hű tan ítványa m arad  a test és lélek vi
szonyának értelm ezésében is. Turóczi-Trostler 
József a m agyar kartéziánusokról ir t átfogó 
tanulm ányában k ité r Szathm ári Pap János k a r
téziánus filozófiai felfogásának lényegére is. 
Elsősorban szigorú és következetes racionalista 
gondolkodását hang úlyozza. Szathm ári vizs
gálódásának célja a te ljes bizonyosság, a ké
telyen felül álló igazság kiderítése. Az igazi 
m egism erés a lap ján ak  a  dolgokról a lko to tt v i
lágos, határozott, pontos fogalm at tekinti. A 
m egism erés rendjéről, folyam atáról azt ta rtja , 
hogy a könnyebbtől, az ism ertebbtől, az egy
szerűbbtől kell a bonyolultabb, az ism eretle
nebb, az elvontabb felé haladni. M indaz, am it 
a testek tu lajdonságairól, a test és lélek v i
szonyáról á llít „(D escartes). . .  szövegének, gon
dolatm enetének átírása , átü lte tés Szathm ári 
Pap János nyelvi és gondolati sík jára, még
pedig oly módon, hogy a fontosabb, ism ert meg
határozások, levezetések sokszor szó szerint 
Descartes fogalm azásában kerü lnek  á t hozzá. 
De ezek m ellett az egyezések m ellett van egy 
szerkezetbe, szellem be vágó különbség: Descar
tes elemző szenvedélyéből szabályozható tech
nikai e ljá rás  lett. Legalább csökevényeiben 
mégis m egm aradt D escartes szabadság-érzete 
és ez felfedezhető S zathm ári P ap  m ondatai 
mögött is“.

Szathm ári Pap ugyanakkor a korabeli p ro
testáns m isztika vezéregyéniségét, a kor euró
pai szentim entalizm usának és pszichológiai 
szem léletének nagy a lak já t, P ierre  Poire t-t is 
követi. Rá hivatkozva, az ő tan ításainak  szel
lem ében igazolja Isten  örökkévalóságát.

A kartéziánus filozófia szelleme érvényesült 
kated rái m unkájában  is. U dvarhelyi ta n ítv á 
nya, Cserei M ihály ír ja  visszaem lékezésében: 
„Éz (Szathm ári) éppen Encyclopaedista volt 
m indenféle liberális arsban  m ása volt Cocce-
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Még pillangó csapong a gyér, 
Sík mezőkön tova —
De már az erdőn ott a dér 
Aranyos, rőt nyoma.

Bizony ez a nyár vége, vagy 
Ha tetszik: őszelő,
Mikor már éjjel néha fagy,
S az aszott fű kifő.

De azért semmi gyász sehol — 
Maga az a levél,
Mely pillanat múltán lehull, 
Még napot élvez, él.

Azért, hogy neki múlni kell, 
Nem tükröz bút, iszonyt —
Ha kell: derülten múlik el 
Fű, pillangó, falomb.

ju snak  a theológiában, éppen C artesius a 
M etaphisicában és az egészen a Philosophiá- 
b a n “. H erm ányi Dienes József pedig ekként 
m élta tja : „Olyan ifjú  tudós akadém ikus lévén, 
aki m ár F ranekerában, deák korában a C ar
tesius m etaphisikájából és P o ire tb ő l. . .  jeles 
könyvet adott vala világra, mely m unkát én 
is lá ttam . Ennek a tudós professornak keze 
a la tt az én atyám  a theológiába kezde kapni, s 
megkedvelő a C artesiana philosófiát“.

Az iskola m ásik kiem elkedő alakjáról, Szi
gethi G yula György professzorról H erm ányi 
D ienes József m ár sa já t élm ényei a lap ján  szól: 
„T anít vala  pedig logikát; a theológiában Ris- 
seniust; igen szépen catechizál vala vasárnap  
estve, s még városiak  is jönnek vala arra. 
T an íto tt Ilaeresium  Históriám , azt nem  untam . 
Holmi bo rjúkat is anatom izál v a la“ . . .  A te r
m észettudom ányos érdeklődését jelző katedrái 
tevékenységén kívül érdem es felfigyelnünk az 
anyanyelv m űvelésével kapcsolatos törekvésére 
is, am elyet H erm ányi igy fogalm az meg: „ Já rt 
elm éje azon is, hogy (a m agyar nyelvet —
H. G.) pallérozgatnók s a sok szükségtelen diá- 
kizálást is hánynók ki belőle.“

A XVII. század végén és a XVIII. első év
tizedeiben U dvarhelyen ta n íto tt még Tolnai Is t
ván (1689—1695), M arosvásárhelyi Tőke István 
(1695—1711), K örm öndi György (1721—1729), 
Dézsi Zsigmond, Szom bati Sám uel, Borosnyai 
Lukács János, az első „academ icus lector“, Kö
rösi József (1751—1763). U dvarhelyi tevékeny
ségükről keveset tudunk. H írnevüket jelzi, 
hogy Szigethi G yula Györgyöt Enyedre, Szom
bati Sám uelt M arosvásárhelyre h ív ták  meg 
tan árn ak ; Borosnyai L ukács Ján o st a  püspöki 
székbe em elték; Körösi Józsefet pedig Benkő 
József „nagy tudom ányú férfiúkén t“ emlegeti.

Az 1760-as évek kiem elkedő kollégiumi ta 
náregyénisége K ováts József. N yugat-európai 
tanu lm ányú t u tán  egyenesen Párizsból jö tt U d
varhelyre. Mindössze négy évig (1763—1767) 
tan íto tt itt. ö  ju tta tta  d iadalra  az udvarhelyi 
iskolában C hristian  W olffnak, a ném et kora
felvilágosodás nagy egyéniségének filozófiai és 
Johann  G ottlob K rüger fizikai gondolkodását, 
illetőleg tan ítását. A m atem atika és a fizika 
tudom ánya m ár egyetemi hallgató  korában le
kötötte érdeklődését. T anítványa volt Bázelben 
Daniel Bernoullinak, aki a fizikát kísérletek 
bem utatásával ad ta elő.

Négy évi udvarhelyi tan ári pályájáról keve
set tudunk, de az m indenképpen bizonyos, 
hogy m indazt, ami a kor term észettudom ányá
ban  és filozófiájában új volt. igyekezett á t
adni tan ítványainak . Az udvarhelyi tanárévek 
h írnevet szereztek K ováts Józsefnek. 1767. feb
ru á r  17-én küldöttség érkezeit Sárospatakról, 
hogy a filozófia-tanári székbe m eghívják. A 
Főkonzisztórium  nem  egyezett bele távozásába, 
m ert m ár akkor kiszem elték envedi professzor- 
ságra. 1767-ben elfoglalta nagyenyedi tanári 
kated rájá t. Az enyedi iskolatörténeti m unkák 
és em lékalbum ok inkább csak az önzetlen ado
mányozót tisztelték benne. Benkő Sam u állí
to tta  tudósi szem élyiségét az erdélyi m űvelő
déstörténetben őt megillető helyre, k im utatván, 
hogy K rüger Naturlehre  cím ű m unkájának  
la tin  fordításával elő re lenditette a hazai te r 
m észettudom ányos oktatást.

A reform átus egyház is teh á t tanu lt, kép
zett, tapasztalt tudós-fiait á llíto tta  az ideoló
giai harc  küzdőterére. A XVII. század végétől 
folyvást gyarapodó iskolába pedig beszivárog
tak  a kor haladó polgári eszm eáram latai, még
pedig nagyobb időeltolódás nélkül. A m ikor 
Apáczai Csere János magas tudom ányos és 
eszmei szinten a nyugat-európai polgári szel
lemi törekvések kim agasló, hazai képviselője
ként fellépett, U dvarhelyen még nem  ny ílt 
meg a Kollégium. A XVII. század végén azon
ban  — am in t azt Szathm ári P ap  János pél
d á ja  m u ta tja  — teljesen á tita tta  az o k ta tó t  
itt  is D escartes és Johannes Coccejus szelleme. 
A XVIII. század m ásodik évtizedében m ár a 
term észettudom ányos érdeklődés is je len tke
zik, hiszen Szigethi G yula György a  Nap já 
rásával kapcsolatos csillagászati ism ereteket 
tan íto tt, s  „holmi bo rjú k at anatom izált“. W olff 
filozófiáját — am in t lá ttu k  — K ováts József 
m ár a XVIII. század hatvanas éveiben „lehoz
ta “ U dvarhelyre.

A csaknem -egyidejűség m agyarázata, hogy 
az udvarhelyi iskola ta n á ra i is nyugaton szerez
ték ism ereteiket. A hollandiai F ranekerben 
ta n u lt Szathm ári P ap  János, K örm öndi György, 
Dézsi Zsigmond, Szom bati Sámuel, Körösi 
József; F rank fu rtban  és Leidenben já r t  egye
tem re Borosnyai Lukács János, Bázelben és 
U treehtben pedig K ováts József. Első kézből 
k ap ták  a nyugati polgári szellemi áram latokat. 
I tt a  végeken, az elm aradottság  és hitvédö 
harcok szín terén  m egszelídült a polgári tö rek
véseket valló felfogás. (Ez nem csak udvarhe
lyi sajátosság. Erdélyben m egvoltak ugyan a 
polgári k u ltú ra  fejlődésének társadalm i alapjai, 
de a hazai körülm ények folytán a haladó pol
gári eszm ék csak egyházi és csak m űvelődési

Nekik oly érthető s igaz 
A tél is, mint a nyár.
Érzik mind: akárhogy havaz,
Az élet meg nem áll.

