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A semmi és a haza
1956-ban mi nem csináltunk semmit, de 

szerettünk volna. A mondat Fülöp G. Dénes 
marosvásárhelyi lelkésztől származik, és 
minden erdélyi magyar panaszfalra fel kelle
ne írni. Nem csak azért, mert ő és a többiek le
ülték a maguk éveit ezért a semmiért, hanem 
azért, hogy el ne felejtsük: volt egyszer vala
mi. Ma már alig tudjuk. De szeretünk úgy 
tenni, mintha tudnánk vagy tudnék. Kedvenc 
falumban 1954-ben egy fiatalember kidobja a 
rádiót a kultúrház ajtaján. A magyar váloga
tott éppen a harmadik gólt kapja a németek
től. A fiatalembert garázdaságért előállítják. 
Ha indulatos cselekedetét 1956. november 11- 
én hajtaná végre, vagy pár nappal korábban, 
halálra is ítélhették volna. A kultúrházban 
akkor már nem volt rádió, nem történt sem
mi, nem gyűltek össze az emberek, nem so
dortak cigarettát, nem pöktek a tenyerükbe. 
De ha lett volna rádió, és az emberek hallják 
Nagy Imre beszédét, ha megállnak, amíg az 
Egy mondat a zsarnokságról elhangzik, ha ki- 
egyenesednek, amikor a Himnusz... Nem volt 
rádió, az emberek nem hallották, nem egye
nesedtek ki, nem sodortak akkor és úgy ci

garettát, nem pöktek a tenyerükbe. Akiről 
viszont a hatóság azt gondolta, hogy akár 
egyenes, rádió, pökés, cigaretta, azt elvitték. 
Az leülte. Ha meglőtték, azóta fekszik. Sokat 
gyötörtem azzal a felnőtteket, hogy mi tör
tént 1956-ban? A legérdekesebb válasz, hogy 
nem tudtuk, mert két évvel korábban kidobta 
valaki a rádiót a kultúrházból az utca köze
pére. Vele ment-e az ablak is, ma már mind
egy. Puskás Öcsi viszont nem jött haza. Már
mint oda nem jött, mert ide nem is jöhetett, 
itt nem az volt, ahogy most sem az. Itt Romá
nia volt akkor is, ez nem a haza. Nagy Im
rét viszont idehozták, nem nekünk, csak úgy, 
vissza is vitték — akasztani. Mi nem csinál
tunk semmit, mert nem is csinálhattunk. Vol
tak, akik leülték a semmit, voltak, akik le
tagadták. Mind hősök voltunk. Utólag mind 
hősök leszünk, a diktátorok pedig nyugodtan 
fordulhatnak át a másik oldalukra, ha raj
tunk múlik. De nem rajtunk múlik, nem a rá
dión, nem is Puskás Öcsin. Ez a semmi. Ez a 
haza. Nem azért jön el valami hozzánk, mert 
készültünk rá, de ha nem készülünk, sosem 
fog eljönni.

Az erdélyi ötvenhattól 
a nemzetállamig, 
és azon is túl
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Az erdélyi 
ötvenhattól a 
nemzetállamig, 
és azon is túl

Interjú Stefano 
Bottoni történésszel

-  Egy korábbi interjújában arról beszél, 
hogy az 1956-os forradalom Romániában 
egyetlen országos jelentőségű eseményt 
váltott ki, az október 30-31-én, Temesvá
ron zajlott tüntetést, melyet a román ha
tóságok gyorsan és határozottan elfojtot
tak, és arról, hogy nem lehet külön erdélyi 
’56-ról beszélni. Úgy tudjuk, a romániai 
nyolcvankilences fordulat döntő lépését is 
a temesváriak tették meg. Mit gondol, mi 
a helyzet Erdélyben a forradalmi szellem
mel? Es mi volt a helyzet Erdélyben, 1956- 
ban?

-  Az interjú után sokan figyelmeztet
tek, hogy helytelenül és igazságtalanul 
fogalmaztam az erdélyi ’56-al kapcsolato
san. Meg kell itt követnem mindazokat, 
akik sértve érezték magukat. Bár nem 
azt kívántam sugallni, hogy egyáltalán 
„nem volt” 1956 Erdélyben és Romániá
ban, az eredeti gondolatmenet félreérthe
tő szövegkörnyezetbe került. Mindez intő 
jel számomra arra nézve, hogy nem elég 
világosan gondolkodni, arra is kell figyel
met fordítani, hogy mindig pontosan fo
galmazzunk. Tehát én azt gondolom, 
hogy Romániában, Erdélyben nem voltak 
— Temesvár kivételével — nyílt tömegmeg
mozdulások, nem történt erőszakos cse
lekmény. Azaz nem történt forradalom, 
senki nem kísérelte meg a fennálló rend
szer megdöntését. Maga a román rend
szer is sokkal stabilabb volt, mint a ma
gyar, és az október 23. utáni napokban

elképesztő erőket mozgósított a rokon- 
szenvtüntetések elfojtására. Mindez nem 
azt jelenti, hogy sokan (nem csak magya
rok, és nem csak Erdélyben) ne remény
kedtek volna abban, hogy Magyarorszá
gon csoda történik, és ha ott sikerült 
megszabadulni a szovjet típusú rendszer
től, Romániában is változások indulhat
nak.

-  Milyen megtorlások követték az Er
délyben, 1956-ban lejátszódott, történel
mileg nagy horderejűeknek nem nevezhe
tő  eseményeket? Mivel magyarázzák azok 
„aránytalanul” nagyszabású mivoltát?

-  Az 1956 novemberében kezdődő, 
1958-1959-ben tetőző letartóztatások 
és bírósági eljárások, az adminisztratív 
úton foganatosított intézkedések (inter
nálás, házi őrizet, kényszerlakhely, el
bocsátás, továbbtanulási tilalom) szer
ves részét képezték az 1964-es általános 
amnesztiáig tartó hatalomgyakorlásnak. 
1958-ban hozták a legtöbb ítéletet politi
kai ügyekben: egy év alatt összesen 4083- 
at a Bukarestben, Jászvásáron és Kolozs
váron működő katonai törvényszékek. 
1957 januárja és 1959 júliusa között kb. 
tízezer elmarasztaló ítélet született, de a 
börtönbe került állampolgárok száma en
nél sokkal nagyobb volt. Az 1956. október
23. és 1963 decembere között eltelt idő
szakban mintegy 25 ezer személy került 
börtönbe, további négyezer főt ítélet nél

kül internáltak (többségükre 1-5 év kö
zötti, „adminisztratív büntetést” mértek 
ki), kétezer állampolgárt pedig lakhely- 
elhagyási tilalommal sújtottak. 1957 és 
1959 között országszerte bizonyíthatóan 
45 személyt végeztek ki politikai vétség 
miatt. Fontos ugyanakkor megjegyezni, 
hogy sok „politikai” eljárást polgári per
ként folytattak le, gazdasági bűncselek
ménynek álcázva a politikai indítékot. 
A Székelyföldön, azaz a Magyar Autonóm 
Tartományban e három év alatt nem ke
vesebb, mint háromezer embert ítéltek el 
„korrupció”, „sikkasztás” vagy a „szocia
lista erkölcs” elleni vétek miatt. A perek 
nagy része álcázott, politikailag irányí
tott bosszú volt. Azt is fontos megjegyez
ni, hogy az 1964-ben szabadult politikai 
foglyok polgári jogaikat nem kapták tel
jes mértékben vissza, mivel ítéletüket 
nem eltörölték, csak annak végrehajtá
sát függesztették fel. Ráadásul az 1960- 
1964 között szabadultaknak éppen kien
gedésük előtt ajánlották fel tömegesen az 
állambiztonsági szervekkel való együtt
működést. Sokan félelemből ugyan, de 
vállalták a feladatot: az 1956 utáni meg
torlások egyik legfontosabb hosszú távú 
eredménye tehát az ügynökhálózatok je
lentős megerősödése.

-  Mint kiderült, 1963-ig a magyar- 
országi és romániai állambiztonsági és 
rendőri erők hatékonyan és konfliktus- 
mentesen együttműködtek. Jelent ez bár
m it is az ötvenhatos erdélyi események ke
zelésének, megtorlásának szempontjából?

-  A két ország állambiztonsági együtt
működésének rövid, de intenzív törté
nete az 1950-es és 1960-as évek elején 
még nagyrészt feltáratlan. Elsősorban, 
sőt szinte csak magyar levéltári forrá
sok állnak rendelkezésre, ami torzíthat
ja a jelenség bemutatását. Annyit viszont 
sikerült már rekonstruálni, hogy 1957 
és 1963 között a két társszerv már nem 
csupán szovjet irányítással, közvetítés
sel érintkezett, noha a levelezés továbbra 
is orosz nyelven folyt. A kapcsolatfejlesz
tésben kulcsszerepet játszott a magyar 
forradalom részvevőinek felkutatása és 
elítélése. A magyar szaklevéltár irat
anyaga egyértelműen bizonyítja, hogy 
a két belügyminisztérium rendszeresen 
cserélt információt az „ellenforradalmi” 
eseményekbe keveredett román állampol
gárokról. Az intézkedés több esetben sú
lyos bírósági ítéletekhez vezetett.

De a belügyi szervek tájékoztatták 
egymást a magyarországi kapcsolatok
kal rendelkező, már letartóztatásban le
vő román állampolgárokról is. 1958-ban 
Harangozó Szilveszter és a belső elhárí
tás akkori vezetője, Hollós Ervin kéré
sére a Szekuritáté kihallgatói Lakó Ele
mért és Varró Jánost, a kolozsvári Bolyai 
Egyetem őrizetbe vett oktatóit faggat
ták Czine Mihály irodalomtörténészről, 
aki 1956-ban ösztöndíjas aspiránsként 
járt Kolozsváron, és megismerkedett a 
két fiatal erdélyi pályatárssal. A két iro
dalomtörténészt végül 1959-ben 18 és 16 
év börtönre ítélték; ismereteim szerint 
Czine Mihályt ez ügyben nem zaklatta a 
magyar politikai rendőrség.
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-  Lehetséges történelmi vagy másfé
le következtetést levonni abból, ahogyan a 
magyarországi ötvenhatos események to
vábbgyűrűztek, avagy nem gyűrűztek to
vább az anyaországtól elszakított, ma
gyarlakta régiókban?

-  Kedvenc „külső” kutatási terepem 
a brit diplomáciai tevékenységet do
kumentáló, csodálatos Londoni Nem
zeti Levéltár. Őfelsége képviselői a ro
mán fővárosban műveltek, cinikusak 
és lényegretörőek voltak. 1948 utá
ni, titkos levelezésükben több íz
ben fogalmaztak úgy, hogy a románok 
„engedékenyek” (docile), ezért nem vár
ható itt semmiféle változás. Erre az ál
talánosító, a két világháború közöt
ti nemzetkarakterológiai megközelítést 
súroló megjegyzésre azonban alapo
san rácáfoltak a későbbi események... 
Vizsgáljuk inkább a két ország helyze
tét 1956 őszén. Magyarországon október 
23-24-én alig egy nap alatt összeomlik a 
párt- és államapparátus. Ezzel szemben 
Romániában nincs forradalmi potenciál; 
a rendszer merev, de stabil és egységes; 
működtetőit nem ingatják meg a Buda
pestről érkező hírek, gyorsan és (sajnos) 
igen hatékonyan megszervezik a véde
kezést, majd az ellentámadást. Az 1957- 
ben indított ideológiai és belügyi offen- 
zíva sokkal több, mint Gheorghiu-Dej és 
a hozzá kötődő hatalmi csoport a „mosz- 
koviták” fölött aratott végleges győzel
me. A történetírásnak nem sikerült még 
teljes egészében megragadnia az 1956- 
os perek összetett funkcióját. Nem „tra
gikus epizódról” és nemcsak kisebbség
ellenes intézkedések sorozatáról volt szó, 
hanem inkább strukturális változáso
kat, egy új nemzetállami keret létreho
zását elősegítő folyamatról. 1956 és 1959 
között — a kolozsvári magyar egyetem 
megszüntetése itt szimbolikus pillanat
ként értelmezhető -  hosszú távú válto
zás állt be a román kommunista rend
szer természetrajzában.

mutatni akarnának valamit.” Naponta 
kell keserűen tapasztalnunk azt, hogy 
mennyire távol vagyunk még ettől a cél
kitűzéstől...

-  Kutatási területéül Közép-Európa 
legújabbkori politikai és társadalmi tör
ténetét választotta, különös tekintettel a 
nemzetiségi kérdésre, mélyrehatóan fog
lalkozik ugyanakkor Románia történe
tével a kommunizmus éveiben, illetve a 
Magyar Autonóm Tartomány történeté
vel. Kommunizmus, együtt éló' nemzetisé
gek, esetleg kisebbségi lét: hogyan befolyá
solják, befolyásolhatják ezek a tényezó'k a 
tartósan kisebbségben éló' közösség kultú
ráját?

-  Ha előadást tartok, és egy lapon 
említem a kommunizmust (államszo
cializmust, szovjet típusú rendszert -  
nevezzük, ahogy akarjuk) és a naciona
lizmust, azaz Gellnert követve a nemzeti 
kérdés politikaivá tételét, sokan nem ér
tik, hogyan is kapcsolódik össze a két je
lenség. Hiszen a kommunisták interna
cionalisták lennének, a kommunizmus 
pedig nemzetek feletti boldogulást hir
detett. A gyakorlat pedig azt mutatta, 
hogy nem csupán ebben a térségben, de 
itt mindenképpen különös erővel, az ál
lamszocializmus nemcsak hogy nem ha
ladta meg és nem puhította fel a nem
zetállami kereteket, hanem sok esetben 
maga is tevőlegesen hozzájárult azok lét
rehozatalához. Engem mindig rettene
tesen izgatott a két látszólag ellentétes 
ideológiai áramlat találkozása egy több
nemzetiségű, többnyelvű, többkultúrá
jú vidéken. Ebből a szempontból Erdély, 
és ezen belül a sztálini eredetű Magyar 
Autonóm Tartomány természetes válasz
tásnak bizonyult, hiszen itt döntő több
ségükben magyar káderek magyarul 
erőltették rá a szocializmust egy döntő
en magyar, rurális vagy kisvárosi társa
dalomra. Tették ezt hittel és elszántság
gal, egyben könyörtelenül.

ne a román állam és az erdélyi magyar 
kisebbség, valamint a két ország nem hi
vatalos kapcsolatainak természetrajzát. 
Mondok egy egyszerű példát. Egy erdé
lyi származású budapesti levéltáros kol
légám rendszeresen jár kutatni a buka
resti Szekuritáté irattárába. Feladata a 
„magyar” jellegű anyagok felmérése és 
rendszerezése. Óvatos becslése szerint 
a magyar irredentizmusra, sovinizmus
ra, nacionalizmusra stb. vonatkozó ira
tok teszik a kutatók rendelkezésre álló 
(azaz a biztonsági szervek által vissza
minősített és átadott) anyagok 15-20 szá
zalékát; bizonyos korszakokban ennél jó
val nagyobb arányt. Ez az jelenti, hogy 
1920-tól kezdődően (ekkor nyitja meg 
a „Siguranţa” hosszú életű, feltehetően 
máig élő „Irredenták” sorozatát) ez a té
ma aránytalanul nagy hangsúlyt kapott 
a román állambiztonsági rendszerekben, 
és állandóan napirenden van. Fantasz
tikus és félelmetes látni a román állam
biztonsági levéltárban, hogy bizonyos 
ügyek áthidalnak rendszereket és ideoló
giai korlátokat. Mint ahogy azt, hogy a 
magyarokkal kapcsolatos hivatalos be
szédmód mennyire fedi a két világhábo
rú közötti nemzet- és területvédő diskur
zusokat.

-  Korábbi, Temesvárral kapcsolatos 
kérdésünkhöz visszatérve: tudjuk, Kolozs
várral is versenyben Temesvár nyerte el az 
Európai Kulturális Főváros 2021 címet. 
Mit gondol, léteznek véletlenek?

-  Nem látok bele a döntés kulisszái
ba. De a pályázat elbukásával Kolozs
vár megspórolja magának az alapvető
en hamis, megtévesztő és propagandaízű 
multikulturális, többnyelvű városimázs 
erőltetését. Kolozsvár alapvetően román 
város lett, ahol a románok nemcsak, hogy 
nem tudnak magyarul -  és ezt termé
szetesnek, jogosnak és helyesnek tartják 
- , hanem meg is tehetik azt, hogy a leg
fontosabb állami és helyi intézmények
ben magyarokat csak statisztikai célból 
helyezzenek el, hogy ne lehessen diszk
riminációra hivatkozni. Nem sírom visz- 
sza Funar polgármester korszakát, mert 
2000-ben látogattam meg először a vá
rost, és szörnyű benyomást tett rám. 
Csak azt szeretném jelezni, hogy a felül
ről erőltetett, egyoldalú többnyelvűség és 
többes kulturális kötődés nem vezet sem 
multikulturalizmushoz -  bármit is jelent
sen ez a korábban divatos, ma válságban 
levő fogalom -  sem a sokak által kívánt 
kulturális autonómiához. Az egész város
kép, kiváltképp az egyetem: egy több év
tizedes, kemény munkával kialakított ki
rakat. Sajnálom, hogy nem Kolozsvár lett 
a kulturális főváros, de a döntés logikus: 
Nagyszeben után a ma már szintén ro
mán Temesvár következik. Kolozsvár
ral megbukott volna az egész koncepció, 
mert a kifelé megkonstruált városképből 
ki kellett volna hagyni a párhuzamosan 
létező „magyar világot”, vagy valóban 
multikulturális üzemmódba kellett vol
na átállni. A várható bukás helyett biztos 
félsikert választottak.

LÁSZLÓ NOÉMI

-  Az ötvenhatos eseményekkel kapcsola
tosan azt is elmondta, hogy ekkor a román 
hatalom minden lehetőséget megragadott 
a „magyarveszély” felnagyítására. Hogyan 
fessen egy társadalom ahhoz, hogy a na
cionalista kártyát ne lehessen kijátsza
ni? Elképzelhetőnek tart egy ilyen típusú 
rendszert Kelet-Európábán?

-  Nem politológus vagyok, hanem tör
ténész. Én abból indulok ki, ami történt, 
és nem abból az erősen normatív meg
közelítésből, hogy valamit, ami később 
megtörtént, meg lehetett volna akadá
lyozni vagy sem. Válaszolhatnék okos
nak tűnő közhelyeket a civil társadalom 
fontos korlátozó szerepéről vagy a nyu
gati demokrácia értékeinek valódi in
tegrálásáról, azok egyszerű koppintá
sa helyett. De marad a feloldhatatlan 
dilemma, amiről Bibó István ír 1946- 
os, a kelet-európai államok nyomorúsá
gáról szóló, híres esszéjében: „A nyuga
ti nemzetek teljesítményeinek nagysága 
éppen abban áll, hogy magától értetődő 
nyugalommal élik nemzeti életüket anél
kül, hogy mint nemzet, mindenáron fel

— Az ötvenhatos erdélyi eseményekkel 
kapcsolatosan hosszú ideig csak fehér fol
tokról lehetett szó, az utóbbi évtized for
rásfeltárásai azonban lehetővé tették a 
korszak eseményeinek, dokumentumai
nak tüzetesebb vizsgálatát. Ugyanakkor 
vannak egyéb, egyelőre fehér foltokban bő
velkedő, ötvenhat utáni korszakok és ese
mények, amelyeknek levéltári anyagai, do
kumentumai nem kutathatók, azaz csak 
az érintett személyek számára hozzáférhe
tők. Mi a véleménye arról, ahogyan az er
délyi magyar értelmiségi közeg a ’89 előtti 
„együttműködés” bonyolult problémájához 
viszonyul?

-  Az eddigi tapasztalatok nem kecseg
tetnek sok sikerrel. Gondolok itt az ed
dig elhíresült ügyek — hogy is mondjam? 
-  vegyes társadalmi fogadtatásra, de el
sősorban arra, hogy a kollaborációs tör
ténetek, sémák, motivációk (és nem csak 
az 1945/48 utáni rendszerre vonatkozó
an) nincsenek feltárva, elmagyarázva. 
Az egyéni szintű együttműködés kérdé
sének (hányán, miért, hogyan stb.) meg
közelítéséhez világosan ismernünk kelle
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1956 és
Kárpátalja
(Részlet egy nagyobb tanulmányból)

Aki tevőlegesen bármit tett 1956-ban, 
számíthatott arra, hogy nem ússza meg. 
Hiszen a besúgók hálózata kiválóan mű
ködött, úgyszólván minden harmadik em
ber megfigyelés alatt állott. A fiatalokat 
könnyen kihalászták a magyarság sora
iból. Kárpátalján nem szerveztek fegy
veres harcot, a tettre készebbek röplapo
kat terjesztettek, megpróbáltak átszökni 
a határon, hogy Budapesten segíthesse
nek, sokat közülük elfogtak, határsértés 
miatt börtönbüntetést kaptak. Aki csend
ben maradt, azt békén hagyták. Kiemelt 
áldozataikat erőt és ideget felmorzsoló ki
hallgatások folyamán hallgatásra kény
szerítették. De kik is voltak ezek a fiata
lok? Hogyan reagáltak a magyarországi 
eseményekre? Magányos farkasként vagy 
csoportokban fejtettek ki tevékenységet?

A nagyszőlősi 
szovjetellenes 
ifjúsági csoport
Úgyszólván 1992-ig homály övezte a 

nagyszőlősi politizáló csoport tevékeny
ségét. Nagyszőlősön a középiskolás fia
talok 1955 őszétó'l 1957 júliusáig röplapo
kat terjesztettek, titkos összejöveteleket 
szerveztek. A csoport hat tagját letartóz
tatták, ügyükkel hónapokig foglalkoztak 
a KGB nyomozótisztjei. Valamennyiüket 
a közvélemény kizárásával ítélték el. Ez 
érthető, hiszen az 1944-58 közötti meg
torlások áldozatairól hallgatni illett, a 
téma a sajtóban is tabunak számított. 
Ezért is lehettünk felemelő pillanatok
nak tanúi a Kárpátaljai Magyar Kultu
rális Szövetéség, a KMKSZ III. Közgyű
lésén, amikor is Milován Sándornak, 
a KMKSZ megválasztott alelnökének 
Povázsai Sándor, a Magyar Köztársa
ság megbízott ungvári főkonzulja Göncz 
Árpádnak, a Magyar Köztársaság elnö
kének nevében átnyújtotta az 1956-os 
emlékérmet. A Kárpáti Igaz Szó írja ek
kor: „Kárpátaljai lakos első' ízben részesül 
ilyen megtiszteltetésben.” Milován Sándor 
a Kárpáti Igaz Szónak adott interjúban 
(1992. március 12-én) szerényen bevall
ja, hogy a röplapokat nem egyedül, ha
nem társaival együtt készítette. A Nagy
szőlősön kiragasztott röplapokon ez állt: 
„Oroszok, azonnal vonuljatok ki Magyar - 
országról!” Megemlíti társai nevét: Ko
vács Zoltán Nagyszőlősről, Illés József 
Fertőalmásról, valamint Varga János 
Feketeardóról. „És itt szeretném elmonda
ni azt is — folytatja Milován Sándor —, re
mélem, hamarosan ők is hasonló kitünte
tésben részesülnek, hiszen mindent együtt 
vittünk véghez. Ha mégsem így történne, 
megfogadtam: egy vésővel négyfelé osztom

az emlékérmet, hogy valamennyiünknek 
jusson belőle.”

Az említett interjú megjelenése után 
a nagyszőlősi csoport tagjai közül Varga 
János feketeardói lakos, a helyi középis
kola tanára, volt politikai fogoly, a kon
cepciós per másodrendű vádlottja szemé
lyesen fordult társai nevében is hozzám, 
mint a kárpátaljai területi tanács képvi
selőjéhez, a területi rehabilitációs bizott
ság tagjához azzal a szándékkal, hogy 
valóságos képet nyújtson a csoport te
vékenységéről és annak aktív tagjairól, 
akiket „szovjetellenes propaganda, nemze
ti érzések felhasználása” címen ítéltek el.

Illés József elsőrendű vádlott volt. 
1940. szeptember 13-án született Fertősal- 
máson, földműves családban. Elhunyt 
1996-ban. Anyja neve: Csele Julianna. 
1947-1954 között a fertősalmási általános 
iskolába járt, majd a Nagyszőlősi 3. sz. 
Középiskolában folytatta tanulmányait.

(Nevetlenfalu, 1992, részletek vallo
másából): „...1954-ben ez volt az első ma
gyar tannyelvű iskola a szőlősi járásban, 
ide a környékről az értelmesebb gyereke
ket vették fel. 1955-ben, amikor második 
éve tanultunk, mi fiatalok szervezkedni 
kezdtünk. Több diáktársammal ujjongva 
fogadtuk az 1956-os forradalmat, mélysé
gesen felháborodtunk a szovjet interven
ción, amely ellen röpiratok terjesztésével 
is tiltakoztunk. Varga János cimborám
mal döntöttük el először, hogy tennünk 
kell valamit. Az első röplapok persze kez
detlegesek voltak, kézzel írottak... Hall
gattuk a Szabad Európa Rádiót, akkor 
ezt még tilos volt hallgatni, s röplapo
kon terjesztettük tovább a híreket... 1957 
márciusában újrakezdtük. De akkor már 
a röplapokat gumiklisével készítettük. 
Az is kezdetleges volt, mert először a be
tűket ki kellett vágni zsilettel, minden 
betűt külön felragasztottunk, így csinál
tuk a lapokat, s ezeket a piactéren, csü
törtöki napokon, mert akkor volt a vásár
nap, akkor gyűlt össze a legtöbb ember, 
kiragasztottuk és szétszórtuk. A hatóság 
nem tudta elképzelni, honnan erednek 
ezek, de azért sokáig nem kellett gondol
kodniuk, mert egyetlen egy magyar kö
zépiskola volt, ott kezdték el a puhatoló
zást. Június 24. volt, erre jól emlékszem, 
mert akkor volt az utolsó vizsgám... Be
mentem hamarabb, le is vizsgáztam. 
Csak utólag tűnt fel nekem, hogy a taná
rok nem kérdezősködtek sokat, ötöst kap
tam fizikából. Amikor kijöttem a vizsgá
ról, két fiatalember várt... Beültettek egy 
kocsiba, bevittek a KGB épületébe, akko
riban úgy neveztük — a beszpeka. Elkez
dődött a kihallgatás. Természetesen ta
gadtam, mert akkor nem tudtam, hogy 
már a többi is kézre került. Csak később 
tudtam meg, hogy mindenkit letartóz
tattak. Nagyszőlősről Ungvárra, a KGB 
börtönébe vittek. Ott voltunk 1958 janu
árjáig. Vagy két hónapig magánzárká
ban voltam. Ez idő alatt nem érintkezhet
tem másokkal. 1957 augusztusában volt 
a tárgyalás. Az ügyész 15 évet kért. Én 
voltam az elsőrendű vádlott, mert a nyo
mozás során bebizonyosodott, hogy sok 
mindent én kezdeményeztem. Nem sze
retnék ebből nagy dolgot csinálni, de ez 
így igaz. Volt ügyvédünk is, de ő majd

hogynem támadott. Igaz, olyan idők vol
tak, hogy nem is igen volt ajánlatos olya
nokat, mint mi, védeni. Aztán felolvasták 
az ítéletet. Hogy Illés, azaz hogy én -  6 
év. Varga János 5 évet, Kovács barátom 
3 évet kapott. Fiatalok lévén, meg aztán 
láttuk is, hogy nincs értelme, nem is na
gyon tiltakoztunk. Harkovba engem már 
csak egyedül vittek. Később tudtam meg, 
hogy Varga barátom máshová került.

Aztán levelet kaptam otthonról, s ab
ból tudtam meg, hogy Milován barátom 
Dubnóban raboskodik. Amikor betöltöt
tem 18. életévemet, akkor vittek tovább. 
Átszállítottak a mordviniai 7-es számú 
lágerbe, a Zubovo-Poljanszki járásba, egy 
Potyma nevű elosztó táborba. Később 
tudtam meg, hogy Varga cimborám is ott 
volt. Különben nem tudtunk egymásról. 
Akkor már oda került Kovács Zoltán és 
Dudás István is. Ők segítettek beillesz
kednem. Voltak itt más kárpátaljaiak is. 
Egy nagyszőlősi tiszteletes, Bocskai volt 
a neve, és Mendel Sándor -  ő már meg
halt. Bocskai tiszteletes tartotta ben
nünk a lelket. Voltak lettek, litvánok, 
észtek, oroszok, ukránok, sőt találkoz
tam doni kozákokkal is. Valamennyien 
politikai elítéltek voltak.

Szabadulásom után mezei munkásként 
a kolhozban dolgoztam Fertősalmáson, 
közben tanultam, felvételizni szerettem 
volna. Ez csak 1964-ben sikerült. 1970- 
ben levelező tagozaton befejeztem az 
Ungvári Állami Egyetem orosz nyelv és 
irodalom szakát. Majd a nevetleni iskola 
tanára lettem.”

Varga János másodrendű vádlott 
volt. Feketeardóban született 1940. má
jus 22-én, nyolc tagú értelmiségi család
ban. 1947 szeptemberétől 1954 májusáig 
a feketeardói hétosztályos magyar tan
nyelvű iskolában tanult. 1954 szeptembe
rétől a Nagyszőlősi 3. sz. Középiskola di
ákja lett.

(Feketeardó, 1993, részletek vallomásá
ból): „...1955-ben az egész szervezkedés ér
telmi szerzője, Buzási László — édesanyjá
val áttelepült Magyarországra. Édesapja 
a lágerben pusztult el... A csoport viszont 
megmaradt. Az 56-os eseményekkor ak
tivizálódott a tevékenységünk. Ekkor 
a szervezkedésből gyakorlati tettek let
tek. 1956 őszén kapcsolódott a csoporthoz 
Dudás László, Milován Sándor, Kovács 
Zoltán, s ekkor kezdtük el a röplapokat 
terjeszteni. Örültünk annak, hogy a ka
tonaság mindig ki volt vezényelve, s ke
resték a tetteseket, és sehogy sem tudtak 
rájönni, hogy kik is terjesztik. Nyomaté
kosan hangoztattuk, hogy Kárpátalja ma
gyar terület, és az oroszok menjenek haza. 
Majd mikor Magyarországon kitört a for
radalom, akkor olyan tartalmú röplapok 
is voltak, hogy az orosz hadsereg vonuljon 
ki Magyarországról. Elkövettünk egy vég
zetes hibát. 1956 novemberében az egyik 
röplap egy példányát az iskola hirdetőtáb
lájára tettük ki. Észrevették, hogy ezután 
a KGB-sek gyakran látogatták az iskolát, 
s bizonyára igyekeztek felderíteni, kik is 
lehetnek a terjesztők. Engem 1957. június 
24-én tartóztattak le. Beültettek a Volgá
ba és hazahoztak Feketeardóba. Házkuta
tást tartottak, elvittek egyes könyveket, 
egy piros-fehér-zöld zászlót. Anyám meg-
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kérdezte, hogy mikor engednek haza. Azt 
felelték, majd este.

Mindenkit külön-külön hallgattak ki. 
Tőlem kérték, mondjam el, hogy volt, 
mint volt. Én húzogattam egy pár napig 
a vállamat, aztán olyan tényeket mond
tak, ami tényleg igaz volt, akkor észrevet
tük, hogy egy társunknak a jegyzőkönyve 
jóval azelőtt, egy hónappal előbb volt fel
véve. Egy éjszakát Illéssel és Dudással a 
szőló'si kis börtönben töltöttünk. Másnap 
letartóztatták Milovánt és Kovácsot. Dél
ben elvittek Ungvárra, a KGB börtönébe. 
Sokat vallattak arról, hogy ki volt az idő
sebb vezetőnk, nem akarták elhinni, hogy 
ezt mi, gyerekek találtuk ki. Hét hónapon 
keresztül Ungváron voltunk. Ha a cellá
ban eltöltött időt vesszük, akkor én ültem 
a legtöbbet, 11 hónapot. Ukrajna több vá
rosának börtönét jártam be, a lember- 
git, a harkovit, a donyeckit, a dnyepro- 
petrovszkit, onnan vittek Mordvinföldre, 
1958. május 19-én kerültem ki a lágerbe. 
Abban az időben Mordvinfóldön 24 poli
tikai láger volt. Én a 1-es számúban vol
tam, Dudás, Kovács és Illés a 7-es számú
ban. Én voltam a lágerben a legfiatalabb. 
Dolgozni kellett. Igen szigorúan bántak 
velünk. Huszonhárom hónap letöltése 
után 1959. május 22-én szabadultam. Egy 
szerdai napon érkeztem haza. Jelentkez
tem az előjáróságon, úgy fogadtak, mint 
egy börtöntölteléket. A kezdeti bizalmat
lanságot leküzdve, több vállalatnál dol
goztam, mivel a KGB megfigyelése alatt 
voltam. De minden nehézség ellenére si
került befejeznem a Lembergi Testnevelő 
Főiskolát, amely jogot biztosított kedvenc 
sportfoglalkozásom folytatásához. 1968 
januárjában megnősültem, két gyermek 
— Tünde és Noémi -  apja vagyok. Voltam 
falumban egy ideig polgármester is. Je
lenleg az UMDSZ Nagyszőlősi járási szer
vezetének ügyvezető alelnöke, a járási ta
nács képviselője vagyok.”

Kovács Zoltán harmadrendű vád
lott volt. 1940. augusztus 1-én született 
Nagyszőlősön. Anyja neve: Huszti Er
zsébet. Négy évre ítélték (ebből 21 hóna
pot ült le szintén a Mordvin ASZSZK-beli 
GULAG 7. sz. politikai lágerben).

Milován Sándor negyedrendű vádlott 
volt. Ma kisebbségi politikus, a KMKSZ 
általános alelnöke. 1941-ben született 
Nagyszőlősön. Jelenleg is itt él. Édesap
ja Milován József vállalkozó, édesanyja 
Tóthszeghi Jolán könyvelő. Házastársa 
Heczel Jolán mérnök. 1957-ig a helyi ma
gyar iskola tanulója volt. A 9. osztály el
végzése után 4 év szabadságvesztésre ítél
ték szovjetellenes tevékenység vádjával. 
Ebből 18 hónapot ült le a nyugat-ukrajnai 
Rovnó területén a fiatal köztörvényesek 
nevelő-javító intézetében. 1959-ben szaba
dult. 1962-ben elvégezte a Munkácsi Ke
reskedelmi Technikumot, majd különböző 
kereskedelmi cégeknél dolgozott. 1989-től 
a KMKSZ ellenőrző bizottságának tag
ja, majd 1992-től a szervezet alelnöke. 
1993-ban tisztségében megerősítették. Az 
1990-es, majd a 2006-os helyhatósági vá
lasztások idején a KMKSZ színeiben szer
zett mandátumot, azóta már másodszor 
a megyei tanács képviselője. Az 1956-os 
Emlékérem kitüntetettje.

Dudás István ötödrendű vádlott volt. 
1938. szeptember 22-én született Nagy
szőlősön. Anyja Dudás Lászlóné, szü
letett Nagy Margit, apja Dudás László 
bodnármester, tíz gyermek apja, aki ma
gyar katonaként megjárta a frontot, ha
zatérése után „malenykij robotra” elhur
colták, túlélte a szolyvai gyűjtőtábort, 
1946 februárjában tért haza családjához. 
Fia, Dudás István, mindezek tudatában 
tért a szovjetellenes tevékenység útjára. 
A Nagyszőlősi 3. sz. Magyar Tannyelvű 
Középiskolát 1957. június 24-én fejezte be, 
amikor is letartóztatták a KGB munka
társai. Kéthónapi nyomozás után a Kár
pátaljai Megyei Bíróság zárt tárgyalásán 
3 évi szabadságvesztésre ítélte szovjetelle
nes tevékenység címén. Ebből 26 hónapot 
töltött le a Mordvin ASZSZK-beli GULAG 
7. sz. politikai lágerében, ahonnan 1959 
augusztusában szabadult. Szabadlábra 
helyezése után a nagyszőlősi városi keres
kedelemben dolgozott. 1960-ban megnő
sült és áttelepült Beregszászba, ahol szin
tén a kereskedelemben dolgozott. A KGB 
megfigyelése alatt tartotta egészen halá
láig. Elhunyt 1974. augusztus 28-án.

A volt politikai foglyok közül Varga 
János vallomásában kitér arra: „Két d i
áklány társunkat nem ítélték el, csupán 
tanúként hallgatták ki őket. A csoport fen
tebb említett más tagját nem vonták fele
lősségre, mert a KGB nyomozói nem sze
reztek tudomást róluk, mi pedig nem 
árultuk el őket. De az igazság az, hogy ők 
nem is vettek részt közvetlenül a röplapok 
készítésében és terjesztésében...”

Az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsa El
nökségének 1954. április 24-én keltezett 
rendelete alapján a Mordvin ASZSZK 
Legfelsőbb Bírósága 1959-ben perújra
felvételt kezdeményezett, melynek alap
ján feltételesen szabadlábra helyezték 
mindnyájukat. Ukrajnában is megtet
ték mindezt, így Milován Sándort már 
fél évvel hamarabb szabadlábra he
lyezték. A csoport tagjai egybehangzó
an állították, hogy szabadulásuk után 
mindenütt éreztették velük, hogy bör
töntöltelékek voltak. Varga Jánost még 
1986. január 7-én is zaklatták munkahe
lyén, a feketeardói iskolában. „A terület 
akkori ügyész-helyettese nyomást gyako
rolt a járási és a községi tanács vezetői
re. Miként engedhetik meg azt, hogy egy 
volt politikai fogoly oktatja a fejlett szo
cialista társadalom ifjú nemzedékét.” 
A Feketeardói Középiskola tantestülete 
kiállt Varga János mellett, a nagyszőlősi 
járási pártapparátus „ráállított” tagjai 
viszont körlevélben tiltották meg, hogy a 
sajtóban megjelenhessen az élsportoló és 
sportszervező neve.

Felléptek a csoport többi tagjával 
szemben is, akik továbbra is töretlen hit
tel kitartottak eszméik mellett, illetve 
szót emeltek a magyarsággal elkövetett 
jogsértések ellen.

A csoport elítélt tagjai saját rehabilitá
lásukat nem kérelmezték. Azonban 1991. 
november 6-i keltezéssel rehabilitálták 
őket az Ukrán SZSZK 1991. április 17-én 
kiadott rehabilitációs törvénye alapján. 
Az erről szóló igazolványt mindegyikük 
kézhez kapta.

Később, 1992-93-ban mindegyik élő 
elítéltet kitüntették az 1956-os Emlék
éremmel.

PÁSKÁNDI GÉZA (1 9 3 3 - 1 9 9 5 )
költő, író

A kolozsvári Bolyai Egyetem hallgatója, már fiatalon m egjelennek írásai az erdélyi magyar 
lapokban. Az 1956-os forradalom után Romániában magyarellenes intézkedések kezdődnek. 
Az egyetemi diákszövetség szervezésében való részvétele miatt 1957-ben letartóztatják, éppen 
amikor megjelenik első verseskötete. Hat év börtönre Ítélik. Büntetését Szamosújváron. illetve 
a l)una-dcltában. a saleiai kényszermunkatáborban tölti le. 1963-ban szabadul 1974-től Buda
pesten él.

Tem etöbogarak

„H a éltél eddig fülledt izgalom ban, 
hogy lelsz-e lényt, akiben irgalom  van 
és eltem et.
most boldogan nyugodj meg!

Van férge földnek, 
rovara rögöknek, 
kik fantasztái valami öröknek, 
s födetlenül nem  hagynak, ne rettenj, 
mert nem  m arad itt senki tem etetlen!"

(S/.inn>>iij\ári börtön. Nagy hnrcck ki\ egyesekor. 195N)

V  m'fiJ&SSjí'y** Ijf
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VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

november
(krúdy-nosztalgia)

elmúltak az őszi versenyek 
lehulltak már a lombok 
hálálná csontfákkal integet 
halál átfest egy dombot

mint pecsenyekacsa elterül 
a táj -  szinte elérem 
s az eső mint nagy kanál füröszti 
bőven a saját levében

elmúltak az őszi versenyek 
pecsenyekacsák a dombok 
hálálná csontfákkal integet 
lehulltak már a lombok

szindbád a sosemvolt tengerész 
aki most meghalt éppen 
kijó' a sírból és szertenéz 
ahogy ő  tud aképpen

elmúltak az őszi versenyek 
szindbádoznak a dombok 
halál egy tar mezőn lépeget 
lehulltak rég a lombok

Shakespeare kolozsváron
(vádirat)

lúdtollból én már vagy ezret elkoptattam
súlyos szavakat görgetek
az emberek nem emberek már régen
csak kishitű kisértetek
a napba nézni tűzbe nyúlni kéne
de sötét fellegek árnya
vakít és eloltja tüzem az eső

rothadó hús nehéz pára
fojtogat de én még mindig itt vagyok
bár autók repülők hajók
indulnak szerteszét minden áldott nap
de nem bűnhődnek csak a jók
és a törvény a bűnösöket védi
mit sem értek a királydrámák
hiába haltam meg százszor a színpadon
színház nem kell itt csak kaszárnyák
és kocsmák alkohol mi tompít
könnyebb elviselni így a zsarnokot
semmit nem tanultatok itt
hiába küldtem a szellemet hamlethez
hiába ölt meg harmadik
richárd minden embert és minden emberit
hiába volt -  lőrinc -  a hit
és hiába minden ha a rút s az ármány
erősebb a szerelemnél
ha kinek már semmi vesztenivalója
egyedül ő  aki nem fél

négyszázötven éve nézem hogy kezdi ki 
emberségetek a kapzsiság 
a hatalomvágy a parázna hajlam 
az önzés és az őrület 
sötétek vagytok és kiszámíthatók 
mint tojáson a görbület 
nyakatok önként hajtjátok tilóba 
mit sem értek a királydrámák 
felületes báva ficsúrok vagytok 
és repedt sarkú könnyű dámák 
átkozom a napot mikor megszülettem 
és várom azt amin meghalok 
négyszázötven év hosszú egy embernek 
de én sajna még itt vagyok 
most kolozsváron tengetem épp napjaim  
otthonos -  kicsit középkori 
ha volna még kedvem újabb drámákhoz 
egy színt biztos áldoznék neki 
mondjuk hamlet egy borgőzös hajnalon 
aki rossz erkély alatt áll ma 
egy-két trükk némi harag meg önzés 
és azonnal kész a dráma

a költő persze ilyen: a változáshoz 
istentől remél hatalmat 
mondom magamnak olykor: tedd el pengéd 
hisz megrozsdál rajt’ a harmat 
ha végre meghalok tán lesz majd aki 
elkapar egy szűk verembe 
s addig baljósán hűvösen nézek rátok 
mint számosra a belvedere

az isten többé 
nem tesz rendet 
nálam

ma elkísér az útra a fénylő ismeretlen 
és beragyog valami öröktől fénytelent 
elvilágít bennem épp a kordillerákig 
nem látja át az elme a homályos teret 
és persze nem vezethet végig itt akárkit

csak pislog míg a bamba szárazulatokra 
nagy színpadot ácsol a színészszakszervezet 
Shakespeare bekötött szemmel rendezi

a drámát
(vak századok miket egy világtalan vezet)

csak sejtem még hogy velem végülis
kibasztak

ma kaptam egy e-mailt: bejárónőm (isten)
felmond

a felmosókért kedden elküldi gábrielt 
(persze közben még a netem is levágták 
de befogtam egy kódolatlan égi wifijelt)

tehát az isten többé nem tesz rendet
nálam

lassan mint egy filmben lenyelem
a nyálam

amíg a csöndben felépül egy régi város 
emelkedik a ferde ismeretlen fényben 
amíg csak önmagával lesz végül határos

o s / i  értelm iségi m em oram  
g tájukQZtütásr‘6 i szó ló  vit«j 

A Via gyár Írók S zövetségé  
bmKtalwn k i ((trese' után- íg \ 
merte cl a felkelők k ö \ előle.'

B aráta im

„Ó vjátok  m eg  a forradalm at. O lyan  m éltó sága  volt ed d ig , am ilyet csak  a /  igazság  adhat 
eszm én ek , em bereknek . F.gy d ologra figyeljünk  m ost: nem  a b osszú  órája ütött, hanem  az  
igazság tevésé .

DERY TIBOR (1 8 9 4 -1 9 7 7 )
1^54-ben N agy Imre reformtörekvései m ellé all. segíti az  |9 5  
m egszül elését. IÁ>56. június 27-én  a Petőfi Körnek a sajtóról 
kiáll a nyilvánosság b őv ítése ‘m ellett, ezért kizárjak a partból 
I95ó. szep tem beri közgyűlésén elnökségi tagnak választják 
s/ik  rávenni N agy Imrét, hogy szüntesse m eg a statárium ot, es
■No.\ crnbfei 2 -án  m eg je len ik  a/ Irodalm i U jsáe ban B ará ta im  cím ű írása am elyben ü dvözli ;i
fo rrad a lm Ui T á m o g a tja  a  P eu ifi Párt Farkas Fcrene á lta l irt hatYrrcvan j á \  nslatár a N em zeti
K orm ány-/ó  Tanács m egalak ít ására. írótársaiv ü együtt követeli a Ş a >\. etunióbá d epo rtá llak
hazaenged  
lé s re  Ítélik

esőt. 1957 áprilisába 
1960-ban  a m n e s /u

i j í i t " ' k h ' ? ' /  ún. „nagy írójierben" k fene év börlönbüntc-

A forradalom  gy ő zö tt, de ha nem  adunk neki időt. h o g y  erőre kapjon, újra elbukhat. 
FI is  sikkaszthatják azok . akiknek érdekük. Fogjunk össze: egy  hazánk van. s  egy életünk. 
Ha szava im n ak  van hitele: fogjunk ö s sz e , ne e g y m á s  e llen  h adakozzunk! B ízzunk  a nép  
erejében  é s  tisz tesség éb en .

N e fo ly jo n  tö b b  vér! T isz te le t a h a lo tta k n a k ."

(Irodalmi ( : isiin. /956. november 2.)
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Szilágyi Domokos levelezéséből
Szilágyi Domokos negyven évvel ezelőtt jutott el a végzetes megfogalmazás kapta

tóihoz. Levelei közlésével rá emlékezünk, külön köszönettel tartozva Nagy Máriának, 
aki a leveleket rendelkezésünkre bocsátotta.

A szerk.

S z i l á g y i  D o m o k o s  
1 6  B a t i z  . 1 9 6 0 .  j u n

Nagy Kálmán
Cluj
Str. 23 August nr. 14 

Kedves Vejne Mőjnen
Ami a finn népi Eposzt illeti, én nagyon jól 
tudom, hogy csak egy zseniális, de tűrhető', 
tehát jó fordítása van, és még assinch ké
szen, dehát én eztet nem mondhatom sze
medben meg, dehát én eztet nem mondha
tom szemedben meg, mert először majd a 
végén, másodszor, én nem tudok mást di
csérni csak szidni, így ha Vikáriuszt szi
dom, vedd úgy, hogy Téged dicsérlek, mert 
én már ilyen negativista bölcsőben rin- 
gatództam, műtellyel. (Műtely -  métely -  
méhtej.) De eccóval a fordítás láttam rész
lete szép tragikusan nemes mértéktant 
— és Ecerűségében, melyet költői eszkö
zök is tarkítanak, ami igazán beautiful, 
mint a kiemeltem közölés. Pl. Szerelmem
nek lángjával / teli kertem mályvával - , 
amit dr. Palló Imre énekelt a tegnapelőtt 
a broadkatulyában, és anyám azt mond
ta, hogy neki jogi oktonsága van, a Bürü- 
nek tillik. így hát csak tovább, és még azért 
sem dicsérhetek, mert a szak may irigység 
nem enged, mint Szíves Sándor írótárunk 
mondaná eztet. De, azér jó mindenesetre. 
Sőt.

Én hallottam Ferencyket vezényelvén 
Bucharestbe, a Paliász Athénéban, ahol is 
föl volt dobva egy Mocárt, amit nem tud
tam meghallani, hogy micsoda, minden
esetre szín fónia; aztán Bramsh változatok 
Haind -  (eném zenefüzetbóli helzesírással: 
Haind és Hender) témára, ami jó lett vol
na, ha pusztán a téma lett volna Haidntól, 
Bramsh-változatok without (szótlan fon.)

Aztán volt Wagner Rikhárd Zígfrid 
idylliuma, amiről nem hittem volna, hogy 
ennyire unalmas lesz, de kiderült, hogy 
mégis az. Aztán volt Strucc Rikhárd Till 
Eulenspiegel Buhoglindă -  ja -je amibe irt
ott volt elkapva egy kis humor, de olyansze
rű mint a száyad eleján Rákosi Viktoré ná
lunk (alias Sipulusz alias Pisulusz).

Most nem tudom, elküldjem-é most a + 
6 ALMARAJZ zást mer ha nem küldöm 
most, el fogom felejteni, de ha elküldöm 
most, Te el fogod veszíteni addig, ezért in
kább elküldöm most.

Hothjha pedig úgy is el akarnál jönni 
Batizra, bocsáss meg, hogy mégis meghív
talak és jövel saját kezdeményezésed gya
nánt és értelmében.

A Cibles viszontag más egy dolog mer 
oda a család úgy határozta el mer arra van
nak a családi emlékek hagyományai és a 
vidék nagyon szép és én kezeskedek rolla 
és jön a Bátyám is ami matematika-fizika 
tanErő és jön a húgom is aki egészségügyi
K. Der és azt mondták ők finanároznak 
belölle sok mindent mer ők fix fizetéssel 
bírnak de azér még én is fogok pénszt ke
resni mer anélkül útyse megy és piatröszt 
ott is lehet majd meg miegymás.

így most írtam valami cikrusokat és el
küldtem Pandúr Viktornak hogy olvassa 
el és lássa hogy én mégis fejlődök eszmei

szempontból mert ez már így van és fizesse 
meg a fejlődésemet mer a Krisztus koporsó
ját sem őrizték ingyért.

Meg azzal a verssel foglalkozom hogy My 
heart’s in the Highlands, my heart is not 
here, mer kell egy kis hilly air ebbe a po
ros alföldbe.

Ezenkívül a kissebbik húgom megírta cí
mét a Világifjúság című folyó iratnak hogy 
ő levelez és kapott már 10 levélt mindenfé
le Világifjútól Pestről, kik színészképeket 
gyűjtnek és egyik kűdött egy Törő Csikk 
marit aki alá is írta a hátára és erre kivá
logattunk ecs csomó családi képet és eze
ket elkülgyük széneszekként és pl. Nagy- 
néném fiatalkori képe a Still-Life under the 
Clouds című angol film főszereplője lesz, 
valami Catherine McGowa és így tovább.

Én nem levelezek Tartuba belé de mit ír 
a kicsike? Jó az neki, a finnugor rokonság? 
Meg szép? What do Komáik and Hercz do?

Ezért nem írok többet, csupán a hiva
talos okmányt, melyre még nem tudom a 
buletined számát, de lehet, hogy még meg 
van, mert lehet, hogy nem veszett el. így én 
most liliomot szagolok mer az van ide benn 
a szobámba és aszonják el fogok ájulni de 
nem fogok inkább összetiprom. És olva
som Vasco Pratolini’s book „A talk with my 
Younger Brother” ami igen szép egy book és 
Barbara Ring Peikje very lovely, majd meg
mutatom to you. Power and health and I 
remain usw.

Szilágyi batizba

Decsakmegvanabulletinhurrá.
P. S. Most hallottam a rádióban egy Ra

meau kórust unokaöccs nélkül és az Örege
ket.

Szilágyi Domokos 
Timisoara, Satu Nou 4

Red. UTUNK szerk.
Cluj, str. 6 Martie nr.3 
Szilágyi István 
EXPRES
10.07.73.

Tömöswar, 1973.VII.10.

Etsém kedves!

Imént tettem postára a hámort, de azóta 
született egy magor is. Kérlek, adj ebbül 
es egy példányt Máriának (tegye a kötet
be a P. zsoltárok után), hogy ne kellettessék 
nekije gépelnije szegénynek.

Ha látsz megjelenhetőségi reményt az 
Utunkban (erre), tarcsd meg. Ha nem, ak
kor visszakérem az iskolapénzt. — Remé
lem, kiolvasható. Csak nehogy ápolást írja
nak nekem!

Különben Csíky mester (a pszichiáter, az 
elmész!) pontos látleletet írhatna e vers alap
ján. Isten őrizz, de lehet, hogy még fog is. 

Ölel:
Szisz

Ui. Lepje lepra a múlt heti TF-etü! De 
sürgősen.

Szilágyi Domokos 
Tg.-Mures
Clinica de Psihiatrie

Nagy Kálmánná
Cluj
28.02.74.

Kicsikém, M a jie H b K a  m o h , 

már nem tudom, hogy írok oroszul, fő
leg kissé kábán, mert a Napoton töröltet
vén, Diazepam beiktattatván, EEG után 
Csíky még adott valami hülyítőt, ami
nek este 11-kor már nem tudom a nevét, 
csak azt, hogy T-vel kezdődik. Azt mond
ja, az EEG-m hasonlatos a Bajor úréhoz, 
csak nem éppen annyira. Talán jobban fo
gok aludni. Közben -  Saszek háta mögött
— elküldtem a levelet Erzsikének durch 
die Post. (Nem én mentem ki, csak sem
mi jettség.)

Azért írok, hogy a folytonosság (vö.: 
Dákovics: kontinuitás) megmaradjon. Kül
döm Judit asszony levelét (mellékelem), 
így tudjuk mi magyar. Ráadásul népiesch.
— Küldöm Méliusz lapját; tedd el oda, 
ahol a Biblia szók állni a többi iromány
nyal, elküldendem a bélyegeket Kobak
nak. Hervay otthon van, vaklárma volt az 
egész. Judit asszony levelét dobd papírko
sárba.

A Diazepam (Seduxen) és a másik kezd 
helyre pofozni. Én is iszom a kecsketejet, 
ha van, de legtöbbször nincs. Az Amital- 
Medinal altató-keverék gyönge, mint a 
harmat. Ki nem járhatok, Ciliké autogénez, 
nem érdekes, de már összegyűlt annyi aka
raterőm, hogy 3 percig simán visszatartom 
a lélegzetem.

Meglehetősen sok kihagyás (jórészt is
métlés) után Cálinescuval az utolsó feje
zeteket rágjuk. Ha jössz, elküldöm, ami 
megvan. Kb. ötven lap (gépelt). Még hátra 
vagyonnekije utószava és nekem kézmo
sásom. Székely Erzsikének írtam. Saszek

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról

közelebbről kirúgatik. Kértem Csabát, 
vesse latba pszichiáteri össz-tekintélyét, 
hogy Bisztrai fejedelemasszony szerezzen 
Gézának olyan munkakört, ahol emberek 
vágynak. Hátha sikerül. Egyelőre 3 hét 
betexabaccság = horgászat. Géza torkig 
van Vásárhellyel. Gyógyszerelni másutt 
is lehet; itt a környezet (végre oda jutot
tunk) elrontja azt, amit a kezelés javíta
na.

No, majd szóban, m o jj  byma. Csak jöjj. 
Tika telefonírozott, nagyjából tudom, mi 
van útlevélileg, csak nyomdailag nem, hogy 
s mint alakul holnap (szerdán).

Én még hülyülök, nagyon szeretnék ha
za, de nem merek, bátor Csaba azt mondá, 
kienged, amidőn akarom.

Cilikével szent a béke, egyelőre mint
ha lemondott volna az agykérgemről (leg
alábbis nem kérdezősködik hevületeimről). 
A jóga megnyugtat. Már amennyire kitelik 
tőlem.

Nagyon furcsa az egész és nagyon félte
lek (nem féltékenység!). De 46.Zs.3.v.

Jöjj, kicsikém. „És várlak téged, tudha
tod.” (Apollinaire — Vas István) — Csíky prof 
már nem vesz komolyan, főleg a csidmám 
(?) érdekli. Szegény feje.

Csakugyan hülye vagyok, annyiszor is- 
métlek mindent, mint Ciliké. Tréningezz 
autó. Csak ne nyerj, az már túlzás.

Rossz fiú vagyok, kár belém annyi ener
giád. Csókollak mindnyájatokat, és már 
művelhetnékem van cserepes szád (és a 
kapcsolt részek) irányában. Te jószagú is
ten, hol állunk ettől.

Csók
Szisz

Szász Júlia címén 
Nagy Kálmánnénak 
BUDAPEST
10.05.74.

Mária szívem,
nagyon örülök, hogy sikerült beszélnünk — 
és elég vidám hangot hallattál, ha nem csa
lódom. Kissé megnyugodtam, még mindig 
bánt a kikísérési ügy. De nem rágom töb
bé a füled.

Telefonálás előtt Tikussal és Zozókával a 
Contiban voltunk: rocquefort + serital. Vá
rakozás közben (telefon) Tika mindenáron 
habosat akart pisilni a föltheren, de nem il
lett volna. Úgyhogy taxival vittem haza a 
főtt tértől a Virág u. 15-be. Azóta már csu
pa hab az egész utca.

Ma du. tette tiszteletét Tika meg vicomte 
de Chassecques. Határozatba vétetett, hogy 
Tarkőre írószövetségi napidíjat kérünk, ha 
már úgyis így barázdálkodnak a pénzem
mel. Erikkel meg is beszéltem telefonon; hol
nap küldjük a kérvényeket. Talán akad ko
csis (nem Pista), aki elfuvaroz (Jancsó M. 
esetleg). A vonat-autóbusz-összeköttetés 
képtelenség.

Csókollak, mulass jól és szórd el a pénzt, 
amennyi van. És ellenkezőleg,

Szisz
Kolozsvár, 1974.V.9.

Hideg van. Kívül s idebenn.
Künn is és benn is idegen.
Táncot jár minden idegem.
Hideg van.

Ez más lappra tartozik, 
nincs kéznél egyéb papír.

Expres
19.05.75.
Nagy Kálmánná

Kicsi szívem, kicsi szám.
Azt hiszem, Vásárhelyről ez az utolsó leve
lem. Exprex (sic!) még talán elér odahonn. 
Mi volt ma. Vasárnap. Mártáéknál ebédel
tem (húsleves, tőtike, rántott csirke, torta, 
de ebbül már nem ettem, mivel ebül jóllak
tam). Délutánra nagy születésnapozás volt 
kilátásban; én fél négykor leléptem. Nagy 
csapás ért: azt hittem, elkészültem Pö Sővel, 
de megtekintvén a számozást, 5-10 sorok 
ugrottak. Ez így a 205. sorig, mely után a 
306. következett. Hát erre begurultam, s 
elhatároztam, hogy átírom az egészet, de 
előbb aludjunk egyet. 6-kor fölvert Katalin, 
kinek pillantása Metz és alakít. Miután le
lépett, átírtam 7 lapot. Most V2 éjfél (éjkö
zép, midnight). Remélem, ittlétem alatt befe
jezem, és majd Dósa úrral sorszámoztatom. 
Kíváncsi vagyok, Kántor milyen költői újí
tást fedezend föl benne. -  A tegnapot már 
megepisztoláztam. Holnap adok egy telefont 
az Utunknak. Csíky Balthazárral operettet 
(poperett) írandunk; címe: Noé űrbárkája. 
Ügy kezdődik, hogy aszongya „Gyertek ha
za, libuskáim!” Ti az űrbárkába. Stb.

No I am loving you very much indeed. 
Remained pretty much the same, t.o.

Cs. Sz.

C.
Az asszonyom oan tót, 
amién tót sose vót, 
néki nem a bőt a bőt, 
sem a fót hátán a fót, 
nem sajnál egy puha szót, 
hogyha ura, mint a hótt, 
oan fáradt, hogy a sót 
sem érzi (ez már a Todt!) 
amién tót sose vót, 
az asszonyom oan tót, 
hogyha véletlenül Lót 
lett vón ura, biza szót 
fogad vala, és ma ott, 
hol bálvánnyá válatott, 
nem nyalnák kecskék a sót -  
oan tót, hogy az már sőt, 
megrendeli az esőt, 
megraparálja a csőt, 
s ha van otthon krumpli, főtt, 
melyben mindig kedve tó'tt, 
megél rajta, oan tót.
F.
Da C. al F. 

t. o!

Nagy Kálmánná
Cluj-Napoca
08.09.76.

Kicsikém,
szerencsésen érkezém, mint telefonbeszél
getésünkből is kiderült.

Hervayval értekeztem; úgy látszik, meg
nyugodott. De korántsincs itt az ideje, hogy 
kiengedjék, ezt ő is tudja. Valamit javult, de 
nem egészen. A Kobak-hírek megnyugtatták.

Én most künn vagyok a városban; Csaba 
kilátásba helyezte, hogy 2-3 naponkint en
ged ki. Ez van; talán jobb is lesz szokni kis
sé. De azért... (Eszépál???) Andrishoz elkí
sérlek benneteket.

Az ágyam ugyanabban a szobában van, 
az ablak alatt. Valami tudós orvosok a szo
batársaim.

A fönn vázolt helyzetből kifolyólag valószí
nűleg ritkábban fogok írni. Ne haragudj.

Ma bevásároltam, s valószínűleg meg 
is eszem. A pénzem rettenetesen fogy. 
Ne haragudj, nem írok többet. Láposra kell 
levelet eresztenem. Szentgyörggyel beszél
tem, oda most nem írok. Csókollak. Szisz 

Marosvásárhely, 1976. szept. 6.

Nagy Kálmánná
Cluj-Napoca
18.09.76.

Kicsikém,
ma karácsonyom vala; Tőled érkezett két 
levél, Kobak is írt, Erik is egy lapot (küld
tem volt neki képeslapokat); továbbá déli 
1-ig aludtam, s akkor is csak arra riadtam 
föl, hogy telefonálnom kell Neked. Megkér
deztem egy ápolót, hogy milyennap van; 
aszongya: péntek. így aztán mégiscsak föl
keltem, ettem, s lejöttem a trafikba min
denféle kommissziókkal.

Délután csúnyán esett, attól féltem, hogy 
nem tudok kijönni levélírás gyanánt. De 
oszt kiderült.

Kipihentem magam csúnyául, legalább 
egy félévre.

Unalmas itt, a kollégák megeszik az em
ber idegeit stb. Vágyom haza, de most már, 
ha belékezdtem, végigcsinálom, ott egye 
meg a fene.

Elkezdtem írogatni, egyelőre dilettáns 
módon. Az Öregek könyvét megette a fene, 
az is dilettáns ügy, selyemruhában.

Secko jedno. Ahogy vénül az ember, 
egyre tehetségtelenebb lesz. Ha én húsz
éves koromban megjárhattam volna azt 
az utat, amelyet Erikkel 72 őszén, ma egé
szen másutt volnék. Nem földrajzilag, szel
lemileg.

Csókolom, Szívem, és írjon.
Pá és puszi mindenkinek
(inkluzíve Csikiék):
Szisz
Mvhely, 1976. szept. 17.

Nagy Kálmánná
Cluj-Napoca
19.09.76.

Kicsikém,
ma hülye napunk volt.
Összeverekedett két polgár a kórteremben, 
aztán egyiket átköltöztették a másikba. 
Most talán lesz nyugalom, mert a pasas
nak állandóan járt a szája, és kérdezett, és 
azonnal elfelejtett mindent.

Lehűlt az idő. Esik. De azért kijárok, 
mert valami grippe-járvány van kialakuló
ban, s nem szeretném megkapni, van elég 
vaj a fejemen úgyis.

Zolcsák az este fölhozta a küldeménye
ket. Köszönöm.

Csaba megkért, hogy hozzam ossz őket 
Zolcsákékkal; majd csak lesz valami.

Aludni tudok jól, az étvágyam is kiala
kulóban, csak a kórházi kosztot nem bírom. 
Néhányszor Csabáéknál ebédeltem. Sza
lonnám is van még, sajt is meg paprika és 
hagyma meg só. Más nem is kell a boldog
sághoz (kivéve Téged).

Várom a leveleidet vagy lapjaidat, hadd 
legyék egy kis oázis a bolond sivatagban 
(vagy sivatagi bolondságban). Jómagam 
írok mindennap, csak a posta sztrájkol. 

Csókollak, és aztán eltelik ez a hét is: 
Szisz
Marosvásárhely, 1976. szept. 18.
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AUREL DUMITRAŞCU 

Majdnem tökéletes öröm
(O fericire aproape perfectă)
Mennyi jóság van egy neurózissal megvert évszakban. 
És a húsa is itt van velünk csak a kék felhó'któ'l 
kissé feszélyezett. Kimegyek a kórház udvarára 
kilépek a kapun tíz lépést teszek visszafordulok.
Ez az: majdnem tökéletes öröm.
A zöld városból hamarosan egy csomó fekete 
suttogás érkezik.

Térképek között
(Printre hărţi)
Kevés szép vers van a nagypapa fejében 
a lóhere közt szétgurulva nagyon kevés.
Csak egy hasznavehetetlen háború amelyben 
senki sem kérdi ki él még 
csak egy konvoj lélegzete ahogy befúj 
térképek közé. És az ő  történetét ismerik 
mind a gyerekek és a mezó' amin játszanak  
fekete lett.
Majdnem levágott kezekkel ülök a házban.
Kevés szép verset ismerek már.

Okosan egy keddi napon
(Deştept într-o marţi)
Ő okos volt egy keddi napon 
(a felhőpamacsok mint valami gyulladt tüdők 
jó l elvoltak ott fent) -  ne gyere velem Vanea, 
ne gyere!
Inkább menj le a völgybe ahol a malom dünnyög! 
Menj és nézd meg!
Feltaláltam egy új poétikát a keddnek 
nevezett nap előtt zsebredugott kézzel járva  
gyakorlom. Szombattól hétfőig bolondot játszom.
Ily módon egy személyes névmás örömmel víz alá 
nyomja a verset.

Aurel Dumitraşcu (1955—1990), költő. A román iro
dalom ’80-as nemzedékének kiemelkedő' alakjaként 
tartják számon. Életében mindössze két kötete jelen
hetett meg, amelyeket számos posztumusz kiadvány 
követett.

Yorick a fehér lapról
(Yorick din pagina albă)
Szegény yorick alszik bíborszín esők alatt. A jó  
családok minden tagja lefényképezkedett vele.
S  most amikor ősz jön és a szemembe vágják: 
bűnös vagy! csak neked nincsenek onnan fényképeid -  
bezárkózom a házba és egy szót leírok. A szó 
a fehér papíron forrni kezd.

Örök ideiglenességek
(Veşnicii provizorii)
A város mellett halad el az univerzum 
egyre bomlottabb gesztusaival.
Épp most tartok a kezemben 
egy törött fényszórót és egy csomót.
A rekkenö hőség a vándorlások miatt 
hasznavehetetlen évszakokba fulladnak 
a gólyák mária melleiben. Valaki azt 
mondja hogy a fantasztikum a versnek 
nem dimenziója (minden 
bogáncsból filozófus lesz) -  mindaz 
amit tudok ez a vércsík melyben 
a tűrés ablakszemei nyílnak.

Nem mondok köszönetét
(Nu spun mulţumesc)
Egy domb piros ablakai fekete ég alatt.
Lehet azt akarod hogy menjünk a dombra 
almákra látunk az ablakokon át.
Lehet hogy élni fogunk.

Igazi élet
(O viaţă adevărată)
A legegyszerűbb nem írni. A merevedő kéz
a majdnem vidám hús
a kiterített hallgatásban
éjjel -  sál egy fiatal özvegy
száján.
Néhány utasember suttogva beszélget 
elámulnak a szép halálon
harangszó spekulációk. „A nővére összegyűjtötte 
a többi papírt.”
íme: a legegyszerűbb feladni az írást.

Igazi életet kezdeni.

JÁNK KAROLY fordításai

TAMÁSI ÁRON (1 8 9 7 -1 9 6 6 )
\  Kúkii' - •tóinkban • • • nők meg írásai. 1954.-ben a Hazafias Népfront Or-
'/a a  - lan.iv mk a.t.icia. ; '5<>. r 1 " én a Magyar írók Szóvoiscgenok társelnökévé
választják. ( )ht< -her 26-án «»Iva^.i !o . .'»ban M.iyy.ir foluiss eíinu Írását, amely a Kendülct-

dccembcr >  ..mvulésc; a Oowí es fm állás című av tlalko/alot. amelyben az írok kiállnak a 
levett ioiT.it,  ' . óik . /ovo. os/m enw i mellett \  forradalom után egy ideig nem jelenhetnek 
meg müve '.d  n/ t mi'iztonsag evekig figyelemmel kiseri.

M ag y ar fohász

...\ kehely, am elyben magyarok véreseppjei szentelik m eg az éltető italt, a v ilágot arra 
inti. hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. \  
hatalmak, mely ek a maguk rendszerében élni jónak és hely esnek lát ják, adják meg nekünk 
a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és nemzeti formánkban élhessünk. I z a forma 
nem inas és nem is le s /  más. mint a társadalmi dem okrácia és  a nem zeti függetlenség  
formája...

Szenvedő lélekkel állítjuk, hogy a rontó harcok megszűnjenek: s kérjük az emberi böl
csesség szellem ét, hogy e harcok küzdőit igazságtalan Ítélet ne érje.

Méltó életünkén szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk. Fohászkodunk 
mindnyájan, munkások, parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt álm odó költők, akik 
mind és mindig rendületlenül Hívei vagy unk hazánknak.”

/Kossuth Rádió. MJ56. október 26.)
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ANDRE FERENC 

illesztések
„mi a pálya?”
(fluor -  mizu)

ez a tökéletes érintés lehetetlensége
a halogén éjszakák áttörése
a kérdés ami az otthon és
a megtalálás ami az otthon
szétfeszítése az állkapcsok
és ajkak közé merevedett
fényelnyelő zúzódások
irányvektora ahogy
kettészeli a tetszhalott
csillagképeket a
mindig tökéletlen
vákuumokban zuhanó
szubatomi részecskéket
az elektronegatív
molekulák reakciógörcseit
ahogy mint műanyag
olvad össze két test
az androgün végjátékában
ahol két nő és
két férfi is lehet
egy test és ezzel
már viszony jön létre
a környezettel ahonnan
nincs kiút csak a kérdés
monotóniája a kérdés
ismétlése a kérdés
megemészthetetlensége
a tökéletes vákuum
a kérdés amely
elnyeli a válaszlehetőségeket
elnyeli a visszacsatolásokat
a szituacionalitás zártságába
való visszalépés
kötelezettsége és
lehetetlensége
a mindig száraz
kenyerek és a mindig
hideg levesek felszínén
a megkeményedett
zsírréteg hullámzásai
és törései tanítják meg
az otthont a testek mélyén
és a testeken túli anyagforgalomban
a pályák kiszámíthatatlansága
és kiismerhetetlensége
az állandó oszcillálás
a hang megrekedése
a szótagok közé
a lábak kényszeres
indulása a tánc
és az idegrángás

közti átmenet
a történetmesélés
mindegyre önmagába
való visszafordulása
és a hinni akarás
hullámaiban a
viszonyrendszerek
meghatározása
a idő  ciklicitásában
a mindig lecsapódó
nyirkos bűntudat a falakon
az egyetlen bizonyosság
a visszaverődés
a szégyen lebegő
húrjainak rezgése
a hívás megtagadhatatlansága
a félhomály takarója
a reggelek amikor
az ágy gravitációja
sokszorosára növekedik
az ablakok amik felugranak
és az ablakok amin kiugranak
ahol csak a pavlovi
reflexek keltik
életre a nyelvet
és táplálják a legfertőzöttebb
mondatokat is
amikor felesleges
hibát keresni bármiben
a tudat hogy aki
ennyire szép
az valahol biztos
nagyon el kell legyen baszva
a depresszió menekültkérelme
az ijedt odasimulásokban
és a mindig idegen
tusolófülkék tapadási
együtthatója a mellkasban
tátongó szakadék az állat
szája amelynek
fogai helyén felhők
vannak és villámlás a kényszer
olyan bőrfelületet
találni am it még
addig senki sem
csókolt ez még
nem fegyelmi
viszony a tudat hogy nem
csak az ágy közös
de a párna is
átveszi a nyálszagot
az idő  amiből
csak kicsúszni szabad
mert már sosem lehet
édes tejet inni mert
mindig megsavanyszik a szájban
mert ebben a neonfényű
üvegházban csak egyre olvad
a smink a hús az
elkeseredés az otthon

a keresztkérdésekbe rejtett 
rémület amíg csak 
két test marad amely 
kutatja a szétszórt alkatrészek 
és a talpak összjátékát 
a formák alkalmazkodási vágyát 
az összeillesztések közötti 
örökös réseket a mozdulatsorok 
végességét és a variációk 
végtelenségét a műanyag 
legkülönfélébb 
felhasználási lehetőségeit

Amalia Crlşan: Fa
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SZABÓ R. ADAM
Vasárnap
Végül ez is festészet valahol -  mondo

gattam magamnak mintegy vigasztalás
képp minden alkalommal, amikor egy el
készült festett üvegalakot elhelyeztem 
szülőfalum templomának ablakába. Las
san haladtam a projekttel, nem kis rész
ben azért, mert gyűlöltem ezt a munkát. 
De hát mit csináltam volna, nem volt más, 
amit egy magamfajta, képzőművészeti 
egyetemet sem végzett, nincstelen művész 
csinálhatott volna a faluban. Igazából 
még hálásnak is kellett volna lennem fi
atal, energikus papunknak, amiért mun
kát és fizetést adott nekem.

A fizetést mondjuk tágan értelmezte: 
minden üvegalakot egy-egy láda olcsó mi
seborral honorált, ennél többre mondjuk 
nem is volt igazán igényem, nagyjából egy 
hét alatt készült el a legtöbb figura, addig 
pedig megtehettem, hogy minden este a 
munka után — és, bevallom, néha közben 
is -  mattrészegre ihattam magam a fejfáj- 
dító, és érezhetően szesszel feldúsított ne
dűvel. Kedveltem Dénes papot, nem vol
tak illúziói az emberekkel kapcsolatban, 
és egy rossz szót nem szólt, amikor kial
kudtuk a fizetség mennyiségét, persze, 
ehhez az is hozzájárulhatott, hogy ő maga 
is eló'szerettel fogyasztotta, nem kizáró
lag szakrális célzattal, a fentebb említett 
csodaitalt. Azt hiszem, ő legalább annyi
ra utált ebben a kis faluban lakni, mint 
én, de hát legalább neki meglehetett az a 
megnyugtató tudata, hogy a döntés nem 
rajta múlott, kihelyezték ide, a világ egyik 
végére.

Én viszont magam döntöttem el, hogy 
hazaköltözöm azután, hogy másodéven 
otthagytam az egyetemet. Istenem, mi
lyen idióta voltam! Azt hittem, ez átmene
ti időszak lesz, hogy majd kimegyek min
den nap a paradicsomi domboldalra (és ezt 
irónia nélkül mondom: a dombról idillinek 
hatott poros kis falunk, két óriási fa sze
gélyezte az ösvényt, ami bevezetett a főut
cára, és megfelelő szögből nézve az arany- 
metszés szabályait tökéletesen követve 
magaslott ki a cseréptetők között templo
munk fehér tornya), és majd eszméletlenül 
egyedi tájképeket fogok mázolni, fákkal, 
faluval, templomtoronnyal, háttérben pe
dig királykékbe bukó hegyvonulatokkal.

Egyszer meg is festettem. Hát, mit 
mondjak, pocsék lett. Hazaérkezésem 
másnapján megbizonyosodtam magam
ban afelől, hogy teljesen tehetségtelen va
gyok. Nem is értettem, hogy miért nem 
vettem eddig észre. Amikor a dolgozószo
bámban felskicceltem egy-egy festmény 
vázlatát, egészen jónak tűnt az egész, az
tán ahogy kiértem a dombra, mintha elfe
lejtettem volna, hogy hogyan kell helyesen 
használni az ecsetet. Néha még elfogott 
az alkotás láza, mázoltam és mázoltam, 
szinte megszállottan, órákon át, éreztem, 
ahogy a kezem a következő ecsetvonásra 
készül, tudtam, milyen színt akarok kike
verni, és sokáig úgy tűnt, ez végre jó lesz.

Aztán sosem lett az. Másnap, mikor jó
zan fejjel, a kora reggeli fényben megszem

léltem legújabb képemet, mindig rá kellett 
jönnöm, hogy úgy szar, ahogy van. És ne
hogy azt higgyék, hogy ezt csak a bennem 
lakó, hiú és hatalmas művész mondatta 
velem, aki elvárásainak sosem lehet telje
sen megfelelni. Én, Isten bizony, megpró
báltam eladni a képeket, de még a koszos 
kis kocsmában sem voltak hajlandóak egy 
üveg ócska, köményes ízesítésű alkoholos 
italt adni érte (pálinkának nem lehetett 
nevezni azt a löttyöt), és még az én drága 
anyám sem volt képes soha egy őszintén 
dicsérő bókot mondani alkotásaimra, pe
dig mindig próbálkozott. Olyanokat mon
dott, hogy fiam, én ilyent nem tudnék fes
teni (ami valószínűleg még csak igaz sem 
volt), meg hogy fiam, de jó, ezen teljesen 
felismerhető' a gólya (amit én galambnak 
szántam).

Ráadásul mindig idegesítően megértő 
volt velem. Ő támogatta, apám ellenében, 
hogy iratkozzak be képzőművészetire, hi
szen az itthoni iskolában én voltam a leg
jobb rajzos, egyszer még díjat is nyertem 
egy rézkarcommal, amit tizenöt évesen csi
náltam, és hát a mi családunkban még so
sem volt igazi, díjnyertes értelmiségi, mon
dogatta néha. Sosem volt szívem bevallani 
neki, hogy csak azért sikerült olyan jól a 
Kéttehenes gazda portréja, mert a körvona
lakat egy másik, ismertebb festő képéről 
kopíroztam le. Titkos szégyenfoltom ráadá
sul azóta is az iskola főfolyosóján függött. 
Azért is döntöttem el, miután sikeresen le
érettségiztem (ami már alapvetően is nagy 
dolognak számított a faluban), hogy elme
gyek festészetet tanulni, mert be akartam 
bizonyítani magamnak, hogy tudok én má
sok kéznyomának követése nélkül is Kétte
henes gazdát festeni.

Két év alatt 45-szőr festettem meg a 
gazdát, mindig ugyanazzal a szakállal, 
ugyanazzal a hét mély barázdával az ar
cán, ugyanazokkal a szarkalábakkal a 
szeme alatt, ugyanazzal a két tudatlan 
és akaratlan tehénnel az ekéjébe fogba. 
Kezdtem úgy érezni, hogy fejlődöm, hogy 
másodév végére végre tökéletesre festem 
majd őket. A végzős festészet-vizsgára el 
is vittem a 46-odik, addig legjobbnak ítélt 
Kéttehenes gazdámat. A tanár csak egy fu
tó pillanatig nézett rá, sóhajtott egy rövi
det és csendeset, majd bekanyarított egy 
hármast, én pedig összetörtem.

Utána még egy hónapot maradtam a 
városban, az anyámék által küldött pénzt 
teljes egészében borra költöttem, minden 
nap egy fokkal olcsóbb, rosszabb, és na
gyobb üveg (egy idő után már kétliteres 
flakon) volt az adagom. Majd eljött a nyá
ri szünet, én hazautaztam, és azt mond
tam anyámnak, hogy az egyik tanárnak 
túl modernnek tűnt a stílusom, ezen ösz- 
szetűztünk, és én magam döntöttem úgy, 
hogy otthagyom az egész konformista, 
szűklátókörű bagázst a fenébe.

A Falukép templommalnak a huszon
ötödik verzióját próbáltam javítgatni a fé
szer mellett felszerelt műtermemben, ami
kor megjelent az ajtóban Dénes pap, és 
felkért arra, hogy a kis katolikus templo
munk ablakaira felfessem az apostolokat, 
Jézust, a főbejárat fölöttire pedig magát 
az Úristent.

Elvállaltam. Egyrészt nem is voltam 
teljesen magamnál apám házi pálinkájá-

_____________________0
nak félliterétől, meg aztán az a gondolat is 
eszembe jutott, hogy ezt talán még meg is 
tudnám csinálni, hiszen nem volt más dol
gom, mint megfesteni 14 szakállas fickót, 
más-más színű ruhákban. Na jó, talán az 
Úristennek egy kicsit hosszabb lesz majd 
a szakálla, ő igazán hasonlítani fog majd 
a Gazdára.

Három hónapig teljesen jól haladtam a 
melóval, egymás után szállítottam le az 
újabb és újabb szakállas apostolokat, Dé
nes pap meg hajlandó volt nem észreven
ni, hogy Szent Péter és Szent János csak 
annyiban különböztek egymástól, hogy 
Péternek vörös köpenye volt, Jánosnak 
meg zöld. Az Istent a végére tartottam, és 
ahogy eljött az O hetének ideje, elmentem 
Dénes paphoz, megittunk egy üveg vörö
set, közben megalkudtam vele, hogy az 
Úristen bizony megér három ládát is, hi
szen három személy egyben, s bár Jézus 
külön helyet kapott, pontosan a főbejárat 
felett, ő külön kép volt, nem számolhattuk 
bele az Isten mögöttes háromságába. Dé
nes pap részeg volt, kezet ráztunk rá, én 
pedig utána három hétig szenvedtem az 
Istennel.

Nem akart sikerülni, még annyira sem, 
mint Péter meg társai, meg aztán elfogott 
a lelkiismeretfurdalás is, hogy három lá
dáért csak nem szállíthatom le ugyan
azt még egyszer, Istennek többnek kellett 
lennie, mint Szent Péternek nagyobb sza
kállal. Megpróbáltam eltérni a megszo
kott sémámtól, másképp fogtam neki a kö
penyének, szerettem volna, ha másképp 
tartja a kezét, mint többiek, és egy fokkal 
nagyobbnak is akartam megfesteni.

A határidő előestéjén kezdtem pánikba 
esni, Dénes pap terve az volt, hogy a tel
jes kollekciót a húsvéti éjféli misén mutat
ja be, vasárnap befejeződik majd a nagy 
munka, helyére kerül Isten, elkészültnek 
lehet majd nyilvánítani a templom felújí
tását, ehhez képest Isten hatodik verzió
ja is elképesztően aránytalan és béna lett. 
Egyszerűen nem szoktam hozzá, hogy na
gyobbat fessek, a feje hatalmas lett, a ke
zei nevetségesen kicsik, márpedig ha ne
vetségessé teszem az Atyát, biztos voltam 
benne, hogy Dénes pap visszakéri a fizet
séget, amit már természetesen elfogyasz
tottam.

Éjjel négykor az utolsó üveg boromat 
nyitottam fel, amikor megláttam saját 
árnyékomat a műterem falán, az utób
bi hetekben teljesen elvadult szakállam, 
meggörnyedt testtartásom, árnyrajzban 
köpenynek ható festőkötényem, és eldön
töttem, hogy ha Isten megteremthette az 
embert a saját képmására, akkor én is 
megalkotom Őt a sajátomra.

Másnap délben felállítottam egy létrát 
a templom hátsó falánál, és elkezdtem Is
tent a helyére rakni. Életemben először 
elégedett voltam egy festményemmel, ha
sonlított a Gazdára is, de a körvonalai
ban az én tökéletes másom volt. És talán 
a fény is furcsán eshetett, s talán Dénes 
pap is a kelleténél többet ivott aznap dél
ben, mert hangos óbégatás kíséretében vi
harzott ki a templomból, szaladt el a fa
lu kocsmájába elmondani mindenkinek a 
jó hírt: Isten megmozdult a képen, Urunk 
a mi kis poros falunk templomát tisztelte 
meg azon a húsvétvasámapon.
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MAIER PÉTER

Castelul Károlyi
Ezen a pádon is csókolózhatott 
anyám meg apám anno.
Előbbi ölelgetni szokta itt a fákat. 
Keveset vágtak ki azóta.
A gyerekkorunkra viszont 
ráépítettek egy botanikus kertet.

Gyakran járok vissza,
mégis állandóan fotózok,
mint az idelátogató
bolgár családok. Ok
azért vannak a kastélykertben,
mert ma nem nyitott ki a strand.

Turistát játszani itthon.

Ők nem
Sokan nem tudják,
hogy a medvét nem szabad itatni,
mert olyankor
nagyon képes a szeretetre.
És a medve nem 
gyengéd mozdulatokkal 
tanult szeretni.

Fogalmuk sincs róla, hogyan
szelídítsék ezt az állatot.
Külsőségekben hisznek, mint
a macska nyájassága,
vagy az okosan úszkáló delfinek.
Ok azt sem látják,
hol nyílik az erdő.

Amalia Crişan: Eminescu hársfája

Nem mászták meg a hegyeket, 
csak alulról zavarják gépeik 
villanásaival a fenyők nyugalmát.

Hamis cikkeket írnak, hogy 
ott a fák közt
a könnyező medve állandóan 
érezzen bűntudatot.

Twist and shout
Lackó faterja még harmadikban halt meg. 
Ebben a korban egy gyerek nem beszél 
a haverjainak a fájdalomról, 
aztán meg valamiért örökre tabu marad.

Azon a nyáron többször is bebasztunk 
a régi arcokkal az általánosból.
Egyszer épp Lackóéknál Beatlesre 
táncoltunk a nappaliban.
Olyanok voltunk, mint valami 
amerikai kamaszok a 60-as évekből. 
Rengeteg bort megittunk, én meg 
Lackó arcán kerestem az ambivalenciát, 
de inkább csak megnyugtató önfeledtséget 
találtam, miközben halott apjának 
a képe monoton figyelte, ahogy ugrálunk.

Mindig is tudtam, hogy
nem vagyok képes tiszteletet mutatni
az élők felé,
de hogy a halottak felé sem.

GOTHÁR TAMÁS

a szerelem ről
lyukak egy befőttesüveg tetején

első  bagateli
jéghideg cukros lötty 
a tenyér izzad mégis hideg 
reccsen valami tőlem független 
hirtelen eresztek majd szivárgók tovább

a szerelem ről
nem vagyunk tökéletesek, sem együtt

második bogotell
ez már nem ugyanaz a reggel
csak kényszerű elindulás
lefedett befőttes üveg a táj
nem az a csepp folyik végig a tarkón
az epe felforr zihál a máj

a szerelem ről
lenkötélen hintázunk: száradó ruhák

harmadik bogotell
szén oson, hajló mélyben 
pusmog hogy ne élesen kelljen 
mi vissza-vissza előre 
lendültünk ahogy inga építkezik 
megvolt ez is rájöttünk mi jön  
hogy így is tudunk -  
elkezdjük amit valaki abbahagyott

cím nélkül
í.
araszol az úton 
kibicsaklik bokája 
tördeli ujjait 
motel a láthatáron 
tört fény az ereszen 
neonok pislákolnak -  
félfeliratok
madarak melegednek mögötte 
testrészeit hullatja 
hüllőmód vedlik a magány 
kifordult tüdő a pánik 
araszol utcahosszat 
az ego elszórja szöveteit

2 .
hátsó helyiségben 
egy öltözőben 
majd a raktárudvaron 
ahol nincsenek kamerák 
nem követi vissza 
senki a letelt perceket 
itt árok nélkül is 
elszigetelődhet bárki

egybetartanak
az acélhálók
karton halmok takarnak

3.
egy macska figyel
rezzenetlenül
amíg hátat nem fordítasz
nem mozdul ő  sem
a megfelelő pillanatot várja
a helyedbe lép
és eltűnik a nejlonok közt

Amalia Crişan: Porasztház
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0

valamikor 2 0 0 0  után
megrepedt újra az ég 

láttam azt a keskeny rést
évekig

esett belőle az eső
gyéren

amikor a nap sorvadásnak indult 
mintha menstruált volna az atmoszféra 

a boltozatról levált a felhők sűrű hálózata 
azelőtt hittük hogy a világot 

meg kell váltani de ez a hullám is megtört 
nem is volt

pár tócsa csak
tükörjégen szűz hó 

és újra megreped

narkisszosz felism erése
1.
általad lettem és már 
tükörkép sem kell 
hogy megnevezzelek -  
semmi közöm hozzád 
de ha nem vagy nem vagyok

2 .

nem hívtak mégis itt elvoltam
vártalak hogy mégis el máshova
de akárhová mentem
maradtam  én egy darabig
egy ideje próbálok eképpen lenni: te
az idő  pedig lassan ejt
de rutin a zuhanás és ösztön
a zuhanásnak meg ugyanúgy cinkosa vagyok
ahogy az emelkedésnek:
mindig a felszín irányába

rutin
volt valami átláthatatlanul egyszerű abban, 
ahogy a tekintet nekidőlt a horizontnak, és most is.

persze -  mint mindig — tovább bonyolódtak a szálak, 
hogy végül ugyanoda lyukadjunk ki: valaki folytatásába.

néztük, ahogy a forgalom egyszerre feszül északnak és délnek, 
majd keletnek meg nyugatnak, és vissza.

szemközt vicsorogtak a régi, látszólag lomha gyárak; 
este csak a villamosok utolsó fordulója -  semmi különös.

metafora
amikor visszanéz rám a tükörképem, sosem érzi úgy, 
mintha más bámulna rá. pontosan tudja, hogy én vagyok, 
de elgondolkodik: ha fokozatosan jelennék meg előtte, 
akkor ez milyen sorrendben történne.

talán előbb az erek, az agy, a hús.
a porcok, a koponya, a bőr.
a szemgolyó, a retina, a pupilla.
a szempilla, a szakáll, a haj,
és további élettelen létezők.
vagy előbb a csempe, a vécétartály, a kád széle.
ezeket követné a szőrzet meg a haj.
a koponya és társai csak ezután, vagy
ha már az élettelen létezők is számításba jönnek,
akkor talán a hiánnyal kellene kezdődjön
az egész, mert végül a hiány, ami összetart.
akkor előbb a repedések a vécétartályon,
a csempéről lehullott darabok nyoma, a pupilla,
az ajtóról lepattogzott festék után hátramaradt foltok.
és ha az ajtót nyitva hagyom,
önmaga hiányát mutatja.
bár a hiány végül is nem a nemlét,
hanem a valami nemléte.

