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Nagy Enikő és Egri István.: Ólomüveg ablak (az 1., 2., 4., 13., 15. és 17. oldalon)

• Visky András: Song of Passage
• Páll Lajos versei
• Tóth Mária: A postás, aki megy
• Szőcs István jegyzete
• A NAGY KILOMETRIK

KIRÁLY LÁSZLÓ 
U tóhang
A n y ito tt könyv c ím ű  könyvhöz

Hogy merted kinyitni ezt a könyvet?!
Itt idétlen vének torzsalkodnak, 
vörös-tar koponyákat mar a savas eső, 
s a szakállakban: dobravert életek 
ronda moszatja penészük.
Csalatkozott forradalmárok, 
egymás torkának esve az
ittapiros-holapiros ideológiák halszagú piacain. 
Lőporszagú anarchisták, 
elpuskázott merényletek regényesítöi -  
megannyi hős túlcicomázott, kitalált temetőkben, 
pattanásig feszített 
hazug történetekkel, gyáván.
Itt nincs szerelem, se bánat, 
csak vaskemény irigység: 
mozgalmi feladatból nemzett 
utódok földkerekségi acsarkodása.
Kihalt a gyönyörű állatvilág, 
szívdobbantó kalandok flórája tarolva.
Minden csurom sivatag, csak rejtegetett 
emlékek homokja reccsen a fogak között...
És ide már ötcsillagos kurvák vidám hada se jár.
Csak a szél, csak a szél,
hófútta ágyékok halavány északi rajza.
Örök kapaszkodók hűtik beszakadt körmeik, 
rémült tévelygésben a kétséges világban, 
hol tilos könyvekből orvul ki-kicsap 
a valódi kénköves történelem.
Szorongó apák, anyák üres udvarok körén, 
hová már eső se száll,
csak a nagy medúza-álom, a mindent felfaló. 
Miközben kalózhajók lopakodnak 
ázottkender illatú Nyárádon, Küküllőn, 
rabolni kész veres vitézek, 
halálsarló-kalapácsos lobogók...
Éppen ezért bűvöllek: -  Ne félj!
Valid be nekik; mondd meg: a gyermekkorod 
egy Hitler nevű muraközi ló, 
rönköt vonszol a szovátai fűrésztelepen —  
és ettől ne tágíts!
Hagyjad őket vért izzadni attól, amire gondolsz! 
Üsd fel hát, testvér, vígan s bátran e könyvet! 
Derülj, hogy még most is kitartón lesnek ránk 
a Valóságos Titkos Belső Besúgók.
S fújtatnak a Magyar Királyi Költészet 
mindig sértett, halálraszánt 
kivetettjei.
2007. november 29.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

ANTAL BALAZS

Ballada kitömött madarakkal
Regénypályázaton első díjat nyert mun

káról az ember sokat és sokfélét gondol
hat. Főleg, ha első alkalommal került le
bonyolításra a megmérettetés: ilyenkor 
a pályázat kiírója azzal is gondban van, 
hogy saját pályázatát elismertesse. Eh
hez előtte áll a lehetőség, hogy divatos 
szerző bestsellergyanús munkáját díjaz
za, hangoztatva, kik vették komolyan a 
dolgot. Nos, még ha az Irodalmi Jelen mun
katársainak az utóbbira minden okuk 
meg is van, nem azért, mert a korábbia
kat is pontosan úgy tették volna. A diva
tosság fogalma bár elég tág, nem hiszem, 
hogy Sigmond István valahogy belefér
ne -  emlékezetes volt számomra például, 
hogy az index.hu hírportál trendin laza 
könyvblogja, a csapgeza.blog.hu úgy tudó
sított a pályázat végeredményéről, hogy 
szerintük az egyik fő szempont a díjazot
tak (mindegyik, nem csak az első hely) 
tökéletes ismeretlensége volt (!) —, a Varjúsze
renád pedig bár irodalmunk egyik igen ko
moly teljesítménye, mégsem hiszem, hogy 
bármelyik zsűritagot is az eladási listák 
élbolyának képzete mozgatta volna a díj 
odaítélésekor. Egy nagyon komoly szerző 
nagyon komoly regénye győzött -  vélhe
tően teljesen megérdemelten, mert 
bár a többi pályamunkát ismerni 
nincsen szerencsém, aligha hiszem, 
hogy az összképet tekintve felülmúl
hatnák a Varjúszerenádot.

Balladás, komor, megdöbbentő 
regény Sigmond munkája. Kétszáz- 
ötvenegynéhány számozott oldala 
előtt nagy levegőt kell venni — olva
sás közben már igen nehéz lesz. Nyel
vezete egyszerre magával ragadó és 
riasztó -  ugyanannak a sűrű szövés
nek, összetettségnek köszönhetően.
Már az első mondatai mögött olyan 
tátongó mélységet sejtet, olyan ígére
tet tesz, amely az arra fogékony olva
sót nem is nagyon engedi kiszakad
ni a könyvből jó darabig. Történet és 
nyelv egyidejű felfokozottsága teszi 
különösen erőssé és felforgatóan zak- 
latóvá a regény felütését. Ugyanak
kor az első harminc-negyven oldal 
az olvasót választás elé állítja: elkap
ta-e a regény sodrát, és akkor a vé
géig meg sem áll, vagy olvasatlanul 
hagyja a továbbiakat. A Varjúszerenád- 
dal nem nagyon lehet maszatolni.

Együtt kibomló két szála kü- 
lön-külön is igen nyomasztó. Az elbeszé
lő szexuális rabszolgaságban szenved egy 
különös, bizarr szokásokkal terhelt csa
ládnál, bezárva, kulcslyukon át figyelt vi
lágban, s itt emlékezik, mert mást nem is 
nagyon tehet, azokra a rettenetes körül
ményekre, melyet előbb családja, utóbb 
már csak apja mellett megélt, egy kiszá
radt kutaktól szomjazó faluban. Többet 
elmondani hiba lenne -  a regény tétje ép
pen az, hogy mikor és mennyit tudunk be
lőle. Sigmond adagolja a titkokat -  több
nyire remek ritmusérzékkel. Valóban úgy 
van, ahogy a fülszöveg állítja: öreg hiba 
akár egyetlen szót is elszalasztani vala
mely mellékmondatban.

A fülszöveg szürreális pusztulástör- 
ténetről ír -  mindezt azonban nagyon is 
nyers mély-, már-már mikrorealizmussal 
elbeszélve, amelynek szürrealitása a 
kulcslyukon keresztül látszódó világból 
ered. A történetet elbeszélő fiatal nő, 
vagy talán még lány jelenlátomását és 
múltmeséjét olyan szoros egybefonódás- 
ban mondja el, hogy az olvasó elhiszi: 
nincs elhagyhatatlan szava a történet
nek, mert minden egyes szóhasználat 
oka egy következőnek, s eredménye va
lamely korábbinak: szoros szervezett
ségben épülnek egymásra a szavak, szó- 
kapcsolatok, félmondatok és mondatok, 
nem beszélve a bekezdésekről és az ol
dalakról, s ugyanígy a történet külön
böző szálai, eseménykéi is. Eseménykéi, 
mert meggondolva a dolgot, tulajdon
képpen hosszabb elbeszélésnyi a cselek
mény kimondott része -  íve azonban epo
szi méretű. Éppen ebben áll a könyv 
egyik nagyon komoly erénye -  és ahogy 
eddig már utaltam rá, nehézsége is: egy 
hatalmas folyamból emel ki néhány 
mikrotörténetet, azokat mondja el újra 
meg újra egy kicsit mindig tovább halad
va a mesében -  és bár tulajdonképpen a

regény első lapjaitól az utolsó harmadá
ig alig haladunk előre, hogy aztán megló
duljon a történet s a végére kapjon még 
egy csavart, mire odáig ér az olvasó, úgy 
érzi, egy vaskos nagyregényen van túl.

Méghozzá olyanon, ahol az egyik vo
nal már-már népmeséi, a másik meg 
attól igen távoli, erotikával érintkező, 
gyakran túlfűtött, de akkor is már-már 
bizarr-groteszk, s az elbeszélőnk tudata 
végképp zavarba esett és fogságba ejtett 
a két világ határán -  úgyhogy míg lelki
leg tökéletesen az elmúltban jár, testét a 
jelen használja könyörtelenül. Idegenül 
festenek ebben a nyelvben az olyan kifeje
zések, és ebben az elbeszélésben az olyan

cselekvések, mint a tangó vagy a nyak
kendő -  mert az elbeszélői tudat, s az azt 
meghatározó nyelvi viselkedésminta egé
szen más kulturális konnotációból van ki
szakítva.

Hihetetlenül kiegyensúlyozott a pró
za íve: végig egyenletes hőfokon tartja 
Sigmond a dikciót, mely néhol parádés 
mondatokban csúcsosodik ki. Gyenge 
pontja nincs is. Minden fejezet ugyanar
ról az emberi és ritmikai mélypontról in
dít, hogy a második mondatban már a 
lehető legsűrűbben benne járjunk a törté
netben és az elbeszélésben. Azt gondolom, 
rettentő munka érződik a szövegben.

Azonban valahogy mégiscsak szemet 
szúr a történet két szövete közötti gyen
ge kapcsolat, a talán túl nagy távolság. 
A falu balladába illő remek története ön
magában is elegendő lenne egy nagysze
rű regényhez, a lány szexuális rabszolga
ságának cselekménysora számomra nem 
tudta megindokolni, miért is telepszik 
rá erre. Persze a világok ellenpontozá
sa és a történet szálai egyik lehetséges 
olvasatának egybecsengetése érthető, 
s az abszurd-groteszk irányvonal is jól 
kivehető, ám a regény egyik fontos ígé
rete, úgy érzem, mégsem valósul meg. 
Ugyanis nem tudtam elszakadni a Le
endő házában zajló eseménysor szimbo
likus olvasatától -  hogy valami jelképe

ket, metaforát keressek a varjakban, 
a pókokban, a család rítusaiban, azon
ban ezek megfejthetetlensége komoly 
zavarba hozott minduntalan. Úgy tű 
nik, nincsenek szimbólumok, nincse
nek jelképek, vagy ha vannak, lassú 
olvasatomnak is felfejthetetlenek -  s 
ez valahogy hiányt okoz. S ugyanígy 
zavarba ejtő az a bizonyos utolsó har
mad: önmagában remek az állóképek 
folyamatos továbbgörgetése-hömpö- 
lyögtetése is, meg az utolsó harmad 
gyors eseménysora is, együtt azon
ban az egyensúly elmozdulását jelzik 
-  hogy ugyanis túl hirtelen, túl gyor
san lesz vége, s az elbeszélő is túl hir
telen változik át egy egészen másféle 
pozíció birtokosává.

Ritka dolog, hogy ennyire nehéz 
prózát szívesen olvasna tovább az 
ember. A könyv kétféleképpen is nyo
masztó: egyrészt a benne elbeszél
tek, másrészt az elbeszélés maga is 
félelmetes. Máshonnan és másféle
képpen egyetlen rokona jut eszembe: 
Krasznahorkai Sátántangója. Ott a zsú
folt próza kietlen tereket tölt ki, itt 
azonban, ha Leendő házára gondolok, 
zsúfolt, fülledt helyszínek jönnek elő, s 

a sivár lélek ugyan megvan, fantáziátlan
nak és üresnek semmiképpen nem nevez
hetők a szereplők.

Sigmond többnyire lassú tempóban 
egyre több titkot felfedő eljárása, a falu 
meséje emlékezetes szöveggé teszi a Varjú
szerenádot, melynek megjelenését a 2007- 
es év komoly eseményének tartom. Fenn
tartásaim  inkább annak szólnak, hogy 
olvastam volna még tovább. Akartam vol
na többet megtudni még.

Sigmond István: Varjúszerenád. Ale
xandra -  Irodalmi Jelen Könyvek, Pécs, 
2007, 252 o., á.n.
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VISKY ANDRÁS 
Songs o f  P assage
Éjszaka a 92nd Street Y-ban. New York, 2007. 3 .21

Ebben a városban, ahol kivétel nélkül 
mindenki idegen,

Ahol az idegenségnél nincs meghittebb 
Tapasztalat, mondja a lány, ahol mindenki 

csupa idegenség,
Ott te sem lehetsz idegen, mondja, idegen 
lehetsz a legkevésbé, igazad lehet,
Végtére is tartózkodhatsz a szenvedéstől, 

mondom,
Jogodban áll, természetednek is 
Megfelel, de talán épp ez a tartózkodás 
Az egyetlen szenvedés, amit elkerülhetsz, 

mondom,
Talán éppen ez az egyetlen egy, nincs is 
Más, ha egyáltalán elkerülhető valami,
De hát mi kerülhető el, semmi, semmi,
Kinek mondod ezt, kérdezi, csak mondom, 

mondom,
Mondjad csak, mondja, hallgatlak, mondjad,
Mondom is, mondom, mondom is, mondom 

is, mondom.

A 92nd Street Y-ban minden belépésemkor 
Az üresen várakozó fémdetektor küszöbére 
Lépek, mintha fölszállni készülne lakóival 

a zászlós kőépület -  
Tizenkilencedik század, te féktelen ifjú,
Erőtől duzzadó, szabad, halni kész...!

Nem lehetsz idegen ott, ahol mindenki 
Velejéig az, mondja a lány, vigasztalan 
Poggyászom szivárvány színű szíját babrálva 

szépséges nevetéssel.
Fehér kesztyűs biztonságiak várakoznak 
A gumiszalag végén, lerí rólam, mondom,
Lerí rólam, honnan jöttem, első látásra 

tudható,
Amint befészkelem magam a kopár

Vendégszobába és kinézek az ablakon a 
Lexington Avenue-ra, máris a menedékjog 

esélyét latolgatom,
Máris egy ideális azilum képe jelenik meg 
Lelki szemeim előtt, semmi egyéb, csak 

rám kell nézni,
Sőt talán éppen a 92nd Street Y-ban laknék 
a legszívesebben életem belátható végéig,
Itt tűnnék el napra nap a naponta velem 
Együtt eltűnők között a végenincs 
Lexington Avenue-n, vagy a Broadway 
És Grand Street találkozásánál valahol...

Napi egyszeri hideg élelem fejadagra 
És tökéletes névtelenségre vágyom, tessék, 
Ugyan mire másra, az asztalomra naponta 
Kikészített falfehér íveket is teleírnám, 

bizony tele,
Majd egyenként megsemmisíteném őket, 
Ugyanolyan magától értetődő tudással, 

ahogyan mondjuk 
A madarak ébrednek, még sötétben,
És ahogyan a madarak nyugszanak el, 
Szürkületkor, a névtelen és megnevezhetetlen,
A saját forrását rejtő és megszólíthatatlan 

ritmus bűvöletében.
Mennyi hang, mennyi ismeretlen szó,
Mennyi törődés törmelékéből rakja össze 
Szüntelen morajlását a város, operálószobák 
Ezüst-hideg fényében fekszem a körbe járó 

gumiszalagon,
Fehér kezek turkálnak bennem, de csak 
Téged találnak meg, akitől tenger és ég és 
Alattam vonuló felhő és sötét hegygerinc 
Választ el éppen, megszámlálhatatlanul 

sok arcot,
Arcot és tekintetet szórnak ki belőlem,
Egytől egyig mind a tied, belőled vagyok, 
Mondom a férfiaknak szabadkozva,
Ez csak természetes, mondják, ugyan kiből 
Lehetne az ember, ha nem valaki másból, 
Mehetek, mondják, végeztünk, minden rendben, 
Egy kalitka elindult madarat keresni, 

mondják mögöttem...

GALL ATTILA 
H ázi szellem
Mért bújnál ágyba, 
mikor tolvajod az éjjel? 
Kifoszt, míg pillád 
rezzenéstelen,
s álmok csalását ülteti széjjel.
Jöjj ide mellém, 
jóakaród, ha messze, 
itt vagyok én, kit 
mindegyre átgyalogolsz, 
s bár érzed a rádtörő,

pajkos gondolatot: 
lényegemhez nem érsz, 
nem osztjuk 
egyszerre terét 
egyazon légnek.

Melegét élvezed 
az emberi testnek, 
mely nem rest 
bő szuszogással szólni, 
ha fáradt lelked átadod, 
az éjszaka gondnokának.

O rvoshoz viszem  a  
fa n tá z iá m a t
Ma jelentkezem, hogy újra itt, 
a nap is változatlan, vakít, 
de mindenem új az ég alatt, 
állapotom előrehaladt, 
csak ma más úton megint, 
a követők, valamint...

0  megkérdi: miért pont erre, 
miért nem gondoltam a kertre, 
s mi végre a fára felmászni, 
honnan a félsz, hogy el fogok ázni, 
s miért e futam, hogy a városon végig, 
ha tudta, úgyis utolérik?

*

A kertben  a  virágok m ia tt, 
a  fá b a n  egy a n gya l s zü lt  f ia t, 
s a  fu tam ? -  a gyomrom, hogy szokja, 
a  követők? -  tojok azokra .

A kertben  a z  orgonák m elle tt, 
a  fá b a n  egy g ilis z ta  e lle tt,

s így vá lik  sem m issé a fu tam , 
csak nyugodtan, hogym intvan, uram.

A kertben  a  g o n d o la t m erésze, 
a  fában  a z  isten inek  része, 
rám ijeszt: a  Terem tés káros!  
S osem érze tt ijed tség  átm os.

A kertben  hogy közel a z  ab lak , 
a  fában , k id e rü l nem  lakn ak , 
s a  vétkem  ebben a  mesében? 
ültem  a  h ázam ban : fenéken.

a
T udtom  n élkü l a z  E let
életem megsúgta, hogy 
olykor ő félrejár, 
s azzal ledobta magát 
egy szikláról hirtelen -

nap sütött, vércse járt, 
s szél játszott érteden 
arcomon, ahogy álltam ott.

halálom megvonta vállát, 
s gyorsan utána ugrott.
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SZŐCS ISTVÁN
JEGYZET 
Ismerjük meg 
egym ást, de 
„ne a gyerek előtt”!
Az is jellemző, hogy a népek hogy 

csúfolódnak; bizonyára vannak is k i
adós tudományos m unkák, amelyek 
számbaveszik, osztályozzák és minősí
tik  az egymásról „alkotott” (kiagyalt, 
koholt) csúfneveket, szólásmondáso
kat és anekdotákat, s nagyon helyes, 
hogy ezek nem forognak közkézen; az 
viszont m ár vitatható, hogy a közmon
dásgyűjtem ényeinket a demokrácia 
több m int fél évszázada a la tt ugyan
csak szó'rtelenítettük. Ahogy nem le
het a nőgyógyászati szakkönyveket 
pornográfiának minősíteni, úgy nyil
ván a népisme terén esetleg kiadott 
kis példányszámú, nagyon apró betűs, 
sok ijesztő lábjegyzettel és zárójellel, 
valam int „in:”-nel sű rűn  telehintett ol- 
dalakranyomottszólásmondás-gyűjte- 
ményeket és m agyarázataikat sem le
het sovinizm usnak minősíteni.

Jelenleg azonban az a helyzet, 
hogy a különböző népek szószóló
inak  nagyon különböző felfogása 
van a nacionalizmusról vagy pláne 
a sovinizmusról, annyira, hogy a 
kettő  között szinte nem is lehet kü
lönbséget tenni. Egyszer olvastam 
egy (akkor még) jugoszláv írónál, 
hogy mivel a jugó gyerekek is kap
nak  vásárfiába szív alakú mézeska
lácsot, ha  egy m agyar parasztnak  
azt m ondaná egy jugó gyerek, hogy 
a mézeskalács szív nem m agyar ere
detű, akkor a m agyar gazda egy he
gyes ollóval k iszúrná a jugó gyerek 
szemét! (Ez különben egy rendkívül 
felvilágosult, européer író volt!)

Meg kell mondanom, én soha m a
gyar „mezőgazda” részéről hason
ló m egnyilvánulással nem találkoz
tam , még a sovinisztáknál sem. 
Azok tudniillik  ha le akarják  néz
ni az idegent, a kosztjával gúnyolód
nak, hogy mind csak puliszkát esz
nek vagy galuskát, esetleg kását, 
m acskát vagy csigát. És élénk meg
jegyzéseket ha lla tnak  más népek láb
belijeiről meg plundrájáról; népi m ár
kavédelemmel azonban m agyaroknál, 
falusi lakosságnál nem találkoztam . 
U taztam  viszont egyszer egy bukares
ti sofőrrel keresztül a Székelyföldön; 
az ide-oda kapkodva a fejét folyton ká
romkodott: hogy-hogy, ezek összelop
kodják ide a m áram arosi, rom án ka
pukat és hagyják nekik!?

Próbáltam  türelm esen m agyaráz
ni neki, hogy mi a különbség: pl. a 
székely kapu fő jellegzetessége, hogy

a boltív és a fedél között még egy kis 
homlokzati rész („architráv”) is van, 
pl. m int a galambdúc, beszéltem a rá 
nyokról, díszítmények, kötésmódok 
különbségeiről; végül odáig fajult a do
log, hogy m egszakítottam  vele ú titá r
si viszonyomat.

Érdekes, hogy „a népek” kis ügyek 
m iatt inkább feldühödnek, m int a na
gyokon. Egyszer például egy szerb 
pópával, könnyű, de nagy mennyi
ségű homoki borok fogyasztása mel
lett megoldottuk veszekedés nélkül a 
szerb és a m agyar közös történelem 
legnehezebb kérdéseit, például, hogy 
Csernovics Arzén ipeki pá triárka  hoz
ta  be az Alföldre a szerbeket, vagy az 
itteni szerbek hozták be; és hogy egy
á lta lán  milyen jó volt a viszony nem
zeteink között a karlócai béke előtt; 
de egyszercsak megjegyzi: „különben 
is a vályog az szerb szó és nem m a
gyar!” H át nem, csattan tam  fel, még 
Miklosich szerint is észak-közép szláv 
szó, csakhogy abban az értelemben, 
hogy vályogtégla; míg m agyarul a vá
lyog egyszerűen tapasztani való agya
got jelent, formába öntés nélkül, én is 
vályogházban nőttem fel, s gyerekko
romban eleget gyűjtöttem  a lóganét

az utcáról, hogy nagyanyám  agyaggal 
összegyúrva, m egtapassza a ház olda
lán a repedéseket, vagy ünnep köze
ledtével feltapassza a konyha földjét, 
mivel az nem volt padolva, s különben 
is ott van a vájni = ájni ige, a vásni = 
ásni párja; de nem és nem, végül úgy 
m egharagudott, hogy bort sem ak art 
m ár tölteni nekem, ölébe vette a demi- 
zsont, és karjaival átölelve védelmez
te előlem.

Ami a lábbeliket illeti, anyám  nagy
nénje s a férje juhászok voltak valahol 
a Bekecs oldalában, de anyám nem

szívesen engedte be őket a házba, 
m ert bocskorban já rtak ; én nagyon 
irigyeltem, am ikor m uta tták  az új, ba
rackszínű bőrbocskorokat, am it a fia
iknak  vettek, de anyám nem engedte, 
hogy felpróbáljam. Később, 1940-ben, 
egyes „anyaországiak” megjegyzései 
m iatt elhagyták a bocskort, egyben le 
is tagadták, hogy valaha is le tt volna 
lábukon. Annyira, hogy am ikor egy
szer megkérdeztem Anikó nénit, hogy 
h ív ták  azokat a cserépfedőket, am e
lyek a la tt a lángost sütötték, m ert 
emlékszem rájuk gyerekkoromból -  
Anikó néném elpirult: Te olyant nem 
nálunk láttál, hanem  fenn a havason, 
a bocskorosoknál!

(Mint m ár m egírtam  egyszer, egye
tem ista koromban a „kicsi Kós Ká- 
rolynak”, a néprajzosnak elmondtam, 
hogy gyerekkoromban M arosvásár
helytől még nem is olyan messze lá t
tam  kenyérsütő harangot. „Maga 
hazudik”, förmedt rám  a professzor 
„mert olyasmit Erdélyben kétezer éve 
nem használnak!” Na aztán  később 
egy könyvében beszámol a Hunyad 
megyei kenyérsütő harangokról, me
lyeket a XX. század elején még hasz
náltak... Mondom neki, hogy né, izé, 

azt te tszett mondani, hogy kétezer 
éve.... Megint csak rám  förmedt: 
M agának igaza van, és mégsincs 
igaza! M ert am it én tudok, az töb
bet ér, m int am ennyit m aga lát!)

Érdemes volna tanulm ányozni 
a népek egym ásra használt gúny
neveit is. Például mai napig nem 
tudni pontosan, honnan ered a 
bangyin -  és a bozgor? Utóbbi ál
lítólag a budzsáki ta tárok  nyelvén 
azt jelentette, hogy „tekergő, bi
tan g ”; a németeknek nincs is ná
lunk csúfneve, a sváb csak a leg
utóbbi korokban nyert némi enyhe 
gúnyos színezetet, de még nosz
talg ikus hangulata  is lehet: „Vén 
sváb, csapiáros úr, adj hűvös, méla 
bort!” éppúgy, m int a Vén cigány
nak!

Egyes népnevek gúnynévvé deg- 
radálása többnyire az uszító, diver- 
ziót keltő, külső rosszindulat kö
vetkezménye. Például az oláh szó 
a magyarban az olasz szó egyik 
alakváltozata; több más nyelvben 

is eredetileg „latinizált kelta” a jelenté
se, minden lebecsülő színezet nélkül. A 
tót népnév eredetileg nemcsak a szlová
kok, hanem a szlavóniai horvátoknak 
is a neve, tövében ta lán  az ógermán 
tiut lappang, ami „nép” jelentésű.

Maga a szlavin szó ta lán  a szlova 
„szó, beszéd” jelentésű ős-szóból jön 
(vésd egybe: szól, szaval, szóval él). 
M ár a XVIII. század kiszorította azt 
a nézetet, hogy a sclavus = „szolga” 
volna az eredete. Ugyanakkor egy 
lengyel szerző azt írta , hogy a „szláv” 
népnév eredetileg azt jelenti, hogy di-
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csőséges, illetve dicsekvő, mivel a szlá
vok nemzeti jellemvonása a dicsekvés; 
(lásd egy pozsonyi politikus nem ré
giben te tt üdítő' kijelentését: Kolum
busz szlovák ágyúkkal hódította meg 
Amerikát!); Horvát István, aki idézi 
e szerzőt (lengyel és orosz hercegek 
gyakran írtak  volt különös könyve
ket, amelyekhez aztán  sose ju t hozzá 
az ember), rögtön mellé idézi vitafelét, 
Kollár Ádámot, az meg H erdert, hogy 
„aki egy népet sért meg, az egész em
beriséget megsérti!” Horváth István, 
a „nacionalista m onstrum nak” k ik i
áltott történész egyébként elutasítja 
azt a gondolatot, hogy bármely nyelv 
„lehet szebb, jobb”, m int bármely más, 
s vitafelétől, P irringer Mihálytól, aki 
ilyesmiket állított, udvari titkos ta n á 
csos és rendőrfőnök létére, megkérdi: 
H át sohasem hallott méltóságod oda
haza N yitrában kecsegtető kellemmel 
szláv nyelvet beszélni?

Viszont mégiscsak furcsa, hogy a 
magyarok és a szlovákok között majd 
ezer esztendeig semmi háborúskodás 
nem volt -  ellentétben a törökökkel 
-  egész a XIX. század közepéig, még
is, kölcsönösen, köztük a legerősebb 
a verbális háborúskodás. Noha a törö
kök pl. több m int 300 évig dúlták  az 
országot, még bár halványan hason
ló ellenséges szólásaink sincsenek ró
luk, csak kedélyesek, nem úgy, m int 
a szlovákokról: „Ereszd be a tótot a 
házba és k itú r belőle!”.... És ez -  köl
csönös. Amikor 1972-ben Pozsonyban 
já rtam  egy kis újságíró csoporttal, 
az ottani fő újságírónő, m iután be
számolt arról, hogy az 1968-as orosz 
bevonulás hozta meg nekik az igazi 
szabadságot és elégtételt, sörözés köz
ben felm utatott a mögöttünk magasló 
várra, és így szónokolt: „E fennséges 
épületben koronázták a szlovák k irá
lyokat!” Amikor odahajolva hozzá, bi
zalm asan, félhalkan megjegyeztem: 
Azért mégsem tagadhatja, hogy e vá
ra t a m agyar királyok építették, így 
válaszolt: „Igen, azért is olyan, mint 
egy felfordított hokedli!”

Ilyenek tehát a „testvéri” népek: 
Prágában megkérdeztem decens, fi
nom cseh tolmácsnőnket, hogy az otta
ni fő-fő újságíró, N. elvtárs, nem szlo
vák-e? A hölgy súgta a fülembe: Nem, 
csak sokáig dolgozott mezőgazdasági 
vonalon, azért olyan!

Viszont annyi, a saját nép ellen irá 
nyuló, becsmérlő rosszindulatot, m int 
sok m agyarnál, legfennebb még csak 
nagyon-nagyon baloldali németeknél 
tapasztaltam . Ők a Nemzet a la tti Ön
gól Pornokrácia középcsatárai! Gyak
ran  morfondírozom: ha a futballban a 
lesből lőtt gólt nem adják meg, akkor 
m iért érvényes a lesből lőtt öngól?

Ha a labdarúgásban nem is, a köz
írásban piros lappal kellene büntetni 
a les-öngólt! Vagy fekete pettyel!

PÁLL LAJOS VERSEI
H ajós voltam

„Tovább, mit még? tovább”
Baudelaire

Hajós voltam ki a tengert sose látta, 
hiába sajgott a szíjcsapásos hinta 
a lenti seregnek, ki a mélyben lakott, 
az esttel rámzárták az égi ablakot. 
Hogyha hullám osont az uszály falához, 
bolyongó lélek volt, ki most azzal áldoz 
ringó szabadsága határain túlra, 
mert más nyelven beszélt ott a Duna sodra, 
hogy az ámulat mi végleg kiveszett, 
csillagról körözi ezt a szerkezetet, 
s trónolhat fegyver a hajóorr fölött, 
a sokfajta lánc, mi a mélyhez kötött 
mind-mind úgy szétszakadt 
egy árva hang nélkül, 
mert álom száll ránk mentó' békekötésül, 
hogy a sajgó csont s a tenyérnyi máié 
már nem vonszol, másé lett, egy éjre másé.

R a jza n a k
Rajzanak a póker-patrióták,
Uram, ez az özönvíz kezdete, 
múltjukat a batyu közé dugják, 
reményük ringatja százpúpu teve.

Senki magáért, másért halna meg 
ezen a bárkán, hol az igyekezet 
szégyenvirága gallérokon reszket, 
megtűr ez a hajó ennyi szekeret?

Vagy mi egyszer volt, csak ismétlődik,
tipródni tovább sötétedésig,
míg az ár az éggel egymagasba ér.

Hát nem jobb volna, ha lékkel mellén 
összes árbocait leszerelvén, 
eltűnne előlünk az áhított tér!

A rakodók
Egy keskeny deszkán ötvenkilós zsákkal 
átlebegni, szólt a parancs könnyen, 
szálljunk csak a varázsköpönyegben, 
míg az örvény vakszeme lecsal.

A fagy tulipánja a jégpáncél alól 
izent, loccsant az együttérző ár, 
a ringó palló még egy lépést kivár, 
csak indulj, végül szabadulsz magadtól.

Az iszonyatod sebe most nem vérzik, 
bár védangyalod kísért ezen télig, 
most elszakadt a láthatatlan szál,

csak ezt a zsákot tudnám tovább vinni, 
micsoda blöff itt „lenni, nem lenni”, 
ha sorsunkra csak egy felelet dukál.

J ó sla t u tán
„És láttára megrettene Zakariás, 
és félelem szállta meg őt”

Zakariás borzadt már az éjtől 
és rettegett, hogy az angyal eljön, 
a tagadás, ha álmot riaszt föl, 
ízetlen lesz mindenféle öröm.
Öreg volt, s a vénség olyan önző, 
s a kétségszú, mi éjszakát őröl, 
hát megnémult, mint egyszárú körző, 
nem közölt semmit égi körökről. 
Hallgatásra ítélt, oly erőtlen 
a jóslat immár fészkel a szívemben, 
tántorgó nap néma madara, 
ha nem rebben föl ajkáról soha, 
és viszhangot sem izén a tárna, 
csak parancs lesz így, újabb parancsra.

Hogy ne a z t  nézzem ...
„Mikor a zöld tavasz újult” 

Ronsard

Hogy ne azt nézzem, ki vagy, 
hanem aki voltál,
egyszer még legyen teljes a kegyes csalás, 
de megretten ki vízért oly mélyre ás, 
hogy picula az ég fönt a kútszádánál.

Miből teremtettek, nem volt kophatatlan, 
csak butaságunk keményebb a kőnél, 
mivel is áltattuk egymást, mikor jöttél 
rejtőzködve kedves, most bízzál magadban.

De jó, hogy a márványt megkímélik attól 
a vádtól, hogy világunk fércművet másol, 
rózsát az átoktól, mert csak nekünk tövis

a tövis, nyugalmunk vérvöröse vádol, 
hogy nem szálltunk feljebb csakazértis, 
ó mért telt többre itt a tagadásból!

A festő  k a szá l
Omolj sárga virág a kaszám előtt, 
ma a kakukkszegfű duzzog, nem hajt, 
ring a vérfű arasszal minden fölött, 
sátés kaszálón torzsa daganat. 
Virágok halála, festetni akar, 
mit a képzelet őriz valahogy, 
homályos zöldek fölött elleng a kar, 
hol szállni kéne, maradok gyalog. 
Omolj sárga virág, dűlj, dűlj a rendre, 
a kerítés szürkén bekeretez, 
üllők csengő hangja szinte jelre, 
a folytatáshoz lélegzetet vesz, 

kopogó kalapács nem lehet zene 
e miséhez, minek szín az istene.
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JANCSÓ MIKLÓS

Pótvizsga
Alomkép 
a tanügyből
Színhely:
egy egyetem ócska, lerobbant osz

tály term e, am i semmiben sem külön
bözik egy vidéki középiskola hason
ló rendeltetésű  helyiségétől. A padok 
agyonfirkálva, a táb la  piszkos fehér, 
a lemosószivacs törlőnyomai belekö- 
vesedtek a valam ikor fekete anyag
ba.

Szereplők:
D iák, ül a hátsó padban. Azért 

ott, m ert megszokta a középiskolá
ban, hogy őt mindig az osztály végé
re szám űzte a ta n á r i bölcsesség. Ko
pott, hétköznapi arc.

T anár a k a ted ráná l ül. Előtte tö 
m ött ak ta tásk a , m ellette mappa, pa
pírlapok.

Időpont:
őszi reggel, a te rm ésbetakarítás és 

a pótvizsgák időszaka.

T anár (közel a hatvanhoz)-. Nos, if
jú  barátom , kíváncsian hallgatom. A 
feladat -  a vizsgatételek -  nem vál
toztak  tavaly óta. A tan tá rg y  fontos
ságát ezú ttal nem kell részleteznem: 
az ortoépia -  helyes kiejtéssel -  ese
tünkben  a helyes m agyar kiejtéssel -  
foglalkozó tudomány. Ezen belül egy 
részkérdést taglaljon. Kérem, mond
ja  el a m agyar nyelv hangsúlysza- 
bályait, (kis szünetet tart). Hányféle 
hangsúly létezik és így tovább.

D iák  (hallgat)

Tanár: Ugyanis a hangsúlyszabá
lyok rendkívül fontosak: mit, mikor, 
m iért hangsúlyozunk beszédfolyama
tu n k  során. És persze az sem m ind
egy, életünkben m ire fektetjük a 
hangsúlyt: az indulatszóra, a szorga
lomra, a becsületességre, pontosság
ra, em bertársa ink ra  való odafigye
lésre, a jelzőre, főnévre, netán  egy 
nagy, nemes eszmére. Persze, a nagy 
és nemes eszme m indenekelőtt érzel
mi hangsú ly t igényel, előfordul azon
ban, hogy az értelm i hangsúly nem 
erősíti meg az érzelmi hangsúlyt, 
m iért is nem egyszer bölcsen lemon
dunk az érzelmi hangsúlyról. Hadd 
diadalm askodjék az értelem , am i m a
gába foglalja a megfontoltságot, poli
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tika i bölcsességet, okos helyezkedést 
és egyéb, megélhetéshez szükséges el
várást. Vagyis a gyávaságot.

D iák  (hallgat)

Tanár: És a hallgatást. E ltalálta . 
Ön okosan hallgat. Igaza van. Való
jában  az, mikor m it hangsúlyozunk, 
m eghaladja egy pótvizsga kereteit. 
És m ert a kérdés nehéz, é lettapaszta
lato t is igényel, nem csupán alapos el
méleti felkészülést, ami Önnek bizo
nyára m egvan, nem is várom, hogy 
válaszoljon azonnal. (Diák hallgat). 
Következetesen bölcs ném aságát ér
tékelem, m int jellem szilárdságot, 
ezért megadom az átm enő jegyet. 
Az ötöst, (rövid szünet után) Azaz a 
hatost. Az ötös olyan kegyelemjegy, 
olyan semmi jegy, megalázó a diák 
és a ta n á r  szám ára egyaránt. M ár
pedig az em bert nem szabad m egaláz
ni. Ezt olvastam  valahol, valam ikor, 
ifjú koromban. Vagyis m aradjunk a 
hatosnál.

D iák  (hallgat)

Tanár: A m agyar nyelv hangsúly
szabályait hagyjuk hát. Talán a re to
rik a  fontosságáról értekezzen: re tori
ka a retorikáról. Hallgatom.

D iák  (hallgat)

Tanár: Kifejező ném aságával ez
ú tta l is, ism ételten egyetértek: a szü
net, a csend a re to rika egyik legizgal

m asabb eszköze. A szünet megsejtet, 
a szünet az, amivel beindítjuk a h a ll
gatóság fantáziáját. Maga most ha ll
gat, ifjú barátom  -  azaz ifjú rétorom
-  én meg emlékezem. Emlékezem az 
én nagy-nagy csendjeimre. Amikor 
az Élet kérdezett -  valam ilyen for
m ában —, én pedig nem válaszoltam. 
H allgattam . Féltem. Nem tud tam  vá
laszolni egy kérdező leány tek in te té 
nek, aki az tán  elment, messzire és 
örökre távozott. És következtek a 
nagy, rem énytelen csendek életem 
ben. A nagy semmik. Ha kificam í
to ttam  a bokám, örvendtem, végre 
tö rtén t velem is valam i az évek és a 
meg nem válaszolt kérdések csendjé
ben. (sóhajt) Csend van most is. H át 
jó. (rövid szünet után) Ne legyen ez 
a csend is a kudarcok csendje, m int 
az én csendjeim. Engedelmével meg
emelem a hatos jegyet hetesre. Ez, 
tudom, szintén nem nagy jegy, de 
mégis, ez valam i. M ár valam i a re to
rikam inősítésben.

D iák  (hallgat)

Tanár: A mondott szöveg hango
sítá sán ak  egy m ásik eszköze: az elő
adó élhet a központozás megváltoz
ta tá sá n ak  lehetőségével. Kérdésből 
á llítást, állításból kérdést form álhat
-  egy jól átgondolt művészi m ondani
való érdekében. Kényes re to rika i esz
köz az interpunkció szabad kezelése. 
Bátorságot, önállóságot igényel. A 
társadalom  elvárásait megkérdője
lezni veszélyes és -  m inek szépítsem
-  eleve kudarcra  ítélt vállalkozás. 
Mondok egy példát.

így kell élned -  állítja a rendszer, a 
m indenkori. És a lojális állampolgár, 
b e tartja  az állítás mögött húzódó vé
delmet jelentő szabályrendszert, cse
rébe a társadalom  biztosítja szám á
ra  a szam árlétra  szűk fokain történő 
lassú  felemelkedést -  az öregségig, a 
nyugdíjig, a hátfájásig. A semmi éle
te t betetőző elmúlásig. De ha netán  
az elhangzott á llítá st kérdőjellel lá t
juk  el:

így kell élned? -  akkor, m ásodik lé
pésként megfogalmazódik az im m ár 
lázadó polgárban: ha nem így kell él
nünk, akkor hogyan? És beindul az 
unalm as, egyhangú életet felkavaró 
lavina, am inek görgetegében a kér
dést feltevő egyén egym aga küszkö
dik, im m ár nyugalm at nem ismerve, 
a rázúduló kihívásokkal, nap m int 
nap. Viszont saját feje u tán  él, b á t
ran . H a vesztes is, mégiscsak győz
tes. Még akkor is, ha  ne tán  a m ár 
em lített lavina eltemeti.

F iatalem ber, ön hallgat. Szo
m orúan néz m aga elé. Igaza van.
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V isszajött ide hozzám vizsgázni 
ősszel, és én kiszúrom  a szemét egy 
hetessel. F izeti a vizsgadíjat, a szál
lást, az utazást.... U dvariasan  h a ll
gat -  nem használ felkiáltójelet, 
nem kérdez -  lepontoz egy nagy 
csendet. M int a bölcsek -  a nagy 
Nem válaszolás és M ellébeszélés m es
terei. Legyen. Megemelem a jól meg
érdem elt hetesét nyolcasra. Nekem 
ez nem kerü l semmibe, önnek bizo
nyára  örömöt okoz ez a m atem atikai 
apróság. Ez a semmi kis em berbará
ti figyelmesség.

D iák  (h a llg a t)

T a n á r :  A re to rika  m ásik kényes -  
bár kétségkívül rendkívüli módon k i
fejező' része -  a gesztus. A m im ika ( 
szünet). O, azok a régi gesztusok! Va
lam ikor színészként de tud tam  örü l
ni egy m eg ta lált és sikeresnek vélt 
jellem ábrázoló gesztusnak. A ztán  
következtek a m ás term észetű  gesz
tusok -  az élet egyre több fügét m u
ta to tt nekem -  és én ezzel a déli gyü
mölccsel tehetetlenü l és védtelenül 
á lltam  szemben. Még csak vissza 
sem tu d tam  m utatn i. Igaz, nekem  is 
voltak m egbocsájthatatlan  gesztusa
im... egy rövid ideig m egpróbáltam  
felemelt fejjel élni. De az tán  a szám 
lák, a családi gondok lehúzták  hom
lokomat. M árpedig a lehajto tt fej -  
bár sokjelentésű -  semmi esetre  sem 
követendő' em beri m ag atartás . Ter
m észetesen a rom antikus regények
ben. A valóság azonban más... M in
dig m ásabb, m int am it mi va lah a  el 
tu dunk  képzelni. Bizony, sokat szá
m ít a gesztus az em berek életében. 
Nagyon sokat. Egy sim ogatás, egy 
mosoly, egy jó szó, egy bátorító kéz
szorítás. (szünet) E zért én most si
etve, m integy gesztusbem utatóként 
azonnal megemelem kilencesre a 
m ai feleletét.

D iák  (h a llg a t)

T a n á r  (lapozgat a jegyzeteiben): No 
lássuk, m it is jegyeztem  fel a beszéd- 
stílusáról... aha. Megvan. Az R hang
zó. Maga, fiatalem ber, beszédhibás. 
Nem pereg az r hangzója. Ez baj.

D iá k  (h a llg a t)

T a n á r: Illetve -  ahogy vesszük. 
H absburg Ottó is raccsol, és őexcel- 
lenciája ennek ellenére szép k a rr ie r
be született bele. Vagyis raccsolni 
m ostani dem okráciánkban politikai
lag helyes. És geneológiailag is. En- 
gedelmével -  erre való tek in te tte l -  
felkerekítem  a jegyét tízesre. Hiszen

a kilences alig különbözik a tízestől, 
(feláll ünnepélyesen) Kérem, fogadja 
a sikeres pótvizsga mellé őszinte g ra
tulációm at.

D iá k  (h a llg a t)

T a n á r : Jól teszi, hogy nem h á lá l
kodik. Elvégre megérdemelte ezt a 
jegyet. Ha abból indulunk ki, hogy 
hallgatn i arany... És m iért ne ebből 
a népi bölcsességből következtessek 
az ön alapos felkészültségére? Igaza 
van, íme, m áris megvan a tízes re to
rikából, ortoépiából, vagy ha  így job
ban tetszik: a szép m agyar beszéd 
használatból.

Kováts Borbála: Csukd be a szemed

Elvégre ön is te t t  ezé rt a d iszcip 
lín á é r t an n y it, m in t egy lá tványo
san  buzgolkodó, m agát h ivatásos 
anyanyelvápolónak nevező szerve
zet. M iért pont Ö nt ne illesse  ju ta 
lom?

Szívből gratu lálok  az eddig elért 
eredm ényekhez, felkészültségéhez, 
csak így tovább, sokra fogja v inni, 
biztos vagyok benne, hogy Ön a jö 
vő embere, csak őrizze meg őszinte 
és bölcs v iszonyulását a m indenko
ri kihívásokhoz, az eseményekhez 
és azok irányítóihoz. Ámen. V iszont
lá tásra .

A D iá k  feláll, szó nélkül kimegy. 
Az ajtót becsapja m aga u tán  -  de az 
is lehet, a huzat vág ta  azt be.

C send .

T a n á r  (elégedetten)'. Nos, azt h i
szem ez a pótvizsga rem ekül sike
rü lt. És mégis, valam i hiányérzetem  
van, valam i kellene még ehhez a sike
res naphoz, ehhez a sikeres tanügyi 
eseményhez... (lassan, gondolataiba 
mélyedve csomagolja az asztalon szét
rakott iratokat, jegyzeteket, stb.)

Megvan. Én balga! H át a bankett. 
Majd’ elfelejtettem. M int m inden 
jóh írű  tanügyi, vagy kultúresem ény 
u tán  tenni illik, most sem m arad
h a t el a jól végzett m unka még 
jobbanmegérdemelt ju talm a: egy kis 
szerény pedagógusi falatozás.

E zűttal a m ai pedagógi
ai sikert, m ondhatni anyanyelvápo
lói fegyvertényt, saját zsebből kell 
megoldanom,viszont így meghittebb, 
barátságosabb lesz a kis ünnepség. 
Az egyszemélyes bankett. No lássuk. 
(Kipakol a táskájából: pogácsákat, 
szendvicseket, dobozos sört, stb. majd  
egy műanyag abroszra kiteríti a m a
gával hozottakat..)

Kezdem. Azaz mégsem, (mű
anyag virágcsokrot vesz ki a táskájá
ból, ráteszi a pogácsákra) így. A virág 
megadja az esemény ünnepi jellegét. 
Rágok egy kevés kekszet, ne igyam 
éhomra alkoholt. Igaz a mondás: a pe
dagógusok azért nem bírják  az italt, 
m ert mindig éhom ra isznak, (ropog
tatja a száraztésztát, m ajd tölt m a
gának egy pohár sört). Emelem poha
ram  az erdélyi anyanyelvápolás elért 
ragyogó erdményeire, a közérdeklő
désre, am i a szép m agyar beszéd
igény irán t megnyilvánul úgy egye
tem ünk vezetősége, m int a tisztelt 
diákság részéről. Emelem továbbá 
poharam  a sikeres anyanyelvápoló 
tevékenységre, am i beépül a diákság 
tudásába, am inek egy szép és lélek
emelő példája volt a a m ai pótvizsga. 
(beleinna sörébe, de félúton megáll ke
zében a pohár) Azt hiszem, ide kelle
ne egy kis bravózás, egy kis bátorí
tó taps. Megoldjuk ezt is, m int egyéb 
oktatással kapcsolatosan felmerülő 
szakm ai kérdést, (táskájából egy ré
gi típusú kazetofont vesz ki, beállítja 
a szalagot. A  sörét felhajtja, újra meg
tölti poharát, majd emelt hangon meg
szólal)

Emelem ünnepi poharam ... (Meg
nyom egy gombot a kazetofonon, fel
zúg a taps, a szűnni nem akaró. E b
ben a tapsorkánban a Tanár újra 
megszólal meghatottan). Köszönöm, 
köszönöm, köszönök m indent, a m un
kám  értékelését, a tám ogatást, az 
érdeklődést, köszönöm, hogy fontos
nak  érezhetem  magam...köszönöm., 
.köszönöm....

F üggöny
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e t  e l e g á n s

Új hírt mondok, minden reá hallgasson, 
Illik, beszédemnek hogy hitelt adjon;
Az italnak, bátor, mast békén hagyjon, 
Azután meglehet, bár itton-igyon!

Hozok elő mastan egy históriát,
Hogyha meglölhetném annak nótáját,
És ha megtudhatnám rövid summáját, 
Azért ki-ki hagyja mast bor italját.

Egy szegény emberrül lészen beszédem, 
Ha szóm jól szolgálna mastan énnékem, 
De szároz az torkom, azért nincs kedvem, 
Köszönd reám az bort, ne tilts meg tűlem!

Egy vén ember ilyen panaszt indita: 
Három felesége nékie vala,
Az szerencse néki így szolgált vala, 
Örömöt éltében mindennek hagya.

Az első Hlyen jó és szelíd vala,
Csakhogy dírrel-dúrral mindennek szállá, 
Háza, míg élhetne, csinossan álla,
Hat holnapban egyszer kisöpri vala.

Az kenyeret szépen meg tudta sütnyi,
De sót elfelejtett beléje tennyi,
Silletlen találta mindenkor hadnyi, 
így szokott volt, szegény, engem tartanyi.

Ily természeti volt néki, szegénnek,
Az dolog nem köllött soha kedvének,
Az szemétben lába megbotlott ennek, 
Savát nem érzettem soha étkének.

Mikor szóltam néki, engedelmes volt, 
Csakhogy mindenekben ellenem szállott, 
El is tékozlotta, az mi javam volt,
Az jóllakás után olyan volt, mint holt.

Meghala azonban, szegény nyavalyás; 
Kiért reám szállá minden búsulás, 
Bánót, keserűség és nagy óhajtás,
Sok jajgatás után míltó kárvallás.

De azonban ismét megjőve kedvem,
Mert lön harmadnapra más feleségem;

Az megvidámíttá bánatos szívem, Mikor fölébredett, tudott koslatnyi,
Kinek az jóvoltát nem felejthetem. Az egyik szomszédtól másikhoz futnyi.

Ez mindenre jó volt, az mire köllött, 
Csak az szövés, fonyás néki nem köllött, 
Az hol cégért látott, odasietött,
Akárki itta meg, de ő fizetőit.

Engedjünk már utat az hegedűsnek, 
Hadd vonjon szép nótát az nász népének, 
Bánom, hogy ennyi tál étket elvisznek, 
Énnekem nem annak benne, szegénnek.

Sőt, mikor szegénynek pénze elfogyott,
Az konytát béitta, mégis jóllakott,
Níha négykézláb is el-hazamászott,
Nagy lustán ágyomban énmellém csúszott.

Nagy kegyessen akkor csókkal imádott, 
Sok nyálot orcámon gyakorta hagyott, 
Néha nyakamon is áltolokádott,
Kebelem is akkor telirakódott.

Azért ránts keresztül rossz hegedűdet, 
Hüvelyedben tegyed rozsdás késedet,
Ne áztosd jó borral hitvány tüdődet, 
Hogy ne vedd híjában fizetésedet!

Hogyha jámbor volna az jó vőlegény, 
Nékem innom anna, nem lenne fösvény, 
Ha nem ád, szálljon rá az szároz köszvény,

CT&astargó

Ugyan az korcsomán, szegény, meghala, 
Nékem nagy bánatot és sok bút hagy: 
Könyvem nem hullhata soha utána,
Hogy eszemben juta ő állopotja.

Harmadikat elvém én feleségül,
Kinek az én szívem fölötte örül,
Örömben hajam csak meg nem őszül, 
Gyakorta rám teként, rajtam könyörül.

Vala az nagykegyes magaviselő,
Minden dolgaiban jó dologtevő; 
Csakhogy télben, nyárban vala henyélő, 
Ősszel és tavasszal veszteg heverő.

Gyors volt mindenekben, fölkölt jóreggel. 
Mikor tik szeméten vakarcsál széjjel,
Még akkor sem látott jól szemeivel, 
Csipáját töltötte alsóüngével,

Nem elég volt néki délig alunnyi,
Hanem mindenkoron szokott szunnyadnyi,

Ne légy hát, barátom, énhozzám kemény! 
Agg eb volna, az ki ezt megmásolná, 
Hogy az énekesnek őpénzft] nem anna, 
Mert lám, ő is, szegény, sokat kiálta,
Az szegény deák is csak pénzt kívánna!

Az ezerhatszázban és harminchatban, 
Karácsony havában, aratás tájban 
Egy jámbor ő társát minden dolgában 
Eképpen dicséré az malomházban.

Ámen. Finis.

(1636)

F o rrá s : Hatvanhat csúfos gajd. 
XVI-XVIII. századi m agyar 
csúfolok és gúnyversek.
Magvető Kiadó, Budapest, 1983.
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MUSZKA SÁNDOR 

Ü g y e s e n
S elmentünk Tusnádra, ember, bé a 

hotelbe, oda a recepcióhoz. Vöt ott egy 
finom fehérnép, ászt mondja nekem, 
tévés szoba vagy nem tévés, hát mondom, 
tévés tévés, met pénz vót dögivei, a 
hűtó'szekrényt éppen akkor pirítottam 
volt el otthonról. Felmentünk a kámerába, 
hát tiszta kolorba néztük a tomsigerit. 
Egyszer látom, a képernyőn úgy tekeri 
a kép, mint a hattyúk taván az élet, 
odaléptem, az antennán kettőt olyant 
tekertem, gyufaszállal ki kellett cókójuk.

Lementünk a bárba, ittunk egy-egy 
váza sört, ettünk egy búgja miccset, 
bélaktunk jól s lefeküdtünk. Reggel mon
dom a Gézának, gyere szollózzuk szag 
az állomás felé. Mán jött es a vonat, de 
látom, a koma a padra elheveredett, 
mondom, keljél fel te, ha mán felülni 
nem es akarsz, legalább a mozdonnyal a 
körmeidet vágasd le. Béülünk a fülkébe, 
s mán jön es a kalauz, aszongya nekem, 
jegyik van-e, há mondom, mien jegy te, a 
hátadról a bőrt letépem. S aztán ügyesen 
leszálltunk, s mentünk stoppal haza.

L e v é l
Kedves bátyám, ezúttal tudatom, 

hogy barátod, kiről a táviratban írtál, a 
tegnapelőtt este megérkezett. Én épp a 
konyhánkban tartózkodtam, hol néhány 
kollégámmal némi Küküllő menti bor 
elfogyasztása közben éppen a világ 
dolgairól elmélkedtünk.

(Fűrészeltük a szart, osztottuk a sem
mit.)

Barátodat vacsorával és borral kí
náltam, amit ő visszautasított, arra 
hivatkozván, hogy másnap korán kell 
kelnie, ugyanis néhány roppantul fontos 
ügy elintézése miatt érkezett a városba.

Én megmutattam a szobáját és elkö
szöntem tőle. Barátod egy fél óra elteltével 
újra megjelent, ekkor már pizsamában, 
melyet kis virágok és mindenféle álla
tok kicsinyített másai díszítettek. Én 
újra borral kínáltam, amit ezúttal kész
ségesen elfogadott. Társalgásunkban 
nem vett részt, csupán egyszer kérdezte, 
hogy nem-e tudnék valami erősebb 
itallal szolgálni a számára. Én ekkor 
borospoharát színültig töltöttem a tőled 
kapott otthoni szilvapálinkával, amit ő 
igencsak jóízűnek talált. (Egyszerre itta 
ki.)

Ezt követően felugrott az asztalra és 
jobb kezét a nadrágjába süllyesztette, és 
nemi szervét megmarkolva a következő 
beszédet intézte hozzám:

Feláll a faszom, ember, van-e Guns’n 
Roses posztered, én tegnap cseréltem egy 
balfasszal egy Bon Jovival. Ezen gesztusa 
asztaltársaságomban igen csak nagy 
derültséget keltett, melyet, gondolom, 
biztatásként értelmezhetett, mert így 
folytatta:

Szeretlek ember, látom kultúrális 
társaság vagytok, vegyetek be engem 
is, olyan bluest énekelek, levágom a 
fél lábam. Vettem egy akváriumot és 
vettem bele harcsát s csigát, s csendben a 
csigák elszaporodtak s a harcsákat mind 
megették s le vagytok szívatva.

Ezek után az asztalról leugrott és 
megragadva a konyha sarkában elég 
nagy mennyiségben felhalmozott bort 
meg pálinkát, bemenekült a fürdőszobába 
és magára zárta az ajtót.

Azóta ott tartózkodik, ahol is a nap 
nagy részét alvással meg énekeléssel tölti. 
Különböző sikamlós kis dalok változatát 
énekli a kanásztánc ritmusára, lejegyzek 
egyet:

Átall úsztam a Tiszán 
Hol a kender ázik 
Úgy meg basztam egy kislányt 
A csecse kilátszik

Véres lett a pendelye 
Megijedtem tőle 
Zöldnadrágos úr isten 
Szabadíts meg tőle

Ez és ehhez hasonló dalok éneklése 
után általában heves zokogásban tör ki, 
melyből arra merek következtetni, habár 
pszichológiai tanulmányokat nem folytattam, 
hogy igencsak labilis lelkiállapotú egyénről 
van szó.

számol, aszongya, ejnc, tu, szi, perfekt 
értek németül. Odajő a lengyel, aszongya 
nekem, kelj fel, tátti, megemelem a 
fejemet, mondom, egy faszt.

Fizess már ember egy fél deci pálinkát.
Voltam bádibildingbe es ember, 

emelgettem a száz-kétszázötven kilós 
súlyokat, reggel felkeltem, volt egy olyan 
piros lábosom, beléüttem vagy öt tojást, 
rátettem vagy öt kanál proteint, azt 
ügyesen egy fakanállal esszekevertem, 
egy fél liter tejjel béittam, egyet fostam, s 
mentem edzésre.

Fizess még jó-e na egy fél deci pálinkát.
Elmegyek vót karatézni es ember. 

Volt egy ilyen tornatermük, bémegyek, 
hát látom, van egy csomó fehérben, 
s egy olyan kicsi jappánkínai vagy 
miféle feketébe. Odamegyek, mondom, 
kicsikoma, taniccsál szag meg engem 
es valami cselekre, de az csak vigyorog 
nekem, gondoltam, nem érti, mondom, 
olyan karatéra vi csu csungolni vagy 
mit csinálsz itt, de az csak vigyorog, öj, 
mondom, az anyád istenit, nekem ne 
vigyorogj, te majom, de ahogy a kezemet 
megemeltem, az úgy mejjen vágott, bé- 
estem a székek közi. Ébredek meg s 
látom a fehérek mind röhögnek, s ez a 
fekete háttal van, elkaptam egy széket, 
úgy hezzá vágtam, hogy az akármilyen 
kínai, én merem állítani, az aznap rizsét 
nem evett.

Aggy egy felet na.

Többször felszólítottam már, hogy hagyja 
el fürdőszobámat, de ő erre mindenféle 
fenyegetésekkel válaszol, melyek közül 
talán a legenyhébb, hogy lerágja a nemi 
szervem.

Emiatt fizikai szükségleteimet a ház 
háta mögött vagyok kénytelen végezni, 
melyet már szomszédimtól felettébb res- 
tellek, ezért kérlek, jöjj mihamarabb ez 
apró incidenst elrendezendő.

Ölel testvéri szeretettel, Sándor öcséd.

S p o r t
Csinálj nekem egy féldeci pálinkát, 

én bokszoló vótam, ember, a németeknél 
bokszoltam. Ott vagyok a ringbe, 
velem szembe a lengyel, odahív a bíró, 
ászt mondja, na fiúk, asztán nekem 
viselkedjetek rendesen. Perfekt értek 
németül. Bokszolunk -  bokszolunk, 
egyszer nézem, s hát nem látok sem
mit. Lefeküdtem a fődre, a kezemet 
széjeltettem, mint Jézus Krisztus, s a bíró

K u t y á m ,  
a  R e k s z i
Én neki es megmondtam.
Ide a büdös lábadat az életbe többet bé 

nem teszed.
Én az embert tisztelem, becsülöm, 

mikor dolgoztam a kolektívbe es, ott 
es megmondtam, mérnök úr, úgy tudja 
meg, hogy én nagyon szeretek dolgozni, 
de nem sokat. De négy öt zsákot üresen 
a vállamon most es, ha akarja, akárhova 
elviszek.

Vagy mikor dolgoztam a sántieren, 
odajön az igazgató, aszongya, Sanyika, 
magán láccik, hogy jó ember, porozzon 
szag bé a városba, s hozzák egy fél 
pálinkát. Há mikor megyek bé a botba, 
elém áll egy ilyen városi fehérnépecske,

> > > > >  folytatása 10. oldalon

A»««» K il o m e t r iK 9



HELIKON

» > »  folytatás a 9. oldalról

s ászt mondja nekem, vegyek kast, há 
mondom, má meg ne haragudjon, de 
engem pálinkáé küttek, nem kasé.

Na de aztán miké jöttem kifelé, 
egy kast elhoztam, met az embert én 
tisztelem s becsülöm.

A télen es, kelek fel egy reggel, há 
jön a szomszéd gyermek, aszongya, 
jöjjön Sanyibá, met erősen nagy baj van, 
mondom, gyere bé na, töltsék egy pohár 
pálinkát, de láttam, hogy az asszony mán 
vágja a pofákat, s mondom, erigy, met 
megyek rögtön.

Átmegyek, hát a koma ott fekszik az 
ágyba, mondom neki: ejszen elütött a 
vonat vagy mi bajod.

Aszongya, né koma, vótam bent a 
városba az orvosnál, s az ászt mondta, 
hogy le van gyengülve az ivórendszerem, 
s mocsok dolog, met látod-e ma reggel es 
felkeltem, s egy fél pálinka nincs, amit 
megittam, s mán az ágyból felkelni nem 
tudok, s így mejen ez mán egy hete, s a 
fa es elfogyott, s a gyermekek es fáznak, 
s én sajnálom úgy őket, hogy a szívem 
szakad meg, de látod-e, hogy nincs mit 
csinájak. Na mondom, ne se búsulj koma, 
met én az embert tisztelem s becsülöm, 
avval hátramentem a színbe, elvettem a 
fejszét s abba a nagy hóba fel az erdőre,

én itt reggelig nem figyelőzök, én ezeket 
megkötöm.

Lementem a pincébe egy vider bort 
ügyesen lehúzattam, s egy karóval a 
kerten a medvékhez bétettem, azok neki, 
s esküszöm úgy szerették, versenyt itták 
ketten, de jó bor es vót az, még Moldvából 
hozattam. Ahogy megitták, szépen 
felhengeredtek, s úgy aludtak, mind 
egy-egy kicsigyermek. Volt egy jó erős 
fahuzató láncom, a lábikot esszeköttem, 
s mondom a gyermeknek, fussál szag le a 
primárhoz, s mondd meg, hogy ne féljen, 
met én a medvéket megköttem s azok el 
nem kóricálnak, s aztán ők jöjjenek, s 
mikor akarják, oldják el, met én azzal 
mán nem foglalkozom. S nem hazugság, 
dögöljön meg a kutyám, a Rekszi, én az 
embert tisztelem s becsülöm.

A m e r i k a
Fut bé egy reggel az asszony, 

aszongya, keljél fel ember, met a kémény 
megomlott, felszöktem nagy gyorsan, épp 
hogy faltam valamit, s bé a kocsmába, 
hát ott van ez a Válin Tibi, az amejik 
azt a román fehérnépet hoszta. Mondom, 
hallod-e Tibiké, azt mondják, te kőműves 
voltál. Ászt mondja, én igen Sanyi

kivágtam egy jó bikkfát, fel a vállamra, 
levittem, hát akkora vót a fa, hogy az 
udvarra alig fért bé, letettem s mondom, 
hazalépek, valamit faljak, met erősen 
megehültem, hát a kapun nem értem 
bé, a gyermek mán futott utánam, hogy 
jöjjön Sanyibá, met ojan fát hozott, hogy 
a törzsiből egy egész medvecsalád bújt 
ki. Megyek vissza, hát ott az udvaron két 
akkora medve, mint egy-egy bikaborjú, s 
bőgnek s törülgetik a szemiket, met akkor 
ébredtek meg. Mondom a gyermeknek, te 
es ügyesen vegyél el egy fészít, s hajcsuk 
sza hátra őket a kertbe. Valahogy hátra 
hessegtettük, met álmosak vótak, s nem 
akartak menni az istennek se, a kertkaput 
rájukcsuktam, s eresszed le a tanácshoz, 
bémegyek a primárhoz, mondom, mét 
jöttem, hogy a két nagy medve ott a 
kertben s én megütni nem akarom, met én 
az embert tisztelem s becsülöm. A meg, a 
taknyos, aszongya nekem, hogy neki nincs 
amit csináljon, há mondom, én vagyok-e 
a nagy primár vagy te, kicsibarátom, na 
aszongya, menjen haza s vigyázzon reik, 
hogy valahogy az útra ki ne menjenek s ő 
hónap híjjá a policot s az meglövi.

Hazamegyek, lesek bé a kerten, hát a 
két medve feszt megy fel s le, há mondom,

bácsi, én Magyartól egész Amerikáig 
dolgoztam, há mondom, mongyál szag 
akkor valamit amerikaiúl, hogy ő nem 
tud, met ő csak Amerikáig mondta, hogy 
dolgoztak, de Amerikában nem, de ott 
voltak egy köpésre. Ászt mondja nekem, 
úgy képzelje el, Sanyi bácsi, hogy még 
olyan négert es láttam, hogy fekete volt 
belé, há mondom, édes fiam, ezét kár 
vót odáig elmenni, met ilyen nálunk 
es van, csak másképp híjják. De azét a 
kéményemet megcsinálhatnád.

Na nem es kommentált, felszökött s 
mentünk, s állott es neki a munkának, 
ropogtatta a cserepeket, de a kéményt 
felrakta. Na mondom, erősen rapid 
vagy, édes fiam, mongyad, mennyivel 
tartozom, há hogy neki nem kell semmi, 
s hogy emberségből s nem azét csinálta. 
Na mondom, akkor üljünk ide le, s hozok 
valami rendes pálinkát.

Riogattunk, Riogatunk, de egy fél 
üveggel még nem ittunk meg, hát egyszer 
egy nagy dörgés, nézek oda, s hát a 
kémény esmént megomlott. Há mondom, 
te mijen munkát csináltál nekem, 
te, Tibi, hát aszongya, már meg ne 
haragudjon Sanyi bácsi, de míg a világ, 
nem tarthat. Mondom, na ez igaz fiam,
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met a kommunizmusról es azt hittük, 
hogy örökké ta rt s méges egy szent perc 
alatt hál’ istennek vége lett. A pálinkát 
mi azét megittuk, s aztán elhíttam ezt 
a Füzesit ő Amerikába nem volt, de a 
kémény azóta es áll.

E n n i  k e l l
Én magamot nem szégyellem. Mikor 

a katonabúcsúztatóm volt es a barátok 
ittak, táncoltak, én a kazettofont kikap
csoltam, s megmondtam: kettőt fostam 
s ha kell, még fosok. S a katonáknál 
es, ember, fekszem egy este az ágyon, 
a dormitorba, mondom, úgy kell szar
jak, mingyá rosszul leszek. Na, erre 
felszökött vagy három kolléga, egyik 
lefogta a lábomot, a másik a kezeimet s 
a harmadik szökdösött a hasamon. Mit 
mongyak neked, a homlokomon a veríték 
fojt le. Aztán egyszer mondom, na fiúk, 
mostmár elengedhettek. A diszkó előtt 
es mikor megvertek, az a lepcsent szájú 
Bartók Pali csak rúgta az oldalamot, az a 
tüdőbajos Pirulás Tibi csak ütte a fejem.

Én magamot nem szégyellem, a rendőr
ségen es elmondtam. A kollektívbe es, 
mikor mentünk pityókát szedni, az a 
Szőrőslábú Ilonkané azt mongya nekem: 
Árpád, mongya meg őszintén, maga az 
órát ismeri-e. Mondom, én az órát nem 
ismerem, de a pityóka közül akármikor 
ki tudom válogatni.

Én magamot nem szégyellem, nekem a 
nagyapám megmondta, enni kell, fiam, s 
szarni muszáj.

V a z u l
Gyere le, ember, egyszer a szemét

dombra, én vagyok a főnök. Ojan 
rendet csináltam, ojant még Magyarba 
se láttak. Pedig én ott es jártam. 
Kérdezd meg Buszos Feriéket, két napig 
mentünk Tokajba, ember. Megérkeztem, 
aszongya nagynéné, gyere Vazulka, 
mosd le magadról, fiam, az út porát. 
Na én béfeküdtem a fürdőkádba, a jó
illatos habok közi, s olyan fasverést 
rendeztem, nagynéném békopogott azt 
kérdezte, Vazulka, fiam, egyedül vagy- 
e? Szerettem erősen, nagynéném adta 
a pénzt, a forintot, s én mentem este a 
kocsmába. Erősen finom söreik vannak.

Vót egy motorbiciklim, felvittem egy 
csajt oda az oldalba, megállítottam a 
motrot, de csak úgy a lábára, mondom a 
csajnak, baszol-e lelkem? Aszongya, igen, 
na mondom, még jó, hogy met hanem itt 
es hagytalak vóna. Asztán ojat basztunk, 
esküszöm, a fülem kirojtozott. De erősen 
jó söreik vannak ember.

Ojan es vót, kitöltöttem a pohárba 
s néztem s há tiszta fekete. Mondom 
a pincérnek, vegyék sze vissza, met ez 
meg van romolva. Aszongya, az nem. 
Megkóstolom s há tényleg jó vót. Esküszöm 
az életemre, én nem hazudok, ember.
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MARKUS-BARBAROSSA JÁNOS

Fidelius
T ö r p e r e g é n y ,  a v a g y  L IB R E T T Ó

részlet

Ünnepélyesen kitekintett az ablakon, 
privát minőségében, 180 foknyira, iro
dalomelméleti szempontból dupla derék
szögbe, mondhatni szembe egy hosszú 
közönyös épülettömbre, melynek sarka
it szemmel láthatóan legömbölyítette a 
szél, a fegyelmezetlen utazó alkalmasint 
odaverődő táskája, a kóbor kutya nyom
ós felségterület-jelző liquidus corporae-ja, 
tehát mindaz, amit az „idő” nevű gyűjtőfo
galomként kezelt tényező generálhat egy 
ártalmatlanul semleges, semmiféle jelen
tést nem hordozó közegben.

Tekintete valójában mögéje kívánko
zott, hol feltételezhetően vonatok, a vona
tokon megannyi csordogáló megkönnye- 
bbülészeti gugulda, félálmukban sejthetően 
pucagyámbászást eszközlő jegyellenőrök 
és hálókocsisok, jövő-menő jövőmenők, 
nagyjából ilyesmik.

-  Figyelsz, tündérbogárka? Sejted, 
hogy én milyen messziről jöttem?... -  san
dított az asztal túlpartja felé.

-  Dehogy sejtheted, meg miért is, hi
szen olyan messziről, hol még a ma
dár sem sejti, hogy mettől a meddig, a 
csórikáméknak nincs földrajzi, legfeljebb 
érzékinek vagy érzelminek nevezhető táv
érzetük - , de mi a pulának is az, ha már 
repülhetnek, meg zabálhatnak, meg tu
dattalanul petélhetik agyba-főbe felemá
saikat, egyesek szerint példamutató mo- 
nogámként?

A madár tudata teljes erejéből csálja 
csak úgy a röpködést, élvezi a farka alatti 
peiszázst, a tovatűnő és mindig visszatérő 
szokványt, az egészséges és fogyasztható 
interentitási slamasztikát, ezért madár 
vagy mi a lótetű, nem kell neki ergonó
mia, meg agronómia, meg posztgraduális 
mélylélektan, érted tündérbogárka? Re
pül, ha akar, ha meg nem, akkor leszáll 
vagy annyi, esetleg kapirgál az egziszten
ciális létminimumban!

-  Én is szeretem a farkam alatti tájat, 
esetenként változatos, esetenként mindig 
ugyanaz: bikkfa, cédrus, eukaliptusz, hol 
illatos, hol szagos, hol semmi.

Olyan egyszerű ez, annyiféle dzsessz- 
madár és archeotípia cselleng mifelénk, 
Szent Ferkó komám kedvencecskéi, 
bigyuszpötyögtetés a csőrös seregek lá
ba elé, aztán kéremszépen legyetek szí
vesek pötyögtetni, zabálni, verebecské- 
im, sólymocskáim, sasocskáim, nekem 
nőttök nagyra, meg a hitemnek, az azo
nosságomnak, sorsomnak, sorstalansá- 
gomnak... Szóval nem kell azonnal beszar
ni... Érted?

-  Ez egy teljesen korrekt hely, egy igazi 
állatsimogató...

Elhallgatott és figyelt.

-  Szokik neked lenni véleményed, ha 
szabad kérdeznem, alássan? Tudod te tün
dérbogárka, mi az, hogy állatsimogató? 
Meg életérzés? Meg szociokoedukáltság? 
Esetleg feltételes reflex, vegetáriánus 
idegrendszertelenség, antropocentrikus kri
térium? Ugye, mennyi minden, mennyi 
sumulák eszperantó, és mi a pulának? Re
mélem, nem sértelek meg lokális patriotiz
musodban?

Nem szokok ilyesmit hordani, mer be
vág, asztán meg kibaszottul viszket. De 
melltartót se szokok, mer az is bevág meg 
viszket, főleg lelkemileg, a tüdőm segg fe
lőli oldalán. És nem tudok sértődékeny se 
lenni ! Mer az is be szokik vágni, de na
gyon, pont ott, ahol nem érdekem... Én 
csak vagyok! Magamnak is, meg mások
nak is, hogy néha élvezzenek, meg én is él
vezzek. Másokon keresztül, meg pontosan 
bennem, itt ni!

És mutatta.

Fidelius elcsodálkozott, viszont lendüle
te nem hagyta nyugodni.

-  És tudod, a messzeségben rögtön ott 
folyik a Szajna, sok guanó nevű galamb
szart kell tapossál, ha átmész a hídon a 
Notré Damme-hoz, a mi dámánkhoz, ér
ted, a mi nagy Macánkhoz, komoly hely, 
érted? Rengeteg tégla, minden oldalról, 
mondjam úgy, sokoldalúan köbmétere- 
zett és betéglázott szakrális kulipintyó. 
Úgy híják, nincs duma, nagy akármi. És 
annyi történelem van ott, tiszta ingyen, 
mondjam úgy, zsetonban, mint zsebes a 
szombati ócskapiacokon, hogy elég lenne 
a fél világnak, aztán pár lépéssel odébb 
a Pompi-központ, ez egy csotrogány sza
lámigyár, une grande maladie, benne la
kik minden grandiózus eszme és eszmé
letlenség: Picasso Picassovics, Brancuzi, 
Rouault meg a többi Rouault-ok, a Beuys- 
ok, Malevicsek és Holnapovicsok, meg 
mindenkik, bárkik, a sok belevaló ha- 
landzsázók, és tudnod kell, Voltaire is 
ott lakott valahol egy másik utcában, ki
csit odébb, balra, srég vizávi! Persze, na
ná, hogy tudod, meg Villon Villonovics, 
Sartre János Pál, és főképp Vlagyimir II- 
jics Balzakovics, ugye? Érted, mi? Ollálá, 
teljesen tökös csávók !

Fidelius méregette a szemben ülő megle
hetősen dudorodó pulóverét, néha ösztönö
sen a látvány után gömbölyítve markát...

-  Mennyi nevet tucc! -  bizonytalano
dott el amaz. -  Kapok még egy vodkát 
meg egy pakli cigit? Aztán elintézzük ezt 
mik egymásunk köztiben...

Hallgattak egy darabig.
-  Ügyi ezek mind buzerátorok ? Olyan 

szarosfaszúak ? Meg híresek ? Vagy eset

leg ilyesmik? Mer aszongyák egyesek, 
hogy csak ők lakhatnak múzejomokban 
életfogytanilag, meg a Mona Lizák, meg a 
Drakulák, meg a Elvisz Preszlik?

Felnevetett, kicsit bizonytalanul, sze
me sarkából követve a jövő-menő taxikat, 
bizonyosságként, hogy jó helyen jár:

-  Itt vannak például a vonatok, az idők 
járásai, a transzcendenciák tapintható ido
mai, a lélekvándorlások elképzelt bakancs
kereskedői, a perecmajszolók, és ki tudja, 
még kicsodák meg micsodák...

Nem sietett.
Nem sietni jött.
-  Szerinted ez fontos? -  kérdezett visz- 

sza kedélyesen, enyhén szórakozottan a 
pulóveres. -  Mindig kell valamit monda
ni, hogy teljen a idő — és, bizonytalanul 
matatva előbb perhidrolozott haján, az
tán dereka alsóbb felein, folytatta:

-  Nem tudom, de kérdem, hogy 
beszélgesünk, ha mán jobat nem csiná
lunk még. Mer én szeretek ilyent, hogy 
jönek emberek, meg mondanak folyton 
a fejembe bele, meg nézik az ablakot, 
meg olyan finomak, meg anyi neveket 
tudnak. Hogy nem kel röktön meni, meg 
infraktusig dugni, meg körbeszopni az 
egész kontinentet, meg ilyesmik. Meg a 
egészet. Ez tényleg jó, de ha kel, akor kel! 
És ha mán jötél, akor biztosan it vagyok 
Tutifruti barátocskám!

Mér nem akartál otanmaradni ? Enyire 
hűje nem lehecc? Nagyon fontos okája kel 
legyen enek a nem otanmaradásnak! 
Mer mesze otan biztosan minden fran
kó, fogagyak egy féliterbe? Szerin
tem, otan a karórák mosolyognak, meg 
aszongyák internácionálisan: -  jó regeit 
kedves elvtás, hölgyem, satöbi! meg hi
deg van, esik a eső, nyolc pénz a krump
li kilója, ekcetera... Igazi horoszkópok, és 
mittoménmik...És nincsen háromnegyed 
hat, pláné meg pont anyi...Hogy mindig 
meni kel röktön, meg csálni orba-szájba, 
meg szépeket sutyorogni anyi kopac 
impotenciálisnak, szóval ilyesmik...

Erre nem tudott válaszolni.

Az egyszerű kérdéssor hátbaütötte, és 
ha nagyon humorizálni lett volna érkezé
se, kedvenc mondásainak egyikét idézi: 
„... abba a hátba, ami nagyjából ott kezdő
dik, hol segge elveszíti becses nevét.”

Mintha érzett volna valamit, enyhén 
összekütyülődött, ülepe rejtelmes tájéka
it tapintgatva úgy tett, mintha nagyon 
elgondolkozna, másik kezével combtövét 
suvickolva.

-  Na, figyelsz tündérbogár, ugye laksz 
valahol?

Zsebéből előkapart egy tekercs vécépa
pírt, „Bonne Noélle” hirdette fenyőágak 
között az enyhén csicsásra sikeredett fel
irat, meg „ Societée ...” a többi nem volt ol
vasható, diszkréten az asztal alá hajolva 
rakott bele egy becsületes túrhát, majd 
gyakorlott mozdulattal gombóccá sodor
va, a lábközeli semmibe csúsztatta.
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TÓTH MÁRIA

A postás, aki m egy
Jelzés érkezett hozzám, levél formá

jában, valaki bedobta a postaládámba. 
Megsárgult irkalapon, rossz, román he
lyesírással odakapirgált iromány volt. 
Semmi kétség, írója román lehet, mert 
az emancipált magyarok pedánsak a r
ra, hogy makulátlan helyesírással írja
nak románul. Ez a levélíró viszont sem
mibe vette a helyesírás szabályait, ergo 
ez most vagy iskolázatlan, vagy gátlás
talan, vagy mind a kettő' egyszerre. És 
még valami furcsaság, nem szólított 
a nevemen, hanem úgy aposztrofált: 
Nagysága, s ezzel aztán le is söpört a 
nemlét határára, a Nagysága nem név, 
hanem köznév. Továbbá datálva se volt 
a levél, tehát időben történhetett volna 
ez a mese a világ teremtésekor, Mózes 
vagy Jézus Krisztus idejében. A szöveg 
emígyen hangzott: „Nagysága, azt be
szélik, hogy maga magyar s mint ilyen 
náció, maga egészen biztosan tud való
di gulyást rittyenteni. Emlékszem rá, 
azt ettem én valamikor Nagyváradon, 
a főtéren lévő Transzilvánia vendég
lőben. Én akkor szakszervezeti beuta
lóval ingyen nyaraltam Félix-fürdőn, 
higgye meg gyönyörűséges idők voltak 
azok, a munkásembernek rangot adott 
a szocialista rendszer és be-bejárogat- 
tam  Váradra gulyáslevest enni csipetké
vel. Én mostanság azt csinálom, hogy 
haldoklók s mint ilyent, feszt ételeket 
kívánok, azokat képzelem magam elé, 
lehet, hogy pont az utolsó falatokat. Te
hát, tisztelettel, a rra  kérem, látogasson 
meg egy kis lábaska gulyáslevessel. Ke
zét csókolja, Gigi úr.”

Soha életemben nem kaptam ilyen 
furcsa levelet, még soha nem kopogtat
tak  be hozzám Bukarestben ilyen fur
csa kéréssel. Vajon ez a levélíró most 
koldul tőlem?

Érdeklődni kezdtem a levél írója 
után, izgatta a fantáziámat, hogy kifé
le is lehet. A szomszédok elmondták ne
kem, hogy Gigi úr valamikor cipőt árult 
a bukaresti Adám luxusboltban, s amíg 
ereje teljében volt, otthon, a konyhában, 
délutánonként cipőt javított, mutyiban. 
Azt a kis pénzt sietve el is itta. Volt ne
ki egy ilyen szenvedélye. Most viszont 
rossz bőrben van, haldoklik, és levele
ket írogat a szomszédoknak, ételt ku- 
nyerál tőlük. Aki pedig jó román és rá
adásul ortodox, egy ilyen kérést rögtön 
teljesít is, hogy a haldokló, Isten ments, 
ne haragudjon meg rájuk, ne húzza fel 
az orrát. A haldoklókkal jó viszonyban 
kell lennünk. így tartják  az ortodoxok.

Nem siettem el a dolgot, meditáltam. 
Ezekben a napokban véletlenül pont 
Goethét olvastam, és az irodalom nagy 
örege azt írta  le: két szívvel kellene él
nünk. Én, magamban, annyit fűztem 
hozzá: világos, hogy a kettő közül az

egyik jó szív lenne, azzal adakoznánk, 
azzal szeretnénk az embereket.

Mindig izgattak a titokzatos embe
rek, mint amilyen ez a Gigi úr is le
het, mások voltak, mint a többiek. Vég
ső soron ezzel a haldoklással most nem 
történt semmi rendkívüli, szerintem 
vannak emberek, akik éveken át haldo
kolnak, járnak, kelnek, élnek hétközna
pi mázban, rendben és egyáltalán fel se 
tűnik nekik haldoklásuk. Ez jellemző 
a tömegméretű haldoklásra, igen ám, 
de Gigi úr rendkívüli haldokló, ő meg
hirdeti: márpedig holnaptól kezdve hal
dokolni fogok, és ezzel végigveti magát 
az ágyán. Sőt, tovább is lépett, ehhhez 
a ténykedéshez segítséget követelt ma
gának. És ki más segíthetne Gigi ú r
nak, mint az asszonyok, ők, az értők, a 
megbocsájtók, a híve hívők, a főzőcské- 
zők, akik tetteikkel visszafeleselnek a 
halálnak.

A helyzet, amelybe pottyantam, 
végzetszerű, terminális helyzet volt. És 
azon a napon, amikor Gigi úr irománya 
eljutott hozzám, a nap többé nem úgy 
ragyogott fel számomra, mint azelőtt, 
hanem mutogatva magát. Diszkréten 
tovább érdeklődtem Gigi úr kiléte fe
lől, mert az történt, hogy emléktáram
ból képtelen voltam az arcát világosan 
kihámozni, nem és nem jelent meg előt
tem, márpedig egy magyar nő csak úgy 
képes jókat főzni, ha az egy adott sze
mélynek szól. A szomszédok csöppet se 
bizonyultak beszédeseknek, miközben 
tájékoztattak Gigi úr kilétéről, nekem 
mindvégig az volt az érzésem, hogy 
ezek a jóasszonyok valamit titkolnak 
előttem. Ecsetelték: viszünk neki néha 
egy-egy tál ételt, mert az a szerencsét
len Zamfira sose tanult meg tisztessége
sen főzni. Felfedezte Zamfirát a piacon, 
karján nevetségesen kicsi kosárkával 
lófrált, m intha sétálna a sorok között 
minden konkrét cél nélkül. Amikor el
kezdtem beszerezni a gulyásleveshez 
valókat, m ár tudtam: Istent nem lehet 
becsapni, Istennek nem lehet hazudni, 
mert ő belém lát, most is tudja, hogy 
én komolyan gondolom ezt a főzőcskét. 
Először is kevéske füstölt szalonnát vet
tem, annak a kiolvasztott zsírján kell 
a húsokat megkapatni, na és a gulyás
leveshez disznó, borjú és kevéske bá
rányhús is kell. Miután a hús jól átsült, 
kevéske liszttel és köménymaggal is 
meghintem, majd édespaprikával fino
man megszórom, ám abban a percben 
húslével is rögvest feleresztem, mert, 
ha a paprika odakozmál, a gulyás el 
van trafálva, kesém lesz az íze. Aztán 
egy szál babérlevél, lestyán és egész 
bors is jön hozzá és fövés közben kevés
ke húslével mindig fel kell ereszteni. Bő 
levet nem tű r el ez az étel, mert az men
ten elrontaná a gulyás ízét. A tüzet is

takaréklángra kell beállítani, mert ha 
a hús gyorsan fő, rágós lesz. Az egész 
titka a következő, a gulyáslevest nem le
het magára hagyni, jó órát el kell vele 
türelmesen babrálni.

Déli tizenkettőre végeztem a főzés
sel, levettem belőle egy kis fazékban s 
az egészet szalvétába kötöttem. Csinos 
kis batyu volt.

Zamfira asszony nyitott ajtót. Tramp- 
li egy nőszemély volt, jellegtelen arccal, 
de amúgy tisztán öltözött.

Köszönés helyett bejelentettem:
-  Elhoztam az urának a gulyást.
A nő bólintott és mindvégig öregesen 

húzta az orrát.
-  Hallja, az jól jön, mert ma még sen

ki nem csengetett be hozzánk levessel 
vagy egyéb koszttal. Még vannak ilyen 
napok is... -  „Pár lui mérne” volt, mond
ta, ami megjárta az eszét.

Ez a mondat megragadt a fülemben, 
aha, szóval naponta jönnek ide asszo
nyok kislábassal, kisfazékkal, erre van
nak Gigi úrék beállítva.

Az asszony betessékelt a nagy szobá
ba, ahol a falnak tám asztott támlásdí
ványon ott volt kiállítva Gigi úr. Státu
sához képest virgoncán köszönt rám:

-  Kezeit csókolom Nagysága, jöjjön, 
jöjjön csak beljebb...

Acsorogtam a szalvétába kötött kisfa
zékkal és hídként szavakat küldtem a 
haldokló felé.

-  Megkaptam a levelét.
Az öregember arcán mosolyféle.
-  Aha, szóval megkapta...
Én továbbra is álltam, ő továbbra 

is elfekve. Gigi ú r lakásának régi ron
gyok és fövő zöldség szaga volt, s ez ki
mondottan a szegénység odőrje volt. A 
közénk telepedő csendesség alján pe
dig ott volt az ismeretlen betegség, ami
től Gigi úr szenvedett s amit ő maga is 
csak ráérzéssel sejtett meg. Azt rögtön 
felmértem, hogy Gigi úr pillanatnyilag 
nem csont és bőr, tetemén még a hús do
minált.

S akkor a házikészítésű nyomor alján 
üldögélő Gigi úrból kibukott a kérdés:

-  Elhozta? -  és firtatón nézett rám.
Bólintottam.
Gigi úr újból hallgatásba merült, 

csak a szempillája verdesésével jelez
te, hogy jelen van, ébren van, a pillanat 
magaslatán. Zamfira, az ajtófélfába ka
paszkodva, ott volt a helyszínen és egé
szen halkan engemet szólított meg.

-  Akkor tessék tán  leülni -  s ezzel 
egy széket tolt mellém.

Leültem.
-  Látja, ezt az én Zamfirámat, 

nem panaszkodni akarok rá, mert jó 
asszony, világ életében az volt, engedel
mes, tisztességes, de soha nem tanult 
meg ízletes ételt főzni, neki ehhez vala
hogy nem volt érzéke.

Tekintetem oda siklott az asszony
ra, külsőre, belsőre tipikusan román nő 
volt, akinek az életcélja, hogy feleség le
gyen, erre minden román nő pedáns, s 
egyszer eljutva oda, egész asszonyi tudo
mánya lelassul, majdnem csődöt mond.

12



HELIKON

Zamfira tett-vett, lehajtott fejjel sám
lit hozott be, s azt oda helyezte az ágy
ra.

Gigi ú r keze erőtlen mozdulatával be
intett nekem:

-  Hát akkor lássuk...
Zamfira asszony vékony, olcsó pléh- 

kanalat nyomott az ura kezébe, s az, 
egy haldoklóhoz képest, virgoncán fal
ni kezdett. Olykor lehunyta a szemét, 
és láttam  rajta, hogy a szájában forgat
ja a falatokat, ízlelgette, aztán nagyot 
nyelt.

Szerintem Gigi úr ételkívánása egy 
jámbor ember jámbor kívánsága volt, 
kicsit ravaszkásan, kicsit pitiáner mód
ra cselekedte ezt, de nem volt utálni 
való. Most végre elmerülhetett abban, 
amit egész életében hiányolt.

Miután Gigi úr eltelt az étellel, in tett 
Zamfirának, a nőjének, hogy vigye ki 
iziben a kisfazakat. Felém fordulva ma
gyarázkodott:

-  A maradék az övé. Éhes ő 
is, szegény feje, és egyáltalán 
nem rossz asszony... -  váratla
nul intett, hogy hajoljak köze
lebb hozzá. Suttogva ejtette ki 
a szavakat: -  Hol a levél? -  s ez 
m ár a román, ortodox haldokló 
kérdése volt. Furcsa kérdés.

-  Bocsánat, nem értem, mifé
le levélre céloz?

A haldokló rövid, surranó ne
vetést hallatott.

-  Jaj, ne űzze az eszét, tudja 
maga nagyon jól, hogy mi
féle levélről van szó... -  s ez
zel az ágya mellől elővett egy 
cipősdobozt, levette a tetejét, 
és kezével beletúrt. -  Ide süs
sön...

Hiába meresztettem szeme
met a cipősdobozra meg a ta r
talm ára, egyetlen szót sem ér
tettem az egészből.

Gigi úr hirtelen irritá lt lett, 
hangja cérnavékony lamentá- 
lásként hatott.

-  Mindent alaposan átgon
doltam, aki nekem finom fa
latokat hoz, s így átsegít hal
doklásomon, azoknak én is 
szívességet teszek, ők levelet 
írnak eltávozott szeretteiknek, a leve
leket Zamfira majd a halálom után 
beteszi a koporsómba, s én a másvi
lágon átadom a megboldogultaknak. 
Az élők általam üzennek nekik, bár
mit bevallhatnak, bocsánatot is kér
hetnek tőlük, egy hűtlen asszony, 
aki sose ismerte be, hogy félrelépett, 
legfennebb annyit mondott: én se vol
tam  szent asszony, most bátran őszinte 
lehet. Itt az alkalom... Na, mit szól hoz
zá?

Percekig hang se jött ki a számon. 
A döbbenettől. Világos lett számomra, 
hogy ez a postás, aki megy, nem bolond, 
csupán életkörülményeihez képest jó na
pokat teremt magának. Már ameddig 
fizikailag erre szüksége van, ahogy az 
angol mondja: get it together. Az egész

szituációban volt valami avítt módra 
festői. Gyönyörködni lehetett benne. A 
képnek az is lehetne a címe: haldokló, 
cipősdobozzal. Ritka pillanat, mert a 
haldoklók általában nem ta rtanak  sem
mit a kezükben. Erejük sincs hozzá. Tá
volságtartó mosolyt küldtem az ágyon 
fekvő férfi felé.

-  Gigi úr, én nem hiszek az ilyesmi
ben...

Gigi úr, biztosan leolvashatta az a r
comról, hogy amit ő felajánl nekem, az 
engemet egyáltalán nem érdekel, de et
től nem esett kétségbe, ravaszkásan hu
nyorított.

-  Jó, kérdezek magától másvalamit: 
maga hisz a túlvilágban?

-  Hiszek.
-  Hátakkor...?
-  Uram, a kettőnek nincs köze egy

máshoz -  felvettem a leveléből és olvas
gatni kezdtem a cipősdobozban találha
tó bilétákból. A román pórnép irodalma

volt, hűtlen asszonyok imája a férjhez, 
akihez, végre, holtában őszinték lehet
nek, átkok, bocsánatkérések, cirógatá
sok, amelyek édeskésnek hatnak. Nem 
az én stílusom volt.

Gigi úr nem lehetett buta ember, volt 
„facon parléja”.

-  Ide figyeljen, Nagysága, maga írt 
végrendeletet -  a szavak morzsája ott 
ragadt a szája sarkában.

Ezzel a kérdéssel totálisan levert a lá
bamról.

-  Minek írtam  volna, hiszen nekem 
nincs semmim.

Gigi úr majdnem színpadias gesztus
sal legyintett, és felkiáltott.

-  Akkor is írnia kellett volna végren
deletet, az emberekre hagyja az időt. A 
jövő mindig titokzatos, azt mindig kí

váncsian vallatják az emberek, ha időt 
hagy rájuk, életet testál rájuk... Még 
csak egy ilyen végrendelet, igazán feno
menális...

Zamfira asszony ott álltában, az ajtó
félfába kapaszkodva, nagyot sóhajtott:

-  Hogy te, tata, milyen okos egy em
ber vagy, nahát... Jaj, nekem. Gigi úr rá 
se hederített asszonyára.

-  Szóval, akkor maga nem érdekelt 
ebben az ügyletben. Pedig van fantázia 
benne, óriási lehetőség... Nézze, a hely
zet az, hogy az emberekhez mindig és 
általában jön a postás, várják, lesik a 
postát, de én egy olyan postás vagyok, 
aki megy... Na, én annyit mondok magá
nak, gondolkozzék még el az én ajánla
tomon.

Ezzel el is búcsúztunk egymástól.
Az előszobában Zamfira asszony, kö

szönés helyett, odasúgta nekem:
-  Hanem finom volt a gulyása, Isten 

fizesse meg...
S amint beszálltam a liftbe, 

a lelkiállapotom átcsúszott a 
kegyeletbe, az áhítatba. Arra 
gondoltam, ez a Gigi úr akár 
egy eltévedt, ritka  szent is le
het. Honnan, miből tudhatom, 
hogy nem az-e? Hogy van-e va
lóban közvetítő képessége és tu 
dása? Sajnálat ébredt bennem 
Gigi úr iránt, s ebből fakadt 
kapcsolatunk folytatása, elvég
re akit szánok, azt nem bántha
tom meg. Ennyi m ár világos volt 
számomra. És találkozásunk
nak ez az első napja szomorúsá- 
gos volt, akár egy ritka szerelem 
kezdete. Én m ár régóta tudom 
azt is, hogy az emberek hallják 
egymást, de nem mindig hall
gatják is meg. És újból látni vél
tem, ahogyan Gigi ú r ette a gu
lyást, s abból az derült ki, hogy 
ez a haldokló nem falánk ember, 
mert a falánk mindent felzabál 
gyorsan és gátlástalanul, ő vi
szont inkább gurmand, aki kere
si és élvezi az ízeket. Gurmand- 
nak lenni kvalitás.

És még valami: ennek a nap
nak a délutánján azon töpreng
tem, hogyan tovább? A jövőben 

még fogok főzni Gigi úrnak, a haldokló
nak? Újból felidéztem magamban Gigi 
úrnak, a román, ortodox férfinak az a r
cát, az igazság az volt, hogy ez az em
ber m ár minden szégyenkezést levetett 
magáról, az arca pucér volt, amilyen az 
éhes ember arca, aki utolsó napjaiban 
újra és újra be akar lakni finom falatok
kal. S én, aki az emberektől olyan te t
teket és fájdalmakat kértem számon, 
amire csak én vagyok képes, s ebből 
eredőek aztán a tévedéseim, a csaló
dásaim. Ez esetben viszont minden vi
lágos és érthető volt. A haldoklásnak 
ezt a módját ő választotta ki magának, 
nem egy olyan különleges helyzet volt, 
amikor egy bizonyos betegség ledőt a lá
badról. Ha elfogadod, ha nem, le vagy
> » »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
dőtve. Gigi úrnak hatalm a volt saját ki
múlása felett.

És ezekkei a kérdésekkel teli este 
után parádés éjszaka következett, vala
hol, tőlem távol, a Baragánon égihábo- 
rú  dúlt, villámlott, tüzes, kékes nyilak 
ütődtek bele a Baragán bogáncsoktól 
benó'tt sivatagos földjébe. Dörgés zaja 
nem jutott el hozzám, csupán a tüzes 
ménkő megannyi becsapódását perci- 
piáltam. Gyönyörködtem benne. És ki
pattan t belőlem a végleges elhatározás: 
továbbra is főzni fogok Gigi úrnak. Ez 
egy keresztényi te tt lesz a részemről, 
ne menjen el üres gyomorral a másvi
lágra. Főzni fogok neki és rá is szedem. 
Mert ennek a nyomorultnak a táplálása 
olyan volt számomra, m intha penitenci- 
át szabtam volna ki magamra.

A következő napokban elővettem ma
gyar fantáziámat, és Gigi úrnak az én 
konyhám ínyencfalatjait tálaltam  fel. 
Kezdtem a paradicsomlevessel, amibe 
tálalás előtt finomra metélt zöldhagy
maszárat és lestyánt szórtam, mellet
te, kis tá lkán ott volt a frissen sült pala
csinta, laskának felvágva.

Gigi úr bámészkodott az ételemre.
-  Hát ez meg miféle...?
Felvilágosítottam:
-  Magyaros paradicsomleves.
Gigi ú r nem volt idióta, mindent

megértett, amit mondtam neki.
-  Nahát, ilyesmit én még sose lát

tam, és milyen finom az illata. Melo
dráma volt a javából, saját, pórias fi
lozófiájával fűszerezve. -  Szóval, ha 
jól értem, akkor ez is a magyarok 
étele, igaz?

Bólintottam.
Gigi úr hirtelen elhallgatott, alá

merült az étel és létezése csodájába, 
abba, hogy ő még egyáltalán van, 
és fresszolhat, hogy van étvágya. 
Igaz, az étvágy csodája mindannyi
unknak kijár, amíg egészségesek va
gyunk, de az emberek nagy többsé
ge nem veszi észre. Számukra nem 
az öröm forrása.

Az öreg férfi gyorsan kanalazta 
a levest, közben nyögdécselt is. A vé
gén csak úgy, a kezével megtörölte a 
száját, és summázta:

-  Na, a mai napig én még ilyesmit 
sose ettem...

Én csak elnéztem az öreg románt, 
némi gyönyörködéssel, de képtelen 
voltam eldönteni, hogy az ágyon púposo
dé szerencsétlen most egy udvari bolond 
vagy egy bohóc. Inkább az előbbihez so
roltam, mert ő aztán gátlástalanul ki
mondott mindent.

-  Na, meggondolta magát, írt-e leve
let?

Nemet intettem.
-  Szóval nem? Hát akkor mire fel főz 

nekem...?
-  Csak úgy... -  leültem az egyik szék

re, és a haldokló tudomására hoztam:
-  Én imádkozni fogok magáért, mert 

akiért én imádkozom, az megkönnyeb
bül.

Gigi úr vékony hangon, szinte sikong- 
va tiltakozott.

-  Nem, nem akarok megkönnyebbül
ni, mert akkor akár meg is gyógyulha
tok... -  Gigi úrnak a kétségbeeséstől 
két rend szomorú árok futott végig a 
homlokán, a mélységes gondolkodás je
leként.

Megnyugtattam:
-  Uram, én nem a felgyógyulásáért 

fogok imádkozni, hanem a könnyű át
menetéért. É rt engemet? Vannak em
berek, akik úgy lendülnek át a halálba, 
hogy észre se veszik...

Méricskélő hallgatás telepedett kö
zénk, mármint a haldokló méricskélt 
engemet. A lakásban szinte forrt a le
vegő, perzselő nyár volt, amilyen csak 
Faulkner regényeiben fordul elő, a Nap 
szép, lassan felperzseli a füvet, leszárít
ja a fák leveleit, szóval Faulkner nyará
val édestestvér a regáti nyár. Láttam 
Gigi úr arcán, hogy ő most szabadesés
ben találtatik, balkáni Zorbának kép
zelheti magát, aki képes belegyönyör
ködni önbukásába, akár a görög Zorba 
a sajátjába. Az egészben a pláne az volt, 
hogy úgy hordta fejét a vállán, mintha 
súlyozna valamit.

-A ha, minden világos, nem vagyok 
én buta ember. Nekem csupán az a fur
csa, hogy értem még soha, senki nem 
mondott imát. Ez meg miféle módi?

-  Katolikus módi. Én most azért fő
zök magának, mert szoktatom maga
mat a gondolathoz, hogy egy szép napon 
én is meg fogok halni... Az én kezemben 
még soha nem halt meg senki.

-  Szépeket mond nekem, hogy ez egy 
kicsit túl magas számomra. Na, most 
hallgasson rám, én még soha senkiért 
nem imádkoztam. A maga ajánlata 
ezért is furcsa számomra. -  S a nőjéhez 
fordulva: -  Te érted eztet, Zamfira?

Nem m intha világéletében adott vol
na valamit asszonya véleményére, most 
csak úgy megszólította, mintha bele 
akarná vonni egy körbe.

A Zamfira nevű nő megint csak ott 
ácsorgtt az ajtókeretben, azt markolász- 
ta, és a fejével nemet intett.

Újabb hallgatás, m intha a szavak 
oda savanyodtak volna Gigi úr szája szé
lére és ezért sokára kérdezte meg:

-Akkor hát még fog jönni?
Bólintottam, hogy várhat rám, s ez

zel elköszöntem tőle.
Valahányszor Gigi úr lakásában já r

tam, otthon mindig sokáig mostam a 
kezemet, az arcomat, mert a lakás lég
köre, a régi göncök, a fövő zöldség sza
ga rám ragadt, s nekem valami módon 
szabadulnom kellett tőle, ám ugyanak
kor egy kis megvetést is éreztem ma
gam iránt, hogy nem vagyok képes elvi
selni a köznapok salakját. Az a helyzet, 
amelyben Gigi úr dominált, nem Kaf- 
ka-szerű realisztikus-fantasztikus sze
rencsétlenség volt, hanem egy maga vá
lasztotta szerep. Szó se róla, pihent agy 
kellett hozzá.

És ettől a naptól kezdve rendszere
sen főztem Gigi úrnak, a román orto

dox férfinak, ahogyan Weöres Sán
dor írta  le: elég, ha a célom ismer 
engemet. És ismert.

Gigi úr, valahányszor belakmáro- 
zott, felém fordult:

-  Na, imádkozik, még mindig 
imádkozik értem?

Biztosítottam róla, hogy kitartó
an imádkozom. És így teltek a he
tek. Egy nyárvégi lucskoskáposztát 
főztem neki, azzal csengettem be 
hozzájuk. Ahogy M artin Buber kér
dezgette: megbízható vagy számom
ra? Mert ez a lényeges egy kapcso
latban. És kétségtelen, hogy én 
megbízható voltam Gigi úr számá
ra.

Az öreg férfi előbb tekinte
tével legelte végig a tejfeles 
lucskoskáposztát, s a végén felsóhaj
tott:

-  Micsoda szagok, micsoda illa
tok, van ebben kapor, kömény, bors 
meg babérlevél s egy picike ecet is. 
Érzed te is, Zamfira?

A Zamfira nevű nő elrévedező arc
cal rábólintott. Gigi ú r gentelman 
volt, biztosította róla nőjét:

-  Ne féljél, hagyok neked is be
lőle... Hiába, a magyar nők értenek a 
főzéshez -  s ezzel pléh kanalával lendü
letesen dolgozni kezdett. Aztán várat
lanul leállt a kanalazgatással. Szeme 
a szoba egy fix pontjára meredt. Már 
nem evett többé.

Zamfira megnyikkant.
-  Isten anyja, légy velem, hiszen 

ez abbahagyta az evést... — Ezzel 
odalépett az urához, és kivette ke
zéből a pléhkanalat. A kéz lehullt a 
nyáritakaróra. — Jaj, ennek vége lett...

Isten meghallgatta imámat, a postás 
úgy röppent el, hogy sóhajtás se hagyta 
el az ajkát.
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GAAL GYÖRGY

Diákkörök és -egyesületek a 20. századi 
kolozsvári Unitárius Kollégiumban (1900-1948)
Az olvasótársaságok, önképzó' egyletek 

múltja majd mindegyik híres erdélyi tan
intézetben a reformkorig nyúlik vissza. 
Az akkori hivatalos latin nyelvű oktatási 
rendszerrel szemben e társaságok tették 
lehetó'vé az anyanyelvi műveltség megis
merését, művelését. Az 1820-as évek vé
gén, a 30-as évek elején létrehozott társa
ságok rendszerint kézírásos diáklapokat, 
antológiákat is összeállítottak. E társasá
gok útján terjedtek a reformkori eszmék 
az ifjúság körében. A forradalom után 
egy ideig nem működhettek a társaságok, 
de már az 1850-es évek elején újjá szerve
ződtek, s a nemzeti érzés tűzhelyévé vál
tak. A kiegyezést követően az önképzés 
mind hivatalosabb formát kapott az isko
lákban, a felső két-három osztály tanulói
nak a tantervet kiegészítő kötelező tevé
kenységévé vált.

Az idén alapításának 450. évét ünneplő 
kolozsvári Unitárius Kollégium Önképző 
Társulatának múltja az 1829/30-as tan
évig nyúlik vissza, s már 1829-ben Barát
ság Lánca címmel kézírásos gyűjteményt 
állított össze. Az unitárius diákok 1834- 
ben Olvasó Társaságot alapítanak, főleg 
az anyanyelvi művelődés elősegítésére, 
s ennek lesz hivatalos díszkönyve, majd 
folyóirata a kézírásos Remény. Az 1839- 
1841 között nyomtatásban közzétett há
rom fiemény-zsebkönyvre a fővárosi iro
dalmi körök is felfigyelnek. A Remény 
hasábjain indul Szentiváni Mihály, Kri
za János, Kővári László és Jakab Elek 
irodalmi munkássága. A forradalom leve
rése után 1850-ben újjáalakul az Önkép
ző Társulat, s 1853-tól a Remény is megje
lenik. Főleg a hazafias szellemet hirdeti 
az önkényuralommal szemben. 1871-ben 
egy 222 lapos Remény-emlékkönyvet is ki
nyomtatnak. Az önképzés ekkoriban már 
kezd hivatalos tevékenységgé válni, a di
ákoknak a hét egy délutánján részt kell 
venniük az önképzőköri gyűlésen, s össze 
kell állítsák a kéziratos diáklapot. En
nek azonban a nyomtatott folyóiratok ko
rában már alig van jelentősége, inkább 
csak emlékkönyv a kör munkásságáról. 
A „felnőttek folyóiratait” utánozza, néha 
nem is sikertelenül.1

A századfordulón már a tanterv füg
geléke az önképzőkör, védnök-tanár irá
nyítja és a VI-VIII. gimnáziumi osztá
lyosoknak kötelező a részvétel. Itt még 
működik a diákönkormányzat, de ta
pintattal az igazgatóság is figyeli mun
káját. Az új kollégiumépületbe költözés 
(1901) előtt a kör kéri az igazgatóság út
ján az Egyházi Képviselőtanácsot, hogy 
felvehesse Kriza János nevét. Erre meg 
is kapja a jóváhagyást. Ekkori szabály
zatát nem ismerjük.2 Az 1913/14-es kollé
giumi értesítő3 közli A kolozsvári Unitári
us Főgimnázium „Kriza önképzőkörének” 
alapszabályait (121-126. 1.). Nincs utalás 
rá, hogy az Igazgatóság vagy a Képviselő
tanács hagyta volna jóvá, bár bizonyára 
előzetesen legalább az igazgató ellenőriz

te szövegét. (Különben az értesítőt is Gál 
Kelemen igazgató szerkesztette.) Ez a sza
bályzat a századfordulón kikristályoso
dott szokásokat, működési elveket foglal
ja össze. A nyolc paragrafusos szabályzat 
meghatározza a kör nevét és célkitűzés
ét. Ez utóbbi: az ifjúságot a nyilvános
ság előtti fellépéshez szoktatni és az is
kolai tanulmányokat bővíteni, mélyíteni. 
A kör működésénél a következő területe
ket sorolják fel: ,,a) olvasott jeles munká
kat ismertetnek, b) tudományos, szépiro
dalmi dolgozatokat készítenek s olvasnak 
föl kötött vagy kötetlen alakban, c) jeles 
idegen műveket magyarra fordítanak, 
d) költeményeket vagy prózai műveket 
szavalnak vagy felolvasnak, e) bírálnak, 
f) kitűzött pályatételekre pályáznak, g) 
szépirodalmi vagy más tudományos kér
désekről szabadon vitatkoznak, h) az ön

képzőkör keretében egy szaktanár fel
ügyeletével egy ifjúsági elnök vezetésével 
évről évre különböző (pl. természettudo
mányi, zenei stb.) szakköröket alakíta
nak, melyeknek működését az illető szak
körök külön ügyrendje szabályozza, i) 
ének- és zeneszámokat adnak elő”. Itt a 
h) és az i) pont kétségtelenül újabb fejle
ményt rögzít. A 4. § leszögezi, hogy a kör 
felügyelője a kollégiumi igazgatóságtól 
évente kijelölt védnök-tanár, lehetőleg a 
felsőbb osztályokban működő magyariro- 
dalom-tanár. A gyűléseken állandóan je
len van, tudta nélkül gyűlés nem hívha

tó össze. Ellenőrzi, hogy a tisztségviselők 
feladataikat teljesítsék. Az 5. § felsorolja 
a tisztségviselőket (elnök, titkár-szerkesz
tő, jegyző, pénztáros, 3 kiadó) és köteles
ségeiket. A két első tisztségviselő lehető
leg VIII. a többi VII., a 3 kiadó pedig VI. 
osztályos legyen. Az elnök hetente egy 
délutánra összehívja a gyűlést és a jelent
kezések alapján összeállítja azok műso
rát. A műsort úgy alakítja, hogy minden 
tag az iskolai év alatt szerephez jusson. 
A szerkesztő összeállítja kéthetenként a 
Remény számait, az iskolai ünnepélyek
ről tudósítást küld a helyi lapoknak. A Re
mény-évfolyamot tanév végén beköttetve 
átadja a kollégiumi könyvtárnak. A jegy
ző minden gyűlésről jegyzőkönyvet vezet, 
a levelezést végzi s a jelenlétet nyilván
tartja. A pénztáros többek közt beszedi 
a tagdíjakat és a hiányzóktól a gyűlésen
ként! büntetéseket. A kiadók pedig a szer
kesztő utasítása szerint egybemásolják a 
.Remény-számokat.

A gyűlések lehetnek alakuló, rendes, 
ünnepi és záróülések. Ezek tárgyát is 
körülírják. A politikát kizárják. Ünnepi 
gyűlést jeles események, személyek em
lékére tartanak. A záró gyűlést a tan
év vége felé a tanári testület és a szülők 
meghívásával rendezik. E két utóbbi gyű
léstípus programját az igazgatóság enge
délyezi. Az utolsó, 8. § a pályázatokról és 
versenyekről intézkedik. A kör pályázato
kat tűz ki, de a pályatételeket a tanárok 
állapítják meg, s a beküldött pályamun
kákat is a védnök a szaktanárokhoz jut
tatja el megbírálásra. A verseny szavalás
ra vonatkozik.

A kör a XX. században nem működ
hetett folyamatosan. Az első világhábo
rú első két évében (1914-16) az épület 
hadikórházzá alakítása miatt szünetelt 
munkássága. 1928. május 22-én minisz
teri rendelettel valamennyi magyar is
kola önképzőkörének a tevékenységét 
felfüggesztették. 1940-ben indulhattak 
újra, s 1947-ig van adatunk a működés
ről. Ez alatt az időszak alatt a védnök ta
nárok: 1900-1902: Gálfi Lőrinc klasszi
ka-filológus; 1902-1913: Pálffi Márton 
magyar-latin szakos; 1913/14: Márkos 
Albert magyar-latin szakos; 1916—1919: 
Pálffi Márton; 1919-1928: Borbély Ist
ván magyar-német szakos; 1940/41: Már
kos Albert; 1941/42: Gálffy Mózes ma
gyar szakos, Vörös István; 1942-1946: 
Vörös István filozófia-magyar szakos; 
1946/47: Pál András történelem-földrajz 
szakos. Tanár szempontjából szerencsés
nek tekinthető a kör irányítása, hiszen 
a leghosszabb ideig az író-költő-műfordító 
Pálffi és az irodalomtörténész Borbély ve
zette. A körnek évente körülbelül száz 
tagja volt, ennyit tett ki a három felső osz
tály diáksága. A rendes gyűlések száma 
évi 15 és 24 között mozgott, a záróülésen 
kívül egy-két ünnepi, illetve díszgyűlést 
tartottak, rendszerint évfordulók, nagy

> » »  folytatása 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
események alkalmával. Az értesítőkben 
kinyomtatott vagy kivonatolt elnöki jelen
tések többnyire beszámolnak a rendkívü
li eseményekről, díszgyűlések tárgyáról. 
Az összeállított Remény-számokra is utal
nak. Az évfolyamok 15-20 számosak, de 
vannak évek, amikor nem is említik meg
jelentét, kérdés, hogy ilyenkor készült-e 
Remény. S vannak évek, amikor nem jut 
hely az önképzőköri beszámolónak. Sze
rencsére a kollégiumi Nagykönyvtárban 
több-kevesebb hiánnyal a Remény-év fo
lyamok 1943-ig megőrződtek.

Bár a Remény történetét már idézett 
tanulmányunkban feldolgoztuk, érde
mes áttekintenünk az önképzőkör és a 
Remény 20. századi fő munkatársainak 
jegyzékét, hiszen ők a kollégium leg
jobb diákjai, a tanintézet büszkeségei. 
Közülük sokan bekerültek a gimnáziu
mi vagy a teológiai tanári karba. A szá
zad első évtizedében a későbbi tanár Ko
vács Kálmán, majd a jogász-politikus 
Abrudbányai Ede, az irodalmár tanár 
Borbély Ferenc, a teológus-püspök Kiss 
Elek tölti be az elnöki széket, a titkárok- 
szerkesztők sorában ott találjuk a maj
dani akadémikus biológiaprofesszort, 
Géléi Józsefet, az igazgató irodalomtörté
nész Borbély Istvánt, a gyógynövénykuta
tó professzort, Kopp Elemért. A Remény 
munkatársai közt feltűnik a Goethét for
dító későbbi tanár és spanyol író Orbók 
Loránd (Lorenzo Azertis), a Brassai- és 
Dávid Ferenc-életrajzot összeállító Varga 
Béla (utóbb akadémikus, püspök), az el
beszélésekkel és tanulmányokkal szerep
lő Borbély István. Az 1905/6-os évfolyam 
száznál több illusztrációját Müller (Me
rész) Gyula a kibontakozó művész jegyzi. 
Gálffy Zsigmond, a későbbi klasszika-fi
lológus igazgató és Orbók Attila, a maj
dani neves szerkesztő verseket közöl. Az 
évtized vége felé itt jelennek meg Ligeti 
Ernő és Indig Ottó első írói kísérletei. S a 
temető régi sírköveit először számba vevő 
Zsakó Gyula és Kohn Hillel későbbi jog
tudósok is itt közölnek először. 1907-től 
Tóth István illusztrálja a számokat. Az 
1910-es években a rajzok mellett feltűn
nek a beragasztott fényképek, sőt kották 
is eredeti szerzeményekkel. Az évtized 
elején Hadházy Sándor (utóbb tanár, tan
kerületi főigazgató), a végén Balázs Fe
renc elnökösködik. 1912/13-ban Lakatos 
Imre, a későbbi mérnök-zenetörténész La
katos István (mindkét keresztnevét hasz
nálta!) vezeti a zenei rovatot, de van nép
rajzi rovat is. Ebben az évben ünnepük a 
kör fennállásának 80. évfordulóját. 1913/ 
14-ben a zenekör mellett van néprajzi és 
természettudományi kör is a Krizán be
lül. 1918 őszén Balázs Ferenc részletes 
munkatervvel kezdi az önképzőköri mun
kát. Hármas célkitűzése: a zenei kultú
ra terjesztése, az új kor íróinak (Ady, 
Babits, Kosztolányi) megismertetése, a 
székely népi kultúra tudatosítása (nép
dalok, balladák gyűjtése, előadása). Fel
veszik a kapcsolatot a református és ka
tolikus főgimnáziumok önképzőköreivel. 
László Gábor pedig megszerkeszti a Re
mény 48 lapos litografált „versszámát”.

Az 1920-as években a költő Jakab Gé
za, majd a jótollú publicista Végh József,

azután a költő-esztéta [Szabédi] Székely 
László, végül a jogász irodalmár Mikó 
Imre az elnök, a titkár-szerkesztő pedig 
a Helikon-alapító báró Kemény János, 
aztán a szobrász Botár István, az egyik 
legjobb illusztrátor a majdani vértanú 
természetrajztanár, Ferenczi Sándor. A 
Reményt néha gépelik, litografálják. Be
számolnak a reformátusok Gyulai Pál 
Önképzőkörének nyomtatásban megjele
nő Remény-számairól. Az unitárius Re
mény is ki szeretne lépni az intézet fa
lai közül. 1921-ben önképzőköri tárlatot 
(Nagy Albert is szerepel!), majd műsoros 
diákbált, 1922 februárjában pedig Sán
dor János elhunyt zenetanár tiszteletére 
emlékhangversenyt rendeznek. 1923-ban 
az igazgatósággal közösen szervezik meg 
a Petőfi-centenáriumot. 1924/25-ben van 
külön szépirodalmi és tudományos rova
tuk. Ez utóbbi szerkesztője a későbbi hí
res matematikus, Borbély Samu. Ekkor 
még [Abrudbányai] Fikker János (utóbb 
teológiai tanár), a következő évben a maj
dani színész, Kovács György a szavalóver
seny díjazottja. 1927/28-ban Mikó Imre 
és osztálytársa László Tihamér (leendő fi
zikus) próbál új irányt adni a körnek: egy
részt a román irodalom és kultúra jobb 
megismerésére bátorítanak, másrészt az 
erdélyi kötődést akarják erősíteni. Mikó 
cikket ír a transzszilvanizmusról, Ady és 
Erdély kapcsolatáról, románból fordít. Ő 
állítja össze a kör utolsó nyomtatott em
lékét: Almanach a kolozsvári Unitárius 
Főgimnázium „Kriza Önképzőkörének” 
1927-28. évéről (Kolozsvár, 1928). A 73 
lapos füzethez Borbély István írt előszót. 
Aztán be is tiltották az önképzést.

A tanintézet ügyesen pótolta a kieső 
önképzési fórumot. A már 1924-től Vá
ri Albert vallástanár vezetésével műkö
dő Unitárius Kör, mely 1926-ban felvette 
Ferencz József püspök nevét, most siker
rel pótolja a Kriza Önképzőkör tevékeny
ségét, még a Reményt is — elég rendszer
telenül -  megjelenteti. Ennek kiadója 
Bodor András, a későbbi igazgató-törté
nész, ír bele Gálffy Mózes, a majdani nyel
vész. 1935/36-ban Székely [Kormos] 
Gyula, a novellista lesz a főszerkesztő, 
Ady költészetéről cikkezik. 1937/38-ban 
Létay Lajos, a kezdő költő a szerkesztő 
és kiadó egyszemélyben. Később így em
lékszik vissza erre: „Fiatal szívvel még, 
kézírásos, egyetlen példányban megjele
nő lap fölé hajoltam szabad óráimban ré
gi szombat, vasárnap délutánokon: egy
beszerkeszteni, lemásolni nagy gonddal 
meghúzott keretbe diáktársak írásait, no
velláit, verseit, riportot és tudományos be
számolót, illusztrálni őket hajjal és virág
gal, mikroszkóppal és futball-labdával, 
ahogy azt a műfaj éppen megkívánta. 
Szárítgatni, simítgatni a lapokat, ráhaj
tani szépen a borítót, rajta a Reménnyel 
-  hogy betegyük aztán a könyvtárba, a 
régiek mellé. Lehetett-e reményünk rá, 
hogy bárki is elolvassa a szerkesztőn, 
szerkesztőkön kívül?’4

1939 januárjától gépelik, 1940-től li
tografálva sokszorosítják a Remény füze
teit. bennük Jánosházy György és Sinka 
Zoltán versei, a későbbi kémikus Zsakó 
János elbeszélése. 1940-től újra műkö
dik a Kriza Önképzőkör. Eleinte inkább

csak dísz- és emléküléseket tartanak, de 
1942/43-ban már határozott célkitűzésük 
a valláserkölcsi érzés erősítése és a nem
zetnevelés. Tárgyaltak a földreform szük
ségességéről, az egykekérdésről, a sport 
nevelő hatásáról, a takarékosság nemzet- 
védelmi szerepéről, a magyar kivándor
lásról és hazatelepedésről. Az előadó mű
vészet fejlesztése és a nyelvvédelem is 
fontos hangsúlyt kapott. Bátorították a 
finn-magyar levelezést a barátság kiala
kítása céljából. Az 1943/44-es rövid tan
évben alig 12 gyűlést tarthattak s egy 
szavalóversenyt. Örömmel nyugtázzák a 
Remény megújulását. Az 1943-as 13 lap- 
nyi beköszöntő, valamint a 18 lapos ka
rácsonyi szám az unitárius Teológiai 
Könyvtárban fennmaradt. 1944-46-ban 
két éven át Szabó Dezső, a későbbi toll
forgató lelkész a köri elnök. Újszerű cél
kitűzéseik: kapcsolatot teremteni Erdély 
népei közt, a tanuló, iparos és földműves 
ifjak közt, megismerkedni az új eszmék
kel, minél többet foglalkozni a népi írók
kal. 1945-ben „nagy nehézségek árán si
került a Reményt is megjelentetni, mely 
fényes tanúbizonyságot tesz az ifjúság ha
ladó szelleméről, s melyet a helyi sajtó is 
a legnagyobb elismeréssel fogadott” -  ír
ja az elnök jelentésében. 1945/46-ban az 
Unitárius Leány Ipari Iskola tanulói is 
bekapcsolódtak az önképzőköri munká
ba. Ekkor Rostás Gyula a legjobb szava
ló, aki decemberben a Diákházban ren
dezett József Attila-ünnepélyen is fellép, 
az ifjúság egy csoportja ugyanott szava
lókórussal szerepel. Ebben a tanévben, 
1945. december 18-án Izsák Vilmos val
lástanár védnöksége alatt megalakul a 
Kriza Önképzőkör alsó osztályos tagoza
ta az I-IV. gimnazisták részére: faliújsá
got készítenek, bábszínházát szerveznek, 
előadást hallgatnak a Szovjetunió nevelé
si rendszeréről.

*
Az önképzőkör mellett a kollégiumban 

létezett két olvasóegylet. Egy a felső osz
tályúak, egy pedig az alsó osztályúak 
részére. A századfordulón mindkettő if
júsági könyvtárként működött külön- 
külön helyiségben (a II. emeleten) egy- 
egy tanár felügyelete alatt egy-két 
diákkönyvtárossal.

A Felső Osztályúak Ifjúsági Olvasó Egy
lete az 1896-os átszervezéskor vált ki az 
addigi Ifjúsági Olvasó és Önképző Egy
letből. Eleinte neve csak Ifjúsági Olvasó 
Egylet volt, s ugyanaz a tanár irányítot
ta, mint az önképzőt. Vagyis az önképző 
könyvtárát önállósították. A tanár és a 
könyvtáros diák hetente kiadási órát ta r
tott, amikor a fiatalok kikölcsönözhettek 
tanulmányaikhoz szükséges műveket, szó
rakoztató olvasmányokat. Akárcsak az 
önképzőnek, ennek is a VI-VIII.-os tanu
lók és eleinte a papnövendékek voltak tag
jai. Vagy tíz-tizenkét lapot, folyóiratot já
rattak, ezek egy része a szerkesztőségek 
ajándékaként érkezett, több tanár is rend
szeresen beadta az elolvasott folyóirat
számokat. Az értesítők évről évre közlik 
a felelős tanárok és a diákkönyvtárosok 
nevét, az állomány gyarapodását, eleinte 
még a címjegyzéket is. Felelős tanárok: 
1900/901: Márkos Albert; 1901-1904: 
Kiss Ernő; 1904-1910: Kovács Kálmán;
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1910-1915: Barabás Ábel; 1915-1918: Ko
vács Kálmán; 1918/19: Pálffi Márton, Bor
bély István; 1919-1926: Borbély István; 
1937-1943: Hadházy Sándor; 1943/44: 
Pál András; 1944/45: Létay Lajos; 1945- 
1948: Pál András. A diákkönyvtárosok 
közt volt Müller (Merész) Gyula, Gálffy 
Zsigmond, Kiss Elek, Fülöp Zoltán, Tóth 
István, Szabó Dezső. A könyvtár állomá
nya 1913/14-ben 1031 mű volt 1391 kötet
ben. Tanévenként 400-500 kötetet köl
csönöztek ki. Az első világháború előtt 
az ajándékozás és vásárlás útján való 
gyarapodás évi száz kötet körül mozgott. 
Ä háború alatt a könyvtár az új kollégi
umépületben maradt, míg a tanítás a ré
gi épületben folyt. Úgyhogy a könyvtárt 
alig használták. A háború végén feltörték 
és számos kötetet elloptak. Az 1920-as lel
tározáskor már csak 795 művet számlál
tak 1079 kötetben. Ezután a gyarapodás 
nagyon bizonytalan, van év, hogy csak 
2-3 művet szereznek be, de főleg állami 
adományozás útján számos román köny
vet iktatnak az állományba. A köteteket 
1937/38-ban román, 1941-ben ma
gyar, majd 1945-ben és 1948-ban 
is megadott szempontok szerint sze
lektálni kell. 1942/43-ban az állo
mány 2046 darabot tett ki. 1945/ 
46-ban 18 kötetnyi a gyarapodás, a 
2293 kötetes állományból 475 kötet 
román nyelvű volt.

Az Alosztályúak Olvasó Egyle
te 1871-ben létesült a III-V. gim
nazisták részvételével. Eleinte 
önképzőkörként tevékenykedtek 
egy köztanító teológus felügye
lete alatt. Tagdíjat fizettek, sza
valóversenyeket rendeztek, felol
vasásokat tartottak.5 Pár évig 
Hajnal címmel kézírásos diákla
pot is összeállítottak. A századfor
dulón már tanár felügyeletével 
és két diákkönyvtárossal működ
tek, az I-V. osztályosok számí
tottak tagnak. Felelős tanárok: 
1901-1903: Demeter Dezső, 1903/
904: Barabás Ábel; 1904/905: Ma
jor Sándor; 1905-1911: Uzoni Im
re; 1911-1914: Borbély István; 
1914-1917: Vári Albert; 1917/18:
Pálffi Márton; 1918-1924: Már- 
kos Albert; 1924-1929: Kiss Ernő; 
1937-1941: Ferenczi Sándor; 1941/
42: Gálffy Mózes, Bodor András; 
1942-1944: Bodor András; 1944- 
1948: Izsák Vilmos. A könyvtár állomá
nya 1913/14-ben 1239 mű volt 1290 kötet
ben. Főleg ifjúsági könyveket vásároltak, 
de adományozás nyomán más műveket is 
az állományba iktattak. Úgyhogy néha 
felsőbb osztályosok is innen kölcsönöztek 
ki könyveket. Itt is hetente tartottak ki
adási órát. A két világháború között meg
szaporodott a román könyvek száma. Is
mételten szelektálni kellett az állományt. 
1941/42-ben az évi gyarapodás 103 kötet 
volt, az összállomány 1778 kötetet tett ki. 
Ezt a könyvtárt is kirabolták mind az el
ső, mind pedig a második világháború fo
lyamán. 1945-ben már csak 1414 kötet ta
láltak a helyén. Az 1945/46-os politikai 
szempontú válogatáskor 975 kötetet emel
tek ki ebből a gyűjteményből. Az 1920- 
as évek végén, 30-as évek elején mindkét

diákkönyvtár alig működött, felelős taná
raik nevét az értesítők, jelentések sem
közlik.

*
Az Apolló-kör a zenetanuláshoz és 

együttes muzsikáláshoz biztosított kere
tet. Először az 1870/71-es tanévben ala
kult ilyen néven zenetársulat a kollégi
umban. Ez megszűnt, majd 1875-ben 
újjáalakult igazgatóságtól jóváhagyott 
szabályzattal. Évente elnököt, jegyzőt, 
pénztárnokot választottak, s pályázat 
alapján szakképzett karnagyot. Az el
ső karmester Boér Gergely volt, az Álla
mi Tanítóképző zenetanára. 1895-től a 
kör szakirányítója Strachal Ferenc zene
tanár, heti 2 órát ta rt a 10-15 önként je
lentkező diáknak. A zenekar megtanul 
bizonyos számokat, s iskolai ünnepélye
ken előadja, tavasszal egy-egy zeneesté
lyen is bemutatja a tanult műveket. Mel
lette külön működik Dalkör is, amelyet a 
mindenkori kollégiumi zenetanító vezet, 
a századfordulón Iszlai Márton. Heti 2- 
3 órában kórusműveket tanulnak. Szin

tén ünnepélyek alkalmával lépnek fel. Az 
Apolló-kör irányítását még mint interná- 
tusi felügyelő 1909-től Sándor János ve
szi át. 1911. március 10-én Sándor egy 
külön Zenekört is létre hoz klasszikus 
zeneszerzők műveinek ismertetésére, be
tanítására. Mikor 1911-ben Sándort a 
kollégium rendes zenetanárává választ
ják, mindhárom kör irányítását átveszi, 
s ezek munkája rendre összemosódik. 
Sándor halála után Ütő Lajos kántortaní
tó, majd 1931-től Péterfy István a zeneta
nár. Péterfy rendszeresen koncerteket ad 
a 120 tagú kórussal és az 5-10 tagú zene
karral az 1940-es években, főleg magyar 
szerzők számait tanulják be. Ekkoriban 
az Apolló dal- és zenekör elnevezést hasz
nálják.

Sportkörről csak 1941-től van hírünk. 
Lőrinczy Zoltán tornatanár a vezetője, if

júsági elnökei: 1941/42 -  ifj. Gálffy Zsig
mond; 1942/43 -  Nagy István; 1943/44 
-  Szekernyés Márton. A körnek nyolc 
szakosztálya működött: atlétika, labdarú
gó, síző, korcsolyázó, torna, céllövő, nem
zeti tánc, asztali tenisz. A szakosztály
ok hetente kétszer-háromszor tartottak 
edzést. Különösen az atlétikai szakosz
tály szerepelt jól, a kolozsvári középisko
lák közötti versenyen első lett. 1943-ban
megalakult a kosárlabda-szakosztály is.

*
A cserkészetet az 1933/34-es tanévben 

honosítja meg Lőrinczy Zoltán: megala
pítja a főgimnázium első csapatát, mely 
nyáron, június-júliusban 16 napon át 
Szent-Iványi József főgondnok farnasi 
bitrokán táborozik, itt meglátogatja őket 
dr. Gyergyay Árpád kollégiumi felügye
lő gondnok is gyermekei társaságában. 
1935-ben Homoródalmáson tartanak há
romhetes táborozást, a következő nyáron 
pedig részt vesznek a brassói nemzetkö
zi táborozáson. 1935/36-tól már a vitor
lázó repülő építése fő célkitűzésük. 1938- 

ban leírhatták: „Történelmi tény, hogy 
Koloszvár területén a mi vitorlázó gé
pünk szállt először a levegőbe 1937- 
ben [helyesen 1938-ban]”.® 1940-ben 
felveszik a Berde Mózsa cserkészcsa
pat elnevezést, az 53 tag 2 rajra osz
lik, kirándulásokat szerveznek. A re
gös csoport szórványfalvakat keres 
fel. 1941/42-ben 35 cserkész részt vesz 
a 10 napos maglódi táborozáson. 1942/ 
43-ban vitéz Farkas Ferenc altábor
nagy, országos főcserkész munka köz
ben meglátogatja a csapatot, néhány 
szóval köszönti a tagokat. A nyári 
nagytábort újra Homoródalmáson ren
dezik. 1943/44-ben Lőriczy parancs
nok mellett van tiszteletbeli parancs
nokuk is Kozma Ferenc vezérkari 
százados személyében, csapatkirándu
lásokat, akadályversenyeket rendez
nek. 1945 márciusában értesíti a tan
kerületi igazgató az iskolát, hogy a 
cserkészetet betiltották.

A cserkészetből nőtt ki az aero- 
modellezés, majd repülőgép-építés. 
Ebben az unitárius fiatalok erdélyi 
viszonylatban is úttörők. A Lőrinczy 
vezette cserkészcsapat cserkészrepü- 
lő-rajt hoz létre 1935-ben, ebben a kol
légiumon kívüliek is tevékenykednek, 
mint Hye György mérnök, Bartha Bé
la műszerész, ifj. Xantus János és 

Szőcs Ferenc. Az iskola III. emeletén kap
tak helyiséget, s ott építették a szebbnél 
szebb modelleket. 1936-ban már ki is ál
lították őket az Unió utcai cserkészbolt
ban. Több modelljüket megvásárolták, 
s ezzel jövedelemre tettek szert. Ekkori
ban született az elhatározás, hogy a ta
gok Hye mérnök tervei szerint építenek 
egy tényleges vitorlázó repülőt. 1936 feb
ruárjában fognak a munkához, melyben 
az eddigieken kívül még részt vesz ifj. 
Gyergyay Árpád és Ferenc, Tarcsafalvy 
Gyula, Gyurka Béla, Ilyés Sándor. Á 
gép 1937 végére elkészül, alig tudják az 
épületből kivinni. A szászfenesi kaszár
nyák környékére, a Zöldsapka fogadó fe
letti dombra szállítják, s 1938. január 24- 
én a magyar konzul és népes közönség

» > »  folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról 
előtt felrepítik. E látványos siker után a 
hatóságok betiltják a további próbarepü
lést. Már a bécsi döntés után, 1940 de
cemberében tudnak újra a magasba emel
kedni. A Magyar Aero-szövetség égisze 
alatt 1941-ben megalakul a kollégium 
Aero-köre Lórinczy vezetésével, első elnö
ke Szathmári Róbert lesz, 25 tag iratko
zik be. Ok már részt vehetnek a magyar 
szövetség rendezvényein, vezető-tanfolya
mán. Az iskola dísztermében megrende
zik a város első zárt téri modellbemutató- 
ját. Az 1942/43-as tanévben kis és nagy 
mintagépeket építenek, megszervezik a 
kerületi modellező versenyt, s többször 
kimennek a dezméri repülőtérre a vitor
lázó repülőket megfigyelni. 1943/44-ben 
már a szamosfalvi röptéren is tanulmá
nyokat folytatnak, több berepítő kirándu
lást tartanak. Ekkor Polacsek Géza a 35 
főt számláló kör elnöke.7

1940-ben megkezdődik a leventekép
zés. Magyarországon már 1921 óta ennek 
keretében folyt a hazafias nevelés és a ka
tonai előképzés. A román tanügyben is 
volt hasonló mozgalom, az „országőrség” 
(strájerie), de ebből a kisebbségi iskolákat 
1938-ban kizárták. Az 1939-es magyar 
törvény értelmében minden III—VIII. gim
nazista egyben levente is volt. A kollégi
um csapata így 181 fős lett, parancsnoká
ul Lőrinczyt nevezték ki. A csapat 3 őrsre 
oszlott, mindegyik őrsnek 4 tizede volt. 
Pap Samu, Gálffy Mózes és Balázs József 
tanárok voltak az őrsoktatók. A heti 2 - 
3 oktatási órát az órarendbe iktatták. A 
tananyag főbb fejezetei: testnevelés és 
egészségápolás, levente szolgálati szabá
lyok, nemzeti alapműveltség, közhasznú 
ismeretek, lőkiképzés, légvédelmi ismere
tek. A gyakorlatokat az udvaron, illetve a 
lópályán tartották. A tanév végén le kel
lett tenni az újoncpróbát. 1942-ben Bo
dor András lett az iskola leventeparancs
noka, a helyettese Lórinczy. 1943-ban 
már honvédpróbát tesz 18 levente. A moz
galmat 1945-ben betiltják.

*
1945-ben több új mozgalom indul be, 

a kollégium is kénytelen ezeknek helyt 
adni. Elrendelik, hogy iskolaszövetkeze
tei kell alapítani, Márton Sámuel tanárt 
bízzák meg ennek létrehozásával. Megin
dul a „Haladó Ifjúság”-mozgalom: elvileg 
pártsemleges, a munkás, paraszt és tanu
ló ifjakat tömöríti. A diákok 95 %-a be
iratkozik, iskolai vezetőnek Bakk András 
VII.-est választják meg. Minden osztály
ban felelőst és háromtagú fegyelmi bizott
ságot választanak. Az iskolai tanárfele
lős Péterfy István lesz. 0, valamint Bodor 
igazgató és Borsainé megbízott tanár 
szorgalmasan eljárnak a tanfolyamra, 
de a felsős diákok idegenkednek a mozgal
mi munkától. Beindul a pionírmozgalom 
is. 1945. március 18-23. között a kisebb 
osztályok 2-2 diákja vesz részt a kiképző 
tanfolyamon, majd a megtartott első ava
táson Bodor András igazgató intéz buz
dító beszédet az iskola első pionírjaihoz. 
Szovjet mintára 1945-től elindítják a fa
liújság-szerkesztést, minden osztályban 
és az iskola előcsarnokában is működik 
faliújság. A megjelenő cikkek, versek, hu
moros írások és rajzok a diákok gondolat

világát tükrözik, néha a tanárokról is vé
leményt mondanak.

Az eddigi „tanáruralom” ellen irá
nyul az osztálybizalmi-választás. Előír
ják, hogy minden osztály két tanulót vá
lasszon az ügyes-bajos dolgok intézésére, 
akik tartsák a kapcsolatot a tanári kar
ral, s munkájukkal hozzájáruljanak a di
ák-tanár közti távolság, a tekintélyelvű 
nevelés felszámolásához. Az 1945/46-os 
tanévben már miniszteri rendelet hatta
gú osztálytanácsok alakítását és külön 
elnök választását írja elő. A bizalmik to
vábbra is működnek, hetente egyszer fo
gadja őket az igazgató irodájában, s meg
tárgyalják a felmerülő nehézségeket, 
konfliktusos helyzeteket. így az iskola 
vezetése közvetlen kapcsolatba kerül a 
diáksággal... -  írja a kéziratban maradt
értesítő.

*
A kolozsvári Unitárius kollégium ke

retében működött, majd rendre önálló
sodott a Teológiai Akadémia, mely az 
egyetlen magyar unitárius lelkészképző 
intézet volt. A teológus diákok már az 
1860-as évektől hosszabb-rövidebb ideig 
külön csoportosulva is folytattak önképző 
tevékenységet, 1860 novemberétől önálló 
kéziratos közlönyük is volt Egyházi Lap 
címmel. A teológusok köre csak 1896-ban 
szakadt el teljesen a főgimnáziumi kör
től, ekkortól külön védnöktanáruk volt (a 
teológiai professzorok egyike), s külön di
ákelnököt, tisztségviselőket választottak. 
Már 1902-ben az akkori diákelnök megír
ta a kör előtörténetét.8

A kör aztán a nagyon hullámzó (10 és 
30 közötti) létszámú hallgatóság igyeke
zetétől, rátermettségétől függően 1947/ 
48-ig működött. Rá nem vonatkozott a 
román állami betiltás. Kéziratos diák
lapjuk címét 1905-ben Jövendőre módo
sították. Ennek anyagából 1928-ban egy 
antológia is megjelent.9

A 19. századi diákkörökről, főleg a re
formkori kezdeményezésekről gazdag iro
dalom szól. E körök 20. századi történetét 
viszont alig tanulmányozták. Megállapít
ható, hogy az önképzés a század elején 
egyrészt a hagyományokat folytatja, de 
próbál újítani is: miközben a kézírásos 
lap kiadásához ragaszkodik, alköröket, 
szakosodott fórumokat hoz létre, s a ter
mészettudományoknak, a technikai hala
dásnak is teret nyit. A kisebbségi helyzet
ben újra nemzet- és tudaterősítő funkciót 
kap, s ezzel is magyarázható bezáratá
sa. (Mellesleg a román tanügyben nem is 
élt ilyen jellegű hagyomány.) A hagyomá
nyos önképzőkör mellett rendre szakmai 
körök, szervezetek is alakultak részben a 
diákság, részben az oktatók, politikusok 
kezdeményezésére. Ezek sorából a cser
készetből kinövő Aero-kör vált sikeressé 
az unitáriusok kollégiumában. A felekeze
ti iskolák államosításával 1948-ban a ha
gyományos „diákkörök világa” lezárult.

'Vö. Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius 
Kollégium története. [Kolozsvár] 1935. II. köt. 
153-170., Gaal György: A kolozsvári Unitá
rius Kollégium diáklapjai. In: Uő: Múzsák 
és erények jegyében. Kolozsvár, 2001, 108-117.

2Gál Kelemen: I.m. II. 165. Egy 1876/77- 
ben keletkezett szabályzatot ismertet!

LAJTOS NÓRA 
farmerkarácsony
a jászol még ma is ott áll 
betlehemben csak mi nem 
halljuk sírását a lelkűnknek 
testünkben a hívó szót 
a tiltakozót amiért még 
megváltatlanul is hiszünk 
a csodákban 
örök engedetlenségben 
tékozolt magányban 
gyújtunk gyertyát 
de már nem önmagunkért 
mert félünk másnapos 
koldusmagányunktól is 
és szenvedünk 
mint 0  a keresztfán

öreg vagyok és bölcs 
mint isten szakálla 
a kihűlt kalács íze 
nyelvemhez nem tapad 
a szeretet szava ilyenkor 
még ismeretlenebb 
s a fenyő gyantaillata is 

elrejti előlem a titkot 
emlékei tűlevelébe

farmerkarácsonykor 
jéghideg kokkólával 
hűsítjük léviszvágyainkat 
pedig mi lenne mondd 
talán gyermek lennél újra 
ha hinnél azoknakkik 
mézsűrű emlékeikkel 
örömüket nyitogatják a világnak

az egyszeri boldogság volna 
mint a teremtés vagy 
a szeplőtelen fogantatás maga

3Fő forrásunk: A kolozsvári Unitárius Kol
légium (Papnevelő Intézet, Államilag Segélye
zett Főgimnázium és Elemi Iskola) Értesítője 
az 1901-1902. iskolai évró'l. XXIII. évfolyam. 
Kolozsvár, 1902. és a következő kötetek. Azok
ra a tanévekre, amelyekre nem jelentek meg 
nyomtatott értesítők, a kolozsvári Állami 
Levéltár „Fond nr. 164. Liceul Unitarian de 
Báieji Cluj” jelzetű állagában található értesí
tőfogalmazványokat és az Unitárius Egyház 
Gyűjtőlevéltárában található Főtanácsi jelen
tések adatait vettük figyelembe.

4Ifjúság és remény. Fiatal Szívvel, 2. sz. 
(1968)

°Gál Kelemen: I.m. II. 170.
6 A kollégium igazgatóságának főtanácsi je

lentése az 1937/38-as tanévről. Az Unitárius 
Egyház Gyűjtőlevéltárában.

7Pázsint Zoltán: Az erdélyi repülés bölcső
je. Remény, 1943 karácsonyi szám 12-16. 1. 
(A litografált szám egy példánya az Unitári
us Teológiai Könyvtárban.) Vö. még: Benedek 
István: Repülőmodellezés Kolozsváron. Kolozs
vár, 1996. 6-7.

8Barabás István: A kolozsvári Unitárius 
Papnevelő Intézet önképzőkörének története a 
XIX. században. Kiadja az önképzőkör. Ko
lozsvár, 1902.

9 Jövendő. Antológia. Szerkesztette Ferencz 
József. Kiadja az Unitárius Teológiai Akadé
mia ifjúsága, Cluj-Kolozsvár, 1928. 95 1.
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Bölöni Farkas Sándor, az Utazás Észak-Amerikában szer
zője Tocqueville szellemi-etikai színvonalán írt könyvet az 
„egyesült statusok” demokratikus társadalmáról.!...]

A reformkorban Erdély uniója Magyarországgal az egyik 
központi politikai kérdéssé vált. Erdély és a Részek ügye 
1792-1837 között nem került az országgyűlés elé, az 1830- 
as diétán is csak a sérelmi politika érveként került szóba, 
később Wesselényi Miklósnak sikerült megnyernie az unió 
eszméjének Kölcsey Ferencet, Kossuth Lajost és Deák Feren
cet.

Az 1837-38-i nagyszebeni országgyűlés elfogadta a Ré
szek visszacsatolását. A liberálisok azt hitték, hogy a Ré
szek nélküli Erdély életképtelenségének érve meggyőzőbben 
szól az unió mellett. Az 1841 végén összeült diéta viszont a 
Részek visszacsatolása ellen foglalt állást, de a Partiummal 
együtt hajlandó volt az egyesülésre.

Sokan tartottak attól, hogy a megvalósuló unióban a he
lyi érdekek háttérbe szorulnak. Azt ajánlották, hogy valami
féle, a sajátos érdekeknek megfelelő' tartományi önállóságot 
szavazzanak meg, Horvátországéhoz hasonlót. Az erdélyi li
berálisok viszont az unióval nemcsak a régi nemzeti nagysá
got akarták visszahozni, hanem a korszerű polgári átalaku
lás feltételeinek megteremtésére törekedtek. Ugyanakkor 
azt is felismerték, hogy olyan országban, ahol a népességen 
belül a tolerata natio tagjai és a nem recepta religio hívei 
alkotják a többséget, a civilizáció bajosan haladhat előre a 
kívánt módon. A pánszlávizmustól is tartottak, azt hitték, 
hogy a jobbágyok elégedetlenségét nem a bécsi udvar fogja 
kihasználni, hanem a cári hódító politika. Wesselényi Mik
lós még Szózatot is írt a magyar és szláv nemzetiség ügyé
ben. A liberálisok azt hitték -  ez felelt meg az akkori és a 
mai utópikus liberalizmus nemzetiségi elképzeléseinek -, hogy 
az alkotmányos jogokért cserébe a politikai nemzetbe emel
kedő nem magyar nemzetiségek lojálisak lesznek a nemzet
államhoz, elsajátítják annak nyelvét, mely -  úgy vélték -  a 
fejlődés egyik elengedhetetlen feltétele. Az egyéni szabad
ságjogok igézetében éltek. [...]

A románoknak Erdélyben nem voltak ilyen hagyománya
ik. Szentiváni Mihály felismerte, hogy olyan államban, ahol 
a nemzetiségek öntudatra ébredtek, ott „vagy a polgároso
dásról kell lemondani”, vagy a nemzetiségek egybeolvasztá
sát kell feladni, helyette „testvéri szövetséget kell előidézni”, 
ahol a közös érdek, közös jövendő mindenkit egybefűz. [...]

Egészen más úton és elképzelésekkel haladtak a szászok. 
Kezdetben a közjogilag is elismert német nyelvű területi au
tonómiájukat szerették volna továbbfejleszteni. Nem a leg
szerencsésebb megoldással nem a Diploma Leopoldinumban 
is garantált „unus sit populus” privilegizáltaknak, hanem 
egy nyelvet beszélők életközösségének kezdték magukat 
érezni. Ez, a modern nacionalizmus kétségtelen jelentkezé
se, pálfordulás az erdélyi szászok történetében.

Szászföldön a józsefi concivilitast -  amiről már szóltunk 
— alig hajtották végre, a tilalmak továbbra is érvényben ma
radtak, az ortodox vallásúak nem vállalhattak tisztségeket, 
az egyház és a falu olyan erősen összeforrt, hogy a románok
nak is fizetniük kellett a szász papoknak járó tizedet. A ro
mánok nem mint románok, hanem mint naturalizált szá
szok kérhettek egyenlő jogokat a német törzslakosságtól.

Az történt, hogy a szászok, akik a német nyelv egyenlősé
géért szálltak síkra, nem akarták sem a szász városok ma
gyar lakosainak, sem a szászföldi román falvaknak megen
gedni nyelvük használatát a közéletben. A szász universitas 
még az ellen is tiltakozott, hogy a gubernium a rendeleteket 
román fordításban is közölte. Stephan Ludwig Roth pedig 
arról szónokolt, hogy azért nincs szükség országos nyelvre 
(Landessprache), mert az a román, hiszen ők vannak több
ségben.

FÁBIÁN ERNŐ: A megmaradás... Osiris, 1999.
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REFLEXIÓK
Egy kis... VISSZAPILLANTÁS

A nyolcadik évtizedemet tapo
som, a 73-ik újesztendőt köszön
tőm: BORT, BÚZÁT BÉKESSÉ
GET -  BACHOT, MOZARTOT, 
BARTÓKOT ADJON AZ ÚRIS
TEN! De ha visszanézek az el
múlt hét évtizedre, Bach helyett 
elektromos gépek hangját hallom 
dübörögni, Mozart helyett muzsi
kalárma szól, harsog mindenün
nen teljes erővel, Bartók helyett 
zavaros „forrásokból” eredő' színes 
(zene)italokat kínál az élet mind
nyájunknak.

BÉKESSÉG?! Szinte szünet 
nélkül érkeztek, érkeznek hábo
rús hírek, szörnyű tv-képsorok: 
pusztítás, pusztulás. A három való
ság mindenkiben érezteti hatását 
a gyors, kiszámíthatatlan változá
sok negatív eredménye. Világmoz
galom indult a Föld megmentésé
re, mert rohamosan pusztítjuk a 
természetet. Világmozgalom for
dult a második valóság, az em
ber által teremtett gépi, tárgyi 
világ túlkapásai ellen. A civilizá
ció romboló hatását szeretnénk 
fékekezni, megfékezésről azonban 
szó sem lehet. Baj van a harma
dik valóságunkkal is, azzal, ami 
az agyunkban és a szívünkben 
fészkel. Megszaladt a képzelő- 
eró'nk képi kivetító'képessége: 
igyekszünk azonnal kivetíteni ma
gunkból mindent, ami bennünk 
megszületik. Pedig be sokszor só
hajt fel az emberi lelkiismeret: 
mi lesz a világból, ha minden meg
valósul, amire gondolunk, vágyó
dunk? Régóta tudjuk, hogy a tuda
tunk szintjén működő harmadik 
valóság sokkal erősebb a másik 
kettőnél, a természet és az emberi 
kéz kreációinál.

A legnagyobb baj éppen, az 
hogy a tudati valóságunk épült 
le az elmúlt száz évben: elvesztet
tük a hitünket a dolgok örök rend
jében, a kozmosz törvényeiben, 
SEMMIBEN SEM HISZÜNK! 
Minden, ami van, másképpen is 
lehet, másképpen is igaz, vagyis 
semmi sem igaz. A művészet szen
vedi meg igazán ezt a tudati, lelki 
kiürülést. Nincsen fogódzója a mű
vészetnek. A mai világ emberének 
nincs igazán hite semmiben, a mű
vészetnek sem hisz, és ami még 
rosszabb: a művészet sem hisz 
önmagában. Pótcselekvésekkel 
helyettesítjük az igazi cselekvé
seket, pótművészetekkel az igazi 
művészetet. Éppen ezért fordul
tunk vissza a NEOSTÍLUSHOZ; 
nem a technikát újítottuk fel iga
zán, hanem a régi korok HITÉT 
önmagunkban és a világban. Ak
kor, amikor visszamentünk a 
legősibb zenei világokba, az egy
általán nem barbár világokba,

megpróbáltuk újrakezdeni, amit 
egyszer már megcsináltunk a mű
vészetben, az emberiség történeté
ben. Előre menekültünk az elekt
ronikus világba, de csak azért, 
hogy higgyünk valamiben. Ha 
egyébben már úgy sem hiszünk, 
akkor avassuk szentté életünk
ben az ELEKTRONIKÁT. A mo
dern művészet kétségbeesetten ke
resi elvesztett hitét!

A visszapillantó tükör -  íme!
— sötét képet mutat... és mi még
is örvendünk, amikor érkezik az 
új esztendő, mert egy dolgot nem 
vesztettünk el: a REMÉNYT. És 
egy dologban fantasztikusan hi
szünk, hogy holnap, az új évben, 
a jövő században jobb lesz min
den. Visszatalálunk végre önma
gunkhoz, rendbejön a világ dolga, 
és otthonra lelünk az új, harmoni
kus ÉLETBEN.

Remény, te „Földiekkel ját
szó...”, embereket vigasztaló „égi 
tünemény”, milyen jó, hogy itt 
vagy nekünk. Még akkor is, ha 
mindig csatlakozunk benned. 
Nem hiába mondja a költő Csal
fa, vak Remény-nek, mi mégis hi
szünk szép szavadnak. Reményből 
építünk Bábel-tornyot!

Most, hogy leírtam a bűvös Bá- 
bel-torony szavakat, jött el értem 
a »csak kinyitom a könyvet« mági
ája. Egy Stravinsky-monográfia 
nyílt ki előttem. Olvasom: „...két 
partitúra-szisztémát tévesen egy
bemásoltak (...) így is játszották
— írja emlékezéseiben Stravinsky 
-, és az én egyszerű hármashang
zatos darabom olyan kakofóniába 
fúlt, amely manapság is elismerést 
vívna ki számomra Darmstadban. 
A harmóniavilágnak ez a hirtelen 
változása olyannyira nem ébresz
tette fel Koussevitzky gyanúját, 
hogy évekkel később bevalotta 
nekem: jobban kedvelte az ere
deti változatot” -  vagyis a bemu
tatón elhangzottat. Stravinsky 
ODE című művéről van szó, az 
Epitaphium tételéről, ahol az előb
bi hibára ráadásul a trombitás a 
B-trombitában írt szólamot végig 
C-trombitaként olvasta. Egy kis 
Bábel-tornya egy bemutató kereté
ben, és ez a beszámoló a monográ
fia azon oldalán olvasható, ame
lyen a következő mű a BÁBEL 
címet viseli.

A 20. század a művészetben és 
a civilizációban, az emberi élet
ben, gondolkodásban, lélekben 
BÁBEL-TORNYOT épített?

L egyen  az ú jeszten d ő , a 
2008. n em csak  „v ígságszerző”, 
de REMÉNYKELTŐ is!

TERÉNYI EDE
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HOL-
A stockholmi székhelyű Erdélyi 

Könyv Egylet szervezésében 2007. no
vember 30-án Budapesten mutatták be
a Jelképes jelenléteink Emlékhelyek -  ext
ra Hungáriám című könyvet.

Az Erdélyi Magyar írók Ligája díjki
osztó gálaestjére és Mikó András, a tra
gikus körülmények között 19 éves korá
ban elhunyt fiatal költő halálának 10. 
évfordulójára rendezett megemlékezésre 
került sor december 15-én -  az E-MIL 
és a Mikó András Alapítvány szervezé
sében -  Brassóban. Az Erdélyi Magyar 
írók Ligája Méhes György-nagydíjban 
részesítette Bogdán Lászlót, a Méhes 
György-debütdíjat Bálint Tamás kapta. 
Az Irodalmi Jelen irodalomtudományi 
díját Pécsi Györgyi, a költészetit Muszka 
Sándor kapta. A folyóirat prózadíjában 
Veress Anna részesült. Avantgardrobe- 
díjat a Bretter György Irodalmi Kör, 
valamint Murányi Sándor Olivér, illet
ve Kiss Budai Tibor kapott. E-MIL kü- 
löndíjban Mátis Jenő részesült, a Mikó- 
díjat Magyary Ágnes kapta meg.

A Magyar Alkotóművészek Orszá
gos Egyesülete Irodalmi Tagozatának

Pro Literatúra 2007-es díjazottjai: 
Irodalmi publicisztika kategóriában 
Podmaniczky Szilárd, irodalomkritika 
kategóriában Balázs Imre József, esszé 
kategóriában Szilágyi Ákos, műfordítás 
kategóriában M. Nagy Miklós, kispróza 
kategóriában Balázs Attila, irodalom- 
szervezés kategóriában Ferenczes Ist
ván. A díjakat Bauer István, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete el
nöke adta át.

A Szentendrei Új Kulturális Központ 
drámapályázatot hirdet. A pályázaton 
mindazon drámaírók indulhatnak, akik
nek legalább egy színdarabját valamely 
hivatásos társulat már bemutatta. Egy 
szerző csak egy művet nyújthat be. A da
rabokat két — írógéppel írt vagy számító
géppel nyomtatott -  példányban kell el
küldeni. Olyan groteszk-abszurd művet 
várnak, melyben a következő -  Szent
endréhez szorosan kötődő -  tizenegy 
személynek kell szerepelnie: Apor ve
zér, Fulco deák, Dumtsa Jenő, Ábrányi 
Emil, Barcsay Jenő, Ignjatovics Jakov, 
Ilosvai Varga István, Vujicsics Tihamér, 
Marosvölgyi Lajos, Dr. Katona Gyula, 
Dr. Soós János Ányos atya.

A tizenegy személyről szóló ismerte
tő letölthető doc. formátumban a köz
pont honlapjáról, valamint postai úton

válaszborítékot mellékelve kérhető a 
Szentendrei Új Kulturális Központtól 
(2000 Szentendre Dunakorzó 11/a). Apá
lyázat jeligés: az író nevét, címét, telefon- 
számát, valamint publikációs listáját kü
lön lezárt borítékban kell a pályaműhöz 
mellékelni. A pályamunkákat kizárólag 
„Drámapályázat” feliratú postai küldet- 
ményként lehet a Szentendrei Új Kultut 
rális Központ címére eljuttatni, legkét 
sőbb 2008. március 27-i határidővel. A 
beérkezett pályaművek elbírálását, éa 
a díjak odaítélését öttagú szakmai zsű-l 
ri végzi. A zsűri tagjai: Szakonyi Károly 
(elnök), Békés András, Alföldi Róbert] 
Dobák Lívia, Kriaszter Attila. A zsűri 
döntését 2008. április 15-ig meghozza. 
Az első díjat nyert színmű a 2008-as 
50. Szentendrei Nyár programjaként be-l 
mutatásra kerül. Első díj: 1 500 000 Ft, 
második díj: 1 000 000 ft, harmadik díj: 
500 000 Ft.

A bírálóbizottságnak jogában áll 
egyes díjakat megosztani vagy nem 
kiadni. Á díjazott művek kizárólagos 
előadási joga 2009. augusztus 31-ig a 
Szentendrei Új Kulturális Központot il
leti, amely az arra érdemes darabot be
mutatja.

-MI

H íres festm ény  
regénye
VÍZSZINTES
1. A regény írója. 11. Science

fiction, röviden. 13. Furcsa fejű rajz
filmhős. 14. Felmerülő. 15. Színezék
csoport. 16. Mérőeszköz. 18. Egy, 
angolul. 19. Shakespeare folyója. 20. 
Lehajító. 22. Tévesen gépelt. 23. Né
mán nyög! 24. Énekelgetve a völgy
be sétáló. 27. Madridi napilap. 29. 
Spanyol férfinév. 30. Pajta. 31. Ge- 
réb ellensége. 33. Vízinövényt telepít. 
35. Keleti küzdősport. 37. „Mici mac
kó, mint minden medve, szereti...” 
39. Megemelem a ..., minden tisztele
tem. 41. Népies habos ital. 43. Igekép
ző. 45. Dobozt megtölt. 47. Kicsinyítő 
képző. 48. Tányért levessel megtölt. 
51. Kettőzve: afrikai fadob. 52. Észa
ki hegységünkből való. 54. Sárga ta
laj. 55. Káposztaféle. 57. Halkonzerv 
jelzője. 58. Népiesen juttata. 59. Arab 
állam. 61. Giordano ... 62. Tüzel. 63. 
A geometria ága.

FÜGGŐLEGES
1. Lombard folyó. 2. Tavaszi vi

rág. 3. Kettéharap. 4. Ijed. 5. Tönk
remegy (népies). 6. Éneklő szócs
ka. 7. Állami illeték. 8. A regény 
címe. 9. Ulan-..., a burját főváros. 
10. Fába vés. 11. Számtani művele
tet végző. 12. Latolgató. 15. Rara 
..., ritka madár. 17. Fölött, néme
tül. 19. Halkan neszezve lehull a 
falevél. 20. Egyik szülő. 21. Szeme
tet arra a helyre kotró. 22. Orra bu
kás. 25. Nincs szamár nélküle! 26. 
Hegycsúcs. 28. Elindít. 31. Bent rá
akad! 32. Oregon fővárosából való. 
34. Terület, röviden. 36. Londoni 
mese! 38. Rájön a válaszra. 40. Mé
rés lényege! 42. Angol írónő (Anna 
Brownell). 44. Helyeződő. 46. Szám
sorsjáték. 47. Hadfi. 49. Gombfajta. 
50. ...-nyárba, mindig. 51. A nap
rendszer is része. 53. Északi férfi
név. 55. Végtag. 56. ... Sásztri. 59. 
Félkezű! 60. Rénium vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A  H elikon 2007. 24.
számában közölt Etalon
elmélet című rejtvény 
megfejtése: ...hogyan vál
jék egynek a paródiájává. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szüló'föld Alap 
Communitas Alapítvány
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