De nyár és tél, nász, gyászmenet 
Mind egy is — mindenik 
Képében az időtlen-egy 
Teremtés működik.

A mindenségből semmisem 
Vesz el, csak színt cserél,
Mig sűrű szincseréiben 
Önlényegéhez ér.

A harangszót is, mely ma itt 
Szívet átjárva szól,
Ha a szív porrá porlad is: 
Tovább zengi a por.

Örök világzenébe ím 
E rím is így vegyül —
S világok végtelenjein 
Száll, s zeng időtlenül!

1921

síkon érvényesülhettek. Ezért csorbult ki az 
eszme éle). Szathm ári Pap János itthon  egyet
len könyvet sem adott ki, s elm ent papnak  
Z ilahra. Szigethi G yula György, Dézsi Zsig
mond, Szom bati Sám uel is letették itthon a 
tollat, esetleg halotti prédikációkat írtak. K ör
möndi György is fölcserélte a katedrát a nyu
galm asabb vidéki szószékkel.

Egy iskola tudom ányos rangját, eszmei be
folyását lem érő ism érvek egyike: kik nevel
kedtek pad jaiban , milyen felfogást, gondolko
dást o lto tt tanítványaiba, milyen szintű ism e
retekkel bocsátotta ki őket a kapuján.

Az idő rostája  k ihu llatja az átlagem bert 
Csak azok akadnak  fenn a müveltségtörténet 
szűrőjén, akiknek szellemi súlyú hátrahagyott 
tudom ányos, irodalm i vagy művészeti a lkotá
saik vannak. A XVII. század végétől egyre 
több, U dvarhelyen nevelkedett ifjú hallat m a
gáról. Egy részük itt  csak az alapozást kapta 
meg, am i után Nagyenyeden, Nagyszombatban 
vagy még távolabb, Nyugat-Európában gya
rap íto tta  tudását, míg nevének fennm aradását 
biztosító szellemi értéke t terem tett. Más híres
sé vált férfiaknak  meg kellett elégedniük az 
itt szerzett ism eretekkel, nem adatott meg 
nekik, hogy m agasabb rangú és fokú iskolában 
képezzék tovább m agukat. Mindkét kategó
riá ra  van példa. És valam ennyi példa azt iga
zolja, hogy m ind a ké t iskola olyan tudom á
nyos alapot adott, am ellyel hollandiai egye
tem eken is hely t tudo tt állni az ifjú, de ele
gendőnek bizonyult az itt felszedett tudás to 
vább tanu lás nélkül is a tudósi m unkálkodás
hoz.

Vida Géza szobra
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BALLÓ ZOLTÁN
(1940-1990)

A gyerm ekeknek já tszo tt e l
sősorban, a  leghálásabb és leg
szigorúbb közönségnek, mely 
m indig hálás vo lt érte. E n
nek  a közönségnek az időben 
kigyózó sorai m ár valahol a 
felnő ttkorban  tapossák az élet 
egyáltalán  nem  meses ösvé
nyeit és legfennebb a lélek 
bátyú jában  őrzik  az egykori 
bábszínházi em lékeket. Mégis 
együtt ez az örök közönség 
vesztette el m ost Balló Zol
tán t, ak inek  kacagása, az az 
életerővel, életöröm m el tele 
nevetés egyarán t jellem ezte 
az em bert s a színészt. M int 
a m esék végén, egyszerre m ent 
el a ho l-nem -voltba a cára- 
tyuska, a félelm etes farkas s 
a m adárijesztö, de a Karnyió
né s az operaparódiák  meg a 
színvonalas pantom im -estek e- 
gyik hőse is. A kolozsvári báb
színház a ranykorának  is meg
volt a m aga aranycsapata ; en- 
nek.,vtgyik u toisp alakja, mö
gött" hüll ősszé v ára tlanu l a 
függöny. E m aroknyi tá rsu la t 
tevékenységének négy évtize
de a la tt m aradandó  értékeket 
hozott létre. Ezek alkotói kö
zött szerzett jóhirt-tisztessé- 
get Ő is, akitől idejekorán 
kell búcsút venni, miközben 
a tá rsu la t még ki sem hever
h e tte  a legutóbbi, k é t év előt
ti fájó  veszteséget. Balló Zol
tá n  a  helyi bábos élet kezde
te inek  lendületébe, indulás 
u tán i pezsgésének légkörébe 
csöppent bele, am ivel mély
ségesen azonosulni tudott. Eb
ből a jótékony légkörből nö- 
hette  ki m agát a későbbi k i
váló csapat, m elynek ö  meg
határozó szem élyisége volt. 
Bábozásban, kísérletezésben, 
stúdióm unkában, pantom im 
ben úgy v e tt részt, hogy egy
ú tta l m inden produkcióra rá 
nyom ta egyénisége bélyegét. 
Teljes eröbedobással, feszült
séggel telítve, önm agát em ész
tő belső izzással dolgozott a 
leg jelentéktelenebbnek tűnő 
szerepen, feladaton is, mely 
ily módon, á lta la  v á lt élő mi

nőséggé. Igazi kom édiás volt, 
ak inek könnyed já ték a  csak
is halálkom oly lehetett, s az 
annyiszor boldoggá te tt kö
zönségen túl, a fia ta labb  pá
lyatársak  jó pedagógusként is 
m egism erhették. Tudva tudta, 
hitte, hogy a bábszínház is 
ülök, m aradandó em beri m un
ka, értékterem tés. Több m int 
harm inc éven á t szolgálta m ű
vészetével ezt a kifogyhatat
lan hatású szakm át, építő szép 
alkotóm unkát, m indenütt ott 
volt teljes lényével, m int a 
tá rsu la t élő lelkiism erete. El
váláskor az ország m egannyi 
városában, falu jában, sőt kü l
honi helyeken is a bábm űvé
szet kicsi bará ta inak  seregei 
nevében is, az első hópelyhek- 
kel együtt tesszük le az elvi- 
rágzott tapsözön pici fehér 
szirm ait a m áskor m indig v i
dám an lehulló függöny elé, 
ebben a döbbent, ném a p il
lanatban.

LASZLÓFFY ALADAR

DOBOZ
Megvágta ujját valahol 
s a rögtönzött kötés huhogva 
már nevetéstől fuldokol: 
szerepet oszt a fájdalomra.
Bábok, bohócok, bizalom, 
s a vér átüt a vidámságon.
A bábjátékosé a lom, 
mögötte csak az élet áldott.
Mert általa egy hópehely, 
egy filcdarab, egy fagolyócska 
elég és megpezsdül a hely 
és elkezdődhet a fogócska:

látszat és lényeg ős-komoly 
vásári bátorsága rebben 
s a közönség, mint hangyaboly 
buzog a tiszta bűvöletben,

hol történet beszél bele 
tanító éllel a világba . ..
Két keze elbabrál vele, 
felemeli a fénybe, lángba,
tiz ujja egész társulat, 
sőt társadalom is, amelynek 
erkölcsein gyermek nevet 
s örök erények ünnepelnek.
A semmiből koplalja ki 
senyvesztő víg energiáit 
a sötét hátán, mint aki 
tudja; bennünk mnden világit,
minden a tüzé, bizalom 
vendége, szertelen varázslat.
A többi néma borzalom: 
mélység felett egy deszkán állhat

Kocsonya Mihály házassága
A K olozsvárott vendégsze- 

replö  H onvéd Együttes h á 
rom  előadással k íván ta  meg- 
tisztelni a nagyérdem űt, a 
M agyar E lektrává1, a f i in -  
dérkerttel, valam in t a  Kocso
n ya  M ihály házasságával, a 
nagyérdem ű azonban csak az 
jelőző kettő t tiszte lte meg je 
len létével; a Kocsonya Mi
h á ly t — ta lán  tú l alan tas volt 
á  cím  hangzása? — nagy ív
ben  elkerülte.

A m üsorszervezők szüksé
gesnek ta rto tták  figyelmez
te tn i a rra , hogy ez ifjúsági 
előadás, és ezt a  figyelmez
te tést anny ira  kom olyan ve t
te  m indenki, hogy félig is alig 
te lt meg a színház. Pedig ol
csó volt a jegy, az előadás 
rövid, s ta lán  nem  árto tt vol
na senkinek egy kis agyszel- 
löztetés. G yerekek voltak  u- 
gyan, és vo ltak  nyugdíjasok, 
de hiányzott a cím zett, az a 
bizonyos ifjúság (am elyik az 
Edda-koncertrö l viszont n m) 
és a középkorúak, akik  este 
oly lelkesen tapso ltak  a T ün
d érkert tánca iban  — a napi- 
palitikának .

