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Az erdélyiség változatai
Dsida Jenő és Szabédi László transzszilvanizm usa
Erdélyben sorsvállalás a költészet, 

az erdélyi magyar költőnek egyszer
smind mindig hitvallónak kellett len
nie. A kisebbségi (mondhatnám így 
is: a „transzszilvanista”) irodalom 
létrehozásának éveiben ilyen hit
valló volt a legtöbb írástudó, szin
te mindenki, aki mint „erdélyi író” 
bejelentkezett, nemzeti küldetést 
vállalt, a költészetet, az irodalmat 
közösségi képviseletnek és szolgá
latnak tekintette — valójában ez a 
képviseleti feladatvállalás alapozta 
meg a „transzszilvanista” irodalom 
közös és általános eszmevilágát: az 
„erdélyi gondolatot”. Áprily Lajos, 
Reményik Sándor, Tompa László, 
Kós Károly, Makkai Sándor, Kuncz 
Aladár és Tamási Áron eszmei pa
norámáját jórészt ez az „erdélyi 
gondolat” határozta meg.

A transzszilvanista küldetés
tudat és (talán mondhatjuk így) a 
transzszilvanista „ideológia” azon
ban igen sokat változott egy évti
zed leforgása alatt, és a harmin
cas évek közepére szinte teljesen 
át kellett alakulnia. A színre lépő'

„második” erdélyi írói nemzedék 
(és ennek voltak karakteres, jólle
het világképüket és a költészetről 
vallott felfogásukat tekintve igen 
különböző' karaktert mutató képvi
selői Dsida Jenő és Szabédi Lász
ló), tehát a „második nemzedék” 
írói valójában már szakítottak elő
deik elképzeléseivel, és tőlük elég
gé eltérő módon határozták meg 
az erdélyi magyar irodalom tenni
valóit és a maguk nézetrendszerét, 
ezen beül az „erdélyiségről” vallott 
elképzeléseiket. Ennek az új, való
jában nemzedéki jellegű nézetrend
szernek volt természetesen kifeje
zője, egyszersmind alakítója Dsida 
Jenő és Szabédi László is.

A Trianon után egy évtizeddel 
fellépő költőnemzedéknek ugyanis 
egészen mások voltak az élményei 
és tapasztalatai, mint az előttük já
róknak. Nem kényszerültek arra, 
hogy gyötrelmes küzdelmet folytas
sanak ifjúságuk országképével és 
erre épülő nemzeti tudatával, az-
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Az erdélyiség változatai
Dsida Jenő és Szabédi László transzszilvan izm usa

> » »  folytatás az 1. oldalról 
zal a hagyományos világképpel és men
talitással, amelyet mindenestől elsodort 
a háború és az uralomváltozás. Szem
ben az idősebbekkel, akik alig ismerték 
a román nyelvet és kultúrát (ezt éppen 
Szabédi László rövidesen szóba kerülő 
terjedelmes levele állapítja meg, ebben 
Szemlér Ferenc 1937-es körkérdésére vála
szolt), ők már igen tájékozottak voltak a 
román nyelvben és irodalomban, sőt (nem 
mindig kedvező) tapasztalatokat szerez
tek a román politikai hagyomány, kultú
ra és mentalitás felől is. A „második nem
zedék” írói, így Dsida és Szabédi, igen 
gazdag és sokoldalú ismeretekre tettek 
szert a romániai társadalom és a kisebb
ségi létezés tekintetében, és az Erdéllyel, 
következésképp az „erdélyi gondolattal” 
kapcsolatosan kialakult felfogásukat 
ezek a tapasztalatok formálták.

Tapasztalataik és felismeréseik termé
szetesen más és más módon alakították 
Dsida Jenő és Szabédi László világképét 
és az „erdélyi gondolatot” megítélő néze
teit. Dsida egyénisége egészen más volt, 
mint az erdélyi irodalom nagy hitvalló
ié, akár Reményik Sándorra, akár Tom
pa Lászlóra, akár Szabédi Lászlóra gondo
lok. O nem a történelmi végzettel akart 
perlekedni, egyszerűen énekelni kívánt: 
a természet ámulatba ejtő szépségéről, a 
szerelem meghittségéről, az ifjúság csodá
iról. Kora ifjúságától fogva arra készült, 
hogy költő legyen, és ha a „költőiséget” 
(miért is ne?) nemcsak az irodalmár-lét 
egyik változatának, szellemi foglalkozás
nak: mesterségnek vagy hivatásnak te
kintjük, hanem (mondjuk így) lelki karak
ternek is, akkor meg kell állapítanunk: 
Dsida Jenő veleszületett tulajdonsága és 
természetes létállapota volt ez a költői- 
ség.

Mindazonáltal az „erdélyiség” vonzá
sa nemcsak a történelmi Kolozsvár régi 
épületei között és a város melletti tájban 
érintette meg, hanem az eszmék világá
ban is. O is erdélyi embernek és költőnek 
tartotta magát, csak egyetlen vallomásos 
írásából idézek ide egy részletet, az Er
délyi Helikon 1930-as évfolyamában köz
readott A magyar irodalom hivatásáról 
címűből. Itt a következők olvashatók: 
„Mindenekfölött hittel hiszek Erdély
ben. Ebben a szabad szellemet, humá
numot sugárzó földben látom a jövő ma
gyar irodalmának kovászát. Nem szűk 
körű, erdélyi határokon belül kirobbanó 
könyvsikereket várok -  az kevés lélekszá
múnk és koldusszegénységünk mellett le
hetetlen is - , hanem befolyásoló, átalakí
tó, szuggeráló misszióteljesítést az összes 
többi magyarlakta terület felé!”

Természetesen nemcsak személyes nyi
latkozatok világítják meg azt, hogy Dsida 
Jenő mit ért erdélyiségen, hanem minde
nekelőtt költészete, amely nagyon is ma
gán viseli a transzszilvanista eszméknek 
elkötelezett irodalom bélyegét. így annak 
a természetélménynek a nyomát, amely 
különben az első erdélyi nemzedék képvi

selőinek: Áprilynak, Reményiknek, Tom
pának, Bartalisnak a verseiből ismerős. 
Dsida az idill költője volt, a természet és 
a szerelem idilljében keresett vigaszta
lást és erőforrást azzal a veszedelemmel: 
egészségének végzetes törékenységé
vel szemben, amely végül is korai ha
lálát okozta. Természeti idilljei erősen 
erdélyi színezetet kaptak, verseiben va
lósággal nevén szólította az erdélyi, a 
Kolozsvár környéki tájat, a kéklő Ár
pád-csúcsra, a kristályvizű Szent János
káira, Kolozsmonostor lágyan hajló zöld 
dombjaira hivatkozott, ezzel is vallomást 
tett a szűkebb haza iránt érzett ragaszko
dásáról, akárcsak az „első” erdélyi nemze
dék költői: Áprily, Reményik és Tompa.

A leginkább gazdag és súlyos költői val
lomás mindazonáltal két epikai elemek
kel átszőtt lírai remekmű lett: a Kóbor

ló délután kedves kutyámmal és a Miért 
borultak le az angyalok Viola előtt című 
népszerű költeményre gondolok. Az előb
bi játékba feledkező tavaszi hexamete
rekből épült, és szinte a reneszánsz köl
tők önfeledt boldogságával beszélt az 
erdélyi természetben megújulást kereső 
lélek boldog öröméről, az utóbbi szerel
mi ujjongás, gyönyörű erdélyi bukolika, 
amely merengő érzésből és szelíd erotiká
ból fon tündéri koszorút egy leány homlo
ka köré. A bukolikus ihlet általános volt 
a harmincas évek fiatal költőinél: gondol
junk csak a Szeged környéki világban el
merülő Radnóti Miklós, a dunántúli táj
ban otthont kereső Weöres Sándor és 
Takáts Gyula, az erdélyi természettel sze
mélyes költői viszonyt kialakító Jékely

Zoltán -  és természetesen az ugyanitt 
megbékélésre találó Dsida Jenő versei
re. És gondoljunk arra, hogy miként ezt 
Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa 
László és Bartalis János költészete tanú
sítja, a transzszilvanista költői világké
pet elsőnek maga az erdélyi táj élménye 
alakította ki.

Dsida Jenő transzszilvanista költésze
te természetesen jóval több és gazdagabb 
forrásból táplálkozott, mintsem az erdé
lyi táj iránt érzett szeretetből és ragasz
kodásból: az erdélyi magyarság sorsának 
átélése és értelmezése jelölte meg azt a 
költőiséget, amely nyomán a fiatal ko
lozsvári költő transzszilvanista elkötele
zettsége leírható. Igen sok költői művet 
idézhetnék ennek bizonyságául, most csu
pán kettőre hivatkozom, először is a mél
tán közismert és a pódiumon is nemegy
szer felhangzó Nagycsütörtök címűre, 
amely a költő legszemélyesebb vallomá
saként tesz hitet a méltatlan történelmi 
sorsba kényszerített erdélyi magyarság 
mellett, és mint ilyen, az erdélyi magyar 
költő személyes áldozatának keresztény 
értelmét és természetfeletti távlatát vilá
gítja meg. A székelykocsárdi váróterem 
magányában szemlélődő költő a krisztu
si áldozat misztériumát hívja lelki segít
ségül az erdélyi magyarság szorongató ta
pasztalataival szemben.

Ugyancsak „transzszilván” költemény 
a harmincas évek egyik legnagyobb er
délyi és egyáltalán magyar verse: a Psal
mus hungaricus, amely szinte váratlan 
fejleménynek tetszett Dsida Jenő költői 
pályáján, minthogy korábbi költészeté
nek merengő és játékos dallama után a 
közösségi hűség és a történelmi felelős
ség szigorú moráljának meghirdetésével 
válaszolt az erdélyi magyarság kisebb
ségi tapasztalataira. Azt a hagyomá
nyos hangot idézte fel, amelyet a török 
pusztítással viaskodó egykori énekes: 
Kecskeméti Vég Mihály ütött meg annak 
idején, és amely Kodály Zoltán fájdalmas 
magyar zsoltárában zengett két ország
vesztő (és Erdély-vesztő) háború között. 
Dsida zsoltára igazi „erdélyi költemény”, 
közösségi hitvallás, cselekvésre mozgósí
tani kívánó harci riadó.

Dsida Jenő költészetében rendre meg
szólaltak a transzszilvanista költészet 
szólamai: az erdélyi tájélménytől kezd
ve a közösségi elkötelezettség drámai jel
legű kinyilvánításáig, mindez azonban 
inkább a húszas évek nagy költőnemze
dékének hagyományaiba illeszkedett, 
és kevésbé kívánt válaszolni mindarra, 
ami a transzszilvanista eszmék későbbi 
átalakulásának (és bizonyos mértékű 
válságba jutásának) a következménye 
volt. Jellemző tünet, hogy arra a körlevél
re, amelyet Szemlér Ferenc küldött nem
zedéktársainak széleskörű vitát kiváltó 
1937-es Jelszó és mítosz című tanulmá
nya után -  ez ugyanis az „erdélyi gondo
lat” kritikáját fogalmazta meg és egy új 
erdélyi magyar tájékozódást sürgetett - , 
másokkal, így Bözödi Györggyel, Kiss Je
nővel, Kováts Józseffel, Nagy Istvánnal, 
Szenczei Lászlóval és mindenekelőtt a 
nézeteit igen alapos tanulmányban kifej
tő Szabédi Lászlóval ellentétben Dsida 
nem is válaszolt. (Igaz, ebben az időben
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már a halálos betegséggel folytatott 
küzdelem kötötte le minden erejét.)

A Jelszó és mítosz-vita egy új (mond
hatni így is: nemzedéki) „ideológia” alap
vetését fogalmazta meg, és ez az „ide
ológia” mindenekelőtt az első erdélyi 
írónemzedék (Áprily, Reményik, Kós, 
Kuncz, Makkai stb.) transzszilvaniz- 
musával fordult szembe, ennek átérté
kelésére és kiigazítására tett kísérletet. 
Erre a tanulmányra, illetve Szemlér Fe
renc körkérdésére válaszolva fejtette ki 
Szabédi a transzszilvanizmussal kapcso
latos álláspontját. Mindenekelőtt magá
nak a transzszilvanista irodalomnak a 
fogalmát kérdőjelezte meg: „vajon azok 
a jellegzetességek, amelyeket a hőskor 
nemzedéke transzszilván jellegzetessé
gekként könyvelt el, tényleg szerves ta r
tozékai-e az ún. erdélyi irodalomnak? Va
jon nem jutunk-e közelebb egy lépéssel 
az igazsághoz, ha transzszilván jelleg
zetesség helyett trianoni jellegzetessé
gekről beszélünk? Azt akarom mondani, 
bogy van ok a gyanakvásra, hogy a fel
fedezettnek vélt erdélyi szellem, mely 
állítólag a múltban is mindig megnyil
vánult (vö. erdélyi csillagok), tulajdon
képpen nem abszolút, hanem esetleges 
jellemvonása az erdélyi életnek.”

Majd így folytatja gondolatmenet
ét: „Ha a magyar irodalmat organiz
musként fogjuk fel s az erdélyi írók 
oeuvre-jét ennek testrészeként (ez a ha
sonlat csak pontosan az itt felvetett gon
dolattal kapcsolatban értendő és nem 
tágítandó ki általános hasonlattá, mely 
általában jelezné az erdélyi irodalom 
viszonyát a magyar irodalomhoz!), ak
kor az ún. erdélyi irodalom jelenségei 
a magyar irodalom szerves jelenségei
nek szerves tartozéka s ami jellegzetes
nek tűnik benne, azaz olyannak, mint 
ami megkülönbözteti a magyarországi 
írók oeuvre-jétől, az már nem egészsé
ges életfunkció, hanem a testrész sérü
lésének következménye, betegségi tünet 
(teszem azt, rákos daganat). (...) Szo
rosabban az előbb mondottakhoz kap
csolva ezt: a transzszilvanizmus, mint 
irodalomtörténeti módszer, téved, ami
kor a trianoni békekötés által teremtett 
helyzet szellemi, nevezetesen irodalmi 
réparcursionjait sub specie aeternitatis 
veendőknek tanítja. Ezzel a módszerrel 
szemben az én tanításom az, hogy az er
délyi irodalmi jelenségeket csak a ma
gyar irodalom lélegzetvételeivel, szerves 
jelenségeivel lehet helyesen értelmezni.” 

Szabédi az „erdélyi gondolat” való
ban igen rokonszenves, ámde a törté
nelmi események (a harmincas évek 
történelmi eseményeire gondolok) mér
legén túlságosan is idealistának és 
ezért a társadalmi valóság terepén alig 
működő „ideológiájának” elvetésére 
vagy legalább kiigazítására gondolt. Tu
lajdonképpen fájdalmas kiábrándultság
gal vonta le gondolatmenetének végső 
következményeit, és ennek során az er
délyi magyarság valóságos (és nem idea
lisztikus) történelmi és társadalmi hely
zetének kritikai vizsgálata irányába 
szerette volna terelni a transzszilvaniz
mus álomképét kergető írástudók érdek
lődését. „Szörnyűség a transzszilvaniz

mus — fejtette ki - , mert tanításai nem 
a valóban adott helyzetre épülnek, ha
nem egy elképzelt Erdély, Erdélyország 
lebeg szeme előtt. De ez az elképzelt 
Erdély nemcsak nem valóság, hanem 
megvalósítása felé egy lépést sem szabad 
tenni. Egy lépést sem szabad tenni... az 
országtranszszilvanizmus vakvágányra 
szaladt. Minden tanítása csak egy füg
getlen Erdélyben érvényes, ahol a ma
gyarság hozzájutna az őt megillető po
litikai súlyához, teljesen érvénytelen 
Romániában. A transzszilvanizmus az 
erdélyi népek viszonyát abból a szem
szögből nézi, hogy a magyarság egyike 
az államalkotó nemzeteknek, programot 
csak az államalkotó magyarság számá
ra tudna adni, márpedig mi Romániá
nak egyik, országos arányban nem is túl
ságosan jelentős kisebbsége vagyunk. 
Ez a valóság.”

Szabédi imént idézett kijelentésében 
„országtranszszilvanizmusról” beszélt, 
ezt azonban megkülönböztette attól a 
fogalomtól, amelyet „tájtranszszilvaniz-

Gergely István domborművei

musnak” nevezett. Az előbbin a 16—17. 
században a török porta protektorátu
sa alatt korlátozott állami önállóságot 
élvező Erdély hagyományára s az 1918- 
as események során, mintegy a buka
resti bekebelezés megelőzését szolgáló, 
természetesen nyomban kudarcot szen
vedett elképzelésekre utalt, az utóbbi pe
dig arra, hogy az erdélyi táj, hasonlóan 
más Kárpát-medencei tájegységekhez, 
maga is irodalmi jelleget konstituáló 
tényező lehet. Az első változatot Kós 
Károly, a másodikat Áprily Lajos és 
Reményik Sándor munkásságához kötöt
te, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy 
a „tájtranszszilvanizmus” tulajdonkép

pen „a Romániába szakadt magyarság 
számára pótolja a pillanatnyilag elbukott 
nagymagyar állameszmét”.

Az „országtranszszilvanizmus” eszmé
jét, mint teljességgel megvalósíthatatlan 
stratégiát Szabédi egyértelműen elvetet
te, a „tájtranszszilvanizmus” gondolata 
iránt valamivel engedékenyebbnek bizo
nyult. Levele (mondhatnám így is: vita
irata) záró részében olvashatók a követ
kezők: „Hajlandó vagyok azt mondani, 
hogy a tájtranszszilvanistáknak van va
lami igazuk. Bizonyos dolog, hogy széke
lyeket csak erdélyi író szerepeltethet hi
teles színekkel, mint palócot palóc. Ábel 
kétségtelenül éppolyan »jellemzően« szé
kely, mint amilyen jellemzően alföldi Ku
korica Jancsi (...) S aztán, szó ami szó, a 
székelyek magyarok, magyarok, de — szé
kelyek. De hát te tudod, hogy a francia 
regényeknek vagy drámáknak se min
den hőse Ile-de-France-i. Szerencsére, 
mi is megengedhetjük magunknak azt 
a fényűzést, hogy van egy olyan egzoti
kus sarkunk, mint a Székelyföld. De szé
kely irodalomról még a legvérmesebbek 
sem beszéltek tudtommal soha, márpedig 
nem minden erdélyi székely is egyúttal. 
De a székelység léte nem azt jelenti, hogy 
megbontandó a romániai magyarság egy
sége, remélem.” Ez utóbbi figyelmeztetés 
azért is megfontolandó, mert a székely
ség, mint külön népi (esetleg nemzeti) 
közösség fogalmát nem egy alkalommal 
éppen manipulációs célzattal használták 
fel különféle politikai erők, nemcsak a ro
mán nacionalizmus magyarellenes szán
dékainak képviselői, miként a legutóbbi 
népszámlálások alkalmával történt, ha
nem tájékozatlan vagy ennél rosszabb 
székelyföldi magyar tényezők is. Eze
ket a manipulációkat a felelős erdélyi, 
székelyföldi politika azonban mindig el
utasította.

Az „erdélyi gondolatnak” az előbbiek
ben ismertetett keserű revíziója ugyanak
kor nem akadályozhatta meg Szabédit ab
ban, hogy mint költő az erdélyi tájról, az 
erdélyi népéletről és a maga erdélyi ma
gyar identitásáról éppolyan ihletett és 
esetenként váteszi költeményekben ad
jon számot, akár a helikoni nagy nemze
dék képviselői, például Dsida Jenő. Neve
zetes „szabédi” költeményeire utalhatok, 
olyanokra, mint A szabédi hegy alatt, A 
szabédi nagyréten és A szabédi zsoltár, 
ezek a költői művek természetesen a 
„tájtranszszilvanizmus” ama eszméjének 
feleltek meg, amelyről az előbbiekben pró
báltam képet adni. A második, egyben a 
legismertebb (és a költő személyes végze
te tekintetében profetikusnak bizonyult) 
nagy önvallató és identitást bejelentő köl
teményéből idézek egy szakaszt: „Most 
boldog vagyok itt, / mert kínjaim kicsik, 
/ fut a nagyja előlem, / múltam múló agy
rém, / a szabédi Nagyrét / kapat már új 
erőre, / életemet onnan / kezdem el, ahon
nan / kiszülettem belőle...” Ez a vers is 
igazi, teljes és mitikus erejű erdélyi köl
temény, és ha talán az „erdélyi gondolat” 
a kisebbségi sorsba taszított magyarság 
megpróbáltatásainak orvosságaként meg 
is kérdőjelezhető, ez az erdélyi vallomás, 
az erdélyi költő vallomása mindenképpen 
állja az időt.

3
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Egy elmosódott arc 
a szép n em  
leg je le seb b je in ek  
csarnokából
Valahányszor valami felületes iro

mányt olvasok Erdély történelméről, 
mindahányszor Kemény Józsefhez folya
modom. Élt 1795-1855 között, s eddigi 
ismereteim szerint egyetlen igazán ala
pos munka jelent meg róla, dr. Veress 
Endrétől, aki egyrészt ugyanolyan kivá
ló oklevélkutató volt, mint maga Kemény, 
másrészt az ugyanúgy feledésre ítélt ko
lozsvári zeneszerzőnek, Veress Sándor
nak az apja. Ilyenkor mindig felsóhajtok. 
Bezzeg, ha olvashatta volna X., amit er
ről Kemény közölt! Néha írtam is róla 
egyet-mást, többnyire Dani János szép 
és szomorú emlékezetű levéltáros bizta
tására.

A kolozsvári Osztrák Könyvtár ki
adásában jelent meg nemrég egy kötet 
Ausztriát és Erdélyt összekötő egyné
mely művelődéstörténeti szálról s elgon
dolkoztatott: Bezzeg... Mit meg nem tett 
Kemény József az erdélyi szászok törté
nelmének tisztázására, és mit meg nem 
tett volna akkori jelenéért a szászok ér
dekében, mint főkormányszéki tisztvise
lő, ha lett volna hatásköre... és mégis, a 
sok tudós „munkatárs” éppen egy ilyen ki
adványban még formálisan sem akarja 
őt tudomásul venni. Másrészt a Helikon 
múlt számában céloztam arra, hogy egye
sek a „női teljesítmények” közül csak a 
nem létezőkért reklamálnak, de ami volt, 
azt tudomásul nem veszik.

Kemény alapján írtam évekkel ezelőtt 
egy háromszáz év előtti költőnőről, aki 
1704-ben II. Rákóczi Ferenc (első) erdé
lyi fejedelemmé választása alkalmából fe
jedelmi szóvivő volt; versekben népszerű
sítette Rákóczit, de a zsibói ütközet után 
elfogták, és hazafias kesergő versei „köz
felháborodást keltvén” Marosvásárhelyen 
elítélték (a költőnő ekkor 24 éves volt, te
hát mai fogalmak szerint amolyan mes
terfokozatos korban). Azt is olvastam 
valahol, hogy a katonai sikerek szem
pontjából rendkívül egyenetlen pályafu- 
tású Pekry Lőrinc kuruc tábornok szök
tette ki a vásárhelyi várból egy éjszakai 
huszáros rajtaütés alkalmából, saját nyer
gébe emelve. Ez adta az ötletet (pláne, 
hogy Susánna Miklós nevű testvére egy 
időben Rákóczi zászlósa is volt, s így Mi
kes Kelemen ismerhette), hogy éppen ő ih
lette a Levelek „Zsuzsa néném” alakját... 
Megírtam hát ezt, de se bű, se bá; még 
egy vonalzóval sem ütöttek a körmömre.

Egyszer mintegy mellékesen szóba 
hoztam Bodor Andrásnak, a kolozsvári 
egyetem történészprofesszorának, aki 
különben többet tudott a kuruc korról, 
mint amennyit valaha megírtak, s mint 
amennyit ő maga is megírt; de ő csak fi
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noman mosolygott s alig észrevehetően 
megrázta fejét. Dani János pedig átnyúj
totta, ugyancsak a Kemény hagyatékából 
Lósárdi Susánna alábbi levelét: „akkor 
már olvasd el ezt is”! Susánna a levelet 
egy Budáky nevű ismerősének írja a bör
tönből, s így szól:

„A magyarok Istene adjon minden jót
Amint hajdan jó Hazánkban vót,
Ezt szivibűl kiványa
Szegény Hazánk rab leánya!
Fogságból írám ezen soraimat Uram 

kegielmednek és ámbár minden az uj ta
vasznak gyönyörűségét érzi, csak én és bol
dogtalan szegény fejem nyögöm az idők 
mostohaságát és siratom a hanyatló ma
gyar napnak elenyészését. Németh uramék 
fogságai sanyargatják testemet, és lelkem s 
szivem ugyan szegény régi magyar Hazám
nak megbomlott sorsát, de azért valamint 
hiszem, hogy magyar üdők még visszafor
dulnak, úgy gondolatimnak és érzésimnek 
nem parancsolhatnak Németh uramék, 
mertha mindgjárt Németh is őrzi egyben 
rogjó testemet, szivem mégis magyaroson 
érez és telkemet a magyarok Istene éleszti, 
mi hasznok Németh uraméknak, ha gyáva 
személyemet (gyáva = gyenge!) fogva tart
ják, azért bizonj senki sem fog fegyvert fog
ni, és Németh uramékat terhes háborúval 
üldözni. -  Ha Németh uramék egjébbe nem 
hejheztetik gyözedelmeiket, hanem szegénj 
azonjok rabságába, ugj csak szégeniekre 
válik, hogy tüzellő fegjvert hordoznak. 
Nem hihetem, hogyj Németh Császár eő 
Felsége katonait azért küldötte légjen 
áldot földünkre, hogy azonyokat fogasson 
vele, mert bizonj nagj gjávaság lenne, a 
magjar szivet csak magjar azonjokban 
keresni. Ha jó uram eő nagjságát Fejedel
münket és táborát követtem, azért Császár 
eő feleségét, aki rólam talam égj szót sem 
tud, még meg nem sértettem, látom min
den hibám csak az, hogj magyar azony va-

F u h rm a n n  K ároly  fém d om b orítása

gyök, és magyar hazámat siratom. Arái 
bizonj nem tehetek, plundrás szülőim nem 
voltak. Beszéljen azért uram kegyelmed 
mint Hazafi Klekner urammal, hogj gjáva 
személjemet bocsássa elmenni oda, hová 
sorsom és belső érzésem húz -  nem öltem 
senkit is nem is kívánom, hogy Magyarok 
a nemeth földet istentelenül pusztitcsák -  
nem azért énekeltem énekeimet, hogy Né
meth uraimékat kiircsam, hanem hogy

hazámat hazámban megsirassam. Leve
lemet Fokai viszi meg Kegjelmednek, il
lő megjutalmaztatást Ígértem. Isten lát
ja telkemet, nincs semmi pénzem, mert 
mindentől megfosztattam, kérem uramat 
kegielmedet, mint jó magyar hazafit, ju 
talmaztassa meg jámbor Pokai becsüle
tes szolgálatját és tudositcson Pokai uram 
által, Németh uramék felőliem mit hatá
roztak. A magyarok igaz Istene jutalmaz
tassa Kegielmednek és a magyaroknak fá
radozásait.

Uram Kegielmed szegénj rab szolgálója 
Lósárdi Susánna m .k.”

Hogy s mint jártak el Budáky, Pokai 
és Klekner, nem tudni, mert tizenhét nap
pal a fenti levél elküldése után, 1706. má
jus 29-én „a fogságból kiszökvén, Törö
kországban kereste életének védelmét”. 
Hogy aztán mi lett vele? Feltűnő, hogy a 
következő év tavaszán — éppen most ápri
lis 3-án volt 300 éve —, amikor Pekry tá
bornok átmeneti sikerei után Rákóczi 
Ferencet Marosvásárhelyen a fejedelem
ségbe beiktatják, Lósárdi Susanna nincs 
jelen, semmi híre, megérkezett-e Törökor
szágba, elveszett-e bujdosás közben? A 
nagy ünneplésből kimaradt. A bajtársak 
nem emlékeznek meg róla.

Versei és az egész peranyag (fiscalis 
actio) felküldetett Bécsbe, de eddig sen
ki nyomára sem akadt -  ha egyáltalán 
kereste valaki —, mint ahogy az 1704-ben 
Rákóczi dicsőítésére írt s a fejedelem költ
ségén kinyomtatott ódájából sem maradt 
fenn példány.

Az utolsó nyom róla: 1709-ben az erdé
lyi császárhű hatóságok jelentést külde
nek Bécsbe a „pártütők” állapotáról és 
ebben részletesen ismertetik Lósárdi köl
tőnő magyarországi rokoni kapcsolatait. 
Tehát még tartottak tőle?

Kemény József megpendít egy roman
tikus feltételezést. 1738-ban, amikor Rá
kóczi József nevű fia egy török kombi
náció keretében Erdélyt kerülgette (az 
esemény leírását lásd Mikes Kelemen
nél), a kis tábort egy férfiruhába öltözött 
magyar asszony kalauzolta Perisánból 
Erdély felé, s ez tán a mi Zsuzsannánk 
lehetett. (Mintha Kozma Mária valame
lyik regényének nőalakja elevenedett vol
na meg.) Tekintve, hogy akkor ő már 57 
éves lett volna, s több mint harminc éve 
elszakadva a különben is alig megismert 
erdélyi tájaktól, nehezen vállalkozhatott 
volna egy ilyen nehéz túrára. Valószínű, 
hogy nem jutott messzire. Eltűnt, mint 
Kármán József.

A levélben feltűnik már a XX. századi 
népi irodalom érvelése: A mi nacionaliz
musunk nem támadásra kivont kard, ha
nem védekezésre emelt pajzs! És: Ne jelent
sen hátrányt a Kárpát medencében, ha 
valaki magyarnak született.

Jegyzet
A Dani János á lta l ideadott másolaton 

felül a következő eligazítás állott: Akadémi
ai K önyvtár P. u. 30. Gr. Kemény József A 
szépnem legjelesbjeinek csarnoka VI. Lósárdi 
Susánna. Motto: Ségur: Les Femmes Tom.
III. p. 6.

Kik lehetnek a csarnok többi lakói?
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KÁNTOR LAJOS

Az Idő Vaskalapja
In fo rm á ció za b á lá s S ü k ösd  M ih á llya l

Mi lett, mi maradt -  ki maradt -  abból a csapatból, amely fölött 1964 és 1988 kö
zött megpróbáltunk folyamatosan „seregszemlét” tartani? Az a negyedszázad Ke- 
let-Közép-Európa országaiban — így Kádár János Magyarországán és Ceau§escu 
Romániájában —, a kemény vagy a puha diktatúra feltételei közt, az értelmisé
gi keresés, az újra magunkra találás kísérlete is volt. Két, nagyjából egyívású 
szerkesztő, az egyik a budapesti Valóságnál, a másik a kolozsvári Korunknál, in
tenzíven élte ezt a (hányadik?) átmeneti korszakot; és bizonyára nem egészen a 
véletlen folytán egymásra talált, kitartó levelezésbe kezdett, hírt vitt odaátra ba
rátairól, a születő új művekről — Jancsó Miklós filmjeiről, Páskándi Géza drámá
iról, Lászlóffy Aladár és Szilágyi Domokos verseiről, Sütő Andrásról és Örkény 
színházáról, az első könyveinél tartó Esterházy Péterről és Nádas Péterről.

A levelezés egyik fele szinte teljességében előkerült: Sükösd Mihály Kolozs
várra küldött 73 hosszabb-rövidebb (inkább hosszabb) üzenete. Nekem izgal
mas élményt hozott újraolvasásuk, és abban a hitben, hogy másoknak sem lesz 
hót-unalmas, elhatároztam, hogy kipótolva a másik oldali hiányt, mai szemmel- 
ésszel (mésszel?) könyvbe írom ezt a levelezést. Mihály barátomtól már nem 
kérhettem engedélyt, de remélem, nem sértem semmiféle jogait, sőt talán ki
egészítésnek fogadná el ezeket a közvetlen dokumentumokat írói életművéhez 
(bio-bibliográfiájához), amely nagyobb figyelmet érdemelne a többnyire hálátlan 
utókortól.

A Helikon olvasói ebből a kötetnyi szövegből a nyolcvanas évek elejének levele
it és kommentárjait olvashatják az itt következőkben.

(A készülő könyv címe: Az Idő Vaskalapja. Kassák Lajos 1922-ben azt írta: „s 
fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár”. Sükösd, fél évszázaddal később, megte
tézve, abszurdabbul, egyik levelében „az Idő Vaskalapját” emlegeti.

Nos ebbe az időbe, a Vaskalapba sok történet belefér. Többek közt egy áldatlan 
plágium-vita is, amelynek elindítója Deák Tamás volt. Itt most csak utalás törté
nik a máig érthetetlen esetre, megismerhető részletek a könyv más helyein majd 
bőven megtalálhatók. A levelek és kommentárok egyéb szereplőit talán még nem 
kell magyarázni.)

Budapest, 1980, április 20.
Kedves Lajos,
mire ezt megkapod, gondolom, már 

visszaérkeztetek London-országból, ha egy
általán eljutottatok oda. Most csak annyit, 
hogy

1. Kaptam Tőled egy bukaresti képesla
pot, gyöngybetűiddel teleróva, a fele olvas
hatatlan, megfejthetetlen

2. Kaptam Tőled egy ún. útirajzköny
vet, amelyet recenzeáltam a Tükörben, 
mindjárt megjelenik

3. Nem kaptam Tőled tanulmányköte
tet, csak Pomogáts Kulu lakásán láttam 
egy neki dedikált példányt

4. Két, Neked szóló könyvem még min
dig nem kelt útra, mert akárkiben nem bí
zom meg

5. Adós vagy egy hosszabb, gépelt levél
lel

És, gondolom, adósok vagyunk egymás
nak egy hosszabb, négyszemközti nagy be
szélgetéssel.

Én, sokféle okokból, a közeljövőben nem
igen szándékszom a Román Népköztársa
ságba utazni. Remélem, Téged viszont mi- 
hamarébb fővárosunkban üdvözölhetlek.

Minek reményében ölel és mielőbb
látni (de legalább olvasni) kíván:
Mihály

Elérkeztünk hát a nyolcvanas évekhez. 
Te a Közelítések kel köszöntöttél be, leg

alábbis hozzánk; Joyce, Musil, Malamud, 
Enzensberger, Mailer -  Krúdy, Sinkó Er
vin, Déry, Lukács —, nem győzlek csodál
ni, mit vagy képes befogni. A Szárny és 
gyökér, az én „cserepéldányom” Hozzád ké
pest szerény kísérlet a világ (hozzám el
érő részecskéjének) befogadására. (Szíve
sen olvasnám újra, hogy mit írtál róla a 
nekem kedves Tükörben, Fekete Sándor 
igényes, általam is frekventált képeslapjá
ban.) Te panaszkodsz, hogy olvasatlanul 
halmozódnak a könyvek íróasztalodon? 
Örök irigységem kísér informáltságod kö
vethetetlenül gazdag voltáért.

Fiaink -  érthetően egyre gyakoribb té
ma. Természetesen büszkék vagyunk rá
juk. Izgulunk, hogy túllegyenek a katona
ságon, aztán jön a pályára-állás. Miklós 
fiad kezdi a sort, valóban ígéretesen, per
sze, hogy örülök sikereinek. Az én érdemi 
(apai) beszámolóim későbbre várhatók, 
büszkeség-versenyben kívánva maradni.

Kevésbé vagyok büszke „doktorságom- 
ra”. (Azóta az MTA-tól is szereztem egyet, 
szaporodnak tehát a címek, bár remélem, 
továbbra sem szenvedek cím- és rangkór
ságban.) A doktori -  Nálatok kandidátu
sinak megfelelő -  fokozatot egy olyan té
mával kaptam meg, amit Te indulásból 
nemigen szerettél — líraiság a prózában —, 
de ezen sem fogunk összeveszni. Líra és 
novella cím alatt jelent meg pár évvel ké
sőbb a Kriterionnál ez az értekezés -  és a 
kolozsvári egyetem magyarszakosainak

előírt bibliográfiájaként szerepelt. A „hír
nevemet” persze inkább más műveimmel 
kívánnám táplálni, de azért jólesett, ami
kor erről a tényről tudomást szereztem. 
Egyezzünk meg abban, hogy a doktorság- 
nál fontosabb (volna) nekem az íróság -  
legalább esszé-szinten. (Mi az, hogy leg
alább?)

[Valóság-fejléces levélpapír]
Budapest, 1980. augusztus 5.
Kedves Lajos,
leveledet megkaptam, majd nem sokkal 

később -  gondolom, Ilia druszám közvetí
tésével -  a Szabadi [!]-tanulmány is befu
tott. A múlt héten magam is befutottam 
Jugoszláviából (kitűnő helyen kitűnő két 
hetet töltöttem, legközelebbre tudok tippe
ket adni), most törlesztem az ilyenkor min
dig roppantra nőtt levél-adósságomat.

Tehát, haladjunk sorjában.
1. Leveled tökéletesen kielégítette in- 

formáció-zabáló szükségletemet. (Kivéve 
egyetlen pontot: nem jelezted, volt-e mó
dod belenézni-beleolvasni könyveimbe.) 
Újból elgondolkoztam, hogy nem szükség- 
szerű elmebetegnek vagy félig-meddig el
mebetegnek lenni, ha az író-értelmiségi 
negyven fölött tart. Benned mindig az tet
szett (gondolom, Neked is bennem), hogy 
megmaradni igyekeztél racionalistának. 
Imponáló a munkabírásod, a munkaigé
nyességed: mintha tükörbe néznék. Holott 
korosztályunkban (mert, mint észrevet
ted, a köztünk lévő pár évnyi korkülönb
ség ma már nem jelöl semmit) egymás 
sarkát harapja a sok üldözéses mániás, 
alkoholista, nárcisztikus, erotomán, korai 
agyérelmeszesedéses volt-lángelme, Pesten 
ugyanúgy, mint kincses Clujon. Nem sze
retek pietykálkodni, egyetlen példa, szoci
ológiai minta gyanánt: T.G.M. (aki pár 
éve, magánvéleményem szerint majdnem 
lángelmének számított) mióta itt van, ke
vés sort írt le, semmilyen felvállalt fordí
tását nem végezte el, ezzel szemben lohol, 
nyüzsög, alkalmasint alkoholizál, s ma
gánéletében játssza a fiatal Lukácsot a 
századelőn. Szóval, summázva: fogjunk 
kezet -  egyelőre látatlanban -  magányos 
épenmaradottak.

2. Körösi. Mostanában mást sem teszek, 
mint szóban-levélben mentegetem. Leg
utóbb Ernőnek írtam, amit Neked most: vi
lágéletében modortalan volt, mostanában 
beteg is volt, öregszik, nő a hasa, viselked
ni sosem akart, most egyre kevésbé, nekem 
is sok bajom van az ingerlékenységével, 
a makacs-merev előítéleteivel. De, de: ez 
nem nagy mellény, ellenkezőleg, a nem lé
tező mellény kompenzálása. Továbbá a Va
lóság c. -  mégiscsak valamit érő -  világlap 
nem létezne így nélküle. Különben, amikor 
futó ottjártadban megpendítetted a témát, 
akkor Szabadiról [!] legfeljebb a vonatkere
keket tudta.

És ez átvezet a következő témához, 
merthogy a tanulmányodat holnap adom 
Körösi kezébe.

3. Szerintem az írás kitűnő, bár Tőled 
szokatlanul szabálytalan. A műfajában is, 
a szerkezeti építkezésében is. Persze, értem 
ezt a szabálytalanságot, arra való, hogy 
arról beszélhess, amiről beszélsz: ezért ki-
» > »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról 
tűnő az írás. Szerkesztőként egyetlen ne
gatív megjegyzésem van, nevezetesen, a 
dolgozat még a mi lapunkba is hosszú. 
(Azóta szépen átgépeltettem.) Barátként és 
magánolvasóként szintén egyetlen gondom 
van: a rengeteg idézetből kiderül, hogy Sz. 
L. -  legalábbis abban a korban -  igencsak 
rossz verseket is írt. A magatartás lehetett 
akármilyen, de a szöveg: néhol egyenesen 
gyatra. És ez a gyatraság itt úgy dombo
rodik elő, hogy Te -  az esszéista -  nem be
szélsz róla.

Namármost: Sz. L. nekem is eddig csak 
a verselméletéből volt igazán ismerős, a 
verseit-novelláit-tanulmányait igen hiányo
san ismertem. Asztalomon az általad szer
kesztett kötet, most pótolom a műveltségi 
hiányaimat.

Summázva: dolgozatodat mindenképp 
meg kívánom jelentetni. Nem hiszem, 
hogy ne sikerülne. De majdnem biztos, 
hogy rövidítésre kell, hogy kérjünk. Kér
lek, mielőtt hivatalosan is jelentkezem: 
nézd meg a kéziratot, mit és mennyit tud
nál húzni.

Hát most ennyi jött ki belőlem. Hol
nap este jönnek hozzánk vendégségbe 
Pomogátsék, plusz Gömöri a nagylányá
val, plusz az én nagyfiam, aki pár napja 
szerelt le, s akinek műveit -  remélem mind
hármunk érdekében -  valaha nemcsak ol
vasni, de recenzálni is fogod. Majd Rád, 
Rátok is koccintunk.

Szia, Lajos, majd jelentkezem nemsoká
ra, szerkesztői minőségben.

Ölel barátod:
Mihály

Ui.: Ernőtől kértem a legutolsó könyvét, 
de még nem érkezett meg. Szólnál neki?

Ui.2. A két fiam csontig rágja a fülem, 
hogy mikor megyünk már Erdélybe a ha
lott ősöket s a még élő rokonokat megláto
gatni. Ugyanakkor ijesztő hírek érkeznek 
például a latrinaállapotról és az ivóvízmi
nőségről. Kérdezném ezzel kapcsolatban a 
következőket (az esetleges utazás csak jövő 
tavasszal lenne aktuális)

a. ha jól emlékszem, legutóbb hagytam 
valami pénzt a Korunknál, illetve Nálad. 
Jól emlékszem? S  ha igen, mennyi ez?

b. ha mennénk: elképzelhető-e, hogy 
egy-két éjszakát egy kb. öttagú család el 
tudna tölteni kincses Clujon, szállodá
ban, normális emberi körülmények kö
zött?

c. elképzelhető, hogy fenti esetben nem 
kell majd szembetalálkoznom az utcán De
ák Tamással, legszervesebb erdélyi bará
tommal, akinek összes műveimet köszön
hetem?

[Valóság-fejléces levélpapír]
Budapest, 1980. szeptember 4.
Kántor Lajos 
Kolozsvár
Korunk Szerkesztősége 

Kedves Lajos!
Sajnos, rossz hírt kell közölnöm. Leg

utóbbi levelem óta valamennyi kollégám 
visszatért szabadságáról, mindenki elol
vasta a tanulmányt. Demokratikus szava
zás után az a szerkesztői döntés született,

hogy tanulmányodat nem fogjuk közölni. 
Az alábbi okokból:

1. Lévén a Valóság az egyetlen társada
lomtudományi folyóirat, legalább fél tucat 
irodalmi folyóirat mellett, egészen külön
leges esetekben adunk csak helyt egyetlen 
írót taglaló dolgozatnak. Akármennyire 
fontos jelensége is Szabédi az egyetemes 
magyar irodalomnak, az ő esetében sem 
tehetünk kivételt. Ezzel szoros összefüg
gésben

2. Különösen akkor nem, ha a tanul
mány ennyire hosszú, és nehezen képzelhe
tő el az érdemi lerövidítése.

3. Ahogy ezt múltkori magánlevelem
ben már jeleztem: az adott időszakban 
Szabédi túl sok gyenge verset írt, olykor 
szinte klapanciákat is. Bármennyire más 
az elemzési szándékod: akaratod ellenére, 
malgre lui ez meglehetősen rossz fényt vet 
az akkori Szabédire.

4. Végül, de nem utolsósorban: a szer
kesztőség úgy véli, hogy a tárgyalt időszak 
meg a tárgyalt szerző együtt meglehetősen 
kényes. Félő, hogy a közlésből nemzetközi 
bonyodalom támadhatna, ami esetleg sem 
a szerzőnek, sem a szerkesztőségnek nem 
tenne jót.

Hát ennyi van. Rettenetesen sajnálom, 
hogy így történt, de ezúttal kisebbségben 
maradtam a tanulmányodra vonatkozó vé
leményemmel. Nagyon remélem, hogy ez a 
fordulat nem rontja meg a lapunkhoz fű 
ződő, régi kapcsolatodat, pláne nem a ket
tőnk barátságát.

Küldjem tovább a kéziratot valamelyik 
másik folyóiratnak? Melyiknek?

Ha időd és kedved engedi, kérlek, írj né
hány sort erre a levélre is, múltkori leve
lem néhány kérdésére is.

Baráti szeretettel üdvözöl
Mihály

Szabadi — pontosabban Szabédi. Hi- 
hetném, hogy leveled gépbe írása során 
melléütöttél. (Kétszer is?) Mindenkép
pen jellemzőnek vélem ezt az elírást: 
nem Téged jellemez, Mihály, sokkal in
kább a kort, az erdélyi és a magyarorszá
gi irodalom viszonyát, az adott (mikorra 
adott?) időben. Szegény Szabédinak fo
lyamatosan nem volt szerencséje. Hiába

írt róla (Alkotó szegénység című versköte
téről) felfedező kritikát Illyés Gyula a 
Nyugatban, 1940-ben, egy évvel később 
pedig ugyanitt (a novelláiról) Schöpflin 
Aladár — negyven év eltelte után sem 
tudnak róla Budapesten. A helyzeten 
nem változtatott a Magvetőnél napvi
lágot látott, külsejében is impozáns kö
tet, a válogatott művek Enyém ez a 
történelem cím alá gyűjtése (a már Mag
vető-szerkesztő Keresztesi Éva segített 
a megjelentetésében). Persze, mint aki 
sok évtizeden át foglalkoztam Szabédi 
életművével, igazán tudom, hogy volt 
mélypontja is (a negyvenes-ötvenes évek 
fordulóján), ám aligha alaptalanul tarto t
ták rendkívüli tehetségnek olyan kortár
sak, mint Jékely Zoltán, Makkai László, 
Mikó Imre -  és a fiatal Örkény is megke
reste levélben Szabédit, amolyan véd- és 
dacszövetséget ajánlva fel. Neked sem si
került meggyőznöd szerkesztőtársaidat 
a Szabédit bemutató-elemző tanulmány 
érdekében. Ugyancsak korjelzőnek lá
tom a szeptember 4-i leveledben talál
ható 4. pont alá sorolt érvet: a tárgyalt 
időszak meg a tárgyalt szerző együtt 
meglehetősen kényes, és félő, hogy a köz
lésből nemzetközi bonyodalom támadhat
na, ami esetleg sem a szerzőnek, sem a 
szerkesztőségnek nem tenne jót. (Ez nyil
ván Szabédi párthoz való viszonyára, az 
1956 körül történtekre, a kolozsvári ma
gyar egyetem felszámolására és a köl
tő-professzor öngyilkosságára értendő.) 
„Kisebbségi” álláspontod természetesen 
dicsérendő, Kőrösiék „többségi” maga
tartásán nem csodálkozom: most utólag 
pedig sajnálom, hogy ezt a Valóság-epi- 
zódot elfelejtettem megemlíteni Erdélyi 
sorskerék (Szabédi László és a történe
lem) című könyvemben — amivel 2001- 
ben azt a bizonyos MTA-doktori címet 
elnyertem. (Jegyezzem ide, csekélyke re
habilitációként: 1983 decemberében le
hoztátok A Termés és az uralkodó eszmék 
című tanulmányomat, amely Szabédi 
szerkesztői és gondolkodói nagyságából 
ugyancsak érzékeltet valamit.)

Látom, néhány év elteltével is kí
sért Deák Tamás árnya. Ezt még 
explicitebben megtalálom a Gáli Ernő
nek 1980 júniusában küldött levélben. 
(Innen idézve: „Nekem is fáj a szívem, 
hogy 74 óta nem jártam  felétek. Azóta 
voltam Amerikában, Indiában, de mint 
köztudott, Erdélyt semmi sem pótolhat
ja. Tartózkodásom egyetlen oka, hogy 
-  primitív brutalitással fogalmazva -  
nem óhajtok Deák Tamással szembeta
lálkozni Kolozsvár utcáin. Én rinocé- 
rosz-bőrűnek tartom magamat, de ez az 
ügy még ma is nagyon eszi a lelkemet, lé
vén, hogy tetemes erkölcsi, s főként pszi
chés károkat okozott nekem. De majd 
túlleszünk rajta.” -  Ugyanitt említed, 
fájdalommal, a Korunk és a Valóság meg
lazult kapcsolatát, név szerint Körösit -  
„tüskés-morcos lélek” —, de mentegeted 
is őt: „a felhám arany szívet takar”. Nos, 
nemrég egyik budapesti kortársunktól, 
irodalomtörténész barátomtól, a kitűnő 
Poszler Gyuritól azt hallottam, meglepe
téssel, hogy Körösi nem szeretett Téged. 
Ehhez képest hosszú időn át sikeresen 
dolgoztatok együtt.)
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Budapest, 1981. július 8.
Kedves Lajos
köszönettel megkaptam régtől esedékes 

leveled. Előtte már nőnemű rokonod is fel
hívott, üzeneted átadandó. Kezdem tehát 
a dolgok közepén, miszerint:

ez évben vagy legalábbis ez év nyarán- 
ó'szén se egyedül, se családostól nem tu
dunk felétek utazni. Ennek temérdek oka 
van, nem utolsósorban az ismert magyar 
közmondás, miszerint sajthéjszaggal csak 
az egér farka képes jóllakni (Id. Benedek 
Elek: Magyar mese- és mondavilág, Facia, 
Temesvár, 1978. 233. o.). Helyette adódott 
egy bulgáriai út, Jugoszlávián keresztül, 
ezt fogjuk augusztusban megkísérelni.

Térek a tárgyra, azaz az információcse
rére.

1. Miklós fiam jelentékeny eredménnyel 
abszolvált a Bölcsészkar első évfolyamán. 
Lengyel riportja miatt (is) zúzódott be a 
Mozgó Világ 3. száma, jól kezdi tehát pá
lyáját. Ha a továbbiakban a S. Miklós 
Áron névvel találkozol (remélhetőleg mi
nél többször): tudd, hogy ő az. -  Gergely fi
am is jól végezte az V. általánost, jutalmul 
jön velünk Bulgáriába. 0  még nem ír, de 
elhatározott szándéka, hogy a Bölcsészkar
ra iratkozik be, történelmet kutatni.

2. Megjelent az elmúlt öt évben írt novel
láim gyűjteménye, Babilon hercege címen, 
megbízható futárra vár, hogy a kezedbe te
gye le. Azt hiszem, nem rossz. Nem rossz ki
sebb írások egyvelege, két regény között.

3. Addig készültem-vártam K. Lajosról 
Cseréppostát írni, míg kiment alólam a 
szőnyeg: volt Cserépposta, nincs Cseréppos
ta, felmondtam, búcsúmat az És első júli
usi számában olvashatod. Nem lehetett 
tovább csinálni, kisebbrészt az energiám 
szétforgácsolása, nagyobbrészt az És szer
kesztőinek kitüntetett inkorrektsége oká
ból. Méliusznak nyilván könnyebb Hajdú 
Győző angyalmalac-szárnyai védőőrizet
ében a dolgát végezni. -  Most tehát nagy
jából szabadságon vagyok, ami azt jelen
ti, hogy a mindig esedékes kisebb-nagyobb 
mellékmunkák mellett csakis a soros regé
nyemen dolgozom.

4. Elbűvölő -  nem először, remélhető
leg nem utoljára -  a félig kész, az elterve
zett, a készülő, a majd csak ezután készülő 
munkáid rendszerezett lajstromát elolvas
ni. Leginkább kettő érdekel. Egyrészt a 
Szárny és gyökér folytatása (természetsze
rűen). Másfelől és talán még inkább: mi 
lesz ebből a Vallani és vállalniból. A júni
usi Korunkra megkülönböztetetten odafi
gyelek majd. Cseréppostám -  sajna -  nincs 
többé, hogy regisztrálni tudjam, be kell ér
ned a magánvéleményemmel.

5. Mégiscsak egyforma -  sokban egyforma 
-génekből lett előállítva a biológiai alkatunk 
is, meg a belőle fakadó személyiségképletünk 
is. Tudniillik -  tíz éve éppen -  én is harmadik 
nekifutásra szereztem meg a jogosítványt.

Egyébként minden jól van. Mármint, 
ha leszámítjuk a körülöttünk zsivajgó kül
világ ilyen-olyan zsivajait.

Szerinted mikor látjuk egymást? Már
mint itt? Egy régtől húzódó, szünetjel nélkü
li, négyszemközti beszélgetés időtartamáról

Szeretettel üdvözöl,
barátod:
Mihály
* 1974-1979

Sajthéjszag és egér farka metafo
rád természetesen pontos (de lesz még 
sajthéjszagúbb is, az évtized vége felé) 
-  szellemiekben azonban egyelőre nem 
állunk olyan tragikusan. Nézem, hogy 
miért is kellett megkülönböztetetten rá
figyelned az 1981. júniusi Korunkra; azt 
hiszem (negyed századdal később), jogos 
volt a figyelemfelhívás. Szívesen ajánla
nám, hogy olvassuk újra a lapszámot, 
sok érdekességet fedezhetnénk föl ben
ne együtt, 2006-ban. Akár egy Dórin

K ós A n d rás szobrai a 6. é s  7. oldalon

Tudoran-vers magyar fordításával jelez
hetném az „érdekességek” természetét. 
(A Vallomás fordítójának, a hozzám kö
zel állt kollégának, Ritoók Jánosnak a 
neve már gyászkeretben áll.) A nemso
kára Amerikába disszidáló román költő' 
a „vattába rejtve” őrzött „gyönyörű sza
vakat” kénytelen fölcserélni, mert buldo
gok vicsorognak rá, „vértől gőzölgő agya
rak”;

kétségbeesve markolom 
a sintérek szerszámát 
s a jövőbe tekintek 
bizodalommal -  
szégyentelen bizodalommal!

Több költő és prózaíró szerepel a júni
usi Korunk ban, jobbak is, mint az egyko
ri népi-helikonista Kiss Jenő, mégis tő
le idézek a következőkben, a számomra 
kellemes meglepetésként ható 1981-es 
pillanat visszaidézésére. Elrendelések 
címmel három kortársára emlékezik 
Kiss Jenő, mindhárom (aminthogy azok
ban az években ő is) a Termés (1941- 
1944) köréhez tartozott, és 1981-ben 
már mind a hárman halottak; Horváth

István, Asztalos István és Szabédi Lász
ló -  három különböző', „népi demokrá
cia” magyarázta pályamódosításokkal 
tarkított (ebben részben közös) sors. 
Nem részletezem ezeket az életpályá
kat, csupán Szabédire utalok ismét, az 
ő súlyos csalódására -  és öngyilkosság
ára. Erről írja itt Kiss Jenő:

Példát akart mutatni mindig ő, 
de akkor nem. Nem várta, hogy kövessük, 
csak rájött: rossz tanuló az idő, 
megérdemli, hogy magunkból kivessük, 
nem várta: zúzzuk mi is szét agyunk, 
csak annyit mutatott meg: kik vagyunk.

Tulajdonképpen ezt próbáltuk kö
rüljárni a szóban forgó Korunk-szám
ban, a banális (az elvtársaknak szóló) 
„író és társadalom” fejléc alá besorol
tam Szó van itt Gaál Gábor sorsának 
tragikumáról, az egykori Korunk-mun- 
katárs, mára meglehetősen elfelejtett 
Remenyik Zsigmondról (rá Méliusz em
lékezik), Egyed Péter a megújuló Sütő 
Andrásról ír. De valljam be, nem rájuk 
gondoltam elsődlegesen, amikor beaján
lottam a júniusi lapot, hanem az Írástu
dóink felelőssége (Arcok -  szövegkörnye
zetben) gondolatmenetére, érvelésére
-  ez utóbbit ugyanis én követtem el. A 
harmadfél évtizede tartó Gaál Gábor- 
kultusz után a két világháború közötti 
erdélyi magyar irodalmat, sajtót némi
képpen más megvilágításban akartam  
láttatni, kiemelve például Kuncz Ala
dár szerepét, a „Vallani és vállalni” vita 
és a Termés folyóirat jelentőségét. Köze
lebb kerülni a tényékhez, a szövegekhez
-  azt hiszem, ebben a „szolgálatban” ké
szült több év munkáját tükröző tanul
mányom, s ezt akartam  felmutatni 
Neked. A kísérő képanyagot is beszédes
nek gondoltam -  Cseh Guszti rézkarca
iból válogattunk (a Hatvan főember so
rozatát januárban mutattuk be, Benkő 
Samuval, Kányádival, a Korunk Galé
riában), G. G. mellett a miénknek (a 
mai Korunkénak) mutatva fel Kunczot, 
Tamási Áront, Kós Károlyt, az elődök 
közül Bolyait, Kótsi Patkó Jánost, Pe
tőfit és Bethlen Gábort. Röviden, a 
normalitást próbáltuk visszahelyezni jo
gaiba. És-beli Cseréppostád búcsúszöve
gében Te is erről a szándékról beszélsz: 
„...értelmiségi kötelességünk, hogy az 
így-úgy felfogott dolgokat és magyaráza
tokat minél több embertársunk tudomá
sára hozzuk”. Amikor ebben így vagy 
úgy akadályoznak, lelépünk. Vagy meg
kíséreljük visszahódítani a terepet. Ta
lán ez az igazán előrevivő magatartás. 
De lehet, hogy más fórumot kell keres
ni. (ítélkezni csak a tények ismeretében 
szabad.) Most utalhatnék az én többszö
ri kivonulásomra az Ésből — legutóbb 
amikor visszautasították a Szilágyi Pis
ta regényéről, a Hollóidőról szóló íráso
mat, nyilvánvalóan „ideológiai” meggon
dolásból (értsd: csoportérdek) - , de ne 
fussunk túlságosan előre az időben.

(B e fe je z ő  r é s z  k ö v e tk e z ik .)
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KilometriK
irányítja és «ermesst» J^arócscnyi 2lsolt.

L Á S Z L Ó  NOÉM I
H u lló  d ió
Hogy ereimben mi folyik, 
nem tej, nem méz, és nem szurok, 
honnan tudom? Ha cseppje hull, 
s egyszerre éget, szúr, sajog?

Honnan tudom: a gondolat 
agyam melyik zugában éled, 
szűk mellkasomban mi teremt 
iszonyat helyett békességet?

Mi indít útra, amikor 
úgy tűnik: helyem megtaláltam, 
zúgnak az égi harsonák, 
s én csak vonogatom a váltam?

Hát mi vagyok? Hulló dió, 
keserű, kérges burkolatban, 
csak aki meghánt, összetör, 
az fog ki rajtam ?

K is , h e l y i  in d u ló
Egymás alaktalan, imbolygó árnyékában 
vonulunk rojtos díszmosollyal, fejünkön 
világít a nap, ragasztott papírcsákó.

Egymás arannyal futtatott, dupla szavai közt 
botladozunk virágos lelkiismerettel, állunk alatt 
takaros fűzérben csörög az összes csillag.

Egymás frissen mosott, ropogós jelenében 
hajbókolunk cselekedetek nélkül, vállunk köré 
tekeredik a nemes szándék selyme.

Szemünk ragyog, karunk csupa eró', 
derekunk karcsú, soha el nem fárad, 
litániánkból egy mukkot sem ért 
az űrlakó huszonegyedik század.

VARGA M E LIN D A
T r io l e t t  a kékszem ű  
n a g y h ő g ő sh ö z
Hangokat írnék én csinos vonódhoz, 
bár fél szerelemmel, de lebegó'n. 
Agyamban most téboly galambok, 
mert azúr retinádon a vágy ragyog. 
Nedvemet verselem bele e hangba. 
Játsszál csak édes, szép a hangszer, 
minek húrjain vibrál már a kéj 
bár fél szerelemmel, de lebegó'n.

J á té k o k
Kölcsönkért szerelemmel lazítom
agyamban a hormonok láncát
kölcsön szerető' mellén alszom csak
boldogan
minden édes falat
csak a másé

álmomban nők ölén játszom 
kapzsi fantáziám ajtajára 
akasztom szárnyaim, 
tollakon csüngnek kölcsönkért pózaim 
repülök kacér éterekben

kölcsönkért nedűk 
ritkítják ábrándjaim 
sörtágas pupilláimban 
a kép nem leli helyét 
ilyenkor átírják a hajnalt 
déllé
mossa kezeit a reál 
az illúziók langyos vizében

a valóságnak csak a kapujáig 
értem el
azóta vagyok ajtónálló 
koldus mosolyom 
szánalmat kelt másban is

valami bódulat lengi át a lényem
lényegem kulcsa
egy szögletes vigyor
nappali iramban
kényes mozdulat
mitől használható leszek

otthonom a füst 
ágyam egy dallam

jövőm egy képzelt várrom 
folyékony lépcsőkön megyek 
felfele
egy labilis láthatárt keresek 
semmi játékok izgalma 
vigyázz rám

N a p v e rs
a pillanat mint 
majom a ketrecben 
bezárt részem marad 
ezért nem értheted 
miért vagyok a 
hímregék jegyese

te vagy a fojtó lég ökle 
vagyok benne higgadt oxigén 
közben összeroppantod csontjaim 
fulladás sáv ez a szerelem 
gúzsba köt a kövér kék 
hangulatom piros hullámain 
lebegek
titkaim nincsenek 
előtted csak nő vagyok

A k i l e n c e d i k  s ö r  
v a l lo m á s a i
mint szűzleányt a telhetetlen liliomtipró
bolondít magába a kocsma
ilyenkor füstnyelvekkel csókolózom
lelkem csücskeit puhítja a sörgőz
likőrtánc lengi be létem
álarcaim vetkőzöm le gyorsan
hazug szerelmeket vallók be
barátok egyetemes bárgyúságából
olvasok esti regényt
borban süppedek hajnali nyugovóra
közben színre lép néhány látomás is
ilyenkor testem nyurga lesz
beporoz illatával a szépség
s mindenki fölött hiszem
én vagyok a teljes
selymes lila álmok
szuszognak
arcszögleteimben
ringat a túlvilági hullám
a kilencedik sörnek
manna íze van
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VITUS ÁKOS
Ul tra.szcend.en d á k  1
( p r e l u d e ) :

Megszülettem érzékelek
ezután a megismerés CSAK a reveláció
mechanikájának
megsejtése vagy egy őrült
táncol bennem körülöttem
rajtam és általam és
autókat látok és munkát
napokat és mítoszok
vesznek körül (nem mindegy hogy
hogy nevezzük
forrását azon kevésnek
mit megfoghat mindenki és
hogyan közelítjük és
miért közelítjük és
hol vagyunk mi ebben és
mik vagyunk mi ebben és
mért vagyunk mi ebben és
satöbbi) és állatokkal
küzdünk magunkban s azt hisszük
van definíció arra a
szóra hogy ember vagy hogy
lélek vagy ilyen hülyeség meg
jónéhány táncoló
elvetemült eszperántó
nyelven veszekedve
épít egy égig érő
gyárat ami
torzókat gyárt
részeihez a szellem
elektronikának és
állítólag van egy égbolt
én meg sosem láttam mindig
VER önti el szemeimet
amikor felnézek csak
vörös napokat látok s mítoszok
vesznek körül és ti
kedves barátaim
(hozzám hasonlók akik
öltöztetnek s vetkó'ztetnek
berugatnak s lefektetnek)
TI ültök az autókban és 
rutinmunka s napról napra 
vadabb táncra biztatjátok 
az őrülteket

S bennük felejtjük valamink
— szétszórtamerrezonál —

Az igazság, az persze más:
Kísérlek — kísértetkísérlet 
Dicsérlek — hazug kis élet 
Remélem sokszorvosságolsz 
Tetszetőszinteség 
Őszinte pop-szeszélyesség 
Benned felejtettem
— szétszórtálmombanálom —

MEG s a s z e n n y v íz :
Szomszédom folyton csak vénül 
milyen profán egy folytonhal 
-konzervet bontott ma-végül 
a blues ellenszeréül

Minden napunk telefontos 
mily pofátlan a halmező: 
melyik halunk legel ott most? 
MEG-halunk: ne hívjál orvost

Úgyis csak a szennyes vízben 
halhatunk meg mint a tonhal 
-konzervtette első ízben 
(bár halhatnék szilvaízben )...
A csillogda előtt 
elütöttem egy nőt.

U l t r a s z c e n d e n c i á k  3

S z é t t e t s z e t é s.. 
b a n á lo m d i:
Te vagy az igazság 
Vagyok néhány kísérlet 
Néha hazakísérlek 
Gömbölyű leszekzaltáltan 
Laposra nyugszomladozva 
Mindig, ha rátaláldozva 
Benned felejtem valamim 
— szétszórtammagammal —

Ugye milyen romantikus?
Persze — csak tetszelgek!
Miérti Mást itt mit tehetek?
Ugye milyen népszerűek 
Vagyunk mi, az eszmék?
Hordjuk a máSIKEResztjét

( e g y  ú t ) :
Elveszejtett időcafat 
élesebb mint a hús-vér 
megengedett időnk alatt 
árat adunk a húsért

Elvesztődünk — olyan leszünk 
mint ki nem csak tükörben 
látja szemét — testet eszünk 
s lelket hányunk az ölbe

Ez volt tested? Megkóstoltam 
izgalmas kis profán sarc 
Ez volt hangod? Eloldoztam: 
nem hétköznapi álarc

Ez volt Éva — földi köpeny 
úgy eszik mint te — LATOD? 
Ez Éva — levetkőzőben 
meztelenítve — LÁTOD?

Ez Éva — ujjászülötten 
új formában. Szent — LÁTOD?

V itu s  Á k os: 1988-ban született Ma
rosvásárhelyen. A BBTE filozófia sza
kos hallgatója.

Nincsen szeme csak tükörben 
átszüli a világot

Nem fizet többet a húsért
nem szenved idő alatt
Szent — fényesebb mint a hús-vér
végtelen időszalag

(Szüllek téged folytonosan 
szemem nincs csak tükörben 
könnyem hányás-foltod mossa: 
lelkedet az ölödben)

H im nusz:
Szenes faág, falánk a láng 
Minden leég egy szer-kétszer

Otthontalan talán falán
Tartja még, mert csezmeg: kényszer

Neki, hisz ni: bízni, bízni 
Hogy ott fenn egyenlő lentről

Jövünk mi mind, hisz mi, hisz mi 
Nem kaptunk szót előlegről...

U ltr a s zc e n d e n c iá k  4 
(a b la k o d b a n ):

Felhúzhatós Jézus-baba 
Berekesztve az ablakba 
Hadd legyek a csókod-bókod 
Sose kérdezd kiért lóg ott

Te vagy az kit akasztanak 
Te vagy az ki napról napra 
Te vagy az ki mindent felfal 
Te vagy az ki meghal

Zeg-zugokban Mária 
Méhét ki kell tárnia 
Szűzi Lélekszent előtt

Sose kérdezd miért kell 
Ott lesz majd az ígért jel 
Berekesztve ablakodba

(Kettészelnek az anjgyalok;
Nem tudom már. Élek-halok.)

P r ó f é ta  b lu e s :
Önjelölt próféta, 
unott, nem remete: 
ha magányban alszom, az csak 
menyasszonyomnak bálterme.

Több vagyok, mint anyag, 
több, mint munkaerő, 
sátán pipa-füstjét mennybe 
szálltában papírra verő.

Eltudom a jövőt, 
jelent, azt csak alig, 
múltat még kevésbé, létem 
sosem több, csak faltól falig.

Nem vagyok jó anyag, 
stabil munkaerő, 
börtönbe születtem, lettem 
szabadság kiengesztelő.
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F E K E T E  R IC H Á R D  

P A R Ó D IÁ K

A d y E n dre:
Ön mem óriám
Gyermekévem Mindszent szülte 
S még nem tudtam szólani 
Engem A nd  írni szült de 
Elfeledte mondani

Jó barátom lett az Isten 
Úgy beszéltem ővele 
Ahogyan a cukrot hintem 
Forró kávémba bele

Hinthetem vagy öntözhetem 
Lényeg az hogy fekete 
Os vagyok, mert magyar szemem 
Egyféle néz fölfele

Így neveztek Ady Endre 
Szép nevem volt írni jó 
Verseimbe versendekve 
Dúlt a vad szecesszió

Rímem szállt a véres ködben 
Gőzölt mint a gyorsvonat 
Újat hoztam mindeközben 
Meghaladtam koromat

Szimbolizmus furcsa képek 
Volt ki elfogadta így 
Ellenben sok bamba népek 
Csőcseléke dúlt irigy’

Nem törődtem én ővelük 
Újraírtam énekem 
Újraírtam fűzfafejük 
S közben éltem életem

Hajkurásztam dáridókat 
Hajkurásztam a nőket 
Inverzió itten jól hat 
Megbecsültem is őket

Pályakezdő éveimben 
El-elbíztam önmagam 
Géniusznyi ereimben 
Egyre többet ért szavam

Mondották hogy Endre Ave 
Valljuk be ez nem kevés 
Ékes példa énreám e 
Szép szimultán verselés

Asszony kellett ihletőnek 
Férje volt az nem hiba 
Elfogadtam szeretőnek 
Eljutottam Párizsba

Minden évnek vége után 
Új kötet jött és miért 
Számos hurrikánunk okán 
Elzavartam Brüll Adélt

Háborúban tiltakoztam 
Mért ontják az életet 
Még amivel foglalkoztam 
Néha svájci levelek

Megszerettem Boncza Bertát 
Orvosolta vágyaim 
Rosszul voltam mégse vert át 
Dédelgette álmaim

Véget értek rémes évek 
Haldokoltam is tőle 
így lettem a bamba népnek 
Forradalmi költője

Elmentem a másvilágra 
Számos ember siratott 
Pusztomuszt is hagytam hátra 
Hogy tovább ne sírjatok

És olvastok egyre többen 
Szellemem lángja még ég 
Lelkem száll a véres ködben 
Bárha éltem volna még

Régi ósdi szenvedély ez 
Mit az Isten így dalolt 
Endre tervez Endre végez 
Máskülönben ennyi volt

L á s z l ó f f y  A la d á r :  
T ö re d é k e s

„Régi vagyok, mintanap az égen.
Régen születtem a földre, régen. 
Ezerkilencszázharminchét óta 
Magyarország, made in Európa. 
Magyar honban én voltam a bűnrész. 
Voltál-e már hozzáfűzőművész?
Magyar honban, ősi magyar vers ez. 
Tudtál e már gyöngysort fűzni vershez? 
Tudtál e már? Vagy csak néztél bután, 
mint kád feletti csap a víz után? 
Sírtál-e, mint kád feletti érte?
Üres könnyed a kádat elérte?
Jó barátom üssön meg a kórság, 
ha nem az a kád volt Magyarország!”

Orbán Ján os D énes: 
Z s u z s ik a  é s  a h o ld
Zsuzsikával egész jól kijöttünk. 
Jambusban beszéltünk minden este. 
Vacsora helyett magát tálalta, 
s minden este elfogyott a teste.

Klasszikusan nem szerettük egymást. 
Tervbe véve voltán egyszer kellett. 
Három év után szépen elváltunk. 
Vacsorából három évre tellett.

*

ahogy születés és halál 
a sors könyvében 
írva van
úgy leszel te is a világ 
múzsája, fenn a földön 
s lenn a puszta égen 
(általam)

ezzel gyaktam meg egy szombat éjjel 
filmet néztünk aztán nekiadtam 
végigolvasta és kis kezével 
hozzám látott szüzparancsolatlan

miért csinált tüzes férfit belőlem
talán ma sem érti
(füle mögött alatt benne vaj volt)
tüzes szemében
magamat néztem
tüzes szemben tüzes férfi
fül meg vaj meg vakfolt

éjre éj jött csendre csend 
a hold a falon úszott fent 
de nem hasított rá a kurva nőre 
én elfolytam és felszívott a bőre
*

a farkamnál fogva vezettük egymást 
eső lettem minden perc után 
akár lavina vagy színházi függöny 
gördültem le rajta délután

aztán jött az éjjel és a csend 
körbenyalta ujjamat a nedve 
majd egy másik szombat éjjelen 
(amit a hold kis kezére kent) 
kéjben fürdő szemmel le is nyelte

*

sokszor játszottam kertészt a lányon 
gyümölcsfámat állítottam rája 
s le is szüreteltem szorgosan.

Egyszer
(a dráma miatt) elfogyott a vegyszer 
és ismét csak egy beültetlen nő lett.

*

szerelmünk lerágott almacsutka 
elfogyott mint e versből a forma 
de este oly jó emlékezni rá 
(angyalkéz simítja át a szívet) 
megtanítottuk egymást túlélni 
és rosszat sem tett költészetileg.
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BATÁRI GÁBOR
A b é k e k ö té s
(tizenharmadik regényrészleg)

Az eszmélet felhői kezdték bepáráz- 
ni életfunkcióit irányító AH-ját, szelle
mét, ahogy tetszik másként, tudata  
fűtőanyagát, de tuda tának  centrális 
m agját, legfelsőbb énjét, Selbstjét, 
személyes Őnm agácskaságát, A lanyi
ságát is hívogatva, egzotikus szeme 
csukott sötétjét pedig, mely nyiladoza 
a világlátvány, a látáshorizont kezdé 
bombázni. Hogy m it is látott tulajdon
képp az eszmélődő Brünhilda? H át 
a hatalm as, egészalakos tükör előtti 
zsámolyon egy daliás, széles vállú, if
jú  delnőt ülni felette hiányos öltözet
ben. Egészen pontosan nyájas olva
só, csupán egy bézsszínű m elltartó 
és egy bézsszínű csipke alsónemű raj
ta  a mez a többi része meztelen, na 
meg a lábán valam i vajszínárnyala- 
tú  m agassarkú topánka. Az előbb em
líte tt emlőkidomborító, szintén csipke 
ruhadarabban érzékien gömbölyödtek 
kitörni kész, düledező, kackiás keb
lei. Ám csupasz, katonásan feszülő, 
háromosztatú-izmos hasán, köldöke 
szelíden mosolygott. Kecses kacsóját 
szépen kitelt, erős combján nyugta t
ta , a V alakban, merészen dekoltált 
csipkebugyi pedig, még a csípő finom 
ívét, sőt farfélgömbjeinek arányos és 
feszes tomporművét is kacérul pőrén 
hagyta B rünhildának és a kandi írói
olvasói szemeknek csemegéül, énraj- 
tam  Vogüssen bárón keresztül.

Eme delnő, Vanda Geröyk Brün 
volt, a Szép Irén. B ründhilda ébrede
ző öntudata fektéből észlelte, méghoz
zá jobb felől. Még egy nőnek is lenyűgö
ző volt a lélegzetelállító fenségességű 
Szép Irén hiányos öltözetben, m int nő
nemű fehérszemély fehérneműben. A 
hegyek, völgyek, dombok lankák  eme 
királynője, fejedelme a női idomok
nak, -  m iként a költő is folytatná:

ebből a szögből ép-egész, isteni am 
fora

éteri, de testedénye az olümposzi
tudatnak, ha nem suta e metafora.
Vallja egy nő  is, ha felettébb leszbo- 

szi.

Brünhilda feltápászkodott, odabo
torkált a királynői, Univerzumszép 
látványkomplexumhoz, lábai bele
akadtak  egy a padlaton heverő, te s t
színű, könyök alá illeszthetős fajú 
mankóba, feje kóválygott a láb általi 
letaglóztatástól, Vandáé feltehetőleg 
a sámpányertől. Az istáp általi botlás
tól térdre rogyott aztán  felguggolt őz
gida-kecsesen Szép Irén  jobbján, bár

bal térdével még érin te tte  a köveze
tei, ekkor lá tta  csak meg, hogy Vanda 
holdsarló szemgödrén egy könnycsepp 
üldögél, majd legördül feszes, h id ra
tá lt arcbőrén, kezét Vanda Geröyk 
Brün combján pihenő kezére tette , 
hangja most alázatosan törte  meg a 
csendet:

-  Valóban erős vagy kipróbált, harc
edzett katona, méltó az elsőbbség
re, jogosultabb kettőnk közül a P rí
ma M atéria címre -  fejét ekkor egy 
kissé m eghajtotta. Ilyen ez a zabolát
lan kancacsikó Brünhilda, amíg szó
ban követelik, ak ár mézigékkel is, 
hogy adja alább, ellenkezik, szájasko- 
dik, pimaszkodik, de ha tettleg bebizo
nyosodik, am it állítanak, s eldől, ki a 
lány-legény a gáton, elismeri a felsőbb- 
séget, hűbérien hű lesz, egy bizonyos 
h a tárig  persze.

Vanda G. Brün, a Szép Irén erre 
nagy kék, most épp könnyes szemei
vel Hilda G. Brün, a B rünhilda nagy, 
kék szemeibe nézett és ekként sopán
kodott:

-  Nem szabadna tükrö t tartanom , 
ilyenkor szembesülök igazán véle, 
hogy egy felemás torzó... egy szörny 
vagyok; az egyik felem a teljes, a töké
letes, a fehér, az istennő, a másik; a 
semmi, a nem létező, a fekete, a tá ton
gó üresség, a kháosz torz aszúrája. És 
valóban, szegény Vanda mostani mez
telen valóságán szégyentelenül lá t
szott, (mert ugye most látjuk ennyire 
pucéron először) hogy szépívű, széles 
bal válla teljesen úgy fest, m intha ab
ból k a r soha nem nőtt volna ki, meden
céje bal felén meg m intha combcsont 
soha nem függellett volna a hozzá ta r 
tozó, hússal, izommal, bársonyos bőr
rel és persze a bájos folytatással. -  
Tudod hogy lettem  ezzé? -  kesergett 
tovább az illum ináltak  bőbeszédűsé
gével, miközben tükörbéli önm agára 
m utatott. Egy borzalm asan gonosz, 
kéjsóvár pezsgőspohár üldözött sza- 
tír i vágyhalm aival, én persze ügyet 
sem vetettem  rája, ugye, egy serleg ná
lam  partnerként szóba sem jöhet, de 
az a gálád, ki tudja miként, valahogy 
elcsalta-csente a bal lábam at, az egé
szet tövestül, a felső combbal együtt, 
olyanná te tte  alvázam at, amilyennek 
most látod. Persze, ezt azidőtt tehet
te, midőn extramélyen aludtam . (Ez 
nagyon ritk án  fordul elő véle, sőt egy
á lta lán  nem, ugyanis a milóiak nem 
alusznak, ta lán  csak olyan még az 
istennőket is kifárasztó, rendkívül 
intenzív, szórakoztató tevékenység 
után , m int a szüm páthikus idegrend
szerű pártnerrel folytatott egész éj
szakás bálozás.) Miközben ugye kipi
hentem  am a felejthetetlen gólyabáli 
éjszakát, a nagy táncot, a keringőt, a 
válcert, am it azzal a kedves, jóképű,

frakkos öreggel lejtettem. Furcsa d rá
gám, de az én öregem, a frakkos, ész
veszejtőén hasonlít a te öregedre, a 
kapusra. B ár ez nem tartozik  ide szo
rosan. Tehát, értsd  jól, -  hogy vissza
térjek szomorú történetem re -  nem le
vágta vagy lefűrészelte a lábam, ezt 
persze amúgy se tehette  volna, m ert 
roncsolhatatlan. A jó ég tudja hogy... 
egyszerűen elcsábította és eltüntette, 
képzeld, a pofátlan megzsarolt, hogy 
csak akkor adja vissza, ha  lefekszem 
vele, h á t soha, abból nem eszik, ráadá
sul vissza is tegeztem azt a rangon 
alulit -  most m ár igencsak patakzot
tak  a könnyei.

-  Borzasztó -  szörnyülködött Hilda 
- ,  te  szegény -  s jobb orcáját részvét
teljesen reászorította a rra  a kezére, 
amelyik Szép Irén combján nyugvó 
kezén volt, hogy fejében székelő AH- 
ja  a lehető legközelebb kerüljön Van
da m egm aradt nemes végtagjaihoz, 
e szép gesztussal azt szándékozta kife
jezni, hogy a legmesszebbmenőkig sin
csenek ártó  szándékai vélük szemben, 
sőt minden erejével elősegíti helyükön 
m aradásukat.

-  Ezt a szégyent m ár csak pezsgő
vel tudtam  ellensúlyozni. A ztán rá 
jöttem, hogy az a nyomorult pohár 
egy Oerdvigg M irdroff nevű ügybuz
gó ru n ita  hivatalnok holt lelkét volt 
kénytelen fogságban ta r ta n i egy ször
nyű baleset folytán. M irdroff okleve
les agyvizsgálót, m ár korábbról volt 
szerencsém ismerni, ugyanis az aka
démiai felvételin, amikor elmém lo
ja litásá t kurkászta, Thanatodozor 
őmikroszentsége az Ölelnök és az 
ő M agistere irán t, hevesen próbál
kozott. Tapizott; a combom, a mel
leim fogdosta, én ugyan még mély
transzban voltam, de így is éreztem 
mindent, lerúgtam  a gennyládát, le
vertem, m int vak ekronita a pezsgős
poharat, megtapostam, m int a boly
góközi shambol taknyot szokás. Nem 
tanu lt belőle, csak koslatott utánam , 
persze m ár érinteni sem m ert, -  azt 
próbálta volna meg, akkor meg tud
ta  volna milyen az, amikor Szép Irén 
m egharagszik, szerencséjére nem tud
ta  meg -  nemhogy fogdosni, aztán  
jö tt a balesete. Végül galádságáért 
m egkapta a büntetését, (mert ugye 
Thanatodozor őmikroszentsége és az 
ő M agistere csodafegyverét, -  jelen 
esetben az én bal lábam  -  eltulajdoní
tan i főbenjáró bűn) a tudata  Küklopsz 
fejbe került, az Abüsszoszra rém láto
másokkal való k ínoztatásra, term é
szetesen m iután pohárteste a gonosz
ságtól szétpukkant szakm ai nyelven 
mondva a Cenzor kezdeményezésére 
az egyetemes pezsgősrobbanás m ar
talékává lett. Mivel pedig, hogy egye-
» > »  folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról
temleges, véle együtt az összes fajtá- 
jabeli is, és sajna az én kedves, szép 
bal karom  is, egész innen fenttől, a 
vállam tól -  m utatott oda szép fejével 
- ,  m ert épp -  ugyan felette valószí- 
nűtlenül, de — a sám pányeres poha
rak a t sújtó ítéletkor egy efféle kehely 
volt a bal kezemben. Tudod mennyi 
a valószínűsége, hogy egy elpusztít
h a ta tlan  milói k a r megsemmisüljön? 
Egy a kvatrillióhoz. És nálam  bejött 
ez az egy. Mondd, m iért vagyok én 
ilyen peches?

B rünhilda felemelte szép, okos fe
jé t és így szólt szomorúan:

-  Nincs a teremtésben (végtag)- 
vesztes, csak te.

-  Végsó' elkeseredésemben gondol
tam , hogy valam iképpen hozzáférkő- 
zöm Mirdroffhoz légyen bárhol is, az 
Abüsszosz m agjában, a Küklopszagy 
legbelsó'bb sejtjeiben, megszoronga
tom a v irtuális  tökeit, kiszedem belő- 
le hova dugta a lábam, hogy legalább 
az egyik elvesztett drágaságom 
visszaszerezzem... áhhh, Midroff!? -  
legyintett - ,  ő m ár nem tényezó', ha 
m ar rájöttem, ha kivonták a forga
lomból, ellopott lábam  is kikerült a 
fennhatósága alól. Csak egy helyre 
kótyavetyéló'dhettek tagjaim  -  m ert 
biztos voltam benne, hogy egy isten
nőd k a r nem tud véglegesen megsem
m isülni - ,  a Talált Tárgyak Osztá
lyára, ennyi csapás és hercehurca 
u tán  nem csoda, hogy a türelm em 
ből is vesztettem  egy kicsit s az illeté
kestől, a Talált Tárgyak Őrétől nem 
tú l elegánsan, m ár egy rajtaütéses 
űrkalóztám adás formájában követel
tem, am i az enyém. S ekkor m it látok 
ott? Kedvenc karom at elemi részecs
kéire szétesve, entrópikus közönyben 
lubickolni az őslevesben, az ős-idő zó
nában, esze ágában sincs őnagyságá- 
nak  eredeti form ájára visszaalakulni 
és tégedet, méghozzá oly állapotban, 
hogy ham vas testeden az én lábszép- 
ségverseny-nyertes drágaságom, elra
gadott bal lábam  függ -  elismerem 
-  a rendkívül szép, egyedülállóan 
formás jobb mellett. Én vagyok a Vi
lágegyetem legpechesebb istennője, 
hidd el!

Ekkor B rünhilda egyelőre még 
csak a vanság alapjait m egrázkódta
tó kérdést intézett Vandához kissé 
m aga felé kerekítvést:

-  Ki vagyok, ki vagyok én tu la j
donképpen? -  Vanda készséggel vála
szolt, bár kissé m agácskája felé ferdít
ve az alétheiát, s ebből kiindulólag, 
tú l őszintén:

-  Árnyékomból ácsoltak, tükörké
pemből kovácsoltak, egy clown vagy, 
az én kiónom, egy engemet utánzó 
báb, árnyékszemély. Elorzott bal lá

bam at valahogy tehozzád applikál
ták , hogy legyen m ár benned belő
lem valam i eredeti is. Ez csak az 
éltem keserítő M irdroff műve lehet, 
szemfényvesztés, ügyeskedő trükk , 
hogy engem megkaphasson.

-  Ez nem igaz. Én nemes vagyok, 
őrrendű, agg tanítóm  mondta, én pe
dig hiszek neki, ő nem hazudik. Én 
eredeti vagyok, nem készítmény, az 
öreg mondta, ő nem hazug, ő tan í
to tt engem mindenre, a rra  is, hogy 
szuicidum, meg a többi választékos
ságra. O nem beszélt arról, hogy be
lőled sarjaszto ttak  volna. Pont az el
lenkezőjét hangoztatta -  kotyogott 
B rünhilda kényeskedve kissé durcá
san sírásra görbülő szájjal.

-  Az elméd éles penge, meg kell 
hagyni, de ezzel is engemet formá
zol.

-  Megint fennhéjázol, drágám  -  vá
laszolt Hilda újra, a korábbi szarkasz
tikus stílben —, úgy teszel, m intha te 
tojtad volna a világtojást.

-  Ha jobban belegondolok, van ben
ne némi igazság, m intha kezdene 
derengeni valam i emlékfoszlány. -  
Majd hirtelen egy átható, szinte se
gélykérő p illan tást vetett H ildára és 
így vallott: — Az az igazság, nemhogy 
azt nem tudom, hogy te ki vagy, a sa

já t eredetemet is meglehetős homály 
fedi, tudatom  folytonosságának fona
lát -  hogy értsd  is, kislány, az emlé
keimet, az istennői öntudat az örök 
-  m intha elvágták volna. Az a két á t
kozott traum a -  nézett végig dühö
sen egyben kétségbeesetten bal olda
lán - ,  nagyon félek, hogy amnéziám 
van. Azt hiszem, tényleg pszükhiá- 
terhez kell fordulnom. Ekkor m intha 
egyszerre ugyanaz fordult volna meg 
Alanyiságukban, AH-juktól vezérel
tetve egymás felé nyújtották karju 
k a t s könnyezve eggyé fonódtak h a r
matos gyöngy étertesteik  körül egy 
világterem tő avagy pusztító ölelés
ben, így lett a háromból (felső végtag
ja ik  mennyisége) és a kettőből (sze
mélyük száma) szellemben Egy. A 
két asztrális álárva testvérré fogad
ta  egymást.

SZÁLINGER BALÁZS 
S z ő lő s z ín h á z
i.
Emelkedő parasztcsalád, amelynek 
Földjén kívül vannak már passziói: 
Nagyapám a szőlőszínházba fektet,
Munka közben lehessen meghatódni.
És pörgeti, de mázsaszám a cukrot 
Kénkőszagú nemesszeri borába,
S ahogy kopnak a súlyos pincekulcsok, 
Művészetével úgy marad magára.
Mert ahogy a városi öregeknél 
Billen meg a négysarkú pókerasztal,
Úgy temeti szomszédait -  de nem fél,
Akit két isten tart meg és vigasztal.

II.
Városba vert parasztcsalád, amelynek 
Passziói mögött nincs semmi földje,
Holdak helyett négyzetméterbe fektet 
Az utolsó fiú, s cseréli többre,
Jobb bort iszik, mint bárki a családban, 
Jobb helyeken fordul meg, mint Nemesszer, 
Jobban játssza a szerepét hazátlan,
Mint ha kulcsa lenne, mit sose veszt el,
És közben a szőlőszínház hanyatlik, 
Bacchus nem tudja, jobbat mit ígérjen: 
Országából megtart egy talpalatnyit,
Aztán lehull a függöny ott, vidéken.

B A L Á Z S  IM R E  JÓ Z S E F
És én megmondom,, 
k i  v a g y

HBB-dallamra

Nem vagyok narancs, nem vagyok körte. 
Nem vagyok lejtő, nem vagyok görbe.
Nem vagyok gazda és nem vagyok lakó.
Nem vagyok profit, és nem vagyok adó, 
nem én.

Nem vagyok tündér, nem vagyok kokott. 
Nem vagyok enyém, nem vagyok lopott.
Nem vagyok sóhaj és nem vagyok remény, 
Nem vagyok álom és nem vagyok regény, 
nem én.

Nem vagyok doktor, nem vagyok kölyök. 
Nem vagyok „testvér”, nem vagyok „Önök”. 
Nem vagyok mérnök és nem vagyok melós. 
Nem vagyok csöves és nem vagyok dedós, 
nem én.

Nem vagyok Mohács, nem vagyok Trieszt. 
Nem tudom, ki oszt, nem tudom, ki kezd. 
Nem vagyok lépcső és nem vagyok bútor. 
Nem vagyok torma és nem vagyok cukor,

Nem vagyok hóhér, nem vagyok hurok.
Nem vagyok répa, nem vagyok murok.
Nem vagyok bíró és nem vagyok bohóc,
Nem vagyok gyújtó és nem vagyok kanóc, 
nem én...
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A Y  H A N  E Y  G ÖKHÁN

D io tim a  p a n a sza
1.

én, huszonegy éves magyar Diotima, 
jobb lenne, ha nővé változom, 
hordom az eget, a Lélek hozadéka: 
a Semmi csúszik el angyalszappanon, 
a budapesti monparnasse-ban élek, 
(laudator temporis acti) 
az emlékektől átázott a lélek, 
köveket dob rám sziszifosz, rosetti.

2 .

az éjszaka biliárdasztala 
a palackzöld nap tigrisnyaka 
az alkohol gerincén teste 
a félelemnek csúszik fel le.

3.

én, huszonegy éves, magyar Diotima, 
jobb lenne, ha nővé változom, 
száműzve a pesti montparnasse-ra, 
esélyeim hosszát számolom, 
az anyaméhbe visszamásznék,
(kérded: omnia vincit amor?) 
nekünk komoly, valakinek játék, 
csókodtól nyelvem kakaópor.

L a k á sa va tá s
képzelt történet ürügyén

kirepedt a vascső-senki nem keres -  
forgolódó, súlyos fejünk felett -  
a hűtő a konyhában tönkrement, 
házunkban ügyet csinál, szájára vesz 
a jónép -  elegünk van a jóból, 
erről hallgatunk,(lévén bennünk lélek,) 
nem mozdít ki semmi jómodorból, 
lakótársunk, a Hűség lelépett, 
éljük a házat, ez lett az indíték, 
felújítás előtt beavatás: 
az együttélés hűvös képletét 
megfejtem, míg rám nem dől a ház. 
lelakom a fogalmat, én, az új lakó, 
esőcsinálás a szoba közepén, 
a rendet betartom, a hódító 
fényben kihajt, megköt az új idény.

S za b á ly ta la n  szon ett
Ribizlinek

egész februárban törökülés 
lassan mászom a sötétből elő ,Q
hasonlít rád az odaadás §
hosszú szerelmünk letölthető |

o

piros fény hullámzik puha arcot y
világításában kitisztul S
az indiszkrét báj ami én vagyok ^
mint számsort magamba kódolom J

O
S

a benned kifejlődött eget 
egymásba lélegzi az orrom 
a tájat a teagőzt a csuklód

telnek az évek belédszeretek 
törökülésben váltjuk egymást 
elcsúszom vizes kavics nélküled.

Teaház
a levegő szomorú minta, 
mintha a teagőz üvegére 
gyümölcsíz lenne kopírozva.

A félelem  nehézségei
árnyékomat tisztogatja, 
egy másik félelem, 
az első nincs jelen.

P u sztu lá s
a szőlőszem megvakul-
lélek hűtőfalán a buddha-mágnes,
egéből kikortyol az Úr.

S zín e és v isszá ja
Lövétei L.Lászlónak

mintha örökké kórházba járnék, 
felkelek, és kezdődik megint, 
haldoklik bennem valaki, játék, 
cipelem visszáját, színeit.

nem találok régóta magamra, 
folyton isméitek egy mondatot, 
az alanyra hasonlít és a tárgyra, 
az állítmánya pedig én vagyok.

S zü letésn ap
ma született jiri menzel 
mikor 21 éves vagyok 
és nem dohányzom 
nem szeretkezem

de úgy szeretem valikát 
mint a kávét 
az éghajlatváltozást

mától minden másképp lesz 
az is ami nem
megért lefordít valami nyelv 
innentől érthető leszek 
érthetőbb útlezárás télen

ma vagyok 21 éves
rimbaud két éve szakított az irodalommal 
én két éve az alkoholtilalommal 
egyedül valikával 
és a nyelvvel nem 
amin szomorkodom és beszélek.

Zuhany
Ribizlinek

aludni megyek, amíg a zuhanyeső, 
súlyos páragömbjei a testét 
halkan elfedik, mialatt a kádban, 
a zuhanyrózsa ráejti szirmait, 
a pórusok közt tömődik el a 
lélek, énekel a kád víz, mint 
homérosz kori szőke szirének, 
lassú-biztonsággal a tükör 
fehér habja mozdulatait bevonja, 
a víz mondatait szeretné, mint a 
szerelmet, megfejteni, a szappant 
történetünkbe oldja, ő a gyönyör, 
de én csak valikának hívom, zárójel 
a testét összetartó esti vízcsepp.

Növények, á lla tok , reggel
Ribizlinek

úgy gondolok Rád, 
mint időtlen fénykép 
a véges avarégetésre, 
mintha a fotoszintézisnek 
a növényben nem lenne vége.

az állatok is csendesebbek 
a kikódolt nappaloknál, 
a reggel pauszpapírja 
(mintha gyümölcs héja volnál) 
nem vágja kíváncsi bőröd.

összeseprem a szavaidat, 
és titkos életükbe elteszem, 
illatod lepréselem, 
teafű, teafű -  ju t eszembe.

R en drakás
a fürdőszobában kialszik a 
villany, talán így történik 
minden, ahogy kialszik a fény, 
helyükre kerülnek a dolgok, 
ahogy széket tolok arrébb, 
mindössze a mozdulat kedvéért, 
és mert szeretek utoljára hagyni 
el szobát, rossz barátokat, 
szavakba zárt évszakot, 
a fürdőszobában kialszik a 
villany, és velem együtt végre, 
helyükre kerülnek a dolgok.
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LASZLOFFY CSABA

Hiányzol-e magadnak?
(fo lytatás e lőző  szám unkból)

6. („Történt valam i?”)

Tiszta ég a la tt szederjes időkből vil
lannak  elő az emléktörmelékek. Sze
derjes ég a la tt tiszta  időt álmodva, 
önnön kételyeidtől sújtottan próbálod 
összeilleszteni az egym ásra boruló 
idősíkokat, a jel- (vagy csak a tu d a tta 
lanban őrzött) képeket, melyek össze- 
kavarodva, zajongva-csörömpölve zu
h an n ak  alá, m int feldó'tött asztalról, 
polcról a féltett tárgyak.

H átta l ülsz nekem; savanyú al
m át szopogatva elm erülten olvasod 
háborút átv irraszto tt, öngyilkosság
ra  készülő nagyanyád búcsúlevelét. 
Ökörnyálat és sárgult leveleket félre
hajtva, a nap vértelen ujja a ~ »
verandára m utat. Szánni való 
vagy, am int az eperfa felé né
zel. („Nem bánnám , hogyha ki
száradna reggelre -  mondtam 
neked, felpillantva az égre; 
hiába szerettem  volna szaba
don szeretkező fehér felhőket 
látni. -  Melyik gyermek eszik 
m anapság ilyen árasincsen 
gyümölcsöt? Legfeljebb össze- 
maszatolja vele magát.” A li
bák meg a tyúkok kapkodják 
mohón a porba hullt szemeket.

Szánalm as pózban ülök én 
is, m int örök szorongatott, 
csukott szemhéjam ala tt az 
illyefalvi temetődombról dom
boruló hassal hazasompoly- 
gó M ártá t látom, am int egy
szer csak eszelősen egy faágra 
akasztja  a gyermekkor ugró
kötelét, és k iakadt nyakcsigo
lyával ringatózni kezd a hold
töltében.

Anélkül, hogy kinyitnám  
szemem, megrázkódik ben
nem a moccanatlan eperfa, 
a fosztogató m éhészm adár kifordult 
szárnyakkal száll alá róla, m int meg
billent állványról fakult fedelű köny
vek. Robbanást hallok. Robbanáso
kat. Évszázados hangokra érdekes 
módon még a sérült hallóidegek is tö
kéletesen rezonálnak. Úgy látszik, ak
kor hallunk, lá tunk  a legtisztábban, 
am ikor m ár annyira távol vagyunk 
valamely borzalmas állapottól, kö
nyörtelen pillanattól, hogy nem érez
zük a veszélyt. (Legalább akkora tá 
volságra -  a semleges időben - ,  akár 
a császár udvari pompájától a term é
keny bölcs Ovidius, midőn végképp
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lemondott a Tomisból való szökésről. 
„Megölni a szám űzöttet, nem szabad 
futni hagyni.” M ár csak távoli legen
da -  inkább anekdota-ízű, m int mí
tosz-erejű -  ez a hírhedt keverék sor, 
a rejtélyes császári parancs. Ekkora 
távlatból nézve m ár nem hátborzonga
tó, legfeljebb mulatságos kitenni vala
hova a hiányzó pontot.

„Mi van veled?” -  kérdezem szórako
zottan. S te hallgatsz az öledbe hulló 
levéllel. H irtelen bedugom ujjaimmal 
a fülemet a falusi szürkületben.

„Megint hallasz valam it?” -  ezúttal 
te fordulsz felém.

„Most nem robbanások -  mondom. 
— De m intha a tordai templom ha
rangja volna...”

„Biztos huzatot kaptál.”
Felnézek. Szemed nyugalm as árka-

Vernes András: Öreg ház

it keresem, de a nagy vörös holdat lá
tom. Megborzongok tőle, hogy mekko
ra.

„A kapu előtt valaki kószál. Ki le
het?” -  suttogod hozzám bújva.

„Ki volna?...” A ztán csak m agam 
ban kiáltom: „Ember!” H átha ide
tévedt hozzánk a múltból? S m ár uj
jongok. Tán sikerült elmenekülnie a 
közöny mindennapi áru lása  elől — le
het, hogy a holnapból... F iam ra gondo
lok, a rra , hogy őrzök szám ára néhány 
holdvörös falevelet az Értelmező Szó
tá r  lapjai között. (A szótár néhány ol
dala a ZS-betűnél hiányzik, az új Ma
gyar Lexikon egyik kötete is hibás.

Vajon ki fogja őket -  nem akárm ilyen 
poggyász! -  elvinni, hogy becserél
jék?) A ztán eszembe ju t, hogy mennyi 
írnivaló vár rám  otthon. Még nem ren
deztem el a polcokon az új könyveket, 
még nem rendeztem el m agam ban en
nek (annak!) a szeszélyes nyárnak az 
emlékeit. Pedig mindig kevésnek tű 
nik a haladék. Az elmúlt szeptembe
rekre várás is ilyen lehangoló volt. 
Mind hihetetlenebb, hogy hazaérve 
m ár nem ülhetek le apám ágya szélé
re. „Holt dicsőség halvány kísértete.” 
Egyszerre ülök most behunyt szem
mel az udvarotokban veled, és egy 
hegyi falu fából összetákolt házai 
közt az árokszélen (nem ditrói vagy 
Gyergyó vidéki emlék), ta lán  K arsai 
Ferenc „negyvennyolvas honvéd” nap
lójából bám ulnak rám  kifulladva, va
lahol az idő k ihűlt sáncában, s én is 
vissza rájuk „csudálkozva”: hogyan tu 
dott ilyen csapat teljes fegyverzetben Vi
lágostól idáig hatolni?...

Megrozsdásodtak a gúlába ra- 
' kott fegyverek, meg a gondolatok 

is a hiábavaló erőlködéstől a csá
szári túlerővel szemben; és mi még 
m indig ott ülünk apánkra emlé
kezve, vagy asszonyunkra moso
lyogva fanyarul, ott ülünk a jövő fe
lett tanakodván.

Felállók... majd ismét felállók 
(negyvenkét évesen, hatvanöt éve
sen?); csak pillantásoddal jelzed, 
hogy esik. Ez zápor is: honnan 
ilyen derült időben? Honnan a kó
száló árnyék a kapu előtt, s a repe
dezett, süket sár, és holnaputáni 
belvárosi lakásunkban az örökölt 
faragott kredenc kék m árványere
zetén a négy évszakot megzendítő 
Vivaldi-lemez?

És honnan ez a görcsösen vissza
térő eperfatörzs-magány?...

„Szeretnéd, ha  villám  csapna be
lé -  szólalsz meg kihívóan. Képes 
lennél kivágni?!”

„Dehogyis -  vágom rá. Majd 
csendesen, szinte szégyenkezve te 
szem hozzá: -  Ez is örökség, mint 

— a többi.”
„Milyen többi?”
„Semmi... Megfeledkeztem róla, 

hogy...”
„Min rágódsz megint? Örülj, hogy 

itt anyuéknál csend van. -  Gyanakvó
an figyelsz. -  Történt valam i?”

Mit válaszolhattam  volna rá. 
Azt, hogy: minden m egtörtént, m ár 
akkor?... A jövőnk is.

(Lehet „megszenvedett” valami; és 
nem patetikus. És mégis!...)

Mit válaszolhatnál rá  ma. Azt, 
hogy az a fickó sok mindenben külön
bözött attól a sok m indent megtapasz-



HELIKON

ta lt idős férfitól -  m ai magadtól, aki 
változatlanul vallja, hogy a nyű tt ba
jokkal a legbiztosabb dacolni, még ha 
visszfény is a lét. (Vagy épp azért).

Vagy azt, hogy szinte m indenben 
különbözni látszott tizenhat eszten
dős énedtől, attól a bolyaista srác
tól, aki a nagybetűs igazságot keres
te türelm etlenül, s a függetlenségre 
törekedő szellem bölcs alternatív-^i- 
wíjaival szemben a szerelmes szív 
szenvedélyes energiájával, mely kész 
felgyújtani m indent, az önzetlenség
nek hazudott függőséget választo t
ta?!

7. (Egy másik élet)
Egy m ásik életet élni -  ha  nem is 

ugyanúgy.
Lassú tételben. Újrafogalmazva.
Meghódítani először könnyebb volt 

-  hevesen, kihívóan, kiszám íthatatlan 
kedély változásaiból, ellenállásából,
mindenéből kiforgatva. Nem kérdez
tem magamtól: milyen legyen?

Szép napunk lesz ma is. A 
rózsabogár a levél alá bukik.
Hiába figyelem a zöld rezdülé
seit, m ár a mozgó világból is ke
vesebbet fog be a tekintet, és 
pontatlanabbul. De barátkozik 
m ár az eddig elhanyagolt, sze
rencsésen elodázott földi lehe
tetlennel. Gondolatban megkísé
reli áthidalni azt az űrt, amelyet 
nem lehet áthidalni. Vajda J á 
nos halántékizm aival érzek; 
megvagy, bogárka! Kínlódásod, 
kínlódásom is gyönyör. Fő, hogy 
élet.

Tegnap, ha megkésve is, de 
ú tra  keltem. Az áprilisvég ko
ra  nyári meleget ígért, az er
dőszélen pelék hancúroztak.
Ilyen napokon az em bert va
lahogy jobban bántja m in
den halogatás. „Megtesszük, 
am it nem teszünk meg...” És 
visszamenőleg?... Az életnek 
még ebben a tudatos, kiszámí- vernes
to tt korszakában sem könnyű -------
fölismerni (m agunkban külö
nösképpen nem) a csalhatatlan látha
tárt. A világ, útközben gyorsulón, to
vább lüktet. De most behunyhatom a 
szemem -  csábítanak a visszatérések, 
m int egy vacsoraasztal a szabadban -  
: ó, boldog zuhanás! Még nem az elmú
lásba, csak az el m últ díszletek és a r
cok közé.

...Az emlékmű-talapzaton össze
érin te tt ujjainkban tűz volt; elolvadt 
a la ttu k  a hó.

Abban az évben korán tél lett. És 
milyen ősz volt m ár mögöttünk! A va
sárnap esti bujkálások az egyetem fo
lyosóin; feltűrt szoknyád és hosszú, 
gyertyafehér combod a sötét ablakke
retben. A felborzolt vizű tavacska, a 
délelőtti merengések a bágyadt szép
ségű bükkerdőben, és a békabuborék- 
csendet felkavaró Idegen caplatásai ki
váltotta fojtott izgalom. Apám beteg 
volt; m intha őszibogár búsongása ihlet
te volna az első diákszerelem bűntuda
tát. (Bár két anyai szív -  lehet, hogy ha
bozás nélkül -  örökre egymásnak szánt 
bennünket.) Idegszálaim m ár nem em
lékeznek rá, milyen voltál, csak egy -  
az apám szakadozott lexikonjában fe
lejtett -  későbbi ceruzarajz őrzi akkori 
arcodat. Az illendőségen túlmenően 
volt benned valami természetszerűen 
megejtő. Valamelyik nap felnyúltam a 
könyvespolcra egyik kedvenc regényem 
után. Akkor találtam  meg egy levele
det. (Halványsárga és -rózsaszín papí
rok!) Lehet, hogy így kerülsz be ebbe 
könyvbe, a készülő fejezetbe éppen?!

András: Szebeni lépcső utca

„Édes Mancika néni!” -  Megőrzött 
leveleid közül (nem számoltam meg 
őket, sok van) ez az egyetlen, amelyet 
anyámnak írtál. -  „Igazán szégyellem 
magam, hogy a múltkor olyan sokáig 
nem válaszoltam. De nem is volt ked
vem semmihez... Olyan rossz ez a be
tegség. A z ember oda van szegezve az 
ágyhoz. Ha egy kicsit felkelek, már rög
tön felmegy a lázam. 15-én néztem a 
napfogyatkozást az ablakból, fel is vol
tam öltözve elég jól, mégis nő  a lázam  
azóta. De azt mondják, a mellhártya-

gyulladásnál így van. Mancika néni 
írja, hogy ott is mindenki köhög. Úgy 
látszik, valami járvány. A  betegségem 
elején én is nagyon köhögtem, és nem 
használt semmilyen orvosság. Végül a 
hagymatea mulasztotta el.

A ladár bácsi, remélem, most már 
jobban van.

Drága Mancika néni, csak rendeződ
ni fog minden lassan. Cs-vel, én is úgy 
látom, az a legnagyobb baj, hogy nincs 
elég türelem benne. A z ilyen típusú em
bernek internátusbán kellett volna lak
nia. A zt szeretné, ha minden a legelső 
alkalommal sikerülne neki. És úgy f i 
cánkol minden levelében, m int a háló
ba szorult hal, hogy így nem jó  és úgy 
nem jó. És azt hiszem, hogyha ő  így be
szél a szerkesztőségben is, nem fogják 
kinevezni Kolozsvárra. Mindenesetre 
most látja ő  is, hogy nem olyan könnyű  
manapság az újságírás. Ez a sok terep 
télen! Nem tudom, hogy bírta ki. S zin 
te minden héten utazott.

Édes Mancika néni, azért ne tessék 
úgy aggódni érte, Mancika néni is meg 

fog betegedni. Csak tud ő  már vi
gyázni magára.

A ladár bácsinak azt kívánom, 
hogy minél előbb tudja megszólal
tatni az ócska rádiót!...”

Az ember utólag tud meg s 
ért meg dolgokat -  nemcsak m a
gáról, másokról is. Annyi évti
zed m últán könnyű nekem külső 
szemmel olvasni ezt a levelet (s a 
többit: az egész félbeszakadt tö rté
netet.) Amikor a levél előkerült, 
Beethoven-szonáta szólt a szobá
ban a zongorán (az op. 31.); a h a r
madik, lassú tétel különösképpen 
segített m egterem teni az emléke
zés hangulatát. Láttam , éreztem 
magam türelmetlen-huszonegy 
évesen, am int az ablaknál állva 
(úgy, m int most) felteszem ma- 

’ gam nak a kérdést: lesz-e időm va
laha is órákon á t kibám ulni a nyi
to tt ablakon?... A m ásik percben 
aztán , m int valam i jelentéktelen 
ügyről, el is feledkezem az egész
ről. Most viszont másképp va
gyok vele. A legalább gondolatban 

—  végig nem já r t  hely(zet)ek, megol
dások valóságzavart okoznak ben

nem váratlanul, (emlékezetzavarban 
szerencsére sohasem szenvedtem); 
olyan ez, m int sebesen vett kanyarok 
közben tám adt rosszullét. Útközben 
a falvakon keresztülrobogva a fénylő 
m agasban most m indenütt gólyafész
keket láttam . De elég behunynom a 
szemem, hogy érdes hangú szem rehá
nyást halljak, s a szürkeségben setten
kedő, borzongató árnyak tűnjenek fel.

> » »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról
„Az úton a vonat ablakából láttam 

egy farkast a mezőn.” Gy. Gömbölyű 
betűivel leírva, két rövid sorban ma
gam előtt látom ezt a mondatot; u tá 
na a „Csókollak” szó következik. Több 
m int negyven évvel ezelőtt ír ta  ezt ne
kem otthonról, ahová visszavárt (ak
kor ta lán  m ár nem olyan rendületle
nül), még ha re jte tt iróniával, színlelt 
nagylelkűséggel le is beszélt az u ta 
zásról:

„Ha Tasnádra nem tudnál eljönni, 
az csöppet se aggasszon. Tasnádot 
jobb a megszépítő messzeségből néz
ni. És hogy engem sem láthatsz, ez 
még jobb. Legalább nem látod, hogy 
öregszem...”

Egy huszonkét éves lány esetében 
a keserű grim asz m ár a vég kezdeté
re u ta lt persze. Az „új franciatanár 
érkezett” rövid tudósítás, ha nem is 
rem énysugár ak ar lenni, de egy ta lá 
lomra behajított kis súly -  jól tudván, 
hogy a mérleg m ásik serpenyőjét le
húzza a nagy bizonytalanság.

„Hogy csak szeretni tudjon vala
ki, hántások és sértések után -  olva
som figyelmesen az akkor meg nem 
rágott bölcsességet -, ahhoz angyal
nak kell lennie az embernek. Ilyen em
bereket pedig a természet nem szült, 
csak a romantikus regényírók fantázi
ája teremtett... Mióta ismerlek, él ben
nem az érzés, hogy nem vagyok hozzád 
illő sem korban, sem más tekintetben. 
Ezért igyekeztem sokszor erőszakosan 
beavatkozni a dolgok menetébe. Úgy 
láttam, az én dolgom a lemondás. Ez
zel magyarázható az első évi incidens 
is. -  Istenem, vajon mire céloz? -  Azu
tán is valahányszor pesszimista hangu
lat fogott el, ilyen tervekkel foglalkoz
tam. Terveket szőttem arról, hogyan 
gyülöltethetném meg magamat veled 
úgy, hogy én ártatlan maradjak... Az 
a csapás, hogy már nem szeretsz, hogy 
nincs rám szükséged, engem teljesen 
tönkretett lelkileg, testileg. Ezen nem 
tudott szépíteni azóta semmi. Mert a 
kibékülést én kezdeményeztem. Azért 
nem hagytál el, mert láttad, hogy szük
ségem van rád az államvizsga előtt, az
tán a levelezés fennmaradt köztünk, 
és miután beteg lettem, azt hittem (s 
jól hittem), azért mutatod, hogy sze
retsz, mert most szükségem van a jó 
kedélyre...”

Ez a hirtelen  kedélyváltozás nála a 
fölismerés komolyságával m agyaráz
ható. P ár héttel korábban vidám és 
gyöngéd volt:

„Annak nagyon örülök, hogy kövér 
vagy -  reagálta le egy tréfás elszólá
somat. -  És annak is, hogy jókedvű.

Hogy ez az állapot ne tartson soká
ig, elhatároztam, intelmeid ellenére, 
hogy vasárnap elzarándokolok Hoz
zád, mert én rossz szellem vagyok. Má
sok azért zarándokolnak, hogy jót te
gyenek, én fordítva. Mit szólsz hozzá?  

Te savanyú ízű fiú? No, de majd vasár
nap megmondod. Legyél ott a kapu 
előtt fél egytől. Csókol a te Édes C-vita- 
minocskád.”

A szív itt még segítette a szellemet 
(szellemességet). Ha butaságokat m ár 
nem is mer összeírni.

„Tudod, sokszor olyan szépeket gon
dolok, látok, de amikor le akarom írni, 
nem tudom. Csak butaságok sülnek 
ki belőle és színtelen szavak. Sokszor 
azért vagyok szomorú. És ezen nem le
het segíteni, s a stílusgyakorlatok sem 
használnak. Csak egy dolog segítene: 
még egyszer és másnak megszületni.”

Ha elképzelt folytonosságunkban 
m ár nem bízott is, de az, hogy végre 
aggódhat értem , még ta rto tta  benne 
a lelkierőt. Szinte örült, amikor a hoz
zájuk közel eső városkához tartozó ka
szárnyába h ívtak  be katonai szolgálat
ra, jóllehet ez -  az ő hozzájárulásával 
éppen -  csökkenthétté az esélyét an 
nak, hogy a katonaság majd „megedz” 
engem.

„Kicsi Kusz, éjjel ha fázol, vegyél fel 
valami meleg trikót. Úgy félek, hogy 
meghűlsz. Az éjszakák elég hűvösek. 
És nappal se nagyon lehet tűz nélkül 
ülni a szobában.

Olvasok és ruhát próbálok. Anyu 
varr nekem, illetve alakít... Vasárnap 
délután voltam kint a temetőben. Min
den sír tele van csillagvirággal.”

„Gondolatban ott vagyok veled, gyó
gyítom a kezedet. Hogy nem lehetek ott 
a valóságban, annak nem én vagyok 
az oka. Ha tehetném, Zilahra költöz
nék arra az időre, amíg ott vagy. Ki
csikém, vigyázz a kezedre, nehogy fer
tőzést kapj.”

Egy krisztustövis ment a kezembe, 
azzal volt szerencsém, különben nem 
úsztam  volna meg a carcert, am iért 
m egtagadtam , hogy gázm aszkkal fus
sak  fölfele a dombon kilométereket. 
Lázító m agatartásom ból némelyik 
felettesünk nagy politikai ügyet ké
szült csinálni, de közbejött egy szeren
csés meg egy szerencsétlen véletlen. 
A vastag bajuszú felcser fűzfapoéta
hiszékenységgel bennem vélte fölfe
dezni mecénását, rá  is vett, hogy le
fordítsam néhány versét, amelyek el 
is hangzottak a kolozsvári rádió m a
gyar nyelvű adásában; viszonzáskép

pen segített, hogy tovább m aradhas
sak betegállományban: tenyeremen a 
seb nagyon lassan gyógyult. Volt egy 
-  legenyhébb kifejezéssel élve -  „Vad
disznónak” nevezett őrnagyunk, aki 
különösen ittas állapotban kénye-ked- 
vére nemcsak m egizzasztotta s holtra 
fárasztotta-kínozta, de meg is alázta 
a végzett jogászokból, nyelv- és iroda
lomtanárokból álló társaságot, akik 
között, mondanom sem kell, a legvéd
telenebbek, legelesettebb kinézésűek 
a költők voltak.

A rra a késő délutánra jól emlék
szem. Az alagsorban krum plit pucol
tunk. A légypiszkos ablakon lefolyó 
esőié egészen elfüggönyözte a kilá
tást. A kényszerű ügyetlenkedés köz
ben egy-egy foghegyről, finoman 
odavetett, dacnak szánt vicc ellensú
lyozta a nyomott hangulatot. Egyszer 
csak trappolva tö rt rán k  egyik ka
tonatársunk, s a lépcsőről — vagy le
het, m ár előbb, ordította: „Győzelem, 
fiúk! Berciu kifingott!” Néhány erő
teljes m ellkasú «győzelem-gyalogos« 
(mennyivel szebben, m agyarosab
ban hangzana itt a győzelemhuszár!) 
összefogózkodva, egym ást ölelgetve fu
to tt ki a kaszárnya udvarára. Szisz a r
cát a koravén fintor m intha még job
ban beárnyékolta volna, N. Kálm án 
inkább ijedten, a ha lálnak  kijáró fi
gyelemmel, önfegyelemmel emelke
dett vigyázzállásba (én magam? — hon
nan  tudhatnám , hogyan reagáltam); 
annyi bizonyos, hogy ra jtunk  kívül 
voltak mások is, ak ik  a megdöbbenés
től megmerevedtek. Berciu vérmes ké
pű, szőke, göndörödő hajú őrnagyunk 
motorkerékpáron robogott nejétől, 
vagy nőjétől a kaszárnya felé, szoká
sa szerint lerészegedve, s a Meszesen 
belehajtott egy tehergépkocsiba... Hó
hérunkat kellett (illett) meggyászol
nunk. H át, nem volt épp leányálom. 
Közben az én kedvesem így álmodo
zott rólam:

„Most, ha rád gondolok, mindig pi
ros színt látok: a két kis négyszögletest 
a gallérodon (nem tudom, hogy hívják) 
és az orrodat, mert az is piros volt a 
naptól.”

Ezt négyórányi együttlét u tán  írta; 
közben tehát meglátogatott mégis. Kö
rös-körül felhőbe rejtőző erdő; a fényt 
elnyelő völgyvonulatnak ta rtv a  iszo
nyodva figyelem az ázott, katonásan 
egyenes derekú fatörzseket. Bokor 
csap arcunkba, Gy. fázósan kap fülbe
valója u tán , s engem a legönfeledtebb 
percben is m intha seregélyek csipke
dése riasztana  a szeles és nedves in 
dák, korhadt tobozok közül szimatoló 
magasból -  erre nem emlékeznék?! Ta-
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Ián em iatt „megdöbbentő kissé” (ezt a 
kifejezést is tőle kölcsönöztem) a zila
hi ú t u tán  küldött levele: egy múltkori 
vallom ására hivatkozik, amelyiknek 
„közvetlen kiváltó oka” egy regény 
volt.

„Ez idézte fel bennem -  hangzik a 
folytatás -  a régmúlt dolgokat... Ilyen 
az élet. Apróságok juttatják eszünkbe, 
amit el akarunk felejteni. Ezzel számol
ni kell!!!”...

Ennyi érettség (!) -  döbbenek meg 
utólag (nem a fél esztendónyi korelő
nye m iatt, de valóban nem illettünk  
össze akkor).

Az a levél is előkerült, amelyikre 
utal.

„Ma délelőtt olvastam Flaubert Ér
zelmek iskoláját. Nem tudom, hogy is
mered-e a könyvet, de nekem nagyon

„A könyvtárosság és a sajtófelelős
ség mellett még pionírinstruktor is 
lettem. Alinak a verse, amit az a ze
neszerző megzenésített, benne van 
a VI. osztályos könyvben: Az osztag 
dala... Megfogom tanítani a pionírja
inknak. Szemlér valami Brecht-szín- 
darabot fordít az Európa Kiadónak. 
Neki, úgy látszik, szabad külföldre 
dolgozni.”

Olyan káderlappal, m int az enyém, 
nem csoda, ha  rászorulok a neheztelő 
kedves sajnálatára:

„A lelkiállapotodat meg tudom érte
ni, de nem tudok veled egyetérteni... 
Azt ajánlom, hogy próbálj máshol elhe
lyezkedni. S hogy addig se unatkozz, 
én foglalkoztatlak. Nem is én, hanem 
a tasnádi kultúrház (ha kedved van 
hozzá). Csasztuska-szövegeket kellene

Ferenczy Júlia: Nyár

tetszett. Legfőbb dolog a következetes
ség. Kicsikém, ez a könyv nagyon jó 
időpontban került a kezembe. De talán 
jobb lett volna a tavaly tavasszal már 
elolvasnom...”

így, ha kissé megkésve is, Flaubert 
elültette lelkében az ördögöt. Néhány 
újabb levelét most már „a harag dik
tálja”. Nem fél kimondani, hogy: „Ilyen 
vagyok! Szeretek és gyűlölök egyszer
re”.

A kétes p a rti és különösen én -  aki 
előbb Bukarestben gyakornokoskod- 
tam  egy lapnál, majd központi (KISZ- 
bizottsági) u tasításra  állás nélkül m a
radtam  -  úgy néz ki, mind messzibb 
sodródtunk tőle. Megkísérel vigaszt 
és megnyugvást ta lá ln i az iskolai 
m unkában.

írni. Az anyagot én elküldöm. T.i. a 
kultúrház igazgatója volt tanárom, a 
múltkor megállított ezekkel a szavak
kal: -  Sokat várok tőled, most végezted 
az egyetemet...”

Ilyen ajánlatok! S ezek u tán  engem 
továbbra is türelm etlenség, elégedet
lenség m ert ébren ta rtan i. Ebből az 
élményből született egyik versem (a 
V irrasztás a virrasztókért) tanúsá
ga szerint a behunyt szemmel is to- 
vábbolvasókért, fal mellett támolyog
va ágyba-szédülőkért virrasztók, s a 
többiekért: „vallatóhóhérok / hisztéri
ás halandzsájától / s fények pupillát 
célzó pisztolyától / hallucináló félig- 
holtakért”.

De ez m ár egy más történet volna. 
M int ahogyan egy m ásik nagym am a

képe ötlik fel Gy.-nek a falusi esték 
fantáziátlanságát felpanaszoló levelé
ben.

„Kiolvastam félig egy könyvet, s mi
kor a rádió a gyermekmesét mondta, 
már eloltottuk a villanyt. Hiába, ez 
már így van falun. A tyúkokkal kelnek 
és a tyúkokkal fekszenek... Nagyma
mám most azt kérdezte, hogy mit tu
dok annyi mindent írni neked, mikor 
most jöttem el.”

Vajon an n ak  az öreg szem párnak 
a türelm éről írtam  volt le később, 
hogy bádogereszen szivárgó esővíz? 
Tíz bütykös ujja kevés volt ahhoz, 
hogy be tudja gombolni házi ruháját. 
A körteié kétfelől lecsorgott, am int 
beleharapott az övéire te s tá lt kis 
kerti Paradicsom gyümölcsébe, m iu
tán  m indent m egáldott s megszidott 
m ár...

Vajon csak utólag láttam , megszépít
ve, a levélbeli nagym am át ilyennek? 
M int ahogyan a rra  is csak a későbbi 
tudásom mal, tudatlanságom m al emlé
kezem vissza, m iszerint az én Derzsi- 
nagyanyám  nem csupán tanárnén is 
gesztusait és heves indulatait reagál
ta  le ham ar első kedvesemnek, ha
nem azt is, hogy Gy. a vesztesekhez 
tartozik. O volt az első, szelíd tükörké
pem. Az u tána  következők (szerencsé
re?) hajlam osak voltak rá, hogy felna
gyítsák hibáim at.

Egy havas hátú  pádon ülve fagga
tok valakit, aki meg se m ukkan, m in t
ha nem is hallaná. Akkor döbbenek 
rá  először igazán a felfoghatatlanra: a 
nők mások, m int mi!... Csónakba szál
úink, kalapom féloldalasán a szemem
be húzva, m int a harm incas években 
készült am erikai filmek úriem berei
nek vagy gengsztereinek. A lány ned
ves szempillái remegve követik unott 
evezőcsapásaimat. Lenyelt szem rehá
nyás; honnan az a csillogó fájdalom? 
Mi tö rtén t akkor vele s velem?...

Látok az erdőszélen egy kifordít
va le teríte tt kabátot. Fenyőtobozok, 
hangyabolyba hajított sajthéj, föld
be taposott kankalin . Sárga szirom- 
fancsikákkal a cipőm sarkán  bűn
tudat visz hazafelé. Ha nem kapok 
utánad, beesel egy gödörbe. Reme
gő bordákkal ki visz át...? Még fogal
mam sincs (honnan is lehetne) a túl
só partról.

Abban a m ásik életemben történik  
mindez? Nem vagyok felelős érte.

Vagy ellenkezőleg? Néha a meg nem 
tö rtén tekért is felelősek vagyunk?!

(folytatjuk)

— HELIKON---------------------
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Virágvasárnapi köszöntő
Terényi Edével újra az audiovizuális élmények erőterében
A régebbi élmények mai bizonyossá

gában, újabb és újabb élményígéreteket 
váltott valóra Terényi Ede orgonahang
versenye és grafikai kiállítása április 1- 
jén az Evangélikus templomban, illetve 
a Reményik Sándor Galériában.

Zenei alkotásai végig a transzcendens 
értékek harmóniájában közvetítették 
üzeneteiket, mind a hangszeres, mind 
az ének formájában. Az áhítat és a fen
séges érzelmek zenei metaforái váltakoz
tak a fájdalom és a bánat érzelmeivel, 
úgy, ahogyan azt a választott műfaj, a 
Stabat Mater gondolatvilága hivatott 
tükrözni.

A fohász után dr. Molnár Tünde or
gonaművésznő három mozzanatban -  a 
Messiaenesque és a Dialogues Mistiques 
részleteiből -, a barokk nyitányok szelle
mében előrevetítette az elkövetkezendő 
szakrális üzenet teljes hangulatskáláját 
és értékvilágát egyaránt. A változatos
ság, a kontrasztok, a sok szín és az egy
ség az Adagio, az Allegro deciso és az 
Andante mesto programjelöléseinek az 
indikációi jegyében zajlott.

Az orgona-ének koncert második ré
szében Stabat Materét mutatta be. A mű 
hét tétele: Mária álma, Elindult a szűz 
Mária, Siratlak szüntelen, Stabat Mater, 
Oh, Jézus, Mennyországnak királynéja, 
Consolare Domina-Hymnus. A szerző elő
re jelezte a műsorfüzetben, hogy ezúttal 
e 7 tétel közül „a latin szövegű Jacoppo 
di Todi sequencio a negyedik tételben 
szólal csak meg, előtte és utána különbö
ző forrásokból merített szövegrészietek
re írt tételek hangzanak el, amelyekben 
népdalidézetek és egyházi népénekek 
kapcsolódnak a Stabat Mater gondolat- 
világához. Úgy is mondhatnám, egy er
délyi, népi Stabat Mater gondolata öl
tött formát művemben.” Hozzátehetjük, 
hogy ebben a szerkezetben tételről té
telre megtaláljuk azt a kontraszthatást, 
amely az imádság hullámhosszán a mély
ből feltörő kiáltás és az alázattal megszó
laltatott könyörgés kettősségében való
sul meg. Például az indító tétel -  Mária 
álma — zenéje a következő szavakkal kez
dődik:

I. Mária álma
Jézus Krisztus édesanyja Szűz Mária
Elaludt a Kálvária hegyén közel

Betlehemhez
Hozzájött Jézus és így szólt:
Anyám, anyám, szép álmot álmottál?
Nem fiam -  feleié -  nagyon rosszat

álmottam
Elaluttam és álmomban láttalak

elfogva egy kertbe’

és következik utána a Bibliából jól is
mert Kálvária-epizód életre keltése egé
szen a krisztusi válaszig.

Anyám, anyám, szeretőjó édesanyám 
a te álmod igaz

Aki ezt az álmot lelkében őrzi,

az nem fog hirtelen halállal meghalni 
és a mennyekbe fog jutni 
és együtt örvendezhet a kórusi

angyalokkal örökké, Ámen.

Az említett Jacoppo di Todi himnu
szát a második tétel Elindult a szűz Má
ria és a harmadik tétel Siratlak szünte
len élményanyaga előzi meg. Különösen 
ez utóbbi, a bachi János passió alt áriájá
nak hangulatvilágára emlékeztető moz
zanat emeli ki Terényi Stabat Materének 
asszociatíve emlékeztető gazdagságát. 
Miként Gadamer hermeneutikája sugall
ja, a zenei kultúrák horizont-összevoná
sa csúcsosodik ki a negyedik tétel him
nuszidézetében is, amely a reneszánsztól 
napjainkig a non nova séd nőve művészi
alkotói elvét követve alakítja ki és tolmá
csolja az idézett ünnepkörhöz fűződő ze
nei vallomását:

Kútja égi szeretetnek, 
engedd érzenem sebednek 
mérgét: hadd sírjak veled’

A hetedik tétel egészében a Consolare 
Domina latin eredetijét mutatja hat és öt 
szótagos verssorok váltakozásában.

A mű Domokos Pál Péter tiszteletére 
íródott. Ősbemutatója 1990-ben volt Bu
dapesten, a szerző nagy örömére, még
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a nagy folklórtudós életében és jelenlé
tében.

A Sequentia Paschalis nagysikerű el
hangzása után nyílt meg a La Divina 
Commedia című grafikai kiállítás. 
Terényi Ede 25 színes grafikával há
rom „tételben” (7+9+9) illusztrálta a dan
tei nagy utazás állomásait Infernótói 
Purgatorión keresztül a Paradisóig. A zö
mükben elvont szerkesztésű kompozíciók 
fő motívumai -  a kör és a kör sugárzó su
garai, valamint megfelelő színárnyala
tokkal való kitöltései — a vizuális hatás 
érzelmi reakcióit eleven élménnyé avat
ták. Például az Inferno ciklus hét grafi
kájából A pokol kapuja a Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate! (Ki itt belépsz, 
hagyj fel minden reménnyel) jeligéjét, 
avagy a Francesca da Rimini illusztráci
ója az ötödik énekből a dolce stíl nuovo 
szellemi elméletének dantei interpre
tációját -  al cor gentil ratto s’apprende 
(a szerelem csak a nemes lelkű embert 
gyújtja fel, kelti életre). Ugyanakkor a 
Paradisó 24. és 25. képe, Az aranylépcső 
és a Visszatekintés a csillagokból szinte 
misztikus erővel válik a kiállítás betető
zésévé.

Az őszinte elismerés hangján szólunk 
Molnár Tünde kiváló orgonaművészeté
ről. Mint a mester doktorandusa, szó 
szerint minden Terényi-orgonaműnek 
nemcsak avatott ismerője, hanem kiváló 
megszólaltatója is. Ezúttal az összes mű
vekből adott elő számunkra részleteket 
a két, már jelzett ciklusból.

Az énekszólamok szólistái, Iordache 
Beatrice -  szoprán és Madaras Ildikó — 
mezzoszoprán, mélységes átéléssel és a 
műben rejlő esztétikai-transzcendens ér
tékek érzékivé tételével nyújtottak mara
dandó esztétikai élményt a hallgatóság 
számára. Grigore Pop, az ütőhangszerek 
művésze, kíséretével tette szervessé az 
orgonán és énekhangon elhangzó zenei 
élményt.

Kellemes meglepetéssel szolgált Essig 
József videó-projekciója, amely a temp
lom szentélyében felnagyítva vetítette 
elénk a kóruson zajló zenei előadást. Ez
úttal nemcsak hallottuk, de láttuk is a 
zenei élmény templomi megszületését.

Essig Klára, dr. Alexandra Rus és dr. 
Józsa István bevezető szavai után a szer
ző a rá annyira jellemző ludikus hangvé
telben szólt képeiről, és „szívesen látta 
közönségét a pokolban” a művek szemlé
letével egybekötött agapéra.

Ezek a napok számos kulturális ese
ményben gazdag napjai voltak a kolozs
vári művelődési életnek, egyebek között 
már javában zajlott a Modern Kolozsvár 
fesztiválja is, mégis a Terényi-műveket 
magáénak valló kolozsvári közönség 
szép számban és nagy érdeklődéssel vett 
részt ezen az audiovizuális zenei-gra
fikai eseményen. És meggyőződésünk, 
hogy nem csalódott benne, hiszen eszté
tikai elvárásait termékenyen elégíthet
te ki a felkínált audiovizuális élmények 
gazdagságában.

Kolozsvár, 2007 áprilisában

v



HELIKON

‘K Ó 'D 'EX-

Á lom leírások
„I Musici di Cremona”
„I Musici di Cremona” — ilyen néven ismerik 

világszerte a híres együttest. Kizárólag félig elfelej
tett preklasszikusokat ásnak elő, Cavallit, Corellit, 
Porporát -  Albinonit, Bononcinit és azokat játsszák. 
Műsorfüzeteik számot adnak a tizenkét csodála
tos hangszerró'l, amelyek mindegyike vagyont ér: 
Stradivariuszok, Amatik, háromszáz éves brácsák, 
csellók, nagybőgők, mindegyik „születési bizonyít
vánnyal”, fényképpel hitelesítve. Eddigi tulajdonosa
ik listája, régi árverések egykorú katalógusai: kom
mersz dicsérő himnuszok arról, hogy „már akkor” e 
cremonai remeklések milyen mesés árakon cseréltek 
gazdát.

Kinek jutna eszébe — kinek az agya-tőgyéből lehet 
kifejteni ezt az oltári-vagány ötletet?! Csak ilyen hét- 
szer-dörzsölteknek sikerülhet: a betörőbanda szem
fényvesztő huszárcsínnyel, a repülőtéren. Kicseréli a 
tokokat és elrabolja a hangszertárat.

Elképzelhető, micsoda halálravált képpel nyito- 
gatták a muzsikusok és meredtek az ugyanolyan, de 
üres, idegen tokokra.

A szerencsétlen párizsi koncert, „kölcsön”-hangsze- 
reken. A kirabolt művészek iránti országos részvét 
enyhíti a kudarcot. Az újságlepedők első oldalán AZ 
ÉVSZÁZAD LEGLÁTVÁNYOSABB RABLÁSA; ki
tűzött „vérdíjak”, nemzetközi rendőrhajsza a betörők 
kézrekerítésére, de ahogy az már de rigueur lenni szo
kott — sehol semmi nyom.

Az őrületesen sikeres buli után a banda második 
mesterfogása: GUNANARANDUNGE hátsó-poliné
ziai szigetre menekítik a hangszertárat (ki sejtené, 
hogy ott van?). De nincs az a siker, aminek ne lenne 
hátulütője. Az üres szigeten tizenkét bennszülött lé
zeng; „lányok”, „bár” nuku, „félkarú bandita” nuku, 
„kaja, pia” nuku, szórakozni nem lehet.

Most malmozzanak a hüvelykujjukkal? Meddig?
A pízanglevelekkel elálcázott ócska biplán gépalkat

részei eltünedeznek, szétmásznak. A tizenkét hang
szert eladni lehetetlen, az árverési szakértők mindent 
tudnának róluk és azonnal felismernék: a körözésre 
a szörfölő milliók felfigyeltek -  a hangszerek leírása 
fényképestül rajta van a világhálón.

A bandavezér (nyugdíjas pilóta és zenebolond, aki
nek a Nagy Kaland az ötlete volt) rádöbben, hogy a 
hangszereket játszani kell, máskülönben az állásban 
berekednek -  tönkremennek. A nagy kaland kétség- 
beesett utógondolata: elrabolják az „I MUSICI Dl 
CREMONA” koncertmesterét és egész nap fűrészelte
tik vele a csodahegedűket.

Az idős úr nehezen bírja a 18 órás robotot, már 
teljes repertoárját hetvenhétszer végigjátszotta és 
sírva panaszolja, hogy csellózni, nagybőgőzni ha 
megnyúzzák se tud. Nincs más hátra: odarabolják 
GUNÄNARANDUNGE szigetére az egész illusztris 
együttest és attól kezdve mind a tizenkettő nyírettyűzi
-  ki-ki a maga hangszerén: Cavallit, Corellit, Porporát
-  Bononcinit, Albinonit...

Végkifejlet:
preklasszikusok dögivei, hangverseny hangverseny 

után, rogyásig-szakadásig a trópusokon, a békés-har- 
sányan rikácsoló, paradicsomi dzsungelben (óriás, röp
ködő bőgőmajmokkal tele) „Mennyei Hangok” az erre- 
arra lustálkodó, unottan ásítozó rablóbanda előtt.

HATÁR GYŐZŐ
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KODÁLY 125.
Kodály-IDŐ - Kodály-HANG

„Mindenkor idejük van 
a zsoltároknak.”

Mindenkor ideje van a művé
szet zsoltár-hangjának, az imád
ságnak, a FOHÁSZNAK. Vad kor
szakokban hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni erről. És mindig van
nak vad korszakok, itt süvítenek 
körülöttünk, elfelejtettünk -  mi 
művészek is! -  imádkozni. Ez 
lenne a korszak hangja? Ez lett 
volna a 20. század indításának 
„barbaro-hangja”? Akkor nem író
dott volna meg Stravinsky Zsoltár- 
szimfóniáin, nem idézte volna föl 
Alban Berg Bach egyik csodálatos 
korálját a Hegedűversenyében, 
Bartók nem írta volna két utolsó 
műve — a 3. Zongoraverseny és a 
Mélyhegedűsverseny műve lassú 
tétele elejére: Adagio religioso -  
és nem született volna meg Ko
dály Psalmus Hungaricusa. És 
még annyi más mű, amelyben 
túlléptünk a „napi kocsmán” (Jó
zsef Áttila szavával), hogy kinyíl
hassunk a végtelen ERŐ befoga
dására.

A korszak hívószava kötelezi a 
kor emberét, a művészet kétszere
sen is. Valósággal béklyóba fogja, 
amiből nem szabadulhat, és nem 
is érdemes kitörnie belőle. A kor 
hangja parancsszó: lehet szolga
ian alája kerülni és lehet föléje 
kerekedni. Kodály egyike azok
nak, akik képesek voltak korok 
fölé magasodni. Mi csak azokat 
látjuk-halljuk, akik kiemelked
tek, de bizony a napi küzdelem
ben sok nagyra érdemes művész 
pusztul bele a küzdelembe. Nem 
érti vagy nem akarja érteni ko
ra hangját, eltájolódik és ment
hetetlenül belevész a művészetet 
fenyegető örvénylésbe. Meghalla
ni, megérteni, felmutatni a kor 
hangját úgy, hogy egyben a kor 
fölé emelkedve messzibbre is lát 
és láttat — csak kevés művésznek 
adatik meg. Kulcskérdés minden 
kor minden művésze és embere 
számára: meghallani a kor hívó 
szavát. Ez élet-halál kérdése, de 
teljesíteni is tudni a parancsot — 
embert próbáló feladat. Ha ehhez 
még egyéni hang, sajátos egyéni 
szellemiség is társul, akkor az 
összhang teljes lehet. Ez az össz
hang jellemzi Kodály életét, élet
művét: időben és a helynek meg
felelően akcionálni úgyszintén 
sajátja pályájának.

Száz évvel ezelőtt a Magyar 
népdalok előszavában már így fo
galmaz Kodály: „Találnának bár 
népünk lelkének ezek a sokszor 
őseredeti megnyilatkozásai fele 
annyi szeretetre, mint amennyit 
érdemelnek. Eltart még soká,

míg elfoglalják az őket megillető 
helyet házi és nyilvános zenei éle
tünkben. A magyar társadalom 
túlnyomó része még nem elég ma
gyar, már nem elég naiv és még 
nem elég művelt arra, hogy ezek 
a dalok közelebb férkőzzenek a szí
véhez.” A kor parancsa a népdal- 
gyűjtés és a népzene beemelése a 
teljes kultúréletbe, a mindennap
ok világába, hogy a szürkeség
be, a rohanásba, az érdekhajszá
ba bevigye a lélek fohászát az 
emberi lét és ÉN magasabb vilá
gainak megismerése felé. A 20 
magyar népdal közreadása jelzi 
a felismerés idejét és mikéntjét; 
önmagában korszakot nyit, a ma
gyar népzene felfedezésének száz 
évét. De a kor hangjához még ki 
kell teljesednie a művész egyéni 
hangjának is. Stravinsky a Tűz- 
madárra\ elindítja a Stravinsky- 
időt, (1909), Bartók az Allegro 
barbárával 1911-ben indítja a Bar- 
tók-időt, Kodály csak az 1923-as 
Psalmus Hungaricusával lép be 
saját alkotó-idejébe. Érdekes do
log végigkövetni a szerzők alko
tó-idejét a kezdés pillanatától a 
— rendszerint 20-25 év alatt el
használt -  energiakészlet utolsó 
pillanataiig. Stravinsky többször 
újra indít alkotó-időket: az orosz 
periódust a neoklasszikus, majd 
a dodekafon Stravinsky-idő kö
veti. Bartók folyamatosan alkot 
haláláig, bő harminc évre terjed 
a Bartók-idő. A Kodály-idő zenei 
szakasza, a nagy Kodály-művek 
ideje a húszas évektől a negyve
nes évek végéig húzódik. A fel
fénylő alkotóperiódus egyben a 
szerzőre jellemző hang megtalálá
sával kezdődik. (A címek rendkí
vül pontosan jelzik a kezdeteket: 
tűzmadár, barbaro, psalmus.) Ko
dály a régi prédikátorok hangján 
szólal meg: hittérítő gesztusok, 
a nemes gondolatért fellobbanó 
indulat szenvedélye, a kitörések 
és nagy nyugodt szemlélődések 
váltakozása jellemzi. És az örök 
igazságkeresés. 1927-ben írja Ko
dály: „Nem elég átrobogni a fa
lun. Be kell lépni a kapun, körül
nézni a házakban: ott is emberek 
laknak. Sokszor égbekiáltó tes
ti-lelki nyomorúságban (erről is 
mi tehetünk), és mégis mennyit 
tanulhatunk tőlük. Még zenét 
is. Sőt: a mi zenénket, ami a mi
énk lehet és lennie kell, ha nem 
akarunk idegenek szellemi rab
szolgái lenni -  csakis tőlük tanul
hatjuk. / „Werfel „Paulus”-ában 
mondja egy fiatal héber: „Csak az 
idegen a szép!” „És pár év múlva 
elpusztult Jeruzsálem.”
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Családtagjai, barátai, pályatársai 
és tisztelői vettek végső' búcsút Méhes 
György írótól, műfordítótól április 20- 
án Budapesten, a Farkasréti temetó'ben. 
Beszédet mondott: Kalász Márton, a Ma
gyar írószövetség elnöke, Bogyay Kata
lin, a kulturális szaktárca államtitkára, 
Orbán János Dénes, az Erdélyi Magyar 
írók Ligájának elnöke, Kányádi Sándor 
és Szőcs Géza. Az írót Tőkés László re
formátus püspök búcsúztatta a refor
mátus egyház szertartása szerint. A te
metésen több százan búcsúztak Méhes 
Györgytől, köztük több fiatal erdélyi 
költő, valamint számos közéleti szemé
lyiség, mások mellett Csoóri Sándor író, 
Jordán Tamás, a Nemzeti Színház igaz
gatója, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és 
Lezsák Sándor fideszes képviselő.

Orosz nyelvű Balassi-verseskötet je
lent meg az Orosz Tudományos Akadé
mia Nauka kiadójának rendkívül ran
gos Irodalmi emlékek címú sorozatában.

Ez a legelső olyan idegen nyelven (sőt, vi
lágnyelven) kiadott modern fordításkö
tet, amelyben a teljes Balassi költői élet
mű napvilágot látott.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör április 23.-i ülésén, a Café Bulgakov 
Irodalmi Szalonjában mutatták be Sütő 
Csaba András Szent és érthetetlen, vala
mint Szalai Zsolt Sörülökazerkélyen című 
verseskötetét. A szerzőkkel Bürüs János 
Botond és Király Zoltán beszélgetett.

Lövétei Lázár László kapta a Tehet
séges Magyarországért Alapítvány szép- 
irodalmi pályázatának első díját -  kö
zölte az alapítvány kuratóriumának 
elnöke. Kállai Gábor elmondta: az erdé
lyi író Arany János munkásságáról szó
ló esszéjéért részesült az elismerésben. 
A második helyezett Csiszár Mónika, a 
harmadik Benedek Szabolcs lett.

A  Látó Irodalmi Színpadán, a maros
vásárhelyi Bernády Házban, 2007. áp
rilis 28-án, a Látó szerkesztői és meg
hívottjaik Dsida Jenőre emlékeztek, a

költő születésének századik évfordulója 
alkalmából.

Költészetnapi felolvasáson vettek 
részt április 11-én a Bulgakov Kávé
házban, az Erdélyi Magyar írók Ligá
jának tagjai. Verseiből felolvasott: Ba
lázs Imre József, Bréda Ferenc, Farkas 
Wellmann Endre, Gáli Attila, Karácso
nyi Zsolt, Király László, Király Zoltán, 
László Noémi, Márkus András, Márkus- 
Barbarossa János, Molnos Lajos, Orbán 
János Dénes, Papp Attila Zsolt és Szán
tai János.

A  XIV. Budapesti Nemzetközi Könyv- 
fesztivál április 15-i zárónapján átadták 
az Év kiadója és az Év kereskedője díja
kat, amelyeket a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése tagjai tit
kos szavazás alapján ítélnek oda. Idén 
az Év kiadója az Európa Könyvkiadó 
lett, az Év Kereskedője címet a Lihri 
Kft. érdemelte ki.

Igazság
Az igazság... Liviu Rebreanu aforiz

májának folytatását rejtik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. Az aforizma folytatásának első' ré

sze. 15. Kilátásba helyez. 16. Gyorsan 
párolog. 18. Pecunia non ..., a pénz
nek nincs szaga. 19. Nagy kazah tó
val kapcsolatos. 20. Bezörgő! 21. Zár 
is lehet belőle! 23. Arany, franciául.
24. Hiszekegy. 25. Pubban mérik! 26. 
Ésszel felfog. 28. Nagyon megöregedő. 
30. Áruba bocsát. 31. Éles hangon kiál- 
tozik. 33. Véna jelzője lehet. 34. Olasz 
város. 35. Fed, borít. 37. ... gros, nagy
bani (kerskedés). 38. Erika beceneve. 
39. Bevágta! 40. Nemesfém. 42. La ..., 
argentin város. 44. Költői mutatószó.
46. Egy csendes dakota! 47. Nádszá
lak! 48. Angol író (Thomas). 50. Híres, 
közismert. 52. Páholó. 54. Olvad a tó 
jege. 55. Tetszetős külső. 56. Nabokov 
regénye. 58. Obszervatórium is lehet 
belőle! 59. Zenei stílus. 60. Iszlám val
lástudós. 61. Kálium és szén vegyjele. 
63. Bent kiég! 64. Kiel centruma! 65. 
Magyar város lakója. 66. Titkon figye
lő. 68. Indítószemély (sportban). 70. 
Süteményféle.

FÜGGŐLEGES
2. Házőrző. 3. Minőségellenőrző 

osztály, röviden. 4. Piaci mérték. 5. 
Szegény, mint a templom ... (szólás).
6. Mező. 7. Éter. 8. Táncos, koreográ
fus (László) 9. Bolti alkalmazott. 10. 
Vénusz lelőhelye. 11. Római 1051. 
12. Betilt! 13. Sziklaüreg. 14. Utasí
tás végrehajtásának megtagadása. 
17. Az aforizma folytatásának máso
dik, befejező része. 19. Nemesgáz. 22. 
Dalbetét. 24. Énekesnő (Mariah).
25. Aladár beceneve. 27. Az elhí
zás jele. 29. Kínai hosszmérték. 30. 
Könyvkiadó. 32. ...-party, k rti mu
latság (angol). 34. Hatalmában tart.
36. Hangkazetta márkája. 38. In
nen máshová. 41. Beintő! 42. Indi
ai kaszt. 43. Idegen elköszönés. 45. 
Mese, mese, ... 47. Idegen női név. 
49. Gábor beceneve. 51. ... Appia, ró
mai út. 52. Modugno örökzöld sláge
re. 53. Fél tíz! 56. Kumisz készül be
lőle. 57. Kipling szürke farkasa. 60. 
A király halála. 62. Rovar testrésze. 
65. Olasz hármas. 66. Lantán és nit
rogén vegyjele. 67. Kisebb fiútestvér. 
69. Rangjelző szócska. 70. Kicsinyítő 
képző. 71. Sárgulni kezd!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 8. szá
mában közölt Far
kasok című rejtvény 
megfejtése: Aki far
kasok közé keveredik, 
megtanul üvölteni.
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