így tűnődik, miközben észre sem veszi, hogy üresen állok 
előtte -  nem látja senki, azaz értelemszerűen nincs, 
azaz van, és nem csak mint fogalom.

időpazarló s
a letűnt épületek állnak

ahogy az idő  egyenesei és görbéi 
haladnak egymástól függetlenül 
vagy esetenként metszve egymást 
sokasodnak

néhol pár kunyhó máshol 
lakótelepek városok országok 
bankokkal zálogházakkal börtönökkel

állnak a víz alatt

bizonyos mélységekig még a fény is elér 
akár egész városrészeket de a börtönök az alámerülést 
követően villámgyorsan kezdenek elszigetelődni 
a látható és láthatatlan világ elől egyaránt

a börtönök állnak

az őrség ottragadt riporterek 
látogatók anyák gyerekek 
nem engednek ki senkit 
nem keresnek senkit

narkisszosz búcsúja
nem repülhetek el süllyedni is képtelen vagyok 
égni sem tudok olvadok mint próbababák 
bezárva pusztulok ebben a cellában: 

rácsok nincsenek 
de homokból még koszorút 
porból még testet 
műanyagból anyaméhet 

lassan mozgok egy hatalmas gépben tükrök 
jönnek szembe nem találom ki vagyok

Szabó R. Ádám: 1989-ben született Gyergyószentmiklóson. 
Jelenleg Marosvásárhelyen él, az Erdélyi Magyar Televíziónál 
dolgozik.

Maier Péter: 1997-ben született Nagykárolyban. A budapesti 
ELTE magyar szakára jár.

Gothár Tamás: 1995-ben született Csíkszeredában. A kolozs
vári BBTE bölcsészkarán hallgat magyart és spanyolt.

Amalia Crişan: 2001-ben született Kolozsváron. 2010 óta több 
egyéni és csoportos kiállításon is szerepelt munkáival.

—  2016/20. SZÁM -  OKTÓBER 25. 13



TAMÁS KINCSŐ

A toll
í .
Volt egyszer, hol nem volt, élt egyszer 

egy királylány. Apja, az öreg király, aki 
messze földön híres, gazdag és hatalmas, 
már nem vágyott másra, minthogy egyet
len lányának minél előbb jó férjet talál
jon. A királylány kicsit fudri volt, szép 
és karcsú, mint tószélen az idei nádszál, 
okos, mint a nap, de bizalmatlan, akár 
az öreg mormota. Sorra valamennyi ké
rőjét kikosarazta, pedig jöttek szép szám
mal grófok, bárók, hercegek, válogatott 
cigánylegények.

A királylány sehogyan sem lelte a he
lyét. Szobáról teremre, teremről szobára 
bolyongott a kastély emeletein. Az igaz
ságot kereste. Nem tudta, mit kérdezzen, 
hogyan kérdezze, hol találja, mert nem 
tudta pontosan, mit keres. Hogy miért nő 
a fű, ha ősszel elszárad. Miért a levél, ha 
lehull.

Egy nap aztán az erkélyről hallja, 
amint az udvari csillagász vitatkozik az 
udvari hopmesterrel. A csillagász állítja, 
hogy a Föld a Nap körül forog és gömbö
lyű, „Ez az igazság!” A hopmester váltig 
állítja, hogy „igazság szerint” a Föld la
pos és körülötte kering a Nap. — Hiszen 
reggel felkel, este lenyugszik. Amerre a 
szem ellát, hegyek és dombok, a dombo
kon túl újabb hegyek és dombok. Én csak 
azt hiszem, amit látok -  tesz pontot az 
udvari hopmester a beszélgetés végére. 
A csillagász nem érvelhet tovább, mivel ő 
sem látta a Földet fentről.

A királylány felteszi magában, hogy 
körbejárja a Földet, lássa, valóban göm
bölyű-e. Felmászik a toronyba öreg udva
ri tanítójához, a Varázslóhoz és így szól:

— Én most elindulok, megnézem, kinél 
az igazság, a gyakorlatias hopmesternél 
vagy a bölcs csillagásznál. Férjhez men
ni nincs kedvem, más, hasznos időtöltést 
nem engedélyez az udvari etikett.

A Varázsló rosszallón hümmög a sza
kállába. Évek munkája a lányban, taní
totta, okította a világ bölcsességeire a re
ményben, hogy túl okos lesz a legokosabb 
grófhoz, báróhoz, herceghez és válogatott 
cigánylegényhez. Arra várt, hogy felcse
peredjen és feleségül vegye.

— Ne utazz, ne menj sehová, királylány. 
Hülyeség ezért körbeutazni a golyóbist, 
rámegy az életed. A Föld kerek, hidd el, 
láttam annyit belőle, hogy tudjam. Ha
nem adok egy tollat. Szép, fehér libatoll. 
Tessék! írd le, amit eddig láttál. Soha ki
rálylány nem írta meg, te leszel az első, 
hogyan látja a királyi palotát, a palotából 
a csalogányfüttyös mezőt, a hósipkás he
gyet, a komoran zúgó erdőt, szerepeljen 
benne a csillagász, a hopmester, cseléd, 
szakács, paraszt, de maga az öreg király 
is, számtalan kérőd se feledd ki, leányom.

A királylány kezébe veszi a tollat. Si
mogatja, végighúzza rajta az ujjhegyét.

— Köszönöm, mester. De írni nem taní
tottál meg. Viszont arra gondoltam, vo
natra ülök, és amíg a vonat körbejárja a

Földet, megtanulok írni. Adnál esetleg 
tintát is hozzá, meg papírt?

A Varázsló legyint:
-  Bolond vagy, királylány. A száraz

föld kontinensekből áll, a kontinensek 
közt hullámzó fekete víz, óceánnak neve
zik. Látszik, nem tanultál elegendő föld
rajzot, a történelemmel sem állsz jobban. 
Honnét tudnád, mi vár rád, mennyi ve
szély fenyeget az úton? Maradj, légy tü
relmes, kitanítalak, meglásd okosabb le
szel a csillagásznál és szebb a napnál.

A királylány hallgat.
-  Édes gyermekem, elmondom magya

rul, hogy jobban értsd. Minden vonat, 
bármelyik vonat csak egy darabig visz 
el. Ha azt gondolod, az Egyenlítő men
tén végigszalad egy sínpár, csak hogy te 
körbeutazz rajta, mindenki jobban jár, ha 
mostan haza baktatol és tovább eteted a 
libákat.

— Milyen szép a toll! Nézd! Ha szétszá- 
lazom, aztán meg ügyesen két ujjbegyem 
közt végighúzom, összeforr. Nézd! — lel
kesedik a királylány és magasra emeli a 
tollat.

— Eh! — legyint a Varázsló. — Azt hi
szed, minden ilyen könnyű, mi? Próbáld 
ki ugyanezt egy papírlappal vagy fűszál
lal, és figyeld, hogyan hasítja véresre az 
ujjad.

-  Igaz is. Papírt adhatnál.
-  Nem adok. Ha ilyen konok vagy, sze

rezz magad.
— Jó — feleli a királylány és elindul, 

hogy megkeresse a vonatot, ami körbeka- 
nyarítja a Földön. A keletre indulók kö
zül választ. Nem tudja, miért, de inkább 
szembe megy a nappal, az arcát süsse, ne 
a tarkóját.

— Hülye gyerek! — kiált utána a varázs
ló. — Nem érted, hogy a vonat sínen ha
lad és az óceánokon keresztül nincs híd, 
sem sínek?

A királylány ránt a vállán. -  Majd 
lesz valahogy. Gyalog nem mehetek, sze
mélyautóval sem, hiszen vezetni köny- 
nyen megtanulhatnék, de nem lehet ír
ni meg autót vezetni egy időben. A repülő 
túl gyors, körbeutaznám a Földet egyet
len nap alatt, amikor leszállók, el se hin
ném. Olyan tempó kell, ami nem gyor
sabb a felfogóképességemnél. A vonat 
pont jó. Egy jó vonat általában száz kilo
métert tesz meg egy óra alatt. Én, tudja, 
bár írni nem tudok, de olvasni már igen, 
és megfigyeltem, egy oldallal egy perc 
alatt végzek. Ha arányaiban átszámolom, 
nincs hiba.

Elindul a királylány.
— Hé! — kiált utána a Varázsló. — Itt 

egy mobil, fogadd el. Tudni akarom, mer
re jársz.

-  Köszönöm, elfogadom -  mondja a ki
rálylány és megcélozza a vonatállomást.

A királylány felül az első vonatra, 
amin helyet talál. Emberek fel- és leszáll- 
nak. A leghátsó vagonba ül és játszik a 
tollal. Szétszálazza, majd összesimítja. 
Nézi távolról, milyen szép egyben, épen a 
fehér libatoll, majd arcához közel tartja, 
hogy a tollpihék orrát csiklandozzák és 
figyeli a kampókat, amivel a szálak ösz- 
szekapaszkodnak. „Mint a tépőzár? Mint 
a cipzár? Hasonlít, de nem pontos.” A vo
nat két szólamban kattog a szerelvény

két oldalán: tüdüm-tüdüm-tüdüm-tata- 
tadamm. A nap felkel és lemegy. Mindig 
előtte kel, délig süti a királylány arcát, 
majd lebukik a vonat mögött. Jutnak fel
hős napok, amikor nem süt. De az Egyen
lítő körül azért jó, mert legalább nem 
fagy, nem havaz.

Megy a vonat hegyen-völgyön át. A 
hetvenhetedik hajnalon csörren a mobil. 
A Varázsló.

-  No, hogy vagy, meddig értél? -  érdek
lődik.

-  Nem tudom pontosan, ismeretlen a 
táj, idegenek a fák, lilák a felhők, tehát 
még nem érkeztem vissza.

-  Édes kicsim, mit csinálsz, ha nem az 
ablakon nézel kifelé, ha az állomások ne
vét nem figyeled?

-  A tollal bajlódom. Ismerkedünk.
-  Értelmetlen volt vonatra szállni, ha 

nem látsz semmit a tájból. Legalább az 
utasokat zaklatod a kérdéseiddel?

-  Emberek beszállnak meg ki. Nem 
igazán értem, ki, mikor, hol és miért ép
pen ott. De a libatoll nagyon szép, köszö
nöm.

-  Szereztél papírt? -  kérdi a Varázsló.
-  Nem.
-  No. Akkor majd jelentkezem. Továb

bi jó utat! -  mondja a Varázsló és lerakja 
a telefont.

2 .
A nap előtte kel, háta mögött nyug

szik, míg egyszer a királylány elérkezik 
az óceán partjára. A legnagyobb nyuga
lommal hajóra száll és himbálja a tenger. 
Végre kinézhet az ablakon, mert körös
körül csak víz meg víz és azon nem kell 
sokat gondolkodni.

-  Hogy utazol? -  kérdi a Varázsló.
-  Remekül. Meg tudnám szokni a rin- 

gatást.
-  Ha a kastélyban maradsz, elringat

lak százszor, ezerszer. De sebaj. A kikötő
ben posta vár. További jó utat!

A kikötőbe érve fut a királylány a pos
tahivatalba. Valóban levele érkezett, ben
ne tíz ív üres papír. Vonatra ül. Már csak 
tinta kell, gondolja és a következő tenge
rig töri a fejét, honnan szerezzen tintát.

-  No, megérkezett a csomag? -  csörren 
a Varázsló.

-  Meg bizony. Próbálkozom, mester, 
a papíron. A toll hegyét üres pohárkába 
mártom, aztán írok. Ezerszer teleírtam a 
húsz oldalt, hét történelmi regény szüle
tett és hetvenhét novella.
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-  Ügyes. A kikötőben ismét látogasd 
meg a postát. És akkor rajta.

Ahogy a királylány gondolta, a hiva
talban gondosan becsomagolva tinta vár
ja, tintatartó. Legnagyobb meglepeté
sére gyémántvégű tollhegyek. Megnézi 
a menetrendet, keletre tartó hosszújá
ratú szerelvényt választ, berendezkedik 
úrhölgyesen, brokát függöny és selyem 
légyfogó lila tavirózsákkal. ír. Mártogat- 
ja a talpas kalamárisba a gyémánthe
gyet. Teleír kilenc oldalt. Aztán még ki
lencet. Hamar végez, gyakorolt eleget a 
hajón. Egy hosszabb megállónál lelép a 
szerelvény utolsó kocsijáról, a tizedik lap
ból borítékot hajtogat, megcímezve felad
ja a Varázslónak. Vonatra ül és végre bá
mulhatja a tájat, mint aki válaszra vár. 
Érkezik a válasz, hét hosszú nap és hét 
hosszú éjszaka után, mert jócskán eltávo
lodott a király és a Varázsló városától, sa
ját szülővárosától.

-  Most azonnal gépre szállók. Talál
koznunk kell. Holnap szállj le itt és itt, 
ülj taxiba, egy óra az út a szállodámig, 
amikor megérkezel, én fizetem, azzal ne 
törődj.

-  Nem lehet. Ahová vonat nem megy és 
útba sem esik, nem mehetek. Nincs mit 
keresnem sehol, ami nem esik irányba.

-  Bolond vagy, te leányka. Te nem tu
dod, mit írtál a papírra, nem is tudhatod. 
De én igen. Azt kellene megbeszélnünk, 
hogyan tovább.

-  írd meg levélben vagy mondd tele
fonon, nekem mennem kell előre -  feleli 
a királylány, majd hangja belevész a za
katolásba, mert a vonat éppen alagúton 
fut keresztül. A sötétben elvész a térerő. 
Nem bánja.

A Varázsló repülőt rendel és a király
lányt megelőzve landol a választott város 
csillogó repterén.

-  Várlak ebéddel, vacsorával, frissen 
vetett ággyal — mondja a telefonba.

-  Ne várj, nem megyek.
-  Nem érted, hogy amit csinálsz, jó, de 

nem tökéletes? Pedig lehetne.
-  Mondd, hogyan csináljam jobban. 

Mondd telefonon, hallgatom.
-  Nem lehet telefonon, sem levélben.
-  Akkor így jártunk — vet véget a be

szélgetésnek a királylány.

3.
Hirtelen haragjában, hogy elrobog 

közvetlen közelében a királylány vona
ta, a Varázsló átszól legjobb barátjának, 
a Költőnek, aki a Föld körül kering, mi
óta világ a világ, a hét nagy vulkánkilö
vellést kerülgetve. Kéri, állítsa meg a ki
rálylányt, ha tudja, ne robogjon veszettül 
előre, közben meg ugyanoda jut, ahonnét 
elindult. Mi értelme?

A Költő lóra pattan és vágtat a vonat 
mellett. A királylány kinéz az ablakon, 
látja a Költőt fehér lovon. Haja lobog a 
szélben, szavai tiszták és érthetőek. Azon 
nyomban beleszeret.

-  Szállj le! Én elmondom azt, amit a 
Varázsló titokban ta rt előtted!

-  De te költő vagy, én regényíró.
-  Te, bolond! Hát nem tudod, hogy a 

vers mindennél előbb volt? A zenével,

énekkel együtt született, amikor a re
gény még sehol. A következő leszállónál 
bevárlak!

Az állomáson a királylány a Költő nya
kába ugrik. Ölelik, csókolják egymást. 
A Költő nyeregbe kapja a lányt és vág
tat vele. Az Üveghegy tetején palota, oda 
viszi a Költő a királylányt. — Itt élünk, 
amíg meg nem halunk -  mondja.

A királylány megtanulja a verset. A 
palota egyik szobájában mennyezetig áll 
a papír, teleírja mindet. Amikor egyetlen 
üres lap sem marad, így szól:

-  Most kellene regényt írni. Hogyan 
kezdjem el?

-  Nem tudom -  feleli a Költő.
-  Akkor visszaülök a vonatra. Addig 

nem írhatok regényt, míg az utam be 
nem végeztem.

A királylány vonatra száll, a Költő bá
natában a borospincébe rohan. Hét nap 
és hét éjszaka önti magába a válogatott 
borokat. A nyolcadik napon lóra pattan és 
kiabál a vonat mellett:

— Ha nem szállsz le, a sínekre fekszem! 
Nem tudok élni nélküled!

A királylány látja, a Költő haja zilált, 
szemében az őrület csillog. Felhúzza az 
ablakot és a fehér tollat simogatja. Szét- 
szálazza, összeforrasztja.

A Költő fehér lován előrevágtat, a vo
nat elé fekszik. Nyakát gondosan egyik 
sínre hajtja, másikra a lábát, hogy ha a 
feje menekülne, a szerelvény biztosan el
találja izmos combján a fő verőeret. A vo
nat keresztülvág rajta, a nyugati ég bí
borba öltözik, siratóasszonyok fekete 
hada lepi el a völgyet. A királylány sír.

Feltárcsázza a Varázslót, meséli, ho
gyan járt.

— Te sem vagy hát sem jobb, sem elő
rébb való a többi lánynál. Ha nem gróf, 
báró, herceg, nem válogatott cigányle
gény, akkor költő karjába zuhansz. Nem 
lesz belőled író soha. A regény rend és fe
gyelem, a Költőből a rend hiányzik leg
inkább.

A királylány zokogva rakja le a tele
font. A kikötőben hajóra száll, a tenge
ren a hullámokat nézi. Mi mást tehetne. 
Ekkor jut eszébe, hogy egész hátizsáknyi 
üres papírlapot hozott magával a Költő 
palotájából. Tintát, tintatartót elő, tarta
lék lúdtollat. Felírja a címet: A királylány 
könyve. Mire a vonat befut, elkészül a 
kézirattal.

Húsz esztendő telik a föld körüli úttal. 
A királylány a Varázslót halálos ágyán 
találja. Mutatja a kéziratot. A Varázsló 
kéri, olvasson fel belőle, mert már látni 
nem lát, de a füle még jó. Az első öt oldal 
után leinti:

— Sssshhhht! Elég. Jó ez. Nem tökéle
tes, de nagyon jó. Nekem itt már semmi 
dolgom.

Azzal lehunyja a szemét. Amint két 
pillája összeér a homályoskék boltoza
ton, lángot vet az ágy. A királylány ijed
tében az ablakig ugrik. A Varázsló tes
te koromfekete füstként belepi a szobát, 
megtapad a falakon, mint a szurok, 
hogy többé levakarni nem tudja ezer 
szolga és megannyi cseléd. Ma is meg
van a szoba a királyi városban, fala fe
ketéből szürkére szelídült. Aki nem hi
szi, járjon utána.

CZEGŐ ZOLTÁN 

N yugalom ban

Mintha fölimádkoztam volna 
ugyanitt-----

Tornázó unokám mögött a cunamit. 
Mintha utolsóként a vad keserveket. 
És éppen itt nem volt már akkor, 
aki eltem et-----

Mintha harmatvízben 
tisztáltam  volna ott a lelkemet.

Nem rémlik,
csak szépen visszajátszik 
innen. Idefentről.
Én játszom  ezt?
Vagy az a másik?

Földi mérték szerint
csupán egy szemöldök-rebbenés.
Itt, a végtelenségben 
csipetnyi azonosság 
lélektől lélekig.
Nem kevés.

Akik elaltattuk odalenn a testet, 
mester és tanítvány -  
mind hamisat festett!
Önámító legendákba 
pátyolva, bugyolálva -  
nem érvényes semmi!
Nincs az a lélek, mely 
valamelyikben magára találna.

A törvényeim szerint végre 
magamra omoltam.

Érvényes vagyok hát.
Érvekkel nem játszom  többé.
Ennyit ím elértem -  
És hogy élve 
vagy holtan?

Itt nem tartjuk számon, hogy 
éltem,
hogy voltam.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek divatos témákról 
A karvalytól Bertha nagy lábáig
Mostanában sajtó, rádió, tévé meg- 

meglobogtat egy új kifejezést: „etnomazo- 
chizmus”. Különösen a migráns-kérdés 
tárgyalásakor, főleg a németekkel és své
dekkel kapcsolatban. A kifejezés talán 
új, de az, amire vonatkozik, egy maga
tartásforma, nem új. Fordítható nemzeti 
öngyalázás (önmocskolás) alakban, vagy 
úgy is, hogy népi öngúny, eltúlzott önbí
rálat, avagy szenvelgő', esetleg kedélyes, 
(jópofáskodó) cinizmus. Etnikainak neve
zik, de szociológiai szempontból „rétegje
lenség”, főleg a kispolgárság és értelmi
ség jellemző reakciója olyan események 
és hírek nyomán, amelyek meghaladják 
kompetenciáját. A háború vége felé, pél
dául, gyakran lehetett hallani németek
től (állítólag rádióadásban is elhangzott): 
Élvezzétek a háborút, mert rettenetes 
lesz a béke! A légiriadók lefújásakor a né
met rádió ezt sugározza: A Birodalom fö
lött már nincsenek ellenséges kötelékek! 
Később a civilek ezt így adták tovább: Az 
ellenséges kötelékek alatt nincs már bi
rodalmi terület! Ha légitámadás után va
laki, aki elsőként kiment az óvóhelyről, 
a Liberator bombázók távozása után, azt 
közölte, hogy „meglehetősen fel vagyunk 
szabadítva, (ziemlich erledigt: németül a 
ledig eredetileg „szabad”-ot jelent, de az 
„erledigt: el van intézve, ki van készít
ve”).

A magyaroknál ez a szenvelgő öngúny 
kimondottan az értelmiségre volt jel
lemző, amely tehetetlenül, beavatkozás
ra való képtelenségének hamis hitében 
savanyú mosollyal kommentálta a há
borús eseményeket: „A páncélos hadtest 
egy elsőosztályú vasúti fülkében tért ha
za Ukrajnából”, vagy: „Légelhárításunk 
egyre fejlettebb!, már a saját repülőinket 
is le tudják lőni!” stb. Ám azt hiszem, az 
olyan kifakadások, hogy: „Nem is bánom, 
ha bejönnek a németek, legalább ren
det csinálnak!”... utóbb (természetesen e 
bölcsködésben a németeket felváltják az 
oroszok, majd, az amerikaiak már „kívül
ről” is manipuláltak voltak!).

Kérdés: mindez vajon az önbecsülés, 
vagy az önbizalom hiánya?

Azonban minden más nép hasonló ön- 
értékelési tépelődésétől eltekintve, ne
künk van egy páratlan különösségünk e 
téren: a társadalom legmagasabb rangú 
szellemi fóruma, a Tudományos Akadé
mia szervezetten, brutálisan törekedett 
arra, hogy bizonyos ismeretek ne ha
toljanak be a társadalom köztudatába! 
(„Akadémia” alatt természetesen csak 
a nyelvészeti és történészi tagozatok ér
tendők!)

Legutóbb említettem a „király” szó 
származtatását, melyet a szaktudósok a 
német „Kari” férfinév szlávosított Kral 
alakjából vezetnek le, mit sem törődve 
olyan apróságokkal, hogy a „kir” szó gö
rögül urat jelent! (Ne is szóljunk most ar

ról, hogy más keleti nyelveken a „raj at” 
királyt! )

Hogy mennyire „erőszakosan” kerü
lik a magyar nyelvnek a göröggel va
ló összahasonlítását, arra két kis pél
da: a péntek hétköznap nevét -  jelentése 
„ötödik nap”-  a szláv „pjatok” (esetleg, 
pjatniká) elnevezéséből vezetik le, ho
lott az újgörögben: pentekheja! A „penta” 
görög szó világszerte használt: lásd 
pentagram, pentatlon, pentaton -  „öt” je
lentésben. Ugyanez a helyzet a szombat
tal is: ezt az újgörög „szambaton” helyett 
megintcsak a szláv „szubota” fialta vol
na! (Tudnunk kell, hogy az újgörög nyelv
ben a B hangot nem szokás kiejteni, csak 
is mb alakban.) A múlt század harmincas 
éveiben egy Aczél József nevű szerző ösz- 
szeállított egy görög-magyar összehason
lító szótárt, sokszáz adattal, körülbelül 
ugyanolyan módszerekkel, mint harminc 
évvel később Szabédi László egy latin
magyart. Csak ő nem egy virtuális finn
ugor nyelvet vont be alapozásnak, hanem 
egy ugyancsak virtuális „szkitha” nyel
vet. Annak ellenére, hogy őt is elragad
ta a hév és nagyon sok bizonyíthatatlan 
és mondvacsinált alakot is felvett szótára 
anyagába, meglepően sok érdekes nyelvi 
tényt tárt fel: például hogy az állítólagos 
szláv kölcsönzéseink csak olyan szavakra 
terjednek ki, amelyek a göröggel is mu
tatnak több-kevesebb hasonlóságot!

Azonban még tudományos bírálat
ban sem részesítették — éppúgy, ahogy 
Szabédi Lászlót sem. És ennek már nem
csak nyelvészeti háttere volt, hanem tör
téneti is: azt jelentette volna, hogy a 
magyar nyelv már sok évszázaddal a 
honfoglalás előtt szoros érintkezésben 
volt a görög és a latin nyelvvel, esetleg a 
Kárpát-medencei őshonosságunk tételét 
támasztaná alá!

A frank és ónémet legendakörben 
akadnak bizonyos magyar vonatkozá
sok, például, hogy Martell Károlynak 
anyja (nagyanyja?) vagy felesége: „Nagy
lábú Berta” (Berthe aux grands pieds) 
magyar királylány lett volna -  jó két év
századdal a honfoglalás előtt! És mi kap
csolható még ehhez? Például: mifelénk a 
Nyárádmentén a Károly nevet nem olyan 
régen még Kárujnak mondták, a karvalyt 
pedig karujnak. Ami egyesek szerint a 
„kara ülü”, azaz fekete ölyv madárnév le
származottja. Nos, jönnek erre amatőr 
történészek és feszegetni kezdik, hogy 
Martell Károly, az első ismert „Károly” 
nevű frank és német király korában, ide
jén bukkan fel a nyugati heraldikában 
egy amolyan karvalyforma sasszerűség, 
mint uralkodói címer és jelvény és mind
ez nagylábú Bertának tulajdonítható, az 
importmenyasszonynak!

Egyébként a frank-ónémet történelem 
és a Niebelungi Ének magyar vonatkozá
saival nemcsak olyan, a szakkörök által

el nem ismert történészek foglalkoztak, 
mint Magyar Adorján, vagy Padányi, ha
nem az Akadémia (bűv)körében élő szer
zők is, kezdve Kallós Zsigmondtól és 
Hóman Bálinttól az egészen fiatal szer
zőkig.

Nemcsak minálunk... Többek közt ol
vasom a romániai német nyelvű napilap
ban, hogy amíg más országokban, pél
dául Magyarországon az osztrák uralom 
előtti „törökkorszak” emlékeit is számon 
tartják, nálunk ez kevésbé van így. Sőt, 
már olyan cikket is olvastam, amely em
líti, hogy már a törökök előtt is (!) volt itt 
élet, például Temesváron. Hogy kik él
tek ott akkoriban? Hát, mondja: kereszté
nyek és nem keresztények! Hogy milyen 
nyelven beszéltek? Hát -  nem is biztos, 
hogy tudtak már beszélni, és ha isme
rünk is közülük néhányat névszer int is, 
például Losonczy, Kinizsi, Báthory, lehet, 
hogy ők is csak annyit tudtak, hogy „voi, 
voi”, de a vezi-vezi helyet már azt kiabál
ták: Bori-bori, bort ide, Boriska!

S ha valaki most kérdezné, hogyan le
hetett megkeresztelni olyanokat, akik 
még beszélni sem tudtak, csak azt árulja 
el, hogy nem olvasta Anatol France bűbá
jos szatíráját, A pingvinek szigetét, amely
ben a rövidlátó szerzetes-apostol megke
reszteli a pingvineket!

Az átlagos médiafogyasztók többsége 
nehezen fogja fel és éli át (sokszor nem is 
akarja), hogy történelmi alakzatok olykor 
nem vérségi alapon jönnek létre, hogy ke
letkezésükben a gen-etikai mozzanatok
nál nagyobb szerepe volt az etikaiaknak. 
Akárcsak sok mai labdarúgó egyesület 
(FC) esetében. A német labdarúgó csa
patban marokkóiak játszanak a franci
ák szudáni csatárai ellen. Időszerű most 
erről beszélni, mert mostanában ülhet
jük meg éppen háromszázadik évforduló
ját annak, hogy Savoyai Jenő herceg csa
patai felszabadították Temesvárt a török 
szultán uralma alól.

Annak idején „a kis herceg”, az olasz- 
francia Eugen húsz éves korában jelent
kezett uralkodójánál, XIV. Lajosnál szol
gálattételre. A francia király azonban 
kidobta, mert kistermetű volt, vézna és 
pattanásos. A kis herceg azonnal átment 
Lajos világpolitikai vetélytársához! I. Li- 
pót német-római császár és magyar ki
rály jó meglátással azonnal alkalmaz
ta és a török frontra küldte. Szerepe volt 
Buda várának visszafoglalásában, majd 
néhány év múlva világtörténelmi győzel
met aratott Zentánál a török sereg felett, 
amit az oszmán birodalom soha többé ki
heverni nem tudott. És milyen szerencse, 
hogy a következőkben Rákóczi seregeivel 
sohasem került közvetlenül szembe: ab
ban az időszakban nyugat-európai fron
tokon gólokat rugdosott a francia királyi 
FC kapujába. Hanem politikusként egé
szen maiasan, modernül viselkedett! Te
mesvár megtámadása előtt, azok a ku
ruc maradványok, akik Nagymajténynél 
nem tették le a fegyvert, azt kérték tőle 
levélben, hadd távozhassanak az ország
ból. Jenő herceg napjaink szellemében 
azt válaszolta: „A csőcselék mehet, aho
va akar”. És a csőcselék megy és jön! Jön- 
megy!
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BESZÁMOLÓ A 16. FILMTETTFESZTRŐL

Magyar filmek, 
amint párbajoznak
A világ mindenkori filmterméséhez 

mérten a magyar filmhalmaz rendkívül 
kicsi, és elkerülhetetlenül különféle tar
talmi mozzanatok vagy formanyelvi di
alektusok ismétlődnek benne, esetleg fe
leselnek egymásnak, ami egy kitűnő 
gondolati játékra nyit alkalmat. Mert ve
gyük például a 16. Filmtettfeszt kínála
tát. Volt benne nagyjáték-, kisjáték-, do
kumentum-, természet-, rövid-, kísérleti 
és rajzfilm, ám itt a fontosabbakra jut 
csupán idő és terjedelem. Voltak női ren
dezők, nagyjából a férfiakkal arányosan, 
aztán voltak főhősök, főhősnők és gyer
mekhősök. Gazdagok és szegények. Befo
gadottak és kitaszítottak. Béke és hábo
rú. Család és magány, sport és betegség, 
móka és tragédia. Volt régi és új. Díját
adás, verseny, filmkritikái workshop, 
moziséta. Mindez öt nap alatt. A kínálat
ban pedig, apró erőltetéssel, találhatunk 
társfilmeket, amelyeket alkalomadtán 
párbajoztathatunk -  nyilván, nem a szó 
klasszikus értelmében.

Társa például egymásnak Makk Ká
roly Szerelem című 1971-es alkotása 
és Fekete Ibolya Anyám és más futóbo
londok a családból című, egészen friss 
filmje. Kaliberben nem hasonlítanak 
egymáshoz, lévén előbbi a magyar film- 
történet egyik korszakalkotó műve, utób
bi pedig csak a Magyar Nemzeti Film- 
alap-korszak egyik közepesen jól sikerült 
alkotása, de mindkettőben domináns mo
tívum az ágyban fekvő beteg anya és a 
lánya/menye párbeszédeiből kibontakoz
tatott kapcsolat. A Szerelmet Déry Tibor 
két elbeszéléséből adaptálta Makk Ká
roly (Szerelem és Két asszony). A kom
munista rendszer ellensége, János (Dar
vas Iván) börtönbüntetését üli, míg beteg 
édesanyjával (Darvas Lili) a feleség (Tö- 
rőcsik Mari) egy hosszú hónapokon ke

resztül fenntartott kegyes hazugsággal 
elhiteti, hogy fia Amerikában filmren
dező. Gyönyörűen alkalmazott asszocia
tív montázs szabja meg a film poétikáját, 
az idős hölgy boldog békeidőkbeli emlé
kei egymással kapcsolatot kereső, törté
net nélküli képsorokként csapódnak az 
elbeszélés testébe -  legalábbis én vala
hogy így jellemezném Makk flashback- 
technikáját —, amire egyfajta rímmel vá
laszol az a jelenet, amikor a börtönből 
kijött férfi értesül édesanyja haláláról. 
Makk valamikor 1956 utánra datálja a 
film cselekményének időpontját, ezt jelzi 
a férfi főhős szabadulásának napján be
villantott Népszabadság-lapszám  (amely 
1956 őszétől egészen a minapig jelen volt 
a magyar sajtópiacon). A Szerelem egy 
Arany Pálma-jelölést, egy Cannes-i kü- 
löndíjat és számos nemzetközi elismerést 
begyűjtött a maga idejében, de ma is ak
tuálisan beszél szerelemről, hűségről, il
lúzióról és elnyomásról.

Az 1956-os események az Anyám és 
más futóbolondok a családban cselekmé
nyének is meghatározó része, ugyanis a 
főhősnő a forradalom leverésének meg
torlása elől vidékre menekíti a családját, 
ugyanazzal a túlélésre szakosodott meg
érzéssel, amellyel a többi magyar törté
nelmi katasztrófát is kicselezte. A par- 
tiumi születésű Berta (Ónodi Eszter/ 
Danuta Szaflarska) összesen huszonhét- 
szer költözik életében, és amikor legutol
jára, kilencvenkét évesen egy pesti bér
házba kerül, állandó segítség gyanánt 
mellé szegődik a lánya (Básti Juli), aki
nek elmeséli az élettörténetét. Egy olyan 
életét, amelybe minduntalan belezavart a 
politika, Trianontól a Kádár-korszak vé
géig. Fekete Ibolya az archív felvételek 
rá jellemző remek integrálásával, nosz
talgiával, bő humorral, néhol egyenest

Szőcs P e tra : C soszogj úgy

börleszkbe hajlóan meséli negédes törté
netét, két párhuzamos idősíkban, ám a 
film ritmusa, különösen a múltidézés itt- 
ott nehézkesre vált, máshol érthetetlen 
okokból hosszú percekre meg is akad, de 
ezért kárpótol a jelenben folytatott, csípő
sen mulatságos párbeszéd anya és lánya 
között.

INEMATOGRÁF

Az első nap második programpont
jaként vetített Hajnali láz, Gárdos Pé
ter rendezésében, éppen a legutol
jára sorra került nagyjátékfilmmel, 
Nemes Jeles László Saul fia című művé
vel kommunikált, ha úgy tetszik, lévén 
mindkettő a második világháború ször
nyűségeit tematizáló alkotás. A Saul fia 
értékeléséhez igazából kevéssel járulha
tok hozzá, több kontinens több száz kri
tikusa fogalmazott már róla véleményt, 
két mondat erejéig viszont mégiscsak 
megszólalok: nevezetesen, hogy a film 
formanyelveként választott mélyen sze
mélyes perspektíva a legelemibb túlélő 
ösztönöket ébresztette bennem, a néző
ben is, egyedül ezzel magyarázom azt a 
katatón, empátiamentes szemlélő állapo
tot, amelyet mintegy reflexből magam
ra öltöttem, és ezáltal váltam képessé a 
felvonultatott borzalmak megfigyelésére. 
Egészen különleges és bűntudattal ter
hes érzelmi állapotba juttatott, amely
ben valószínűsíthetően a koncentrációs 
táborok túlélői mind a mai napig osztoz
nak, amint az például Claude Lanzmann 
Shoah (1985) című dokumentumfilm
jéből is kiderül. A Hajnali láz egy édes
keserű családtörténet, amely a máso
dik világháború koncentrációs táborait 
túlélők utóéletét tematizálja, s a cselek
mény alapvetően Gárdos Péter szüleinek 
találkozásából ihletett történet. Svédor
szág több szanatóriumát is megnyitot
ta 1945-tel kezdődően a kelet-európai tá
borokat megjárt, súlyosan beteg zsidók 
előtt. A végzetesen tüdőbeteg Miklós 117 
lánynak ír levelet annak érdekében, hogy 
megtalálja élete szerelmét. így talál rá 
Lilire, akivel fülig egymásba szerelme
sednek, de kapcsolatuk további pályáját 
több akadály is keresztezi, amelyeket vé
gül legyőznek, s a testi betegségekről is 
kiderül, hogy lebírhatóak. Gárdos filmjé
ben egymást remekül kiegészítve fér meg 
a tragédia és a komikum, a lelki sérülé
sek fölé kerekedő életöröm színpompás 
szivárványa itatja át szikár fekete-fehér 
világát, amelyet sajnálatos módon ellen
pontoz a film túlzottan naiv hangvétele.

Hogy kicsit oldódjon a hangulat, ráté
rek egy másik képzeletbeli társításra, a 
Budapest-vígjátékok két képviselőjére a 
kínálatban: Kern András Gondolj rám, 
valamint a Dési András György—Móray 
Gábor páros által rendezett Az éjszakám a 
nappalod című filmekre. Kern egy rákkal 
diagnosztizált onkológust alakít, aki úgy 
dönt, hogy még életében gyorsan meggyű-
> » »  fo ly ta tá s  a  18. o ld a lo n
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lölteti magát minden hozzátartozójával, 
annak érdekében, hogy a halála kevésbé 
legyen fájdalmas a családja számára, egy
szóval annyira bunkó módon kezd visel
kedni, amennyire csak kitelik tőle. Ter
ve pompásan sikerül, neje kirúgja, lánya 
nem hajlandó beszélni vele, és egziszten
ciálisan peremre szorul. Igen ám, de... 
és ezt inkább nem árulom el, viszont any- 
nyit még hozzátennék, hogy Kern film
je a sírva ne veto's, Budapestet mint nar
ratív elemet használó magyar vígjátékok 
közhelyeit éppen csak kikerülve hoz egy 
nem túl meggyőző' cselekményt, amely
nek tanulsága kissé erőltetett modorban 
közvetíti a csalódást és az újrakezdés op
timizmusát, így egy gyorsan felejthető' él
ménnyel szolgál. Dési és Móray a Kontroll 
alapszituációját megidézve az álmatlan 
Novákot követi éjszakai kiruccanása
in Budapest valamelyik kerületében, aki 
véletlenül egy piti tolvaj csoporthoz csa
pódik, és részt vállal a minduntalan va- 
gánykodó Volf nyakatekert tervében. A 
már napok óta szemét le nem hunyó No- 
vák apránként leépül idegileg, hallucinál, 
éjszakai kiruccanásait viszont alapvető
en a családi felelősség elől való menekü
lés motiválja. A film nem váltja be a hozzá 
fűzött reményeket, pár mókásabb szóvál
táson kívül igazából más erőssége nincs, 
Novák karaktere egy idő után teljesség
gel megszűnik létezni a túltolt fordula
tok harmatgyenge forgatókönyvében, s a 
végére tökéletesen indokolatlanná válik a 
filmre fordított százvalahány perc.

Goda Krisztina Veszettek című alkotá
sát kissé erőltetetten teszem Mátyássy 
Áron Víkendje mellé, ugyanis kettejük 
kapcsolatát az akció-thriller műfaji azo
nosságán kívül semmi más nem indokol
ja. A Víkendben három újgazdag magyar 
egy erdélyi faluba látogat vadászni, de a 
felhőtlen kikapcsolódás helyett felfesle
nek titkaik, véletlenül lelőnek egy hely
bélit, így aztán, miközben a falu bosszúja 
elől menekülnek, egymást is megpróbál
ják eltenni láb alól. A végén teljes ká
oszba torkolló cselekményt a rosszul le
vezényelt logikai csavarok lényegében 
röhejessé degradálják, pedig kár érte, 
képi világát, morózus hangulatát egész 
szemrevalóra teremtették az alkotók. Go
da Krisztina filmje viszont a szocreál be
tonrengetegben felnövő külvárosi fiúk 
hétköznapjait és a céltalanságból elköve
tett ideológiai pályatévesztést ábrázolja, 
egy irtózatosan hatásos történetbe ágya
zottan. Mivel egyelőre nincs más, ez az a 
magyar film, amelynek nyilvánvaló pa
rabolái mögött súlyos társadalmi tanul
ságok rejlenek, a faji kirekesztést polgári 
kötelességként beállító karizmatikus ve
zér követésének, az iskolázatlanságnak, 
a mindennapokat átitató gyűlöletbeszéd
nek a lehetséges következményei. Go
da Krisztina azt mutatja meg valójában, 
hogy mennyire nem lehet éles határvo
nallal elválasztani a sok éve egymás sor
sában osztozó embereket, és mily rettene
teset vétkezik az, aki mégis megpróbálja. 
A Veszettek oktatófilm is lehetne, amelyet 
kötelezővé tennék minden középiskolá
ban, ha rajtam múlna.

> » »  folytatás a 17. oldalról

Egy dokumentumfilmet és egy játék
filmet igazából vétség párbajoztatni, de 
Trencsényi Klára Rem ényvasútját és 
Horváth Lili Szerdai gyerekét mégiscsak 
egymás mellett tárgyalom. A Remény- 
vasút a Budapest környékén máig üzem
ben lévő Úttörővasútnál szolgálatot vál
laló kamaszok életébe nyújt betekintést, 
miközben két családnak körülbelül egy 
éven át tartó mindennapjait követi. 
Mindkét család a társadalom peremén 
találja magát, kiskeresetűek, remény- 
vesztettek. A reménytelenségben vi
szont mégiscsak képesek apró örömöket 
találni, ilyen az úttörővasúti szolgálat, 
amely közösséget, biztonságot és egy
fajta jövőképet nyújt a kritikus korban 
levő gyermekeknek. A Szerdai gyerek a 
szegény és kirekesztett, nagyon fiatal, 
zsigerileg önsorsrontó Maját követi, aki 
részt vállal egy csoportos vállalkozás
ban azért, hogy kisfiát kimenekíthesse

abból a káros életmintából, amelyben ő 
is részesült. A régi szokásokon azonban 
igencsak nehéz változtatni, a működő
képes jövőteremtés hatalmas áldozatok 
árán és a sosem próbált fegyelem útján 
szerezhető meg. Horváth Lili rendezése 
finoman rezdül, a bizonytalanság nyo
masztó hangulatát remek érzékkel köz
vetíti, s az új szerelem változást hozó, de 
rendkívül törékeny optimizmusából és a 
Maja önmagával folytatott állandó küz
delméből mélyen realista kordokumen
tumot készít.

A Filmgalopp erdélyi rövidfilmes ver
seny nyertese Szőcs Petra Csoszogj úgy 
című tizennégy perces, kissé abszurd 
és remekül fényképezett etűdje, a Sárga 
Csikó-díjat pedig ezúttal Patrovits Ta
más animációsfilm-rendező kapta.

Jövőre ismét ugyanitt.

FERENCZI SZILÁRD
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Fekete Ibolya: Anyám  és m ás futóbolondok a családból
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THEATRUM TEMPORIS 
Levelek az utókornak
N y o lc a d ik  le v é l .  A  l é t e z é s i  d r á m a  t e o - t e á t r á l i s  
id e jé r ő l  m in t  a  fö l- é s  id e - id é z é s  k ö z e g é r ő l
1. Az, ami Neked, a Levésben itt Lenn 

majdan Leendő Levél-címzettemnek a 
Ma, a Te mád, az a mostoha Most mókus
aiban, módjaiban nem más, mint a mai 
Jelen Jeteiben Zengő-Zebegő Jövő-Öv, 
vagyis az Ide-lejtő-Idő vízeséséből min
ket kimentő Úr-Gyűrű, a Lronoszi Kor, 
az a fenni és fénylő, egyiptomi nagy Év 
(vö. rom. ev, kor), ami a héber Éváé.

2. Mivel az, ami Ma még a Majd, én jö- 
vőm, az Lesz itt Zenn a Te jeZened, a Te 
Mád, minthogy Lelkeknek Lenni csak itt 
Lenn, a Levés ős-Levesében, a Le'thén, a 
Felejtés Folyóján inneni Le't-Le'ben tehe
tünk.

P *  E Á T R U M
3. Kortársaimnak mindezen transz- 

hisztorikus, az időbeni eseményeket s 
történéseket átívelő korrespondencia-kí- 
sérlet valamiféle fura és lehetetlen föl
adatnak s legjobb esetben is csupán egy
féle misztikus missziónak tűnhet.

4. Tudniillik az én, s majdan a Te 
múlott Múltaddá váló-változó Mámban 
Téged még senki sem szám ít sem sze- 
miotikai-szemantikai Személynek, sem 
Szemlélőnek, sem Ténynek, sem Tényező
nek, mert hic et nunc, az Itt+Most célke
resztjében Te számu(n)kra kézzelfogható 
s látható módon, azaz minden érzékszer
vi bizonyosság, de akár valamely mate
matikai valószínűségi virtualitás szerint 
sem — még egyáltalában s korántsem lé
tezel.

5. S ha mégis igen, akkor e kor gon
dolkodóinak legföljebb (avagy legalább) 
csupán arról uan némi sejtésük, hogy az 
Auctor-Actor átmeneti álarcai alatt (mö
gött) valójában épp Te rejtőzködhetsz 
mint Telepatikus Teszt-Test. Egyfajta, 
egyszerre hátravetülő és előrejelződő elő- 
megtestiesülés, amolyan, távolról sem 
re-, hanem ellenkezőleg inkább egyféle 
prae-inkarnáció s Hékáté-i varázs-hecc 
gyanánt.

6. De Te egyelőre nem tehetsz ar
ról, hogy Te most még nem tudod, hogy 
Te /eszel a Tekintő1, a mindeneken átló
san Átlátó, a  Szó-Szöveg S z ö v e t é b ő l  é s  
S z ö g é b ő l - S z e g é b ő l  S z e m lé lő ( d ő ) .

7. Hisz hic nem Te tehetsz arról, hogy 
még nem ismerhetted föl, hogy Te vagy a 
Tettes, hogy Te vagy az önmegkettőződő 
Tete (vö. cig. o Tete, az Apa), a Pap, a Pa
pa, a Pa tér, s hogy Te vagy a telepített Té
tel és Tét.

8. S persze, messziről sem a Te hiátu- 
sos hibád az, hogy nem érted, hogy nem 
fogod -  s hogy csak fogod majd újjáéledt

s raptov-röptű, ikaroszi Fogolyként fog
ni tán foggal és körömmel Járommal is 
-  azt, hogy Te vagy a vissza- és előretük
röző Teknő, a létezéstörési és -történel
mi Pár, a paraJZgmatikusan, vagyis a p a 
radicsomban dicső s parabolikusán szent 
szándőkű üzeneteket közvetítő

A

N N 
T 
E

A

amely révén egyfelől Te oerődsz s 
vergődsz oirtualiter ma vissza Ide, az 
eidós z í , alaki, formailag formatált Ide
ába, az Időbe, s amelynek segítségével 
másfelől előre is tudom vetíteni magam 
Oda, a plótinoszi Oc/úba egy ugyanide- 
s mintegy kintről, a rajtam túl(világ)i 
Kincsből visszatekintő' Te-ként.

9. Természetesen e fönti, onto-íeatrális 
Tekhné, azaz e megrendezetten teatro- 
technikai mű nemcsak az én, hanem ki
váltképp a Te + Én, vagyis a Mi Mívessé- 
gi Muve-Művünk.

10. Ez a Mi, a Mítosz e Mi-je valójában 
az Originális Origó, a kollektív Én, az 
Ősök Összegződése, a mimetikus (hason) 
másságokból adódó állandó összehasonlí
tásban való létezés tudata.

11. Tudniillik a Mi Mint Miség (vö. 
lat. quidditas, miség ; lásd Duns Scotus 
realia-it) nem más, mint az összehason
lító hasonmásságokat ideidéző Mentális 
Mü/Mív.

12. Mert minden itt ebben az A tlász-i, 
átlántiszi és a/anyi Alantban  botladozó 
alfabétnm, minden AZef- avagy Béth-Betű, 
minden Sorsszerű Sor, minden e lenni- 
lenti Levél ebből az Ide-Idézett-Időből, 
az Útból és az í/íó-Korból, az Igenlő Igé
ből, az Idő-mint-Idézetből, az Idő-mint- 
Idézetté-Változás Igézetéből, ezen puszta 
és pusztuló Levésből, ebből a Mindenség- 
ből mint többes számú Miből keletkezik 
és önmagának, a Leendőnek kelteződik.

13. Hisz akárhogyan is forgatod, Idé
zet vagy és leszel az Időben, egy Törté
nelmi Tört és a Tő Töredéke s mindeme- 
zek /Je-Idézése: életrajz, adatok, mítosz, 
sztori, mese, történet, monda, legen
da, elbeszélés, narratíva, fordulat( )-lán- 
colat füzér és a környezeted köre által 
szőtt Szöveg és Információ vagy, valál 
és leendsz, vagyis egy olyan föltámaszt
ható, föléleszthető, föl- és megidézhető 
holt az Egyszer-volt, hol-nem-volt ... -ból, 
akinek az életrajzi adatait s két, krono
lógiai, lehorgonyzási időpont közötti lét
élményeit egy lakonikus információ, a 
hamarosan elmondódó sírfölirata összeg
zi. Másszóval az Idézet Idézete, az Idézet 
megidézése és négyzetre emelése vagy és 
leszel.

14. Summa Sunt Sum et Sumus: ösz- 
szegzés vagy, pontosabban: az Os-Összeg, 
azaz Vagyon Vagy, vagyok és oagyunk. Ez 
van és ez vagyon.

Jegyzet
1 L. gör. Oetopía, théoriá, szemlélődés, lát
vány, összkép, ünnepségen való rész
vétel; Sewpécű, théoréo, nézni, szemlél
ni, megvizsgálni; Gecüpóc;, théorosz, néző; 
0éa, théá, látás, nézés; ópáco, oráo, nézni, 
szemlélni; Beáopat, théáomái, megtekinte
ni, csodálni; ©eu)pó<;, képviselő.
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EGYED EMESE

„Azt érzem, hogy helyettem 
és nevemben cselekedtek”
„Igyekszem olyan arcot elképzelni 

magamnak, amilyennek én képzeltem a 
magyar írót. Egyébként minden jót kí
vánok az utókornak” — jelentette ki Ily- 
lyés Gyula egy 1962-es interjúban.

Utókornak érezvén magunkat és fo
gékonyan az új olvasnivalók nyújtotta 
provokációra, emlékeztetünk arra, hogy 
Illyés Gyula kéziratos hagyatékát ma 
az MTA Könyvtára kézirattárában őr
zik, s hogy naplói az író halála után je
lentek meg nyolc kötetben Illyés Gyulá- 
né sajtó alá rendezésében (1987-1995)... 
De csak idén adta közre Naplójegyzetek 
1956-1957. A tlan tisz sorsára jutottunk  
címmel a Magyar Szemle kiadó (a Ma
gyar Művészeti Akadémia támogatásá
val) a költőnek a címben jelzett évek
re vonatkozó, korábban nem publikált 
naplója szövegét, a korábbi kötetek
től némileg eltérő szerkesztői koncep
ció szerint. A kiadvány az író családja 
és a történész együttműködésében való
sult meg.

ritika
Illyés Gyula naplója ez, mégis határo

zottan többszerzős alkotás. A köteteim: 
A tlan tisz sorsára jutottunk, szerkesz
tői döntés eredménye (Illyés naplójából 
kiemelt mondat); a fülszöveg szerkesz
tői mondatokat hoz, a belső borítón vers 
gépiratának fényképe az író kéziratos 
változtatásaival (Illyés: Egy mondat a 
zsarnokságról, a szerző állítása szerint 
1950—51); az előszó Illyés Máriától, az 
író lányától származik (neve a naplóbe
jegyzésekben: lka, Ikus), maga a napló
szöveg Illyés Gyuláé: Illyés Mária olva
sata alapján; a szövegközi fényképek a 
család gyűjteményéből és az MTVA Ar
chívumából származó kiegészítések; a 
nagyszámú -  500-nál is több -, terje
delmes lábjegyzet Horváth István mun
kája, akárcsak a Függelék összeállítása 
(26 tétel, 70 lapnyi). A Függelékben kö
zölt röplapok Illyés Gyula barátjának, 
Wessely Lászlónak később az Illyés csa
ládhoz került hagyatékából származ
nak. Végül a szövegrészlet a hátsó borí
tón Illyés Gyula-idézet.

Az előszót jegyző Illyés Mária két ma
gyarázattal is szolgál a naplószövegrész 
kései publikálására. Az egyik magyará
zat az, hogy a naplók egyes köteteinek 
sajtó alá rendezője, Illyés Gyuláné elfe
lejthette, hova rejtették az ’56-os nap

lót. (Mondhatnék, a talált kézirat topo
szával állunk szemben: „Apám 1956-os 
naplója néhány éve, a padláson tárolt 
más témájú könyvek és iratok közül 
került elő”...) A másik, igencsak hihe
tő magyarázat, hogy 1989 előtt a cen
zúra nem is tette volna lehetővé e szö
veg megjelenését. (Az előszó szerint 
1956. október 24-től 1957 januárjá
ig tartó naplóról van szó, a könyv első 
bejegyzésének keltezése azonban ok
tóber 23.) „Remélem, hogy e napló sze
mélyes hitelével sikerül most első ízben 
belülről bemutatni az 1956-os forrada
lom és szabadságharc egyik vezérfona
lát: az írószövetség vezetőségének és a 
demokratikus erőknek összjátékát és 
vitáit a nemzet függetlenségének visz- 
szaszerzése érdekében, a vérontás el
kerülésével. Majd az elhúzódó politikai 
utóvédharcot, hogy a forradalom vív
mányait legalább részben megőrizhes
sük. Majd a tiltakozásokat és tárgyalá
sokat a letartóztatottak és deportáltak 
kiszabadítására. A kísérleteket a közvé
lemény mozgósítására” -  írja Illyés Má
ria. Apja többszörös Baumgarten-díjas, 
emigráns évein túl, a kitűnő Puszták  
népe, verskötetek, drámák, publicisz
tikák alapján is neves és az irodalmi 
élet intézményi rendszerében egyre fe- 
lelősebb pozíciókat betöltő ember volt. 
1956-ban ötvennégy éves. Hat évvel ké
sőbb, Nemes Györgynek adott interjú
jában a következőképpen foglalta össze 
szerepét az 1956. októberi és az azt kö
vető időszak magyarországi történései
ben: „Nem akarok sem valóságos, sem 
vélt forradalmi tevékenységgel kérked
ni. (...) E pillanatban azonban úgy ér
zem: nincs a magyar írók között még 
egy, aki körül annyi félreértés támadt 
volna, mint körülöttem.”

Az 1956-os magyarországi történé
sek kutatóinak, a publikált emléke
zéseknek, vitáknak, művészi alkotá
soknak köszönhetően a történelminek 
nevezhető következményekről sokat tu
dunk. A korabeli tanúságjelleg tagad
hatatlan értéke e naplónak, de legalább 
ennyire jelentős a benne megragadható 
írói-emberi jelenlét: a nyelvben, a nap
lódiskurzusban. A francia kultúrát már 
mozgalmár fiatalként megismert Ily- 
lyés Gyula leginkább a saját hang meg- 
lelését és az értő -  nem csak magyar 
— olvasóközönség elérését remélte min
denkor az íróságtól, ez valamennyi nap
lójában megfigyelhető. Népi íróként lett 
ismert, drámaszerzői sikerekre is ju
tott (a Fáklyalángot 1953-ban, a Dó

zsá t 1956-ban mutatták be), de legin
kább költő és pontos műfordító kívánt 
lenni... Hol jelölhető tehát ki a napló
próza ebben az írói programban? Ezt is 
vizsgálhatjuk az 1956-os események év
fordulójára időzített kiadású szövegben 
(magukban a naplójegyzetekben, mert 
a lábjegyzetek, képek, mellékletek né
mileg el is vonják a figyelmet az egysza
vas mondatokból épülő, már-már rejt
jelezetten szűkszavú Illyés-szövegről). 
A kiadványban a Függelék sok helyütt 
valóban kiegészíti a gyakran csak cím
szószerű Illyés-jegyzeteket az utalása
ikban említett szövegek közlésével. Egy 
példa: az író két javítást tett a Tamási 
Áron fogalmazta Eló'terjesztésben, ame
lyet (1956 okt. 27-én) alá is írt 19 író- 
és művésztársával egyetemben (köztük 
Kodály Zoltánnal, Ferencsik Jánossal, 
Fischer Annie-val, Bernáth Auréllal, 
Csók Istvánnal), ebből a közleményből 
idézünk :

„Erkölcsi és hazafias kötelességünk 
azon gondolkozni, hogy az országunk
ban dúló véres békétlenséget miképpen 
lehetne olyan megoldás felé segíteni, 
amely hazánknak és a világnak egy
aránt javára válnék... ” (25. és 192. lap)

Tiszteletre méltó szándékok és a cse
lekvési szabadság behatároltsága, a kö
rülmények veszedelmessége érezhetők 
a naplóíró korabeli naplójegyzeteiből, e 
magatartást konfliktuskerülésként is 
megnevezhetjük. A ma a kapcsolatháló
zat-kutatásban jeleskedőknek kincses- 
bánya a napló (tihanyi nyaralójában 
vagy Budapesten a Józsefhegyi úton, az 
írószövetség épületében, a Parlament
ben, Tamási Áronnál, Szabó Lőrincnél 
és egyebütt kikkel találkozott az író, 
kinek telefonált, üzent) ...

Másrészt e könyvbe merülés (napló- 
függelék-jegyzetek) olvasói engedelmes
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sége is eredményt hoz, ha fájdalmasat 
is. Az ekkorra tekintélyes francia irodal
mi kapcsolatokkal rendelkező szerzőtől 
mást várt el a szovjetpárti politikai ve
zetés és mást a Magyarország független
ségében reménykedő körök. Ez utóbbiak 
azt várták el, hogy a külföldi közvéle
mény tájékoztatásával-mozgósításával 
járuljon hozzá a politikai visszaélések (a 
személyi szabadság és az emberélet elle
ni cselekedetek) megszüntetéséhez, leg
alább az írók szabadon bocsátását esz
közölje ki. (Eredményesen járt közben 
például Kerecsényi Dezső irodalomtörté
nész özvegye, Mikola Emilia kiszabadu
lása érdekében.)

A könyvben helyet kapott -  utal rá a 
napló -  az a kiáltvány is, amelyet a kül
földnek szánt Illyés (Csoóri Sándor kö
zölte a Hitel 1991/23. számában, nem 
tartotta Illyés munkájának). A szöveg 
„túlélésének” körülményei is meglepő
ek: az eredeti francia nyelvű kiáltvány 
soha nem került elő, a naplóban em
lített és talán Mohos nevű személy ál
tal készített magyar fordítás viszont 33 
évi lappangás után bukkant fel: „Ily- 
lyés Gyula unokái, Kodolányi Bálint és 
Kodolányi Judit találták meg a tiha
nyi kert kőasztalának lábazatában egy 
üvegbe rejtve” -  olvassuk a naplót ki
egészítő szövegben. Horváth István sze
rint Illyés ezt be szerette volna olvas
ni a parlamentben, de Tildy Zoltán nem 
engedélyezte, „túl erős” tartalma miatt.

„(nov. 3. szombat): F(lórával) parla
menthez. Kérek egy külön szobát írni.

Mikor kész, ott ült egy nő, rögtön le
diktáltam neki. (Később már mint hi
vatalnoknő jött be.) -

Mohos (?) -  várj rám, lefordíthatod.
Rosszul tud. Márta ott volt -  értsd : 

Sárközy György özvegye, Márta —, tré
fa: Gy (olvashatatlan)”

És itt a tihanyi asztallábból előkerült 
szöveg részlete is:

„A világ minden országának íróihoz 
és irodalmi szerveihez

Egy magyar író szól hozzátok a be
kerített Budapestről. (...) Tízmillió ma
gyar néz elszánt nyugalommal a maga 
halála, de akár nemzete kipusztulása 
elé, ha elkezdett szabadságharcát nem 
viheti győzelemre. (...) a vad, amely
nek karmaiban vagyunk s amely -  
nem titok előttünk -  ha akarja, min
den pillanatban széttéphet bennünket, 
igazánból nem egy ország, nem is egy 
kormányzat, hanem egy félreértésekből 
és félremagyarázásból született szin
te láthatatlan szörny, egy fantom .” (7. 
függelék)

Maga a naplóműfaj is elvi kérdése
ket vet fel. Többször is definálni próbál
ja a szerző: „A napló a legbizalmasabb 
írásműnek látszik. A legmegbízhatat
lanabb. Gyorsan írok, tehát pongyolán, 
hamis hatásoknak engedve, egyre több
ször érzem.” Aztán meg: „ilyen körülmé
nyek közt írni olyat, amiről félős, hogy 
mégiscsak ilyen állapotban kerül az ol
vasó elé! (...) De az író elrejtett (vagy
is nyilvánosságra nem szánt) mondani
valója azért van rejtekben, mert az író 
maga sem érzi állítását véglegesnek. Az 
író tollából csak az a hiteles, ami nyom
tatásban lát napvilágot. Hányszor még 
az sem!”

Évek múlva is foglalkoztatja a kér
dés: „A nem író naplóírók oldalszám
ra fecsegnek. [Julesl Renard — a szá
zad nagy stilisztája — a naplójába szánt 
»anyagot« dolgozta meg a legjobban. 
Axiómákká, költői képekké kovácsol
ta”... Naplót írni is csak éppúgy belen
dülve, célt sejtetve és szerkezetet für
készve lehet, akár regényt. Mi ma a 
regény? Egy lelkiállapot, egy igazság,

egy korszak ábrázolása. Hitele: a „mű
vészi teljesítmény”. Egy „belendültén” 
írt napló ugyanezt adhatja, magától ér
tetődő (a műfajból származó) hitellel. 
A „művészi teljesítmény” helyett embe
ri közvetlenség emeli, írja 1959-es N ap
lójegyzeteiben.

A napló az írószövetség feloszlatása 
(Illyés szavaival felfüggesztése) hónap
járól -  1957 januárjáról -  még beszá
mol.

A most kiadott kötet naplószövege 
nem vetíti előre az író későbbi megke- 
seredettségét (gyakorta utalt kirekesz
tettség-élményére: például az Elet és 
Irodalomban  közzétett öninterjújában: 
„a lírikus könnyeivel érveljen, s azzal, 
hogy milyen egyetlen hős és jellem ő, 
köztünk, halandó gyávák és brigantik 
közt” — Három hónap külföldön).

Hogyan is élte meg négy hónap sorsfor
dító idejét? A most publikált, 1956-57-es 
naplókötetben Zsögödi Nagy Imre grafi
kus -  aki 1956-ban Tamásinál szállt meg 
és íróportrékat készített -  tenyérből jósol 
Illyés Gyulának: „itt a háromszög, hogy 
védett vagy....” (Naplójegyzetek, 1956.
november 20.) A napló utolsó szavai azon
ban nem ezek, hanem (1957. január 31.) 
Gellért Oszkárnak a „hallgatag magyar 
írókhoz” címzett felhívására a hallgatást 
a naplóban indoklók. Illyés Gyula nem 
publikált a következő három esztendő
ben; (a bebörtönzött írókat sorolja): „Hall
gatunk (...), mert Zelké, Háyé, Eörsié a 
szó, és társaiké.”

Illyés Gyula: N aplójegyzetek .
1956-1957. A tla n tisz  so rsára  ju to t
tunk. Szerkesztette Illyés Mária és 
Horváth István, Illyés Mária elő
szavával. Horváth István jegyzetei
vel. A Magyar Szemle kiadása, h. n. 
(Budapest), 2016 .

ILLYÉS GYULA (1 9 0 2 -1 9 8 3 )
költő, író, műfordító

Atlantisz sorsára jutottunk

..A zok  k öze  a m agyarok k özé  tartoztam , akik népüket b om ló. v e szen d ő  népnek ereztek ...
I zek  óta a t is /ta -e g íi ok tóber v ég i napok óta m ásképp  vélek ed ők . M int annyi m agyar, 

valam iképp  a /t  érzem , m intha m ég  vér is m ás k ezd en e járni bennem . A zt érzem , m intha  
nem törpegerincü nép fia voln ék . Ha m ost utaznék külföldön, a bejelentő lapra, azt h iszem , 
ném i b ü szk eség g e l im ám  rá. n em zetiség e?  m agyar.

S nem  zavar, h ogy ez  a hirtelen b ü s/k é lk ed és  nem  az én érdem em . A tettei, am ely  ilyen  
jó le sö e n  csö rg ed ez té li b en nem  a m agyar v ert. n em  én hajtottam  v égre  M égsem  érzem  
holm i sze llem i orgazdának m agam , aki m ás érd em ével kérkedik. M iért? Mert ezek nek  a 
tetteknek a végrehajtóit testvéreim nek , öcsé im n ck . fiaim nak érzem . 1 gy  családban tudom  
velük m agam . Azt érzem , hogy helyettem  és n evem b en  c se lek ed tek .”

