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LÁSZLÓFFY ALADÁR
A  j e l
Örökre nyakunkba kerített tarisznya, 
békíts meg, etess meg, mindenre taníts ma. 
Adómban, Évában, morzsában, darabban 
rabszolga s császár van, zsidó van, arab van. 
Mennyország csillagos hagymahéj darabban 
mindenség bölcsőjén nagymasni maradj ma. 
Kolbászt és kalácsot, népeket etess meg, 
halat és kenyeret rendelj a szeleknek.
Ósi és nagy világ Isten kis fiának, 
akiből egyszer nagy örömünk feltámadt. 
Nílusok stílusa, átokból Amazon 
minden nagy gondja még trappol a martokon, 
lejtőkön dübörög, lavinát terelve, 
síkságot sikálva, hágókkal perelve, 
örömre kivágott fenyőkön szánkózik, 
hogy még az éhes s az ínséges sem fázik. 
Szalmaszál bölcsőben ring hitvány farácson 
össznépi ünnep barokkunk, karácsony! 
Szókratész tanár úr üzeni Tirolból, 
mikulás-istenek szállnak ki diókból, 
angyalok vihara szakadt a világra, 
címerek születnek s borulnak egymásra. 
Legelső győzelem, legvégső tervezet: 
elszáradt kezekkel csecsemő ér kezet. 
Neandervölgy műhelye, Betlehem csillaga 
mindent egy isteni parancsra hoz haza.
A sötét ide sül hófehér havakba, 
ünnepre meghívott térbe hűlt szavakba, 
csak kardot s tollat is most kissé letétet 
a hökkent pillanat s küldi a sötétet.
Homérosz tapogat sötéten, félvakon, 
végig a völgyekben megtapadt falvakon, 
nem maradt reménye se hónak, se fénynek,

amin az emberi méretek megélnek?...
Akkor jön parázsló, vastüzű farácson 
a színeváltozás hulláma, karácsony.
Amikor érkezik, mikor jön, mikor ás 
nagyapó életű lexikon-mikulás.
Tenyere parancsol, két lapu kőtábla, 
két marka ablak a kinyíló világra.
Sülnek az ősi jó kalácsok, kőttesek, 
mintáik őrzik a színek, a szőttesek.
Mindenik higgadtan magába szerelmes, 
mint aki hatalmas, bűvös és türelmes, 
mindenik mezsgyétől mezsgyéig mosolyog, 
mint minden kipróbált és bevált jó dolog, 
mindenik nyugodtan csak magát ajánlja 
ilyen tél derekán díszül a világra, 
rontások, rosszkedvek, keserűmandulák 
ellen most maga a mennyország fordul át, 
mindenki festi és fújja a mintákat, 
iratos, varrottas alá írt tintákat, 
vascsengők, rézcsengők egyszavas átkait, 
mindenegy szótagnév tibeti mátka itt, 
tibeti ritkaság, atlanti találat, 
túlélőjégkorszak üzen a halálnak, 
didergő széltépte lobogó szeleknek, 
akik négy évszakkal földeket bevetnek...
Ha volna egy napom, legyen az karácsony, 
száradni terített kimosott szokásom, 
örökös tisztaság hófehér világa, 
tapadj a, feszülj a, ragadj a világra, 
népek nagy masnija, karácsony eszméje 
semmit se felejt el, semmit se dob félre... 
Örökre nyakunkba kerített tarisznya, 
békíts meg, etess meg, mindenre taníts ma, 
mindenki enged majd ismerős jelednek, 
ami már elveszett, konyhánkban keresd meg. 
Kolbászt és kalácsot találsz a farácson, 
hóbahullt aranyló hagymahéj, Karácsony!

• FALINAPTÁR 2007
• Somogyi Győző:
A  művész hitele

• Lászlóffy Csaba versei
• Szőcs István: A  gyermek...
• Bereczki András:
Hét és fél nap (befejező rész)

• A  N A G Y  K I L O M E T R I K

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK  
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON



HELIKON
FEKETE ISTVÁN

Roráte
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az 

álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorog
nak, és még nem tudják: sírásra vagy 
nevetésre nyíljanak-e, vagy aludjanak 
tovább. Hát, csak pislognak.

Enyhe az idő, a szél csak a kerítések 
mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az 
ablakok néhol nézik már a hajnalt, né
hol nem, és a csizmák nem kopognak a 
gyalogjárón, inkább csak cuppognak.

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol 
csak árnyak járnak, néhol kis lámpások 
imbolyognak, és mutatják, hova kell lép
ni, ámbár hiszen sár van mindenütt.

Az ég még sötét, s a nappal ágyát 
csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. 
Egyébként nem gondol rá senki, mert a 
búzák kikeltek már, a krumpli a verem
ben, s a jószág betelelt.

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a 
tegnap gondja, m intha aludna, a mai 
még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta 
önmagát viszi hajnali misére.

A külső mozgás befolyik a templomba, 
s megnyugszik. Suttog még egy kicsit, 
vár, s amikor már a gyertyák lángja is

megnyúlik a várakozástól, felkiált az 
időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Ma
gasok...”

Mise végére egészen bemelegedett 
a templom, majdnem otthonos lett, leg
alábbis így érezte ezt Baka Máté az al- 
szegből, de így érezte Hosszú Illés is 
-  ugyanonnan - , bár ha tudták volna, 
hogy most egy véleményen vannak, hát 
inkább nem érezték volna. Nagy harag 
volt ugyanis a két öreg között, kitartó, 
régi harag, aminek m ár formája sem 
volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e 
az oka vagy asszony, mindenesetre ra
gaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a 
fához.

És most bóbiskolva várják, hogy ki
ürüljön a templom. Az ajtóban még 
mozgás van, hát csak ülnek, sőt Illés 
a lábát is kinyújtja, mert úgy kényel
mesebb. Illés nem szereti a tolongást, 
de amúgy is ráér. Fél szemmel odasan
dít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Má
té nem mozdul... Amilyen konok ember 
volt világéletében -  gondolja Illés - , azt 
akarja, hogy én menjek előbb, de abból 
nem eszel, pedig már a gyertyákat is el- 
oltogatta a dékány, azaz a harangozó, 
szóval a sekrestyés.

Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát 

belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és 
szeme szép lassan lecsukódik.

-  Nem! -  ijedt meg. -  Ezt igazán nem 
szabad -  és Mátéra néz, aki -  úgy lát
szik -  elaludt.

-  Ez hát el, a híres -  mosolyodik el -, 
pedig három hónappal fiatalabb. Nem 
nagy idő, az igaz, de mégiscsak fiata
labb. Aztán milyen sárga a füle... akár 
a halotté...

-  Jóságos Isten, csak nem lett vele 
valami?!...

Harag ide, harag oda -  a rothadt szil
va is lepottyanik egyszer a fáról —, csen

desen odamegy, és kicsit borzongva 
megérinti Máté vállát:

-  Hallod-e, Máté?
Máté felhorkan:
-  No! -  és néz Illésre, mint a csodára. 

-  Te vagy az, Illés?
-  Én hát, mondom, megnézlek, mert 

olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszen

tek mosolyognak.
-  Kicsit megszédültem -  hazudja Má

té, de áhítattal, mert tele van a szíve, 
és szereti most Illést így közel látni - , 
már elmúlott.

-  Na hál’ Istennek, hát akkor men
jünk. -  És egymás mellett kicsoszog
nak a templomból.

***

-  Mi volt ez, Szentatyám? -  néz fel az 
egyik pufók angyal Szent Péterre, ami
kor az ajtó becsukódott. -  Olyan meleg 
lett a szívem egyszerre.

-  Két ember kibékült -  mondja a fő
szent, és melegen sóhajt.

-  Csoda! -  suttog a kis angyal.
-  Hát bizony, a mai világban...
-  És most mit csinálnak?
-  Nézz utánuk, fiam.
A két öreg m ár Illés háza elé ért. Az 

utca üres, a kémények lágy selymet füs
tölnek a reggelnek, s a kertekben pu
hán békét álmodnak a fák.

-  Gyere be, Máté, régen voltál ná
lunk -  mondja Illés - , lángost sütött a 
lányom...

***
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
-  Mi az a lángos, Szentatyám?

A toronyban ekkor ütött hetet az óra, 
s ettől a földi hangtól megmerevedtek 
újra a szobrok, de a mosolygás mintha 
ott maradt volna az arcukon.

MOLNÁR FERENC

Ferenc József vadászik
Őfelsége vaddisznóvadászatra ment a fővadász k ísére

tében. K etten voltak. Gödöllő környékén valóságos me
netrendjük volt a vaddisznóknak. Állandóan bizonyos 
helyre és bizonyos időben te tték  ki nekik az eledelt, s rá 
nevelték őket arra , hogy a vasút pontosságával jelenje
nek meg ezeken az etetőállomásokon. Az állomások egy
mástól való távolsága nem volt valam i nagy. Őfelsége 
vaddisznóvadászatai csak akkor kezdődtek, mikor m ár 
a vadak pontosan be voltak gyakorolva, és a fővadász
nak  megbízható menetrend volt a kezében. így is nevez
ték  a disznókat: „a három  óra húszas”, a „négy negyve
nes” stb.

E lindultak tehát -  a király és a fővadász - ,  és a sze
gény „három  húszas” pontosan megjelenik a bokor mel
lett. A király rálő, de csak megsebzi. A disznó megáll 
egy p illanatra , aztán  vadul nekirohan a királynak. 
A pillanat komoly volt. A király életveszélyben for

gott. R. bácsi, mikor az esetet elbeszélte, ezt mondta: 
„Esküszöm, trónváltozás előtt álltunk!” -  Ezt átérezve, 
a fővadász -  mielőtt még Őfelsége másodszor is lőhetett 
volna -  felkapta a puskáját, és egyetlen biztos lövéssel 
leterítette a disznót. P illanatnyi csönd következett. A fő- 
vadász föllélegzett, és vá rta  a köszönetét. Őfelsége, aki 
m ár célzásra emelte volt puskáját, most lassan leeresz
tette. Szigorú tekintettel fordult a fővadász felé, és m in
den szót élesen hangsúlyozva, ezt mondta neki:

-  „Ki szórakozik itten: ön, vagy én?”
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ARANY JÁNOS 1817-1882
A

Es vissza nem foly az időnek árja, 
Előre duzzad, feltarthatatlanul;

Arany János: Magányban

Romló országban virtus rongy jószág: 
Tegnap vitézek, ma vagyunk csak kószák.

Ady Endre: A tábortűz mellett.

JÚLIUS
1 V A SÁ R N A P A nnam ária

2 HÉTFŐ Ottó
3 KEDD Kornél, Soma
4 SZERDA Berta
5 CSÜTÖRTÖK Emese, Sarolta
6  PÉNTEK Ézsaiás, M elitta
7 SZOMBAT Donát
8 V A SÁ R N A P Teréz, Ellák

9 HÉTFŐ Ruth, Vera
10 KEDD Amália, Melina
11 SZERDA Lilla, Nóra
12 CSÜTÖRTÖK Izabella
13 PÉNTEK Jenó'
14 SZOMBAT Örs, Ulrik
15 V A SÁ R N A P Henrik, Örkény

16 HÉTFŐ Enikő, Ruth
17 KEDD Elek
18 SZERDA Frigyes, Cecília
19 CSÜTÖRTÖK Emília, Alfréd
20 PÉNTEK Illés, Éliás
21 SZOMBAT Dániel, Léna, Helén
22 V A SÁ R N A P Mária-Magdolna
23 HÉTFŐ Lenke
24 KEDD Kinga, Krisztina
25 SZERDA Jákob
26 CSÜTÖRTÖK Anna, Panna
27 PÉNTEK Olga, Györk
28 SZOMBAT Szabolcs, Ince, Ata
29 V A SÁ R N A P M árta, Bea

30 HÉTFŐ Judit, Jutta, Polixéna
31 KEDD Oszkár, Heléna

AUGUSZTUS
1 SZERDA Péter, Boglárka
2 CSÜTÖRTÖK Lehel
3 PÉNTEK Herm ina
4 SZOMBAT Domokos
5 V A SÁ R N A P Zita, Krisztina

6 HÉTFŐ Bettina, Berta
7 KEDD Ibolya, Arabella
8  SZERDA László, Gusztáv
9 CSÜTÖRTÖK Ernőd, Loránd

10 PÉNTEK Lőrinc, Lóránt
11 SZOMBAT Tibor, Zsuzsa
12 V A SÁ R N A P Klára

13 HÉTFŐ Csongor
14 KEDD Özséb, Marcell
15 SZERDA M ária
16 CSÜTÖRTÖK Ábrahám, Bea
17 PÉNTEK Anasztáz
18 SZOMBAT Ilona
19 V A SÁ R N A P Huba

20 HÉTFŐ István
21 KEDD Sámuel, H ajna
22 SZERDA M enyhért, Mirjam
23 CSÜTÖRTÖK Szidónia, Farkas
24 PÉNTEK Bertalan, B artal
25 SZOMBAT Lajos
26 V A SÁ R N A P Endre, Rita

27 HÉTFŐ Gergely, Kincső
28 KEDD Ágoston, Mózes
29 SZERDA Ernesztina, János
30 CSÜTÖRTÖK Rózsa, Róza
31 PÉNTEK Erika, