vedélyes tagadással és kísérletezéssel
válaszolt a kozmikus világrend (elismert közönyére és az emberi társadalom igazságtalanságaira.
Déry is az „homme révolté" konok és
szenvedélyes fajtájához tartozott. Lázadó daccal vette tudomásul a létezésnek és a társadalomnak azokat a tárgyi
adottságait, melyek sértik vagy korlátozzák az emberi szabadságot és szuverenitást. És ha szükségesnek látta, eloldotta magát mindattól, ami moralista
érzékenységét sértette. Ám, ha kellett,
kötődni is tudott, az áldozatot is vállalta. A magyar proletárforradalomban,
a bécsi munkásfelkelésben, az antifasiszta harcok idején, a felszabadulás
után. Eleven elkötelezettség fűzte az
emberiség haladásához és egyre nagyobb ragaszkodás hazájához. Ezeket a
kötelékeket még kései szkepszise ide-

jén, csalódásairól vallva is fenntartotta.
Kételyeiben és szorongásaiban is az
„emberi lényeg" megőrzése és fenntartása mellett érvelt, s még legkeserűbb
műveiben is féltő gonddal, önkínzó aggódással töprengett az emberiség jövendőjén, esélyein. Azért emelte fel
óvó szavát, hogy korunk embere n e
veszítse el örökölt és kiteljesedésre
váró humanizmusát, személyiségét, szabadságát, közösségi érdeklődését és kapcsolatait. Küzdelme, amelyet az „emberi
lényeg" fenntartása és védelme érdekében folytatott: talán ez marad életművének legnagyobb értéke, érvényes üzenete. Örökség, amely nemcsak a sors
és a mű végső értelmét foglalja magába, hanem tanulságul is szolgál. Cini
lehet és élni kell vele.
POMOGÁTS BÉLA

Búcsú Kós Károlytól
Végtisztességtevő Gyülekezet!
A Férfiú, akit ide kikísértünk s akitől most elbúcsúzunk, ezt a helyet, a
temetőt, soha nem tartotta az enyészet,
a semmivé válás birodalmának. Históriai ihletettséggel fedezte fel, hogy
pompás fekvésű cintermeink, temetőink
mindmegannyi őrhelyei az Életnek, ő r álló helyek, ahonnan dolgos múltú
ősöktől munkálkodó életre és helytállásra nyer intelmet a maradék.
Büszke századunk legelején gyalogútra indult egy fiatal építészmérnök.
S miközben a birodalmi káprázatban
folyt az úri dáridó, ő megvallatta az
erdélyi temetőket. Ha a korhadó kopjafákon szeme már nem tudta kiolvasni
a felrótt szöveget, érzékeny ujjbegyei
tapogatták ki a betűk körvonalait. Az
így megvilágosodó felirat a Halotti Beszéd komor intelmét, az Ó-magyar Mária-siralom ritmusát idézte fel. De üzenetet hordozott maga az anyag is, hiszen a magyarvalkói fejfát ugyanabból
a cserefából hasították ki, mint ameElhangzott
1977. augusztus
29-én
rott, Kós Károly
temetésén.

Kolozsvá-

lyikből Türcben gyönyörű román fatemplomot emeltek, Gelencén pedig hímes kapuzábét faragtak. A sírkövek is
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hirdették magukról, hogy anyaguk azonos a gyulafehérvári székesegyház, a
demsusi román templom és a barcarozsnyói szász parasztvár építőköveivel.
Temetők üzenetéből merített erőt akkor is, amikor legkedvesebb könyvét, a
V a r j ú nemzetséget írta. Ezt olvassuk e
krónika ajánlásában:
sokan és sokat jártuk a temetőket, hogy a régen
elporladtakat idézzük és beszélgessünk
az örökké-némákkal".
A temető is arra tanította, hogy mindig az élet pártján álljon.
ö az élet pártjára állt, amikor a
„Memorandum"-per idején gyermekként, borzongva látta Kolozsvárott, a
hajdani Trencsén téren a román tömegre támadó lovasrohamot,
az élet pártján állott, amikor a királyi Romániától számon kérte a gyulafehérvári ígéreteket,
az élet pártján állott, amikor HorthyMagyarországtól a gyilkos háborúból
való kilépést követelte,
az élet pártján állott, amikor Lev
Tolsztoj muzsikjai unokáinak csillagos
sapkáján a jövő biztató jelét látta meg,
az élet pártján állott, amikor Kolozsvár főterén Petru Grozával, képviselőtársával kezet szorítva, megpecsételte
románok és magyarok barátságát,
az élet pártján állott, valahányszor

anyanyelvünk megbecsülésére, szülőföldünkhöz való ragaszkodásra, családi
tűzhelyünk féltő őrizésére intett,
és az élet pártján állva mutatta fel
az alkotó munka szentségét.
Mert hazug beszéd száját el nem
hagyta, rútat le nem irt, felhúzott fala
még soha le nem omlott.
Nem kérdező, hanem válaszoló ember volt. Fülei meghallották kora kegyetlenül kinos kérdéseit, s miközben
művészként, íróként, közéleti férfiúként
választ keresett, szüntelenül érezte a
vállára nehezedő felelősséget.
Az igazat, lett légyen bármilyen keserves, nem hallgatta el. Ezt írta: „Magamnak — magunknak nem hazudhattam és nem hízeleghettem és nem csalhattam. Nem lett volna értelme semmi
és senki kedvéért, de káromra — kárunkra lenne."
Puszta jelenvalósága mindnyájunknak erőt adott a lét hordozásához.
Ezért nagy a mi gyászunk.
De nagy a mi vigasztalódásunk is.
Életműve része holnapunknak, nyugalmának békéje jövendőnk záloga,
ezért hát örök álma felett virrasszon
Erdély csillagos Ege és a hűség!
BENKO SAMU

aszUt
Az írószövetség vendégeként hazánkban járt, Szegedre és szerkesztőségünkbe is ellátogatott Vitás Agurkis
litván
műfordító, illetve Karol Wlachovsky,
a
pozsonyi T a t r a n kiadó világirodalmi
osztályának vezetője.

soknak, muzeológusoknak.
Tóth Béla, a
Somogyi-könyvtár
igazgatója,
szerkesztő
bizottságunk
tagja a „Szabó Ervin
Emlékérmet"
kapta kiemelkedő
munkájáért.

*

A m á r hagyományos kanizsai í r ó t á bor rendezvényeire idén Zimonyi
Zoltán kritikus, a N a p j a i n k helyettes f ő szerkesztője, v a l a m i n t Annus József író,
l a p u n k főszerkesztő-helyettese utazott
Jugoszláviába.

Augusztus
20-a alkalmából
a kulturális miniszter
kitüntetéseket
adott át
a közművelődésben
eredményes
munkát végző népművelőknek,
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