( ok t óber  M .. \ ll;in tis /  so ra im  ju to ttu n k  V a / j / ó / e g y z e t e k  19.V» / ‘A ' - . JOKk )
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Az apadilemma Közelítő gesztusok/Közelítések
Demény Péter: Apam o

zsár. Lector Kiadó, Maros- 
vásárhely, 2016.

A Kiáltvány az apák ellen cí
mű provokatív és számonkérő 
írás továbbgondolása és kifej
tése a higgadtabb és árnyal
tabb, de korántsem elnézőbb 
Apamozsár, amely eredetileg a 
szerző blogján jelent meg foly
tatásokban 2015 elején. Az er
délyi irodalom (múltjáról való 
gondolkodásnak a) hagyomá
nya a szerző számára régóta 
problematikus téma, s így vi
tairata nem puszta „leszámo
lás” az elődökkel, hanem örö
kös dilemma lecsapódása.

ülszöveg
Mi kerül a mozsárba? A fő

szövegben ott a hagyomány két
ségbe vonása, az apákban való 
csalódás kifejezése, a közösség
gel való azonosulás problémái, 
egy nacionalista diktatúra ki
sebbségének, illetve közösség és 
elitjei viszonyának az elemzése. 
Demény Péter többek között azt 
nehezményezi a ’89 előtti idő
szak kapcsán, hogy a társadal
mi szabadság vágya szembeke
rült a művészi szabadsággal, 
hogy tehetség és tartás egymás 
függvényeként értődött, illet
ve hogy „[alpáink a szolgáltató 
művészet borzalmas gondola
tát hirdetik”. A hasonló kijelen
tések érzelmi telítettségét az el
méleti irányba való tapogatózás 
ellensúlyozza, amely olyan fo
galmakat keres az erdélyi iro

dalmi jelenségek megértéséhez, 
mint például a kunderai kis 
nemzetek provincializmusa, a 
kis kontextus terrorja. Mindez
zel e vékony kötet bevallott célja 
a mindenféle ideológiai, szimbo
likus képződmények megkér
dőjelezése, és a diktatúra alatti 
időszak erdélyi magyar irodal
mi értékeinek az újragondolá
sára provokál. Azokat, akiknek 
gondolkodói-művészi magatar
tását helyesli (Makkai Sándor, 
Láng Gusztáv, Székely János, 
Bodor Ádám, Szilágyi István, 
Bretter György stb.), kiemel
ten idézi, a hosszabb idézeteket 
pedig a szerző Bolero című da
rabjának kolozsvári előadásá
ról készült kinagyított-szétda- 
rabolt felvételekkel felváltva a 
főszöveggel párhuzamosan fu
tó lapszélekre helyezi, ezzel a 
gesztussal is egyértelműsítve a 
saját nézőpontját.

Az Apamozsár a rendszer- 
váltás előtti és utáni időszak 
viszonyáról is szól, sajátos pers
pektívából teremtve így kap
csolatot a múlttal az olyan ol
vasók számára is, akiknek a 
’89 előtti periódushoz csak köz
vetett hozzáférés adatott.

Turista és zarándok. Esz- 
szék és tanulmányok Kemény 
Istvánról. Szerk. Balajthy 
Ágnes, Borsik Miklós. JAK 
+ PRAE.HU, 2016.

hibapoétika, babonás régé
szet, titokretorika, fantasztikus 
impresszionizmus, a humaniz
mus mérlege, édes stílus. Csak 
párat mutattam meg a kiad
vány fülszövegeként funkci
onáló, azt a sokféle irányt ki
jelölő kulcsszavakból, amelyet 
az itt szereplő írások képvi
selnek abbéli törekvésükben, 
hogy Kemény István művésze
téhez közelítsenek (bennün
ket). A csavar azonban abban 
van, hogy míg e címkék a pon
tos megragadhatóság illúzi
óját keltenék, az egyes értel
mezések folyton reflektálnak 
ezek alkalmazhatóságára, a 
kötetben szereplő tanulmá
nyok gyakran hivatkozva is 
egymásra -  mindez többszörö
sen jelzi, hogy a Kemény-írá
sokról való gondolkodás lezá
ratlan és izgalmas folyamat, 
akárcsak az életmű maga.

Ezen a folyamaton egy hár
mas tagolású zarándoklat vezet 
végig: az első rész a Kemény
köteteket megjelenésük után 
közvetlenül fogadó kritikákból 
válogat egészen a 80-as évek
től kezdve; a második rész na
gyobb lélegzetvételű tanulmá
nyokat, míg az utolsó egy-egy 
versre koncentráló két- vagy 
többkezes elemzéseket tartal
maz — s számomra ez utóbbiak 
voltak az igazi kedvcsinálók, 
így a kötet nem csupán az író/ 
költő' poétikájának alakulását,

hanem a recepcióját is leképe
zi (részlegesen ugyan, egyrészt 
a szelekció aktusa miatt, más
részt azért, mert csak az elis
merő jellegű írások kerültek 
bele). Mindeközben nem marad 
el a kortárs irodalom tendenci
áihoz való viszonyítás (Kemény 
mint „apa” és „fiú”, posztmo
dern költészet és konzervatív 
költészet viszonya, a nagyel
beszélések legitimitása stb.), 
valamint egy-egy irodalmi
művészeti kategória, elméle
ti fogalom újragondolását szor
galmazó eszmefuttatás sem 
valamelyik mű apropóján. Az 
is beszédes, hogy kiket és mi
lyen nézőpontból foglalkoztat 
ez az életmű: e kötetben szerep
lő szövegek szerzői különböző 
kritikusi, irodalomtörténészi 
és alkotói nemzedékek képvi
selői. Az olvasó pedig munká
ik alapján azt a következtetést 
vonhatja le, hogy a megértéssel 
szembeni ellenállás nem jelent 
érthetetlenséget.

CODĂU ANNAMÁRIA

AZ 5 6 -o s  FORRADALOMRA 
EM LÉKEZN EK.

És MIÉRT  
NEM  

EGYÜTT 
EM

LÉKEZNEK?

HÁT AZT TŐLÜK 
KELLENE 

MEGKÉRDEZNI.

ES NEM KÉRDEZZÜK 
M EG  TŐLÜK?

NEM JO 0ŢLET 
MENJÜNK INKÁBB 
M I IS EMLÉKEZNI.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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K is lép ték ű  „n agy” zen ék  orgon ára
A hetvenes, majd a legsötétebb nyolcva

nas években is kijutott a szerencse az orgo
nazene iránt érdeklődőknek, hogy olykor 
a klerikális reakció telephelyein, vagy
is a templomokban orgonakoncertekre me
hettek. Voltak törzshelyek is, kétségkívül 
a legnagyobb hangszerek körül — Bras
só, Nagyszeben, a kolozsvári Farkas utca 
—, ahol évente rendeztek nyári zenés áhí
tat vagy Orgelvesper című sorozatokat. Egy
házi-hitéleti aktivitás álcájába kellett búj
tatni a koncertet, így tudniillik rögvest 
az egyház kompetenciájába tartozhatott -  
amennyire a Securitatétól való félelem en
gedte —, kevésbé mutatkozott szükségesnek 
a kultúra hivatalos korifeusainak (értsd: 
pártcenzorainak) hozzájárulását kieszkö
zölni. Szó se róla, az orgonisták ezeken a 
koncerteken olykor vért izzadtak, hogy a 
nagyon gyatrán karbantartott (kényszerű
ségből hanyagolásra ítéltetett) hangszerek
ből a maximumot kihozzák.

Ma viszont egyre több alkalommal ta
lálkozunk olyan orgonakoncertekkel, ame
lyek a grandiózus, dörgő és csengő, játék
technikában és interpretációban jeleskedő

művek helyett az egyszerű, főleg a 17-18. 
században kelt barokk műveket, olykor he
lyi kismesterek ópuszait kínálják. Mi enne 
az oka?

Leginkább az, hogy az utóbbi évtize
dekben lényegesen megerősödött a hazai 
organológiai kutatás, a műemlékhangsze
rek számbavétele, restaurálása, koncert
képessé tétele. Olyan hangszerállomány
ról, olyan műemléki hagyatékról van szó, 
amely Erdélyt európai mezőnyben is ki
emelkedővé teszi. A magyarázat rendkívül 
egyszerű: a húszas évektől kezdődően a ki
lencvenesek elejéig olyan elenyésző anyagi 
forrást szánhattak az orgonák bővítésére 
-  újak építésére pedig jóformán semmit -, 
hogy kénytelen-kelletlen konzerválódott a 
régi hangszerek törzsállománya. Nem volt 
pénz az „ócskaságokat” új hangszerekre ki
cserélni, így mára a műemlékhangszerek 
gyakorisága meglepően magas az európai 
átlaghoz képest. Nos, ezek a hangszerek — 
mint ahogy „házuk”, a templom is — több
nyire vidékiesen kicsinyek, hangképükben 
elsősorban erdélyi szász, másodsorban ma
gyar orgonaépítő mesterek hagyományvo
nalát mutatják, szinte elenyésző számban 
találunk külföldről importált orgonákat. 
És mi sem lehet nagyobb öröm annál, mint 
hogy egyre több régi hangszer talál hozzá
értő restaurátorra — és persze a háttérben 
nagylelkű mecénásra.

Másfelől a zenetörténeti kutatás is meg
izmosodott. Egyházi és világi levéltárak
ból sorra kerülnek elő a 17-19. század 
hazai szerzőinek munkái, amelyeket szór
ványosan bár, mégis érezhető fokozatos
sággal tárnak fel és tesznek közkinccsé 
muzikológusok, orgonisták, doktorandus 
hallgatók.

Az ablakrengető zengésben és lélegzet
elállító effektusok pompájában tetőző orgo
nakoncertek mellé így zárkóznak fel egyre 
inkább az olasz, német, francia és magyar 
barokk mestereinek munkáiból összeállí
tott koncertmenük. A hangszínbeli meg
hittségben -  olykor csupán egy nyolc- és egy 
négylábas regiszter hangösszegében -  pre
cízen és formailag jól követhetően hallha
tó meg egy-egy korálelőjáték, fugetta vagy 
fantázia, canzone vagy egyszerű variáció
sorozat, a barokk polifóniára oly jellemző 
paródiák (vagyis világi dallamok egyházi 
használatra átformált változatainak) szép
sége. Olyan „egyszerű” zenék, amelyeknek 
geometriája az avatatlan fül számára eset
leg semmitmondó sematizmus lehet, ám 
amelyek a rendben és szabályban megfo- 
gamzó művésziségre szolgálnak példaként. 
Ugyanakkor valamit elmondanak a két-há- 
romszáz évvel ezelőtti lélekről is. Egy olyan 
időről beszélnek, amelyben szerethető volt 
a törvény, az alázatosság, a kötelesség, az 
alkalmazkodás képessége. Olyan kis zenék 
ezek, amelyekben tapinthatóvá válik a vi
lágteljesség.

JAKABFFY TAMÁS

„K ik n ek  v éréb ő l le sz e n
a fe ltá m a d á s”

*
A Magyar írószövetség 1956-os kiállítása
A letiprásában is győzedelmes 1956-os forradalmunk 60. évfor

dulóján főhajtással emlékezünk meg hőseinkről, mártírjainkról. 
Mert hihetetlen volt az a cselekedet — egy nép erkölcsének, megbe
csülésének talpra állítása -, amellyel örökre beírták magukat a vi
lág történelmébe. Csupasz kézzel nekimenni a szovjet lánctalpasok 
megjelenítette Gonosznak, több volt, mint hősiesség. Visszaperlése 
nemzeti javainknak, amelyek közé -  nem kis súllyal -  íróink szava 
is tartozott. Tonnás igazságkövetelésük. Középpontban a rabságból 
való szabadulással.

A Magyar írószövetség, amelynek székháza a forradalom egyik 
gócpontja volt, nyílt téri kiállítással emlékezett meg a dicső napok
ról. Kerítésére azon írók arcképét és hitvallását függesztve -  a tár
lat az utca népe számára (fölhívó jelleggel) emlékezést segítő uni
kum -, akik életüket kockáztatva nagyon sokat tettek azért, hogy 
szabadon élhessünk. Hogy szabadon szárnyalhasson a lélekerősítő 
Ige, egy nép fölemelkedésének, a tiszta szóban való hitének a záloga.

A névsor — sajnos már csupán a nyolcvan éves Buda Ferenc és a 
nyolcvankilenc nyarat számláló Tóbiás Áron él az álmainkat meg
valósítók közül -  impozáns, annál inkább is, mert a kor szellem
áramlatának tükrözője. Életművek, magatartásformák, eszmék 
megvillantója.

Ha szinte imaként mormoljuk a bátor cselekvés tábornokainak a 
neveit — a már említetteken kívül Tamási Áron, Németh László, Ily- 
lyés Gyula, Veres Péter, Déry Tibor, Háy Gyula, Zelk Zoltán, Fekete 
Gyula, Lakatos István, Páskándi Géza és a huszonhét évesen egy 
szovjet tank géppuskasorozatától kimúlt Gérecz Attila nevét -, ma
gunk is föltöltődünk hittel. Szinte belépünk -  ezért is a tiszta arcok, 
tekintetek hívása — abba a templomba, amelyben Tamási Áron Kos
suth Rádióban elhangzott szavai (okt. 26.) voltak az oltár. „A kehely, 
amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a vilá
got arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az 
emberi lét méltósága fölött. (...) Méltó életünkért szóban és cseleke
detben a történelemhez fohászkodunk.”

A Magyar Fohász mellett még számtalan olyan írás olvasható a 
tablókon, amely noha kortörténeti dokumentum, a személyességével

ugyancsak megrendít. Veres Péter rádiónyilatkozata (okt. 30.) egy 
örömteli vallomással ér fel -  „... boldog vagyok, hogy ennek a nép
nek fia vagyok, és hogy írója lehetek” —, mint ahogyan a Déry Tibor, 
Háy Gyula, Buda Ferenc, Tóbiás Áron mellett ugyancsak börtönt 
szenvedett Zelk Zoltán Feltámadás című versében is ott (Magyar If
júság, nov. 2.) a golgotái kín szülte fényesség. A költő a fiatalsághoz 
(„Óh, magyar ifjúság”) és a „város peremének meggyalázott drága 
népéhez” szól: „fogadjatok magatok közé, mert higgyétek el, / a lel
kem már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti élők / s Isten ve
letek, ti holtak, kiknek véréből leszen a feltámadás”.

Ki ne tudná, hogy Illyés Gyula nagy -  1950-ben írott és csak 
1956-ban nyomdafestéket kapó -  verse, az Egy mondat a zsarnok
ságról (Irodalmi Újság, nov. 2.) milyen érzelemtárnák megnyitója 
volt, és az idősebbek közül ki ne emlékeznék a Kossuth Rádió nov. 
4-e hajnalán világgá kürtőit híradására, amelyben megrettent han
gon Háy Gyula a világ összes írójától, akadémikusától, szellemi ve
zetőjétől kért segítséget. „Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a 
magyar népen! Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkáso
kon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon. Segítsetek! Segítsetek! 
Segítsetek!”

Tudjuk a kősziklák süketségét, tudjuk, hogy mi következett be a 
szovjet csapatok „visszatérte” (valójában el sem mentek!) után! Dé
ry Tibor fölhívása — „Fogjunk össze: egy hazánk van, s egy életünk” 
— pusztába kiáltott szó lett. Lakatos István az Igazságban (okt. 27.) 
hiába tudósított a Sztálin-szobor („iszonyú vastetem”) ledöntéséről, 
az ott maradt vascsizmák továbbra is mérgezték a jövőt.

A nyílt szaváért hat év börtönt szenvedett Páskándi Géza a sza- 
mosújvári börtönben írta 1958-ban Nagy Imre kivégzésekor: „födet- 
lenül nem hagynak, ne rettenj, / mert nem marad itt senki teme- 
tetlen!” A Benkő Andrea muzeológus válogatta szövegek az 1956-os 
forradalom méltóságát hangsúlyozták. Buda Ferencé ma is tiszta
ságjelkép: „Pesten esik a hó / Nyílt sebre friss kötésnek -  / Pest tal
pig hófehérben” (Pesten esik a hó).

SZAKOLCZAY LAJOS
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Novemberi évfordulók
1 — 380 éve született Nicolas Boileau francia kritikus

130 éve született Hermann Broch osztrák író
2 -  120 éve született Laurenţiu Fulga román író

170 éve halt meg Esaias Tegnér svéd költő
3 -  145 éve született Bán Aladár műfordító

80 éve halt meg Kosztolányi Dezső író, költő
4 -  195 éve született Antonio de Bofarull y Brocá katalán költő

110 éve született Horváth Imre romániai magyar költő
5 -  150 éve született Traian Demetrescu román költő

180 éve halt meg Karel Hynek Mácha cseh költő
6 — 250 éve született Carlo Bottá olasz író
7 -  95 éve halt meg Pavol Hviezdoslav szolvák költő
8 -  210 éve született Theodor Mügge német író 
9 -  295 éve született Mark Arenside angol költő

60 éve halt meg Aino Julia Maria Kallas finn írónő
11 -  195 éve született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író

90 éve született Kallós Miklós romániai magyar filozófus
12 — 80 éve született Jancsik Pál romániai magyar költő

45 éve halt meg Jancsó Elemér irodalomtörténész 
100 éve született Nicolae Jianu román író

13 -  95 éve halt meg Goldziher Ignác magyar tudós
14 -  460 éve halt meg Giovanni della Casa olasz író

460 éve halt meg Corneluis Everaert holland író
15 — 140 éve született Anne de Noailles francia írónő

16 -  45 éve halt meg Bruno Cicognani olasz író
200 éve született Andrei Mureşeanu román költő

17 -  145 éve született Makai Emil költő
110 éve született Mario Soldaţi olasz költő

18 -  950 éve halt meg Fudzsivara no Akihira japán író
110 éve született Klaus Mann német író 
100 éve született Peter Weiss német drámaíró

20 -  160 éve halt meg Bolyai Farkas drámaíró
220 éve halt meg Dayka Gábor költő 
95 éve született Dinu Pillát román kritikus

21 -  450 éve halt meg Annibale Caro olasz író
145 éve született Ilarie Chendi román kritikus 
100 éve született Csorba Győző magyar költő

22 — 100 éve halt meg Jack London amerikai író
23 — 45 éve halt meg Ury Benador román író

130 éve született Borbély István romániai irodalmár 
40 éve halt meg André Malraux francia író

24 -  445 éve halt meg Jan Blahoslav cseh író
190 éve született Carlo Collodi olasz író 
150 éve született Gyalui Farkas filológus

25 — 95 éve született Rákos Sándor költő
26 — 450 éve született Francesco Bracciolini olasz költő
27 -  95 éve született Pilinszky János költő

100 éve halt meg Emile Verhaeren belga költő
28 — 45 éve halt meg Eugen Boureanul román író
29 -  50 éve halt meg Simion Stolnicu román költő
30 — 410 éve halt meg John Lyly angol költő

Nyugalom
A szegények gazdagságra  

vágynak, a gazdagok mennyor
szágra, ...

A fősorokban Szvámi Ráma fenti 
gondolatának folytatását olvashatja.

VÍZSZINTES 1. A folytatás első ré
sze. 13. Csinos, szemrevaló. 14. La- 
da-típus. 15. Az argon vegyjele. 16. 
Kicsinyítő képző. 17. Porszívómár
ka. 19. Kairó lakója. 20. Házbérlő. 
22. Láncfonalat erősítő. 24. A sza
vak dzsókere. 25. Becézett Ábel. 26. 
Atomi tömegegység, röviden. 27. Su
li. 29. Móka lényege! 30. Nugátszelet! 
31. Ógörög viszályistennő. 33. Van, 
németül. 35. Elpusztul, kimúlik. 38. 
Szemmel érzékel. 39. Fülre utaló ide
gen előtag. 40. Jókora (összeg). 44. 
Helyben. 46. Géppisztoly tartozéka. 
47. Az erbium vegyjele. 48. A zokni 
feje! 50. Mesterséges eledel. 52. Glé- 
da. 53. Sziget, franciául. 54. Becézett 
Itala. 56. Kedvét szegi. 58. Hőn vá
gyakozik. 59.... Galaction, román író.
61. Ritka, németül. 62. Associated 
Press, röviden. 63. Menetelő! 64. Fo

lyó Dél-Afrikában. 66. Öröm. 69. 
A folytatás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES 1. Becsléssel meg
állapított átlagos díj. 2. Afrikai dög
evő madár. 3. Csak félig! 4. Hóhér. 
5. Svéd váltópénz. 6. Alom közepe! 
7. Váltás. 8. Horogra kerül. 9. Súly
arány, röviden. 10. ... Thurman, film- 
színésznő. 11. Névérték. 12. Bolti 
árut címkéző. 18. Kettőnk közül nem 
én. 21. A szabadba. 22. Becsült, gon
dolt. 23. Nagyon régi időkből való. 
26. Albán hírügynökség. 28. Finom 
sütemény. 31. Előre ismert. 32. A dél
utánt követi. 34. Vük első zsákmá
nya ez a vadkacsa. 35. Becézett Otí
lia. 36. Angolna, angolul. 37. Cseh 
traktormárka. 41. Ilyen hamar? 42. 
Valódi, hamisítatlan. 43. Bálnava
dász fegyvere. 45. Lapos konyhai 
edény. 47. Bútorfajta. 49. Japán vá
ros. 51. Valami széle. 52. Apró ólom
golyó. 53. Pipa közepe! 55. Magyar- 
országi ménestelepülés. 57. A tantál 
vegyjele. 58. Szamóca. 60. Idegen női 
név. 62. Üdv, római! 65. Gyál határai! 
67. Csendes lakó! 68. Zenei nyitány!

R. T.

A Helikon 16/19-ik szá
mában közölt Rohanás 
című rejtvény megfej
tése: ezért állj meg és 
érezd a virágok illatát.
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Primăria şi Consiliul 
Local Cluj-Napoca

Proiect rea liza t cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.
Proiectu l su sţine  c and idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C ap itală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár Európa K u ltu rá lis  Fővá
rosa  2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 
K iadványunk a R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
tám ogatásával je len ik  meg
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