Többet tu d h a ttak  volna meg 
errő l a tehetség-töm örítő  ze
nei és táncintézm ényrűl, ami

a H onvéd Együttes (ha nem 
á ta llják  idejüket a Kocsonya 
M ihályra pazarolni), például 
azt, hogy ez a Novák Ferenc, 
Diószegi László, Rossa Lász
ló, a Hegedős együttes nevé
vel fém jelzett tá rsu la t több 
annál, m in t am it egyetlen pro
dukcióban el tud  m ondani 
magáról. Nem egyetlen stílus, 
nem  egyetlen gondolatkör, h a 
nem állandó m ondanivaló, szi
porkázó szellemi term ékeny
ség. T úlzásnak tűnhe t három  
előadás kapcsán ilyen mesz- 
szemenő következtetéseket le
vonni, de engem  éppen ez az 
idétlenke iskoladrám a, tö re
dékben fönnm aradt régészeti 
le let győzött meg a tá rsu la t 
rangjáró l; az az elm élyült 
komolyság, am ivel játszani 
tudnak. Ugyanaz a Bangó E r
zsébet, aki esténként E lek tra
ként vergődik, délu tánonként 
joviális, bugyuta mosolyába 
öltözik, s m indkettő  egyfor
ma, jól áll neki, m ert ihletű
jük  a tehetség. U gyanaz a 
G antner István, aki délután 
Berbencze P é te rkén t jó  vő 
szerzésében spekulál, este e- 
gészen más spekulánst alak ít: 
Parasitust, a tányérnyalót. 
T ruppéi M ariann  éppúgy

vonzotta a szemet a bűbájos 
butaság, m int a m éltóság e- 
m elkedett p illanataiban , s u- 
gyanigy párja , a valóban d a
liás M akovinyi T ibor K  

Tekintsenek el tehát a kar- 
dotnyelt k ritikusi m egállapí
tásoktól, m ert a Kocsonya Mi
hály házasságán — én, a né
ző k itűnően szórakoztam : nem 
a setesuta mozdulatokon, a 
vaskos tréfákon, hanem  vala
mi a cselekm ényen túlin, azon 
a m agyarkodáson, am ely úgy 
á lta lában  ripacskodássá sila- 
ny ítja  értékeinket. És a h á t
térben nevete tt Novák is az 
együgyű p ara  ztokon, olcsó 
sztorikon, álrusztikus sablo
nokon, am elyek a hajdan i bo
hózat kellékeiből vá ltak  kö
telező m odorrá. És m ennyi ö t
lettel meséli ezt el, táncok, ze
nék, jelm ezek és díszletek 
nyelvén! Van itt Rákóczi-indu- 
ló ha kell, ha nem , van népi 
zsinór, népi paszom ány, obii
gát p ír  és szeplő az arcon, há- 
1 ósipka, sarkantyú, szalagok, 
festett harisnyák  — csak győz
zem sorolni ezt az audiovi
zuális zuhanyt. Novák Ferenc 
ezú tta l ezt a harsány  je lrend 
szert, a Chaplin-örökséget hasz
nálja  föl, hogy lázadjon egv 
deform álódott iden titástudat 
ellen, am ely m inél inkább 
nem  szúr szemet, annál in 
kább káros. Ezért is ta lá ltam

sajnálatosnak, hogy a Tündér- 
kert fals hangokat csaloga
to tt . ki a közönségből, a  „kik 
vagyunk, mi magyarok, hogy 
ilyen gesztusokra vagyunk ké
pesek“ felhangjait, am elyekkel 
a valóban csodálatos ava i 
és egyéb rom án táncokat 
nyugtázták. M ert Novák gesz
tusa s a Diószegié ennél sok
kal egyetemesebb, nagyvona
lúbb volt — hisz ezt a k iva
gyiságot (is) nevettük  ki a 
Kocsonya M ihályban.

Az esem ényt azzal nyugtáz
hatjuk ; kár, hogy elm aradt, 
hogy az előítéletek vagy a kó
ros színházkerülés annyi em 
bert megfosztott az élm ény
től. A művészek pedig így, 
családias hangulatban  is be
leadtak  m indent, „anyanyelvi 
szinten“ vizsgáztak hum orból, 
s biza ugyanúgy megizzadtak 
m int a ,'.komoly“ előadások 
végére. Azt nyújto tták , ami 
nálunk  egyre súlyosbodó hiány
betegség: érdekes, színes, te l
jes egyéniségüket, bám ulatos 
gyakorlatukat, egyszóval, nem 
azt a bágyasztó érzést, hogy 
ilyet bárk i tud  produkálni, 
leien voltak, kitöltötték, föl
forrósíto tták  a teret, m ert h a 
zudni m inden nyelven lehet, 
de ők a tánc nyelvén a szín
tiszta, megmpzgató valót m ond
ták.

SÖLYOM NOÉMI

TÜNDÉRKERT vagy HOLTTENGER?
A m agyarországi Honvéd  

m űvészegyüttes díszm üsodá- 
nak  első felében egy T ün
dérkert című néptánc-összeál
lítás szerepelt kolozsvári ven
dégjátékuk  során — gyímesi 
csángó, mezőségi rom án és 
m agyar, székely és avasi ro 
m án táncokból. A T ündérkert 
kifejezés, történelm i-fö ldrajzi 
összefüggésben, és m űveltsé
gi hivatkozásként, magyar 
közönség szám ára ma a tö r
ténelm i E rdély t idézi. Ehhez 
képest, a m üsorösszeállitásról 
a  legkevesebb, am it m ondha
tunk , hogy nem. vo lt repre
zen ta tív . E lképzelhető-e E r
dély  tánctö rténeti térképe — 
eltek in tve  attól, hogy a szá
szokról te ljesen  megfeledkez
tek! — K alotaszeg táncai 
nélkü l? A m elyek a régi m a
gyar táncok jellegzetességeit 
m ég a közelm últban is a 
teg teljesebb  és legpom páza- 
tosabb módon őrizték? És a- 
kárm ilyen  m utatós is az az 
avasi tánc — am it azért sok 
hazai együttes produkciójá
ban  lá ttu n k  m ár annyiszor

auten tikusabban , am ikor nem 
csak a dinam ika és a hang
erő, de a kedély is érvénye
sült! — éppen E rdélyre — 
mégis — rom án vonatkozás
ban: Szeben, Fogaras, Hu- 
nyad vidékének a táncai a 
jellem zőbbek.

Term észetesen, nehéz is le tt 
volna m inden igényt és szem
pontot kielégíteni egy m a
gyarországi együttes részé
ről. A nnyira, hogy m egkér
dezzük, m iért is volt szükség 
rá?  Ha annyi év és évtized 
k im aradás u tán  végre idejön 
egy m agyarországi népi e- 
gyüttes, m iért nem  az otthoni 
táncokból á llít össze nekünk  
m űsort? Hisz m indazt, am it 
hoztak, az effélét szerető kö
zönségünk ism eri, m űveli, ta 
lán  jobban is, m in t a vendé
gek. U gyanakkor a „kinti“ 
néprajzi tá jak  tánckincséröl 
alig van fo g a lm a . . .  fél év
százada is annak , hogy itte 
ni színpadon példáu l Sopron- 
környéki, alföldi, palóc tá n 
cokat lá thattunk . A kkor — 
most m iért nem ?

Az összeállításban külön
ben a m agyar táncok já rtak  
legrosszabbul: akárm ilyen  ér- 
deges, gazdag d ia lektu  a a 
m agyar népm űvészetnek a 
csángó és a mezőségi, csak az 
egyik  és nem  központi dia
lektusa; az egészet nem  rep
rezen tá lja  a legjellegzeteseb
ben m agyarnak ta rto tt voná
sok szem pontjából. A bban az 
in teretn ikai folklór-prom isz- 
kuitásban, am i a  színpadon 
kialakult, a székelynek neve
zett táncok ugyancsak rosszul 
já rtak : eim ezőségiesedtek a- 
zok is. Kezdve azon, hogy va
lam i lehetetlen v idékünkre 
nem  jellem ző kalapokat 
nyom tak a fejükbe, am elyek 
a ró sz v ilágítás-beállítás m i
a tt az arc felső részét sö té t
ben tarto tták , így m indnyájan  
aggrationált tolvaj béreseknek 
hatottak. A posztóharisnya 
helyett valam i pöttyös, gyolcs- 
szerű, sujtásos p izsam a-nad
rágot viseltek, am i még job
ban hangsúlyozta, hogy e tá n 
cokból hiányzott a feszesség, 
a keménység, a méltóság, ami

jellegzetességük . . .  túlságosan 
rugalm asan és hajlékonyán és 
— lötyögősen já rtá k  . . .

Hogy m elyek a m agyar nép
tánc jellegzetességei; hogy 
m iben fejeződik ki nem zeti 
karak terük? Kom ikus volna, 
ha mi ezt most m agyarázgat- 
ni kezdenénk egy Honvéd 
együttesnek . . .  hiszen, am int 
a m űsor m ásodik felében a 
M agyar Elektra  cím ű tán c
já ték  sok epizódja elárulta , 
nagyon is jól tud ják . Aigisz- 
tos és K litem nesztra táncos 
m egjelenítői nem csak tánc tu 
dásukkal nyűgöztek le, hanem  
tánem üvészetük töm ényen 
magyaros jellegével is. Ám 
m ilyen pesties m egoldás ez is: 
a legdélcegebb és legtehetsé
gesebb táncosokat a negatív 
alakok — vérnősző, bitorló 
k irály  és áru ló  k irályné meg
je len ítésére — alkalm az
ták  . . .  a  néző, szívből sa j
nálta , am ikor Oresztész leszá
m olt velük . .. különösen, 
hogy a most divatos felfogás 
szellem ében azonnal beöltö
zött a zsarnok szerepébe s ott 
m arad t a kis, gula-tyúkra 
em lékeztető irigy, kétszínű 
E lek tra a maga tragikus csa
lódásával . . .  Mi is.

SZŐCS ISTVÁN

N yilván sok sepsiszentgyör
gyi nézőnek eszébe ju to tt Zi- 
lahy Lajos Hazajáró lélek  cí
m ű hires műve, am ikor a he
lyi színház az innét el- k i
szárm azott s m ost im m ár ven
dégként is dolgozni hazaláto
gató Seprődi Kiss A ttila ren 
dezésében m u ta tta  be a m i
nap H arsányi Zsolt Bolond 
Á svayné  cím ű rom antikus 
szín játékát. A legendás cím
szerepet annak  idején  a szer
ző B ajor Gizi szám ára írta, 
ez alkalom m al István M árta 
birkózott vele; tá rsa i voltak 
Krizsovánszky Szidónia és Ba
lázs Éva abban  az eredm ény
ben, am elyről m egoszlanak a 
vélemények. A k ritik án ak  erő
sek a fenntartásai, a közönség 
tekintélyes részét azonban 
m egragadja az előadás.

M indenesetre sem a színház, 
sem a rendező nem töpreng
tek sokat a k ritikus vélem é
nyeken, hanem  m ind járt u tá 
na bem utatták  Csurk.t István 
Döglött aknák, 89 című m ü
vét. (Azért „89“, m ert a szer
ző tavaly  átdolgozta az ere
deti változatot: Nemes Leven
te. Kőm űves M ihály, K alam ár 
György, V áradi M ária, Mol
nár Gizella, P iroska K lára  és 
Gazda Zoltán felléptével.

Angelika  vezcklései
Puccini Triptichon  iának kö

zépső darab já t, az Angelika  
nővért m u ta tta  be a Kolozs
vári M agyar O pera Giuseppe 
Visciglia vendégrendezésében. 
Puccini e m üvét nővére em
lékének szentelte, aki a bor- 
gopelagoi kolostor apácája 
volt.

Visciglia úgy rendezte meg 
ezt az önm agában is három  
részre tagolható egyfelvoná- 
sost, hogy a mű rom antikus 
felszínén minél láthatóbbakká 
váljanak  a lélek rejtelm ei. 
Angelika nővér, aki előzőleg 
„bűnbe ese tt“, m ert gyere-

Vendégként
N agyváradon az évad első 

prem ierjét, Kovách A ladár 
Téli zsoltár cím ű d rám á já t a 
szülővárosába es utolsó m un
ka helyére vendégként vissza
té rt Szabó József rendezte.

— Hogy-hogy nem  egyene
sen Váradra jö ttél haza, s
egy kitérőt te tté l előbb a 
Székelyfö ldre . . .?

Sz. J: Igen, Sepsiszent- 
györgyre m entem  először. A 
sepsiek előbb m egkértek, hogy 
Illyést rendezzek náluk, s a 
Kegyenc  ben ta lá ltam  meg a 
legidőszerűbb, leginkább hoz
zánk szóló m ondanivalót. A 
z arnoksággal, a m egalkuvás
sal, a kegyenc-dilem m ával 
szemben azt a nagy igazságot, 
am ely végső fokon tavaly  de
cem berben itt  bekövetkezett. 
Ügy érzem, hogy ennek a 
m űnek most jö tt el a közös
ség lelkében és képzeletében 
az ideje. A sepsiszentgyörgyi 
fiatal színészek „ráhangolásá
val“ egy egészen m ás jellegű 
és kicsengésű előadást sike
rü lt m egvalósítanunk, m int 
hajdan  Kolozsváron.

— Es a Téli zsoltárhoz mi 
vonzott a leginkább?

Sz. J: Nagyon érdekelt az 
írója, Kovách A ladár, m ár 
csak azért is, m ert erdélyi 
em ber volt, itt  szü letett Dé- 
sen 1908-ban. Érettségiző diák
kén t elv itte  a  pálm át egy o r
szágos novellapályázaton. E- 
gyetemi tanu lm ányait B uda
pesten, m ajd Párizsban, a 
Sorbonne-on végezte. Dolgo
zott a pesti Rádiónál — foly
tatásos rádiójátékok > zerzö- 
jeként, m ajd  d ram atu rg  lett 
a Nemzeti Színházban. Egy 
sikeres d ram atizálására  én is 
emlékszem, Tolsztoj Feltám a
dására, am elyet a nagyvára
di színház valam ikor műso
rán  tarto tt. Rövid időre a 
pesti Nemzeti Színház igazga
tó ja  lett; a háború utolsó hó
napjaiban, am ikor a n y ila s
keresztesek a színház küszö
bére te tték  a lábukat, Ko
vách A ladár otthagyta az 
igazgatói széket; lem ondását 
egy ú jságpapír szélére fir- 
kantva. Nem sokkal ezután 
elhagyta az országot, hogy 
soha többé ne té rjen  oda 
vissza. 1971-ben h a lt meg. 
A m agyar határhoz legkö
zelebb eső őrségi falu  tem e
tő jében  alussza örök álm át.

— N em  szóltál drámaírói 
te véken ység érő l. . .

Sz. J: Kovách A ladár egyet
len színdarabot írt, a  Téli 
zsoltárt és ebben Apáczai Cse
re  János életét, kálváriáját. 
A m ikor először olvastam , 
mélységesen m egkapott a be
lőle kisugárzó lélek. Tele van 
hűséggel, helytállással, a sze
re te t filozófiájával: m ind o- 
lyan érzésekkel, am elyekkel 
szeretnénk megszépíteni v i
lágunkat.

JIM DL.
kel szült, az előkelő család 
gyalázatát leplezendő zá ra to tt 
az előkelő zárdába. Az első 
rész könnyeden csevegő h an g 
vételű, súgó-búgó ple tykák  
nyüzsgése Angelikáról, szár
mazásáról, a pen itrnc iák  
kiszabásáról. ..  A m ásodik 
rész drámaiságát a  H áry  B é
la irányította zenekar te ljes 
feszültségében közvetíti. Az 
összecsapás Angelika nővér 
(Kirkósa Júlia) és a valóság 
könyörtelenségét képviselő 
hercegnő (B. Vass Éva) kö
zött rövid, de annál hatáso 
sabb. A sistergő gőg. az érzé
ketlenül odavetett hír, hogy 
Angelika gyermeke m eghalt, 
majd szétveti a Vzínpadot. A 
harm adik rész borongva k ite l
jesedő dallamíve a főhős e l
méjének elborulását jelzi. 
(Mérget keres, hogy kisfiává! 
találkozzék, és agönizálása 
víziójában a gyermek meg is 
jelenik.)

Visciglia színpadra állítása 
teljes mértékben a zenei tex 
tuson alapul, de merész pszi- 
rhológizálásával mégis sike
rült egyénivé, élm ényszerüvé 
tenni az előadást. A sikerben 
jelentős része volt még Geor- 
gescu Máriának, és a fősze
replők mellett az együttes sok 
női tagjának. Ilyenform án a z  
előadás némileg az opera v i
szonylatában „rím el“ a szín
ház Bernarda Álba  p roduk
ciójára. Mindkettő az együtte
sek női seregének szem léjévé 
magasztosul, szerencsére az 
Angelika  csak egyetlen fel
vonásban.

(v j)

-  itthon
— A  plakáton újra úgy sze

repelsz, m int egykor a Tam á
si ösvigasztalás-át hirdetőén  
„Átigazította és m ai színpad
ra alkalmazta“ — Szabó Jó
zsef.

Sz. J: Amikor rendezői fe
lelősséggel kezdtem foglalkoz
ni a drámával, akkor rá jö t
tem  — amit a korabeli k ri
tika is megpendített — hogy 
egyrészt túlságosan epikus, el
beszélő, nem eléggé d inam i
kus szerkezetű darab, más
részt magán viseli az 1939— 
—40-es évek modorosságait. 
Veretes, színes nyelven — 
üresjáratú  monológokba tor
kollik; nem tartja  meg az e- 
gyensúlyt az archaikus—kora
beli — és modern nyelv' kö
zött. Le kellett faragni a cif
raságokat, bízva a színpadi 
realizm us' effektusaiban. Meg
m enteni a darab lelkét, fel
m utatni az igazi értékeit — 
mély drám ai dilemmáit; teljes 
m értékben a mű szellemében 
végeztem az átigazitást.

— Számot vetve persze az
zal, hogy most nálunk m iiyen  
időszerű a darab m ondaniva
lója?

Sz. J: Ez volt a  választá
som vezérfonala, indítéka. Ö t
ven év után is izgatott a  da
rab  aktualitása: 3 Ö (fe v n v la -  
tából pedig Apáczai Csere J á 
nos hősies, kultúrtörténeti 
cselekedete példa arra. ho
gyan vállalja valaki szülő
földje felemelését, a  haladó, 
nyugat-európai ku ltú ra  meg
gyökereztetését Erdélyben.

— Hol találkozunk legkö
zelebb újra Szabó Józseffel, 
m in t vendégrendezővel?

Sz. J: Szatmáron. Boldog 
vagyok, hogy oda is hazam e
hetek.

Lejegyezte:
S. MUZSNAY MAGDA
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A színész dolga
KÉRDÉSEK N ÉLK Ü LI BESZÉLGETÉS ELEKES EMMÁVAL

M iért nem  fogsz sem m it 
kérdezni?!

ö tvenhárom ban  végeztünk. 
E rrő l nagyon sokat beszéltek, 
ír tak  m ár, mi vo ltunk  az az 
évfolyam , am elyik tehetség
ku ta tó  m unkával k e rü lt össze 
K olozsvárra, az A kadém iára. 
M indenféle korú, rangú, kép
zettségű fia ta l és nem -fiatal 
jö tt, olyanok, ak iknek  volt 
m ár foglalkozásuk és olyanok, 
ak iknek  nem. Tanító tó l asz
talosig, volt, aki közben vé
gezte el a középiskolát, é re tt
ségizett (én is közöttük), volt 
hat-elem is. K ezdtük ö tven
egyen. Ezek között voltak 
rendező-hallgatók is; végez
tü n k  tizennyolcán. A kkor a 
tizennyolcból egy m ár ö tven
h a tb an  elm ent Izraelbe. M ind
anny ian  Szatm áron kezdtük a 
pályát, az egy Toducz G yulát 
leszám ítva, ő Kolozsváron m a
rad t. K itűnő epizodista, a r a 
nyos kolléga volt. M eghalt 
azóta. Aztán hozzánk csapó
do tt Deési Jenő bácsi, h a t
va nnégyé vés volt akkor. Most 
pedig? M ár ö tvenhét évesen 
nyugdíjba kü ld ik  a  nőket, a 
fé rfiak a t ha tvankét éves ko
rukban . De van, ak i még előbb 
is elmegy. M e r t . . .  m ert nem 
lehet m ár b irn i azt, ami a 
színházaink m unkaerkölcsé
ben anny ira  m egváltozott. Azt 
a rendetlenséget, ak á r  an a r
chiát, azt az elviselhetetlen  
nyugtalanságot. M ert h á t az 
em bernek  valam ennyi nyuga
lom ra mégiscsak szüksége 
van ahhoz, hogy alkotóm un
kát végezzen. Hol van  m ár az 
ti pontosság?! Nekem  a m un
kahangulathoz alapvetően k i
egyensúlyozott környezetre 
van szükségem, m ert am úgy 
is ideges term észetű  vagyok 
és roppantul felfokozott é r
zelmi feszültségben próbálok. 
K ülönösen, ha ú j feladato t 
kapok —- vagyis kap tam  —, 
az tán  fokozatosan m egnyug
szom, ahogy kezdenek k ia la
ku ln i az elképzeléseim . A 
körülm ények közben borzal
masak. De az időben nagyot 
ugrottam . A rom lás azzal 
kezdődött; az u tóbbi években 
— tudn iillik  az u tóbbi ren
geteg  években —, hogy m in
d en t elkövettek ellenünk  a 
helyi és az országos hatósá
gok, akadályoztak a darabok 
k iválasztásában (de ta lán  még 
ez  a legkevesebb), p róbafo
lyam at közben le tiltássa l — 
hogy ilyen meg am olyan h i
b ák  vannak, persze sohasem 
szakm ai, művészi hibákról 
vo lt szó — : ezek az em bert 
te ljesen  ki tu d ják  készíteni. 
Ehhez meg hozzájáru lt az az 
anarch ia , am i a színházban 
egyre lá tványosabban láb ra 
kapott. Az, hogy az aktivista 
igazgató m eghirdette: vaskéz 
kell ide, sem m it sem je len 
te tt, hiszen éppen nem  a vas
kéz következett, hanem  az a 
kéz, am elyik végleg eleresz
te tte  a gyeplőt és anny ira  szen
tesü lt a czinházban a ren d e t
lenség, hogy este, lefekvéskor, 
nem  tudtam , m ire ébredek 
reggel, ki fog hiányozni a p ró 
báról, hogy valaki egy óra 
m úlva lötyög-e be vagy' egy
álta lán  nem  cs inálhatunk  sem 
m it egész d é le lő tt . . .  Sem 
mi büntetés, még csak figyel
m eztetés se volt. Régen az

ilyesm it olyan szigorúan bün
tették, hogy a színház óram ű 
pontossággal m űködött. Le
hetetlen  volt hiányozni. És ez 
a borzalm as rendetlenség, ami 
az utóbbi években általános
sá vált, o lyannyira tönkre te
szi azt, aki az értelm es és 
hatékony m unkába nő tt be
le! Így nem  lehet színházat 
csinálni.

V isszatérve a mi kezdésünk 
re: az egy rendkívül lelkes 
kis tá rsu la t volt. Nem is tá r
sulat. A szatm ári Északi Szín
háznak  együttese  volt. K ulcs
szó. De azért szerencsének 
is voltunk. O lyan em bereket 
kaptunk, akiknek komoly el
várásaik  voltak velünk szem
ben is, m agukkal szemben 
is, gondolkozva „csináltak“ 
színházat, gyönyörűen beszél
tek m agyarul. Deési Jenő bá
csi például. Tavaly lett vol
na százéves. Ideje lenne ró
la is m egemlékezni m á r . . .  
Tőle csak tanuln i lehetett. És 
jav ítgato tt, szólt hozzánk. Én 
nem  hiszem, hogy ha én ma 
valak it — fiatal kollégát — 
kijav ítanék  valam ilyen nyel
vi kérdésben, hogy há t „vi
gyázz a hangsúlyra, m ásképp 
is lehet a m ondatot értelm ez
n i“, biztosan nem  fogadná 
meg. A színészekből m intha 
kiveszett volna az egészséges, 
alázat. Én meg sem próbál
nék ezért soha senkit k ére t
len tanáccsal ellátni.

A kkor hozzánk jö tt Nádai 
István, ott hagyva egy fő
könyvelői állást főkönyvelői 
fizetéssel (491 kem ény lejt!), 
tudod te, m it je len t ez? . . .  
T iszta lelkesedésből! Renge
teget számított. És főleg a mi 
szám unkra je len te tt ez sokat, 
m ert az életben, a színpadon 
h ittü k  el igazán, hogy m eny
nyire m esterség ez, és m i ran  
a m esterségen túl. A ztán jött 
N yiredi Piroska, a váradi 
színháztól. T apasztalt színész 
vo lt m ár akkor. És . . .  én nem 
m ondhatnám , hogy nem  vol
tak  nézeteltérések. Persze egy 
idő u tán  kiderül, kiben van 
több és miből, ki rá te rm e t
tebb. Voltak, akiről időnek 
te ltével „m eglátszott“, hogy 
nagyobb szerepeket is kaphat. 
Ez a rend. V annak, akiknek 
a nagy feladatok jobban il
lenek. N éhányan még tú l so
k a t is kaptak. D ehát fiatal 
korában az em ber annyi ener
giával fog a m unkának, hogy 
négy-öt főszerep egy évben, 
az meg se kottyan. Éjszaka 
nem  alszik, délelőtt-délután 
próbál, este játszik, turnézik. 
És nem  fárad  bele. N ekünk 
nem csak „csinálni“ kellett a 
színházat. N ekünk akkor „meg
csináln i“ kellett mindazt, a- 
mi m ostanra — úgy tűn ik  
oszlásnak indult. Mi annak 
idején te ljesíte ttük  azt, ami 
a színházaknak, együttesek
nek alapvető és mindennél 
fontosabb missziójuk: m inden 
kicsi faluba elm entünk. R en
geteget já rtunk . A közönség 
szeretett m inket, m inden da
rabo t m indig te lt ház előtt 
játszottunk. Jó, én tudom, 
hogy azóta a televízióval m in
den m egváltozott s hogy a 
színház fontosságából vesztett. 
Ha vesztett. De akkor is: azt 
soha nem  lehet elfelejteni, a- 
hogyan m inket m indenütt v á r

Tőrös Gábor szobra

tak. B ejártuk  az országot. A n
nak idején még B ukarestbe 
is elm entünk évenként a jobb 
előadásainkkal. Ahol mindig 
zsufi házak elő tt játszottunk. 
Egyrészt a szakm a nézett 
meg — a rom án színházak
tól is —, no és B ukarestnek 
akkor szám ottevő m agyar 
színházjáró  közönsége volt. A 
Zsil völgyében já rtu n k  sok
szor. T alán  huszonvalahány 
éve u to ljára. Én legalábbis 
úgy tudom, hogy réges-régen 
volt a legutolsó o ttan i elő
adásunk. U to ljá ra A z  arany
em berrel voltam  ott, s ta lán  
még egyetlen előadás volt az
tán, az Isten veled, édes Pi
roskám, az tán  semmi. V an
nak  olyan városok, am elyek
be egyáltalán  nem  érdemes 
elm enni. De mi például Lú
gost soha nem  hagytuk ki, 
m ert Lúgoson volt m ondjuk 
496 m agyar, de ha a nézőtéren 
csak 485 volt ott, akkor m ér
get vehettünk  volna rá, hogy 
11 beteg. Szebenben m indig 
két előadást kellett tartan i. 
Biztos, hogy egyet most is é r
dem es volna. Besztercére illett 
elm enni, Meggyesre, Fogaras- 
ra  is elutaztunk. Fogarasra ta 
lán csak egyszer. (Fogaras fö
lö tt van  egy kicsi falu. O tt 
egy paraszt-darabo t játszot
tunk, furcsa darab  volt, mi 
is volt a címe? . . .  ja , a Száz  
házas lakodalom. Ahol v ár
ták  a negyedik felvonást, m ert 
valahogy a darab n ak  nem  
volt vége, rosszul volt m egír
va. S akkor a közönség v ár
ta, hogy mi lesz. V árta  a la 
kodalm at. Mi meg m ásképp 
nem  tud tuk  megoldani, m int 
úgy, hogy a színfalak  mögött 
kezdtünk pisszegni és ki-ki- 
szólni, hogy „Végeee! Vé
gese!“)

Nem tartom  kizártnak , hogy 
az esetleges tehetségünk m el
le tt azért a fegyelem, a pon
tosság ta rto tta  össze ezt 
az együttest, és az a 
m unka hozta a sikereinket is. 
Szerintem  pedig a legkevés
bé sem erény a színész részé
ről ez a fa jta  aszketikus fe
gyelem. A későbbi években 
sokszor gúnyt űztek  abból, 
hogy — b ár nagyon rossz a l
vó vagyok és nehezen kelek 
— lelkiism ereti kérdést csi
náltam  a megbízhatóságomból. 
De há t ez a m inim um ! Mi
csoda zenekar az, am elyikből, 
ha próbálni kell, h iányzik az 
oboás vagy a csellista vagy 
p láne a prím hegedüs!

A szatm ári színház szerin
tem  jelenleg a környéket sem 
tu d ja  ellátni. Nem tudom, 
Tasnádon például m ikor volt 
az együttes u to ljára. Nagyká
rolyba, B ányára szöktünk 
m enni, de M ára m arosszigetet 
évek óta kihagytuk.

Én m agam a hetvenes évek 
közepén és végén játszottam  
a legtöbbet, legsűrűbben. De 
nem  m ondhatnám  azt sem, 
hogy fiatal korom ban bárm e
lyik fontos szerep „elm ent“ 
volna m ellettem . Ügy érzem, 
nem  sok színésznő m ondhat
ná el, hogy ekkora repertoá r
ja  volt. Rengeteg m agyar da
rabo t játszottam . És persze 
voltam  Júlia, Ophélia, M ak
rancos hölgy. A ndris m ár 
javában  ú tban  volt, am i
kor O phéliát játszottam , 
gömbölyödö hassal.* H atal
m as hasam  volt. Nagyon vé
konyka voltam  akkor, s m in t
ha lenyeltem  volna egy cse
resznyem agot. Játszo ttam  Mo- 
liére-ket, na és aztán  az A n 
na Frankot. Ez tényleg nem

sok színésznőnek adatik  meg, 
nekem  meg egészen fiatalon. 
Voltam aztán N atasa Roszto- 
va is, já tszottam  a Pygma- 
Uonban a főszerepet. Nézz 
vissza haraggal. Dühöngő if
júság, Nóra, Jeanne D’Arc-ot 
já tszottam  az A nouilh-darab- 
ban, a  Pacsirtában  aztán  vol
tam  Mása a Csehov-szinmű- 
ben, A  sirályban  is szerepel
tem, játszottam  Caesoniát 
Cam us Caligulájában, aztán 
jö tt a N em  fé lü n k  a farkas
tól, a  M acskajáték  Ö rkény
től. Ionesco. M olnár Ferenc- 
darabban  is játszottam , bár 
azt lehetett volna még töb
bet . . .  Nagyon ku tyafu ttában  
mondom, de szinte végiggon
dolni is nehéz. B em ard  Shaw - 
tól is sokat já tsz o tta m . . .  a 
Tangó ban voltam  a nagym a
ma . . .  Nagyon hiányos gyors
lista. Volt darab, am elyikben 
ha t szerepet is já tszo ttam  egy
szerre! Csehov tizenegy no
vellájából készült darabban.

Miről még? H add mondom 
el még azt, hogy valahogy 
nincs ez jól „elosztva“, ki 
használva, ez az én egész pá
lyám. Előbb jö ttek  a szere
pek csőstül, az tán  később csak 
szotyogtak. Volt olyan is, hogy 
évad végén, am ikor m ár m in
denki napozott, eszükbe ju 
tott, hogy k im arad tam  az é- 
vadból.

K ülönben ahogy az évek 
teltek, úgy növekedett ben
nem  a lám paláz és a bizony
talankodás. És mivel az u tób
bi időben alig kap tam  szere
peket, ezért m indegyik egy- 
egy valódi ú jrakezdés volt. 
És rem egés: Ű risten, hogy fo
gok én mozogni és beszélni, 
hiszen m ajdnem  egy éve film  
játszottam . Ezért értem  meg 
én azokat a fiatalokat is, a- 
k iknek sokáig nem  ju t n a 
gyobb szerep, és ezért elbi
zonytalanodnak. Persze pár 
jó  próba m indent helyrehoz. 
Csak am íg nem  vagyok te lje
sen biztos benne, hogy' a ren 
dező elvárásait sikerül össze
egyeztetnem  a magam éval, 
addig én idegeskedem  és v i
tatkozom.

De ilyen gondjaim  m ostm ár 
nincsenek. A  papagáj és a 
zsaruban já tszottam  — a p a
pagájt. A kkor m eghajoltam  
és eljöttem . Csakhogy én ezen 
kívül m ást nem  tudok csi
nálni. És különbenis: nem le
het ezt abbahagyni. A füg
göny akkor megy le u to ljára, 
am ikor az em ber meghal. Ez 
az érzésem.

A színházat nem  látványos
ságában látom, hanem  az em 
beri jelentésében. Ami be
lü lről jön. A  színésznek a 
látványossága a színház. És a 
beszéd tisztaságának a képe.

Lejegyezte J. T.

* Elekes Emmam fia  Kovács 
A ndrás Ferenc (a szerk.)

Ki volt 
Csíki Endre?

M anapság sajnos m ár csak 
néhány em ber tud  erre  a 
kérdésre felelni. Lakatos Ist
ván, 1949-ben íro tt nekro
lógja óta egy szó sem esett 
ró la  a sa jtóban  sokáig, am i
kor m egjelent Jagam as Ilona: 
Egy életm ű m egm entése é r
dekében c. cikke. (A HÉT, 
1978. 3. sz.) Tám asszuk fel
em lékét, m ert m éltó arra , 
hogy örök m aradjon.

Erdélyi m agyar zeneszerző 
volt, ak i Kolozsváron szüle
te tt 1888. dec. 1.-én és u- 
gyancsak Kolozsváron halt 
meg 1949 januárjában . Alig
hogy betöltötte 60-ik életé
vét, m ár távoznia kellett az 
élők sorából s ez elsősorban 
az erdélyi m agyarság szám ára 
je len te tt súlyos veszteséget. 
Zen i tanu lm ányait szülővá
rosában. F arkas Ödönnél, 
m ajd a budapesti Liszt Fe
renc Zenem űvészeti Főiskola 
zeneszerzés-szakán végezte. É- 
letéröl csak hézagos adata ink  
vannak. Annyi bizonyos, hogy 
1920 körül Désen m agántanár
ként működött, csaknem  a 
harm incas évek végéig. Ez
u tán  újból kolozsvári lakos 
le tt és a Városi V ízm üveknél 
tö ltö tt be hivatalnoki állást 
1947 őszéig, am ikor indoklás 
nélkül felm entették; állás és 
fizetés nélkül m aradt. Javas
latom ra visszam ent Désre ta 
nítani. Tudomásom szerint
kb. félévet tartózkodott Dé
sen és 1948 tavaszán végleg 
K olozsvárra költözött. Közben 
súlyosan m egbetegedett és 
nehéz m űtéten esett át. Dr. 
P arád i K álm án főorvos sze
rin t; „Neki m ár 20 évvel h a 
lála elő tt gümös csigolyagyul
ladás m iatt m egrövidült a 
nyaka és em iatt vo lt a feje ál
landó jelleggel a  vállai közé 
esve. Ez m agyarázza igen 
mély, rekedtes hangját is. 
H alála előtt a tbc-s folyam at 
m egtám adta az egyik fü lét is. 
M egoperálták, hetekig feküdt 
a kolozsvári fül-orr-gégésze-
ten. . . .  „E lolvadt“ a közép
fül, a belső fül a h a lló já ra
tokkal, oldalt a csúcsnyúl
vány is szétm ent. Óriási kö
téssel a fején  közlekedett 
hónapokon keresztül.“

Zeneszerző, m agántanár és 
muzikológus volt. M indem el
lett k itűnő m atem atikus és 
rendkívül jól tá jékozott az 
irodalom ban, valam in t kü
lönféle tudom ányágakban. 
Csaknem  polihisztor volt.

Énnekem  1933 tavaszától 
1936 nyaráig volt tanárom . 
Nagy kár, hogy 1933 elő tt nem  
Nála tanultam . E nnek oka 
az volt, hogy Cz. T., akkori 
zongoratanárnőm  elriasztott 
Tőle, azt állítva, hogy Csíki 
tan ítás közben sok h ibát 
követ el. Persze, ez légből k a 
pott koholm ány volt, szakmai 
irigységtől indíttatva.

1933 tavaszán egy alkalom 
m al Dr. Csidey Jenő fogor
vos várószobájában ülve a rra  
lettem  figyelmes, hogy a 
szomszéd szobában zongorata- 
n itás folyik. Csíki Endre ta r
to tt zongoraórát á fogorvos 
Jóska nevű fiának. Ezt az ó rát 
hallgatva meggyőződtem arról, 
hogy Csíki rendkívüli zenepe
dagógus, és hogy m indaz, am it 
Cz. T. m ondott róla, szemen- 
■ zedett hazugság volt. S ür
gősen felkerestem  a M estert, 
hogy m egkérjem : vállaljon
el engem  is növendékének. 
Sajnos, akkoriban egy nagyon 
m akacs és m úlni nem  akaró 
ínhüvely-gyulladásban szen
vedtem . Ezért mindössze kb. 
félévig tan ítha to tt engem  zon
gorára, m ert orvosi tanácsra 
abba kellett hagynom  a zon
gorázást. Innen kezdve Csí- 
’ i összhangzattanra, form a
tan ra  és hangszerelésre ta n í
to tt 1936 őszéig, am ikor is a 
kolozsvári Academ ia de Mu- 
zicä si A rta D ram aticá zene
szerző szakos d iák ja lettem.

Tavaly, a H ét egvik feb
ruári szám ában m Itató cik
ket írtam  Róla, cen tenáriu
ma alkalm ából, ..Tőle tan u l
tam  em bernek 1 nni“ címmel. 
Feledhetetlen ió m entorom 
mal való kapcsolatom  1936 
u tán  is m egm aradt és a tanár- 
növendékviszony őszinte, meg
h itt barátsággá érlelődött.

Csíki E ndre a súlyos 
m űtét u tá n  felépülve, a 
kolozsvári M agyar Opera 
m egalakulásakor, 1948 őszén, 
kottamásolói á llást kapo tt a 
nevezett intézm énynél. H orri- 
bile dictu! Az akkori m agyar 
vezetők szégyene volt ez. De 
m ár korábban is nagy szé
gyen és igazságtalanság volt

az, hogy 1940-től Csíki csak 
tisztviselői állást kapott, s azt 
is m iham ar elvesztette.

Dehát Csíkit — többek kö
zött — rendivüli szerénység 
jellem ezte s ez gátolta meg 
abban, hogy jó pozíciókat sze
rezzen magának.

1943-ban néhai sógorom, Dr. 
Ferencz (Májer) László, aki 
meggyöződéses kom m unista 
volt, azt mondta nekem : győz
zön csak a Szovjetunió, akkor 
aztán  Csíki Endrének olyan 
á llást biztosítunk, am i szelle
mi nagyságához m éltó lesz! 
Sógorom 1944-ben elesett a 
harctéren, a Szovjetunió győ
zött, de Csíki Endre soha nem  
kapott képességeihez, tudásá
hoz méltó állást.

1945 őszén kerültem  haza 
orosz hadifogságból. Csíki 
Endre akkor a Józsa Béla 
A thenaeum  zenei felelőse 

/v o lt; ezt a m unkát ingyen 
végezte. Hazajövetelem nek 
nagyon örvendett, m ár tü re l
m etlenül várt, ugyanis az én 
segítségemmel ak art kotta
kiadó vállalatot szervezni Ko
lozsváron, a Magyar Polgári 
D alkör kotta-zükségletének 
biztosítása céljából. Balogh 
Edgár és Bányai László ka
pott felkérést arra, hogy Csí
ki Endre nagyszerű terv javas
la tának  engedélyeztetését a 
minisztérium ban kieszközöl
jék. Néhány hét várakozás 
u tán  kiderült, hogy az enge
délyezés végképp elm arad 
Ennek okát csaknem 20 év 
m úlva tudtam  meg; sajnos. 
Nagy István barátom nak is 
része volt benne, ő maga is
m erte be. Jobbnak találta 
ugyanis a szükséges kottaanya
got a budapesti M agyar K ó
rus ú tján biztosítani. Azt is 
bevallotta, hogy Csíki ben le
hetséges riválisát lá tva, m in
dent elkövetett annak  meg
akadályozására, hogy ő legyen 
az átreform ált új Dalosszö
vetség elnöke. Nagy István 
akkori hiúsága nem tű r t m a
ga fölött senkit.

Az akkori zenei vezetők, 
valószínűleg féltékenységből, 
kisemmizték, mellőzték ezt a 
rendkívüli képességű és je l
lem ű muzsikust, pedig m inden 
erejükkel tám ogatniuk kellett 
volna! Incze János dési festő 
barátom  mondta; Csíki End
re m indenki fölött állo tt leg
alább tiz emelettel. De há t 
Csíki nem  kellett az akkori 
zenei vezető rétegnek sem, 
m ert „féltek vala Tőle“.

Életének utolsó éveiben 
csaknem nyomorgott. 1944 ta 
vaszán a nagy kolozsvári bom 
bázáskor lakását te lita lá la t 
é rte  és minden kézirata — 
am ely mérhetetlen szellemi 
kincseket tartalm azott, — 
végleg elveszett. Még szeren
cse, hogy tudományos m un
kásságából m egm aradt az a 
néhány írása, amely annak  
idején a korabeli sajtóban 
megjelent.

Szellemi hagyatékát tovább 
ku ta tjuk , hátha előkerül még 
néhány írása, vagy kom pozí
ciója. Remélhetőleg belátható
időn belül elkészül m onográ
fiájának  az a része, am ely a 
sajtóban megjelent, nagyon 
jelentős írásaival foglalkozik. 
<fp. Benkő András zenetörté
nészünk szerkesztésében.

M int leghűségesebb ta n ít
ványa és barátja, 1989 decem 
ber 10-én saját lakásom ban 
m egrendeztem  Csíki E ndre cen
tenárium ának  m egünneplését 
(esztendős késéssel), m elynek 
egy műsorszámát a Helikon 
1990. augusztus 314 szám á
ban  közreadtunk A m ű h ely
ben  címmel. Egyébként ezt a 
te ljes m űsort meg szeretnénk 
ism ételni, rádiófelvétel cé ljá 
ból.

Ennyi elég talán, egyelőre 
ahhoz, hogy a m éltatlanul el
fe le jte tt Csíki Endre em lékét 
felelevenítsük a köztudatban 
Rendkívül nagy és sokrétű tu 
dása és tehetsége folytán az 
erdélyi magvasság művelődési 
életének élvonalába tartozo tt 
és valóban lángelme volt. Je 
lentős alak ja ‘zázadunk első 
felének.

Ha m ár Csíki Endre éle
tében élhetetlen volt, lega
lább halálában váljék halha
tatlanná.

Requiescat in pacem ét ux 
perpetua luceat ei!

JAGAMAS JANOS
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•  N ovem ber 15—16-án D ebrecen v á
rosa irodalm i napokat rendez A  ro
m ániai m agyar irodalom  1970— 1990 
címmel. Bevezetőt m ond Páskándi 
Géza, v ita ind ító t Cs. Gyímesi Éva és 
Láng G usztáv ta rt. K orreferensek:
Ágoston Vilmos, B ertha Zoltán, 
D eutsch Paul-Tom a, Egyed Péter, 
G eorge Cushing, I lia  M ihály, Jakabffy  
Tam ás, K án to r Lajos, M arius Taba-
cu. M árkus Béla, Szakolczay Lajos, 
Szávai Géza, T hom ka Beáta. Elnök: 
Domokos Géza. F elkért vendégek: 
B állá Zsófia, B ajor A ndor, B álint
Tibor, Bogdán László, Egyed Péter,
F arkas Árpád, Ferenczes István, K á
nyád i Sándor, K irá ly  László, Kovács 
A ndrás Ferenc, Lászlóffy A ladár, 
M arkó Béla, Mózes A ttila, Pusztai J á 
nos, Sütő A ndrás; Szabó Gyula, Szi
lágyi István, Szőcs Géza.

® A kolozsvári k irendeltségű Centre 
C ulture! Frangais rendezésében, a M á
tyás H ázban novem ber 28-án Raoul 
G irard e t professzor ta r t  előadást Les 
in te llectuels frangais face aux révolu- 
tions du X IX é m e  siécle címmel. No
vem ber 29-én P an a it Is tra ti m űvéről 
rendeznek  kerekasztal-beszélgetést.

•  N ovem ber 8-án a sá toraljaú jhely i 
K ossuth  Lajos M űvelődési K özpont 
k iá llító term ében  m egnyílt Gedeon Zol
tán  kolozsvári képzőm űvész Erdélyi 
tá jak  cím ű k iállítása. M egnyitóbeszé
de t F ehér József m jzeum igazgató ta r 
tott.

O Az A lfö ld  novem beri szám ában 
K eresztury  T ibor beszélget M arkó Bé
lával, M árkus Béla pedig a költő O l
vassuk együtt cím ű tanulm ánykötetét 
elemzi. A lapban  verset olvashatunk 
többek között M arkó Bélától, Kovács 
A ndrás Ferenctől, Visky A ndrástól és 
Egyed Emesétől. A lap közli Szilágyi 
István  K rónika  — 5 cím ű írását.

® A Hargita Népe  novem ber 10-i 
szám ában Űj szolgálatban az u tóvéd
harcos cím a la tt B álin t A ndrás be
szélget Fodor Sándorral. A lap m űve
lődési o ldalain  verset o lvashatunk Ma- 
gyari Lajostól és M ajla Sándortól.

•  U gyancsak novem ber 10-én nyílt 
meg a Csíki Széke ly  M úzeum ban  K a
sza A nna szőnyegkiállítása.

•  A M agyar Napló  novem ber 1-i 
szám ában huszonkét író vall a nem 
régiben elhunyt O ttlik  Gézáról. A lap 
közli Em il Cioran Rövid tanulm ány a 
végzetről cím ű írását.

® A Hét 45. szám ának első oldalán 
kezdődik Jakó  Zsigmond Újjáéled az 
erdélyi magyar tudományosság  című 
tanulm ánya. Kelem en Á rpád m érnök- 
professzorral Rostás Zoltán beszélget 
(A  ku ta tásnak szabadnak kell lennie). 
Az Ú jvidék i Színház  kolozsvári ven
dégszerepléséről K acsír M ária számol 
be. A lapból kiem elendő továbbá 
Szépfalusi István Elöljáró beszéd cí
m ű tá jékozta tó ja a bécsi Bornemisza  
Péter Társaság tevékenységéről, vala
m int Egyed P éter A  tudom ányos 
könyv  m indennapja inkban  cím ű tan u l
m ányának folytatása.

•  A Lincoln Center színházában 
kerü lt sor John  G aure am erikai d rá 
m aíró ú jabb  színm űvének bem utatá
sára, am ely Sidney P oitier állítólagos 
fiáról szól. A színm űírót az 1971-ben 
bem utato tt The House o f Blue Leaves 
című kom édiája te tte  híressé.

® A 22 novem ber 9-i száma M arina 
Sandu tolm ácsolásában közli H eller 
Ágnes S fírsitu l com unism ului című ta 
nulm ányát.

® A N agyvilág  11. szám ában P in tér 
M árta Zsuzsanna recenzálja Ana Blan- 
d ianának  az Európa Könyvkiadónál 
m egjelent, Lendvay Éva által fordíto tt 
A  m egálm odott című könyvét.

® A K eresztény Szó  41. szám ának 
vezércikkét Ferenczi Sándor ír ja  M ed
dig hazudnak?  címmel. M árkus Etel- 
ka, „Ekkor kerü ltem  szem be a ható

sággal“ cím a la tt készít in te r jú t K irály 
K árollyal. A lapból kiem elendő továb
b á  Nagy Olga K ései híradás — tanul
ságokkal cím ű írása.

•  A strugai nem zetközi költészeti 
fesztiválon A ranykoszorú-d íjja l ju ta l
m azták Justo  Jorge P adrón  spanyol 
költő m unkásságát. A tizenöt kötetes 
szerző, aki több rangos díj nyertese, 
Los Circulos Infierno  című könyvével 
a ra to tt világsikert.

® A Rom ániai M agyar Szó novem 
ber 10—11-i szám ából kiem elendő 
V arga Gábor Ö rm ény rekv iem  című 
írá a. Az irodalm i o ldalak költője 
Illyés Gyula, A dam  Pustojic (Barabás 
Zoltán fordítása) és Balogh József.

•  Thom as M ann jegyzetfűz Arin k, 
a N otizbücherpek  első kiadása 1991 ta 
vaszán je len ik  meg. Sajtó  alá rendez
te  Háns Wysling, a zürichi Thomas 
M ann-archívum  igazgatója.

•  A K elet — Nyugat novem ber 9-i 
szám ából kiem elendő Gáli Ernő Sor
sunkat m eghatározó transzilván jelleg  
című tanulm ánya. A lapban  Fábián 
Im re fo ly ta tja  beszélgetését H orváth 
Im rével (Gyónásom). A  szám költője 
M orvay László.

® Eriend o f m y  Y ou th  a címe Alice 
M unin űj novelláskötetének, am elynek 
az irodalom bírálat m áris nagy sikert 
jósol. Az elégikus hangvételű rövid
próza m esterasszonya novelláiban, kar- 
colataiban szerencsésen ötvözi a pate- 
tikust és a m ulatságost, az ifjúság és 
az élet tragikus és kom iku ; elemeit.

® A Fiatal Fórum  novem ber 3-i szá
m ában Szilágyi N. Sándor írása olvas
ható a négyszáz éves V izsolyt B ibliá
ról. A szám ból kiem elendő továbbá 
N icjlescu  Tóni hollandiai úti jegyzete.
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Mezőgépészeti Állomások

Hargita Megyei Trösztje j
CSÍKSZEREDA I

A Hargita megyei gépesítési trösztnek alá
rendelt gépesítési egységek, valamint a mező- 
gazdasági szállítási vállalat elvégez szövetkeze
ti, állami és magánszemélyeknek:

•  mezőgazdasági munkákat
•  szállítást
•  traktorok és mezőgazdasági gépek javí

tását
•  egyszerű gépek és szerszámok előállítását.
A munkálatok értékét készpénzben is lehet 

fizetni.

KOLOZSVÁRI ÉS KOVASZNA MEGYEI 
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

Kolozsvári olvasóink előfizethetnek lapunkra a Sza
badság lapkiadó és terjesztő  válla la t székhelyén (Na- 
poca utca 16, I. em.), novem ber 20-ig, munkanapokon, 
8 és 15 óra között, valam in t a Szabadság lapkihor-
dóinál.

Kovászna megyei olvasóink előfizethetnek a Helikon
ra a sepsiszentgyörgyi Háromszék szerkesztőségében 
(Préséi utca 8A.), m unkanapokon 9—12 és 17—19 óra 
között, valam in t a Három szék lapkihordóinál.

A m ennyiben ta lá lunk  olyan magánvállalkozókat 
akik más helységekben és megyékben is vállalják la 
nunk terjesztését, errő l azonnal tájékoztatjuk olvasóin
kat.

Az őszhöz
W illiam  B lake verséből idézünk a vízszintes 2., függőleges

26. és vízszintes 33. számú sorban. F ranyó Zoltán fordítása.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sóra (zárt betűk: GY, E, 
E, U, V, E). 3 7. Vékony rés a falon. 18. Alkot, terem t. 19. É r
zékszerv. 20. Fürge, élénk — rom ánul. 21. Ü tőhangszer. 23.
R om ulus testvére. 25. Üres gyomor okozta érzet. 26. L abda
rúgó  trófea. 28. Norvég m atem atikus (Sophus, 1842—1899). 30. 
ösztönző  szócska. 31. Jelenet, ném etül. 33 Az idézet h arm a
d ik  sora (zárt betűk : Ö, M). 36. Fuvarozó. 38. Fejőshez használt 
kisebb dézsa. 39. M aros megyei autójelzés. 41. Á llandó hőm ér
sék leten  végbemenő. 42. Disz. 44. H eyerdahl személyneve. 45. 
SAZ. 46. B izonytalan kim enetelű. 47. D urva sz itá t használ. 49. 
T ég lá t rak  a kőm űves. 51. M otívum. 52. Brassói Lapok. 55. Ko- 
rundféle, átlátszó, kék drágakő. 54. M arások. 57. T artalék , k i
egészítésre való. 58. Lendület. 59. M agyar szőlőfajták. 60. A nagy 
alm alövő (Vilmos). 61. S zájat nagyra nyit. 62. . . .  Cutov, v ilág
ba jn o k  ökölvívó. 63. Zöld, rom ánul. 64. Üres téka! 65. Fonetikus 
m ássalhangzó. 66. K eleti édesség. 67. Fiziológiai k u ta tása i hí
resek. 68. Pohár, angolul. 71. H alfa jta . 72. Vissza: lassan elege 
lesz belőle. 73. Égés közepe! 74. Számnév. 77. Ü j-zélandi k i
kötőváros. 79. Disznóöléskor gyakori a ruhán. 83. H íres f ra n 
ciaországi üdülő- és kirádulóhely. 84. A réna része! 86. Latin  
én. 87. Ének. 88. On-, . . .  -, ön. 89. Erich K night-regényalak  
(Sam). 91. P etrov  író társa. 93. Szegélyhurok. 95. Szalad. 97. 
A dóbevallási ű rlapok. 99. Ö nkorm ányzaton alapuló. 101. A 
szarvasm arhával rokon, púpos h á tú  állat.

FÜGGŐLEGES: 1. Időegység. 2. Egyik m űve A szellem fe
nomenológiája. 3. Elbeszélő költő. 4. M egkülönböztető jsgy. 5. 
K ödben van! 6. Veszprém  folyóvize. 7. Psalm us. 8. Széket hasz
nál. 9. Súlyt határoz meg. 10. Bizonyos szám ú személy. 11. Fe
lü le te t tisztít. 12. Siklik. 13. Nárcisz része! 14. . . .  Gallen. 15. 
P aripa. 16. Edző. 22. Sör, ném etül. 24. Teniszben: játszm ák. 
26. Az idézet m ásodik sora (zárt betűk : E, V, ö , U, E, L). 27. 
Közép- és D él-A m erikában honos lom ha állat. 29. K lasszikus 
kötőszó. 31. K elta  eredetű  nép. 32. Ilyen az öreg kéz. 34. Feleség, 
ném etül. 35. A p ó .. . :  Jézus tan ítványainak  egyike. 37. A kö
zeli személy tu lajdona. 40. Gyors ütem ben, sűrűn. 43. A usztrá
liai erszényes medvék. 45. Spanyol hegedűm űvész és zeneszerző 
(Pablo, 1844—1908). 48. Tanács, rom ánul. 49. Érzéketlen, tú l
zottan igénytelen em ber. 50. Csukát. 52. A sorsával, körülm é
nyeivel m egelégedett. 54. V íziállat. 55. Á sványi fűszert. 56. In 
díték. 57. ö tpon tos betűnagyság. 59. B allagni kezd! 60. Róma 
folyója. 62. H am isan hitegStő és hűtlen. 63. V alam ikor a m ú lt
ban vagy a jövőben. 65. Ellopó. 67. G alam bszürke kutya. 68. 
Búzadara. 69. Orosz kérdőszó. 70. A héberek k irálya az i.e. X. 
században. 72. S trandon bőrre kenik. 75. A szam ár la tin  neve. 
77. Olasz képeslap („Ma“). 78. Lortzing-opera. 80. Párizsi vonat!
81. Csupa e!. 82. A G rim m -testvérek egyike. 85.........  halva:
akárm ilyen állapotban . 89. Kén, deu térium  éis jód. 90. Ipari nö
vény. 92. Vízben leli halálá t. 93. M esterkélt testtartás. 94. A 
Bucegi legm agasabb csúcsa (2507 m). 96. Régies cs betű. 97. 
Rangfokozat. 98. Szikladarab, népiesen. 100. Magad.

(Nagy Elek Tibor)

A HELIKON 46. szám ában közölt, Z a j á r t a l o m  című 
re jtvény  m egfejtése: Azt mondod, meg lehetne szokni. /  Azt 
mondod, nincsen sem m i baj. /  Pedig m ár nem  hallod dalolni / 
m agad belül se, oly nagy kinn a zaj.

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