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A HŰSÉG KARÁCSONYFÁJA

Kezdetben a magasságból gyertyák 
hulltak. Mint a hópelyhek, mint a zúz
mara, mint a díszek, vagyis mint a 
gyertyák. Aztán északifény-darabok 
ereszkedtek alá. Mint a múlt, mint a 
hajnali köd, mint a mesék, vagyis mint 
az északifény-darabok. Aztán perecek 
ereszkedtek alá. Mint a szaloncukorpa
pír, mint a simogatás, mint az illattal el
borító gyöngédség, vagyis mint a perec. 
Aztán taposóaknák következtek. Mint a 
jégfedelű szilánkok fészkei, mint a gyúj
tógránát, mint a rémület, vagyis mint a 
taposóaknák. Rendre borították be a fe
nyőket. Hol dísszel, hol rémülettel, hol 
a világból vett valósággal, vagyis a feny
veseket. A kenyerek macskakórusára, a 
gyertyák melegségére, az ünnep ígére
tére ugyancsak emberi redőnyeiből az 
ismeretlennek következett a jajdefáj. A 
krampuszok hórája, a rohamrendőrség 
keresztespók-osztagai, fekete trikós kro
kodilkórusa. A világot ünnep idején is 
megszállva tartja  valami, emlékarányok 
vámpírjai, a janicsárok Heródes-kórusa. 
Ám legfelül a gyertyák örök trapézmutat
ványa tetején a gúlák gúlája homlokzata 
alól csak süt, lüktetve a fény a rombolást 
legyó'ző teremtés fénye, a halált legyó'zó' 
születés fénye, valami közel-keleti istálló
ból, valami közel-keleti Indiából, valami 
közelkeleti közelből a rémület ellenében. 
Emlékezz a megtartható emberi jelenre, 
a megtartható gyertyákra, a m egtartha
tó békességre, a megtartható legmaga
sabb hegyekre, ahol a teremtés teljesít
ményei már letörölhetetlenek. Emlékezz 
karácsonyaidra, a megtervezhető jövőre, 
emlékezz megszenvedett igazságodra sa
já t fenyveseid pálmafásaid, oázisaid al
ján. Oda terít mindent az Úr.



HELIKON
SZŐCS ISTVÁN

N ézőpont az angyal érkezéséhez
Egy az igazság: nézni kell,
Végig, mindvégig nézni kell 
És telni, nőni, nyúlakodni, érni 
És többé lenni tenmagadnál,
Egésszé lenni a nagy Pillanatra,
Mikor felpattan benned a Valóság 
És kiviláglik, hogy mi vagy*
Néhány nappal a második világhá

ború hivatalos vége előtt, egy közép
németországi város sorsára hagyott 
katonai repülőterének épületeiben tal
lóztunk, néhányan, néhány százan, 
„külföldi vendégmunkások” (auslander 
Fremdarbeiter) és felszabadult vendég
hadifoglyok, egy-egy inget, csizmát, ol
lót emelve ki a kusza, kósza zűrzavar
ból, mindezek mellé egy kis karcsú fekete 
könyvet is a batyumba dugtam, mert az 
volt a címe, hogy Wir, furchtlosen, vagyis: 
Mi, félelemnélküliek. Nagyon érdekelt, 
mert akkor már több mint fél éve, amióta 
az első légitámadást átéltem, tökéletes fé
lelem nélkül éltem, kívülálló számára tel
jesen érthetetlen módon, és ez az állapot 
még néhány évig eltartott, pontosan ad
dig, amíg megszűntem „templomba járó 
ifjúnak lenni”.

Ezt a mentességet minden félelemér
zettől ugyanis a vallásosságomnak tulaj
donítottam. Annyira erős volt bennem a 
vallásos érzés, hogy pl. egy évvel ezelőtt 
amikor véletlenül loptam egy kanalat egy 
étkezde asztaláról, ez akkora bűntudatot 
támasztott bennem, hogy néhány órával 
később kidobtam a vonat ablakán.

Annál nagyobb volt elképedésem, ami
kor a kis finom fekete kötetben ezt olvas
tam: azért távoztathatjuk el magunktól 
a félelmet, mert a keresztény Isten meg
halt! Szabadon tárul fel előttünk a végte
len szemhatár, kis hajónk bátran bonthat 
vitorlát, rettegnünk többé nincs mitől, 
minden szabad, amit jónak látunk!... Már
mint a magunk számára. A filozófus** 
nevét azelőtt is, már gyerekkorunkban is 
gyakran hallottam révézetes áhítattal ki
ejteni, s ezért, ha nem éppen félelem nél
küli korszakomban lettem volna, nagy 
zavar fogott volna el; így is csakhamar el
cseréltem egy vászon munkanadrágra.

Mégis utolért később a hitehagyottság, 
de csak a hivatalos vallásossággal szem
ben, és nem is mertem többet úrvacso
rát venni, mert „aki méltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik magának”... 
És lassan-lassan visszatért belém a gyer
mekkori félelem, mindentől... A vallásta
nárom pedig úgy értelmezte ezt az érett
ségi előtti pálfordulást, hogy valószínűleg 
kezdek kommunista lenni.

Akkoriban azonban a rádió még nem
csak propaganda- és reklámeszköz volt 
teljesen (csak később következett be az 
az állapot, amit egy tanárom így jelleme
zett: Rádió? Vagy oroszul beszélnek, vagy 
arabul énekelnek!), és házhoz hozta Is
tent. Nem az istentiszteletek közvetítésé
re gondolok, azok rendre el is maradtak, 
hanem a hétvégi klasszikus zenei műso
rokra (amelyek viszont később maradtak 
el). Ezek tökéletesen pótolták nálam a val
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lásos elmélkedéseket, és mai napig is leg
inkább ezek pótolják; ahogy a költő írja:

Egy pillantás az emberarc mögé
Egy dobbanás az emberszíven át...
Ember, a szépség a hazád!
Te nem lehetsz az ördögé.
Csak egy pillantás, befelé, magadra,
Ahol e percben búg a végtelen,
Még egy szívdobbanás, és megjelen
Lelked vásznán a boldog Isten arca.

(Mozart, hegedűverseny)
Azóta ez a zene is, A Nagy Európai Ze

ne is kezd kiszorulni a Pusztába, az ünne
pek is végképp vásári parádékká váltak, 
a zarándoklatok is. Viszont, hogy az Is
ten mégsem lehet halott, azt az bizonyít
ja, hogy egyre ízléstelenebbül üldözik; ha 
a lényegéhez nem is tudnak elérni, leg
alább arcát, az Isten-arcot igyekeznek el
rútítani.

Évtizedek óta, egyre gyarapodva és hí
gulva jelennek meg az újra és újra Krisz
tus-arcot kikaparni és bemeszelni akaró 
„regényes” egyháztörténetek, fújtató fi
lozófiák, olcsó „erkölcstörténeti” felfede
zések és leleplezések -  miközben össze
keverik a teológiai dogmát a költészet 
és a filozófia Isten-eszméjével, történe
ti adatok hiányával, a vallásos érzést az 
egyháztörténettel, a lételméletet a misz
tériumvallásokkal, azokat pedig a népi 
vallásossággal...

És ha a vallási élmény és a teológia, a 
tudomány és a hit közt volt is mindig el
lentmondás, most a Szép új világok Krisz
tus-kritikájában csakis ellentmondások 
vannak. Mint az egyszeri diák vizsgafe
leletében:

HOMÉROSZRÓL NEM LEHET TUD
NI, HOGY ÉLT-E VAGY SEM, CSAK AZ 
AZ EGY BIZTOS, HOGY VAK VOLT.

Egy kiváló, és érdemekkel ékes nyu
gati szerzőnél olvasom, hogy a történel
mi adatok hiánya bizonyíték arra, hogy 
Krisztus nem élt, a hagyományok mind 
későbbiek (vagy korábbiak?), az egész 
egy naiv szemfényvesztés; egy nagy tu
dós nyelvész még azt is kimondta, hogy 
Krisztus egy gomba volt, amelynek fo
gyasztása látomásokat, hallucinációkat 
okozott, és ennek következményei az 
Apostolok Cselekedetei. És ugyanakkor 
beható elemzéssel kimutatják, hogy Jé
zus Krisztus műveletlen, gyenge jellemű, 
zavaros fejű hippi volt, minden egyes ki
jelentése ellentmond minden egyes kije
lentésének, a tanítványok pedig, sóher 
halászok és elcsapott piaci vámszedők, 
ugyancsak egy primitív hippi banda, az
zal együtt, persze, hogy ők sem léteztek; 
legfennebb csak Júdás, akinek legalább 
könyvelői képzettsége, eszmehűsége és 
lelkiismerete volt; ezért kellett elbuknia; 
tehát Kár volt sírni Jeruzsálemben, in
kább Sodorna önkéntes rózsáinak illatá
ban illik gyönyörködni...

O porig megalázott Jézusunk,
Hát itt a porban, itt találkozunk!
0  be mienk vagy! Most rád ismerek:
Leroskadt Isten, roskadt emberek.

Ó emberebb te minden embereknél, 
Vérünk és húsunk, emberfia, testvér! 
Verejtékünk hordod és vérhullásunk:
0  hogy szeretünk -  ó hogy megalázunk! 
Patkók alatt és korbácsok alatt 
Arccal csókolod a véres sarat,
Lába elé terülsz a csőcseléknek,
Föl sem nézhetsz már arcába az égnek.

Nem tűrjük el, hogy föntebb légy minálunk, 
A magunk szennyes szintjére cibálunk.
*

Hadd idézzek egy műtörténészt.*** „A 
művészettudomány már rég megállapítot
ta, hogy Leonardo vajmi keveset fejezett 
be művei közül, sok a félbehagyott mun
ka. A kortársak közül ezt többen rosszal- 
lották, gúnyolták érte a mestert, és a mű
vész hibájának rótták fel. Ezt Vasari is 
érzékeli, és keresi az okát: „De voltakép
pen elhihetjük, hogy nagyszerű, magasz
tos lelke túlontúl nagyra tört, ezért ütkö
zött akadályokba, s mivel mindig azon 
igyekezett, hogy a nagyszerűséget nagy- 
szerűséggel, a tökéletességet tökéletes
séggel tetézze, amint Petrarcánk mondja, 
a művet késleltette a vágy. Milánóban a 
Santa Maria déllé Grazie kolostor Domon
kos-rendi szerzeteseinek megfestette az 
utolsó vacsorát; a kép gyönyörű és csodá
latos; a mester emelkedetten fenségesnek 
és szépnek tüntette fel az apostolok arcát, 
de Krisztusét nem fejezte be, mert úgy 
vélte, nem tudná olyan mennyei, isteni vo
násokkal felruházni, amilyeneket Krisz
tus ábrázolása megkövetel... ilyen arcot 
nem akar keresni a földön, és nem is tud 
kigondolni, úgy véli, hogy képzeletében 
nem tudja megalkotni azt a szépséget és 
mennyei kecsességet, amilyen a megteste
sült istenség arca kell hogy legyen.”

A festészet eljutott a Határig, a 15. és 
16. században, de a zene a 18. és 19. szá
zadban, utóbbi első felében mégis diadal
masan túllépte ezt a Határt. És a költé
szet mind a mai napig ösvényeket tör, 
keresztül a Határok sáncain annak elle
nére, hogy tudja:

Hogy élhetnék szívemen ütve át 
A Rejtelemmel:
Meghal, mondja az írás, ki az Urat 
Meglátja földi szemmel.

és ezért földöntúli szem adatott a költő
nek, hogy a Szent Családdal mint faluja- 
beliekkel találkozhassék:

Járom a szőlőt, amerre a bönge 
Kakukkfüves lankája elgyűrűz,
És a dűlőben szembejön a Szűz. 
Körüldongják tücsöknyi angyalok,
Kapa a vállán, fején tarka kendő,
És kék szeméből a Megszületendő 
Csillaga mosolyog.

*A versidézetek Sík Sándor költeményei
ből valók.

**F. W. Nietzsche 1878-1887 között írta 
ilyen tárgyú tanulmányait.

***Imre Mihály: Az ember világgá tágul 
és egyéniséggé sűrűsödik, Debreceni Disputa, 
2007. 7-8.





m u tasd , m u ta sd  meg, hogy am íg  
ereidben  vér vánszorog, 
idegeiden  fá jda lom , 
nem hagyod, a zértsem  h agyod  
az ezerfe jű  g y a lá za to t  
sér te tlen  trón o ln i a rom 
halm azon , m elyet ép íte tt...

S z i lá g y i  D o m o k o s  (1 9 38-1976)

JANUÁR
1 K ED D Ú jé v
2 SZERDA Á bel, Á kos
3 CSÜTÖ RTÖ K B enjám in
4  P É N T E K A ngela , Éva
5 SZOM BAT Sim eon, Á rpád
6 VASARNAP Gáspár, Menyhért, 

B old izsár

7 HÉTFŐ A ttila , E te le
8 K ED D Szörény, Gyöngyvér
9 SZERDA M arcell

10 CSÜTÖ RTÖ K M elán ia , V ilm os
11 PÉ N T E K Á gota, B a ltazár
12 SZOM BAT E rnő
13 VASÁRNAP Veronika, Veronka

14 H ÉTFŐ Bódog, E döm ér
15 KEDD Loránd, A urél
16 SZERDA G u sztáv
17 C SÜTÖ RTÖ K A ntal, A n tón ia
18 P É N T E K P iroska
19 SZOM BAT Sára
20 VASÁRNAP Sebestyén, Fábián

21 H ÉTFŐ Á gn es
22 KEDD V ince, A lfonz
23 SZERDA Zelm a
24  CSÜTÖ RTÖ K Erik, T im ót
25 P É N T E K P ál, S au l
26 SZOM BAT V anda, P a u la
27 VASÁRNAP A n gelik a , Zsolt

28  H ÉTFŐ K ároly, M an assé
29  K ED D A dél, E ta , E m őke
30 SZERDA N oém i, G ellért
31 C SÜTÖ RTÖ K M arcella

FEBRUÁR
1 P É N T E K Ignác, E fraim
2 SZOM BAT K arolina, Apor
3 VASÁRNAP B alázs, N im ród

4 H ÉTFŐ A ndrea, J an k a
5 K ED D Á gota, R ichard
6 SZERDA D orottya, D óra
7 C SÜTÖ RTÖ K Tódor, Róm eó
8 P É N T E K A ranka
9 SZOM BAT A pollónia, A bigél

10 VASÁRNAP E lvira

11 H ÉTFŐ Dezső', A dolf
12 K ED D Lídia, L illa , L ivit
13 SZERDA E lla , F ru zsin a
14 CSÜTÖ RTÖ K B álin t
15 P É N T E K K olos, G eorgina
16 SZOM BAT Ju lia n n a , C silla
17 VASÁRNAP Á lm os, D onát

18 H ÉTFŐ Konrád, Berdanetl
19 K ED D Z su zsan n a
20  SZERDA A ladár, Z elinda
21 C SÜTÖ RTÖ K E leonóra
22  P É N T E K G erzson
23 SZOM BAT S zem ere, A lfréd
24 VASÁRNAP
25  H ÉTFŐ M átyás
26 KEDD G éza
27 SZERDA D én es, E d in a
28 C SÜTÖ RTÖ K Á kos
29 P É N T E K E lem ér

JÚLIUS
1 K ED D Renáta, Annamária
2 SZER D A Ottó
3 CSÜ TÖ R TÖ K K ornél, Som a
4 P É N T E K B erta
5 SZOM BAT E m ese, Sarolta
6 VASÁRNAP É zsa iá s, M elitta

7 H ÉT FŐ D onát
8  K ED D Teréz, E llák
9 SZER D A R uth, V era

10 CSÜ TÖ R TÖ K A m ália , M elina
11 P É N T E K L illa , N óra
12 SZOM BAT Izabella
13 VASÁRNAP J en ő

14 H ÉT FŐ Örs, U lrik
15 K ED D Ö rkény, Leonóra
16 SZ E R D A E nikő, R uth
17 CSÜ TÖ R TÖ K E lek
18 P É N T E K F rigyes, C ecília
19 SZOM BAT E m ília , A lfréd
20 VASÁRNAP Illés , É liá s

21 H ÉTFŐ Dániel, Léna, Helén
22  K ED D M ária-M agdolna
23  SZER D A L enke
24  CSÜ TÖ R TÖ K K inga, K risztin a
25  P É N T E K Jákob
26 SZOM BAT A nna, P anna
27 VASÁRNAP O lga, Györk

28  H ÉTFŐ Szabolcs, Ince, Ata
29  K ED D M árta, B ea
30  SZER D A Ju d it, Ju tta ,
31 CSÜTÖ RTÖ K O szkár, H elén a

AUGUSZTUS
1 PÉ N T E K P éter , B oglárka
2 SZOM BAT L ehel
3 VASÁRNAP H erm ina

4  H ÉTFŐ D om okos
5 K ED D Zita, K risztina
6 SZER D A B ettin a , B erta
7 CSÜTÖ RTÖ K Ibolya, A rabella
8 P É N T E K L ászló, G usztáv
9 SZOM BAT Ernőd, Loránd

10 VASÁRNAP Lőrinc, L óránt

11 H ÉTFŐ Tibor, Z suzsa
12 K ED D K lára
13 SZER D A Csongor
14 CSÜTÖ RTÖ K Ö zséb, M arcell
15 P É N T E K M ária
16 SZOM BAT Á brahám , B ea
17 VASÁRNAP A n asztáz

18 H ÉTFŐ Ilona
19 K ED D H uba
20 SZERDA István
21 CSÜTÖ RTÖ K S ám u el, H ajna
22 P É N T E K M enyhért, M irjam
23 SZOM BAT Szidón ia , F arkas
24 VASÁRNAP B erta lan , B artal

25 H ÉTFŐ Lajos
26  K ED D E ndre, R ita
27 SZERDA G ergely, E n c s ő
28  CSÜTÖ RTÖ K Á goston , M ózes
29  PÉ N T E K E rnesztin a , Ján os
30  SZOM BAT R ózsa, Róza
31 VASÁRNAP Erika, Bella, Hanga

SZEPTEMBER
1 H ÉTFŐ E gyed, Egon
2 K ED D R ebeka, Teodóra
3 SZERDA H ilda, S zende
4  CSÜTÖ RTÖ K R ozália
5 P É N T E K Lőrinc, Viktor, Alpár
6 SZOM BAT Z akariás, Ida
7 VASÁRNAP R egina, Ivor

8 H ÉTFŐ M ária, A drienn
9 K ED D Á dám

10 SZERDA N ik o le tta , H unor
1 1 CSÖTÖRTÖK Jácin t
12 P É N T E K M ária, Ibolya
13 SZOM BAT L udovika
14 VASÁRNAP Szerén a

15 H ÉTFŐ E nikő, R oland
16 K ED D E d it
17 SZERDA L udm illa , Zsófia
18 CSÜTÖ RTÖ K T itu sz , D ián a
19 P É N T E K H ajnalk a , V ilm a
20 SZOM BAT F rida, M elinda
21 VASÁRNAP M áté, Ilka

22 H ÉTFŐ M óric, Mór
23 K ED D E telk a , T ekla
24  SZERDA G ellért
25 CSÜTÖ RTÖ K A d óiján , K ende
26 P É N T E K J u sz tin a
27 SZOM BAT A lbert, D am ján
28 VASÁRNAP V encel

29 H ÉTFŐ
30 K E D D Jerem os

M ihály

OKTÓBER
1 SZERDA M alvin
2 CSÜTÖ RTÖ K P etra
3 P É N T E K H elga, Jozefa
4  SZOM BAT F erenc
5 VASÁRNAP A urélia , A ttila

6 H ÉTFŐ R ené, Brúnó
7 K ED D A m ália
8 SZERDA E telk a , G itta
9 CSÜTÖ RTÖ K D én es

10 P É N T E K Gedeon, Bendegí
11 SZOM BAT G yöngyi, B rig it
12 VASÁRNAP M iksa

13 H ÉTFŐ K álm án, E dgár
14 K ED D L ívia, B eatr ix
15 SZE R D A T erézia
16 C SÜ TÖ R TÖ K G ál, A u rélia
17 P É N T E K H edvig, Szilam i
18 SZOM BAT L ukács
19 VASÁRNAP Nándor, Ferdinái

20 H ÉTFŐ Irén, C in tia
21 K ED D O rsolya, Zselyk
22 SZERDA T ilda, E lőd
23 CSÜTÖ RTÖ K G yöngyvér
24  P É N T E K Salam on , Rubei
25  SZOM BAT B lan k a
26 VASÁRNAP D em eter

27  H ÉTFŐ S zab in a
28  K ED D Sim on , Taddeuí
29 SZERDA M elinda, Szilár
30 CSÜTÖ RTÖ K K olos
31 P É N T E K F ark as, Zenóbie



HELIKON

„Vadat és halat, s mi jó falat”
A ven d égszerető  ország
„Az ügyes idegen, ha kedve tartja, 

akár egy évet is eltölthet ebben az ál
dott országban, pompásan és örömök 
között, anélkül, hogy kezét csak egyet
len egyszer is be kellene dugnia a bu- 
gyellárisába.”

August Ellrich német utazó, 1831.

„Olyan emberséges ország vala Er
dély, hogy egy pénz nélkül keresztül 
mehettél volna rajta; mégis mind ma
gad, mind lovad jól lakhatott volna.” 

Apor Péter: Erdély változásai, 1736.

Thurzó Györgyék egy ven 
dég nélküli napjának étlap 
ja  1603-ból

„Ebédre: tehénhús tormával, kappan vag
dalva, borjúhús tiszta borssal, borjú fő, kap
pan sütve, borsó tehénhússal, lúd tiszta bors
sal, borjú láb kirántva, borjú pecsenye, csík 
káposzta levében, bárányhús ecettel, hagy
mával. Vacsora: veres káposzta tehénhússal, 
kappan törött lével, lúd tiszta borssal, nyúl 
címer sütve, bárányhús ecettel, hagymái, 
nyúl fekete lével, luda kása, tehénhűs petre
zselyemmel, tehénhús pecsenye.”

Az vizábul készíthetn i... -
B orm em isza A nna szak ácskön yve  
szerin t -  1680-ban. Mikor az viza friss, 
vedd ki a csomóját, és azon függ a mája; a 
máját rontsd meg a kezeddel. Tölts vizet s 
ecetet réá. Az csomót főzd meg, mesd kétfe
lé, tisztítsd meg, főzd meg ismét, vedd ki. Az 
máját is főzd meg ecetben, vízben. Metélj ke
nyeret, almát, vereshagymát belé. Fűszer
számozd meg, csináld édesen avagy sava
nyún. Az májtul fekete lészen a leve. Ha így 
a leve kész, tedd belé az vizacsomót, s hadd 
főjön: jó ízű lészen.

Vásárhelyi m esterasztal a 
XVIII. századból

Amikor a legényből mester lett, a „re
mek” elkészítése után mesterasztalt kellett 
adnia. A legtöbb céhlevél az étlapot is meg
határozta. A marosvásárhelyi csiszár, laka
tos és nyerges céhlevél például emígyen:

„Első tál étek: minden asztalra eczettel, 
tormával csuka legyen. Második tál étek: 
Gyümölcsös lével lúd legyen, egy-egy tálra 
kettő-kettő, az leve bőven legyen. Harmadik 
tál étek: Rizskásás legyen velős konczokkal, 
egy-egy tyúk eleven borssal, törött gyöm
bérrel meghintve. Negyedik tál étek: Tisz
ta borssal, petrezselyemmel két-két tyúk, 
sáfrányosan. Ötödik tál étek: Az pecsenye 
mellé egy-egy tyúk jó borsosán. Hatodik 
tál étek: Gyömölcs, vaj, sajt, retek, perecz.

Ebből áll az ebéd; Vacsorára tartozik: Első 
tál étek: Csuka tormával. Második tál étek: 
Hideggé téve, édes lével két-két malacz, 
mondolával, malosa szőllővel bőven meg
rakva, s gyömbérrel meghintve. Harmadik 
tál étek: Tiszta borssal, petrezselyemmel 
tyúkot, tehén elegy. Negyedik tál étek: Az 
pecsenye mellé egy tyúk, aztán gyümölcs. 
Mindkét alkalommal három veder bor.”

A XIX. század ínyencségei
Borjúm ell spárgával, rák k al és  

zöldborsóval
A borjúmell kimosatván tisztára, töltés

re készítjük el, tölteléke e következő lévén: 
Áztassunk egy lereszelt zsemlyét tejbe; for
rázzunk le spárgát és rákot, s a rákot kihé- 
jazván, a spárgával együtt apró koczkákra 
vagdaljuk meg; a rákhéjakból rákvaj csinál- 
tatik, s miután a zsemlye kinyomatott, össze- 
apríttatott, egy kevés zöld petrezselyemmel 
kissé pároljuk meg; tegyük ebbe a spárgát a 
rákfarkacskákkal s kevés zöld borsót hozzá, 
s ismét egy kissé hagyjuk párolni. Ezután 
az izzótüzről vegyük le, fűszerezzük és sóz
zuk meg, miután egy kissé kihülesztetik; 
már most üssünk rá egy egész tojást és egy 
tojássárgáját, melylyel jól összekeverendő; 
ezzel töltsük meg ezután a borjúmellet; s ha 
ez megvan, már most e mellet egy lábosba 
tiszta falemezekre tegyük, s jó marhahús
levet ráöntvén, szép puhára pároljuk meg. 
Mielőtt asztalra adnók, csináljunk csiperke
gomba mártást s öntsük rá.

Fajdtyúk sülve
Ha a fajdtyúk még fiatal, úgy kell megsüt

ni mint a fáczánt; feje ne kopasztassék meg, 
hanem fehér papirossal tekertessék be; mi 
után tehát a fajdtyúk meg van tisztítva, mel
le sűrűén spékeltessék meg és így nyárson 
szépen megsütendő. De ha a fajdtyúk vén, 
ekkor úgy mint az őzczomb bepáczoltatik és 
ezután megspékölve a sütés közt a páczlével 
kell megöntözgetni; s ha félig megsült, te
gyünk a páczléhez még nehány kanál tejfölt, 
mi után még néhányszor megöntözendő.

Őzczom b sülve.
Minthogy a vadhús annál jobb minél 

frisebb, ennélfogva mind az őzczomb s mind 
az őzhát tisztán kimosatván, lehártyáztat- 
ván, besózatván és szépen megspékeltetvén, 
e következő pácz készíttessék hozzá: Végy 
egy rész eczetet és három rész vizet, néhány 
szem szegfűborsót, egy vöröshagymát, né
hány szelet sárgarépát, kevés czitromhéjat, 
kevés sót, s mindezt hagyd forrni, és így for- 
róan öntsd a húsra; ezután húzd nyársra és 
sütés közt öntözd meg e páczczal többizben, 
mely egy serpenyőben a pecsenye alatt áll
jon, hogy ebbe a szalonnazsir bele csepeg
hessen; ehez mármost, ha lassan jól átsült, 
négy kanál tejfölből, egy kis kanál liszt
ből jól összehabart mártás készíttessék, 
habartassék a páczczal jól össze, hogy sűrű 
legyen; ezután a pecsenye öntöztessék meg 
vele néhányszor s ha e mártás a tálba önte
tett, tegyük a pecsenyét rája.

P acsirta  rostélyon  sülve
A pacsitrák megkoppasztatván, miután 

fejeik levágattak, belecskéik vigyázva kisze
dettek, ne hogy benső zsirjok is kivétessék, 
negyed óráig vízbe teendők; ezután besózat

ván pacsirta-nyárson rostélyon süttessenek 
meg, de sütés közben irósvajjal szorgalma
san öntöztessenek le és zsemlyemorzsával 
hintessenek meg.

Étlap 24 szem élyre
Barna franczia leves consomméval.
Velőleves. Hidegen leforázott tőkehal, 

tengericsigákkal, mayonézzel és ászpikkal.
Velőpüré oldalszelet koszorúzattal.
Gyenge pulyka ászpikban.
Pité irósvajastésztából rágúval.
Farsangi fánk.
Barnára párolt marhahús fehér marha

hússal vegyítve és zöldborsóval, sárgarépá
val, articsókával, karfiollal és vöröskáposz
tával karimázva.

Borjúmell frikandóban vagdalékszelet 
koszorúzattal.

Tyúkok frikasszéban zöld karfiol koszo
rúzattal. Őzczomb.

Stíriai kappan osztrigával töltve.
Articsóka-saláta. Birs-kompó vegyítve.
Gesztenyekása (püré) narancs-öntelékkel.
Csokoládépép sárgabaraczk-habbal.
Kocsonyázott nagy hal.
Habarék-torta tejszínhabbal. Puncs-fánk.
Sárgabaraczk-pereczkék. Mogyoró leme

zek. Oszibaraczk-szeletkék.
Masseduan. Kocsonya mandolatejből fe

kete kávéval.
Habzott vanillia-fagylalt. Puncs á la 

glace. 6 tányér finom csemege, 6 tányér fris 
gyümölcs, 2 tányér mártott gyümölcs, 2 tá
nyér piskóta.

D íszebéd
„...Zilahon a nagy Wesselényi ércszob

rának leleplezése alkalmából a Vármegye
ház négyszög udvarán e célra készített s 
csínnal díszített sátorban 1902. szeptember 
18-án. Az ebéden, melyet Ridwal József ven
déglős kifogástalanul szolgáltatott fel, több 
mint 300 ember vett részt. Az ebéd étrend
je volt:

Barna csiga-leves.
Balatoni fogas tartár-mártással.
Óz- és marha-vesepecsenye mártással.
Meleg bélések. Borjú-, liba-, malac-sültek.
Compot és saláták. Vegyes sütemények 

és torták. Giardinetto. Borok -  Pezsgő.
A felköszöntők sorát báró Wesselényi 

Miklós főispán nyitotta.
Este a vármegyebálon, mely lankadatla

nul tartott a kora hajnali órákig, a kolozsvá
ri honvédzenekar és Rátz György zilahi nép
zenekarának kitűnő zenéje mellett 120 pár 
táncolta a négyeseket.”
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Struccfantom-vonatok Kocsárdon
Szőcs Géza legújabb könyvével ismét 

egy inspirativ, kérdésfelvető, s nem utol
sósorban szórakoztató, ironikus-humo
ros, izgalmas olvasmánnyal lepte meg 
olvasóit. A Limpopo alcíme szerint nem 
más, mint „egy strucckisasszony napló
ja”, Szó'cs Géza „embernyelvre fordítot
ta, átdolgozta és közzéteszi.” Ugyanakkor 
mindjárt az alcím alatt arra is figyelmez
tet a fordító—átdolgozó—közzétevő', hogy 
kötete „első, változatlan kiadás.”

A könyv tehát már alcímében is meg
annyi kérdést tesz fel: először is a mű- 
fajiság és szerzőség kérdéskörét. A kri
tikák előszeretettel nevezik a Limpopót 
regénynek, amellyel, mint látni fogjuk, 
nemcsak a naplóműfaj narratív technikái 
miatt érdemes csínján bánni. A strucc
kisasszony szemszögéből elmesélt „törté
net” is elősegítheti a Limpopo allegorikus 
(kis)regényként, netán (tan)meseként va
ló olvasását. A Bevezető első sorai tovább 
szélesítik a lehetséges irodalmi műfajok 
skáláját: egy orwelli történet sejlik már 
az előszóban. E felismeréseknek azonban 
az olvasó nem sokáig örülhet!: „A szerző” 
már a Bevezetőben elismeri s egyben felül 
is írja Limpopo naplójának vélt műfaji ha
gyományait: „amikor ugyanis rájöttem, 
hogy egy baromfitelepi naplóval van dol
gom, amely egy struccfarmon, tehát egy 
állati gazdaságban született, gyanakodni 
kezdtem: vajon nem egy orwelliánus histó
ria került-e a kezembe? Végül mégiscsak 
elolvastam, és úgy tűnik: a helyzet még 
súlyosabb, mert Arisztophanész, Ezópusz 
és La Fontaine kezemunkáját sem lehet 
nem felismerni e találtszöveg fölmenői kö
zött. Sőt, mintha még rút a kiskacsa tör
ténete is visszakísértene benne.”

Hasonlóan felülírja a Bevezető a szer
zőséggel kapcsolatos olvasói elvárásokat. 
A talált szöveg szerzője az alcím szerint 
Limpopo, de a megtaláló „megfejtette” 
és megszerkesztette a szöveget, a bejegy
zések sorrendjét. Ugyanő rendezte a tör
téneteket egyfajta lineáris sorrendbe a 
naplóban megfigyelhető, fejlődő nyelvta
ni szabályszerűségek mentén, figyelmen 
kívül hagyva a kortárs divatos olvasati 
módozatokat. Limpopo is kiszól néha-né
ha a könyvből: „mint minden regényhős, 
aki kiszól a könyvből, rákérdezve az író
ra: no és velem mi lesz? -  ezzel a kíváncsi
sággal várom én is, hogy megtudjam, mi
lyen sorsot szánt nekem a Szerző. Igen, 
de hátha nincs is Szerző, csak egy elsza
badult narratíva? Amilyenek egyes kísér- 
tethajók meg a Kocsárd körül tolató fan
tomvonatok...”

A mű itt követhető magyarítása, átülte
tése nemcsak a szerző-fordító problémá
ra, a posztmodern történet szétírtságára -  
vagy a szétírtság fölöslegességére -  hívja 
fel a figyelmet. A kötet végén található, A 
struccok nyelvéről című nyelvelméleti érte
kezés és annak utolsó sora, a „hát így tes
sék olvasni” imperatívusza Limpopo tör
ténetének, önmagára eszmélésének, azaz 
nyelviségének összegzése is.

A naplóból kiolvasható történet vi
szonylag egyszerű. A szocializmus utá

ni érában egy kelet-európai kisvárosban 
(F.-ben) strucctelepet létesítenek. A néha- 
néha Bodor Ádám-i hangulatot árasztó 
kisvilág történéseiről Limpopo szemszö
géből értesülünk, akit a napló elején még 
Panninak hívnak. A történet fő epikai vo
nalát a struccok repüló'edzésének -  mint 
a telepről való szabadulás egyetlen lehet
séges alternatívájának, az Afrikába való 
visszatérésnek — az elbeszélése képezi. 
Mindezt meglehetősen széttöredezett, a 
linearitást látszólag széttörő formában: a 
151 bejegyzésre tagolódott naplóban szám
talan, epikai fordulatokkal tarkított tör
ténésről is értesülünk, amelyek egyaránt 
reflektálnak a struccok és a stuccok— 
őrzők egymás közötti viszonyaira is. Meg
ismerjük a strucckolónia tagjait, egyéni
ségüket; az őröket, azaz a smasszereket 
(Potrohost „aki a gémeskútban felejtette 
az anyját, így szokott bemutatkozni olyan 
pofával, mintha szellemes dolgokat mon
dana: Én vagyok a vén bakancsos és fia, 
a huszár”; Tökfely Mihályt: „ő nemesítet
te ki a No Pasarán fantázianevű, lábsza- 
gú rózsát”, illetve Mérgest, a „selypítő er
délyi ökölvívót”), mindennapi életüket, 
sakkjátszmáikat, a titokzatos gyilkost, 
aki a „hatalom” körében szedi fiatal, nő
nemű áldozatait, ugyanakkor a baromfite
lep további lakóit, vendégeit (Patikás Peti
két az „ember-barátot”, az aranyhalat, 
Bellát, Svarcot, a feketebaglyot stb). Az 
edzéseket ének- és szótörlési órák válto
gatják, ahol azokat a szavakat próbálják 
meg elfelejteni, amelyek „nem hallható, 
nem látható, nem szagolható, és meg sem 
fogható dolgokra vonatkoznak.” A repülő
edzések során/miatt kibontakozó széthú
zások következtében Limpopót elűzik a 
telepről, visszatérve kevesedmagával — a 
végzetes nap, a strucctelep felszámolása 
előtti napon -  készül elrepülni Afrikába. 
Eddig a történet, melynek végéről, lezá
rásáról a Bevezetőben szerezhetünk rész
ben tudomást: a struccok kiszabadítását 
tervező szerző a telepre látogatáskor már 
csak üres ketreceket talál, és egy aktatás
kában Limpopo naplóját.

A szöveg allegorikus történetként — 
rabság és szabadság, kiszolgáltatottság, 
otthontalanság, elvágyódás, ember és ha

talom problematikájaként -  való értelme
zése, vagy értelmezési lehetősége tehát 
kézenfekvő, s erre maga a szerző több he
lyen is rájátszik. Az éneklés/zene miszté
riumát felismerő Limpopo a „Fiaim, csak 
énekeljetek” sorral buzdítja strucctársa- 
it az éneklés mesterségének elsajátításá
ra. Kiemelhetjük Zuzu strucckisasszony 
sommás értékelését az énektanár csalo
gány előadásáról, aki A csalogányhoz cí
mű Vörösmarty-vers eléneklésével kezd
te az énektanítást, s egyfajta történelmi 
optimizmussal: „Zuzu kijelentette, hogy 
ha neki még egyszer meg kell hallgatnia 
a csalogányt, úgy érzi, öngyilkos lesz.” 
Mindez azonban — talán épp kézenfekvő- 
sége miatt -  túlságosan leegyszerűsítené 
Limpopo történetét. (Viktor Pelevinnek a 
Remete és Hatujjú című elbeszélésében -  
megjelent 2007-ben -  is hasonló temati
kával találkozunk; az elbeszélés egy ba
romfifeldolgozó üzem két, repülni már 
elfelejtett szárnyasának történetét mesé
li el, akik szabadságukat a repülés újrata
nulásával szerzik vissza.)

A napló rövid bejegyzései által megte
remtett széttöredezettséget, a párhuzamo
san futó, néhol összefüggéstelennek lát
szó történetek halmazát a meglehetősen 
gyakori irodalmi, zenei, filmes, történel
mi utalások, irodalmi toposzok teszik sok
rétűbbé, egyben nyitottabbá, humorosab
bá és kevésbé regényszerűvé a szöveget. 
Felismerhetjük Szőcs Géza összetéveszt
hetetlen nyelvi fordulatait is (A kisbere- 
ki böszörmények, A vendégszerető, avagy 
Szindbád Marienbadban). Mindezek al
kalmazása azonban nem öncélú. A füg
gelékben az utalások egy részének meg
fejtése is megtalálható (a többi az olvasói 
ismeretekre, fogékonyságra bízatik), meg
teremtve ezáltal a nyitott mű aktív olva
sási körülményeit.

Hiszen Limpopo naplójának egyik leg
izgalmasabb része épp a nyelvi humor, 
irónia, a nyelvjátékok sokasága, illetve 
a poetizáló nyelv uralma (hadd idézzem 
az albatrosz énekét: „LÁTTAM ÉGNI A 
TADZS MAHALT./AZT ÍRJA RAJTA: 
TOUCH MY HEART,/ÉS KERTEMBEN 
EGY TADZSIK EMBER/SE SÍRT ÁSNI/ 
SE SÍRNI NEM MER. ”)
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A nyelv sokrétűsége Limpopo önma
gára ismertségében is fontos szerepet 
kap. A napló elején megszólaló Limpopo 
már nem azonos a napló végén beszélő- 
vel. Erre utal a szerzó' is, amikor a szö
veg nyelvtani fejlődése mentén állítja sor
rendbe a fejezeteket. Limpopo belső útja 
a felejtés-emlékezés, a múlt-jövő, az én
mi kérdéscsoportja köré építhető. A nap
ló három igen hangsúlyos kérdéssel in
dít: „Mi a jóúristent keresünk mi itt? 
Mit keresünk ezen a telepen, mi struc- 
cok? Mit keresünk ezen az éghajlaton?”. 
Sem a strucckisasszony, sem társai nin
csenek tisztában jelenlegi helyzetükkel, 
de saját maguk identitásával sem. Pél
dául Limpopo első nevének, a Panninak 
eredetéről nincs egységes véleményük 
(nem mellékesen ez csak az a név, ame
lyen a társai szólítják, nem tudva, hogy 
„Én Én vagyok”). A történet kezdetén a 
felejtés motívuma domináns -  a felejtés 
szervezett formáját a szótörlő órákon sa
játíthatják el a struccok. Második nevét 
társai ragasztják rá, mintegy egyszavas 
válaszként a napló elején feltett hármas 
kérdésre. A napló első részében nagyobb 
teret kapnak a társak által elmesélt tör
ténetek (pl. A Széchényi téri mészáros), 
a strucctelep leírása, a parttalan reflexi
ók, s az egyelőre megválaszolatlan kérdé
sek.

A repülőleckék elkezdésével a belső 
történetek válnak hangsúlyosabbá. A 
kezdetben megfogalmazott Én-képzet 
Limpopo eszmélése során kiegészül a 
MI misztériumával, a „beleférhetőség” 
felismerésével („Vajon mitől érzi úgy az 
éjjeliőr a kapusszobában, hogy ő rúgta 
a győztes gólt Brazíliának, vagy hogy 
őt győzték le a törökök Mohácsnál”). A 
felejtés-emlékezés, múlt-jövő nyelvben 
történő le/megképzésére ismerhetünk 
Limpopo és Erdélyi Bella (vagy Blan
ka?), az aranyhal balladisztikus törté
netsoraiban is: Bella mindössze tizen
nyolc másodpercig tud emlékezni, így 
minden találkozása Limpopóval az el
ső találkozás újdonságával hat. Ugyan
csak ezt példázhatják a kísértet gyanánt 
bolyongó erdélyi fejedelmek és az őket 
kereső nyomozók. A strucckisasszony a 
feketebagollyal, Svarccal folytatott esz
mecseréi révén fedezi fel és határozza 
meg a világot és önmagát. Beszélgeté
süknek az egyik legfontosabb, összegző, 
vissza-visszatérő játékos szimbóluma a 
kocsárdi vonatállomás. A meseszerű, né
hol Lázár Ervinre emlékeztető történe
tek a világ teremtéséről, a lélekről, az 
angyalokról, a halálról, Isten nyelvéről, 
az elnyert metafizikai támaszról, orosz
lánokról és tigrisekről a látszólag lezá
ratlan történetet lezárttá teszik. Hiszen 
Limpopo már tudja, hogy a lélek olyan, 
„mint a székelykocsárdi váróterem. Az 
egyik bejáratára az van írva, hogy első 
osztályú váróterem, a másikra, hogy má
sodosztályú.”.

Szőcs Géza: Limpopo, avagy egy 
strucckisasszony naplója. Embernyelvre 
fordította, átdolgozta és közzéteszi Szőcs 
Géza. Első, változatlan kiadás, Magve
tő Kiadó, Budapest, 2007. Illusztrálta 
Egyed Tibor

EGYED EMESE 

In cip it
A  szerzés m int teremtés, világ
szerzés, béke 
és szövetség szerzése.
A  suhanó 
vágyak felismerése.
Kockázatos lét, biztos pusztulás. 
Identitás, létező állapot.

(Csak háttérben, 
csak véletlen vagyok.)

A  köd szemcséje, 
gondolatcselekvés.
Cselekvés
terve, lélegzet, raj méhek 

< Közeledben
vagyok, közelről nézlek.)

R á p illa n tá s
Végtére meseszóból, mesehangon, 
mese kelméibe öltözve, bíbor 
és patyolatszegélyes pillanatban, 
rigópihék, szent madarak nyomában 
váltunk valamivé, változtunk át, 
hangoltuk át a tegnap 
hegedűjét,

kerestük káoszban mágnesfok tűjét, 
kerestük, bár hiába, lankadatlan.
Ég volt a tűz, sziklaszoros a katlan. 
Ég volt a holnap föld fölé terítve.

(Sóbálvány asszony, 
leikébe tekint be.)

Inga
Miféle szavak küszöbére lépve 
milyen források kövein, milyen 
alakzatok, arányok, térerő 
közegéből e lassú változás.

Hintázó hold, párálló hévizek, 
semmi felé vezető lépcső, 
lépcső,
malmok pörgő lapátja, tengelyek.

Elhullatott hold árva föld felett.
Egybetartó irányok, sűrű áram,
keringő fényszemcsék
páratlanságban,
érzékelhető arany füst a nincsben,
jelen levő igenlés,
tagadás -

L eonardo da V inci: T an u lm ányfej  
az Utolsó vacsorához. K r isz tu s

K épek
Leváló kéreg, lombok, rejtjelek, 
fekete tóba csobbanó szavak, 
kétarcú nappal, éjszaka-beszéd, 
szerteszét futó formák -

Nyomtatott könyvek, álomkézirat, 
csöndvár, zene emléke, sarjadás -  
vágyak repkénye, rejtőző irányok.

Nyomunkat 
fölveszik a porból.

Bármi lehet. A  percet megragadni. 
Vitorlarúdban szirén születése. 
Amarra tűnt el visszatérhetetlen. 
Keserű látás, körkörös mesék.

Téglavetés, szurok ég-föld között. 
Fellelt kapuk közt várakozó árnyék: 
nevekből épít könyörgés-falat.

Elgondolható, elgondolhatatlan.

Elérő ú t... Félrebeszél a sors. 
Megnevező erő, források fénye.
Füves pusztákon elszabadult szándék. 
Falat kenyér. Hatalom -  álruhában.

... gondolható, de ki nem mondható. 
Leendő arc, költött beszéd, jegyek. 
Gomolygó kérdés, dolgok áttetszése. 
Elporladt kő, ragyogó felirat.

Meséltek volna egymásnak, meséltek, 
aranyos páncélból -  elillanás.
Kopott gyapjúszál, láthatatlan orsó. 
(Valaki sző, valaki közelít.)
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É s h a l l g a t o m  a  h í r e k e t
Nagy Gáspárnak, odaátra

„aranyszájú, a költészet forog kockán.”
Blaise Cendrars

„Elmondtad -e m ár 
a nyári délután 
fullánkos hideg hírét?,,

Nagy G áspár

bármi, attól függne az életem, és érzek itt némi ellentmon
dást az ötlet körül, létezik egyáltalán olyanköltészet, am i 
mérhető' és k iszám ítható i

4.
és hallgatom a híreket, a földközelieket elsó'sorban, az Ég 

hírei túl a felhó'kön zároltak és tisztaságukban felfoghatatla
nok, válaszvonalként szolgálva Ég és föld között, Isten és em
ber között, mégis, ha egyvalami érintkezésbe kerülhet az Ég 
katarzisával, aligha lehet más, mint a költészet, mintha egy 
misztikus angyalkéz szórná felfelé, ne talán tán egyenesen on
nan, az Égből.

1 . L éda V áradra  k é s z ü l
és hallgatom  a híreket, főleg a költészetét, ha írhatok 

ilyesfélét, egyáltalán van e a költészetnek hírértéke, tud  
e a vers a hír erejével szolgálni, túljutva a nyomdafesték- 
nyi tér határain, megtörténni egy ember, egy nem zet éle
tében, akar e a költészet sajtóinformáció lenni, hány hét 
a költészet, én bolond? nem tudom, nem  tudom, ismétel
getem m agam ban, m in t akinek elakadt a torka, vagy el
fogytak benne a szavak, engesztelhetetlenül.

sorsfordító alkonyat
bái kijózanodva, 
Várad felé a p a r t
ot a Sem m i sodra.

T ö red ék
Kovács András Ferencnek

2 .

és hallgatom a híreket, m in t tettem azokon a napokon, 
m ikor N agy Gáspár haláláról értesültem, nem a egy iro
da lm i fórumon, nem egy jóbaráttól, nem  a templomban  
suttogták a fülembe, a tévéképernyőn fu to tt végig, igen, 
N agy Gáspár meghalt, nyersen és tárgyilagosan érkezett 
az információ a gyász monotóniájával, a B agdad környé
ki robbantások és az inflációemelkedés közé, hogy meg
halt m egint egy költő, és az ember aligha sejti a nagy 
rohanásban, milyen következményekkel já r  egy kö ltő  ha
lála, egy írástudó “árulása”, aki m inden bejelentés nél
kül, kisétál a halandók életéből, h itünk  szerint a Költé
szet gyém ántkapuján át.

az emberélet riviéra 
hozzám sim ul az őszi franz  
a homály hídján adyléda  
Nagyváradra átutaz.

K ö lté s z e te m
szívom az ég bírkazsírját 
a pelyhedt id ő  bírkanyír 
szív-vonalból emel m in tá t 
színtelen L írám  the Lear.

K é t em b er
3.
és hallgatom  a híreket, az áremelkedésről, a szlováki

ai magyargyűlöletről, és m ikor a boltban tíz deka szalá
m it kérek, hirtelen ötletként bevillan, m iért ne kérhetnék 
még tíz deka költészetet is hozzá, valahol a Kárpát-me
dencében, tíz deka tiszta  költészetet, m in tha  azon m úlna

az egyik verset ír, a m ásik megnyer 
valam i háborút, nem  messze tőlük  
a falak és szökőkutak városában, 
idejét veszi az inkvizíció, 
szeretnek egy nőt, meghal, többé nem ír, 
a m ásik segédnek áll a festő  mellé, 
közben végetér az inkvizíció,

g » « 9 h KilometriK
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a fa lak a helyükön, a szökőkutak belsejét 
elöntötte a pestis, a közterekre gyűjtik  
a hullákat, megered az eső, tart hetven percig, 
az egyik beteg lesz, isztam bulba szállítják, 
nem tudnak segíteni, meghal, a m ásik  
montevideóba a festővel, m űterm et vesznek, 
ott várják a Szerelmet, hiába, nem jön, 
telnek az évek.

Szent Lajos király hídja

1. a z  e l s ő  ó rá k
a leszakadt híd megázta a helybelieket, egy legenda dőlt 

össze, suttogták többen. A  folyó nehéz fényt cipelt magával, 
látni lehetett a beleuhant emberek arcát. Katonák érkez
tek, biztosítani a környéket. Gyerekek rohangáltak, lestek a 
mélybe. A  hegyre épített templom harangjai megkondultak. 
Fehér ruhás asszonyok indultak a hang irányába. Szent La
jos

király hídjának helyén egyedül a folyó zúgása szolgált 
összeköttetést a túlvilággal.

2. a z  e l s ő  é v e k
Szent Lajos király hídja teherként élt a helybeliekben. 

Mintha a híd darabjai, az áldozatokkal együtt beléjük, tu
lajdon szívükbe zuhant volna. A  híd lábánál minden év jú 
nius 29-én megemlékezéseket tartottak, halottaik emlékére 
ribizlibokrokat ültettek. A  megemlékezés végén harangzú
gás zárta a napot, súlyos, behatárolhatatlan esőfelhők sza
ladtak az égre, elárasztva a híd körül álldogáló kis cso
portokat. Nem értette senki; babonás emberek lévén isteni 
üzenetként értelmezték.

3. az e l s ő  é v s z á z a d
Nem élt már senki, aki látta volna Szent Lajos király hídjá

nak tragédiáját. A templom harangja berozsdásodott, újra volt 
szükség, a lakosság gyűjtésbe kezdett, addig persze nem volt ha
rang, míg a szükséges összeg össze nem gyűlt. A történelemköny
vek nem említették a hidat, jobb eltitkolni, mondták a történé
szek egymás közt. A folyó zúgása az eltelt évek alatt semmit nem 
változott. Sokan láttak egy, az egykori híd előtt álldogáló férfit, 
aki, ha hihetünk aszemtanuknak, néhány centivel a föld felett le
begett. Senki nem mert közel menni hozzá.

Szent Lajos király szelleme lengte be a lakosságot, vélték a ké
sőbbiekben megjelent, tényfeltáró dokumentumok.

Én B é r ír ó  S ebestyénemNagy Koppány Zsolt új novelláskönyvére
Kezdem úgy, ahogy nem illik: m agam mal. Én em iatt 

a Nagy Koppány Zsolt m iatt nem írok prózát. Remélem, 
most jól érzi magát. Abból indulok ki, hogy egy normális 
íróember eleve nem írhat m ást, m int am it maga, norm á
lis nem-íróemberként, szívesen olvasna. Ugye ismerős az 
érzés: ej, de jó  lenne, ha nem én írtam volna: milyen szíve
sen elolvasnám, csak úgy, m int bárki más! Nos, én pont 
ilyen prózát akarnék  írni, m int ez a Nagy Koppány Zsolt, 
és az, hogy ő teszi a dolgát, helyettem, nekem roppant ké
nyelmes. Megszabadít valam ennyi önemésztéstől, hajna
li hányingertől -  ahogy tudom, vesegörcstől is. És ennek 
az á lta la  elvégzett piszkos m unkának a végeredménye: az 
enyém, mindenkié, csak az övé nem, m ert tőle a sors ele
ve megvonja azt az érzést, hogy rácsodálkozhasson ezekre 
a novellákra. Úgyhogy először is köszönöm Zsolt, csak dol
gozz tovább, szenvedj, én olvasok, jó ez így.

Nyolc vagy kilenc éve ismerem Kolozsvárról. M int egyet
len prózaíró a költők között, a szuterénben, a kiadó rak tá 
rában  lakott, és könyvekből vetett m agának ágyat. Nem 
mondanám, hogy védőborítókkal takarózott, de másként: 
írd és mondd. Könyveken aludt. Az a szuterén volt a fia ta l
korunk, az ő szállása volt m indannyiunk munkahelye és 
világot jelentő első szuterénje, ahol könnyű volt kitűnni. 
Mindig úgy képzeltem, hogy én megírom a verseit, am iket 
ő akarna, ő pedig megírja az én novelláimat. Mert valam e
lyikünk úgyis kasszát robbant egyszer. Tudjuk, hogy egyi
künknek sem sikerült. R áadásul m ostanában m indketten 
egyre többet halljuk, hogy hej, de fiatal vagy, szinte előt
ted az élet -  de abból, hogy szinte, meg hogy m ár örülünk 
ennek, tudjuk, hogy nem vagyunk azok. A begyűjtési sza
kasz véget ért nőkből, barátokból, inspirációkból, az alap
rajz megvan -  kb. innentől jön a fölélési szakasz. Gondo
lom én.

E zért zavaró, hogy ez a Nagy Koppány Zsolt még m in
dig meg tud lepni. M ert nem ver sá tra t, ahogy ilyenkor 
kellene, hanem  még m indig fel tud  próbálni és le tud  vet
ni alkotói a lapállást, lelkesedni tud  é rtü k  és meg tud 
ja  unn i őket. Még mindig begyűjt. Huszonkét novella 
-  vagy tizenöt nyelv, szemlélet és csel. H onnan kerü lt 
ekkora padlás? Honnan a hadsereg, am i lehetővé teszi 
az expanzív gazdálkodást a nyelv területén? Hogy le
het, hogy eltervezek egy olvasm ányélményt (amit, ugye 
tehát, ő Béríró Sebestyénként helyettem  ír meg), és én 
m ást kapok? Miféle béríró az ilyen? Műveli, vonszolja, 
húzza m aga u tán  az ügyfeleit. Hogyan hozhat olyan hely
zetbe, hogy tetsszen is? Hogy kényszeríthet a rra , hogy a 
novellák olvastán én m agam  is azt higgyem, hogy még 
m indig nyitva előttem a világ? A válasz valószínűleg 
annyi, hogy csak. Valaki repülni tud, valaki meg ehhez 
ért.

Egy helyen viszont tévedett. A Karinthy-nyelvezetű 
Nagy Endre-im itátor konferansz ceruzájának hegye még
sem tö rik  ki az utolsó vonal előtt, m ert még dolga van: 
tényleg meg kell csinálni a nagy művet. Ahogy én gondo
lom, ez a könyv a területváltó-letaroló nomád gazdálko
dás utolsó rúgása  -  ez a Nagy Koppány Zsolt pedig nem 
sokára megáll egy medencében, körülnéz, és otthon érzi 
magát. SZÁLINGER BALÁZS
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Testvérem Mehmed,
az élet korsóját nem emberi kéz tölti 

üríti, száraz levélként engem is messze 
hordott a sors. Itt maradtam és a kán 
előtt hiába is védeném magam, inkább 
egy történetet mondok el, amit Erdei ta r
tomány hegyei között hallottam íszá pró
féta 1680.évében.

Mint az már lenni szokott, ez a törté
net is egy férfi és egy nő története. A férfi 
középmagas, egyenes testtartású, de nap
ja már a hegyek csúcsán túljutott, haját 
a dér belepte, a másik föld árnyékai lép
delnek tekintetében. Ő a Dervis, aki IV. 
Mehmed Giráj seregéből eltűnt és azóta 
sem hallottunk felőle. A felhők rétegein, 
a már indulni készülő első hópelyhek kö
zött, emberi fül által mindezidáig nem hal
lott hang szüremlik át, és a férfi a Próféta 
szavait hallja. Átszellemülten néz a szür
ke és teljesen közönyös felhők felé. A hang 
egyre nehezebben érthető, távolodik, már 
csak a szél surrogását hallani az időköz
ben esővé enyhülő havazás cseppjei között. 
A férfi fejére húzza kaftánját. A kopott me- 
nyétszőr gallér alatt, ekkor nézhetnénk 
először a szemébe, de senki se csodálkoz
zon, ha nem sikerül mert: „hamarabb ka
pod el a repdeső darázs fulánkját, mint 
egy igazi dervis pillantását.”

A pícsi padisah arcán se láttam annyi 
fenséget, mint a Dervis homlokán átfutó 
mély barázdák között (a szeme alatt lefu
tó két éhezési árok szinte párállott az ér
zelmek hevétől).

*

A pícsi padisahhoz nehéz eljutni. Ott ül
hetsz napokig a Fehér Bárányban, vagy az 
Arany Struccban, a hajóhíd mellett, anél
kül, hogy bárki is szólna hozzád. Eszed, 
amit adnak, kevert bort iszol, mert a vi
zük egyszerűen ihatatlan, nézed a város 
falait, és arra gondolsz, bárcsak olyan sze
rencséd volna, mint Ahmed agának, akit 
Gonzaga herceg még színházba is elvitt. 
Aztán ha Lipót császár, pícsi padisah szí
ne elé kerülsz és a leveleket átadtad miköz
ben arra is jutott időd, hogy megfigyeld 
a padisah húsos, lefittyedt alsó ajkát, me
hetsz poklokra, vagy éppen oda, ahova a 
pícsi kutyák kívánnak küldeni.

*

Mennyire más érzelmek töltik meg a lé
lek poharát, ha a Dervis arcát veszi szem
ügyre, mert a Próféta igazságát hirdetve, 
arcvonásai finomabbak lettek Szinani me
csetjének karcsú vonalainál is. Nem cso
da, ha a lány, aki hamarosan belép a 
történetbe, harmatosán, ahogy csak Bah- 
csiszeráj rózsái harmatoznak a kelő nap 
fényében, amikor az első sugarak elérik 
az Aleviz Kaput — nem csoda, ha a lány is 
szép volt, és pillantása még a kelő napnál 
is tündökletesebb. Mert életem poros irhá
ját már a halál porolja, holnap már hamu
vá leszek a sivatagban, de én, Kültaze aga,

a kán követe, bízvást állíthatom, hogy föl
di asszonyban akkora szépséget még nem 
láttam. Pedig, jóval a történet ideje után 
találkoztam vele, amikor (a környékbeliek 
azt mondják) már csak a hajdani szépség
nek még a ráncok sűrű, sötétlő völgyein is 
átszivárgó fénye tartotta életben. A lány, 
aki nővé érett, asszonnyá lett, gyermeke
ket szült, leélte életét, legvégére ért sorsa 
fonalának, íszá házában kapott menedé
ket. Mi is ott húzódtunk meg. A hideg jég
fogú fenevadjai elől csak íszá háza védett 
bennünket. Mi pedig ültünk némán, hall
gattuk az öregasszonyt, aki újra és újra el
mondta a történetet, egy másik, fénylő ko- 
ronájú asszony szobra előtt.

A lány, aki fáradt szemünk előtt belép 
a történetbe éppen a nyári mezők harm at
jára gondol, apjára, aki eltűnt, és bátyjá
ra, aki a Krímből, Sudak száraz dombjai 
közül, már évek óta könyörög váltságdíj
ért, amit a megroppant család képtelen 
előteremteni.

A lány hátát nem görnyesztik a gon
dok, a baj és bánat ólomsúlya még könnye
debbé teszi lépteit, hosszú köpenyének 
szegélye csak néha súrolja az egyre nedve
sebb, de már régóta felgyülemlett avart. 
Minden mozdulat száz kecses ugrás, zer- 
ge-vidámság.

A lány, nem látja a férfit, és a férfi sem 
látja a lányt, a lassan sűrűsödő sötétség
ben csak az öregasszony hangját hallani, 
íszá jele előtt még égnek a gyertyák.

A lány fülébe húzza vadmacska sző
réből varrott süvegét. Felnéz a felhők
re. Azok szürkén és közönyösen néznek 
vissza rá. Hangot hall. Rögtön megérti, 
hogy íszá próféta hangját hallja, de csak 
gyengén, és töredezetten, nem érti szava
it. A tisztáshoz ér ahol, két éve egy részeg 
apródot tépett szét a medve.

Az apród szerette a lányt és szenve
dett, a lány nem is sejtette, de a medve 
tudta. Az apród szívét három darabra tép
te a vadállat éles, hatalmas karma. A 
késő ősz ritmusai közt, apró rágcsálók, 
bogarak kezdték bejárni a lélek üresen 
hagyott lakását, két éhes hiúzkölyök vé
gezte el a munka nagyját. Tavaszra már 
csak a vékony, fehérlő csontok között fény
lő, ezüst markolatú tőr jelezte a szerel
mes apród tragédiáját.

A férfi még nem látja a lányt, és a lány 
sem látja a férfit. A férfi összecsavarja a 
szőnyeget és az iszákjába rejti. Még egy 
tőr sincs nála, ha jönne a medve. Lát
ja a dühöngő Mehmed Giráj arcát, az
tán Erdei tartomány megfutó vezérét. A 
Krím felé tartó rabok arca szürke, kifeje
zéstelen.

A csupasz ágak és a felhők mozgásá
ból, az esőcseppek betűiből bárki megtud
hatja mi a történet folytatása, bárki, ha 
éppen akkor ott van. De ha nincs ott, ak
kor csakis itt, e levél betűi fölé hajolva lát
hatja a férfi és a nő arcát, ahogy ott áll
nak Erdei tartomány és Kara Bugdan

országának határán. Egy apró zavaró té
nyező elég lenne ahhoz, hogy a történet 
visszatérjen a kihasználatlan lehetősé
gek országába, de a völgy torkolatában 
még nem jelenik meg a holnap hajnalban 
érkező lovascsapat, és a mókus is csak dél
után ugrik át a lány melletti ágra.

*

Régen jártak erre Batu dicsőséges ha
dai, de az emberek elhúzódnak mellő
lünk, gondolom, ha nem lennénk követek, 
ezek az otromba parasztok előszednék a 
vasvillákat és ránk rontanának. De Já
nos pap, íszá házának őrizője kedvesen 
fogad, sajtot ad és kenyeret. Szegény vi
dék, ezt mondja. Alacsony, sovány, tekin
tetében nem tűz lobog, fénye még annál 
is erősebb.

Az öregasszony hangja egyre reked
tebb, Erdei és Kara Bugdan országának 
határán erősödik a szél.

*

A férfi ismét hangokat hall, de a hang 
ezúttal belülről jön. Lovak patája csattog 
a szívben. Először lépésben haladnak, az
tán gyorsul az iram, egy almásderes na
gyot horkantva a csapat élére tör, lovasa 
eíőrehajolva nyomokat kémlel a hóban. 
Hirtelen megálljt parancsol, a ló két láb
ra ágaskodik, és a Dervis szíve megáll 
egy pillanatra.

Ez az egyetlen pillanat éppen elég ah
hoz, hogy kitavaszodjon, apró sárga virá
gok jelenjenek meg körülötte, évek teljenek 
el, ebben az egyetlen, csak a kívülálló szá
mára röpke pillanatban. A közeli völgyben 
ház épül, a ház mellé malom, a malom las
san megáll, lapátjait benövi a moha. Há
rom ismeretlen katona lép a házba, a fér
fi kardot ránt, mint a régi időkben, fáradt 
tagjai ez egyszer még megcselekszik amit 
meg kell tenni, így is sebesülten ér ki a tor
nácra, Az egyik oszlophoz támaszkodik és 
látja, hogy fiait már hurcolja is tovább egy 
lovascsapat. Aztán már csak egy íj húrjá
nak halk, de mégis egyértelmű hangját hal
lani, és a halálos pontossággal kilőtt nyíl
vessző sebesen közelgő surrogását.

A nő, aki még leány inkább, lassú lép
tekkel indul tovább. Az apród tisztásá
nak túlsó felére érve lódobogást hall, egy 
fáradt mén habzó szájú nyerítését. A fák 
között megreccsen egy ág, és a nő, aki 
még leány inkább, megpillantja a férfit. 
Magasnak látja és derűsnek. Nem látja 
a kaftán alatti ősz hajszálakat, csak ta
vaszi rétet lát, apró, sárga virágokkal, és 
egy malom mohos lapátját, amelyről apró 
énekesmadár száll le a patakpartra.

A férfi nem látja a lányt, de megérzi a 
közelségét, hallja a hosszú köpeny surro
gását, a lépteket, amelyből már sejti: egy 
asszony jár a fák között. Nem emeli fel te
kintetét, csak halkan, de jól érthetően, 
megszólal Erdei tartomány nyelvén, és a 
nő nevét kérdi.

*

íszá próféta 1680. évének tavaszán IV. 
Mehmed Giráj komor arccal ült a trónte
remben, fülembe súgta a titkos üzenetet, 
amit csakis a pícsi padisahnak mondha-
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tok el, miközben megérintem a kaftánja 
szegélyét. Három év múlva, ez volt az üze
net. A pícsi padisah úgy tett, mintha nem 
is hallaná szavaimat, a fogadtatás hűvö
sebb volt mint valaha. Az ajándékos ládát 
ki se nyittatta, a lovat, amit hoztunk meg 
se nézte. Győrig kísértek, mint máskor, 
de szalmát már nem kaptunk az utolsó ál
lomáson, a fogadós is elfelejtett tüzet gyúj
tani. Jobbnak láttuk, ha nem haladunk 
tovább északnak, és Erdei tartomány fe
lé fordítjuk lovainkat. Felkészültünk rá, 
de Allah kegyes volt, és nem esett bántó- 
dásunk, igaz, nem is fogadtak sehol. Lát
tuk, hogy lovasok követnek bennünket, 
de amikor közel értünk Kara Bugdan or
szágához, azok is elmaradoztak.

Ott háltunk meg, ahol tudtunk, a sze
gényes szobákért is sokat fizettünk, amíg 
ide, egy eldugott faluba értünk. Még foga
dó se volt, az emberek szótlanul, komoran 
néztek ránk. így húzódtunk be íszá házá
ba, ahol csak János papot találtuk és a 
nőt, aki már akkor is ott térdepelt, a fény
lő koronájú asszony szobra előtt.

WILHELM MÜLLER 
E ln y u g v á s
(Rast)

Csak mikor nyugodni térek, a fáradtságot akkor érzem,
A végtelen úton tartó vándorlás elevenen tartja a szívem.

Lábaim nem vágytak pihenni, hideg hiábavalóság helyben állni. 
Hátam nem érezte a terhet, a vihar hátulról segít, továbbkerget.

Szállásra leltem egy szénégető' szerény lakában,
Am nyugodalmat égó' sebeim miatt nem találtam.
Te is, én szívem, vad és viharosan dúló harcod után 
A csöndben alattomos féreg fájó rágását érzed sután.

M agány
(Einsamkeit)

Miként derűs égen baktat bánatos felhő',
Míg a fenyők koronájában leng lanyha szellő,
Úgy húzom lábam, úgy vonszolom utcámban magam, 
Boldog életeken át egymagám, ha köszönök: hasztalan. 
O, az ég milyen tiszta, s a világon mennyi fény, ó! 
Mintha most is vihar dúlna, csak én vagyok oly elhaló.

A s z é lk a k a s
(Die Wetterfahne)

Szép kedvesem házán a szélkakassal játszik a szél,
Ám ő fütyül szegény hontalanra - rögeszmémben ez él. 
így a szélkakas inkább a ház büszke címerét nézi,
Nem keres a házban hű női tekintetet, mely igézi.

A szél a szívvel is játszik - mint ott kint a háztetőn, nem oly hangosan,
Miért kérdezik, mi szomorít, mi bánt, gyermekük gazdag menyasszony, az ám...

F agyos kön n yek
(Gefrorne Trenen)

Arcomról fagyos csöppek csordulnak le,
Mintha feddnének, szemeimet mért sírtam tele 
Ej, könnyek, fájó könnyek, langyos könnyeim,
Mért meredtek jéggé, mint harmat hűvös gyöngyein? 
Hisz mellkasom mélyéből oly izzó forróság tör ki, 
Mintha a tél minden jegét fel akarná olvasztani.

D e rm e d tsé g
(Erstarrung)

*

A nő nézi a férfit, elmosolyodik, ka
cagni kezd, közelebb jön és megáll a fér
fi előtt. A szürke és közönyös felhők alatt 
csak ezt a nevetést hallani. A férfi meg
érzi a nő leheletének mézes illatát és rá
emeli tekintetét. A nőt nem érdekli a fér
fi neve, lehúzza fejéről a kaftánt, átöleli 
és beletúr a dervis őszes, már gyérülő ha
jába. Sokáig állnak így, aztán a férfi las
san, vontatottan, beszélni kezd. Nekik 
csak néhány percnek tűnik, de évek tel
nek el. A család néma, elutasító, aztán 
egy napon a lány öregapja bort hoz és a 
dervist íszá házához kíséri. Napokig nem 
tudni róla semmit, de amikor visszatér, 
azonnal látni, hogy arcán az éhezés két 
komor árka, feloldódott, megszelídült.

*

Léptei nyomát a hóban hasztalan keresem,
Hol egykor a zöld rónán ő volt a kezemen, 
Csókolnám, olvasztanám a havat, a jeget - 
Forró könnyeimmel -, meglátnám a földet, a földet. 
Hol találok virágot? Hát zöld füvet?
A virágok meghaltak, a pázsit fakó, sápadt.

Az asszony szavai elhalkulnak. Még 
látni a malom mohos lapátját, amikor 
rémült parasztok rontanak be íszá házá
nak ajtaján. Kardot rántunk, a parasz
tok idegesen magyaráznak valamit. Já
nos pap megnyugtatólag emeli fel kezét, 
én már akkor tudom, hogy nem soha töb
bé nem távozom innen. Kilépünk a ház 
elé és szótlanul nézzük, ahogy az 1680. 
esztendő decemberében fénylő csillag vág
tat át az éjszakai égbolton. Visszanézek 
az asszonyra, és észreveszem, hogy íszá 
rámosolyog a térdeplőre, aki békésen, böl
csen lehunyja szemét.

Semmilyen emléket nem vihetek magammal innen?
Ha gyötrelmeim hallgatnak, ki beszél róla nekem?
Szívem már-már halott, benne hideg merevség a képe
Ha felolvad szívem, képe is szétfolyik, kipereg belőle.

ZSIDÓ FERENC
fordításai

Wilhelm Müller: (1794-1827) Viszonylag kevéssé ismert romantikus német 
költő, kinek nevét elsősorban a kor zenéje élteti tovább: verseit főként Schubert és 
Schumann zenésítette meg. Az alábbi versek Egy semmibe vezető út huszonnégy 
állomása (24 Stationen eines Weges in Nicht) című hosszabb ciklusból valók. A ciklust 
egészében megzenésítette a költővel szoros barátságban álló Schubert, a romantikus 
dal német nagymestere.
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E G Y E D  Á K O S

Batthyány Lajos 
és W esselényi M iklós

(befejező rész)

A Batthyány-kormánynak m ár meg
alakulása után szembe kellett néznie 
az erdélyi unió körül csoportosodé prob
lémákkal, amelyeknek több elágazása 
és csomósodási pontja volt. Az egyik 
a Partium  helyzete és visszacsatolása 
Magyarországhoz, aztán az erdélyi po
litika segítése abban, hogy az uralkodó 
hívja össze a rendeket, és hagyja jóvá 
az erdélyi törvényjavaslatokat, miköz
ben a belső rend és az ország védelme 
nap mint nap új feladatokat rótt a kor
mányra.

Eszak-Partium (Kraszna, Közép- Szol
nok vármegyék, Kővár-vidék és Zaránd 
egy része) visszacsatolásának kérdését 
Wesselényi Miklós vetette fel és szorgal
mazta nagy kitartással. A Partiumot 
az Erdélyi Fejedelemség korában csa
tolták Erdélyhez, azonban jogilag so
hasem olvadt be teljesen Erdélybe, bár 
követeit az erdélyi országgyűlésbe küld
te. Tehát köztes terület volt Magyaror
szág és Erdély között. Ez a kérdés a ma
gyar politika előtt nem volt ismeretlen, 
hiszen m ár az 1830-as években foglalko
zott vele a sajtó, a közélet. Wesselényi 
ugyan egy ügynek tarto tta  Erdély uni
óját és a Partium reincorporatióját, de 
taktikai okokból mégis jobbnak látta 
külön kezelni, mivel a visszacsatolást 
könnyebben megvalósíthatónak vélte, 
mert az az erdélyi országgyűlés megkér
dezése nélkül elintézhető volt. Ezt az ál
láspontot terjesztette elő az 1833. évi 
pozsonyi diétán, de azt sem a felsőhá
zi konzervatívok, sem Bécs nem fogad
ta  el. Később azonban, 1836-ban ugyan
az az országgyűlés mégis megalkotta a 
Partium  visszacsatolására a XXI. tör
vénycikket, de az sem kerülhetett ak
kor megvalósításra.

1848 tavaszán azonban Wesselényi 
elérkezettnek látta az időt terve teljesí
tésére, s valóban Pozsonyban sikerült 
megszavaztatnia az uniót, külön azt 
is, hogy a Partium követei megjelen
hessenek a magyar országgyűlésben, 
ugyanakkor Wesselényi -  Szemere bel
ügyminiszter közbenjárására -  meg
bízatást kapott mint kormánybiztos a 
reincorporatió törvényes végrehajtásá
ra.

Mi volt a szerepe Batthyány minisz
terelnöknek Wesselényi megbízatásá
ban?

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen jelentős 
kérdés rendezése csak a felelős minisz
terelnök előzetes beleegyezésével tör
ténhetett. Erre vall a már említett áp
rilis 20-i levele Batthyányhoz, kifejtve 
véleményét az ország helyzetéről, 23-án 
pedig Szemere Bertalan belügyminisz-
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tér előterjesztést te tt István nádornak 
a visszacsatolásról, s egy végrehajtó bi
zottság kinevezéséről, amelynek elnöké
vé Wesselényi Miklóst javasolta. A ná
dor az előterjesztést jóváhagyta, és így 
Wesselényi a kinevezés birtokában tért 
vissza a Partiumba.

Szemere belügyminiszter május 2- 
án a kormány nevében leiratot küldött 
Wesselényinek, arra  kérve őt, hogy „Be
látás, tapintat és erély együtt” legyen, 
hogy a nemesség fogadja el a változta
tások elkerülhetetlenségét, a nép pedig 
érezze a gondoskodást, ami meghozza a 
várt sikert, bár tudja, hogy „az elmék 
jelen lázas állapotában a közrendet és 
csendet nehéz fenntartani.” Szemere 
hangsúlyozta: „Öné a kötelesség, öné 
a megfelelő dicsőség a nemesi osztályt 
e törvény rendeletéivel megbarátkoztat- 
ni. Hol magasb tekéntetek előadása, a 
nemeslelkűségből és a megosztható, de 
ezáltal meg nem fogyatkozó szabadság
ból merítvék nem elégségesek, és hol az 
sem hat, hogy a nemesség az önkéntes 
tettel, melly azonban nem sokára meg
szűnt volna önkéntes lenni, világhírű di
csőséget hívott ki magának, hol mind ez 
nem hat, ott a gyakorlati élet fog szolgál
tatni erősséget, tudni illik, hogy 12 mil
lió nép ellenében a kiváltság belső hábo
rú nélkül nem volt fenntartható, hogy a 
kiváltság alapjai az idő folyásában meg
szűnvén, fenntartása az örök igazsággal 
ellenkezett; hogy a kiváltságok további 
fenntartása már magát a tulajdont ve
szélyeztette; hogy midőn a nemesség a 
közös teherben egyenesen részt vesz, ez ál
tal a közvagyonosság emelkedvén, ennek 
hasznaiban is fog osztozni.” Végül kéri, 
hogy az úrbériség megszüntetéséről szó
ló törvényt a jobbágyságnak „különösen 
tisztán, szabatosan, kímélettel, de eré
lyesen magyarázza meg.” Szemere érte
sült arról, valószínű nem kis részben 
éppen Wesselényitől, hogy a nemesség 
részéről bizonyos fenntartások, ellenve
tések mutatkoznak a jobbágyság felsza
badításával kapcsolatban, mert sokan a 
létüket féltették ettől a lépéstől. Wesse
lényi kapcsolatait felhasználva igyeke
zett a szilágysági nemeseket a kiváltsá
gok eltörlésének elkerülhetetlenségéről 
meggyőzni, de a hangsúlyt az adott 
helyzetben, nem véletlenül, a volt jobbá
gyok meggyőzésére fordította.

Természetesen közismert, hogy 
Wesselényi a Szemere által hangozta
tott elveket már évtizedekkel koráb
ban könyveiben kidolgozta, s 1848- 
ban megvalósításukra törekedett. Ő a 
Partiumban megérkezése után sietett 
kijelenteni: a visszacsatolással a szi
lágysági jobbágyok felszabadulnak job
bágyi helyzetükből éppúgy, ahogy ez

Magyarországon már megtörtént, de 
a bejelentés nem hozta meg a várt si
kert, emiatt a mozgalom lecsendesítésé- 
re fegyveres alakulatok igénybevételét 
is szükségesnek tartotta. Batthyány és 
Wesselényi politikája az úrbériség fel
számolását illetően a reformkorban lé
nyegében azonos volt, de megvalósítása 
1848-ban mégis eltért: a miniszterel
nök már márciusban sietett kihirdettet- 
ni Magyarországon a jobbágyok felsza
badítását, Wesselényi viszont ezt össze 
szerette volna kötni az unió megvalósí
tásával. Em iatt 1848 márciusában csak 
a jobbágyterhek könnyítését tarto tta  
helyesnek Erdélyben és a Partiumban. 
Kormánybiztosként úgy módosította 
elképzelését, hogy a visszacsatolással 
együtt a Szilágyságban eltörlik az úrbé
ri rendszert, Erdélyben viszont az uniós 
országgyűlés mondja ki az úrbériség fel
számolását. De az erdélyi országgyűlés 
késve, csak május 29-én ülhetett össze, 
addig Wesselényi igyekszik kormány- 
biztosi teendőit elvégezni, amiről május 
11-én számol be Batthyánynak.

Érdekes, hogy a levél nem is annyi
ra a Partiumról, mint a történeti E r
délyről szól, mert, amint írja, „Erdély
nek Magyarhon s Corona számára meg 
vagy meg nem tartása forog kérdésben”, 
amelyről szólnia kell azért is, mert „ha 
közvetlen nem is, de közvetve nagyon 
is érdekli az én hivatalos körömet, mi
vel a visszacsatolás sikeres és békébeni 
végrehajthatása s a törvényes rendnek 
és engedelmességnek kötelességemben 
álló fentartása szorosan egybefügg az
zal, hogy Erdélyben béke van-e, vagy pa
rasztlázadás, minek ott szélén állanak.” 
Wesselényi tehát felmérte a növekvő ve
szélyeket, de ez nem akadályozta meg 
abban, hogy befejezze a Partium  vissza
csatolását, amelyről a következő jelen
tést küldte Batthyánynak:

„Miniszterelnök Úr!
Jelentem miszerént a vissza csatolt 

részbeli megyékben a törvényes rend és 
engedelmesség helyre van álitva. Az új 
polgárok most már nyugodtan viselik 
magokat; s az oláhok közt sincsenek az 
erdélyiekhez hasonló mozgalmak, sőt fő
kén s a csaknem mind oláhokból álló Kő
várban is, a magyarok iránt minden jó 
ra kész szellem mutatkozik.

Ezen jelentésem nem oly siető ugyan, 
hogy sürgönyt igényelne, de mégis azál
tal küldeni helyesnek látám, mert De
ák, Klauzál, Szemere és Eötvös Minister 
uraknak igen fontos és nagyon sürgető 
tárgyról kelle a végre írnom, hogy ők 
azt Önnek, a fenséges helytartónak s az 
egész Ministeriumnak igen sietve elébe 
terjesszék. Könyörgök önnek e végre ha
ladék nélkül Ministertanácsot tartani, 
s nekünk az erdélyi országgyűlés tagjai
nak sietve választ adni, mert attól, hogy 
hamar és jó választ kapjunk, nagyrészt 
függ az Unió sikerülése vagy nem sike
rülése.”

Alighogy kihirdette a Partium  vissza
csatolását, Wesselényi gondolatai már a
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május 29-re Kolozsvárra összehívott er
délyi országgyűlésre összpontosultak.

Mivel az erdélyi országgyűlés össze- 
ülése késett, Wesselényi a rra  kérte B at
thyány miniszterelnököt, hogy hívjon 
össze m inisztertanácsot és határozzák 
el azt, hogy az erdélyi követek milyen 
feltételekkel jelenhetnek meg a július
2-ra k ih irdete tt (5-én megnyílt) pesti or
szággyűlésen.

Batthyány ezúttal is teljesítette Wes
selényi kérését, összehívta a m inisz
tertanácsot, amely meghozta az erdé
lyi politikus á lta l óhajtott döntést. Ezt 
a m iniszterelnök május 31-én közölte 
Wesselényivel: „... sietek főispán urat, 
a ministeri tanács határozata következ
tében értesíteni: miszerint a ministerium 
az ellen, ha talán a már megválasztott 
követek fognak a magyar országgyűlé
sen megjelenni, részéről semmi kifogást 
nem teend, -  a választás módjára néz
ve azonban, azon kívül, mit a törvény 
rendel, semmi szabályozó utasítást nem 
adhat; nem kis mértékben óhajtván, 
egyébaránt, hogy ezen kérdés 
megoldásában az ottani lakosok 
közt minél csekélyebb súrlódás 
idéztessék elő.”

A válasz m egnyugtathatta 
Wesselényit, hiszen az erdélyi 
követek (képviselők) nehézség 
nélkül m egjelenhetnek majd jú 
liusban Pesten. Közben az erdé
lyi politika is módosította á llás
pontját: részben az új választási 
törvény előírásai szerint, rész
ben megyei választóbizottsági 
döntések alapján fognak Erdély
ből követeket küldeni.

Lényegesen súlyosabb kér
désként m erült fel az erdélyi or
szággyűlés összehívása, amely 
egyre késett, az tán  az uniótör
vény királyi szentesítése.

Az erdélyi országgyűlés össze
hívását halogató bécsi politika 
m iatt Erdélyben egyféle ex lex 
állapot jö tt létre: a Gubernium 
ugyan egymás u tán  hozta ren 
deletéit a rend fenn tartása  ér
dekében, de annak  a régi rend
szer hatóságai m ár nem voltak 
képesek eleget tenni, az újak 
pedig nem jöttek  létre. E m iatt 
Wesselényi a helyzetet feltáró 
újabb sürgető levelet in tézett 
B atthyány miniszterelnöknek május 11-én.

Batthyányi Lajos Miniszterelnök
nek (...) Olly bajok léteznek Erdélyben, 
melyek annak felbomlását, megsemmi- 
sültét s oláh vagy muszka hatalom mar
talékává válását vonhatják maga után. 
A kormányzó Gróf Teleky igen becsületes 
jó és bölcs ember, de erély nélküli. A mos
tani körülményekben pedig erély egyedül 
az, mi a többi -  bármi szép és jó tulajdo
nokat hasznosokká teheti. Működése a 
commendirozóiéval [Puchner] nem igen 
vágnak s hangzanak össze, s köztök, 
mint látszik, nincs jó egyetértés. Ebből 
foly az, hogy az országban lévő katonai 
erő kevés és gyenge (többnyire mind oláh

és újonc) volta mellett a béke s engedel
messég fentartására múlhatlanul szük
séges székely katonaság nem használta- 
tik s nem használtathatik, mitől pedig 
lehet, hogy a legborzasztóbb paraszthá
ború megelőzése vagy pedig kitörése és el- 
harapózása függ.”

Wesselényi jól lá tta  az Erdélyben 
fennálló zűrzavaros helyzetet: a parasz t
ság székében arról beszél, hogy minden 
változást a császár a k a ra ta  ellenére te r
vez a nemesség s „nem akarja nekik ki
adni a szabadságot, mellyet a császár 
már rég megadott.” E m iatt olyan intéz
kedésekre van szükség, amelyektől „a 
legborzasztóbb parasztháború” megelő
zése függ. De sem a Gubernium, sem 
a gubernátor nem képes a rendet fenn
ta rta n i, ezért teljhatalm ú királyi biz
tost kell küldeni Erdélybe, olyant, aki 
„király képe”-ként jelenik meg. „Ez pa
rancsolná -  mint király vagy császár sze
mélyese, annak nevében a béketűrést s a 
nyugalmat ünnepélyesen és elhatározot- 
tan hirdetné, hogy minden, mi a felsőbb-

ség részéről történik s parancsoltatik, az 
ő, tudni illik a király vagy császár aka
ratjából és parancsából történik; hogy 
csak úgy kapandják meg a szabadságot, 
ha magokat csendesen viselik.” De, teszi 
hozzá Wesselényi, az „eredménynek a tel
jes és feltétlen uniónak kell lennie főként 
a parasztságra nézve üdvös eredményei
vel”

E zután té r  á t konkrét javaslatára: 
Perényi Zsigmondot, Vay M iklóst vagy 
Vay Abrahám ot, esetleg H aller Feren
cet ajánlja királyi biztosnak. Az emlí
te ttek  mind a korábbi ellenzékhez ta r 
toztak, m agas tisztségeket viseltek. 
Valóban, nem sokára Perényi Zsigmond

Ugocsa megye főispánját nevezi k i B at
thyány Erdély fő korm ánybiztosának 
(akit gyakran neveznek királyi biztos
nak  is) majd később Wesselényi máso
dik jelöltje, Vay Miklós, azelőtt felvidé
ki kormánybiztos lép a helyébe. Nem 
vitás tehá t az, hogy B a tth y á n y  m i
n is z te re ln ö k  e rd é ly i p o l i t ik á já ra  
W esselény i M ik lós n a g y  b e fo ly ást 
g y a k o ro lt, m o n d h a tn i leg fő b b  e rd é 
ly i ta n á c s a d ó ja  volt.

B atthyányi több m ás erdélyi politi
kus is inform álta Erdély helyzetéről, 
így Kemény Dénes, Szász Károly á l
lam titkárok, Pálffy János, a m agyar or
szággyűlés alelnöke, Teleki Domokos 
Küküllő vármegye követe, s nem utol
sósorban Teleki László, valam int Teleki 
József főkormányzó. A nnak megemlíté
se is kérdéskörünkhöz tartozik, hogy az 
erdélyi politikusok, köztük Wesselényi, 
nem mindig a miniszterelnökhöz fordul
tak  javaslataikkal, hanem  D eák Feren
cet, Eötvöst, Kossuthot, Szemerét kér
ték  fel közvetítésre. Az sem volt ritka, 

hogy ugyanarról a kérdésről 
Wesselényi Batthyánynak, 
D eáknak és Szemerének ír t 
egyidőben vagy majdnem 
egyidőben, hogy a korm ány
ban nagyobb nyomatéka le
gyen kérésének.

Ezzel kapcsolatban egye
nesen feltűnőnek találjuk 
Wesselényi közbenjárását 
azért, hogy a m iniszterel
nök Széchenyi Istvánt küld
je királyi biztosként Erdély
be. Az tö rtén t ugyanis, hogy 
Perényi Zsigmond fellépé
sét nem ta lá lta  a helyzet sú
lyosságához mérve elég eré
lyesnek, s helyébe javasolta 
Széchenyit. „Ide erély kell 
és higgadt fontolás és szá
mítás után gyors, szilárd el
járás. Perényi nem jelent itt 
meg eléggé királyi biztosi 
színben; mint csak ministeri 
biztos nincs és nem lehet az 
országban elég tekintéllyel s 
hatással, mert épen azon hit
tel töltötték el a bújtogatók az 
országot, hogy a ministérium 
csak azon pártnak orgánu
ma, mely a császártól elsza
kadt, s melynek élén István 

nádor áll, tehát ennek engedelmeskedni 
nem kell” -  ír ta  D eáknak 1848. június 
9-én. Perényi helyett Széchenyit java
solja, aki szerinte kellő katonai ism ere
tekkel is rendelkezik, erélyes és h a tá 
rozott, ezért kéri Deákot, „fontold meg 
ezeket, szólj Batthyányval, minisztertár
saiddal, főként Szemerével, közöld az 
eszmét Széchenyivel is.”

Két napra rá  ugyanilyen ta r ta l
mú levelet küldött Wesselényi és 
idősb Bethlen János B atthyánynak és 
Szemerének. Batthyány m in iszterta
nácsot hívott össze, s ott tá rgyalták  
Wesselényiék kérését és m egpróbálták

folytatás a 14. oldalon
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F a d ru sz  János: A  z ila h i W esselén yi-szob or
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
rábírni Széchenyit, hogy vállalja el az 
erdélyi biztosságot, ő -  sokat töpreng
ve ugyan -  de elhárította a kérés telje
sítését. Hiába kérte Wesselényi is. így 
esett a választás a koronaőr Vay Miklós
ra, akit -  amint az előbbiekben m ár szó 
volt róla - , előzőleg Wesselényi javasolt 
volt alternatívaként Perényi Zsigmond 
mellé. Wesselényi egyébként megpróbál
ta befolyását érvényesíteni Vay erdélyi 
tevékenységében; mihelyt megtudta ki
nevezését: gyorsan tanácsadó testületet 
kívánt létrehozni számára, amelynek 
vezetőjéül id. Bethlen Jánost gondolta, 
de a körülmények másfelé terelték a 
magyar kormány erdélyi politikájának 
irányát. Ekkor már csökkent Wesselé
nyi befolyása, Batthyány és a kormány 
inkább hallgatott Kemény Dénesre. De 
Wesselényi befolyása és kapcsolatai a 
miniszterelnökkel nem szűntek meg 
teljesen. Úgy látjuk, hogy különösen a 
nemzetiségekkel való megbékélés ügyé
ben továbbra is érvényesült Wesselényi 
koncepciója.

Wesselényi m ár 1848 augusztusá
ban törvényjavaslatot nyújtott be az or
szággyűlés felsőházában, amelyben az 
egyházi autonómiát, a román nyelv ta 
nítását és használatát a közigazgatás
ban ajánlotta az országgyűlés figyel
mébe.

Wesselényinek„A román ajkúak ügyé
ben hozandó határozata” a következő 
volt:

„A felsőház kifejezi, s az alsóházat is 
barátságosan felszólítja annak kifejtésé
re, miszerint a házak s az összes törvény- 
hozás, a honunkban lakó különböző fa- 
júak és ajkúak és azok közt az oláhok, 
vagyis román ok iránt rokon, testvéries 
érzettel viseltetik; velők a nemzet min
den megosztható jogait szívesen meg
osztja, az alkotmányos közös szabad
ság s jog és kötelezettségbeli egyenlőség 
által, sorsukat úgy mint érdekeiket, a 
saját magáéihoz kívánja csatolni, s azo
kat az alkotmány oltalma alatt állóknak 
vallja. Ezen nyilatkozatnak testté tétele 
végett felszólítja a ház a ministeriumot: 
miszerint terjessze a házak elébe, mint 
törvényjavaslatot, a következőket: Tör
vényjavallat. A hon román ajkú polgára
inak nyilvánult aggodalmai s óhajtásai 
tekintetéből rendeltetik:

1. § A görög egyesült és nem egyesült 
vallású polgárok a többi keresztény val
lásokkal s vallásbeliekkel az egész hon
ban egyenlő jogokkal bírván, az eddigi 
Erdélyben is az egyesült úgy, mint nem 
egyesült vallásúak, egyházi dolgaik fe
lett a felelős ministeriumnak alkotmá
nyos felügyelete alatt szabadon rendel
kezhessenek.

2. § Ezen egyházi belügyek folytáról 
szóló jegyzőkönyveiket szerkezzék ma
gyar és román nyelven.

3. § Elemi iskoláikban is a tanítás 
nyelve román lehet, a magyar nyelv a 
mellett taníttatván.

4. § A román ajkú községekben a falu
si jegyzők által vinni kelletőjegyzőköny
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vek román és magyar nyelven szerkesz- 
tendők.

5. § A román nyelven írt kér-, köt- 
s más magán oklevelek mindenhol el- 
fogadandók, hogyha latin betűkkel s 
ortográfiával írvák -  mi a 2-dik és 4-dik 
paragrafusban érdeklett jegyzőkönyve
ket illetőleg is értendő.

B. Wesselényi Miklós
Azonban rövidesen bekövetkezett 

Jellacic horvát bán fegyveres tám adá
sa Magyarország ellen, s egyre inkább 
háborús állapotok alakultak ki, ami a 
védelem ügyét helyezte a magyar politi
ka előterébe. Ennek ellenére azt is lá t
nunk kell, hogy Batthyány továbbra is 
fogékony maradt, akárcsak Wesselényi, 
a román képviselők és a balázsfalvi kül
döttség egyes tagjai által szorgalmazott 
nemzetiségi törvény iránt. Szeptember 
19-én öt román politikus ju ttato tt el ja 
vaslatot emlékirat kíséretében Batthyá- 
nynak. Batthyány késlekedés nélkül 
intézkedett: megbízta Kemény Dénes 
állam titkárt az ügy továbbvitelével. 
Az állam titkár már szeptember 22- 
én „a miniszterelnök nevében” felkér
te Teleki Józsefet, az Unióbizottság el

nökét, hogy a románok beadványának 
megtárgyalására „méltóztassék az unió 
iránt országgyűlésen választott bizott
mányt még ma összehívni és megjelenés
re tanácskozásközbeni részvétre felhívni 
azon románajkú egyéneket is, kik ezen bi
zottmányhoz a ministerium által pótlóla
gosan kineveztettek.”

Teleki József szeptember 23-ra hívta 
össze az unióbizottságot, amelyben való
ban részt vettek az említett román poli
tikusok is. Viták és kiegészítések után 
készült el a „Törvényjavaslat az Erdélyi 
románokról” című tervezet, már szep
tember 23-án, amely biztosította a ro

mánok nemzetiségi és nyelvi jogainak 
fenntartását, nagyrészt a román terve
zet szerint. De itt a tárgyalások meg
szakadtak, a román képviselők hazau
taztak, az országgyűlés pedig ezután 
a védelem ügyére összpontosított. De ez 
már egy más tanulmány tárgya lehet.

Közismert, hogy Batthyány október 
2-án másodszor is benyújtotta lemon
dási kérését, amelyet 3-án elfogadott 
a király, Wesselényi pedig szeptem
ber 29-én elutazott régi gyógyhelyére, 
Gráfenbergbe. Akkor ugyanis az volt 
a kérdés, hogy vállalja-e Magyarország 
azokat a megalázó feltételeket, amelyet 
Bécs kiszabott: lemond összes eddig ki
vívott jogairól, vagy az önvédelmet vá
lasztja és szembeszáll a fegyveres tám a
dással. Ennek vezetését azonban nem 
vállalta Batthyány; ezután Kossuth ve
zetésével a forradalom átalakult fegyve
res szabadságharccá.

*

L áttuk , hogy B atthyány m iniszter- 
elnök az Unió-törvény megerősítésé
ig főként Wesselényi Miklósra figyelt, 
aztán inkább Kemény Dénes belügy

miniszteri állam titkár javaslatai befo
lyásolták erdélyi politikáját. Mindig a 
békés átalakítások érdekében cseleke
dett, amíg erre lehetőség volt, de nem 
volt hajlandó lemondani semmilyen tör
vényesen m ár kivívott nemzeti szabad
ságjogról. Tiszta ember, nagy jellem, 
rendkívül bátor politikusként a haza 
boldogulását mindenek felettinek ta r 
totta. M ártírhalálával 1849. október 
6-án ezt meg is pecsételte. Wesselényi 
Miklós, aki Erdélyt ak arta  megmente
ni egy újjászülető, modern Magyaror
szág keretében, ebben méltó partnere 
volt Batthyánynak.

A  zsibói W esse lén y i-k a sté ly
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BOGDÁN LÁSZLÓ

L e v e l e k  L í d i á n a k ,  

n e m  c s a k  a  k ö d r ő l

V. A tanulság
(A tibeti barlang vázlataiból)

1. E ste a  fennsíkon
Amikor, már a sűrűsödő félhomályban
megérkeztünk a fennsíkra,
noha láttuk a barlang ásító torkát,
mégis úgy döntöttünk
(pedig voltak gyertyáink is,
még Firenzében szereztük be őket
egy kegyszerárustól, és erős fényű zseblámpáink is,
tartalék elemekkel, nem maradhattunk volna sötétben),
hogy másnapra halászijuk a látogatást,
a barlang feltárását, és fáradtságunkra hivatkozva
mindketten féltünk, noha ezt nem ismertük be,
még magunk előtt sem,
tábort vertünk a fennsík délkeleti részén.
Mire állott a sátor, ránk hullott a sötétség, 
feküdtünk egymás mellett, hanyatt 
és önfeledten nézegettük a csillagokat, 
ezeket a rejtélyes égi koporsószögeket.
Arra, hogy ebben az eszelős sötétségben
(sehol, még az Urubamba völgyében sem volt ilyen sötét!)
elbóklásszunk faágakat, gallyakat gyűjteni,
nem is gondolhattunk, utunk során egyáltalán
nem is láttunk fákat,
ezért is nézegettük döbbenten,
kissé meg is rendülve,
a fejünk felett kavargó
kénsárga és karmazsinvörös leveleket.
Honnan érkezhetnek? Egy másik világból?
A tibeti istenek ajándékai?
Borszeszlámpánkon főztük meg a teát.
Kétszer sültet, sajtot rágcsáltunk hozzá,
És még sokáig néztük a kiszámíthatatlanul kusza égboltot, 
sorsunk csillagtérképén az X, 
a hold is hamarosan megjelent, 
tébolyítóan vörös fénybe borítva a tájat.
A barlang ásító fekete szájnak tűnt.
„A végén még elnyel!” -  suttogta Lídia hozzám bújva, 
és félelmünkbe aludtunk bele,
a vörös Buddha fejre hasonlító hold álmunkba is elkísért.

2. F elriadás
Hajnalban Lídia kétségbeesetten 
rázott. „Ricardo, itt a köd, ébredj, elragad!”
Azonnal kiléptem sátrunkból. Néztem 
az avas vaj szagú fortéimét. Árnyalat 
sem színezte át, a hideg rázott, féltem.

Árnyakat észleltem, de nem voltak emberek. 
Hallucinálhattam? Szólott egy harang.
De hol? Itt templomok sehol sem lehettek.
Hangot hallottam. Nem volt emberi hang.
„Most lettünk foglyai, édesem, a ködnek.

Ez magából többé -  Lídia felzokog -  
ki nem enged, lenyel, meglátod, felzabál, 
akár az árnyakat, harangot, fényt, hangot, 
az árnyalatokat, mindenütt megtalál, 
miért jöttünk ide kísértni a sorsot?”

„Talán még sincs veszve minden -  nyugtatgattam, 
felrémlett előttem a barlang setéten

ásító nyílása s kezét szorítottam -,
ha oda mehetnénk!...”„A ködbe fúlt réten? -
nevetett Lídia. -  A ködbuborokban?”

Mégis elindultunk, nyögve, botladozva.
Sejtettük merre van. Tartottuk az irányt.
A köd még sűrűbb lett. Éreztük titokban, 
mégse tarthat vissza. Most minden akadályt 
legyűrünk, utáljuk az avas vaj szagát,

emlékeztet a lámakolostorokra.
0, ha tudtuk volna, a barlangban mi vár?
Ész nélkül futunk a sátrunkba vissza, 
várni míg eléri ködszörnyünk a halál.
S  a felkelő nap fénye majd felissza.

3. A tünem ény
Miközben a barlang felé botladoztunk, 
az egyre büdösebb ködben, 
az avas vaj szaga már-már fojtogatott, 
felidézve a lámakolostort, 
melynek évszázados, évezredes falai között, 
ugyanez a számunkra kezdettől elviselhetetlen 
szag terjengett, s ahova egy Peruban élő 
tibeti szerzetes ajánlólevelével látogattunk el, 
segítséget kérve kalandos utunkhoz.
Az aprótermetű, kortalan férfiú tar feje 
szikrázott a fényben, amint ránk tekintett 
és két csészét tolva elénk vendégszeretete jeléül 
( mind a kettőben forró, avas vaj volt, 
az isten háta mögött élő szerzetesek tápláléka!) 
választékos angolsággal kérdezte meg:
„...de mégis, mit remélünk ettől a kirándulástól?!
Az a barlang veszélyes, és azt is tudnunk kell, 
ha nem tud lebeszélni és minden fenntartása ellenére 
mégis oda megyünk, fölöttébb különös 
legendák színhelye. A térség babonás népei 
meg se merik közelíteni, messzire elkerülik...”
„Ón hisz ezekben a babonákban, hiedelmekben?” -  
kérdezte izgatottan Lídia, mire a láma, 
elhúzva száját, rejtélyesen mosolygott.
„Ugyan -  mondotta még -  de tudnunk kell -  
folytatta elnézve fejünk felett és látható élvezettel 
kortyolt a bűzös kotyvalókból, amelyet mi 
megkóstolni se bírtunk -  muszáj elárulnia, 
hogy az egész szent hegyet rejtett, 
feltáratlan járatok szelik át.
Ezek egy része természetes barlang, 
más részét olyan lények vájhatták a hegy 
feneketlen gyomrába, akiket nem ismerünk, 
akikről nagyon keveset tudunk, 
de akik nem is valószínű, hogy 
a mai értelemben véve emberek voltak!...
Egy társuk évtizedekig, egészen haláláig 
élt abban a különös barlangban, egyedül, 
hatalmas sziklával torlaszolva el, 
a mélységbe vezetőjáratokat, 
ahonnan időnként különféle, 
nem emberi eredetű hangok is hallatszottak, 
és valakik iszonyú erővel rázták a sziklakövet, 
amelynek megmozdításához tizenhárom társuk 
együttes gondolati erejére volt szükség!...”
A szerzetes aggódó arca jelent meg előttem, 
amikor, átölelve Lídiát, 
végre kiszakadva a köd fogságából, 
beléptünk a barlangba, melynek nyílása 
közelről is egy óriás ásító szájára hasonlított.
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M ikor fe ln evetett
álomfilm

gondolom nadrágomon, 
vagy mi benne van. 
éreztem, ez olyan mint 
egy rossz lélektan óra: 
az ismerd meg magad-ok 
a szem a lélek tükré-k 
az őszinteség fontosságá-k. 
elmondtam:
7 kéjgyilkosságot ejtettem 
a héten, 
nevetés megáll, 
drámai csend fokozódik, 
sikolyok, 
vér, vér és vér.

F ran ciaku lcs e lv tá rs  
m eg lá to g a tja  a  
sz ta h a n o v is ta  b r ig á d o t

Nagyapám emlékére, 
Sóvárad 142. sz.

Sarló, tégla, malter, gumicsizma. 
Traktor, vöröscsillag, osztályharc. 
Kulák, ellenforradalmár, kapitalista.

Valakik elviszik a háziállatokat.

Feketeautó, kalapács, ötéves terv. 
Sztálin elvtárs meghal a rádióban.

Valaki elveszi az erdőket.

Franciakulcs elvtárs, 
nehéz önkritikát gyakorolni?

Elég nehéz fiam, de utána 
jobban érzi magát az ember!

A Sors k ö ltő t hív k i 
m aga  ellen
i.

mi tétje lehetne hát e harcnak? 
te irányítsz, birtokodban vagyok, 
a Sors nem ír verset, 
a költő máshoz nem ért. 
így hát
fegyverem sem tudnám megnevezni, 
segédeim: időm s vérnyomásom, 
legyőzhetne tán a költők haragja.

II.

a költő megvívott Sorssal, söröz.

B o rd a l
Bogdán Lászlónak, 
Sepsiszentgyörgyre

...fűben, kólák közt 
halni meg...

A lk a lm i vers 
erős idegze tű  
felnőtteknek
és akkor Zs. a Nefelejcs presszóban 

(talán kocsma volt)
azt mondta: ne viccelj, ez irreális, te meg én... 

közben Romániában 
csendesen buktak a miniszterek, 

hogy gondoltad, hogy Budapest-Kolozsvár...
esett szét a magyar gazdaság, 

és akkor vonatozunk majd... 
a miniszternek 20 kiló 
májashurkát adnak 
kenőpénz gyanánt, 

hányszor főzöl majd kávét reggel ?... 
brazíliában éhbérért szedik 
a kávémagot, 

és a rántották...
szalmonella gyanús minden csirke, 

biztonságérzet ?...
nincs életbiztosításom.

akkor, majd téged csallak meg vele, 
vagy fordítva? 

na, ez itt a kérdés.

K öltők és koruk
a pénz nem számít -  mondta a bárd -  
újra költő leszek! -  és elájult

P á rizs i fotó, b a rá to k k a l

Életem eiffel-tornyának tetején állok. 
Alattam ezernyi kínai turista.
Most: röhögnek rajtam, vagy ilyenek ők?

Hátralevő életem place-pigalle-ján
fekszem.

Felettem szajhák raj-hada.
Most: csakugyan itt fekszem !?

Vitézek h a jn a la
György Attilának

Látod, hazamennek a vitézek, 
szakadt dolmányukon a bor harca. 
Lelkűkben triplahaza, 
végül is, otthon a kocsmába.

R ossz vers

ez most a rossz vers.
ez szerelmed ezer hajóskapitánnyal

ma fürdőkádban, 
ezek barátaid belegabalyodva

a politikum szőrrendszerébe, 
nagyapád oroszfogságból hazajövet, 
a rosszarcú pincér, 
ez néped története a vécén lehúzva, 
népnemzeti twist és mambó, 
apád a Horgonyban, 
nőd kapitánysapkában, úszógumival.

csend.
fejedben csend.

az idegrendszered miből gyököt vont 
két dízelmozdony, 
a kis erdélyi körbebaszás. 
nyelvek csattanása

púderezett segglyukakon, 
fejed csendes koppanása járdaszegélyen.

szervusztok gyerekek, 
remélem már az ágyban vagytok, 
ez volt a rossz vers.

B alogh  P éter  szobra
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MÁRCIUS
SZOM BAT A lbin, L even te
VASÁRNAP D alm a, M agor

H ÉTFŐ K ornélia
K ED D A d óiján , K ázm ér
SZERDA O livér,
CSÜTÖ RTÖ K F rigyes, Jen ő
P É N T E K T am ás
SZOM BAT Z oltán, A polka

VASÁRNAP F ran cisk a , F ann i
H ÉTFŐ Ildikó, O lim pia
K ED D Bors, Szilárd
SZER D A G ergely
C SÜTÖ RTÖ K K risztián , A jtony
P É N T E K M atild , P ólika
SZOM BAT K ristóf, L ukrécia
VASÁRNAP Virágvasárnap

H ÉTFŐ G ertrúd
K ED D Sándor, E de
SZERDA József, Jozefina
C SÜTÖ RTÖ K K oppány, K laudia
P É N T E K B enedek , B ence
SZOM BAT B eáta , L ea
VASÁRNAP H ú v s é t  1. n .

H ÉTFŐ H ú s v é t  2. n .
K ED D H ú s v é t  3 . n.
SZERDA E velin , M anó
CSÜTÖ RTÖ K H ajnalka, A lpár
P É N T E K G edeon, G ida
SZOM BAT J ón ás, M árk
VASÁRNAP Z alán, A m adé

H ÉTFŐ Á rpád, B enő

ÁPRILIS
1 K ED D H ugó
2 SZER D A Áron
3 C SÜTÖ RTÖ K K ereszté ly
4 P É N T E K C saba, A m brus
5 SZOM BAT Kocsárd, Honoráta

6 VASÁRNAP B íborka, É dua
7 H ÉTFŐ Á rm in, O rsolya
8 K ED D D én es, L ídia
9 SZER D A D öm ötör, G éza

10 C SÜTÖ RTÖ K Zsolt, E zék ie l
11 P É N T E K G em m a, Ilm a
12 SZOM BAT G yula, A lpár
13 VASÁRNAP Ida

14 H ÉTFŐ Tibor, Tiborc
15 K ED D E m ese
16 SZER D A B ánk , G yőző
17 C SÜTÖ RTÖ K R udolf
18 P É N T E K Ilm a, A ndrea
19 SZOM BAT E m m a
20 VASÁRNAP T ivadar

21 H ÉTFŐ Zsombor
22 K ED D N oém i, C silla
23 SZERDA B éla
24  C SÜTÖ RTÖ K György, Györgyi
25 P É N T E K C songor, M árk
26 SZOM BAT B oglárka, E rvin

27 VASÁRNAP Zita, G yöngyvér
28 H ÉTFŐ V aléria
29 K ED D T iham ér
30  SZER D A Ibolya, M ariann

MÁJUS
1 C SÜTÖ RTÖ K Fülöp, Jakab
2 P É N T E K Zsigm ond
3 SZOM BAT Irm a, T ím ea
4 VASÁRNAP C saba, M ónika

5 H ÉTFŐ Irén, K ocsárd
6 KEDD Eliz, Ivett, Tamara
7 SZERDA G izella , D alm a,
8 C SÜTÖ RTÖ K G ejza
9 P É N T E K G ergely, G ergő

10 SZOM BAT A n tónia , Jób
11 VASÁRNAP P ü n k ö s d  1. n .

12 H ÉTFŐ P ü n k ö s d  2 . n .
13 K ED D P ü n k ö s d  3 . n .
14 SZERDA B onifác
15 C SÜTÖ RTÖ K Zsófia, Izsák
16 P É N T E K M ózes, Botond
17 SZOM BAT E de, A ndor
18 VASÁRNAP E rika, E rik

19 H ÉTFŐ Buda, M ilán, Sára
20 K ED D B ernát, H an n a
21 SZERDA Konstantin, Szilárd
22 C SÜTÖ RTÖ K Jú lia
23  P É N T E K D ezső
2 4  SZOM BAT E szter , E liza
25 VASÁRNAP Orbán

26  H ÉTFŐ Gyöngyvér, Evelin
27  K ED D N ándor
28  SZERDA E m il, A gm ánd
29  C SÜTÖ RTÖ K M agdolna
30  P É N T E K Joh an n a , J an k a
31 SZOM BAT M arietta

JUNIUS
1 VASÁRNAP T ünde
2 H ÉTFŐ A n ita , E te le
3 K EDD K lotild
4  SZER D A Ildikó, B u lcsú
5 C SÜTÖ RTÖ K A ngéla , K und
6 P É N T E K N orbert, Szabolcs
7 SZOM BAT Róbert, A rianna
8 VASÁRNAP M edárd

9 H ÉTFŐ F élix
10 K ED D M argit
11 SZERDA B arnab ás, B arna
12 C SÜTÖ RTÖ K Józsa, Sebő, Virág
13 P É N T E K A ntal, A n etta
14 SZOM BAT V azu l, H erta
15 VASÁRNAP Zója, Jo lán , V id

16 H ÉTFŐ A rany, J u sz tin a
17 K ED D L aura
18 SZERDA A rnold, M árkus
19 C SÜTÖ RTÖ K G yárfás
20  P É N T E K R afael, K eve
21 SZOM BAT A lajos
22 VASÁRNAP P au lin a

23 H ÉTFŐ Z oltán, Zolna
24  K ED D Iván
25 SZERDA V ilm os
26 C SÜTÖ RTÖ K J á n os, P ál
27 P É N T E K L ászló
28 SZOM BAT Levente, Leó, Iringó
29 VASÁRNAP P éter , P á l

30 H ÉTFŐ T iham ér, B ese

NO VEM BER
1 SZOM BAT
2 VASÁRNAP
3 H ÉTFŐ
4 K ED D
5 SZERDA
6 C SÜTÖ RTÖ K
7 P É N T E K
8 SZOM BAT
9 VASÁRNAP

10 H ÉTFŐ  
L1 K ED D  
12 SZERDA
L3 C SÜTÖ RTÖ K  
14 P É N T E K  
L5 SZOM BAT  
L6 VASÁRNAP
L7 H ÉTFŐ  
18 KEDD  
L9 SZERDA
20 CSÜTÖ RTÖ K
21 P É N T E K
22 SZOM BAT
23 VASÁRNAP
24 H ÉTFŐ
25 K ED D
26 SZERDA
27 CSÜTÖ RTÖ K
28 P É N T E K
29 SZOM BAT  
iO VASÁRNAP

M arianna, Ita la  
Ilka, Ingrid

G yőző
K ároly, K arolina  
Im re
L énárd, Énók  
R ezső, R udolf 
L ehel, Zsombor 
T ivadar

R éka, D élin k é  
M árton  
E m ília , Aba  
S zilv ia , B u lcsú  
A liz, K lem en tin a  
Lipot, A lbert 
Ödön

H orten zia , G erő  
J en ő  
E rzséb et  
Jolán , Edm ond  
Ilm a, O livér  
C silla , C ecília  
Kelemen, Adrienn

E m m a, Flóra  
K atalin , K ata  
Á rpád, V irág  
E lem ér, Leonárd  
S tefán ia
K am illa , T aksony  
A ndrás, A ndor

D EC EM BER
1 H ÉTFŐ E lza, N a tá lia
2 K ED D A ranka, M elinda
3 SZER D A A tala , F erenc
4  C SÜTÖ RTÖ K B orbála, Boróka
5 P É N T E K V ilm a
6 SZOM BAT M iklós
7 VASÁRNAP A m brus, Á nyos

8 H ÉTFŐ M árta, M ária
9 K ED D G yöngyi, Leona

10 SZERDA Ju d it
11 CSÜ TÖ R TÖ K L ehel, Á rpád
12 P É N T E K G abriella
13 SZOM BAT Luca, Lúcia
14 VASÁRNAP H uba, Zdenkó

15 H ÉTFŐ D etre, A lb ina
16 K ED D A letta , E te lk a
17 SZERDA L ázár
18 CSÜTÖ RTÖ K A u gu szta , Á kos
19 P É N T E K V iola, N em ere
20 SZOM BAT O tília , D om onkos
21 VASÁRNAP T am ás

22 H ÉTFŐ A nikó, Zénó
23 K EDD V iktória , G yőző
24  SZERDA Á dám , É va
25 C SÜ TÖ R TÖ K K a r á c s o n y  1. n .
26 P É N T E K K a r á c s o n y  2 . n .
27 SZOM BAT K a r á c s o n y  3. n .
28 VASÁRNAP Apor, R áhel

29 H ÉTFŐ T am ás
30 K ED D Zoárd, D ávid
31 SZERDA S zilv esz ter
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Erdély területén a magyar, román, székely, szász 
vagy a maroknyi örmény, bolgár, zsidó, cigány és sok 
más nép fia-leánya századokon át egymás mellett, egy
másra utalva élt s él jóban-rosszban. Ott, ahol mind
nyájuk számára azonos a hegyek fenyvese, a völgyek 
virága s a természet gazdasága. Bár ha nyelvük más 
is, megértik egymást, hiszen Erdély mindenkori szel
lemisége testvéri és emberi. A Hargita körül ilyetén
képpen szűkebbre vonva a Kárpátok koszorúját, ha
sonló egység kicsiben a Székelyföld világa. Az a világ, 
ahol a testben-lélekben is zárt Gyergyó-Csík földrajzá
nak egyesítő tudata, „Csíkországnak” nevezte magát. 
Ahol az Orbai-, Sepsi- és Kézdiszék „bölcsködéssel” ál
lította, hogy „Háromszék nem aluszik!” Ahol a zágoni 
Mikes, a körösi Csorna, az apáczai Csere szelleme mel
lett Maros-Torda a Bolyaiak lángelméjével a világ 
élén járt. Mintha Svájc tükörképe lenne Transsylva
nia, hiszen a föld egésze, az „erdőkön túli terület” már 
19544-től a vallási türelem, a vallásszabadság földje 
lett és volt akkor, amikor Európában még dúlt a vallás- 
háború.

A táj, a földrajzi egység kialakítja a maga közös kul
túráját: Erdély a maga sajátját, a Székelyföld embere 
is a magáét. A testvéri összetartozandóságot is azonos 
erők alakítják. A vihar, a hótorlasz, mely az esztenát 
és a csobán kunyhóját éri, a mentésben emberi össze
fogást követel. A vadkan vagy vérmedve éhségben, dü
hödt támadásban nem válogat, ki az, aki útjába akad, 
s mely nemzet fia. Az erők, melyek a föld statikáját 
megszabják és a kövek épületté állítását lehetővé te
szik, mind egyek!

A természet szépsége, a művészet és a tudomány 
nem egyeseké: mindnyájunk értéke! És így kultúránk 
forrása a kőbe írott emlék is. Erdély várai, kastélyai 
vagy a Székelyföld tájai, a templomok magasba törő 
tornyai, ívei éppúgy mindannyiunké, mint a zsinde- 
lyes, a dránicafedésű kicsiny székely házak.

Állanak a kárpáti hegyóriások. Állanak a Székely
föld erődtemplomai. Ki tudja, hogy köveiket kik hord
ták össze, kik öntötték mésszel erőddé, oltárrá, várrá 
egybe. Magyar, szász vagy román kezek...? Számít az 
emberi alkotásnál a személy vagy az összekötő anyag 
molekulája? A végeredmény a döntő!

Szeressük tájainkat, és becsüljük kőbe írott emléke
inket! A történelmet, ahol ezek lettek és nőttek, hajda
ni és mai kezek, melyek azokat alkották és alkotják 
ma is. E föld légköre s természeti adottsága, ősi kultú
rája — legyen az Brassó havasain vagy Székelymeden
cében -  az emberiség közös kincse, és így a mi érté
künk is.

Vákár Tibor: Székelyföld építészszemmel című 
könyvének epilógusa
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MŰHELYJEGYZETEIM
Puer Admirabilis

„Csudálatos a’ gyermek”... — 
zeng-bong fülemben a Kájoni 
Cantionale Catholicum 57-ik 
számú, Régi ének című dallamá
nak Magyar fordítása az 1600- 
as évek közepéről, innen a közel
ből, a csíksomlyói klastromból. 
Jó ittmaradni a szülőföldön, min
den karnyújtásnyi távolban van, 
jelen, múlt és jövő egyaránt itt 
van bennünk. Milyen nagysze
rű, hogy egy rendkívüli ember 
itt a 20. század vége felé újraél
te Kájoni gyűjteményét, dalla
mokkal virágoztatta fel régi kó
dexek elsárgult lapjairól vagy 
a csángólakta világból hozta el 
számunkra ezt a nagyszerű ze
nét. Kájoni csak nótajelzéssel 
látta el szövegeit. Ez akkoriban 
természetes jelenség volt, a dalla
mokat címük alapján mindenki 
könnyűszerrel fel tudta idézni, 
mert TUDTA A DALLAMOKAT. 
És ez a lényeg: elég volt UTAL
NI a dallamra, és már hangzott 
is az énekszó a megadott versszö
vegre. És ez itt volt számunkra 
adott, a közvetlen közelünkben. 
Elvesztettük a fonalat. Manap
ság könyvből, Domokos Pál Pé
ter sokéves felfedező munkája 
révén válik számunkra ismét élő
vé, közelivé ez a zenéjében is 
oly sokszínű lelki birodalom. 
Böngészem a karácsonyi dal
lamokat, szövegeket: Cantus 
de Nativita Domini nostri Jesu 
Christi írja a latin nyelvű fejezet
cím, és alatta immár magyarul: 
KARÁCSONYI ÉNEK. „Puer 
natus in Bethlehem -  Gyermek 
születék Bethlehemben”. Szép 
és patinás a latin kezdőverssor, 
igaz és hozzánk szóló a magyar 
szöveg erőteljes lüktetése, hang
lejtése, mással- és magánhang
zóinak kemény muzsikája: a mi 
életünk megtestesítője. Látszó
lag költői fordítás nemesveretű 
régies nyelven, de csak látszó
lag az, lényegét tekintve sokkal 
több ennél: életünk, sorsunk 
MEGTESTESÍTŐJE. A latin 
vers titokzatos, pláne ha csak né
hány szó értelme jut el tudatunk
ba. A magyar vers minden szava 
érthető, de a szavak jelentésében 
túl még titokzatosabb világ tárul 
fel, egy különös zene, amit csak 
az hall, akinek anyanyelve a 
magyar. E zene hatására formá
lódtak át az idegenből jött dalla
mok is és lettek a magyar lélek 
kifejezői. Domokos Pál Péter óri
ási munkájának egyik legcsodá
latosabb eredménye éppen a né
pi dallamváltozatok megtalálása 
és beillesztése a gyűjteménybe. 
Néha csak a népi változatot ta
lálta meg az eredeti dallamok he

lyett. Ilyenkor valahogyan még 
közelebb jön a népi dallam már- 
már elfelejtett világa. Évek óta 
kis kórusművekkel vagy éppen 
nagyobb, néha szimfonikus mű
vekkel igyekszem belépni ebbe a 
zenei és lelki birodalomba. Ilyen
kor, karácsony táján ismét kutat- 
gatom a dallamokat, szövegeket. 
Bár már jó néhány karácsonyi 
művet írtam e dallamok világá
nak újraélésével, még mindig 
akad olyan ihletett pillanat, ami
kor ráérzek egy addig sokszor át
lapozott zene és szó belső világá
nak csodás titkára. És elindulok 
a titkok ösvényén. íme, itt egy 
szintén Régi ének című dallam és 
vers: In dulci jubilo, Zengjen víg 
énekszó, / Mi megváltók nyug
szik in praesepio, / és fénlik, mint 
a fényes Nap, Martis in gremio. / 
Alpha est, et O, Alpha est, et O. 
/ Bájos JÁTÉK a két nyelvvel. 
Nyilván értették is a szöveget az 
akkori éneklők, nem kellett min
dent lefordítania szájbarágnia 
a fordítónak: megengedhette 
magának a nyelvi fényűzést. Iz
gatott ez a nyelvi-szellemi já
ték, illik is a zenéhez, amit a 
dallam sugall. A hangnem is 
pasztorális: F-DÚR, a természet 
hangneme és a karácsonyi pász
torok énekéé is. Végül egy másik 
pasztoriális hangnemű dallam
ra esett a választásom. Talán 
azért, mert könnyen pereg a la
tin szöveg: „Dies est laetitiae / 
in ortu regali, / Nam processit 
hódié / ventre Virginali, / Puer 
adorabilis, / totus delectabilis / in 
humanitate, / Qui inaestimabilis 
/ est, et ineffabilis / in divinitate.” 
A magyar fordítás méltóság- 
teljes ünnepélyeséggel szinte 
himnikussá emeli a szövegtar
talmat: „Nagy-örömnap ez né- 
künk: / mert Christus születék, 
/ Ki ez napon származék / egy 
Szűznek méhéből. / Csudálatos 
a’ gyermek, / és nagy gyönyörűsé
ges, / ö Emberségében,: / De-meg- 
gondolhatatlan, / és kijelenthetet- 
len, / ö Istenségében”. A korabeli 
helyesírásban még nimcsenek itt 
Kájoninál hosszú magánhangzó
jelölések, a határozott névelőből 
ha elmarad a második betű, azt 
vesszőjel pótolja, és így tovább. 
Még ez is hozzátartozik a szöveg
hangulat révén a zenei megfogal
mazáshoz. A zenét is érdemes 
egy kicsit a 17-ik századi Erdély 
nemesen egyszerű, fennkölt szel
lemi világához, lelki életéhez 
visszavinni. Karácsony van, mos
suk meg lelkünket e csodálatos 
zenei forrás éltető vizével.

BOLDOG KARÁCSONYT!
TERÉNYIEDE
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Januári évfordulók
1 -  140 éve született loan Al. Brätescu-Voine§ti román író

70 éve született Deák Ferenc délvidéki magyar író 
450 éve halt meg Macarie román krónikás 
80 éve született Könczei Ádám folklorista 
185 éve született Petőfi Sándor

2 — 40 éve halt meg Szanuszi Pane indonéz író
3 -  85 éve született Bárdos B. Artúr költő
4 -  40 éve halt meg Barsi Génes író
5 -  130 éve született Emil Garleanu román író
6 -  230 éve halt meg Niels Krog Bredal dán író

130 éve született Carl Sandburg amerikai költő
7 — 90 éve született Ion Frunzetti román kritikus

170 éve született Győry Vilmos író
8 — 420 éve született Ivan Gundulic horvát író

130 éve halt meg Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov orosz író 
100 éve született Wass Albert író

9 -  100 éve született Simone de Beauvoir francia írónő
100 éve halt meg Wilhelm Busch német író
85 éve halt meg Katherine Mansfield ameikai írónő
30 éve halt meg Szemlér Ferenc költő

10 -  130 éve halt meg Fogarasi János nyelvész
35 éve halt meg Földes László kritikus

11 -  130 éve született Zaharia Barsan román költő
80 éve halt meg Thomas Hardy angol író

12 — 130 éve született Molnár Ferenc
380 éve született Charles Perrault francia író

13 -  310 éve született Pietro Metastasio olasz költő 
14-110 éve halt meg Lewis Caroll angol író
15 -  385 éve halt meg Paolo Sarpi olasz történész
16 -  85 éve született Dános Miklós író
17 -  440 éve halt meg Oláh Miklós humanista
18 -  160 éve született loan Slavici román író
19 -  210 éve született Auguste Comte francia filozófus

140 éve született Gustav Meyrik osztrák író
20 -  100 éve halt meg Meltzl Hugó magyar irodalomtörténész

200 éve született Vajda Péter író
21 -  185 éve született Madách Imre
22 -  220 éve született George Gordon Byron angol költő

80 éve született Panek Zoltán író
23 -  100 éve halt meg Francois Coppée francia költő

30 éve halt meg Derzsi Sándor költő 
140 éve halt meg Erdélyi János író

24 -  120 éve született Vicki Baum osztrák írónő
26 -  230 éve született Ugo Foscolo olasz költő

140 éve halt meg Vas Gereben író
27 -  200 éve született David Friedrich Strauss német filozófus
28 -  140 éve halt meg Adalbert Stifter osztrák író
29 -  320 éve született Emmanuel Sweedenborg svéd gondolkodó
30 -  640 éve halt meg Ibn Jamín iráni költő
31 -  20 éve halt meg Endre Károly költő

Etalonelmélet
Az embernek legyen több példaké

pe, ... Erich Kästner gondolatának 
folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatásának első 

része. 11. Német igen. 13. Fenék.
14. Irányító. 15. A magasba. 16. Lé
giesen mozog. 18. Egykori várme
gyék. 19. Zárt zenei forma. 20. Mo
sott ruhát száradni akasztó. 22. 
Katonai gyakorlótér. 24. Közvetlen. 
25. Kémiai anyagmennyiség. 26. 
Ásványi fűszer. 27. Olasz folyó. 29. 
Forduló. 30. Hajlíthatatlan. 32. Az 
orrához. 34. Bolgár gépkocsijel. 35. 
Negálás. 37. Győr folyója. 39. A gon
dolat folytatásának második része. 
41. Vigyáz rá. 43. A kútba tud néz
ni. 45. Európa Kupa, röviden. 47. 
Palóc alma! 49. Törlőgumi. 50. Uj
jongó örömkiáltás Dionüszosz isten 
ünnepén. 52. Rangjelző előtag. 53. 
Cipő belseje! 55. Mázol. 56. ... van 
der Maet, Apáczainé. 58. A fény 
kvantuma. 60. Visszaborzadó. 62. 
Eszes. 63. Bőrcsík. 64. Eja! Eja! ...! 
(Swinarski). 66. Hálóban a labda. 
67. Óh, ... élete (Ady Endre verse). 
69. Regény szereplője. 70. Pajta. 71.

A gondolat folytatásának harma
dik, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Hőmérséklete csökken. 2. 

Pecunia non ..., a pénzének nincs 
szaga. 3. Nyomorultul elpusztul. 4. 
Mustárgáz. 5. Az egyik vallás rövi
dítése. 6. Kiválasztó szerv betegsé
ge. 7. Sokáig állt az esőn. 8. Vadat 
elejt. 9. Némán jött! 10. Páratlan 
égöv! 11. Északi-tenger. 12. Gondos, 
körültekintő. 15. Lyukat készít. 17. 
Pál utcai szereplő. 19. Vissza nem 
emlékező. 21. Szezámolaj. 22. Mó
zes öt könyve. 23. Szamóca. 25. 
Fővő ételt forgat. 28. Görbe végtag. 
30. ... West, színésznő. 31. Érkezésé
re számító. 33. Ilyen a jó őr. 35. Rob
banószer rövid neve. 36. Kiemelke
dés nélküli. 38. Farsangi szereplő. 
40. Üzem. 42. Magyar megye és fo
lyó. 44. Martin ..., Jack London hő
se. 46. Hangjegyírás. 48. Halat 
partra vető. 50. Visszaretten. 51. 
Alapélelmiszer. 54. Bibliai alvilág. 
56. Vélő, gondoló (népies). 57. Annál 
lentebbi helyre. 59. Taszít. 60. Ke
rek szám. 61. Skandináv férfinév. 
63. Kén és lantán vegyjele. 65. Be
rakás! 67. Sértetlen. 68. A rétre.

BOTH LÁSZLÓ
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