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"Nem zagyva keletnek
elmebetegje"

(Kosztolányi: Marcus Aurelius)
Bajba jutottunk, maradjunk 

is benne... A z írástudók dolga: 
m egfigyelvén  a v ilág  folyását, 
m egérteni és leírni, hogy  segít
sék a mindenkori élőket eliga
zodn i. Á m  m égsem  m indegy, 
m elyik Kosztolányi, m elyik H o
m érosz mondja. Mert ugyebár az 
indiánok is, amikor a Sánta Má
ria feliratú gőzös m eg a másik 
két kisebb, am elyek nem  sánti- 
káltak ú g y  a háborgó óceánon, 
kiértek Amerika partjaira —  tüs
tén t m eg k érd ezték  a jö v ev é
nyektől: kihez lett szerencséjük? 
Galambos vagyok —  lépett elő 
m éltósággal a vezetőjük. —  A  
Kristóf? —  árnyaltak hozzáértő
en a bennszülöttek. —  A z vol
nék!... —  N o  akkor fel vagyunk  
fedezve, bólogattak és egym ás 
nyakába borultak. Azt beszélik... 
Hát m ost itt, az új évezred hatá
rán, mikor nem  lehet egész pon
tosan tudni: hol is van a part —  
hogy amit éppen elhagyni ké
szülünk, az-e a szárazföld, s a 
jövő a v ég te len  óceán, avagy  
ennyi hányódás után végre m ost 
érjük el a szilárd talajt s kinn le
szünk a vízből —■, érdem es eltöp
ren g en i e zek en . M ely ik  H o
m érosz, m elyik Kosztolányi...?  
M ég az se elég  már, ha az ember 
felüti a könyvet. Mert például 
csak a budapesti telefonkönyv
ben jelenleg több, m int öt tucat 
Kosztolányi van, összesen 63 té
tel, ebből kettő egyenesen Dezső, 
egy p ed ig  Autóiskola. Persze a 
lét legfennebb banális lehet, a m ű  
szokott a primitív m eg a mesteri 
közötti hatalmas szivárványíven  
elhelyezkedni. Ugyanis a m űvé
szetünk artefactum, csin álmán y, 
kiókum uláció; csupán az élet

> » »  folytatás a 3. oldalon
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G yalutt rozsda, szájon  penész  —  
József, a z  ács, örvénybe néz. 
Szörnyű is, g yö n yö r is a szép! 
M in t szárazságban  a tevét, 
szem rehányás ne érje ő t  
(nem érti a m egszületőt); 
de húz, k ita rt, ha nevetés 
fú l siva tagba , ha a kés 
vakon szed i á ld o za tá t:
"Nem enyém , fiam , e világ! 
Káin-kín, ábeli öröm; 
fe ltö ri sarkad a göröngy, 
tehetetlen is  m egteszed, 
a h ihetetlen t is h iszed.
Fában a göcs —  am i örök, 
s m i véletlenül k ö ltö z ö tt  
beléd. Fa és szeg! —  ez  a z  ács. 
K ontárkézben a kalapács  
is m elléüt, sa jog  a z  ujj.
M ások h ibájából tanulj, 
m eglásd, sem m ibe sem kerül, 
s a szenvedés is elkerül —

csak m agadtó l megmenekülj."

1994. Vin. 4.

•  Szöveggyűjtemény: 
OVIDIUS

•  Jancsó Miklós:
A tévedés

•  Benkó'József: 
Udvarhely

• Ferenczes István: 
Félszonettek

• Bustya Endre: 
„Perelj uram..."

•  SERÉNY MÚMIA

SZŐCS ISTVÁN

Miféle náció
Mottók 1-4. "ha a nép, mi

után bilincseit szétölte, azon kor
szakba kívánkozik vissza, midőn 
még láncokat viselt: okát távolról 
sem abban kell keresnünk, mintha 
az ember... szolgaságra volna te
remtve; hanem abban, hogy... nem 
nélkülözheti... a nyugalmat"

"... az ember alig foghatta fel, 
mint állhatott fenn csak az imént 
még egy egészen más rendje a dol
goknak, miután mindazok, kik an
nak támaszai voltak, az új renddel 
oly rögtön meg tudtak barátkozni."

"... az emberek csak azért 
küzdenek, hogy a jövendő ne le
gyen még rosszabb a jelennéL" — 

holott
"... az államhatalom tenget;

-nálizmus
melyen, a ki hitét veszti, elmerül, s 
hogy politikai tusák gyakran istení
téletek, hol az, a ki meggyőződés 
nélkül lép sorompók közé, a gyen
gébb által is legyőzetik."

(Eötvös József, 1852)
A z esetleges olvasót em lé

keztetem  arra, hogy a mottókat 
m indég szélesebb margóval, sű
rűbb sorközzel és m ás betűtí
p u s s a l  s z o k á s  s z e d n i ,  s  ha  
esetleg m ost sem  így fogja látni, 
m int an n yi m ás cikkem  élén  
sem, tudja, ez nem  rajtam m ú
lott; képzeljen maga elé szabály
szerűen szedett mottókat. Ennek 
» » >  folytatás a 4. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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"Perelj Uram, perlőimmel..." 
Január 1945

'Zsoltárok Könyoe, "35. Dávidé. 
Perelj uram a velem perlőkkel; har
colj a velem harcolókkal. 2. Ragadj 
paizst és vértet, és kelj föl segítsé
gemre. 3. Szegezz dárdát és rekeszd 
el üldözőim útját, mondd lelkem
nek: Én vagyok segítséged. 4. Szé
gyen, gyalázat érje azokat, akik 
lelkemet keresik; vettessenek hátra 
és piruljanak, akik vesztemet ko
holják. 5. Legyenek olyanok, mint a 
polyva a szél előtt; az Urnák angya
la verd esse ókét. 6. Legyen útjok sö
tét, csuszamlós, s az Urnák angyala 
kergesse őket. 7. Mert ok nélkül ve
tették elém titkon vont hálójokat, és 
ok nélkül ástak vermet az én lel
kemnek. 8. Érje őt romlás váratla
nul, fogja m eg hálója, am elyet 
kivetett, essék bele a veszedelembe. 9. 
Az én lelkem pedig vigad majd az 
Úrban, örvendezve szabadításában."

1945-ben szinte elsőként jelent 
meg Darvas József Varos az ingaoá- 
nyon című ún. "pincenaplója”, a- 
melyben az óvóhelyen tétlenségre 
kárhoztatott író, a megbúvó illega- 
lista, a föld alá kényszerült három 
hét elszigeteltségében áttekinti, 
összegezi az elmúlt negyedszázad 
magyar történelmét. "Január hú
szadika, délután. Közel három hét 
óta most vagyok kint először az ut
cán. Razziázó csendőrnyomozók, 
nyilasok, srapnell- és aknazáporok, 
szakadatlan gépfegyverzuhatagok 
s bombát szóró repülőgépek elől 
volt húsz napig egyetlen, utolsó 
menedék a sötét, mocskos pinceo
dú..." — indítja naplóját, hogy eljus
son a zárófejezet utolsó élmény
mozzanatához: ”S most, január hú
szadikán, m integy a romokban 
szemlélve a múlt bűneit, itt állok a 
Nagykörúton, e félig elpusztult 
nagyváros szívében. A Rákóczi-tér 
felől énekszót hallok. Nem értem a 
szöveget, de a dallam ismerős: fe
hérre meszelt, puritán, falusi refor
mátus tem plom ok hűvös, józan 
áhítata csap meg ebben a pusztulás 
orgiáját ülő, pompéji környezet
ben. »Perelj Uram, perlőimmel, 
Harcolj én ellenségimmel...« Ko
moran zeng az ősi zsoltár, még 
most sem békítésre, nyugalom osz
tására szólítva Istent e szétdúlt, 
pusztulás szélére lökött város rom
jai közé, hanem kemény perre és 
ítéletes harcra. Húz e pogány láza
dás, az énekbe szőtt istenkísértés. 
Ugyan kik lehetnek a vádlók, és kik 
nekik az ellenség? Odamegyek, lá
tom, temetnek. Frissen csákányo
zott sírgödör a bombáktól felszag
gatott tér tépett bokrai között; ha- 
tan-nyolcan állják körül a sírt, és 
énekelnek. Temetés a Rákóczi-té- 
ren? Nem nagy furcsaság ma, hi
szen temető itt már miden tér, s az 
ostrom szüneteiben szűkölő kutya
ként kaparnak halottaiknak egy kis 
gödröt az emberek mindenütt, ahol

nincsen kő, nincsen aszfalt. [...] 
Ugyan kinek a holtteste körül zen
gik a gyász sirató dallama helyett 
ezt az ótestamentumi kegyetlensé- 
gű, nehézhangú zsoltárt? Egyikük 
kezében egyszerű, gyalult deszká
ból összeszögezett sírkereszt, rajta 
fekete betűkkel a név: Szabó De
zső!... Szabó Dezső! A magyar szel
lem  m agányos vándora, harc, 
támadó harag és üldöztetés nélkül 
élni sem tudó középkori lovagja, 
útkereső fiatalságom első nagy for
radalma. Hát ő is egy a sok ezer 
halott közül, akiket beomló falak 
alatt, beszakadt pincék mélyén, 
gránátverte tereken és uccákon ha
gyott az egyetemes ítélet? [...] Meg
halt Szabó Dezső. Bomba ölte meg 
vagy a nyilas őrület? Gépfegyver
golyó vetett véget kíméletlen harca
inak, vagy ágyban, párnák között 
valami »polgári« betegség? Meg
kérdezhetném ezektől a gyászoló 
fiataloktól — de nem teszem, any- 
nyira mindegynek érzem. Valami 
sorsszerű ítélet szele csap meg, s a 
beteljesült végzet hidegét érzem. 
Nem, ez a sír, a koporsó, a kereszten 
a név és körülöttünk ez a temetővé 
vált város, mindez így együtt, nem 
véletlen! [...]"

Szabó Dezső 1945. január 5-én 
halt meg. A nyilas uralom kezdetén 
teljesen visszavonult. A nélkülö- 
zéstől-éhezéstől egyre gyöngülő  
erejét végsőkig feszítve, lázas siet
séggel kizárólag önéletrajzán dol
gozik  otthon a lakásában és a 
pincében is, légitámadások idején. 
Fekete vászontáskájában, amely
hez görcsösen ragaszkodott halála 
pillanatáig, több mint kétezer ol
dalnyi kéziratot őrzött. Torzóban 
maradt önéletírása (túlnyomó ré
sze rajongásig szeretett szülőváro
sához kötődő emlékeit, a hajdan
volt Kolozsvárt kelti életre) 1980- 
ban jelenhetett meg egy akkoriban 
is még elképzelhetetlen, szinte cso
dával határos "merész kiadói bra
vúrként".

A több mint két hétig temetetlen 
holttestet— Szabó Dezső tolla után 
kiáltó groteszk kép! — a bérház la
kói végülis egy vendéglői konyha- 
szekrénybe gyömöszölik bele, s e 
rögtönzött koporsóban cipelve ki, a 
Rákóczi tér megfagyott földjében
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kicsákányolt gödörbe hántolják el, 
szinte lopva, nagy sebtiben...

Alig egy héttel később, január 
27-én a balfi munkatáborban a nyi
lasok elhurcolta Szerb Antalt, e szá
zadi művelődéstörténetünk egyik 
legragyogóbb elméjű humanista 
író-tudósát, mivel az éhezéstől tel
jesen elcsigázott emberroncs mun
kaképtelenné vált, puskatussal 
verték anyon nyilas őrei...

Magyar panteon— anno 1945...
És ez még csak a kezdet volt: az 

oly régtől és oly sokaktól hőn áhí
tott és várva várt "felszabadulás" 
első örömmámor-korszakában. Az 
igazi apokalipszis paripái csak ez
után tiporták morzsalékonnyá az 
életben maradottak gerincét — az 
új társadalmat, az igazi aranykort 
megteremteni hivatottakét...

Börtönben sínylődő, szeren
csétlenül — értelmetlenül! — el
p u sztu ló  mártírjaink rengeteg  
sokaságát még a legbomlottabb 
agyvelő rémálmai is képtelenek 
voítak oly tömegméretekben előál
lítani, mint amennyit a valóság ké
pes volt produkálni. Ámde ez a 
sokaság nem az "eszme", a valami
ért "kiállás" kombattáns "hérosza
iból" állott össze, hanem a "ba
lekok", a "pechesek" áldozati nyája 
volt csupán. Mert azok, akik való
ban tetteikkel vagy— József Attila- 
i kifejezéssel élve: "talpig nehéz 
hűségben" — magatartásukkal "ér
demelték ki" a reájuk szabott bün
tetést, e tömegnek alig töredéknyi 
százalékát tették ki. Őket, a két ke
zünk ujjain előszámlálhatókat illes
se örök tisztelet! Ezek a sorok nem 
az ő alakjukat akarják sárral be
fröcskölni, emléküket meggyaláz
ni! A börtönöket nem velük töl
tötték dugig; a "csatornák" meg a 
többi, megalomániás őrület szülte 
"létesítmények" munkatelepeinek 
százezrei nem közülük kerültek ki, 
hanem a jámbor balekokból, akik 
— pechükre — útjában állottak az 
élelmesebb törtetők érvényesülésé
nek, hivatali előbbre jutásának, a 
legnyájasabb kollégák ambíciójá
nak, akiknek hitvesére-kedvesére a 
"legbizalmasabb jóbarát" vagy a 
"leghűségesebb cimbora" foga vé
letlenül megfájdult. Ők azok, aki
ket legjobban Ady Rictus-fordí- 
tásának soraival jellemezhetünk: 
"Akiknek hátát véresre taposták Bir
kózni tudó, ügyesebb legények..."

Szabó Dezső 1945 januárjában 
meghalt, és a rákövetkező több 
mint négy évtizednek nem akadtak 
Szabó Dezsői, nem akadt Szabó De

zsője... A börtönöket-munkatelepe- 
ket nem "Szabó Dezsők" töltötték 
meg. Megalázott és meggyötört, a 
csupán mindennapi betevőről, a 
legszerényebb családi életről álmo
dó jámborok százezreit sikerült 
mártírokká ütnie egy államrezon- 
nak, amelynek alapjául az emberi
ség sokezer esztendős történetének 
"leghaladottabb", "legtudományo
sabb" eszméi szolgáltak.

És napjaink politikai arénájá
ban azok ágálnak, akik az elmúlt 
negyven esztendő alatt "merő vé- 
letlenségből" elkerülték a börtönt 
vagy a munkatelepet, de azért, "kí
vülről" — kifinomultan ravasz ü- 
gyességüknek köszönhetően — 
úgy "tartották a frontot", hogy "si
került átejteniük-kijátszaniuk" a 
leskődésre-hallgatózásra hivatott 
és szakosított "szervek" legéberebb 
éberségét is. De ott próbál sürögni- 
forogni a — "malgré lui" — "mártí
rokká ütött börtönviseltek" — a 
globális dilettantizm uson kívül 
semmi más kvalitással nem rendel
kezők — siserahada is.

íme: politikai közéletünk elitje, 
amelytől megváltásunkat vártuk!

Hogy ez a kép túl sötét?— Igaz! 
— Hogy ez a szemlélet "destruktí- 
van" pesszimista? — Igaz! — De 
hogy anno 1995 ez a valóság? — 
Szintúgy igaz!

De hát van-e akkor kiút e csőd
helyzetből? És mi itt a teendő?

Hogyha négy évtizeden keresz
tül tudtunk— több-kevesebb siker
rel — "dekkolni": túlélésre-kivárás- 
ra építve meghúzódni, kushadva 
lapítani, akkor tanuljuk meg most 
az "okos kivárás" taktikáját azok
nak a felnövekedését kivárni, azok
nak teret engedni, azoknak druk
kolni, akiket már vagy m ég — 
pusztán életkoruk biológiai ténye 
okán — nem jutott ideje megfertőz
nie sem a hatalom kényszerének, 
sem a mi "tűrésre-türelemre" intő, 
jó és féltő szándékú "óvatos előrelá
tásunknak", sem pedig "élettapasz
talataink" átplántálásának.

De térjünk vissza a "kerek" év
fordulóra, 1945-re, amikoris a jaltai 
konferencián egy noteszből kité
pett, a lig  fé lten yérn y i fecnit 
csusszant Sztálin kezébe Winston 
Churchill; Sztálin csak egy pillan
tást vetve az angol miniszterelnök 
hevenyészett ceruzasoraira, ame
lyen Kelet-Európa országainak ne
ve mellett egy-egy %-jeles szám
jegy — a két nagyhatalom érdekelt
ségi részesedését jelzendő — egy 
fél évszázadra előre megszabta fél 
kontinensünk sorsát-történetét, 
egy megelégedett, néma bólintás- 
sal nyugtázza... Vagy idézzük u- 
gyancsak  1945-ből az em beri 
szellem  "legkimagaslóbb tudo
mányos vívmányát": a Hirosimára, 
majd Nagaszaícira ledobott két 
atombombát?!...

Mivel is köszönthetnők méltób
ban a most induló 1995-ös eszten
dőt, mint a címül is választott zsol
tár szavaival: "Perelj Uram, perlő
immel, Harcolj én ellenségimmel..."

Kolozsvárt, 1994. november 23.
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DOMOKOS JOHANNA

Száz sor magány
a fű már béna volt 
fürge bokákat 
kikerics bújta át 
belém szeretkezik 
az idő éle
s hol ujjaid húzódtak 
az érintést bontja meg

közben
válik le hirtelen 
nem tudni hol 
jár a szétbomló 
mégis egybeképzelt 
a nélkülem 
hogyne 
de mégis 
mert ha épp 
bár nem 
választható 
egynél nagyobb 
csak kevesebb 
ki kell mondani 
nemem 
)oh én(

a nélkül kétségbeesésében 
oldalamon 
a szürke kisegér 
oldalamon 
a mészáros fekete 
oldalamon 
a nagy semmi 
belémfordul és kilendül 
körte alma meggy

nem félem
amikor szemeimen kilépek 
magammal viszlek téged 
mert mi marad 
az ennyi sok

melyben nem vagy ok
)s ne teremts nekem
se földet
se levegőt
se füvet
se virágot
se mélyet
mert(
nincsen
mint szó és útja 
melyen tőlem 
hozzám 
jönne
m inta mint

fótémátfőtémátfó
témátfőtémátfőtémát
történéstnemtörténés t
nemtörténéstnemtörténést
többtöredékemnincsentöbb
töredékemnincsen

rövid az út
létemmel ne tarkítsam a leget
az első házba
nem nem nem
nem menekszem
egy meg egy mi második
ilyen többé nincsen

egyedüli
egyetlen

nász
nincs
nem lehet többet 
határaim adom 
neked
veled van az egyszer 
ha bírod

)isten(

mert mindig minden kellesz 
szerelem
lett lévén a semmi
mert mindig minden kellesz
magány
lett lévén a semmi
mert mindig minden kellesz
én
lett lévén a semmi
mert mindig minden kellesz
semmi
lett lévé
mert mindig minden kellesz

veszítsem eszméletem 
ezt a világot 
)ajándékod( 
többé nem ismerem

Zagyva kelet
>  >  >  >  !> folytatás az 1. oldalról

m erő m egszenvedett bölcsesség. 
Én okosabb embert m áig sem  is
mertem apámnál, s  az emberiség 
a pátriárkáinál. Mert ők akkor 
m agasodtak elénk, amikor m ég  
eléggé fogékonyak voltunk a rá- 
csodálkozásra. A  legfontosabb  
emberi norma talán annak felis
meréséből született, hogy ráéb
redtünk: nem  az a bölcs, aki 
szem élyre szabott stabil ponto
kat, fogódzókat alakít ki, hiszen  
a földi élet vég ig  fenyegetés alatt 
áll, s tartama olyan bizonytalan, 
hogy inkább oly dolgok érdemel
nek elsőbbséget, m d yek  túlélhe
tik az egyén egyszeri életét. N em  
a m indenkori gazda érdeke a 
döntőbb, hanem  a gazdaság ma
ga. N em  a ház, a falu, a város, a 
m ostani falu és város, hanem  az 
örök Ózd, Ludas, Szárhegy, az 
örök Kolozsvár, az örök Debre

cen és Visegrád. így  aztán fel, 
egyre fennebb, tágulóban alakul
tak az egymást önmagukba befo
gadó s az önmagukat egymásba 
foglaló értékek rendjei és rend
szerei. A legnagyobb mint legd
rágább, aztán magába foglalt és 
maga alá rendelt m inden mást. 
Ezt érezték m eg a magukbaszál- 
lás legtisztább pillanataiban a 
legegyszerűbb s a legbonyolul
tabb lelkek, s ezt sugallták, sú g
ták egym ás fülébe, bölcsők és 
koporsók körül, vég ig  az időkön, 
így  került Isten közelébe a haza, 
a büszkeség és boldogság kötelé
kébe a család m ellé az áldozat. 
M anapság egyik lehetséges áldo
zat: a szó révén hatni, a szó révén  
szerezni békét s bár lelki kenye
ret, védni a nyelvet, m inden nép  
mérsékletének hordozóját, azok 
közt is a kinek-kinek legdrágáb
bat, az anyanyelvet. Egyensúlyt 
keresni, kiutat találni, hidat épí
teni múlt és jövő, kelet és nyugat 
közé, ahol aztán egyenként szá

m olva, mint a m esebeli bárány- 
kák, vízum  nélkül átkelhetünk az 
újabb szoros-helyzeteken és há
gó -á llap otok on . B etűcipőben , 
ami nem töri úgy  fel a lelkeket. 
Betűpapucsban, hogy gyógyítsa  
a sánta Máriák hétmérföldektől 
sebes lábacskáit. Betűsarkantyús 
betűcsizmában, m ely néha bele
tapos ugyan, d e ki nem  hiszi, 
hogy a m eglévő bajokkal véde
kezni is lehet az újak ellen!?... Ha 
egyáltalán valaki olvasná a m in
denkori áfiumok elleni orvossá
gokat. De ha m indenki olvasná 
is, olvasna mindent, elolvasná a 
jó szót, okos érvet, a hiányokat 
pótló információt, a "nem úgy  
tudtuk, nem  jól tudtuk" jellegű 
hibák kiigazítására, akkor is ma
radna m ég elég gyanú, kiábrán
d u lá s , le m o n d á s , m e g in g á s , 
ingere m indannak, hogy falra 
hányt borsó az egész. Sajnos, a jó
is. Látszólag attól se ment elébb a 
világ: a könyvek által. Mert mi
lyen mikro- és megaenergiák rej

lenek abban, hogy "Még nyílnak 
a völgyben a..."; és m ilyen realitás 
maradt mára abból, hogy "Talp
ra, magyar..."? Ha b elegon d o
lu n k : e g y -e g y  d ü h ö s  k ic s i 
m ozdony valahol egy vidéki ren
dezőpályaudvaron nekiveselke
d ik , n e k ifu t , n e k im e g y  e g y  
rozsdásodásig veszteglő, többki
lométeres teherszerelvénynek —  
a százvalahányadik vagon ütkö
zője már össze se koccan a követ
kezővel. M adártávlatból vala
hogy így  volnának mérhetők, kö
vethetők a hatások. De ha nem  
m adártávlatból adatik szem lé
lődni, ki-ki emelje tekintetét —  
ott, a vidéki kisállomáson, ahol 
éppen áll, él, álldogál és éldegél 
—  a tiszta téli égre, és üvölthet 
máris, m int a fa r o so k , vagy hall
gathat, m int az emberek, akiknek 
szem ében néha a hidegtől, néha 
a könnytől, néha csak m agától a 
fényességtől támad sugara a csil
lagoknak.
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Náció -nálizmus
^ " » » f o l y t a t á s  az 1. oldalról
a h a g y o m á n y o s  fo rm á n a k  
ugyanis funkciója van, mert az 
íg y  m egkülönböztetett szöveg  
v é g ig  vissza-visszatér látó-és 
gondolati mezejébe, tudatosítja, 
vagy legalábbis sugallja, hogy a 
m ottóban k im ondott állítások  
nem  illeszthetők teljesen a gon
dolatmenetbe; m áshonnan ered
nek és m áshova tartanak; m égis 
csak segítségükkel érthetjük m eg  
igazán azt, amiről az írás beszél, 
s hihetjük el, hogy  ím e létezhet
nek időhöz kötött állítások, ame
lyek m ás helyzetekre alkalmazva 
is érvényesek , ille tve  léteznek  
eg észen  "m áshelyzetek", ame
lyek m áshol és máskor kim on
d ott k im o n d o tt igazságok h oz  
tartják magukat. Továbbá a fenti 
első és m ásodik m ottó tartalma 
k ö z ö tt  n in c s  e lle n tm o n d á s ,  
am ennyiben az első az úgyneve
zett népre, a m ásodik pedig az 
úgynevezett elitre vonatkozik. A  
harmadik és negyedik m ottó pe
d ig  arra vonatkozik, hogy az ag
resszív nacionalizm ussal szem 
ben azért volt m indég is oly siker
telen az ellenállás, mert a fontol- 
ga tó -o k o sk o d ó  m orfondírázás  
nyögésszerű hangjait m indég is 
el szokta nyom ni a dübörgő dob
szó és a rivalló kürtök harsogása 
és a rohanó lovak nyihogása. És 
főleg azért nem , mert a nem zeti 
fanatizm us akárhányszor nem  is 
igazi fanatizm us, hanem perzse
lő vágyakozás a préda, az olcsó 
zsákm ány után.

♦
A  m últ század politikai vezé

reszm éi közül leginkább a nem
zeti eszm e kom prom ittálódott 
mára —  már ami az elnevezését 
illeti. Tartalmát tekintve azonban 
mintha csakis ez az egy valósult 
volna meg; pontosabban: a poli
tika küzdőterein ez bizonyult a 
leghatékonyabbnak.

S z a b a d s á g . E g y e n lő sé g .  
N em zetiség.

Ezt m ég íg y  tanultuk, amikor 
a N a g y  Francia Forradalomról 
beszéltünk , h ogy  —  szabadság, 
egyenlőség, testvériség. Am  a test
vériség m últ ki leggyorsabban és 
legnyom talanabbul a hármas jel
szó nagy ígéretei közül. A  sza
badság és egyenlőség fogalma
iból, ígéreteiből sok m inden át
szivárgóit a demokráciába és a 
liberalizmusba. M indkettő mint 
a népfelség e lve ígérte a m egvaló
sulást; vagyis —  szimbolikusan! 
Elvontan.

Konkrétan ugyanis, például a 
szabadság —  vagyis azon állapot, 
"melyben az ember saját tehetsé
geit, m int az őt környező termé
sze t erő it a le h e tő sé g  határai 
között, m aga által választott cé
lok  elérésére használhatja" —

olyan  irányban va lósu lt m eg, 
hogy "amit nem lehet nekem, az 
másnak se legyen »szabad«", ü- 
letve "szabad legyen mindaz, ami 
a közösség érdekeit nem sérti"; a 
közösség érdekeinek tisztázása- 
óvása azonban m indég egy  kis 
élcsapat, elit feladata volt; tehát a 
szabadság megvalósulhatásának  
körét is az húzta meg. (Más kér
dés az, hogy ez az általa kirajzolt 
kör hurok lett akárhányszor a sa
ját nyakán is.)

A z egyenlőségből pedig —  va
gyis "mindenkinek egyenlő alá- 
vettetéséből vagy egyaránti füg
gőségéből" — természetesen csak 
a program első fele jutott el a tel
jes m egvalósuláshoz, bár a ma
gukat legdem okratikusabbnak  
valló irányzatok is elutasították 
az "egyenlősdit", az egalitariz- 
m ust, a testvériség pedig azáltal 
adta át helyét a nacionalizmus
nak, hogy maga a nép is csak ver
tikálisan  óhajtotta vá lla ln i az 
e g y e n lő sé g e t , h o r izo n tá lisa n  
nem.

Amikor a N agy Francia For
radalom vívm ányai veszélyben  
kerültek, mert Európa összes ha
talmai Franciaországra rohantak, 
a francia nem zeti dicsőségre való 
apellálás védte Franciaországot; 
a nem zeti dicsőség, a gloire elra- 
gadottságában em elték m aguk  
fölé a császár zászlaját és az új 
elitet.

A  testvériség azért múlt ki oly  
hamar, mert nyüvánvaló  volt, 
hogy csak ennyit kell érteni alat
ta: a jó kis testvér mindenét odaadja 
a jó nagy testvérnek, ha annak szük
sége van rá. És szüksége volt rá. A  
forradalom és a forradalom utáni 
Franciaország a provanszi, aqui- 
tán, katalán, baszk, breton, elzá
s z i  k is te s tv é r e k  er é ly e s  
nyelvi-politikai gleichschaltolá- 
sával nemzetállammá vált, pél
d ak ép évé  m inden  centralizált 
nacionalista hatalomnak; mégha 
ú g y is  kellett tekintenünk leg
többször rá, mint a m odem  de
mokrácia egyik bástyájára.

A  N agy Szocialista Forrada
lomban a testvériség, azaz a nem
zetköziség elve az orosz szupre- 
mácia elvébe torkollott, miután a 
N a g y  H o n v é d ő  H áb orú b an  
egyik nagyon fontos erőtényező 
éppen az orosz dicsőségre való 
hivatkozás lett.

M ilyen érdekes: a francia dics 
egy nem francia, hanem korzikai 
hős bálváhyképe előtt ragyog fel 
a legfényesebben, mint ahogy az 
orosz sovin izm ust is egy  nem  
orosz, hanem egy grúz fokozza  
az abszurditásig! Ézen m ég kü
lön érdemes leim e elmélkedni.

♦
Szóval a nemzetiség eszméje-, 

vagy is  a nacionalizm us. Talán

azért is volt m indég sikertelen az 
ellene való küzdelem , mert —  a 
legkülönbözőbb dolgokat értet
ték alatta. Először m ég Eötvös is 
lényegében pontaüanul határoz
za meg: "A nem zetiség eszméje 
az egyes népek azon törekvésé
ben nyilvánul, mellyel minden- 
ikök azon h e ly zet e lfoglalása  
után fárad, melyre magát múltjá
nál (történeti jogánál) nagyságá
nál, vagy más tulajdonságainál 
fo g v a  jogosítottnak véli." ... ez  
ugyanis —  hogy valam ely nem
zet valam ely tulajdonságainál, 
akár kiválóságánál, akár létszá
mánál fogva előnyösebb helyze
tet és kedvezőbb m egítélést kí
ván magának más nemzetekhez 
képest, ez ugyanis a —  soviniz
mus!

Gergely István plakettje_________

A z elmúlt években hosszasan  
szeminarizáltuk, hogy a naciona
lizm us és a sovinizm us, m indez 
a polgári fejlődés során jött létre 
mint burzsoá-nadonalizmus; va
gyis mint történelmi kategória. 
Holott sovinizm ust már az ókor
tól k ezd ve  ism erünk; m inden  
korszakban!

A  n a c ion a lizm u s csakúgy, 
mint az alapjául szolgáló nem zet
tudat, azonosság-tudat létrejöhet 
a közös nyelv, a közös származás, 
közös hagyomány, d e a közös lét
érdekek alapján is. A  célkitűzései 
azonban minden nacionalizm us
nak a legtöbb esetben nem esz
meiek, nem elviek, nem is eszté
tikaiak, hanem —  anyagiak. A  
nacionalizmusok végül is m ind
ég arra irányulnak, hogy egy adott 
földrajzi-történelmi övezet anyagi 
erőforrásaiból vagy már megalkotott 
javaiból ki milyen mértékben része
süljön!

Erre való hivatkozással szo
kás a nacionalizmusokat két cso
portba osztani: agresszív, vagyis

tám adó nacionalizm usokra és 
védekezőekre. A z egyik térnye
résre törekszik, a m ásik saját p o
z íc ió in a k  lega láb b  m in im ális  
mértékű megőrzésére.

Csakhogy —  csakhogy: a baj 
az, hogy minden nacionalizmus vé
dekező nacionalizmusnak tartja, hir
deti saját magát, és ezzel kom p
romittálja ennek a fogalmát is. 
Vagyis a kritika elutasítja azt a 
leh etséges m egkülönböztetést, 
hogy van "rossz" és van "jó naci
onalizmus" is. És egyaránt harcol 
m indkettő ellen és elkerülhetet
lenül igazságtalan ítéletekre jut. 
Ezzel pedig éppen a nacionaliz
m us elleni harc hatékonyságát 
csorbítja ki: u gyan is nem csak  
azokkal kerül szembe, akik zsák
m ányszerzésre  törekednek —  
sőt, azok éppenséggel nagy ál
szentül m ég buzgón helyeselnek  
is neki, a nacionalizm us ellenfelé
nek! —, hanem azokkal is, akik 
egzisz- tendális okokból kényte
lenek a végsőkig védekezni.

A nacionalizm us —  rablás, 
mondják. A rablás az, ha én elve
szem  a te pénztárcádat. De a rab- 
lásbakeveredés folytán egyszer- 
csak a m egvetett helyzetébe ke
rül az is, akitől el akarják venni a 
pénztárcát. Tehát aki a sajátját v é 
di, az is valahogy rabló, mert 
egyáltalán "jellemző, hogy ilyen 
ügyekbe keveredik" és m ivel rab
lás megrabolt nélkül nem  jöhet 
létre, a megrabolt, a kifosztott is 
a sötét ügyek képviselője; és kü
lönben is, honnan volt neki pénz
tárcája, vajon nem  úgy rabolta-e 
ő is előzőleg? Sőt! A  végén már 
nyüvánvaló, hogy aki nagyon ra
gaszkodik az övéhez, az rosszhi
szem ű , izo la d o n ista , ön ző  és, 
természetesen: —  erőszakos!

Le az erőszakkal! És —  "te
gyétek csak le mindaketten azt a 
pénztárcát, mert az az enyém!" 
...A h ol m egold ód ik , általában  
üyen szellem ben oldódik m eg a 
kis nadonalisták harca. A  testvé
riség jegyében. Jön egy nagytest
vér, és szó  nélkül tudom ásul kell 
venni: nadonalista az a gondolat, 
hogy Tibet a tibetieké, pfuj, m ég  
hangzani is m üyen utálatosan  
h a n g z ik , h isz e n  n y ilv á n v a ló , 
h ogy  Tibet a kínaiaké, d e leg
alábbis: "Kínához tartozik". A le- 
g a la n ta sa b b  n a c io n a liz m u s ,  
h o g y  A bbházia az abbházoké  
lenne, mert nyüvánvalóan Grúzi
ához tartozik, és ennél csak az 
lenne felháborítóbb, ha az abbhá- 
zok azt m ondanák, hogy akkor 
G rú zia  is  ta r to z z é k  in k áb b  
Oroszországhoz, m int ahogy el- 
őbb-utóbb ez lesz belőle. A  leg- 
visszataszítóbb a csecsen n ad- 
onalizm us, amelyik azt képzeli, 
h o g y  C se c se n o r sz á g  az nem  
Oroszország. Ettől m ég a legde
mokratikusabb Amerika is heve
sen és hosszan rázza a fejét

» » » » »
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Vitathatatlan, h ogy  m inden  
nacionalista —  irigy! A z sem ke
vésbé vitatható, hogy ez az irigy
ség  — a legtöbbször jogos. Mert 
m inden nem zetnek van olyan tu
lajdona — legyen ez akárcsak egy  
tm ajdon-ság—, am elyik a m ásik
nak hiányzik.

Éppen azért a lehető legered
m énytelenebb m ódszer az, ha a 
nacionalizm us ellen —  az irigy
nacionalista m ód szerével akar 
fellépni az antinacionalista is.

Azzal, hogy: Te —  tulajdonkép
pen nem is vagy! A  te nemzeted 
konglomerátum. A te nyel- ved —  
habarék.

Mi az, hogy angol? H iszen ab
ból alig van már az eredeti angol- 
s z á sz b ó l;  v a n  b iz o n y  b en n e  
bőségesen kelta, aztán m indenfé
le  m ás germ án törzs is. M int 
ahogy ném et sincs, hiszen a la
kosságának csak kisebb része te- 
u to-nord icus, annál bővebben  
vannak soraiban óbaltiak és szlá
vok, nem  beszélve arról, hogy  a 
legném etebb ág, a porosz, szín
tiszta nyugati szláv eredetű, a 
m ásodik legném etebb törzs, a ba
jor pedig  ugyancsak —  kelta.

És a franciák? Kelta-gall, la
tin-római, gót-germán és frank
germán keverék. A z orosz pedig  
szláv elem et tartalmaz a legkeve
sebbet; hiszen a temérdek finn
ugorságot, például a csudokat,

m ind felszívta, legalább egyhar- 
m aduk tatár; a többi paleo-euro- 
poid, m eg mit tudom  én, mi.

Csakhogy — csakhogy.
M egáll az irigy Michelangelo 

egyik bronz szobra előtt, s elkez
di: M i az, hogy bronz? Olyan tu
la jd on k ép p en  n in cs a term é
szetben: van benne közönséges 
réz és közönséges ón, vagy m ég  
közönségesebb dnk  és a teljesen 
n ev eze te sség  nélküli, történe
lem -h iá n y o s antim on, és van  
benne sötét méreg, arzén, és az 
egész csak ú gy  össze van koty
vasztva ... M int ahogy: m i az, 
h ogy  olasz? Latin? Tudjuk jól, 
h o g y  a latinok m indent, amit 
nem  az etruszkoktól, azt a görö
göktől vettek; m eg  a rómaiak  
odahurcolták a világ m inden tá
járól a rabszolga-csőcseléket; és 
nézzük m eg, hogy csakis ott, ahol 
gótok és longobárdok is éltek és 
a többi, satöbbi...

N os, ha az irigyet a fene is 
m egeszi, ha a fene fenét is eszik, 
az akkor sem  egy habarcs népfi 
fémhabaréka, hanem egy olasz 
bronzszobor!

És Shakespeare angol dráma
író. Sőt, m ég az ír Swift is angol 
szatíraíró, és Pascal francia filo
zófus, és Tolsztoj m ég akkor is 
orosz író, ha netán a nagyapja 
m ég egy rongyos írhájú Dick ne
v ű  ném et zsoldos lett volna.

Mint ahogy a latin eredetű an

gol szavak is az angol nyelv orgo
nájának regiszterei-sípjai közé  
tartoznak, akárcsak a spanyolok  
mórizmusai.

Csak egyedül, egyesegyedül 
a magyarságnak sikerült betáp
lálni azt az önsebező m ételyt, 
hogy a bronz, az nem nem es öt
vözet, hanem egy alantas fém- 
kotyvalék . H ogy a nyelve, az 
nem magyar nyelv, hanem egy  
részben szláv-török-iráni-kauld- 
zusi-ném et-latin-szibériai M is
chung és részben pedig Örökre 
Ismeretlen...

Ezen a téren a magyar nacio
nalizm us valóban dicsekedhet 
v ilágraszó ló  bravúrokkal. H i
szen m ég az évtizedekig naciona
lista gyanánt ostorozott nem zeti 
nagy költő, Illyés Gyula is írt 
olyan verset, melyben tékozlón 
kiárusított m inden olyan nem ze
ti nagyságot, akinek a nevével a 
m agyar eidosz és ethosz már- 
már transzcendens méretű jelké- 
pezése m ent végbe. M ég Arany 
Jánost is  lebalkánizza, mert —  
hajdú! Csak azért, hogy magáról 
is elmondhassa, hogy — be-se- 
nyőőő! Holott a már hétszáz év
vel ezelő tt eltűnt besenyőkről 
m ég az sem  biztos, hogy nem ép
pen ugyanolyan jó keverék-magya
rok lettek volna, mint mi magunk.

*
Egy biztos: a magyar naciona

lizm u s első  m agasabb szinten

m egfogalm azott jelszava az volt, 
hogy: Nem vagyunk egy népnél sem 
alábbvalóbbak. Ezzel szem ben a 
m agyar nacionalizmusnak, sőt a 
magyarságnak is az ellenségei kí- 
vülről-belülről azóta is, mai na
pig is, szüntelenül és állandóan, 
suttogva és harsogva, érvelve és 
köpködve, de csakis azt tanítják, 
állítják, sugallják, h ogy  igen is  
alábbvalóak vagyunk!

N em  csoda, hogy jön a husza
dik század  derekán egy olyan  
igazi német, a Vézenmájer Ödön, 
aki kijelenti, h ogy  olyan, mint 
m agyar nem zet, m ég nincs is; 
legfennebb a század utolsó ne
gyedében fog kialakulni, ha fog; 
—  és a történelem alátámasztja 
állítását: ez a Vézenmájer nem  
szerepel a magyar történelem el
lenségképeinek arcképcsarnoká
ban, noha ő mérte a legnagyobb  
csapást a magyar történelemre, 
nagyobbat, mint Batu kán vagy  
Szolimán le Magnifique; Haynau  
hozzá képest egy  magyar funda
mentalista volt; sőt m ég a ma
gyar zsidóság sem  em legeti őt 
keserű átkaiban, holott az ő ötlete 
volt a magyarországi zsidók de
portálása is, és a végrehajtását is 
ő szervezte m eg s biztosította, 
amennyire tudta. És miért; miért? 
Azért, hogy az Élet és Irodalom  
halála előtt m ég egy bűbájoskodó 
interjút közöljön róla...

És m ég rólunk mondják...

JANCSIK PÁL 
SZÁRAZVILLÁM
Ó, ez a nyár, ez az idei nyár...
Akár
egy sárló kanca, 
folyton tüzelt, 
mindegyre csak ontotta-adta 
a melegét,
fújta száraz leheletét.
A z ember se éjjel, se nappal 
nem lelte a helyét.

Egyszerre szél kerekedett.
Mindenki azt gondolta: végre!
Am i forgásába keveredett, 
vitte, ragadta föl az égre, 
a szemetet, 
a sok pihét,
a nyárfa magjának pörgő propellerét. 
Valami lesz, valami készül, 
jó enyhülés,
talán eső is lesz ma végül.

Emlékszel ott a ház előtt 
a három magasba nyúló fenyőre?
A  három délceg, zordon őrre?
Vagy még inkább valamiféle 
méltóságteljes és gyönyörű istennőkre?

Tobozzal ékes
Tájid bársony ruhájában mindegyik 
oly hódító volt, rejtélyes, regényes.
S mint valami régen várt vőlegénnyel, 
boldog, önfeledt táncba kezdtek 
az összevissza hazudozó széllel.

Fút-fát ígért és legfőképp vihart.

A  szélnek mindenki hinni akart.

A tikkadt táj, erdő, mező, 
a föld fölött vibráló levegő, 
ember, állat, város, falu, 
a havasok megperzselt legelője 
sóvár an és epedve várt 
az enyhülést, áldást hozó esőre.

De csak a szélzúgás, a forgás.
Távoli villámok villantak egyre, 
szárazvillámok... Csak az ég 
morgott valahol messze, messze.

Csak a tikkasztó szomjúság s a dóré, 
vak vágy az éltető, üde esőre, 
csak az a hosszú, forró, lomha nyár, 
mely egyre vár, csak vár, hiába vár...

Míg álltam ott a zengő semmiben, 
arra kellett gondolnom hirtelen, 
hogy ez az egész élet is ilyen: 
várunk a szomjat oltó, bő esőre, 
valami kedvünk betöltő időre, 
s tikkadt ínnyel dőlünk a temetőbe.

A PESTI UTCÁN
Pest utcáin az őszi szél 
nyugtalanító üzenettel suhan át, 
akár Kolozsvár utcáin.

A pesti fák erre
megadóan hullatják el leveleiket, 
akárcsak a mi fáink.

Pókhálós ködben borzong, 
gondterhelt a pesti utca arca.
Nálunk is ilyen most a házak homloka.

A pesti utcák, terek között 
szintén találunk
Gutenbergről, Garibaldiról elnevezetteket, 
és hogy mást ne mondjak,
itt is van valahol egy Szent György-szobor-másolat, 
mint nálunk, a Farkas utcában.

A pesti utcán a taxisofőr,
ha egy másik kocsi hirtelen elébe vág,
csúnyán elkáromkodja magát.
Ez nagyjába-egészében megfelel annak, 
ami ilyenkor mifelénk hallható 
(hogy tudniillik: "Bága-mi-as..."), 
amely szitokszók stílusértékéről, 
használóik etikai kódexéről 
nem óhajtok itt értekezni.

Itt is túl gyakran fordulnak elő 
tragikus végű balesetek, 
figyelmetlenségből, fégy elmetlenségből 
adódó gázolások, 
miként mifelénk,
különösen ily párás, nyirkos időben.

A pesti utca levegője éppoly szennyezett,
vagy talán még szennyezettebb,
mint a mi utcáinké,
hiszen itt jóval nagyobb a forgalom,
s ha mindehhez még az őszi elmúlás
hangulatát is hozzászámítom,
megállapíthatom,
hogy Pest utcáit járva,
nagyobb bennem a feszültség,
mint otthoni sétáimon.

A  pesti utcákban, terekben 
mégis van miami megnyugtató.
A z, hogy vannak.
Sapienti sat.
1994 november
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A TÉVEDÉS
, Tudod — kezdte színész-barátom törté

netét, m iközben kényelm esen elhelyezke
dett a fotelben  — , volt idő, amikor m i, 
színház, sokat utaztunk. Jártuk a vidéket 
m indenféle előadással: játszottunk népszín
m űvet, vígjátékot, vidám  jeleneteket. Akkor
tájt egy  szem pontunk volt csak: a szóra
koztatás. N em  akartuk m egváltani a világot, 
sőt, m ég a színjátszást sem. Jókedvvel ját
szottunk, jókedvre vágyó közönségnek —  
ennyi volt a színház. És telt házaknak játszot
tunk.

M ondom , sokat utaztunk, de ez az utaz
gatás m égsem  fárasztott minket. Mindent t  
m eg lehet szokni. A ludtunk mi mindenfelé: 
első  osztá lyú  szállodában, internátusbán, 
sőt, nem  egyszer az autóbuszunkban töltöt
tük az éjszakát.

A  sok szálláshely közül, ahol m eghál
tunk, a legfurcsább egy motel volt, vagy szál
loda — nem  tudom  már, minek keresztelték 
azt a furcsa épületet, amiről m ost beszélek. 
Ilyen m indenben egyform a építm ényt én 
m ég nem  láttam. Ehhez képest egy blokkne
gyed  svájci üdülőtelepnek tűnt.

N agy  rusnya kockaépület volt, amiről 
beszélek, betonból, szürkére festve, s négy  
sarkán egy-egy ajtóval. Volt vagy tíz emelete 
is (persze lift nélkül) és emeletenként két 
folyosója. A  folyosókon ped ig  10-10 szoba. 
M indenik oldalon külön-külön. Picike lyu- 
kacskák voltak ezek a szobák, a közepükön  
egy  széles ággyal (amire ráfogták, hogy két
szem élyes —  az árjegyzékben legalábbis így  
szerepelt. A  W. C. és a tussoló — m ondanom  
sem  kell —  a folyosó végén volt. Emeleten
ként egy  W. C. Mit mondjak, hogy nézett ki 
a budi? N em  részletezem.

Te, m ég a szobaszám ozást is összezavar
ták. Például bal első szoba volt a 3-as, és így  
tovább. H ogy miért, ne kérdezd, én sem  jöt
tem rá. Viszont m indegy volt a szám ozás, 
mert a szám okat (sárgarézből öntötték, jó 
nagy darabokból) lelopták már az első na
pokban. Aztán valaki a falra felfirkálta az 
ajtók mellé: m elyik szoba hányas. Ceruzá
val, vagy  krétával. A hogy jött.

Gyakran laktunk itt. Ha éjszaka jöttem  
haza, m ondjuk az 5-ösbe, gyufát gyújtottam  
(villany nem  égett a folyosón) és kiszám ol
tam a szobákból hármat. Mert, mint m ond
tam, ö sszev issza  kezd őd ött a szám ozás. 
Persze volt úgy, hogy rányitottam valakire, 
vagy  valakikre, de nem  sértődött ezért m eg  
senki. Tudod, a Balkán. Aminek előnyei is 
vannak. A  rugalm asság például. Egyszer 
egy szerelmespárra törtem rá akaratlanul. 
A zt h iszed , m egharagudtak? N evettünk  
egyet. És én m entem  dolgomra, keresni a 
szobámat.

N os, egy  alkalommal — erről akarok be
széln i neked —  szintén ebben a betonkocká
ban laktunk. Időben szóltam a szervezőnk
nek, hogy egyedül akarok lakni, intett, hogy  
rendben, szeretett engem , tudod, én soha 
nem  hisztériáztam neki, hogy huzatos a szo
ba, m eg hogy  ágynem ű és hasonlók. így  az
tán rendszerint egyedül laktam, a neurasz- 
téniás kollégák bosszúságára, de hát kit ér
dekelt ez?

A  szervezőnket m eghívtam  egy  kis boro

zásra — hálából a kedvezményért, hogy nem  
kellett éjjel kollégát öleljek a nászágyban a 
kultúrm isszió jegyében.

N o, ittunk egy-egy üveg  bort, aztán el
m ent a szervezőnk. Szerette őkelme a szállo
dás lányokat, m inden városban volt neki 
szobaasszonya, recepciós leánya, sőt X kis
városban a szálló szakácsnéja esett szerelem
be v e le . M o st is  s ie te t t , n e h o g y  m ás  
m egelőzze (nem volt naiv fiú, tudta, ha nem  
igyekszik, alhatik ő is egyedül, mint én pél
dául.)

Ottmaradtam hát egyedül, hasamban 
egy üveg borral. De mi volt akkor nekem egy  
ü veg bor? Harmincéves fejemnek? Csak arra 
volt elég, hogy hangulatot csináljon a többi 
borhoz. El sem  merem mondani neked, hány 
üveggel tudtam m eginni a szőlőléből — és 
képzeld, be se rúgtam. Illetve berúgtam, per
sze hogy berúgtam, de ez nem látszott m eg  
rajtam, és ez volt a fontos. (Akkor m ég naiv 
voltam, adtam a látszatra. Ez is elmúlt.)

Gondoltam, iszom  a borra egy kis pálin

kát (volt m indig nálam rezerva-ital, ne le
gyek kiszolgáltatva a vendéglők záróra-sze
szélyének). N em  vágytam  társaságra, át
mehettem volna valamelyik kollégához be
szélgetni, de nem volt kedvem.

Kitöltöttem egy vizespohár pálinkát, it
tam, ábrándoztam, szép csendesen részegre 
pálinkáztam magam. Lefeküdtem, magam  
m ellé képzeltem egy csinos nőt (ez amolyan 
alváselőtti rossz szokásom  volt) és m ély  
álomba zuhantam.

Azt álmodtam, hogy valaki átölel, m eg
simogat, mellém bújik, m egcsókol — én pe
dig visszaölelem  őt, visszacsókolom... Mit 
mondjak? Erotikus álom volt, na. A zazhogy  
—  és itt fogózz m eg — nem is volt álom, amit 
álmodtam, mert reggel, ahogy megébred
tem, éreztem, valaki fekszik mellettem.

Te, hirtelenjében azt sem  tudtam, hol va
gyok. N éztem  a plafont és próbáltam gon
dolkozni: hol vagyok, ki az, ki lehet az, aki 
mellettem fekszik? H iszen én este egyedül 
feküdtem  le... ha jól em lékszem. Vagy m égis 
beudvaroltam magam m ellé valakit az éjsza

ka? N em  tudtam sehogysem  visszaem lékez
ni, hogy én nők után koslattam volna az
éjszaka.

Pedig a nő ott volt mellettem. Szemem  
sarkából néztem: szép, fekete hajú asszony  
volt, hálóinge gyűrötten a földön hevert egy  
gubancban (ezek szerint az erotikus álom  
erotikus valóság volt) —  ő pedig  aludt béké
sen az én párnámon.

N em  tudtam rájönni: hogy kerültem eb
be a helyzetbe. Aztán arra gondoltam: felköl- 
töm új kedvesem et, hátha ő jobban emlék
szik, m i történt köztünk, hogy ilyen szépen  
összejöttünk, mint Ádám  és Éva a Paradi
csomban.

M egcsókoltam a hölgy arcát, mire szem 
pillája megrebbent egy kicsit. A  szem ét csó
koltam , a gyönyörű, h osszú  szem pilláit. 
Éreztem, ahogy az ébrenlét és álom határán 
szenvedélyesen átölel. Csókkkkal ébresztet
tem, mit mondjak. Jó, hosszú, kitartó csók
kal.

Felült az ágyban az édes és rámnézett. Te, 
én ilyen hülye női arcot nem  láttam m ég  
eddig, mint amit ott nekem a kedvesem  pro
dukált. Pedig elhiheted, a praxisomban volt 
elég ostoba nő is. Ú gy vegyesen, na. Nézett 
rám bambán a drága, m ég a száját is kinyi
totta ott nekem a csodálkozástól.

Én elnevettem  magam ennyi butaság lát
tán, mire a nő egy retteneteset sikoltott. Csak 
ú gy  zengett a betonépület. Engem bámult 
továbbra is m eredt tekintettel, mint III. Ri
chard a kísértetet, magára kapta a hálóingét 
(ez vo lt később a szerencséje, m eglátod  
majd) és ordítva kirohant a szobámból.

Beláthatod, hülye egy helyzetben vol
tam: együtt aludtam egy  szép nővel, akiről 
azt sem  tudtam, hogy került az ágyamba, 
aztán reggel ez a szép nő m egcsókolt, rám
nézett, ordított egy nagyot és elrohant, mint 
Sanyi bácsi szamara, gyerm ekkorom ban, 
mikor borsot dugtunk a fenekébe.

Azonban nem sokáig töprenghettem a 
történteken, mert egyszercsak kivágódott a 
szobaajtóm, megjelent egy  dühös arcú pizsa
m ás férfi, aki kezénél fogva rángatta —  von
szolta az én nem  is  olyan régi szerelmemet. 
És üvöltött a pizsam ás, mint egy im ádkozó  
dervis. Egyfolytában. Kisejtettem a hangza
varból, hogy a hölgy az ő felesége, akivel este 
lefeküdt, de reggel nem  kapta sehol, aztán 
kiderült, hogy  a hölgy velem  aludt, de a 
hölgy sem  tudta, hogy került hozzám , én 
sem tudtam, hogy került hozzám  a hölgy, azt 
a férj viszont tudni akarta: hogy kerültünk 
m i egy  ágyba?

Senki sem értett semmit, és a férj (mert ő 
volt a férj, ilyenkor ez így  szokott lenni) pe
dig csak sipította, hogy törvényszék, válás, 
m eg hasonlókat.

A nagy hangzavarra a kollégáim  is m eg
ébredtek, odajöttek néhányan az ajtónkhoz 
szórakozni. Élvezték az ingyen cirkuszt, na. 
(Nem  haragudtam rájuk —  én is élveztem  
volna, ha m ás kerül a helyembe.)

—  Várjon csak — mondtam hirtelen a 
férjnek —, megvan! m egvan a rejtély. Itt té
vedésről van szó. M aguk m elyik szobában 
laknak?

—  A  szom szédban — intett a férj.
—  Ez a z — álltam fel hirtelen —, a kedves 

felesége éjszaka kiment a toalettre. így  van, 
asszonyom ? —  és m ielőtt a hölgy válaszol
hatott volna, folytattam. —  És akkor a nagy
ságos asszony tévedésből, félálom ban, a

» » » » »
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toalettről kijövet az én szobámba jött be. És 
m ellém  bújt és velem  aludt.

Erre —  a velem  aludt, na, —  a férj felüvöl- 
tött újra, az asszonyka pedig szipogni kezdett.

— N ah át— m ondtam  a felfedezés örömé
vel hangomban —■, ez volt, vagy nem  ez volt? 
H iszen én nem  is ism erem  a kedves feleségét, 
beláthatja hát, itt nem  egy m egszervezett ran
devúról volt szó. Csak tévedésről.

És ha bevettem  az este a szokásos erős 
altatómat, akkor engem  nem  ébreszt fel m ég  
egy  világháború sem, aludtam, ezért nem  
éreztem, hogy m ellém  tetszett bújni tévedés
ből — m ondtam  az asszonyra pillantva.

Láttam, h ogy  az altató em lítése kezdte 
m egnyugtatni a férjet. A z asszonyka sem  sírt 
már, lopva hol a férjére, hol reám nézett. Mi
kor a m ély álomról beszéltem, elpirult és le
sütötte szem ét. ,

—  Tudja, uram —  fordultam a férjhez, aki 
hirtelen elhallgatott (bizonyára a megtörtént, 
nem-történt variációkat latolgatta) —> kez
dem  sajnálni, hogy altatót vettem  be. Ma este 
óvatosabb leszek: hátha m egint betéved va
laki hozzám?

Mit mondjak? Egy óra múlva hármasban 
reggeliztünk. Kiderült, egy városból valók 
vagyunk. Jókat nevettünk a történteken. Illet
v e  a m eg nem  történteken— ahogy a férj hitte 
(köztudott: a férjek tudják m eg legkésőbb, 
viszont ők hiszik el leghamarabb, hogy nem  
történt m eg, ami m égis megtörtént).

Délben aztán indultunk, mi színház, to
vább. Búcsúzni kellett új ismerőseimtől. Még 
egyszer őszinte sajnálatomat fejeztem ki a 
tévedésért, elnézést kértem a bosszúságért, 
amit akaratlanul okoztam a családnak. És mé
lyen meghajoltam a nagyságosasszony előtt.

ő  bájosan, immár m osolyogva nyújtotta 
kezét a búcsúzásra. M egcsókoltam  udvaria
san a felém  nyújtott kezét, egy másodpercre 
a hölgy  szem ébe néztem  —  sejted miért, 
nem? Egy papírdarabot csúsztatott a kezem 
be... Gyorsan elfordultam, nem  is vett észre 
sem m it a férj, hál' Istennek.

Te, tudod m i volt a papírra írva? Persze 
hogy tudod. A  hölgy neve, címe. És a telefon
száma. A láhúzva pirossal. Háromszor... Há
romszor... m int az éjszaka... Érted?

Hát íg y  történt. És m ég szidja valaki a 
költészetet. A  romantikát. A m i m egterem  
m ég a panell-szállodában is, nem csak a r e p  
kénnyel befuttatott kastélyokban.

Ha érdekel a dolog —  évekig boldogok  
voltunk. Titokban persze, és talán ezért ma
radtunk boldogok, mert titokban voltunk  
azok. D e ettől szám ítva, ha elutaztam a szín
házzal, m indig továbbra is reménykedve a 
tévedésben, nyitva hagytam  a szobám ajta
ját... Mert ugye, m it lehet tudni? De soha nem  
volt többé szerencsém. Kétszer nem  fordul 
elő ugyanaz — mondják a latinok. Sajnos, 
igazuk van.

FÉLSZONETTEK 
ÚJ ÉV VAN
Új év van, szakad, hull a hó, 
a táj, akár egy nagyszünet, 
mint utolsó papírhajó 
ringat, de végül elsüllyed,

lázálmokba, fehér ingbe, 
hazavisz, mint kihunyt tüzet... 
A  semmibe... A semmibe.

FEHÉR MÁR
Fehér már minden, tiszta lap, 
melyen párák, lidérc-ködök, 
békék és átkok ringanak, 
mint kihűlt szerelem fölött

árnyék nélkül a kék sólyom.
Társtalan vagyok. Szomjazom.
Akár a hóra hullt korom.

BEB ORÍT MINDENT
Beborít mindent, múltat és jelent, 
kifagyott vetést, gazzal ölt mezőt, 
falut és várost, kirabolt erdőt 
tisztít meg a hó, ringat és eltemet,

szemfedőként remeg a csönd előtt, 
akár a vérrel megszegett rozskenyér.
Csak a néma gyász marad. A z alá beférsz.

DÉR,, ZÚZMARA
Dér, zúzmara, hó és fehér magány, 
mintha gyermeklány átkozódna, szülne, 
rongyai roncsát lihegi az űrbe, 
megőrül lassan, ködbe hull a táj —

a bevégzetlen posztmodem regény, 
melyet megszenvedni, megírni már 
nincsen se vágy, se álom, se remény...

KILYUKAD
Kilyukad fölöttem, kilyukadt az ég.
Akár egy patkányodú, háborog a Hold. 
Arcom a Földön, mint koponyán a lék.
A  Napnak árnyéka, sötét foltja volt.

Sivatag pohara. Hozzátok hát a bort. 
Kiiszom még egyszer minden gyalázatot. 
Mielőtt rámszórják a földet, égi port.

ÜRES KANCSÓ
Üres kancsó és összetört pohár, 
havazás emlékműve, részeg csönd vagyok, 
anyám. Rámhull a másnap, mint kopár 
nagyerdő, hol megpattan egy üvegcimbalom...

Már csak a bor szeret. Hideg van. Meghalok. 
Néma harangok lettünk, cimborák.
Miénk a rettenet. Velünk a borzalom.

RÉSZEG TRIÓIÉIT
türkizzöld lovak ügetnek felém 
a gyalázat asztalán hómezőn 
hol keserű pohár és bor-remény 
vörös kancákon jönnek énfelém 
meg-megújulón soha-nincs elveszőn 
Isten szólít én vagyok és nem én 
a pusztulás asztalán hómezőn 
fekete lovak ügetnek felém

TE MIÉRT?
Menekül riadtan a gyönge őzcsapat, 
áttörik a cserjést az árva gímek is, 
mikor az erdőt ellepik a dúvadak, 
kiesebb ligetekbe húz a tengelic, 
rigó, nyírfajd, hóbagoly, gerle, vadgalamb 
fölszáll, mert fészkét szétverik, elszalad, 
mi él, más hazát keres... Te miért maradsz?

Csíkszereda, 1994 január.

Vincefi Sándor szobra
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SÁNTHA ATTILA 
MÜNCHHAUSEN,
A Z ÖREG
Aztán Münchhausen öreg lett, 
megvénült reggelről estére, 
kint, miközben vadászott, 
az afrikai rengetegben.

Panaszolta hát kártyajáték közben:
"Elhagysz most, Isten, karom gyenge, 
s a gazellával nem kelek versenyre.
Hiába, hiába, hogy a Mindent megmentettem, 
most erőm fogytán kiáltok hozzád, 
habár itt ülsz velem szemben.
Lábammal mi lesz? S karomból 
az erőm merre? Ki lesz, ki a világot 
hajától fogva kirántsa, 
mint egy tojást, a mocsárból ebédre? "

Komótosan Isten a füstöt kifújta:
"Hát figyelj, Münchhausen, te öreg!
A jövőn te csak ne aggódj, 
új faj jön majd, mely ésszel hódít, 
s nem testi erővel, s aztán egy újabb, 
mely testtel, s nem ésszel, 
s újabb, mely ésszel s nem testtel.

Hogy hogyan van, nem tudom, ha érted —  
meghalsz, s nem élek én sem."
S összeborult a két jó öreg.

ifgwaMdgj

MIT TETTÉL ÉRTEM?
Egyszer aztán az Irodalom ráköszönt, 
s mint már szokás, nosza, egy kupa bort. 
Szólt a nagy öreg: "Most, hogy itt vagyok, 
mondd, mit tettél értem,

Münchhausen, mondd!"

"Volt egy-két nagy szerelmem, 
szerettem őket erőmhez mérten, 
esténként a fűbe néha ledőltem 
s szívtam a szénaillatot.

De legnagyobb szerelmem az isten, 
akit teremtettem s megteremtett, 
vártam, hogy 6 engem szeressen, 
mókáztam, hogy nevettessem, 
gúnyoltam, hogy érdeknek ne vegye, 
belé mostam néha a lábam, 
s szerettem őt, mikor nem látta.
Szerettem, mikor a sivatagban jártam, 
szerettem, mikor nem is jártam, 
szerettem nyakig a mocsárban, 
s szerettem, mikor meghalt, 
és én válaszra vártam.

Egyszóval, éltem s élék, 
akárhol nőben, fűben, fában, 
szeretve, s nem akárhogy".

"S az irodalom, mit tettél érte, mondd!"

"Gúnyoltam s a fejem tetejére álltam.
De úgy általában, csak ültem 
s szívtam a szénaillatot."

"De az irodalom, mondd!"

Ám Münchhausen nem felelt, 
belemosta lábát az irodalomba 
s lassan, komótosan elballagott.

KELEMEN HUNOR 
SZÍVKRÉM ÉJSZAKÁRA
szívkrémmel dörzsölöm az arcom 
játST&m egy lehangolt zongorán 
várok ismét ősz lett motyogom 
már megint nem keltem korán 
lekésni mindenről maradni 
lesben mohaszőnyeget szőni 
lassú ütemben és kérni vagy 
inkább valamit mégis adni 
kellene döntetlen véget ér a 
nap minthacsak tegnap mintha 
holnap motyogom olyan éra 
ez hogy bárki lehetne inka 
a káoszból bármi születhet 
zongorában alszik az angyal 
szívkrémmel dörzsölöm be arcom 
s játszom de már egy másik hanggal

SZÉLTANGÓZÓ BOHÓC
a kakukkos óráról mesélek 
és kaukázusról évek óta 
széltangózó bohócokról akik 
számára a mindenség a kvóta

időnként barbár vagyok időnként 
görög és néha megvénült inka 
szavakkal babráló öreg futár 
akinél mindig van toll és tinta

azték arcomat rég elfeledték 
sumér múltamban már nincs több vigasz 
az egyiptomi fáraólányról 
szóló mese sohasem volt igaz

kétségek között kelve motyogok 
mert rámömlik minden bizonytalan 
a kereket könnyen megpörgetem 
holnap hajnalig ismét súlytalan

a kakukkos óra bennem ketyeg 
hallgatom hát hosszú évek óta 
egy széltangózó bohóc akinek 
már csak a semmiből jutott kvóta

LÁSZLÓ NOÉMI 
TÖRVÉNY
Ha törvényt szabsz, én tisztelem, tudod. 
Előbb-utóbb te mégis megszeged: 
a levelet, virágot pusztítod, 
melengeted a törzset, gyökeret.

A  föld felett delejfény imbolyog, 
bóklászol alvó, kopár kerteken; 
a föld alatt az ébredés szuszog, 
beoltott ágon vadgyümölcs terem;

pokol ölel (a kínon túli éden), 
könnyel becéz, gyönyörrel megsebez —  
keringünk tűznek, víznek bűvkörében, 
az összeilleszt, elválaszt emez.

UTAK FOGÓCSKA
Kutak vize zavaros, mezők ködben áznak, 
tóvidéken súlytalan fénylények cikáznak. 
Hallgatag az éjszaka, mozdulatlan állja, 
borz haját a nyurga szél amint megcibálja

Fellegőrző hold alatt álmodó utak 
látomással szédítik koptatójukat: 
lenge lányok tánca nő, füvek fuvoláznak, 
egyre izznak lebbenő fátylai a táncnak;

távol ágak sűrűje kerengősbe fog, 
sásbölcsőből sárga tűz lángja fellobog, 
ám mire az utazó beleillene, 
összecsap a kép előtt füstnek függönye.

ö <^QO^OCVQX3ö<Q>OG>^3í

Volt-e madarad füstszínú, 
apró, tenyérben szundító? 
Voltál-e mohavár terén 
virágharangot kongató? 
Zártál-e tölgylevél alatt, 
honnan a cincér megszökött, 
vigyáztad-e az őszikiét 
amíg lilába öZfözöíí? 
láttad-e álmos arcodat 
harmattócsában ringani, 
sejtetted-e, hogy mit akart 
a hold a naptól hallani, 
miért kergette hasztalan 
háromszázhárom éjen át 
e nyugtalan, fehér kohold 
az égi tűz titoknokát?



SEM-interjú
Ki vagy Te,
György Attila?
— Ha erre a kérdésre válaszolni 

tudnék, akkor valószínűleg az már 
nem én lennék. Szinte kísért a gondo
lat, hogy nagy Én-t újak: részben sze
rénytelenségből, részben azért, mert 
az ismeretlen, a "titokzatos" mindig is 
fontosabb volt — és most is az — szá
momra, mint a megismert, mondjuk 
azt, hogy "valóság". Tény, hogy egye
lőre pontosan ez az énkeresés az, ami 
a leginkább körülhatárol-meghatároz.

— Mégis magadról, a "valóságos
ról" a száraz, életrajzi tényeket ho
gyan összegezhetnéd?

— Na jó, hát akkor szálljunk le a 
földre. Szóval: '71 augusztusában szü
lettem (Napóleonnal egy napon és egy 
órában), "echte" gyímesi csángó gye
rekként. Kilenc éve Csíkszeredában 
élek, m ondhatni szerencsémre, 
ugyánis ez a város teljesen kielégíti az 
abszurd és groteszk iránti mindenigé- 

Tiyemet. Tavaly november óta az egy
re hosszabb szünetekkel megjelenő 
(gyakorló-haldokló) Ifi Fórumot, azaz 
IF-et szerkesztgetem váltakozó siker
rel. Közben meg minden lehetséges 
kihívást elfogadva megpróbálok min
denhol, és elsősorban önmagam előtt 
bizonyítani — még akkor is, ha ez 
néha "csak" pótcselekvésekre szorít
kozik. Egyéb tények? Nem tudom, ü- 
letve nem szívesen veszek tudomást 

Tóluk. Ez van, s ez néha szinte túl sok 
is.

— Ha már említetted "gyímesi 
csángóságodat", amit akár — a mai 
konjunktúrában — meg is lovagol
hatnál, s azt is, hogy az EF-et szer
keszted (ennek ellenére?) és nem, 
mondjuk, a Csángó Újságot Sepsi- 
szentgyörgyön: mindezeket össze
vetve, m it'je len t Neked ez az 
"eredet"?

— Arról, hogy mit lovagolhatnék 
meg, és mit nem, csak annyit, hogy 
mindmostanáig egyetlen alkalommal 
próbálkoztam ezen tevékenységgel 
egy  hús-vér lovon, és akkor is igen 
gyorsan jelentkeztek a tengeribeteg
ség tünetei. De komolyan, számomra 
ez a gyímesi eredet mindössze egy 
genetikai kódot jelent (esetleg), sem
miképpen sem valamiféle társadalmi 
tőkét vagy hátrányt. Hogy törté
netesen az IF-et szerkesztem, abban 
"olyan ártatlan vagyok, mint az izé". 
Viszont az most már bizonyos, hogy 
az IF érzelmi-, szakmai-, és egyáltalán 
mindenfajta téren életemnek egy na
gyon fontos része. Fontosabb, mint az 
eredet Egy csángó közmondás sze
rint a barátait megválogatja az ember, 
míg a rokonokat odab...k mellé. Na, 
valahogy így állok én is az IF-el meg a 
csángóságommal. Az egyiken tudok 
alakítani, változtatni, a másikon nem. 
Az egyikben otthon érzem magam, a 
másikba pedig jó hazamenni.

— A szerkesztésbe, a főszerkesz
tői székbe ártatlanul csöppentél be
le, és — ha jól értettem — otthon 
érzed magad. De hogyan áll ez az 
írással, és hát — ez kikerülhetetlen 
—: az irodalommal?

— Itt előbb pontosítanék: nem a 
főszerkesztői székben, az IF-nél álta
lában érzem otthon magam. A pofo
nokkal és a fenékben!gásokkal együtt, 
mert az, ugye, a családhoz tartozik, és 
a családban marad. Az írással már va
lamivel bonyolultabb a helyzet. Mert
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az, mégha intim is, mégsem magán
ügy. Mármost én elsősorban, szeren
csére vagy sajnos, de újságíró vagyok 
— annak ellenére hogy valamikor szé
pírói törekvésekkel indultam. Vala
hogy ki-, illetve besiklottam erre a 
pályára, és ez jó is így. Ez viszont ak
kor annyira meglepett engem is, hogy 
jó ideig a szépirodalommal való kap
csolatom kizárólag az olvasásra szo
rítkozott. Közben meg, legalábbis 
eleinte, valósággal ontottam a jobb- 
rosszabb újságcikkeket, riportokat... 
Aztán lassan, a rutinnal együtt telítőd
tem az újságírással, s valószínűleg en
nek ellensúlyozására vetemedtem 
arra, hogy időnként a teljes szubjekti
vitást, saját belső szubjektivitásomat 
szólaltassam meg. Ez pedig, ugye, 
már csak íróként vagy költőként lehet
séges. Lehet, ehhez még hiányzik be
lőlem egy jó adag isteni perverzitás, 
de hát ez a szubjektivitás az érték
ítéletemre is kiterjed. Imi pedig, bár
milyen hülyén hangzik, teljesen 
ösztönösen írok, sokszor azt sem tu
dom, mi sül ki belőle. Na ez aztán 
vagy megy a fenébe, vagy átdolgo
zom néhányszor, aztán megverege
tem a saját vállam, hogy ez igen, ez 
szép volt. Vagy nem. S azt hiszem, 
éppen ennek az "újságírói ellenreflex
nek" köszönhetem, hogy jobbára az 
elvont témákhoz vonzódom. Egy 
nimfáról vagy Tutenkhámen szelle
méről még lehet, sikerül egy novellát 
írnom, egy széklábról viszont legfen- 
nebb egy tanulmányt. Különben is az 
irodalom, az irodalom, az irodalom. 
Elég? .

—Úgy értsem, hogy mindenek fö
lö tti

— Egy nagyon régi bölcsesség:
"Ami fent van, mint ami lent,
Ami lent van, mint ami fent."

— Egy kezdő írónak (hogy ne 
használjam a toliforgatót) viszont 
nem árt (még ha erre azt mondanád, 
hogy nem is sokat használ) a vissza
jelzés, a szakmai vállveregetés.^ Új
ságíróként megkaptad a MŰRE 
nívódíját De mit mondhatsz el az 
irodalmi kísérleteidről? Hogy a kö
zepébe vágjak: itt mit tudsz felmu
tatni?

— Felmutatni? Egészen pontosan 
a jobb mellső praclimnak a két ujját. 
Értsd úgy, hogy most jelentkezem. 
Hogy aztán a "feleltetésen" megbu- 
kok, vagy kitűnőt kapok, az már nem 
az én dolgom. Valahol be kell lépni, 
létezik egy kiindulópont. S ha mosta- 
nig, képletesen szólva, kopogás he
lyett betörtem az ajtót, hát most hadd 
próbálkozzak illedelmesen. Ami

egyébként nem az erős odalam. A fő 
ütőkártyám az, hogy személyi hiúsá
gomat már sikerült kielégítenem más 
területeken, így görcsök nélkül léphe
tek a "megmérettetés" elé. Vagy elfo
gadnak, vagy nem. Vagy kioktatnak. 
Ez pedig, gondolom, ha továbbra is 
lépten-nyomon fajtalankodom a mú
zsámmal, előbb-utóbb kiderül. Minél 
hamarább, annál jobb.

— "Vidékiként", Csíkszeredá
ban élve mennyiben sikerülhet egy 
ottani írogató embernek az irodalom 
vérkeringésében maradni? Milyen 
nehézségei vannak (vagy lehetnek), 
amelyek — teszem azt — fel sem me
rülnek egy kolozsvári, marosvásár
helyi (Budapestről nem is beszélve) 
fiatal író esetében?

— Nem hiszem, vagy legalábbis 
én nem érzem, hogy ebből adódóan 
külön problémáink lennének. Aho
gyan én látom a dolgokat, teljesen 
mindegy, hogy ebbe a bizonyos vérke
ringésbe milyen ponton kapcsoló
dunk. Mint ahogyan az sem egészen 
világos, hol is van az a "szív". S egy idő 
után amúgyis elkap a sodrás. Az biz
tos, hogy nagyon fontos a visszajelzés, 
megbeszélni, megvitatni egymás mű
veit, a vüág sorát; azonban ha ott hely
ben adott egy ilyen kör, akkor a 
földrajzi hely teljesen mellékes. Csík
szeredában pedig, állítom, jelenleg 
van pár olyan ígéretes ember, aki biz
tosítja ezt a szellemi tréninget. Meg 
aztán bizonyos esetekben a "vidék" 
kifejezetten előnyös is lehet; mondjuk, 
éppen a "zárt tér" miatt hamarább ta
lálkozhatsz önmagaddal.

— "Problémáinkról" és "egy 
kör"-ről, vagyis pár ígéretes ember
ről beszélsz. Pontosítsunk: kikre 
gondolsz?

— Na igen. Hát gondoltam itt pl. 
Molnár Vilmosra vagy Simon Attilára, 
aki csak úgy hirtelen fölbukkant vala
honnan, s azóta is gyalázatosán jó ver
seket ír. A "nagyobbak" közül ott van 
Ferenczes István, akinek sokszor a 
puszta jelenléte is használ. Meg van 
egy bizonyos művészvilág: zenészek, 
képzőművészek, tehetséges emberek. 
Azt hiszem, most már végre Csíksze
redán a sor, hogy némi hullámokat 
verjen ebben a számunkra tengernyi 
pocsolyában. Jó, visszavonom: nem 
pocsolya... De mindenképp állóvíz.

— Reméljük együtt, hogy a 
"hullámverés" előbb-utóbb bejön, 
és azt is, hogy a sűrűből majd fel
tűnnek az arra érdemesek. De azt 
megkérdezném — elég szemtele
nül — hogy ti  ezért tesztek-e vala
mit, avagy mit tesztek a pocsolya 
ellen?

— Itt álljunk csak meg egy szóra.

Sárosi Csaba grafikája

Én a pocsolya szót nem föltétlenül ne
gatív értelemben használtam. Ha va
lakiben megvan a hajlam a "disznól- 
kodásra", vagyis időnként fel-felrúgja 
a konvenciókat, akkor néha határo
zottan jólesik visszabújni és betaka
rózni az iszapba. Egy pocsolyának 
pedig nemcsak ellen lehet termi: le is 
lehet szűrni, meg is lehet tisztítani. 
Hogy mit teszünk ennek érdekében? 
A többiek nevében nem beszélhetek, 
magamról pedig mondjuk azt: nincs 
stratégiám, s ez a jó benne, mert így 
nem tudok lemerevedni, korlátok kö
zé szorulni. Aztán meg: a világ-, vagy 
akár pocsolyamegváltás ügye annyira 
devalválódott, hogy ezt, legalábbis in
duláskor, értelmes ember nem hirdeti 
meg személyes programként. Hülye
ség is lenne figyelmeztetni a— külön- 
ben lehet, hogy nem is létező — 
ellenséget.

— így van: ha a pocsolyát valaki 
leszűri, megtisztítja, akkor érte tesz, 
nem ellene, azonban — úgy érzem — 
nemcsak a pocsolyamegváltás ügye, 
hanem, ha jól megnézzük, a korlá
tok, a konvenciók felrúgása is 
ugyanúgy devalválódott. De ha már 
itt tartunk, nézzük meg, mit is tartasz 
(tartunk) mi konvencióknak, korlá
toknak?

— Látod, ezzel megfogtál. Én 
alapvetően előítéletekkel terhes, kon
zervatív fiatalként szeretek tetszeleg
ni. A konvenciókat pedig nagyon 
fontosnak tartom. Van, aminek neki
ugrani, amin áttörni, ami ellen ’lázad
ni" (-utálatos egy szó-), és aztán ezek 
után van, ahová visszasorolni, amibe 
kapaszkodni.

Akár az előbb, itt sem szeretnék 
általánosítani. Számomra a konvenció 
mindenkor egy és ugyanaz, és itt csak 
a lexikális meghatározással szolgál
hatnék. Az adott, mindenkori pilla
natban bevett forma. Ami, mellé
kesen, örökérvényű. De most hadd ne 
okoskodjunk errőL Én például előíté
lettel viseltetek a formabontás iránt is
— még ha ezt magam is művelem — 
mert ezt a hiányos tudás leplezése
ként fogom föl. Nem ismerem a tech
nikát, hát pótolom ötlettel. S még 
eredeti is vagyok, ugye.

A korlátok? Elsősorban saját ma
gam korlátái, ha ezeket sikerül — 
márpedig sikerül — széttörni, más 
már igazából nem is létezik.

— Megtörténik, hogy az interjú- 
készítő (is) elérzékenyül, s azt érzi, 
hogy már-már elfolyik a tolla, bár 
igazából most lendültünk bele és 
szívesen folytatnám a beszélgetést 
(főleg ilyen kiváló sörök társaságá
ban). De, felrúgva mindenféle ha
gyományt és koncepciót, arra kérlek, 
fejezd be Te ezt a nem is, (SEM) in
terjút egy húszárvágással, úgy, hogy 
terveidről is szóljál valamit, s hogy 
egy kicsit ez — ehhez ragaszkodnék
— Múmiásra is kerekedjék (felkiál
tó jel)!

— Mindennemű sörök folytatásá
nak lelkes híve vagyok a továbbiak
ban is. Amúgy, a terveimről? Erről 
nem szívesen. Elsősorban azért, mert 
azok az enyémek. Másodsorban: sze
rénytelenségem tiltja, hogy most itt 
szerénykedni kezdjek. Harmadszor 
nincs, csak Én vagyok, — a kísértés
nek engedve végül, nagybetűvel.

— Erre mondhatnánk —parafra- 
zálva —, hogy Maga mire szerény(te- 
len) fiatalember?

Kérdezett 
FEKETE VINCE
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YIN
—  Boldog vagy?
Fehér tollas nyílvesszőként röppent fel a 

kérdés, újra és újra makacs következetesség
gel osztva két egyenlő részre a közöttünk  
heyerő csendet; m onoton suhogással szálltak 
föl a szavak, m int a buddhista íjászat könyör
telen nyilai, célzás nélkül, a biztos találat ki
m ondhatatlan  b izonyosságában, aztán az 
utolsónak hitt kérdés is  leröppent az ajkak 
húrjáról; rám m osolygott és bort öntött a 
plasztikpoharakba —  a történés tudata kira
gadott a kérdések hajszálkeresztjéből, röptűk 
belefulladt, kapálózás nélkül merült el a csen
des csobogásban, csak a forma, a tartalom 
nélküli szó  érintett és rutinosan, beidegző- 
dött önvédelm i ösztönnel vágtam rá a vá
laszt, b iztos kézzel fércelve össze a szét
hasított csendet:

—  Nem .
Színpadias gesztussa l rándultak össze  

szem öldökei; sose tudtam, talán nem  is akar
tam szürkevizű szem ébe nézni, így  inkább 
széles, izm os vállán csúsztattam le tekintete
met, egészen az ígéretes keblek dombjáig —  
a túlságosan is bő pulóver szemérmetlenül 
kihívó m ódon hangsúlyozta kerekségüket, 
tovább, tovább, derékon alul a szűk nadrág 
parázna gondolatokat táviratozott lustán  
m ozduló fantáziámnak, —  ez van, gondol
tam — aztán...

A  poharak szinte szinkronban koppantak 
a földön, testünk is egyszerre m ozdult, csak 
az én m ozdulatom  törött m eg félúton szelíd  
erőszakosságán. Talán jobb is így, törődtem  
bele, tapasztalt, lassú, már-már kínosan gyen
géd  m ozdulatokkal vetkőztetett, mintha saját 
testét becézné, már itt sem  vagyok, akartam 
m ondani, de ekkor már késő volt; az "alleg
retto" rövidebbre sikerült, mint azt valaha is 
gondoltam  volna, mindazonáltal jobbra is, 
aztán már csak a lusta, macskaszerű simoga- 
tások maradtak, jobbára csak a kezek mecha
nikus, dédelgető rabszolgamunkája, m íg én 
valahol pszichedelikus látomásokra emlé
keztető plüssállatkák közé süllyedve nyúj
tózkodtam. Ekkor, azt hiszem , ekkor ült fel és 
szögezte nekem  ism ét a kérdést változatlan 
hangsúllyal:

—  Boldog vagy?
A  kérdés hajamtól fogva rántott, repített 

vissza m esevilágom  puha tengeréből, inge
rültségem  hullám ai magasra csapva törtek 
m eg a védtelen, csillanó csípőn — a m eztelen  
támadó m indig  áldozattá szelídül — , hogy  
gyen géd  korholássá csendesedve emeljem  
pajzsként válaszom:

—  Nem .
A nyáskodó m ozdulattal ingatta fejét és 

tapasztotta számra kezét, h idegvizes cseber
ként zúdítva rám rég eltemetett gyerm ekko
rom  sa r o k b a sz o r ító  e m lé k e it;  tu d ta m , 
éreztem, ez volt az övön aluli ütés, aminek 
kábulatában csak az ösztönös tudás szalma
szálába lehet m egkapaszkodni ki-kihagyó lé 
legzettel, h iszen már akkor csak az jelent
hetett biztos m enedéket, a nagyok, a felnőt
tek, az istenek könyörtelen védelm ét, amit 
annyi időn át kerestem tudatalatti vándorlá
saimban, m egannyi nőben, gondosan mére
getve m inden elejtett szavukat, kivétel nélkül 
m indegyiket pihekönnyűnek találva...

És akkor beszélni kezdett, halkan, higgad
tan, a halhatatlanok iróniájával, a beavatottak 
fölényével színezve a szavakat, és beszélt az 
életről, a halálról, Istenről, emberekről, férfi

akról és nőkről, a világról, fényről és sötétség
ről, vidám  gyíkocskákról és öntelt békákról; 
a szavak p ed ig  csak hullottak súlyosan kop- 
panva a tudatom m élyén ottfelejtett értékmé
rő serpenyőjében, egy  idő után arra gondol
tam, ő az, tényleg O az, igazibb már nem is 
lehetne, ami persze nem  jelenti azt, hogy övé 
lenne a végső győzelem; ettől ismét boldog  
m egnyugvásba merültem alá, s mintha csak 
m egérezte volna, ú gy  hallgatott el a kellő 
pillanatban, kecses m ozdulattal lépve ki a 
szavak közül...

M indössze pár évszázad telhetett el az 
időtlen csöndben, épp gom bszem ű varjak te
lepedtek az ágyam mellett bólogató piros 
sapkás télapók vállára, amikor ism ét m egszó
lalt, lágyan, behízelgőn:

GYÖRGY ATTILA 
KARCOLATAI

— Boldog vagy?
Éber le tte m , e lő v ig y á z a to s ;  k r is

tálytisztán, pengeélesen körvonalazódott e- 
lőttem  a veszély : tudtam , m inden id eg 
szálammal éreztem, hogy kezdetét vette a 
harc, kíméletlenül, utolsó vérig. Vérbefagyott 
gladiátorok emelték intő ujjúkat, elmúlt, elfe
ledett ismeretanyagok, m egvetett világnéze
tek, h o sszú  szakállas k lasszikusok  sora
koztak föl szabályos csatarendben a hátam  
m ögé a hivatásos harcosok nyugalm ával. 
Visszanéztem, s a résen álló öngyilkos nyu
galmával vettem  föl az újonnan előm be do
bott kesztyűt:

—  Nem.
Riadtan, kissé hitetlenkedve ízlelgette a 

választ, m eglepődve észlelte, mennyire ki
számítható vagyok, leheletnyi remegés futott 
át rajta, hiszen ezáltal azt is tisztán látta, hogy  
nehezebb, kegyetlenebb lesz a harc, az im pro
vizálás fegyvere kicsorbul a hideg, szikrázó 
következetesség, az előrelátható érvelés vért
jén; ránéztem , diadalittas bizonyossággal 
éreztem a mámorító győzelem  előszelét, sze
membe nézett és látszott, ő is tudja, hát ka
romba görbülő ujjakkal kapaszkodott vál- 
lam ba, fé le lm etes riadalom m al bújt m eg  
kulcscsontom m ögött, a fuldoklók, a veszte
sek utolsó erőfeszítésével suttogva helyezve  
trónusom elé a két szót

— Boldog vagy.
— ... Igen.
Iszonyatos m élységekbe zuhantam a ha

talom csúcsáról, feketén gom olygó viharfel
hők űztek távoli, biztonságos m enedékhely  
felé, m íg ő diadalmasan nevetve ágaskodott 
fölém, piciből nagyobbra, nagyobból védel
m ezőbe, védelm ezőből óriásiba, óriásiból el
rettentőbe, széd ü letesb e, és m ég  m indig  
egyre nagyobb, kimondhatatlan nagy, ami
lyen nagy csak a győztes lehet, mert kezdettől 
fogva tudta, érezte, hogy nem kell övé legyen; 
—  hisz ő maga a győzelem , csak ő  lehet a 
kezdet és a vég, övé a hatalom, a nem iség  
iszonyatos, hátborzongató hatalma, az életre- 
keltés misztériuma, a törékenység fegyvere, 
am ely előtt az ütésre emelt kéz is simogatássá 
fajul, mert ő az, ő...

ő ,  az Asszony.

fíRÉNV

"E VILÁGON 
H A  ÜTSZ  
TANYÁT..."
A z első m eglehetősen könnyen végezte. 

Jóformán rá sem  eszm élt, m i történik vele, 
érthetetlen csodálkozással nézte, amint fél 
lábától jó erősen a fenyőfa törzséhez kötö
zik. A  gyanú csak akkor ébredt fel benne, 
amikor a másik fenyő hegyét is kezdték  
lefele hajlítani. A hitetlenkedéssel vegyes 
rémület m indössze pár percet tartott: a fel
rugózó, fiatal fenyő úgy tépte ketté, hogy  
m ég egy végső halálsikolyra sem  futotta 
idejéből.

A  másodikat nem sokkal ezután kapták 
el. Klasszikus m ódon végezte, egyszerűen  
keresztre feszítették. Haláltusája alig egy  
napot tartott, a tűző nap és a v íz  hiánya se
gítségére sietett. N em  tartozott a leglátvá
nyosabb kivégzések közé; unalm as volt, s 
ezen m ég az sem segített, hogy időnként 
fel-felpiszkálták a sűrűn rátörő ájulási roha
mokból.

A harmadik keletre indult, d e az első, 
útbaeső városban őt is elérte végzete. Egy, 
alig kétszer két méteres, embermagasságú  
ólomtartályba állították, s a rá váró kínokat 
csak akkor tudatosította magában, mikor 
már nyakáig ért a víz. Tovább nem is töltöt
ték, s ném i tanácskozás után ú gy  határoz
tak, piócákat sem  tesznek a vízbe. A má
sodik napnyugta után egyre többször csuk
lóit össze, de m űködő életösztöne m ind
annyiszor talpra rúgta. Utolsó óráiban már 
percenként, félpercenként rogyott össze; s 
bár a reményt, hogy kegyelm et kap, m ind
végig  megőrizte, a felkelő nap sugarai már- 
csak a csendes, sima vizet találták fölötte.

A  negyedik szinte véletlenszerűen, de  
annál kínosabban, lelte halálát. Ü ldözői elől 
m enekülve esett bele a gödörbe, s a zuhanás 
ijedtségétől szinte nem  is  érezte a testébe 
hatoló sok m illió, apró tüskét. A  későbbiek
ben annál inkább. Ä  gödör alján többméter
nyi vastagságban állott a sűrű, tüske- és 
k a k tu sz-h a lm a z, m inden  m ozdulatára  
újabb- és újabb szúrással válaszolva. Rövid  
időn belül már egészen beborították a tüs
kék, egyre lennebb süllyedt —  az érkező 
üldözők már csak a hullám zó növénytöm e
get láthatták. N em  volt türelmük kivárni a 
végét: a gödör m ég hosszú ideig visszhan
gozta az áldozat utolsó hörgéseit.

A z  ötödik a levegőb en  végezte. Leg
alábbis testének jórésze. Kínzóinak ezúttal 
egyszerű dolguk volt, csupán a folyón át
ívelő hídról kellett lelógatniuk egy  erős, 
szakadásbiztos kötélen. Ä  többi már a kro
kodilok munkáját képezte, a m egsebzett 
lábból csepegő vér hamarosan oda vonzotta 
őket. A félméteres "táv" a víz tükrétől, a 
talpakig éppen elegendőnek bizonyult ah
hoz, hogy "eredményesen" kapkodjanak 
utána. A  jobb lábon közel félórát csüngött 
egy  jól megtermett krokodilus, am íg aztán 
sikerült leszakítania. Derékon felül már 
többé nem  érhették el, csak a lecsüngő bel
sőségekben reménykedhettek.

A  hatodik öngyilkos le tt  Egy óvatlan pil
lanatban sikerült beledőlnie a kínzáshoz e- 
lőkészített, vörösre hevített nyársba.

A  "hetedik" te m agad légy!"
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szerkeszti: K. JAKAB ANTALszöveggyűj temény
OVIDIUS
Ovidius Naso, Publius (Sulmo, Kr. e. 43. 3. 

20. — Tomi, helyén ma Konstanca, Kr. u. 17. 
vagy 18.) római költő; azoknak a művelt körök
nek a kedvence, amelyek fenntartásokkal fo
gadják Augustus szólamait az új aranykorról, 
az örök békéről, a dicső római múltról s az ősi 
erényekről; munkássága a római elégia első 
klasszikusaihoz, Tibullushoz és Propertiushoz 
kapcsolódik; szembefordul a vergiliusi és rész
ben a horatiusi irodalomeszménnyel: főként a 
magánéletet, ezen belül a szerelmet énekli meg 
pompázatos, néhol túléretté finomított képek
ben, páratlan játékossággal, hajlékonysággal, 
egyben pontossággal művelve csaknem egye
düli versmértékét, a disztichont. Lovagrendi 
családból ered. Fiatalon Rómába küldik, hogy 
a szónokiskola elvégzése után apja kívánsága 
szerint közhivatalnoki pályára lépjen. Hamaro
san kiviláglik azonban, amit ő maga már gyer
mekkorától világosan látott: csak a költészethez 
van hajlama. Gondtalan életet él a köztársaság 
letűnésének véres zűrzavarai múltán megálla
podott és császársággá alakult birodalom fővá
rosában, bejáratos a legfelső réteg irodalmi 
központjaiba és Augustus udvarába is, de a 
császár politikai és morális elképzeléseinek 
hangot adó Maecenas-körön kívül marad. Ké
sőbb kegyvesztett lesz, Augustus Kr. u. 8-ban a 
"carmen et error" (vers és eltévelyedés) szándé
kosan homályos vádjával kiutasítja Rómából, 
Tomit jelölve ki számára tartózkodási helyül. 
Az "eltévelyedésről" csak annyit tudunk, hogy 
Ovidius akaratlanul tanúja volt valaminek, s 
ezzel magára haragította a császárt, a "vers" 
pedig nem egyéb, mint az Ars amatoria (A sze
relem művészete). A száműzött költő hiába ese
dezik  kegyelem ért, élete hátralevő részét 
barbár földön kell eltöltenie. Első verseskötete, 
az Amar es (Szerelmek) a Kr. e. 1 körüli rövidített 
változatában maradt ránk. Az üde érzékiségű

elégiák vonzerejéből mit sem von le, hogy ihle- 
tőjük és címzettjük: Corinna jórészt a költői 
képzelet szülötte. Hasonló a helyzet a Krisztus 
szü letése  táján keletkezett szerelm i tan
könyvvel, az Ars amatoriával: a költő nem túl 
sok tapasztalat birtokában, ám tudományos 
módszerességgel és igen szemléletesen, élveze
tesen ad tanácsokat előbb férfiaknak, majd nők
nek: hogyan lehet a szerelmet fölkelteni, izzóvá 
hevíteni és megőrizni. A mű olyan időszakban 
jelent meg, amidőn Augustus, "a haza atyja" 
már javában vívta erkölcsnemesítő hadjáratát, 
amely főképp a feslett életvitellel gyanúsított 
előkelő ifjak és nők "átnevelésére" irányult — 
ezért kovácsolnak majd vádat Ovidius ellen A 
szerelem művészetének megírásából. Második 
elégiakötete, a Heroides (Hősnők): tizennégy 
hitregei szépség (Adriadne, Medea, Briseis, 
Phaedra, Dido, Penelope stb.) panaszlevele

kedveséhez, továbbá három 'mitikus szerel
mespár (köztük Paris és Helena) levélváltása. 
Talán hogy jóvátegye ifjonti "botlásait" és el
nyerje a császár tetszését, Ovidius idő múltán 
nagyszabású vállalkozásokba fog. A főművé
nek nyilvánított hexameteres Metamorphoses 
(Átváltozások) tizenöt könyvében görög és ró
mai átalakulásmondákat dolgoz fel a világ ke
letkezésétől, Daphne, Narcissus, Philemon és 
Baucis, Orpheus és Eurydice, Pygmalion stb. 
történetén át, Julius Caesar üstökössé, azaz is
tenné válásáig (ahol is Caesar legfőbb érdemé
vé, istenülése első indokává tétetik, hogy "apja 
lett" Augustusnak). A másik terjedelmes mun
ka, a Fasti (Naptár) a római ünnepeket és ere
detüket tárgyalja naptári rendben, kiemelt 
helyen ismertetve az Áugustustól beiktatott je
les napokat meg a császár életének forduló
pontjait — újabb jeleként annak, hogy a szerző 
egyre jobban aggódik személyes sorsáért. A  
Tomiban elszenvedett megpróbáltatásokról e- 
lőbb a Tristia (Keservek), aztán az Epistulae ex 
Ponto (Pontusi levelek) c. elégiakoszorú tudó
sít. A Tristia második könyve egyetlen, Augus- 
tushoz in tézett vers, am elyben  O vid ius  
kimutatja, hogy nem követett el semmit, amivel 
áthágta volna az annak idején fennálló törvé
nyeket, és a császár szemébe vágja, hogy meg
fosztani csak hazájától, családjától és barátaitól 
tudta, költői tehetségétől és hírnevétől nem. 
Általánosságban viszont elmondható: nagy
mértékben e fogyatkozó munkakedvvel és mű
gonddal készült, de annál megrendítőbb  
sirámverseknek köszönhető, hogy az európai 
elégia azzá a borongós hangú, lemondó, a sors 
döntésébe belenyugvó lírai műfajjá vált, ami
nek ismerjük. Ovidius átmenet az aranykori 
irodalomból az ezüstkoriba. A későbbi nemze
dékek mindenekelőtt olvasmányosságáért, 
szellemességéért, nyelvi bűvészmutatványai
ért kedvelik, és — akárcsak maga magát —' 
szertelenségéért. "Nagyon is jól ismerte hibáit 
— írja róla Seneca —, de szerette őket."

AMORES
(részletek)
Nyári dél
AESTUS ERAT, MEDIAMQUE DIES EXEGERAT HORAM 
Forró nyár; fele útját járta meg a nap az égen, 

lankadt tagjaimat lágy kereoetre vetem.
Félig nyitva zsalum, miig leeresztve a függöny.

Mint mikor az erdőn lombba szűrődik a fény, 
vagy mikor eltün a nap, s halk árnyakkal jön az alkony, 

vagy mikor oszlik az éj: csöndbe dereng a szoba.
Illik az ily halk fény, ha szemérmes látogatót vársz: 

a remegő lánykát merni tanítja az árny.

íme Corinna bejő, öltözve régi tunikába;
kettős hajfonata rejti nyakának ivét: 

így mehetett hajdan nyoszolyája felé Semirámis,1 
így a hires Lais2 dús szeretői elé.

Ritka szövésű finom tunikája, nem sokat árt az: 
mégis tépte kezem, s védekezett a leány, 

védekezett a kacér, noha győzni percre se kívánt, 
s végre mohón önkényt adta p l  a diadalt.

S ó, mikor ott állott ruha nélkül előttem! alakján 
szomju szemem nem lelt egy mákulányi hibát.

Mily vállat láttam! mily dús Karokat tapogattam!
mily dagadón idomult emleje ujjam után!

S csókvert melle alatt mily tündöklő sima has nyúlt!
M ily buja, dús csípők! Mily fiatal, deli comb!

M it soroljam el egyenkint? Nem volt hiba benne, 
s minden szépségét meztelenül Ölelém.

Gondolhatnia többit!... Lankadtan pihenünk már...
Ó, csak bús nyaraim sók dele volna ilyen!

Babits M ihály fordítása

3 Híres szépségű asszír királynő. 2 Görög szépnő a Kr. e. 4. sz.-ban.

Mikor kedvese szolgálóleányát szerette
PONEND1S IN MILLE MODOS PERFECTA CAPILUS 
Szépfonatoknak ügyes kezű fodrászlánya, Cypassis, 

mátó, hogy fésüld istenek égi haját, 
ágyban-bölcs, amikor meglopom mézizü tested, 

kedves az úrnődnek, nekem a még-becsesebb, 
mondd, ki beszélte el azt, hogy az agyra szeretni hevertünk, 

s szítja Corinna dühét, hogy szive tolvaja vagy? 
Elvörösödtem? Vagy nyelvem botlása elárult?

így sejtette meg 6 rejtve lopott örömöm?
Nem magam állítottam-e, hogy ki a szolgaleánnyal 

vétkezik, annak nincs ép esze, ostoba az?

Szolgaleányért gyúltfel Achilles, és Agamemnont 
phoebusi papnőért lelte hideggel a láz.

Nem vagyok én több, mint Agamemnon és vad Achilles? 
Hogyha király tesz ilyet, mért ne tegyek magam így?

Míg haragos szeme lándzsáját rád szegte az úrnő, 
láttám, egész arcod túzbeborulva kigyúlt.

Én ellenben — hisz tudod ezt! — bölcsen megidéztem 
húségem tanúját, nagynevű, égi Venust.

Istennő, küldj langy szeleket tovaúzni szivünkből 
tiszta hazugságunk, messze a tengeren át!

Béremet add ki e munkámért, bronzbőrü Cypassis!
Édes díjamat add, töltsd velem együtt az éjt!

Mért intesz nemet, 6, hálátlan, félni minek félsz?
Egy úrnak tégy csak kedve szerint, ez elég!

Tudd, ha te ostobamód ellenkezel, én magam állok 
vádlómul s bűnöm én derítem ki magam, 

s hogy mikor és hányszor, megtudja, meg ám! dühös úrnőd, 
s hogy hogyan és mi esett, csak vonakodj, buta lányi

Orbán Ottó fordítása

Corinna rabnője.
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Harcos a sok szerető
MIUTAT OMNIS AMANS, ET HABET SU A CASTRA CUPIDO 
Harcos a sok szerető és tábora van Cupidónak}  

így van ez, Atticusom: harcos a sok szerető.
Mert az a kor, mely a harcra való, az a jó szerelemre, 

rút az öreg katona, rút az öreg szerelem.
Mert mit a had vezetője kivan a vitéz katonától, 

azt kívánja a lány: vas-szivet, ifjú erőt.
Virraszt mindkettő meg a földön hál kutyamódra, 

őrzi a büszke vezért, őrzi a lány kapuját.
Harcos sorsa az útrakelés: ha a lány ered útnak, 

ifjú szerelmese ót mindenüvé követi, 
áttör a nagy hegyeken meg a záportól dagadó víz 

árján, sűrű fehér hóban utána nyomul, 
tengeren átkel meg nem ijedve a délszaki széltől, 

nem vár csendes időt, messzeevezni valót.
Mert ki, ha nem harcos vagy hú szerető, aki túri 

éjjel a nagy hideget, súrü esőre havat?
Az gonosz dlenséghez kúszik felderitóként, 

ifjú vetélytársán tartva szemét figyel ez; 
míg ez a jégszivü nő küszöbét, az vívja a vágat, 

ajtón tőrbe emez, várkapun áttör amaz.
Alvó ellenüket katonák gyakran lerohanták, 

védtelen alvókat ölve halomra vadul.
Rhesus2 is így vesztette el ádáz, vad katonáit, 

és ti a gazdátok, foglyul esett paripák.
Férj álmát a ravasz szerető fordítja javára, 

és ha az ellenség alszik, a kardja lesújt.
Ór-csapat, éber szolgahadak közt tömi keresztül: 

ily sors vár katcmat és nyomorult szeretőt!
Kétséges Szerelem, sose biztos Harc! — kel a vert had, 

és kin nem győztek még soha, most elesik.
Az, ki henyélőknek tartotta a lágy szeretőket, 

lássa be: bátor-erős, mind ki szeretni merész 
Ölte a bánat Achillest, hogy nem rabja Briséis;

trójaiak, fel, amíg meg nem előz a görög!
Hector is Andromaché csókjával ment a csatába, 

harci sisakját így adta fejére a nő.
Cassandrát meglátva csodálta vezér Agamemnon 

s mint bacchánsnőnek3 ég fele állt a haja.
Mars meglepve viselte nehéz láncát a Kovácsnak,4 
y ismertek e mesét mind a nagy égilakók.

Én magam is henye voltam, lustálkodni születtem, 
lágyitgatta szivem ámyatadó heverő.

Hajh, de a vágy megsarkantyúzott engem, a gyávát, 
hadba hivott szava mint táborozó katonát.

Látod, ezért sietek harcolni, ha megjön az éjjel!
Hogyha tehát nem akarsz lusta maradni: szeress/

Orbán Ottó fordítása

1 Cupido: Venus fia, a vágy istensége. 2 A trójai háborúban részt 
vett trák király; Ulixes és harcostársa, Diomécles megölte, lovait elra
bolta. 3 Bacchánsnő: Bacchus bortól ittas, őrjöngő kísérője (más néven 
maenas). 4 Vulcanus, az istenek kovácsa (a Kovács) féltékenységében 
láthatatlan acélláncot erősített a Venussal leheveredett Mars fekhelyé
re.

Elég volt!
MÚLTA DIUQUE TÚLI: VITUS PATIENTIA VICTAST
Tűrtem idáig a hűtlenséged; vége, elég volt!

Szégyenteljes vágy, hagyd el örökre szivem!
Fölszabadultam már, a bilincstől megmenekedtem, 

s mit nem szégyelltem, szégyelem azt ma nagyon.
Győztem a csúfvágyon s lábbal tapodom ma szerelmed 

későn bár, de megint Öklelek én bikaként.
Tarts ki, viseld el a kínt, keserű, de javadra lehet még 

lám keserű gyógyszer hány betegen segített.
Hogy? Kit olyan sokszor kifelé taszigáltak az ajtón, 

én, szabad ember a rút porban aludtam ezért?
Hogy? Míg tudja az ég, kit öleltél, mint buta szolga 

őriztem bambán kéjre-bezárt kapudat?
Láttam, ahogy szeretőd kimerülve kijött s haza indult, 

roskadt ágyékát vitte, cipelte haza.
Ezt még elviselem, de hogy 6 is látta az arcom!... 

Ellenségeimet verje ekepp meg az ég!

Mintha nem álltam volna az oldaladon türelemmel, 
hozzád láncolt rab, férj, ki megóv, ki imád!

Hisz sikered csak a kísérőd, csak a férfi okozta, 
mind csak azért szeretett, mert irigyelte frigyünk!

Mondjam-e, hogy hűtlen nyelvvel hányszor mzudoztál, 
isteneket dühítő esküszegéseidet?

Mondjam-e, hogy lakomázva, fejeddel hány jelet adtál

Félelmetes álom
NOX ERAT ET SOMNUS LASSOS SUBM1SIT OCELLOS 
"Éjszaka volt, fáradt szememet leigázta az álom, 

s megrettent a szivem látva ilyen jelenést:

Napfénytől ragyogó dombon sűrű tölgyliget állott, 
zádszinü ágakon ült sok csudatorku madár.

Selymes fű, eleven rét zöldje virult ki alatta, 
halk csobogó patakok cseppje itatta a tájt.

Én meg a nyár erejétől a lombok alá menekedtem — 
ám a heves sugarak vad tüze ott is elért.

Egyszer csak tépdesvefüvet meg tarka virágot 
hószinü, tiszta tehén állt meg az arcom előtt; 

bőre fehérje vakítóbb volt, mint friss, puha porhó, 
mit nem rondított még el az enyhe idő; 

és vakítóbb, mint tej, mely a tálba pezsegve fehérük, 
mit telt tőgyü juhból fejt ki imént a juhász.

Egy bika volt vele — ó, az a boldog hím! —, ki követte, 
es puha lágy földön dőlt le e hím meg e nő.

S fekve, a gyomrából mind visszakivanva az ételt 
s újból megrágván azt, mit előbb megevett, 

láttam e termékenyt, erejét megtörte az álom, 
földre eresztette szarvkoronázta fejét.

Könnyű csapással a légből egy éjszin varjú suhant le, 
csúnya, rekedt hangon nyögve a fűre leült, 

s háromszor megcsípte a csőre e hoszinü állat 
testét s tépve fehér szőrt a magasba suhant.

Az habozott, de utána helyä s hímjét odahagyta 
(folyt a sötétszinü seb vére befestve szügy et!) 

és meglátva a távolban legelészni a csordát,
(ott legelésztek mind vígan a büszke bikák!) 

gyorsan lépve rohant, hogy a csordájukba vegyüljön, 
s hol dúsabb a mező, új legelőt keresett.-------

Mondd csak, bárki vagy is, te tudója az éji csodáknak, 
_ mit jósol nekem ez, hogyha az álom igaz? " 
így én; s az, ki tudója az éji csodáknak, eként szólt 

eltöprengve azon, mit neki mondtam előbb:
"Mit te az enyhet adó árnyban kikerülni akartál, 

és mit nem sikerült, hő szerelem tüze volt.
Szép szeretőd a tehén, illik rá jól a fehér szín, 

párja a büszke bika, az meg a férj: te magad.
Az, ki szügyét csőrével megcsípkedte, a varjú, 

lelket megrontó, rút banya, vén kerítő.
Hogy habozása után a tehén a bikát odahagyta: 

egymagad alszol csak hitvesi ágyatokon.
Friss sebe és a sötét vérfolt: hogy szíve parázna 

bűnöktől szennyes, megcsal, elárul a nő."
Szólt a tudós. Jég-arcomból lefutott a sebes vér, 

és betakarta szemem súrü, koromszínü éj.

Orbán Ottó fordítása

bólingatva, hogy így titkon elértse fiúd?
Azt mondták, hogy a lány beteg, erre sietve futottam; 

persze virult, épp csak várta a látogatót.
Megtört ez meg más, amiről most szóba se kezdek.
_ Fogj, aki ezt lenyeli, ostoba-vak szeretőt!
Én a hajóm fogadalmi füzérrel megkoszorúztam, 

zúghat a hullám, óv bölcs nyugalom, kikötő!
Egykor-ügyes szavaid ne fecséreld rám, hízeleghetsz, 

mert aki az voltam, nem vagyok ostoba már!

Orbán Ottó fordítása
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ARS AMATORIA
(részletek)
A női öltözék dicsérete
SED TE, CU1CUMQUE EST RETINENDAE CURA PUELLAE
Bárki legyél, haafó gondod megtartani lánykád — 

higgye, hogy elkábít téged a külseje is.
Tírusi bíbort ölt: te dicsérd csak a tírusi kelmét; 

cosi ruhában van: mondd, hogy a cosi remek!
Hogyha arany szövi át: néked 0 drágább az aranynál; 

hogyha darócot húz: tessen a durva daróc.
Könnyű kis tunikát vesz jel: "Tűz van! — kiabáld. — Tűz!" 

közben féltsd: a hideg ártani fog neki még.
Kétfelé fonja haját: te magasztala egyszerű kontyát; 

vas süti göndörré: fürtjei elragadok!
Táncol? a karjától, s ha dalol, légy részeg a hangtól, 

s félbe ha hagyná, hát onts panaszos szavakat!

Sót, ha ölelkeztek, bízd rá csak a csóknak a módját,
y bárhogy nyújt örömöt néked az éj — te örülj.
így, ha vadabb volt, mint a dühtói torz szörnyű Medúza,' 

lágy meg igazságos lesz szeretője iránt.
Csak le ne leplezzen soha 6, hogy képmutató vagy, 

arcizmodra ügyelj, el sose rontsa szavad!
Jó, ha e művészet titkos — szégyelni, ha mdyire látnak, 

és méltán veszt úgy minden időkre hitelt.

Kurcz Á gnes fordítása

Az alvilági szörnyű Görgők legfőbbike; hajában kígyók tekerőznek, 
szájából disznóagyarak merednek elő, ordítozik dühében.

A beteg kedves ápolása
SAEPE SUB AUTUMNUM, CUM FORMOSISSIMUS ANNUS 
Ósz beköszöntővel, ha az év legszebb szaka újul, 

s bíborló bortól duzzad a vérszinüfürt, 
néha hideg szél bánt, máskor megfúlsz a melegtói, 

és a csaló levegőn tested erótlenedík: 
éljen egészségben! — de mégis a lányka legyöngül, 

s ágynak aönti szegényt most a szeszélyes idő, 
jóságod s a szived csak táruljon fel előtte, 

vesd el, amit később dús-örömest learatsz.
Csúnya betegségtől fanyar undorod el ne riasszon, 

tedd meg, amit kíván, két kezedet ne kíméld!
Lásson sírni sokat, s tudd: csóktól bún vonakodnod, 

láz-cserepes szájjal szívja be könnyeidet.
Esküdj fennszóval, sokszor, s mindenre fogadkozz;

kellemes álmot láss — hogyha mesélni fogod.
Küldj az anyáért: 6 takarít s teszi rendbe az ágyat, 

és remegő kézzel hozza a ként, a tojást.
Mindebben figyelem, sőt kedves gond nyoma látszik, 

gyakran örökséghez így vezetett hamar út.
Mégse legyen terhes sok tennivalód a betegnek,
_ buzgóságodnak szabj valahára határt!

Ételtől te ne tiltsd, keserű gyógyszert se te készíts, 
versenytársadnak hagyd: adagolja csak 6!

Kurcz Á gnes fordítása

METAMORPHOSES
(részletek)
A négy kor
AUREA PRIMA SATA EST AETAS, QUAE VINDICE NULLO 
Első lett az aranykor, mely becsűidben, erényben 
önként élt, bírák s törvények kényszere nélkül.
Félelem és megtorlás nem volt, nem fenyegettek 
érctáblák,1 s nem várt szepegő sokaság könyörögve 
ítéletre; nyugodt zrolt védő nélkül is éltük.
Nem szállt még a fenyő se le bérceiről a csalékony 
tengerhabra, hogy ott idegen tájakra suhanjon.
A honi partokat ismerték csak, más egyebd nem.
Mély árkokkal a városokat most még nem övezték; 
nem volt hosszú trombita, hajlott kürt, sisak és kard, 
gondtalan élvezték a népek a béke nyugalmát, 
s úgy, hogy nem volt szükségük hozza katonákra.

Munkálation, anélkül, hogy kapa vágta, ekék föl
tépték volna, magától termdt minden a földben.
S ezzel a könnyen-adott eledellel a nép kielégült; 
vackort szedték s gyönge szamócát fönt a hegyekben 
s jó somot és a merev cserjékről szedrd, esetleg 
makkot, amit Jupiter terebélyes fája2 dobált le.
Meg nem szűnt a tavasz, s a zefírék lenge fuvalmán 
lágyan ringtak a mag-nélkül-kelt gyönge virágok.
Majd termést hoz a szántatlan fold, s — bár ugaron nem 
hagyták — telve a róna kövér es szőke kalásszal.
Itt a folyók tejjel folynak, nektárral amott, és 
méz csordul sárgán a homályos tölgyfaodukból.

Aztán, Satumust Idaszítva a Tartarus-éjbe, 
fent Jupiter Idt úr, s megkezdődött az ezüstkor, 
hitványabb az aranynál s a réznél becsesebb érc. 
Összébb vonta a régi tavaszt Jupiter s a nyarakkal 
és telekkel, a csöppnyi tavasszal, a furcsa-szeszélyes 
őszökkel négy szakra tagolta az addigi évet.
Ekkor először lett izzóvá a levegő a 
száraz hőtől, s dermedt jégcsap a szél hidegében. 
Ekkor először bújt hajlékba az ember: a hajlék 
barlang volt, sűrű bokrok s háncsfonta suhángók. 
Ekkor először láttak ceresi magvalí3 a hosszú, 
barna barázdák s nyögtek igába szorítva a barmok.

Harmadikul jött, nyomban utánuk, a rézkor; azoknál 
már jóval szilajabb, szörnyű fegyvert hamarabb fog, 
mégse gonosz. Végűi a kemény vaskor született meg. 
Egykettőre betört e silányabb-ércü világba 
minden bún; oda tisztesség, becsület meg igazság, 
ármány lép a helyükbe, ravaszság, durva erőszak 
s fortély s elvetemült sóvárgás gazdagodásra.
Bár nem eléggé ismeri még: a hajós a szelekre 
bízza vitolájat, s a hegyen régóta magasló 
fák idegen habokon tancolnak hetyke örömmel.
És, mely a nap s levegő módján közös addig: a tájat 
mérnöki szem hosszú mezsgyékkel szétdarabolja.

Többé már nemcsak gabonát követelnek a gazdag 
földtől s illő étket; mély gyomrába leszállnak, 
és miket elrejtett közelében a styxi lakóknak: 
napra kerülnek a kincsek, a sok gazság okozói.
Itt van a pusztító vas, a pusztítóbb arany, itt a 
háború, mely mindkettőt felhasználja a harcban, 
s véres kézben csapnak a zörgő fegyverek össze. 
Rablásból élnek; nincs biztos após a vejétől, 
gazda a vendégdől, ritka az is, hogy a testvér 
testvérét szereti. Vesztére tör asszony a férjnek 
s megfordítva; a mostoha mérget főz, a kegy dien; 
s atyja korát fürkészi időnap előtt a legényke.
A kegyeld Idiporva; utolsó égilakóként 
szűz Astraea4 röpült el e véraztatta világból.

Csorba G yőző  fordítása

1 Törvénytáblák.2 A tölgyfa.3 Ceres: a föld áldásainak istennője; 
ceresi mag: gabonaszem. 4 'Csillagszűz"; Igazságosság istennő mel
lékneve.
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«

Narcissus
FONS ERAT INLIMIS, NITIDIS ARGENTEUS UNDIS 
Ott bugyogott egy fényes-ezüstös, iszaptalan ágyú 
forrás; pásztornép, legelésző kecske s egyéb más 
jószág nem bántotta; madár, vad s néha-letört gally 
nem bolygatta vizét. Buja gyep zöldült körültöte: 
jól táplálta a szomszéd nedvesség. A sötét lomb 
árnya megóvta a víz tükrét a nap melegűől.

Itt dőlt hát le az ifjú, bágyasztotta a hőség 
és a vadászat, csalta a hely szépsége s a forrás; 
s míg iszik: oly képet pillant meg, amely rabul ejti, 
testetlenbe szeret; testnek gondolja az árnyat; 
s oltani vágyván, még gyötrőbbe válik a szomja.
Csak bámulja magát, csüng arcán arca-mereaten, 
parosi márványból faragott hószínü szoborként.
Mélyre hajol s úgy nézi a csillag-párt: szeme fényű 
s Bacchusnoz meg Apollóhoz méltó haja bodrát, 
szőrtelen állát és elefántcsont-forma nyakát és 
pompás száját s bőre havas-rózsás ragyogását; 
rendre csodálja csodáit; a vágya magára irányul, 
és a magasztalt lény ugyanaz, mint 6, ki magasztal;
6 a kívánt s a kívánó;gyújt s ég egymaga egyben.
Hányszor csókolt meddő csókot a csalfa habokra!
Karja a megpillantott nyakra fonódni akarva 
hányszor nyúlt le a vízbe! — de csak nem fogta magát meg. 
Hogy mit lát, nem tudja, de lángbaborítja a látvány; 
és ami csalja szemét: meg is épp az csalja.

Hiszékeny,
mért kapkodsz eliramló képek után, ha hiába?
Nincs is, amit keresel; fordulj el, s vész a szerelmed.
Arcod visszaverődött mása csupán, amit ott látsz, 
ó  nem is él: ha te jössz, jön, vagy, ha maradsz, marad 6 is, 
menne is el, ha ugyan meg bírnád tenni, hogy elmenj. 
ó t  sem az éhség onnan, sem pedig a nyugatomvágy 
el nem képes tépni; az árnyas fűbe hasalva 
ámul a káprázatra, tekintete szomjasan issza: 
ön-szeme veszti el őt. Kissé fölemelkedik ekkor 
s karjait a körbe-zúgó erdők fele tárva:

"Ó, erdők, szeretette-e— jajong — nálam nyomorultabb? 
Tudjátok bizonyára, sokak jó rejteke lévén.
Emlékeztek-e, annyi időt átélve, a messzi 
múltban olyanra, kit így megkínzott volna szerelme? 
Látom, s tetszik ez itt; s nőm látom, s tetszik, elérni 
mégse tudom: szeretőt,roppant káprázat öl engem.
5 hogy még inkább fájjon: nincs köztünk iszonyú-tág 
tenger s hosszú út s hegységek, zártkapujú fal,
— csöppnyi vizecske csupán. S 6 éppígy vágyik utánam: 
mert valahányszor csókom a csillámlő habot éri,
6 is, hátán fekve, felém közelít ajakával.
Mintha meg is foghatnád. Kis gát állja csak útjuk.
Jöjj ki, akárki vagy is! Ragyogó gyermek, minek ámítsz, 
mért menekülsz, vágyott? Úgy vélem: nem korom és nem 
külsőm ú z  hisz nimfák1 is voltak szeretőim.
Nem tudom én: mit igér vonzó arcod; ha kinyújtom 
vágyva kezem: kinyújtod ugyancsak a másik irányból; 
visszanevetsz, amikor nevetek; s láttam, nem is egyszer; 
könnyem könnyre fakaszt. Bólintok? — rendre viszonzod;

És ahogyan szép szád mozgása gyanítani hagyja: 
mintha beszélnél is, csakhogy nem hallom a hangod.
Én vagyok az! Jól érzem: nem téveszt meg a képem.
Önszerelem perzsel. Lángot gyújtok s magam égek.
Mit tegyék? Engem kérjen-e? Én őt? És mire kerjem?
Vágyam célja enyém; bőség Ínségem alapja.
Ó,bárcsak meg bírnék testemtől szabadulni!
Furcsa igény: a szerelmes messzi-kivánja szerelmét.
Már fölemészti erőim a kín, nem sok van időmből 
hátra; korán, gyermekként távozom én e világból.
S könnyű lesz meghalnom: meghal a gyötrelem is majd; 
lenne viszont inkább a szerelmesem űűe hosszabb!
Most együtt, egy szívvel szállunk sírba mi ketten."
így szólt s mint eszelős tért vissza megint amaz archoz; 
könnye a vízbe potyog, s mert megbolydult sima tükre, 
szétfolyt benne a kép. Amikor meglátt , hogy eltűnt:
"Mondd, hova futsz? Várj még — jajgatja —, ne hagyd szeretőd itt, 
ó, te kegyetlen! Hogyha nem érinthetlek, azért hadd 
nézzelek, adj táplálékot heves indulatomnak!"
5 míg gyötrődik, válláról leszakítja a köntöst
s föltárt mellét verdesi márvány-szép tenyerével.
Bórét gyönge pirosság futja be tőle, olyan lesz, 
mint az az alma, melyen piros és hószín vegyül egybe, 
s mint az a fürt, amelyen még együtt fényük a halvány 
és a vörös szem, mert még bíborrá be nem érett.
Ezt amikor meglátta az ismét tiszta tükörben, 
már nem bírta tovább, hanem úgy, ahogy olvad az enyhe 
tűzben a sárga viasz, s ahogy olvad a hajnali dér a 
langyosodó napban: megbagyad a nagy szerelemtől, 
és a hiábavaló tűz lassacskán elemészti.
Már nem a régi fehér-piros, és nincs benne erő, nincs 
kedv és semmi egyéb, ami tűszett eddig a szemnek, 
s nincs az a test, melyű egykor Echo2 szeretett szerelemmel.
Ámde amint ez ránéz: bár még friss a haragja, 
megsajnálja, s ahogy "Jaj, jaj!" — nyögdécselaz árva,
6 ugyanakkor: "Jaj, jaj!" — visszhangozza utána.
És mikor az mellű csapkodja zuhogva kezével,
6 ugyanezt a komor zuhogást isműli azonnal.
Most a fiú újból lűekint s búcsút rebeg ajka:
"Haj, aőrén szeretett gyermek!" — s isműli a táj; majd:
"Légy boldog!" — szol, s "Légy boldog!" — zeng vissza Echo rá. 
Aztán fáradt fejjel a zöld pázsitra hanyatlik, 
s ön-szépségen tetszelgő szeme éjbe csukódik.
És miután az alanti világ befogadta: a Styxben 
éppúgy nézi magát. Sírnak mind-mind a najádok: 
nővérkéi s levágva hajuk tűemére dobálják 
sír a dryás-népség, s együtt sír velük Echo is.
Máglyát raknak, a hordágy kész, füstölnek a fáklyák:
— s nincs meg a test. A helyén egy sáfrány fele virágot 
lelnek: sárga középütt, hószirmokkal övezve.

Csorba G y ő ző  fordítása

3 Zeusz lányai, akik a mezőket, erdőket, vizek mentét népesítik 
be; pl. a najádok források körül tanyáznak, a dryasok a fák nimfái.2 
Erdei nimfa; Narcissus iránti viszonzatlan szerelme annyira lefo
gyasztotta, hogy csak hangja maradt meg (echo=visszhang), csontjai 
pedig sziklává változtak át.

TRISTIA
(részletek)
Barbár tájakon
SIQUIS ADHUCISTIC MEMINIT NASONIS ADEMPTI
Emlékeztek-e még Nasóra, az eltaszitottra?

Él-e a Városban nűkülem is ma nevem?
Tudja meg, akiben ä: én barbár tájakon élek, 

csillagot itt sohasem ringat a tengeri hab.
Szarmata vad törzs vesz körül itt s ama géta s a besszus — 
,arra se méltók, hogy csúfneoükű leirom!

Ámde a langy szellők évadján a Duna véd meg: 
habjai hömpölye nem túri a háborúkat.

És ha a csüggedt tél fölemelte komor-ködös arcát, 
s fagy márványa feszül a ragyogó talajon,

s bomlik az északi szél, és omlik a hó az egekből, 
látni: a rezgő sark gyötri a népekű itt.

Leples a hó; ae nem oldja a leplű a nap s az esőzés: 
tartóssá merevúl Boreas fuvatán.

El sem is olvad az első hó, s jön a második is már, 
s kű esztendeig is megmarad itt meg amott.

S úgy megzúdul az északi tű  dühe is, hogy a nyurga 
tornyot a földre vű i s hordja a ház fedelű.

Bunda s a férceit nadrág védi a testű a fagytól, 
nem látszik csak az arc a busa szőrme közül.

Hogyha fejük rázzák, zörög üstökükön sürü jégcsap, 
durva szakállukat is zúzmara fénye fedi; 

korsó nélkül is őrzi a bor korsója alakját, 
errefelé az ital néha — harapni való.

Mondjam-e, hogy köti meg rohanó vizeinkű a vad fagy, 
s ásónk hogy veri szét a recsegő tavakat?

A Duna is, mely nílusi gazdagsággal ömölve 
tág tengerbe zuhan sokszerű torkolatán, 

jégbe borul kék habja fölött sziszegő szeleinktől 
s rejtve, tetőzet alatt csúszik a tengerekig.

Hol tutajok raja járt, gyalogember rója az útat, 
s a befagyott habokon most csak a lópata cseng; 

s újszerű jéghidon át — csobogó hullám fut alatta — 
húz barbar taligát szarmata-földi tulok.

Nem hiszitek? Jutalomra ha nem számíthat az álság, 
el kell hinni, amit a hiteles tanú vall.

Láttam a roppant tengert jégbe fagyott özönével, 
állóvíz, tömegén fagyboritás nehezült.

Láttam? Sőt, ami több: a tömör habokon gyalogoltam;
száraz talpam a víz tűi szánén kopogott.

Jaj, ha Leander}  ilyen szoroson vitt volna az útad,
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nem nyelt volna el a tengeri résen az éj.

A homorú delfin se székeimet a légben ilyenkor: 
durva bilincseivel fogja a jégkaru tél; 

s fergeteges-vad szárnyaival zúghat Boreas is, 
a jeges örvényen hab soha nem fodorul; 

márványtömbszerüer. meredeznek a jégben a bárkák, 
nem szánt a mereoült vízben a víg evező.

Láttam a jegbe fagyott halakat furcsán felakadva, 
közülük egynéhány ott is, a jégben is élt.

S hogyha a vad diihü, mord Boreas kordába szorítja 
a tengert s a folyam bőcsobogásu vizét, 

s szikkadt északi szél simára fagyasztja az lstert, 
barbár ellenség támad erős paripán; 

büszkén úl a lován, nyila messzire száll az idegről, 
s hol szomszédja lakott, pusztul a messze határ. 

Szétfut a szomszéd nép, már nincs, aki védje a földet, 
széthordják a vagyont, senki sem őrzi híven, 

elhajtják a tinót, viszik a nyikogó taligákat 
s amit kincsének mondhat az árva paraszt. 

Hátrakötött kézzel hajtják sokuk, a szomorú rab 
hasztalanul pillog vissza tanyája felé; 

másokat átver a horgas nyíl, s nyomorultan elesnek:

mérges nedvet ivott a suhogó hegyű vas.
S amit a barbár nem vihet el, mind dúlja-tarolja, 

ártatlan kalyibát perzsel a sanda üszők.
S béke-időn is retteg a háborútól a szegény nép, 

már ekevasra se aől, szántva a jó televényt.
Látja az ellent, s féli, ha tán nem látja is olykor: 

földje, az elhagyatott, nem terem: árva, halott.
Itt a kacsos szőlő buja fürtje se búvik az árnyba, 

és nem is erjed a must nagyhasu kádak ölén.
S nem terem erre gyümölcs: nem lelne Acontius almát, 

melyre szerelmének írna ravasz szavakat.2
Nincs fa, se lomb, a szem itt a mezítlen tájra esik csak, 

férfi, ki boldog vagy, jaj, sose jöjj el ide!
Roppant tér a világ, nincs hossza, se széle, de nékem 

ezt adták, ez a fmd büntet a vékámért.

Kardos László fordítása

3 Hero Venus-papnő kedvese; minden éjjel átúszta a Hellespontust, 
hogy a leánnyal találkozzék, s egy viharos éjszakán a tengerbe fulladt.2 k z  
alacsony sorú Acontius szerette volna feleségül venni az előkelő szárma
zású Cydippét. Egy almára ezt írta: "Esküszöm Dianára, Acontius felesége 
leszek!”, és az almát a Diana (= Artemisz) szentélyét látogató lány elé dobta. 
Ez meglepetve hangosan felolvasta a feliratot, s így el is kötelezte magát.

A  száműzött búcsúja Rómától
CUM SUBIT1LUUS TR1STISSIMA NOCTIS IMAGO 
Képeivel ha körüllebeg újra a szívfacsaró éj, 

az az utolsó éj római búcsúm előtt, 
s újra eszembe jut a sok kedves, amit veszítettem, 

k é  szomorú szememet most is elönti a könny.
Vártuk a virradatot, melyen császári parancsra 

el kellett hagynom földedd, Ausonia, 
és nem volt sem idő, sem erő, készülni az útra: 

tétlen zsibbadtság ülte meg a szivemet.
Hogy szolgám ki legyen, ki kisérje a számkivetettet, 

semmi se volt fontos, pénz, ruha és ami kell.
Oly kábúlt voltam, mint akit az Ég tüze sújtott 

s nincs tudatánál még: él, de nem érzi, hogy él.

Ám, mikor ezt a ködöt maga a bánat tova űzte 
s végül feltámadt lassan a lelkierőm, 

próbáltam pár szót intézni a régi barátok 
bús csapatához, mely hirtelen oly kicsi Idt.

Síró férjét még síróbban ölelte a hű nő, 
és nemes arcát csak verte a záporeső.

Lányom utón volt épp, távol, valahol Libyában, 
s hírt adnunk neki már nem lehetdt sehogyan.

Bárhova néztél, csak sóhajt láttál, zokogó gyászt, 
és hangos temdő volt valamennyi szoba: 

férfi, gyerek, nő, mind úgy sírt, minthogyha síromnál — 
Házamnak minden szöglde, zegzugakönny.

Hogyha szerény példát nem tör szét büszke hasonlat, 
ily látványt nyújtott Trója, midőn elesdt.

Elnyugodott a beszéd, el már a kutyák ugatása, 
s menny magasán röppent éji határon a Hold.

Rajta pihent a szemem, majd a Capitólium ormán, 
mély közeiével sem védte meg otthonomat:

"Istenek, oltárunk szomszédai“— tört ki fohászom —, 
s templom, amit többé már sose lát ez a szem, 

vesztdt Isteneim, a quirinusi2 város Erői, 
végső hódolatát küldi felétek imám.

Bár későn, seb után, ragadok pajzsot: legalább most

tartsátok távol tőlem a gyúlöldd; 
tárjátok botlásom az istenijérfi3 elé, mert 

másképp még bűnnek véli a puszta hibát: 
tudjon meg mindent, aki sújt, az is, úgy, ahogyan ti, 

hogyha megenyhül az Ég, nem lehdék nyomorult!"

így kérleltem a Fentiekd, hosszabban az asszony, 
bár vad sírógörcs rázta-kuszálta szavát, 

majd, odarogyva a Lárok elé, dúlt haj s remegő ajk, 
csókjait esztelenül szórta a hűlt hamuba, 

házunk szellemét híván s pazarolva fülükbe 
a siratott férjért semmibe v d t szavait.

"Nyitva az út: nekem is ju t hely végén a világnak.
Nem leszek én nagy súly a menekült tutaján.

Téged a nagy császár úz messzire most a hazától,
_ császár bennem a szív, a szivemet kövdem!" 
így próbálta elérni, amit próbált azelőtt is, 

s csak nehezen hajlott a közös érdek előtt.

Indúltam — ha ugyan nem vittek, mint ravatalról —, 
durva, borostás arc dúlt hajam árnya alatt.

Fájdalmában nőm, mint írták, szinte megőrült 
és ájúltan esett össze a ház közepén.

Hogy felocsúdott és — még benne a sír fagya — felkelt 
a porból, melynek mocska hajába ragadt,

Majd a saját sorsán zokogott, majd az üres otthon 
gyászán s folyton csak sírta a férje neod; 

úgy sírt, mintha leányunk holttesté s az enyémd 
látná, hogy hamvad porba a máglya tüzén, 

s halni akart, mondván: a halálba felejtkezik; aztán 
_ éve maradt mégis, védeni érdekemd.

Éljen! s mentse urát — miután így hozta a végzd  —, 
éjen, a számkivddt híve s örök vigasza!

Szabó Lőrinc fordítása

3 Ovidius háza közel volt a Capitoliumhoz; itt háza helyett házi istene
inek oltárát említi.2 Quirinus: a szabinok ősi istensége, kit később azono
sítottak az istenült RomulusszaL 3 Augustus.

Tomi és az ottani élet
QUAM LEGIS, EX ILLA TIBI VENIT EP1STULA TERRA
Onnan jö tt levelem, amit olvasol, hol a széles 

Ister habja a sós tenger ölébe szakad.
Hogyha a sorsod jó, ha simán folyik éded, az már, 

hidd meg, boldoggá tesz kicsit engemd is.
Hogy vagyok? — azt kérded (mint mindig) —, drága barátom. 

Tudhatod, úgy vélem, még ha nem is felelek
Hát: nyomorult vagyok — így summáznám sok bajomat —, mint 
, bárki, ha nagy Ceasar bosszúja üldözi őt.

Érdeklődői: mily népség lakik itt, Tomi táján, 
s mily helyi formák közt tengdem édem d.

Bár görögök s géák lakják e vidékd, az így-úgy 
megbékét géák főleg a szembeszökők

A z utakon jobbára a szármát s géa  lakosság 
közlekedve fii-alá, és valamennyi lovon.

Nincs, ki tegezt s íjat ne viselne, s nincs ki kezében 
kígyóméregtől sárga hegyú kelevézt.

Hangjuk nyers, arcuk darabos, mint vad katonáé; 
hajba, szakádba a kéz errefelé sose nyír.

Jobbjuk mindig kész rá, hogy sebé üssön a tőrrel, 
minden barbárnak ott fityeg egy derekán.

Jaj, ilyenek közt é  költőd, a szereimé, enyelgést 
rég feledé, ezeké hallja, ezekre tekint!

S éjen csak legalább, ae ne tartsa halála közöttük!
E gyűlölt tájról lengjen az árnya tova!

Azt írod: tele színház ujjongott dalaimnak 
és tapsolta meg, azt írod, a verseimé.

Nem készültek ezek színház részéé (tudod jól), 
s múzsám nem vágyott tapsot aratni soha.

Persze azért kedves minden, ami véd a jelejtés 
ellen, s hírem széhordja, a hontalané.

Ámbár közben elátkozom is vesztem okozóit:
r művám és azt, hogy verseké írogatok.

És ha elátkoztam, sem tudnék éni enélkül, 
s járok a fegyver után, melyre a véem  ömölt.

Lám, a görög bárkát az imént rongálta a hab meg 
Euboia vizén, s újra csak arra síd.

Mégse dicsőségért gyötrődöm, sem, hogy a hírem
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túléljen — jobb lett volna, ha rejtve marad.

Munkával kötöm le magam, zsongítom a fájást, 
szót keresek folyton mondani gondjaimat.

M it tegyek árva vidék árvája jobbat e rosszban?
M it próbáljak, mily más menedék lehet itt? 

Nézem a tájat: nem-szeretem táj, elszomorítóbb 
nincs bizonyára sehol szerte a földkerekén. 

Nézem az embereket: csak alig méltóak e névre, 
ordasukul bennük több a vadállatiság.

Törvényt nem tisztelnek; erő számít, nem igazság: 
kardok uralma alatt porba taszítva a jog.

Rossz göncük bő nadrág s állatbór a hidegben, 
arcuk ijesztő, mert hosszú bozontfedi be.

Itt-ott lelni nyomát a görög nyelvnek, de kiejtve 
gétásan barbár még e kevéske nyom is.

Szinte alig van köztük olyan, ki az itteni nyelvből

EPISTULAE EX PONTO
(részletek)
A jó  barát halálára
QUAE MIHI DE RAPTO TUA VENIT EPISTULA CELSO
Még csak alig jött meg leveled1 — amelyben tudatod, hogy 

Celsus2 meghalt —: már át is itatta a könny.
s mit szörnyű elmondani, s nem hittem lehetőnek: 

kínnal, kelletlen járta szemem soraid.
Hírt keserűbbet nem hallottam még, amióta 

Pontusban vagyok, és bár sose halljak ilyet!
Arca, akár itt volna, előttem leng, s a halottat 

még ma is élőnek látja a nagy szeretet.
Gyakran jutnak eszembe a múltból szórakozások 

s hűséggel szolgált másik ügyek, komolyak.
Mégis legtöbbször az a korszak villan eléoem, 

mely kar, hogy nem lett életem alkonya is.
Összeomolt ekkor roppant rengéssel a házam, 

s romja a megdöbbent gazda fejére zuhant.

Ó pártolt, mikor elhagytak majd mind: igazodni 
nem volt hajlandó o a szerencse szerint.

Éppúgy sírt, láttam, bajomon, minthogyha szerelmes 
testvérét tenné máglya tüzére szegény.

Karjaiban tartott szorosan, pátyolt, elesettet, 
s összevegyült hulló könnyem a könnyeivel.

Ó, keserű sorsom nehezen túrt őre, de sokszor 
fogta le öngyilkos hévvel emelt kezemet!

S mondta: "Kibékíthetni a sértett isteneket még!
Élj s ne tagadd: juthat néked is engedetem!"

Mégis főként ezt magyarázta: "Vedd figyelembe, 
mekkora támogatód lesz maga Maximus is.

Arra törekszik majd, s amilyen hú, kéri a császárt,

néhány köznapi szót tudna talán latinul.
Római költő én (múzsák, fületekbe ne jusson!), 

lassan a szármáira kényszerülök magam is.

Oly rég elszoktam a latintól: nem jut eszembe 
már-már egy-egy szó szégyen ugyan, de igaz.

Van nyilván e levélben szintén sok darabosság; 
hidd meg: a hely felelős és nem az ember ezert.

S hogy ne veszítsem el így sem jártasságom a nyelvben, 
s náia beszélhessek szép anyanyelvemen is:

eltársalgok egymagám, a tűnt szókat idézem: 
költő-pályámnak balsikerú jegyeit.

Lelkemet így csalom és az időt, s így óvom az elmúlt 
és a jövendő rossz rémeitől magamat.

Versekben keresek nyomorúságomra felejtést, 
s hogyha elérem e célt: az nekem éppen elég.

Csorba G y ő ző  fordítása

_ hogy ne legyen tartós ellened indulata.
És a saját erejéhez a bátyjáét teszi hozzá,
_ s mindent megpróbál, hogy kicsinyítse bajod."

Életuntságom valamit gyógyult e szavaktól;
légy rajt, Maximusom, hogy ne alaptalanul!

Arra is esküdözött, hogy utanam jön, ha ugyan te 
— mondta — ilyen hosszú útra elengeded őt.

Mert olyan őszintén tisztelte a házad, akár te 
a nagy isteneket, mind e világ urait.

Hidd el, bármily sok (s méltán) a barátod: a sok közt 
egyiknél sem volt Celsus alábbra való —

Persze, ha nem a vagyon s nem az ősök fénye a mérték, 
és naggyá szellem tesz valakit s becsület,

Hát joggal siratom a halott Celsust, aki engem, 
élőt megsiratott, számkivetésbe menőt.

Ritka nemességedről joggal énekelek, hogy 
majd olvassa neved, Celsus, a kései kor.

Ezt tudom én a géta mezőkről küldeni, mert csak 
ennyi maradt, ami még itt is enyém szabadon.

Gyászpompád távol volt, nem kentem meg a tested, 
máglyádtól elzárt szinte a föld kereke.

Maximus, életed őre, kinek volt módja, lerótta 
mindazt, ami kijárt néked a holtod után: 

végtisztességgel szolgált és dísztemetéssel 
s hűlt kebledre szagos balzsamot öntögetett.

Fölhígult a kenet, busán belesírta a könnyét, 
és ott rakta közel földbe a csontjaidat.

Lám, elhúnyt barátainak megadja, mi illik 
elhúnyt számba vehet már bizony engemet is.

Csorba G yőző fordítása
1E költői levél címzettje M. Aurelius Cotta Maximus, annak a Messalla 

Corvinusnak a fia, aki az ifjú Ovidiust is támogatta.2 Celsus Albinovanus: 
Nero írnoka volt, maga is költő.

A hűtlen baráthoz
CONQUERAR, AN TACEAM? PONAM SINE NOMINE CRIMEN
Mondjam-e? hallgassak? s név nélkül szóljon-e vádam, 

vagy mindenki előtt verjem-e dobra: ki vagy?
Nem kell név, hogy még panaszom se legyen a megőrződ, 

és ne az én versem hordja a híredet el.
Míg jó volt, biztos volt építménye hajómnak, 

elsőnek jöttél társamul akkoriban.
Most, mert elfordult a Szerencse, sehol se vagy, ámbár 

szükség inkább most volna reád igazán.
Színlelsz, hadd higgyék sose ismertél, s nevemet ha 

hallod, rákérdel: Naso? ugyan ki is 6?
Az vagyok én, akihez, bár nincs ínyedre, ha mondom, 

gyermekkortól köt régi baráti kapocs.
Az vagyok én, ki először tudtam gondjaid és ki 

éppúgy osztottam szórakozásaid is.
Az, ki az asztalnál veled ültem — szinte családtag, 

s úgy vélted: költő én vagyok, én egyedül.
S az vagyok én, ki hogy élek-e, hűtlen, azt se tudod már; 

érdeklődni kicsit rólam: eszedbe se jut.

Vagy sose kedveltél: akkor színlelted az érzést; 
vagy ha igen: hát nem vagy nagyon állhatatos.

Nos, hát, bökd ki, miféle harag tett ennyire mássá;

mert ha alapja csekély: van panaszomra alap.
Mondd, mi dolog gátol, hogy mint rég, most ne olyan légy?
, Vagy tán úgy tartod: bún, hogy egem beborult?

És ha javakban, tettekben késett segedelmed, 
írni azért tudtál volna talán valamit.

Kétlem ugyan, de olyasmit hallok, hogy csufolódtál, 
mert elbuktam, hogy még a szavad se kiméit.

M it teszel, ostoba? Elszántod a könnyet irántad: 
majd, amikor tőled száll a Szerencse odébb.

Emberi dolgokban csak játszik az isteni fenség, 
s már a jövő óránk, az se lehet bizonyos.

Nékem mondott volna ilyesmit bárki: a Pontus 
mellé jutsz, s géták íja riaszt valaha, 

menj, azt mondom, igyál agytisztító folyadékot 
és mindent, ami csak Anticyrában akad.

S így jártam mégis. Ha volna erőm a halandók 
ellen, a fő isten fegyvere ellen alig. 

jobb, ha te is félsz s gondolsz rá, hogy amit ma derűsnek 
látsz, ki se mondod még, s hirtelen elkomorul.

Csorba G yőző  fordítása

* Anücyra: görög város; a környékén elmebaj gyógyítására alkalmas
nak vélt növény termett.

16



HELIKON

Két kicsiny fehér balettcipő...
Például a Fanny Elssleré, amely 

arról nevezetes, hogy pezsgőt ittak 
belőle az amerikai rajongók. Ennyi
re szerették a műfajt, vagy annyira 
kívánták a pezsgőt, hogy balettci
pőből is jólesett, ezt ma már nehéz 
lenne eldönteni, főleg hogy mosta
nában nem dívik ez a szép szokás. 
Kár, mert milyen jót lehetne húzni 
mondjuk a Markó Iván negyvenva
lahányas lábbelijéből. Ami még 
megmaradt, sőt jól kinőtte magát, 
az a sztárkultusz. Pán a sípjával, 
Fanny a cipellőjével, Elvis a gitárjá
val tetszetős, de a mindennapok 
kézzelfoghatóságával nehezen ma
gyarázható dolgokat művelnek, 
ezért illeti őket a hódolat, a féliste
neknek kijáró, enyhén túlzott imá
dat. A hétköznapiság lusta kép
zelőereje nem szárnyalni akar, nem 
megérteni, nem együttrezegni akar 
a művészcsillagokkal, hanem ké
nyelmesen elterpeszkedve hagyja 
m egejteni, m eghódítani magát. 
Nem akar velük egy húron pendül- 
ni, inkább isteníti őket. Az odafigye
lés fárasztó volna, gyártsunk hát 
sorozatban félisteneket. Az egész Is
tent úgyis nagyon nehéz megkeres
ni, mert az egészen belül van, oda 
nem lehet lebányászni mindennap. 
A lelki bajokat úgymond nem pá- 
tyolgatni kell, hanem el kell őket 
felejteni. Ezt nevezzük kikapcsoló
dásnak. Hogy a filmcsillag pont azt 
kérdezte,: "..lenni vagy nem lenni..", 
az meg kit érdekel szórakozás köz
ben? No de mit szól mindehhez cso
dálatunk tárgya, a félisten, a sztár? 
Két dolgot szólhat. Vagy meglova
golja a dicsőségét és szépen zsebre 
teszi bámulói pénzét - miközben 
egyszercsak azon kapja magát, 
hogy amit csinál, az már olyan 
messze áll a művészettől, mint "Ma
kó a Walhallától" (idézet Szőcs Ist
vántól), vagy  belehal az értet
lenségbe. Erre jönnek a hosszú sza
kállas m űvészettörténészek meg 
zenetudósok, megállapítják, hogy 
minden nagyon rosszul van, és a 
sztárokra kenik a felelősséget. Mert
hogy rossz múzsát szolgálnak sze
gények. Szerintük a műfaj a hibás, 
az, amelyik csak gyönyörködtet, de 
nem elég komoly. A  könnyűvérú 
Terpszichoré például nincs mit ke
ressen Thália zordon templomában, 
ahol éppen Schönberg ministrál.

Ezzel szem ben Georg Friedrich 
Händel fenntartás nélkül csodálta a 
könnyűléptű Maria Sáliét, annyira, 
hogy elragadtatásában balett-előjá
tékkal látta el a "Pastor Fido" operát. 
Théophile Gauthier sem szégyellt 
szövegkönyvet írni Adam "Giselle"- 
jében. Mitől lelkesedtek be így ezek 
az úriemberek? Nézzék csak meg 
ezt a képet:

Ugye milyen édes-bájos? Mint
ha most lépett volna ki a vitrinből. 
Miért ne tetszhetne az Händelnek, 
vagy akár nekünk is? Miért nem il
domos gyönyörködni manapság, 
miért pironkodik a modem mű
vész, ha alkotása egy fokkal szebb 
az ördögnél, miért kell ma egy mű
nek feltétlenül rondának lenni ah
h oz, h ogy  kifejező lehessen?  
Michelangelóék felfedezték az élő 
test vonzó szépségeit, a huszadik 
század viszont azt vette észre, hogy 
teljesen visszataszító. Vénuszt, a 
szerelem jelképét napsugárból és 
csillogó habfodrokból álmodta Bot
ticelli, századunk nagy francia köl
tője viszont arra figyelmeztet, hogy 
imádottja nem egyéb, mint egy  
nagy halom szerves rohadék.

Vajon nem lehet az emberi ha
landóság borzadályait kevésbé un
dorító módon tálalni? Pedig Ham
let ezt tette a koponyával a kezében, 
Faust úgyszintén, sőt gáláns illatfel
hői közepette Mozart is eléggé ki 
tudott ábrándítani az életből. Tehát 
nem szükséges rosszullétet okozni 
ahhoz, hogy a lét tragédiái leírható- 
ak legyenek. A szépség nem a rég
múlt rögeszméje, hanem szellemi 
szükséglet, viszont ha a művészet
től azt várjuk, hogy a valóság hú, de 
feldolgozatlan képe legyen, akkor 
az a kép többnyire teljesen életsza- 
gú, azaz ronda lesz. Gondolok itt 
például arra a képzőművészeti al
kotásra, melyet a napokban láttam. 
Alaptémául két piszkos felmosóvö
dör szolgált, tele valami nyúlós-ha
bos folyadékkal, s ebből az alkotó 
hosszú szürke rongyokat kihúzgál- 
va szappanbuborékszerű képződ
ményeket produkált. A műtárgy
nak természetesen átható mosoga
tórongy szaga volt. Na most, ha Mi
chelangelo képeit a szépművészeti 
múzeumban őrzik, akkor azt a má
sikat a felmosóvödörrel máshol, 
mondjuk a "csúfművészeti múze

um iban kellene kiállítani. Ennél én 
sokkal jobban szeretem például 
Adam "Giselle" dm ű balettjét, még 
akkor is, ha édeskés meg csipkés is, 
ha egyetlen egy kettősfúga sincs 
benne.

Hogy miért tetszik nekem eny- 
nyire a balett? Egyrészt, valószínű
leg, mert még nincs elég hosszú 
szakállam. Másrészt, mert nagyra 
értékelem a mozdulat kifejező ere
jét. A művészi mozgásnak dinami
kája, ritmusa van, akár a zenének, 
amellyel együtt megszületett. Az 
igazi táncművészetben a zene alá
húzza a m ozdulat szóértékét, a 
mozdulat pedig lerajzolja a zenét. A  
tánc rimusa az élet ritmusa, az élet 
dinamikus lüktetése, mert a lét 
mozgásban fejezi ki magát. Követ
kezésképpen a balett nem testedzés, 
hanem egy színes, dallamos jelbe
széd. Ezekkel persze nem lehet an
golul vagy franciául beszélni, de 
lehet zenéül, életül és emberül. 
Olyan drámát lehet vele elmesélni, 
olyan tartalmat közölni, amely más 
nyelven elmondhatatlan. El lehet 
táncolni Bach m élységes "lenni 
vagy nem lenni" filozófiáját, ahogy 
azt Lívia Guna koreográfiájában lát
hattuk, vagy meg lehet értetni a tár
sadalomból kiebrudalt, meg nem 
értett, meg nem becsült művész 
szenvedését és halálát. Hogy mind
ezt tudassa velünk, ahhoz Adrian 
Mure^an koreográfusnak a "Sep- 
tentrion" című balett megkomponá- 
lásakor nem kellett sem piszkos
vödör, sem felmosórongy vagy le
gyek szállta, bűzös bomladék. Elég 
volt hozzá Marius Constant párizsi 
zeneszerző balettzenéje, ragyogóan 
színes színpad és jelmezek, elég volt 
hozzá a szóértékű mozdulat. Az 
ilyen előadást, mint amilyen a no
vember 18-iki 'Terpszichoré szeszé
lyei" premierje volt, minden konk
rét halálhörgésnél, reálisan modem  
színpadi mocsoknál többre becsü
löm. Mert az emberi romlást, ked
ves hosszú szakállas szakértők, 
nem a test halála, hanem a lélek 
bomlása okozza.

ANDRÁS ENIKŐ

BOGDÁN LÁSZLÓ 
IMAMALOM
kitátott szájba vész 
az éj most elforog 
ne gazolj semmi vész 
egy darabig még forgat 

majd a hátadra fordít 
hát ennyi az egész 
végül térül és fordul 
elhágy vissza se néz

nem baj hogy nem érted 
szikrázva forog el 
hiszen mindig is kérted 
forgat és felivel

álomnak ködnek vélted 
megfordít ingerel 
mi a csudának nézted? 
elfordul nem felel

azt hitted csupán ennyi 
lesheted míg forog 
azt se tudtad mennyi 
ideje forgatod

azt se bírtad elhinni 
fordítva unhatod 
és végül is semennyi 
megfordul tudhatod

szikrázik mint egy csillag 
megpördül és forog 
akár egy isten tikkad 
mostmár forgathatod 

fel-felnyög és kiszikkad 
fel is fordíthatod 
hisz elejitól tudtad 
kifordul tudhatod

elhágy vissza se néz 
végül térül és fordul 
hát ennyi az egész 
majd a hátadra fordít 

egy darabig még forgat 
ne gazolj semmi vész 
az éj most elforog 
kitátott szájba vész 

1994. június 18.

ORFANO
FURIOSO
orfano furioso 

rád várnak itt a vermek 
a mérték ím betelt 

kiürültek a versek 
elfogytak a szavak 

micsoda hajcihó! 
mindennek vége van 

csak 6 csak 6 csak 6

dali idegesen árvánk 
és zúg az orgona 

ha így összejött minden 
a végzet mostoha 

sors gáncs egyéb aggályok 
immár nem érhetik 

megindul hát felétek 
szélmalmokkal ütközik

és mindig 6 a győztes 
ma perché mon dieu 

serio ez az élet 
csak szőröz s elidőz 

minden vakondtúrásnál 
önmagát adja fel 

danke schön édes úr! 
mondhatod nem felel 

1994 június 19.
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BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS
(Erdélyi városok)

UDVARHELY
Udvarhely, teljesebben: Szé

kelyudvarhely mezőváros.
Udvarhely városa a Nagykü- 

küllő keleti partján, részint — nyu
gat felől — sík, részint dombos, 
egészséges helyen fekszik. Ő az 
egész szék feje és a legrégibb. Há
rom faluból (Szentimre, Jánosfalva 
és Cibrefalva) alakult ki és tudvale
vő, hogy később a ma már elpusz
tult várral erősítették meg. Három 
temploma van (kettő a római kato
likusoké, egy a helvét hitet követő
ké); itt rendháza van a szigorú 
ferencrendi atyáknak, gimnáziuma 
a római katolikusoknak és a helvét 
vallásúaknak, székháza a széknek 
és az Állandó Tábláknak; van itt 
árupiac és elég hosszú utcák, ame
lyeknek a végéhez csatlakoznak a 
nem is kiterjedt, nem is termékeny 
mezők, amelyeket keletről és nyu
gatról hegyek és erdők határolnak.

A várost három rendhez tartozó 
emberek lakják: polgárok, mégpe
dig nemes polgárok, zsellérek, és 
mesteremberek, akik szinte mind 
társulatokba tömörültek. Vannak 
továbbá románok és cigányok, akik 
az utcák végén élnek. Ez a mezővá
ros a taxálisok közé számít.

1) Udvarhelynek, vagyis latinul 
Curiae vagy Auláé locus-nak nem 
azért nevezték el, mintha az egész 
székely nemzet kapitányának itt 
volt vagy itt lett volna az állandó 
rezidenciája (amint néhány külföl
di ma is véli), hanem azért, mert itt, 
mint a szék fővárosában, hajdan 
gyakrabban rendezte összejövete
leit az egész székely nemzet, és 
mert a vajdák — mint a székelyek 
ispánjai — főként ide tértek be, to
vábbá a nép kapitányai és a főbb 
emberek itt gyülekeztek, itt szerez
tek udvarházat.

Az újkoriak, amikor latinul be
szélnek, Areopolisnak nevezik, má
sok Utidaná-nak, mégpedig azok, 
akik azt hiszik, hogy Ptolemaeus 
Utidanája ezen a helyen állott. A 
szászok a magyar elnevezés után 
Oderhely-nek mondják és innen a 
széket Oderhely er Stuhl-nak.

2) A várost a nyugatról aláfolyó 
Küküllő mossa. E vidék igen neve
zetes hegyek között fekszik, még
pedig: keletről a Szarkakő, vagyis 
latinul Picae lapis, ahonnan jön a 
Vargapatak, latinul Rivus cerdonum, 
s átfolyik a város közepén; aztán a 
Serestető, vagyis latinul Cerevisia- 
rumcollis, amelyet így neveznek az 
Úr Szent Testének ünnepe után szo
kásos vásár alkalmával a minden
honnan ideutazóknak árusított 
sörről. Nyugatról, a Küküllő folyón 
túl van a Csicser és Budvára.

3) A város utcái: északon a Beth

len utca és a Darabont utca, ame
lyek Bethlenfalva, Zetelaka stb. felé 
vezetnek; keleten a Szent Imre utca 
és a vele szomszédos Varga utca, az 
említett patak mentén, továbbá a 
Fűz utca a Szent Miklós hegye alatt; 
délen a Botos utca, amely a többiek
nél szélesebb; nyugaton a Küküllő 
utca, a Malom utca és a Vár utca, 
amely kinyúlik északra. Mindezek
ben az utcákban a legtöbb ház ala
csony és fából készült, de nincsenek 
rosszul építve.

4) Kezdetben a város szűk és 
kicsi volt, de megnövelte három fa
lu: 1) Szentimre, amelynek a helye 
ma is nevezetes gyümölcstermő 
fáiról, a Szarkakő és egy Puszta ne
vű tölgyes alatt fekszik, és az innen 
kelet felé, egy dombocskára felka
paszkodó Szent Imre utcává válto
zott; 2) Jánosfalva, amelyet Szent 
Gijarosfalvának is mondanak, a Bu
davár hegye környékétől keletre fe
küdt, a Nagyvölgy nevezetű völgy
ben, a Jézus nevét viselő kápolnán 
felül (több helyen Jézus házának is 
nevezik), amelyet Krisztus Szent 
Testének ünnepén, a katolikusok 
nyilvános istentisztelete alkalmá
val évente nagy tömegben keres
nek fel egész Udvarhelyszékről, 
Csík stb. falvaiból. Ez, és Cibrefalva 
növesztette meg a hosszú Botos ut
cát; 3) Cibrefalva, amely a Küküllő 
folyón túl, Boldogasszonyfalván 
felül és a Csicser hegy alatt fejlődött 
ki. Nem messze innen tártak fel egy 
sós forrásvízben gazdag sóskutat. 
A város utcáinak végénél fenyőfa 
kerítéssel körülvéve minden irány
ban számos kert és veteményes hú
zódik.

5) A templomok közül az elsőés

a legrégibb s a katolikusoknak má
ig is főtemplomuk a Szent Miklósé, 
amely az azonos nevű dombon fek
szik (tágas épületekkel, amelyek
ben a jézustársasági atyák  
székeltek, valamint a katolikus if
jak sze- mináriumával).

E templom miatt a XVII. század 
elején a katolikusok és a helvét val- 
lásúak között viszály támadt és lán
golt fel. Tudniillik 1563-ban, Szent- 
háromság ünnepén a különböző 
vallású székelyek közötti nézetel
térések elsimítása végett diétái ha
tározatba ment, hogy "szabad le
gyen követni mindkét (a római ka
tolikus és a protestáns) vallást, s 
egyik vallás lelkésze se akadályoz
za a másikét a prédikálásban vagy 
a szentségek kiszolgáltatásában, 
hanem kölcsönösen várjanak, amíg 
az istentiszteletet befejezik; aki a 
másikat megzavarja, a fejedelem 
színe elé jusson.

Ennek a törvénynek az érvé
nyénél fogva a különböző hitű la
kosok felváltva látogatták a temp
lomokat; e szokásnak a nyomát 
meg lehet figyelni ennek a széknek 
Fiátfalva nevű helységében, ahol a 
helvét vallásúak és az unitáriusok 
(akiket mások socinianusoknak  
hívnak), felváltva járnak ugyanab
ba a templomba.

Ámde Udvarhely városában, a 
törvény m ellőzésével, folytonos 
perlekedések ütötték fel a fejüket. 
Kezdetben tehát a két fél közül, bár 
egészen kevés személlyel a katoli
kusok voltak nagyobb számban, és 
így a hazai törvények erejénél fog
va megállapodtak abban, hogy a 
vitás templom szálljon a katoliku
sokra, a helvét hitet követőknek pe
dig a két fél építtessen újat. Miután 
ez valóra vált, a perlekedés meg
szűnt. A két vallás között a viszály 
újra fellángolt a XVII. század köze
pe táján a temetőkert, az erdők és 
néhány más ügy miatt. Arra, hogy 
miképpen csendesedett le, követ
keztetni lehet az 1666. február 23-i 
diétái cikkelyből, amelynek tanúsá
ga szerint a viszálykodás megszün
tetésére kiküldték ennek a széknek 
a legfőbb tisztviselőit, mégpedig a

katolikus mélt. Haller Pált, a kőhal
mi luteránus királybírót és az uni
tárius Pálffi Istvánt. Ebből a 
törvényes intézkedésből keletke
zett az a szokás, hogy amikor a kü
lönböző vallású lakosok között 
nézeteltérés merült fel, ország- 
gyűlésileg biztosokat neveztek ki a 
négy bevett vallásból.

A katolikusok másik temploma 
a Szent Ferenc rendi barátok kolos
torában van, akik ebben a század
ban építették fel — kellő ékessé
geire — a templomot éppen úgy, 
m’nta  kolostort.

A helvét vallásúak temploma, 
amelynek az építéséről már beszél
tünk, a piactér közepén emelkedik.

A románoknak is van egy ima
házuk, amelyről Lakatos ezt írta: 
"Az említett három egyházon kívül 
mostanság, nem nagyon régen, egy 
görög ember kápolnát épített a ro
mánok szertartásához, a Botos utca 
végén".

A cigányok római katolikusok 
és helvét vallásúak.

6) A ferencrendi atyák otthona 
ebben a városban nagyon régi. Volt 
nekik ugyanis régen a város északi 
részén egy elég szép és tágas, 1273- 
ban, IV. László magyar király alatt 
épített kolostoruk, amelyet akkor, 
amikor a fejedelemség kulcsát Zá
polya Zsigmond tartotta kezében, 
elvettek tőlük és várrá alakítottak 
át. Ennek a századnak az elején La
katos még látta a Boldogságos Szűz 
Mária festett képét a vár déli kapu
jának szemöldökfáján.

7) A katolikus gimnázium és 
szeminárium, amely most a világi 
atyák gondjaira van bízva, a jézus
társasági atyák buzgalmából épült, 
akik közül itt elsőnek Sámbár Má
tyás telepedett le 1651-ben. Utóda a 
plébánián (amelyet Sámbár után a 
jézustársasági atyák vezettek) Ba- 
ezoni Gyöigy lett, aki 1657-ben halt 
meg, majd Török, másként Gyer- 
gyai Benedek, aki 1661-ben hunyt 
el. Ezek ketten a Szent Miklós 
templomban nyugosznak, a főoltár 
mellett.

8) A helvét vallásúak gimnázi
uma egy kétemeletes házban van, 
vallásuk temploma mellett, művé
szi munkával megépítve; a város 
számottevő épületei közé tartozik 
és nagyon jó toronyórával is fel van 
ékesítve. Ezen a helyen már a XVII. 
század kezdetén megnyílt egy alsó
fokú iskola, am elyet később a 
nagyhírű Bethlen János, Erdély 
kancellárja, aki a História Rerum 
Transsilvanicarum-ról n ev eze tes , 
igazi értelemben vett gimnázium
má fejlesztett, mégpedig a fejede
lem és az erdélyi rendek bele
egyezésével. A  gimnázium céljait 
szolgálták másik oldalon a faépüle
tek, amelyeket a legutóbbi években 
díszes kőépülettel cseréltek fel a 
felséges özvegy római császárnő
nek, Erdély felséges nagyfejedel
mének kegyes jóindulata folytán. 
Ebben a gimnáziumban mintegy 
száz tógás diákot szám olhatsz  
meg, akik a filozófiának, a teológi
ának és más tudományoknak szen-
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telték magukat, továbbá kb. negy
ven olyan ifjút, aki a latin osztá
lyokban végzi tanulmányait.

9) A rezindencia, ahol ennek az 
országrésznek a törvénytevői a jo
got és a törvényeket alkalmazzák s 
ahol a közlevéltár székel, elég pom
pás; és a piactérre tekint. Maga a 
piac úgy helyezkedik el a többi ház
sor között, hogy kelet felől a Szent 
Miklós templom tekint rá, amely 
tornyával az említett épületek fölé 
magasodik; északról van a szék 
központja az alatta ásott börtönnel; 
nyugatról a Szent Ferenc rendi 
templom kettős tornyával; délről a 
helvét hitűek gimnáziuma, körül
véve egyik oldalról a lelkész, má
sikról a professzor lakásával.

A piac elég gazdag, ha a mé
szárszék, a gabona és más termé
nyek alapján dicséred. Számos 
fabódé található itt, amelyekben fő
leg gabonából és szilvából külön
böző módon, az ízlésnek megfe
lelően készített pálinkát árusítanak.

A  bor, sör és árpasör kimérési joga 
a város valamennyi lakosának sza
bad az év bármely szakaszában; ezt 
a jogot az előző században adták 
meg a városnak.

Évente három országos vásár 
van, mégpedig Krisztus testének 
ünnepén, szent Ferenc napján és a 
nagyböjt közepén. Ezenkívül a 
kedden tartott hetipiac igen látoga
tott. Más árucikkek mellett nagy 
bőségben szállítanak ide Parajdról 
sót, amelyet a más székbeli széke
lyeknek és a barcasági föld szásza
inak adnak el, akik az utazási ne
hézségek miatt ritkábban mennek 
Parajdra, noha ezen a piacon 60 
vagy 63, Parajdon ellenben 50 kraj
cárért vásárolják a só mázsáját.

10) Udvarhely lakosai tulajdon
képpen nem mind városiak vagy 
polgárok, hanem a legtöbben a fal
vakszabad székelyeihez hasonlóan 
nemesek, azaz lófők; másokat csak
nem zselléreknek tartanak. A vá
rosnak az a része, amelyet a tulaj
donképpeni, mégpedig taxális vá
rosnak neveznek, külön (bár a töb

bivel vegyes) telkeket bír, ame
lyeknek a lakosai a rájuk kirótt adót 
nem a szék, hanem a város saját 
királyi perceptorának fizetik. Pere
iket és vitás ügyeiket a városi ható
ság elé terjesztik s másként nem, 
csak fellebbezés útján jutnak a szék 
nemes Állandó Táblájához. Egy
szóval saját hatóságuk van, mégpe- 
d ig  városbírájuk és nyolc es- 
küdtjük, akikhez a gubemiumi ren
deleteket úgy küldik, miként az ál
landó táblákhoz, ilyen címzéssel: 
"Udvarhely város előttünk kedves 
érdemes bírájának, többi esküdtjé- 
nek és jegyzőinek".

A város területén több helyt 
vannak más, nemesieknek nevezett 
telkek, amelyeknek a lakosai az e- 
lőző időkben, amikor a nemzeti és 
a székely katonaság (egészen 1711- 
ig) fennállott, fegyverrel szolgálták 
Erdély uralkodóit és a hazát, s ezért 
a kapitányok és a királybírók igaz
gatták őket, nem úgy, mint az elő
zőket a város hatósága. Ezért ezek

most is megőrizték ősi állapotukat 
és az adót (amelyet be kell szolgál- 
tatniok) a széknek fizetik.

Vannak végezetül a romokban 
heverő vár birtokosainak a tulajdo
nához tartozó telkek, amelyek lát
hatók a régi vár sáncában, a 
Darabont- és a Vár utcában (valaki
nél ennek Molnár utca a neve), 
négy telek a Bethlen utcában, az 
egyik malom, és talán egyebek is. 
Ezeknek a lakosai a városiakkal 
együtt adóznak, a királyi percep- 
tornak fizetve, de saját adószedő
jük útján, és költözködési joggal 
bíró zsellérekként kezelik őket. A  
földesúrnak évente meghatározott 
pénzösszeget fizetnek a telekért és 
darabontoknak, azaz csatlósoknak 
hívják őket.

Mindazonáltal a háromféle la
kosság között van egy bizonyos 
egység: tudniillik a mesterembe
rek, a városiak, a nemesek és a lófők 
egy és ugyanazon testületbe tömö
rülnek.

A városbíró és a tizedes a neme
sek ügyes-bajos dolgait együtt inté

zi, mert a két fél közt ilyen meg
egyezés született száz arany bizto
síték mellett.

Közszolgálatokra a város részé
ről is, a nemesek részéről is két-két 
polgárt állítanak, az ötödiket pedig 
a vár telkeinek a lakosai képviselik. 
Ezeken a telkeken szabad az ipart 
űzni testületen kívül is, de ezek a 
piacon nem árusíthatnak. A város 
mesteremberei, elsősorban a var
gák, mivel nagyon sokan vannak, 
nemcsak Udvarhely széket látják 
el, hanem a szomszéd székeket is, 
amelyeknek a vásárait gyakorta fel
keresik.

A romokban heverő udvarhelyi 
vár, amely hajdani erejének a nyo
maival tűnik ki, különleges figyel
met érdemel. Ezt a várat János 
Zsigmond, Magyarország volt ki
rálya és Erdély fejedelme 1563 kö
rül építette, és Udvarhely váro
sának a nevével ruházva fel, birto
kolta (és nem a Székely bánja vagy 
Székely támadt névvel, ahogy néme

lyek gúnyolódnak), majd az utána 
következő fejedelmekre hagyta. 
Ezek egészen 1595-ig tartották ha
talmukban, amikoris — amint e- 
gyesek írják — kivették a feje
delmek hatalma és fiscusa alól; de 
aztán újra visszatért előző fejedel
mi uraihoz, akik — úgy tűnik — e- 
gészen Apafy fejedelemig birtokol
ták. Tőle a mélt. marosnémeti Gyu- 
lay családra szállott át.

Ezzel a várral kapcsolatban 
négy, kifejteni való kérdést tűztünk 
magunk elé, mégpedig: 1) Ki építet
te? 2) Mikor? 3) Miért? 4) Milyen 
nevet adott neki? Kik voltak a tulaj
donosai?

1) Az első kérdésre a nagyhírű 
Bethlen Farkas azt válaszolja, hogy 
János Zsigm ond építette; ezzel 
megegyezik az udvarhelyi Szent 
Ferenc rend jegyzőkönyve. Hogy ő 
volt az alapító, azt világosan bizo
nyítja a vár falán két helyen kőbe 
vésett, most is látható címer. Itt 
ugyanis a pajzs felső részében lát
ható a nap és hold a négy folyóval 
és a kettős kereszttel (amelyek Ma

gyarország jelvényei), továbbá ko
ronás sas oroszlánnal az egyik ol
dalon, a másikon két lábon álló 
kutya feje és mellső tagjai, azután 
három emberfej. A  pajzs alsó ré
szén egyik oldalon egyszarvú van, 
a másikon kígyó, szájában széttárt 
karú emberkét tartva.

Ezt a címert bizonyára János 
Zsigmond használta, ő ugyanis a 
viszontagságok közepette is csak 
akkor hagyott fel a korona és Ma
gyarország megszerzésének a re
ményével, amikor a halál véget 
vetett életének. Ezért gondja volt 
arra, hogy Magyarország nemzeti 
címerét, amelyről most megemlé
keztünk, mind a pénzeken, mind a 
középületeken feltüntessék. Atyai 
címere pediglen hármas dombok 
közül félig  kiem elkedő farkas; 
anyai címere a szépen kidolgozott 
tekerőző kígyó, amely egy kitárt 
karú gyermeket megragadva és ha
rapva, torkában tart, mintha el 
akarná nyelni. A többit nem tudjuk 
megmagyarázni.

E címer mellé kétoldalt a követ
kező disztichon járul (amely kissé 
lekopott, s ha nem maradt volna 
fenn két helyen, nem lehetne egé
szen elolvasni):

Haec quicunque vides electi 
insignia Duds 

Pro patria grates Hun gare!
laetus agas.

Cur vagus extremis terrarum 
finibus erras?

En prope, quern multo 
sangvine quaeris, habes.

Quippe peregrini quam sit
damnosa potestas 

Prindpis, accepta discere
clade potes.

Flecte genu Domino,
felidbus utere fatis, 

Sangvine sublato sicca
manebit humus.

Ezek a verssorok világosan fi
gyelmeztették az erdélyieket arra, 
hogy ne fordítsák szívüket Ma
gyarország királya, I. Ferdinánd 
császár felé, hanem maradjanak 
hűségesek János Zsigmondhoz.

2) Mikor építették? Istvánffy, 
Bethlen, Mathias Miles egybehang
zó előadással 1562-re teszik. Az ud
varhelyi Szent Ferenc rendiek  
könyve 1565-öt említ, de nem hatá
rozottan. Ezekből arra következtet
hetünk, h ogy  a vár alapítását 
1562-re kell tenni s a munkálatok 
befejező részét 1565-ben végezték 
el. Mindenesetre egészen bizonyos, 
hogy a két év közti időben épült.

3) Miért építették? Megfelel er
re a nagyhírű Bethlen Farkas, ami
kor m egem lékezik a székelyek  
felkeléséről János Zsigmond ellen. 
Előadja ugyanis, hogy "Balassa 
Menyhárt és Székely Antal Valkai 
Miklóssal, Forró Miklóssal és má
sokkal együttműködve a székelye
ket az említett fejedelem elleni 
összeesküvésre izgatták 1562-ben s 
Székely Antal ösztönzésére össze
hívták őket Udvarhely városába. 
Itt, a feltüzelteket esküvel kötelez
ve, mintegy negyvenezren közülük 
összeszövetkeztek s a katonaság

» » >  folytatás a 20. oldalon
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folytatás a 19. oldalról 
fővezérévé a pálfalvi Nagy Györ
gyöt választották. Udvarhely váro
sából elindulva, a Nyárád folyó 
melletti Vaja falunál ütöttek tábort, 
s gyújtogatva és pusztítva már a 
nemesek birtokaira is betörtek. Já
nos Zsigmond tehát, látva, hogy a 
székelyek napról napra jobban há- 
borognak s szép szóval semmikép
pen sem lehet józan észre téríteni 
őket, nem csekély hadsereget von
va össze, ellenük küldte Majláth 
Gábort, aki csatározásokkal zavar
ta őket, majd amikor látta, hogy ko
moly ütközetre kényszerül, övéit 
rendbe szedve, behúzódott Vásár
helyre és elfoglalta a kolostort, ahol 
kitűnően megerősítette magát.

Míg ezek végbementek, a király 
Majláth segítségére küldte kétezer 
lovas katonával Radák Lászlót az
zal, hogy ha szükség lesz rá, na
gyobb csapatokkal követni fogja. 
Az a kósza hír azonban, mintha tö
rök segélycsapatokkal a király sze
m élyesen  érkeznék, m egelőzte  
Radákot és hihetetlenül letörte a 
székelyek lelkületét. Ezért Radák 
roppant heves támadást intézett el
lenük s Majláth is, kitörve a kolos
torból, e g y ü tt nagy vereséget 
mértek rájuk, sokat elfogtak és a 
királyhoz hurcoltak. A szelíd lelkű 
király azonban soknak megkegyel
mezett, megelégedve nem annyira 
a büntetéssel, mint a bűnbánatuk
kal. Közülük Lázár Istvánt és a ne
mességből más vezetőket felmen
tett a börtön és a büntetés alól; de 
hogy mégis elültesse a félelmet a 
többiekbe, Nagy Györgynek és a 
lázadás más kezdeményezőinek  
Segesvárt fejét vétette, némelyek
nek orrát, fülét levágatta, egyeseket 
megcsapatott és az ekképpen meg
szelídítetteket kényszerítette pa
rancsai teljesítésére. S hogy a 
jövőben se kíséreljenek meg valami 
hasonlót, minden mentességüktől 
és szabadságuktól megfosztotta 
őket és sóbányáikat is elkoboztatta. 
A megmaradt hadsereg erre-arra 
szétszéledt.

Ennek a felkelésnek az emléké
re a király elrendelte, hogy építse
nek Udvarhely mezővárosban egy 
erődöt Székely támadt, mellette egy 
másikat Székely bánja néven."

Ezt az okot Istvánffy is feljegy
zi, ahol a zavargás és befejezése 
után így szól: "A székelyek többi 
székét a közepükbe épített két vár
ral — amelyek gyeplő és zabla gya
nánt szorították őket — kénysze
rítették munkára, egyéb szolgála
tok teljesítésére és pénzbeli adózás
ra, noha azelőtt sok évszázadra 
visszamenően ilyen terhektől men
tesítve, a svájciakhoz hasonlóan va
lamennyien egyforma szabadságot 
élveztek s nem sorozták be őket 
más katonai szolgálatra, mint fejen
ként a lovas rendire. E gyalázat el
törlése végett azután is különböző 
lázadásokat szítottak, amelyekkel a 
kétes és bizonytalan szabadságot 
egyszer visszaszerezték, máskor 
súlyos igát és alig elviselhető szol
gaságot vettek a nyakukba."

Ugyanezt mondja Miles is. Ide 
tartozik Bethlennek az az elbeszélő - 
se, amelyet a X. könyvben ad elő a 
székelyekről, akiket 1599-ben Mi
hály havasalföldi vajda a régi sza
badság visszanyerésének ígéreté
vel hívogatott táborába Báthory 
András fejedelem ellen. "Ezeket, 
úgymond, és egyebeket hallva, a 
háromszéki székelyek, ezenfelül 
Csík és Gyergyó székek lakosai azt 
mondták, hogy addig nem fognak 
fegyvert és nem állnak Mihály párt
jára, amíg le nem rombolják Vár
hely várát (amelyet fentebb Székely 
bánja néven említett — B. J.), ame
lyet János Zsigmond, Magyaror
szág választott királya már régen 
hazájuk nyakára ültetett; megígér
ték, hogy habozás nélkül támogatni 
fogják és nyomban csatlakoznak 
zászlaihoz, na Mihály a győzelmet 
megszerezve beleegyezik abba a 
feltételbe, hogy visszaállítja köztük 
a szabadságot. Amikor ezeket elő
terjesztették Mihály vajdának, ké

résüket elfogadta, ezt aztán utóbb 
megtagadták a székelyektől. Azon
mód összesereglettek Várhegy vá
ránál és azt feláldozták Vulcanus- 
nak, majd ennek elvégzése után 
majdnem ezeren közülük fegyvert 
ragadtak és — Mihály táborát akar
va követni — feldúlták és tűzzel 
elemésztették a nemesek kúriáit. 
Példájuktól indíttatva a többi szé
kely is annyira rátámadt az előke
lők házaira, hogy szinte egy sem 
maradt mentes a pusztítástól."

Ugyanabban a könyvben, ahol 
az 1600-as lécfalvi gyűlésről számol 
be, azt írja, hogy egyéb dekrétumok 
mellett a következőket határozták 
el: "A székelyektől elpusztított 
erősségeket, mégpedig Udvarhelyt 
és Várhegyet, ugyanők építsék új
já."

Mindez, amint az idézett szer
zők vélik, arra mutat, hogy Vár
hegy a székely nemzet gyalázatára 
és megfékezésére épült.

Mit is szóljunk ehhez? Kétség
telenül elismerjük, hogy Istvánffy 
éppúgy, mint Bethlen, igen tekinté
lyes szerzők, de mégse esküszünk 
meg minden szavukra, mert nem a

szent tripuszokból vették őket. Vi
lágosan látjuk ugyanis, hogy a 
pusztán a közrendű székelyektől 
támasztott zavargást felróják az 
összes székelyeknek vegyesen, és 
következőleg úgy vélik, hogy az 
említett két vár az egész nemes szé
kely nemzet gyalázatának megörö
kítésére épült, noha a székelyek 
előkelői és a lófők (igen kevéstől 
eltekintve) sohasem szítottak láza
dást a királyok és fejedelmek ellen.

Ezt az egész ügyet azok ítélik 
meg teljes méltányossággal, akik
nek a kezében járt és akik látták az 
1562. júniusában Segesvárt tartott 
országgyűlés iratait. Itt csendesítet
ték le ugyanis a közrendű széke
lyek zavargásait, itt mérlegelték az 
előkelők és a lófők tetteit, akikről 
sohasem fogod kimutatni, hogy lá
zadás miatt elítélték őket.

Továbbá a dicsért történetírók 
tévedése abban fészkel, hogy a köz- 
rendűek vétkéből egyenlően részel
tetik az előkelőket és a lófőket is,

mivel több helyen általánosságban 
"székelyekről" beszélnek, amint lát
ható Bethlennél, bár Maros- és Ara
nyosszéket kimenti. Téves az, hogy 
ezeket a várakat az egész székely 
nemzet nyakára ültették: inkább a 
székely nemesek védelmére szol
gáltak, akiket a közrendűek a ku
tyánál és a kígyónál is jobban 
gyűlöltek, az említett közrendűe- 
ket ugyanis János Zsigmond jobbá
gyokként nekik rendelte alá és így 
ezeknek nem szívesen mutattak en
gedelmességet. A két vár őrsége 
ezért a közrendűeket köteles
ségeikre szoríthatta, az előkelők
nek biztonságot nyújthatott. Ámde 
Várhegy vára lerombolása után 
(alighanem Udvarhely, amire kö
vetkeztetni lehet Bethlen szavaiból, 
ahol azt írja, hogy Báthory András 
Udvarhely várához vonult) és az 
őrség távoztával a nemesség sorsa 
nyomorult maradt.

4) Milyen nevet adott a várnak 
János Zsigmond? Bethlen azt feleli, 
hogy Udvarhelynek a Székely tá
madt, a másiknak pedig, amelyik a 
Várhegy, a Székely bánja nevet ad
ták. Egyeseknél, éspedig Milesnél

fordítva van: Várhegyet nevezi a 
Székely támadás vagy Székely tá
madt néven.

Ez az eltérés az idők között vi
lágosan mutatja, hogy ezek költött 
nevek, amelyeket a székelyek iránt 
ellenséges érzületűek ragasztottak 
a várakra, nevük beszennyezésére, 
és amelyeket számos erdélyi ter
jesztett, elsősorban azok, akiket a 
közrendű székelyek kevéssel aze
lőtt megsértettek. Hogy a nagyhírű 
Bethlen is ezek közé tartozott, bi
zonyság rá a székelyektől felpré- 
d?.lt Bethlen-vagyon. Valójában 
Janos Zsigmond sohasem adta a 
váraknak azokat a neveket; más
ként ugyanis az építés évéhez leg
közelebbi évben, 1564-ben a Kézdi 
székben épített várat nem Várhegy
nek, hanem Székely bánjá-nak 
vagy Székely támadt-nak nevezte 
volna hivatalos leveleiben. Az or
szággyűlési iratok erről az ügyről 
hallgatva is kiáltanak és azt hirde
tik, hogy e megszégyenítő elneve
zéseket nem a nemes rendek közös 
indítványára alkották meg. A  várak 
nevei tehát Udvarhely és Várhegy 
voltak.

Ami a tulajdonosokat illeti, La
katos 1595 utánról, amikor — mint 
írja — a vár a fiscus hatalmába ju
tott, ezeket a birtokló családokat 
említi meg: a homoródszentpáli 
Komisokat, Kemény Boldizsárt és 
a Szentpáliakat, akikhez az udvar
helyi rendház protocolluma hozzá
teszi (am int Baróti Szabó Bar
nabástól értesültünk) az Apafi csa
ládot.

Nem vonom kétségbe, hogy a 
vár a felsorolt családok uralma alatt 
állott, de még foglalkoztat az, hogy 
megszakítással-e vagy folytatóla
gosan. Amint a történészektől és az 
oklevelekből tudjuk, a legtöbb feje
delem 1595 után is hatalmában tar
totta. Az 1630. év 49. diétái cikkelye 
határozottan leszögezi, hogy Szé
kelyudvarhelyt a várnál a fiscus- 
nak három havi kocsmáltatási joga 
van. Az 50. cikkely pedig megjegy
zi, hogy bizonyos jobbágyokat és 
földeket Udvarhely várához csatol
tak.

Az erdélyi fejedelmek sorában 
a vár utolsó tulajdonosa Apafi Mi
hály, akitől a marosnémeti gr. Gyu- 
layak mélt. családja szerezte meg.

Nemrégiben felesége jussán a 
boldog emlékezetű mélt. gr. Beth
len Imre gubemiumi tanácsos úr 
birtokolta, de ismét visszatért a 
Gyulay grófok mélt. családjához s 
jelenleg a m élt és nagys. gr. maros
németi Gyulay Sámuel úr, a jeles 
Mária Terézia katonai rend kiske- 
resztjének lovagja, ő szent cs. kir. és 
apostoli felsége kamarása, a mezei 
hadak főparancsnoka, a nemes er
délyi határőrkatonaság brigadéro- 
sa, a nem es katonai vegyesb i
zottság tagja stb. stb. birtokolja.

Végül is a várat ennek a század
nak az elején lerombolták, de meg
maradtak a falnak és a bástyáknak 
egyes részei, a régi erősség tanúi; a 
vár udvarán pedig káposztát és 
más zöldséget termelnek.



FARAGÓ JÓZSEF

A népballadák 
és Sinka István balladái

A régészeti és nyelvtörténeti kutatások bi
zonysága szerint mintegy háromezer évvel eze
lőtt váltunk ki az ugor nép- és nyelvkö
zösségből: azóta önállóan, megszakítás nélkül 
él és fejlődik a magyar nép, a magyar nyelv és 
a magyar kultúra. Ez a kultúra írásbeliségünk 
kialakulása előtt, vagyis jó kétezer éven át — 
modem kifejezéssel szólva — folklór-jellegű 
volt, vagyis írásos rögzítés hiányában az egyéni 
és közösségi emlékezet őrizte, ahonnan alka- 
lomszülten kelt életre és "szájról szájra szállva" 
öröklődött egyik nemzedékről a másikra. A 
honfoglalás után jelent meg a nép köréből ki
nőtt, majd egyre gyarapodó értelmiség, amely 
a harmadik évezred során, íratlan, keleti kultú
ránk után, a legszerényebb szórvány-nyelvem
lékektől kezdve egész írásos, nyugati, európai 
kultúránkat mai gazdagságáig felvirágoztatta.

Az írott kultúra felvirágzása azonban nem 
jelentette az íratlannak az eltűnését, mert ez az 
"irodalom alatti", írástudatlan néprétegek köré
ben, elsősorban a parasztság hagyományaként, 
mind jobban fogyatkozva bár, de napjainkig 
tovább élt. E kétféle eredetű-jellegű kultúra 
nem egymástól függetlenül, hanem szüntele
nül szerves kölcsönhatásban fejlődött. E köl
csönhatásnak most csak egyik irányára utalok: 
irodalmunknak arra a népi-nemzeti vonulatá
ra, amely nélkül egész kultúránk mennyiségi
leg elképzelhetetlenül szegényebb, minőségi
leg pedig szürkébb, jellegtelenebb lenne. Nem 
lehet véletlen, hogy történelmünk során min
den időben támadtak olyan íróink — csak né- 
hányukra hivatkozva —, mint Balassi Bálint és 
Fazekas Mihály, Petőfi Sándor és Arany János, 
Ady Endre és József Attila, Tamási Áron és 
Illyés Gyula, ma Erdélyben Sütő András és Ká- 
nyádi Sándor -, akik ragyogó példái az Arany 
Jánostól 1861-ben talán az eg ész  világ- 
irodalomban legszebben megfogalmazott iro
dalmi népiességnek: "Valóban vigasztaló, hogy 
az igazi, gyökeres, organikus költészet iránti 
ösztön nincs szorítva, sehol, semmi időben, 
egy-két kiváló egyéniségre, hanem az összes 
nép tömegében van letéve örök alapul, mellyel 
— mint föld-anyjával a- hitrege óriása — csak 
érintkeznie kell a nemzeti műköltésnek, hogy 
mindannyiszor megifjodva, megújulva, gaz
dag erőben s egyszerű szépségben emelkedjék, 
lehányva magáról a ficamlott ízlés, romlott kor, 
mesterkélt világ ízetlenségeit."

Irodalmunk e népi-nemzeti vonulatának 
egyik olyan képviselője volt Sinka István, aki 
valamennyi társánál mélyebbről indult, hogy a 
magasba törjön; neki nem kellett lehajolnia, 
hogy — Bajor Andor kifejezésével szólva — 
"népünk sugalmát kövesse", hiszen népünk su- 
galma saját sugalma volt, ezt neki csak ki kellett 
mondania. Ebben a hivatásában és küldetésé
ben a népi kultúra történelmileg és lelkileg 
olyan mélyen rejtező javait, emlékeit, töredékeit 
szintetizálta életművében, amelyeket senkinek 
sem sikerülhetett felülről, kívülről megközelí
tenie. Ő a bihari szegények, elsősorban a legsze
gényebb szegények: a pásztorok pszichéjének 
mélységeiből közvetített irodalmunk és nemze
ti kultúránk számára költői üzeneteket.

Ebben az értelemben szóljunk néhány szót 
életművének egyik legsajátosabb és legjelentő
sebb részéről, a balladákról. Görömbei András 
fogalmazása szerint ő "a balladákban találta

meg a mondanivalójának leginkább megfelelő 
kifejezésmódot: a zártabb és archaikusabb for
mák mélyről jött indulatainak finom árnyalatú 
és erőteljes kifejezésére adtak lehetőséget." Ér
dekes, hogy "ballada-korszaka" Budapestre 
költözése után kezdődött, de utóbb költészeté
ben a balladák mindinkább ritkultak, majd egé
szen eltűntek; ez a folyamat bizonnyal emberi 
és költői sorsának eddig még föl nem derített 
alakulásával van valamilyen rejtett összefüg
gésben. Mindenesetre ő az a magyar költő, aki
nek verscímeiben a "ballada" szó a leggyak
rabban felhangzik, valóságos balladák és lírai 
dalok élén egyaránt.

Mi a viszonya balladáinak a népballadák
hoz? Bartók Béla 1931-ben A parasztzene hatása 
az újabb műzenére dm ű tanulmányában e hatás 
három fokozatát úgy határozta meg, hogy az 
irodalomra, a költészetre szintén alkalmazható, 
sőt meg is idézte tanúnak a költőt. Szerinte a 
zeneszerző legegyszerűbb formában "a pa
rasztdallamokat minden változtatás nélkül 
vagy csak alig variálva" használja fel. Másod
szor "nem használ fel valódi parasztdallamo
kat, hanem ehelyett maga eszel ki valamilyen 
parasztdallam-imitációt". Végül harmadszor 
"sem parasztdallamokat, sem parasztdallam- 
imitációkat nem dolgoz fel zenéjében, de zené
jéből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a pa
rasztzenéből. Azt lehet mondani ilyenkor: a ze
neszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét 
és rendelkezik vele oly tökéletes mértékben, 
amilyen tökéletes mértékben egy költő rendel
kezik anyanyelvével. [...] Amagyar zeneművek 
közül Kodály műveiben találjuk erre a legszebb 
példákat. Ne is utaljunk egyébre, mint a Psal
mus Hungaricusra: a magyar parasztzene nélkül 
ilyen kompozíciók nem jöhettek volna létre. 
(Igaz viszont, hogy Kodály nélkül sem!)"

Mi Kodály nevét az irodalomban nemcsak 
egy, hanem két költő nevével is be tudjuk he
lyettesíteni: Arany János és Sinka István balla
dái a magyar népballadák nélkül nem jöhettek

volna létre, de Arany és Sinka nélkül sem.
S ha már kettejüket így egymás mellé he

lyeztük, jusson eszünkbe irodalmunk fejlődé
sének az a meglepő csomópontja, miszerint 
mindketten nemcsak bihariak, hanem ugyan
azon helységnek: Nagyszalontának a nagy szü
löttei voltak. Az azonos szülőhely azonban nem 
hatott közelítőleg balladaköltészetükre, mert— 
Pomogáts Bélát idézve — "míg ő (Arany) a bal
ladában az erkölcsi és lelki tragikum lehetősé
geit látta meg, Sinka társadalmi tragédiákra, a 
jogfosztottság és a szegénység komor jelenetei
re pillantott. Ez okozta, hogy a balladahősök 
sorsa Aranynál legtöbbször az őrület, Sinkánál 
viszont a pusztulás.”

Sinkának mindössze a híres nagyszalontai 
betyárról, a bihari folklórban oly népszerű Fá
bián Pistáról írott balladájában találtam néhány 
olyan sort, amely szövegszerűen, tehát közvet
lenül a népköltészetre emlékeztet: "De az akasz- 
tó fa -d om b on /h agyták , hogy m ég átkot 
mondjon./Szólott tehát, ne légy halva/Mezid- 
raczky, halljad!/m íg hét szekér búzaszal- 
m a/nem  rothad alattad;/mosdód is csak vér 
lehessen/s törülköződ lángot vessen.” Sinká
nak ismernie kellett Fehér László ama balladá
ját, amelyet éppen életútjának egyik fontos 
állomásán, Vésztőn gyűjtött Bartók Béla 1918- 
ban a 18 éves Ökrös Rózától, Fehér Anna alábbi 
átkával: "Ugye, bíró, jót kívánok:/Tizenhárom 
szekér szalma/Rothadjon el az ágyadba,/M os
dóvized vérré váljon,/Törülköződ lángot hány
jon,/Isten téged meg ne áldjon!"

Ezen néhány soron kívül Sinka egész balla
daköltészete a Bartóktól jelzett harmadik, alko
tó kategóriába illeszkedik . Más szóval a 
népballadák szövegszerűen nem hatottak reá, 
de miközben költői hangja és nyelve maradék
talanul egyéni és eredeti, ugyanakkor a balladá
inak tematikájában m egjelenő társadalmi 
konfliktusok és azok tragikus megoldásai kivé
tel nélkül belesimulnak a magyar népballadák 
témavilágába. íme mutatóban egy-két példa:

Tiltott szerelem és házasság (vö. Kádár Kata 
típusú népballadáinkkal). Bor-Ökrösné Bondár 
Katát a halálba üldözi, hogy fia ne vehesse fe
leségül. Fia bosszút akar állni, de szívtelen és 
álnok anyja őt taszítja a Körösbe (Bor-Ökrösné). 
— A gazdag leány kútba öli magát, mert anyja 
eltiltja a szegény legénytől; a legény bánatában 
a Körösben vet véget életének. "Két anyóka fe- 
ketében/sír a nagy Körözs mentében./Van a 
gazdagnak nyolc ökre,/mégis messzi néz örök- 
re./M esszi néz és hallgatózik,/hogy a szegény 
átkozódik" (Ballada a Körözs mentén). — Két "re
ménytelen szerető": Gál Benedek és Külüs Esz
ter az Oltba öli magát (Sötét Olt és sárga dongó), 
és így tovább.

Kényszerített szerelem és házasság (vö. az 
eladott leány típusú számos népballadánkkal). 
"Szegény Pannit sovány apja,/jaj, micsoda 
sorsra adta:/egy dagadtnak feleségü l,/egy  
életre eleségül." A dagadt Hajtó Istvánhoz 
kényszerített új asszony "nagy tallért ád a béres
nek", mire az a lakodalmi szekereket a zúgó 
Körös hullámsírjába fordítja (Három szekér). — 
Kara Évát apja cserébe egy rétért egy hintós 
úrhoz kényszeríti szeretőnek, holott Éva Bőnk 
Pálért epedezik. Bánatában felgyújt tíz nagy 
asztagot, s többé sohasem látják. "Hét pusztá
nak sok leánya/siratja őt valahánya./Nevit esti 
dalba fonják/s gyötrődését versbe mondják" 
(Ballada hét pusztán), és így tovább.

A párja vesztett leány elhervad (vö. a párja 
vesztett gerlice típusú népballadáinkkal). A pi
ros csizmájú és piros kötényű, "határszép" Si
mon Virág kedvese, Kéri Jankó a háborúban 
esettel. "Mondhatatlan kínja helyett/pár szóval
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szólok felőle:/fekete lett a csizmája,/fekete lett 
a kötője" (Simon Virág).

Még egy példa a sok közül a rablógyilkos
ság gazdag témaköréből. A messziről jött Eső- 
Virág András citerajátékát megirigyli a hét 
kondás. "A húrokon egy hős ország/támadt fel 
daloilva,/a hét kondás hallgatta csak/egymásra 
hajolva./ S összesúgtak, hogy megölik:/leszúr- 
ják vagy agyonlövik." A  gyilkosság után azon
ban h iába p en g ették  a citerát, m ert az 
széjjelpattant (Virág-ballada).

Nem hagyhatjuk szó nélkül Sinkának ama 
verseit sem, amelyeket az eddigi szakirodalom 
hol mitikus, hol mitologikus balladáknak neve
zett, magam azonban folkloristaként szabato- 
sabbnak vélném a hiedelemballada elnevezést. 
Görömbei András szerint Sinka "az élő népi 
hiedelmeket tudatosan emeli be költészetébe, 
mintegy azt sugallván, hogy a nyomor és kiszol
gáltatottság ilyen világképbeli torzulásokhoz 
vezet. Sinka tisztán látja, hogy ez az irreális 
világ az ő fajtája számára reális, sőt az egyetlen 
reális világ. Hy módon komolyan kell vennie, 
pontos rajzát kell adnia, ha övéiről szól."

Valóban, költészetében sokkal gyakoribb a 
hiedelemballada, mint a magyar népköltészet
ben, élén életművének egyik kimagasló alkotá
sával: Anyám balladát táncol. Ez a remekmű 
nemcsak egy hiedelemnek, hanem a köréje fo
nódó gazdag szertartásnak, egy már múltba 
merült népszokásnak: a. rituális halottas tánc
nak a költői látomása, olyan halottak emlékére, 
akiktől a hatalom lázadásuk, majd megtorlás
ként elrendelt kivégzésük miatt megtagadta az 
egyházi szertartást. Valószínűnek tetszik Med- 
vigy Endre föltevése, miszerint "a költő Szalon- 
ta környékén bojtárként találkozhatott hasonló 
hagyománnyal".

További hiedelemballadáira már a hiedel
mek egyeduralma jellemző, mint a Jósasszonyok 
balladája, Vesszőt táncoltat a sátán, Látták lúd képi
ben szállni, Anyóka kecskén lovagolt, A nagy kanca 
legyőzése .stb. A hiedelmek azonban nemcsak 
ezekben, hanem Sinka társadalmi fogantatású 
balladáiban is felbukkannak, pl. a Gonosz bíró 
balladájában: "Meg is fogta lánya átka,/úgy lett 
veres lombú nyárfa. /S  kik vele egy tálból et
tek,/cinkosai hollók lettek."

Sajnálatos, hogy egy kis előadás terjedelmi 
szorításában Sinka balladáiból csak itt-ott né
hány sort idézhettem, mert teljes megismerésük 
és befogadásuk hasonlíthatatlan műélvezetét 
semmiféle tudományos vagy tudálékos magya
rázat nem pótolhatja. Ismerjük meg tehát balla
dáit, és megismerésüket segítené, ha — Arany 
János annyiszor megjelent balladáihoz hasonló
an — az ő összes balladáit is összegyűjtenők és 
kiadnók, teljesebb és szakszerűbb gondozás
ban, mint amilyen több mint fél évszázaddal 
ezelőtt, 1943-ban Baüadáskönyve vo lt Arany pél
dájához hasonlóan egy ilyen mű Sinka költői 
arcképét is, irodalmunkat is gazdagabbá tenné. 
Ugyanakkor a külföldi műfordítók figyelmét is 
rá kellene irányítanunk életművére, mert sajáto
san magyar és egyéni költészete az európai- 
meg a világirodalomban egyaránt öregbítené jó 
hírünket-nevünket.

Sinkának a Medvigy Endrétől gondozott, 
Nagy utakról hazatérve (1933) dm ű két monu
mentális kötetben összegyűjtött versei után, 
S - aistésének centenáriuma felé közeledve, az 
i /en  és ehhez hasonló kötelezettségeinkről se 
feledkezzünk meg.*

'Elhangzott Budapesten 1994. június 17-én, 
Sinka István halálának 25. évfordulója alkal
mával a lakóházára elhelyezett emléktábla fel
avatása után a Magyar Demokrata Fórum 
Akadémiája által szervezett Sinka-esten.

A

Márton Árpád kiállításának margójára
November folyamán került sor Marosvá

sárhelyen az EMKE-fiók szervezésében Már
ton Árpád egyéni kiállítására. A termet, a 
világítást semmiképpen nem lehetett kifogás
talannak mondani, a művek azonban kárpó
toltak a körülm ények esetlegességéért, 
hiányosságaiért. Három olajfestményben és 
húsz vegyestechnikával készült, a pasztell és 
az akvarell kifejezési lehetőségeit párosító al
kotásban gyönyörködhettek a látogatók. A 
három nagyobbméretű táblakép 1989 előtti 
munka volt, a húsz kisebb egytől-egyig az 
idén született

Özvegység — volt a címe az egyik (itt is 
látható) olajfestménynek, amely megkapóan 
érzékelteti Márton Árpád kompozíciós kész
ségét, metafora-alkotó adott ságait. A gondo
lati-érzelm i összh an g , am it a vállfára  
akasztott, viselője nélkül maradt ing és a kép 
jobbsarkában elhelyezett, lesütött szemű, ba
rázdált arcú falusi asszony sugall, a mód, 
ahogyan a két elem felerősíti egymást és egy
ségbe foglalja a mondanivalót — a nem min
d ennapi a lkotások  sorába iktatja — 
véleményem szerint — a képet. Ha azután 
bizonyos távolságból veszi szemügyre az em
ber, akkor feltűnik, hogy a kissé tompa színek 
összhatása a sivatagi homok sárgás-vöröses 
árnyalatára emlékezteti, s ez további érzelmi
hangulati impulzusokkal erősíti és gazdagítja 
a kompozíció egységét. Telitalálat — ez a szó 
kívánkozik a szemlélő ajkára s a megállapí
tást azzal is kiegészíti: csak a minden ízében 
kiérlelt alkotás kelt ilyen egységes és döbbe
netes hatást, csak az ilyen láttán kapja fel fejét 
az ember: ezt a képet én is "kigondolhattam" 
volna!

A "képolvasó" hajlandóságnak engedve 
nézegetjük aztán barátommal az idei termést. 
Legelső általános vonásként az ötlik sze
münkbe, hogy a három olajkép visszafogott 
(sőt nekem úgy tűnik: bilincsbe vert) érzelmi
indulati világával szemben a mostaniakat 
lendület, változatosság, szabad szárnyalás 
jellemzi. (Néha kaotikus szárnyalás, nem a 
megfogalmazás módja, hanem az ábrázolás 
tárgya tekintetében.) Az Erdő lánya homloká
ra hajló virággal a hajában ugyanazt a meta
fora- teremtő lírai hajlamot, empátiát mutatja 
más oldalról, az acélos szépségeszményt fel
villantó vonatkozásban, mintamit az Özvegy
ség dm ű táblaképen is megcsodáltunk. Kissé

Vitézek_______________________________
hosszasabban időztünk aztán a Vitézek dmű  
munkánál, s barátom találgatni kezdi: miért 
is ez a címe? A fenyőfák magasba törő egye
nességét, az ábrázolás lendületét és érzelmi 
telítettségét látva végül is úgy gondoljuk: pél
dázatot kell látnunk ebben is. Méghozzá: a 
kockázattal is számoló, de a magasbatörés 
szépségét töretlenül hirdető példázatot. A  vi
haros ég közelébe merészkedett fenyőág 
ugyanis (ez a fehér-fekete fényképen nem lát
ható) elszáradt. Kétszer-háromszor végig
nézve a képeket úgy tűnt: az idei alkotá
soknak is van meghatározó jellegű "alapszí
nük". A magashegyi fenyveserdők ködből ki
bontakozó reggeli kékes-zöldje ez, amely 
elbűvöli a szemet és arra készteti a kirándu
lót, hogy nagyot, mélyet szippantson a friss 
levegőből.

Ä három olajfestmény társaságában be
mutatott idei termés így, ebben a viszonyítás
ban, ebben az összeh ason lításb an  vált 
rendkívül beszédessé, sokatmondóvá, meg
érlelvén azt a meggyőződést az igazi művé
szi alkotások kárpótolnak a körülmények 
esetlegességéért is.

PÁLL ÁRPÁD

Özvegység
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‘KP'DTX
A KIS NEMZETEK ÉS EURÓPA

• Jó ideig, főleg a 19-20. század fordulóján sokan hajlamosak 
voltak a kis államokat —  sőt a kis nem zeteket i s — valami letűnt 
világ ósdi, anakronisztikus maradványának tekinteni, am e
lyeknek ideje előbb-utóbb eltűnik e földtekéről, mert hiszen  
jövője csak a nagyhatalmaknak lehet. Utóbb viszont, főleg a két 
világháború, és a soknem zetiségű monarchiák, majd pedig a 
nagy koloniális birodalmak felbomlása nyom án a kis államok 
szám a váratlan m ódon rohamosan m egnőtt a nagyvilágban. 
1952-ben m integy nyolcvan állam m űködött e földtekén, de  
ezeknek több m int fele együttesen is csak 8%-át tette ki a világ  
népességének, tehát zöm ében kis államokról, kis nemzetekről 
volt szó. 1985-ben az államok száma már 171-re emelkedett, és 
ezek közül 90 kis államnak volt 6 milliónál, 44 miniállamnak 
p ed ig  1 m illiónál kevesebb lakosa. így  azután Magyarország, 
am elyik a m aga 10 m illió egynéhány százezer lakosával tudo
m ásunk szerint a kis államok, a kis nem zetek közé sorolható 
népesség tekintetében, ezen a hosszú világlistán akkor —  azaz 
1985-ben— az 55-ik, Európában pedig a 13-ik helyet foglalta el, 
vagyis akkor a nagyvilágban 117, Európában pedig 19 nála 
kisebb állam volt található. Azóta a lista m ég tovább változott, 
mert a Baltikumban és déli szom szédainknál újabb kis államok 
váltak függetlenné, tehát feljebb kerültünk a listán.

Sok évvel ezelőtt, egy  nem zetközi konferencián Londonban 
kis nem zetekről volt szó, kis nem zetek ébredéséről, és ott egy  
cseh történész előadást tartott a kis nem zetek magatartásáról a 
19. század első felében, és kihagyta a magyarokat. Felálltlam, 
és számonkértem tőle, hogy miért nem  beszélt a magyarokról, 
holott sok párhuzam os vonás található cseh és egyéb nem zet 
ébredését illetően. A zt válaszolta: kérem, a magyar nem kis 
nem zet. Erre azt mondtam: tulajdonképpen nem is bánnám, ha 
igaza lenne. M indezek után azonban nem m eglepő, hogy az 
utolsó évtizedek során egyre többen —  főleg közgazdászok és 
p olito lógusok— kezdték azokat a problémákat elemezni, ame
lyek ebből a kis államalakulási folyamatból adódtak. S egyúttal 
meghatározni a kis államok vagy éppen kis nem zetek sajátos 
jellem zőit, m ozgásterét az új nem zetközi rendszerben. M egnőtt 
ezzel együtt az érdeklődés a történeti előzm ények és a történeti 
perspektívák iránt is.

A  kis államok kérdéséről tulajdonképpen azóta beszélhe
tünk, hogy a 16. század eleje óta kialakultak az egym ással 
versengő szuverén nagyhatalmak, és létrejött egy összefüggő  
európai államrendszer. A  legújabb történelmi jelentőségű vál
tozások után az utolsó fél évszázad történései m ég nincsenek 
úgy, forrásszerűen feldolgozva, m int az előző korszakoké, más
részt azért, mert az európai integráció előrehaladtával és a 
m ásik oldalon a Szovjetunió, mint birodalom felbomlásával 
Európa történetének m inden valószínűség szerint olyan új sza
kaszába léptünk, am ely új alternatív lehetőségeket kínál —  
vagy új alternatív veszedelm eket —  de ezek erőviszonyait és 
m érlegét a jövő küzdelm ei fogják eldönteni. A  történelem  
ugyanis azt választja a lehetséges alternatívák közül, amely az 
egym ással m érkőző különböző tendenciák, illetve az azokat 
m ozgató erők eredőjének leginkább m egfelel. Amiben azonban 
persze benne lesz m indannyiunk emberi erőfeszítése is.

Svédország 8,3 m illió lakosa 14-szer akkora területen él, 
m int a 9,8 m illiós Belgium. Egy-egy állam am úgysem  magában 
véve, elszigetelten, hanem m ásokhoz —  főleg környezetéhez 
—  viszonyítva nagy vagy kicsi. Lehet utalni szűkebb belső 
piacukra, függő helyzetükre. D e lehet utalni arra is, hogy a kis 
államok Európának m ind gazdagabb, m ind fejletlenebb zóná
jában találhatók. Tehát nem  elsősorban gazdasági problémák
kal függnek össze. Lehet utalni fizikai gyengeségükre, sok 
szorongásukra is. D e lehet utalni arra is, hogy egy kis nem zet 
kereteként nem  egyszer szívósabbnak és tartósabbnak bizo
nyultak, m int egyes nagy birodalmak.

R észletek  Kosáry D om okosnak, az MTA elnökének  előa
dásából.

— IíHpEX

REFLEXIÓK 8.

A VILÁG LEGJOBB 
"DALOSAI"

A napokban egyik  tanítvá
nyom egy kórusról készített felvé
telt mutatott nekem. M essziről 
csak annyit láttam, hogy mindenki 
frakkban van, impozáns koncert
feketeség áradt a képről hasonlóan 
a zenekari felvételek frakk-árada
tához. Közelről figyelve egyszerre 
feltűntek az arcók is. Az első sor 
közepén Dvorákot fedeztem fel, 
balról Bach, jobbról Beethoven fog
ta közre elegáns mozdulattal. No
sza elk ezd tem  k eresgéln i 
kedvenceimet. Jobbról a második 
sorban, úgy a széle felé fedeztem 
fel Bartókot. Fölötte a harmadik 
sorban Ravelre bukkantam. De ze
neszerzői dédapám Muszorgszkij 
és nagyapám Debussy viszont az 
első sorban álltak. Haendelt, Vival
dit már keresgélnem kellett és... 
nem is vagyok biztos, hogy megta
láltam őket a fényképen. Haydnra 
aránylag könnyen rábukkantam. 
Wagnerre is! Hogy, hogy nem, a 
fényképész a második sorba állí
totta.

Dehát van-e itt egyáltalán má
sodik, harmadik sor? S ha van, ak
kor milyen kritériumok szerint 
végezték el a felsorakoztatást. 
Egyéni ízlés alapján!? A fesztivál
szervezők műsorszerkesztése sze
rint!? A jó ég tudja. A legbűbá
josabb az egészben az, hogy Mo
zart gyermekkori portréját a kórus 
elé helyezték a montázskészítők. 
Elgondoltam ; ennél ügyesebb  
megoldást aligha találhattak vol
na.

És különben is, ha már ilyen 
kivételes dalárdáról készül a fény
kép, a sorrend lehet véletlen is. 
Nyilván mindenkinek van egy ze
neszerző "népszerűség-listája". Az 
persze csak az övé. Kellemes vélet
len, ha másokéval csak egy kicsit is 
egyezik. Bár a "divat" ezen a téren 
is igyekszik manipulálni a köztu
datot; egyik-m ásik zeneszerzőt 
időlegesen a többiek fölé helyezi. 
Nálunk szokás mondani, hogy egy

évben legalább annyiszor játsza
nak el egy Beethoven szimfóniát, 
amennyit a sorszáma jelöl. Külö
nösen az utóbbi időben szaporod
tak el a Kilencedik előadásai: 
m inálunk és v ilá g szer te  is. 
Brahms, Csajkovszkij, és még so
kan mások a lista élén állnak. Ha az 
előadások felnőnének minden al
kalommal e "választott" művek
hez, úgy a dolog rendben is volna. 
Azt is szokták emlegetni — nagy
városok zenei élete kapcsán is —, 
hogy a zene megáll Brahmsnál, 
már tu d n iillik  a hangver
senyprogramok és a közönség ér
dek lőd ésén ek  eredm ényeként. 
Van benne egy kis igazság!

íme ez is egyfajta rangsorolás.
De van más is. — Eszembe jut 

egy régebben kelettkezett vicc. így 
szól: "A nagyhírű hegedűs felmegy 
a mennyországba. Sokáig hallgatja 
az angyalok énekkarát, főleg Pa- 
lestrinát énekelnek. De végtére el
unja a dolgot és érdeklődik Szent 
Péternél, hogyha van itt fenn vala
milyen zenekar, ő, mint hegedű- 
művész, szívesen játszana benne. 
Nos, van — válaszolja Szent Péter 
— mégpedig egy nagyszerű szim
fonikus együttes. De — mert hát 
mindig van egy DE! — csak a má
sodik hegedű utolsó helye üres. Se
baj, válaszolja híres hegedűsünk, 
az is jó. És másnap siet a próbára. 
Körül se nézve leül a helyére, han
gol, bemelegít. Egyszercsak észre
v e sz i, h ogy  Jasa H eifetz  ül 
mellette. De mester, itt tetszik ülni 
az utolsó pultnál? Mire a híres e- 
lőd: — Nézd meg, ki a koncertmes
ter. PA - GA - NI - NI — szótagolja 
elhűlve művészünk. Nézzél csak 
jobban körül a zenekarban— java
solja a kérdezett. Hű a nemjóját, az 
orgonánál maga Bach ül, a gordon
kánál Schumann, a klarinétnál 
Carl Maria von Weber, a trombitá
nál Haendel, a kürtnél Brahms, az 
üstdobnál pedig az isteni Beetho
ven. De akkor ki itt a karmester? 
Maga a jóisten, de KARAJ ANNAK  
képzeli magát."

Ez is egy sorrend. És nem is 
olyan megvetendő a viccszerző ze
neszerzői jellemzése. Próbáljuk 
meg magunk is zeneszerzőket he
lyezni a m ég "üresen maradt" 
hangszercsoportvezetői helyekre. 
Kit tennénk a fagotthoz? Kit a 
mélyhegedűhöz. Ki kerülhetne a 
nagybőgőszólam élére? Hiszen a 
viccet lehet variálva tovább folytat
ni, felpumpolni a csattanóig.

A fénykép eszményi férfikart 
jelzett, a vicc eszményi zenekart. E 
kettő áldásos muzsikája kísérjen 
bennünket 1995 tizenkét hónapján 
át

BOLDOG ÚJ ÉVET!
TERÉNYI EDE
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ü l i !
Decem ber 15-e és 17-e között Kolozsvá

ron megrendezték az I. Országos Bábosgálát. 
Műsoron szerepelt: Ludas Matyi (A kolozsvári 
Puck Bábszínház magyar tagozata); Esti mese

S(Nagyszebeni Bábszínház); A kecske és a három 
'do (Konstancai Bábszínház); Truffaldino és a ke- 
íótya látomások (Aradi Bábszínház); Vitéz László 

(előadja Pályi János); Kukac Matyi (Budapesti 
Kolibri Színház); A z ezüst agyarú vadkan (Abras- 
sói Arlecchino Gyermekszínház); Állatok farsang
ja (A budapesti Kolibri Színház); A  gyufaárus 
kislány (Konstancai Bábszínház); A világ teremté
se (A Dákói Animációs Színház); A két császárné 
(A marosvásárhelyi Ariel Gyermekszínház); 
Ádám és Éva, man-show (A Botogani-i Vasilache 
Bábszínház); Apolodor naplója (A Botojani-i Va

silache Bábszínház); A  csizmás kandúr (A kolozs
vári Puck Bábszínház román tagozata). Decem
ber 18-án szakmai megbeszélést tartottak a 
Puck Bábszínház termében.

A  Heltai Alapítvány rendezésében decem
ber 14-én bemutatták Kolozsvárott is a szé
kelyudvarhelyi Ablak Kiadó Fagyöngy című, 
kortárs romániai magyar költőket felvonulta
tó 1994-es antológiáját. A rendezvényre a Bát
hory Líceumban került sor. Fellépett Lászlóffy 
Aladár, Egyed Emese, Orbán János Dénes, 
Tompa Gábor, Visky András, Kiss Jenő, Kele
men Hunor, Jánky Béla, Király László, Lász
lóffy Csaba, Molnos Lajos, Fekete Vince, Majla 
Sándor és Kozma Szilárd.

A Látó 1994-es 11. számából: Vers: Lász
lóffy Aladár, Káli István, Petri György, Petri 
György — Jorgos Alevras — Gergely Tamás, 
László Noémi, Fekete Vince, Demény Péter, 
Vörös István, Garaczi László. Cikket, beszá
molót, prózai írást közöl Bölöni Domokos 
(Egek harmatozzatok!), K inde Annam ária  
(Mudry), Láng Zsolt (FIÁT), Kelemen Hunor 
(Nyom nélkül), Vida Gábor (Aköltó és a detektív), 
Dem ény Péter (Roham; Csolnakon), Kovács 
András Ferenc (Árkosi mulatságok), Kali Kinga 
(Egy megváltás krónikája), Szakács István Péter 
(Ákalligráfus kincse) és Papp Sándor Zsigmond 
(A lány, akinek sárga borítékjai voltak). A Dispu
tában Kisgyörgy Réka (A transzilván új érzé
kenységről) és V isky A ndrás (Transzilván 
pre-poszt) írása. A Kis lírai antológiában Kovács

András Ferenc ír előszót Catullus versei elé, a 
lapban Caius Valerius Catullus versei. Iroda
lom és iskola: Makó Andrea: Illyés Gyula Koszo
rú; Zalabai Zsigmond Tájkép es vallomás (Illyés 
Gyula Ószi este). Deleatur: Tömöry Péter Látod, 
András, a te bandád! A számot Baász Imre gra
fikái díszítik. Hadikikötó: Lázáry René Sándor.

A Hitel decemberi számában Széles Klára 
ír Szilágyi Domokos és Lászlóffy Aladár köl
tészetéről (Szülóföld és Európa), s a lap közli 
Lászlóffy Aladár Nincsn tövis rózsa nélkül című 
írását. A számban olvasható továbbá Páskándi 
Géza A tarka gyászlovak dm ű "gyászbohózata", 
valamint Beke György Csángók Jászberényben 
című riportja.

A Tiszatáj 12. számában Fekete Vince stan
zái mellett olvasható Markó Béla Hagyomá
nyőrzés és modernizációs törekvések Erdélyben 
című tanulmánya.

A Jelenkor decemberi számában M i az, 
hogy román, mi az, hogy magyar? dm  alatt Mar
tos Gábor beszélget Marius Tabacuval.

A Magyarok Világlapja decemberi számá
ban olvasható egyebek mellett Szávai Géza a 
pártok és a nemzet, Páll Árpád Egy csendélet 
születése és Czegó Zoltán Tizenhárom szárazajtai 
könnycsepp című írása.

HO HULLT
Alexandra Macedonski verséből idé

zünk a vízszintes 1., függőleges 1., 41. és 
vízszintes 62. számú sorban. Szemlér Fe
renc fordítása.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora 
(zárt betűk: Y, T, H). 16. Kis színpadra 
való darab. 17. Rendellenesség, görög 
eredetű szóval. 18. ÉU. 19. Azúrszínű. 
20. Étien vény! 21. Főnév rövidítése. 22. 
Hangtalan póz! 23. Körút, röv. 25. Sa- 
vanykás konyhakerti növényt. 29. Ga
b o n a k a la n g y a . 31. N ém et dal. 33. 
Fekete gyém ánt. 34. Állatnak a has alat
ti prémje. 36. ... Clarke: ausztrál futó 
volt. 39. A z a távolságban, időben kife
jezett különbség, amellyel valaki mást 
m egelőz. 41. Jó a szem e. 42. Csúnya, 
hangtalanul nevető arckifejezések. 43. 
Fánk közepe! 45. Győztes. 46. Diribda- 
rab! 47. M agad. 48. Pengetés hangszert. 
50. Halzsírban van! 51. Arcéi. 52. YA. 53. 
Féljegy! 54. Ken. 56. Fonetikus mással
hangzó. 57. A m it a Statisztikai Hivatal 
közread (két szó). 61. Vissza: Bogza ro
m án író szem élyneve. 62. Az idézet utol
só sora (zárt betű: I). 64. Harmadik  
hatvány. 65. A  munka és az energia egy
sége a CGS rendszerben. 66. Papagáj
név. 67. Vissza: a harmadik szem éllyel. 
68. ő se i. 70. Kandúrok, románul. 72. 
Román órák! 73. Finnország betűjelzése 
gépjárműveken. 74. Részvénytársaság. 
76.... tak: órahang. 77. Kán kevert betűi. 
79. Milliméter. 80. Ritka férfinév, válo
gatott m agyar labdarúgó volt. 83. Bor
mérés ajtaja fölé kifüggesztett szőlőfürt.

FÜGGŐLEGES: 2. Az idézet második 
sora (zárt betű: E). 2. Független köztár
saság Afrikában. 3. Fonetikus mással
hangzó. 4. H elyez. 5. Nagyon, frand- 
ául. 6. Fénytelen, napszítta árnyalatú 
szürkéssárgát (két szó). 7. Fémdarab! 8. 
Görög betű. 9. Régi hangszer, a költői 
tevékenység jelképe. 10. Fonetikus ket
tősbetű. 11. Állóvíz. 12. Tengeri mérföld 
rövidítése. 13. Gömbölyűre formált, bő 
zsírban kisütött tészta. 14. Tova. 15. Ja
pán honi neve. 20. Munka versenyeken  
nyerhetők el. 24. Cselekedet. 26. N a
gyobb állatnál a két első láb közti, erős 
izm os rész. 27. N em  sietős, nyugodt. 28.. 
Aliba hangja. 30. Izmokban rejlenek. 32. 
Felad! 34. Ezenkívül. 35. Könnyezve le
alkuszik valamelyest. 37. Savó egyne
m ű hangzói. 38. ...alkalmaz, szükségből 
k én yszerh ez fo lyam od ik . 40. N agy  
lánggal ég. 41. A z idézet harmadik sora 
(zárt betűk: B, É, Á, S). 44. Nagyszerű, 
népiesen. 47. N agyon sok (1(F) m éz
gyűjtő rovar. 49. ...rutya: cókmók. 51. 
Ilyen szőkére festenek női hajat. 55. Eu
rópai folyó. 57. ..-korba: nagy ritkán. 58. 
Ebbe az irányba. 59. A  felsőfok jele. 60. 
Magad. 61. Európai főváros. 62. Falánk 
m ódon mindent m egeszik. 63. Vége vé
ge! 69. Okmány. 70. Kismiska!! 71. Fér
finév. 75. Tréfálni kezd! 76. Szájat 
nagyra nyit. 78. N em  fém es elem. 81. 
Keletien! 82. Szintén. 83. Buzau m egyei 
gépjárm űvek betűjele. 84. O rszágos 
Tervhivatal. 85. Kétjegyű m ássalhang
zó.

RÁMAY TIBOR

A  HELIKON 26. számában közölt, Körm ös cím ű  
rejtvény megfejtése: Ha nincs piszoka körmöd alatt,/a mocs
kosak rákoppintanák.

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN Főmunkatárs: Szerkesztőség: MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztőhelyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR: világkultúra NAGY MARIA: olvasószerkesztő
Felelős titkár SIGMOND ISTVÁN ' SZÓCS ISTVÁN KJAKAB ANTAL vers,irodalomtörténet RAKOSSY TIBOR: m űszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGY MÁRIA; nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség címe: 3400 Q uj Napoca, strJasílor 14. Postafiók (casuta postala) 245 Telefon: 132 309; 132 096 

A  HELIKON alapítványi támogatással jelenik m eg — kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE


	1995-01-05 / 1. szám (183.)����������������������������������



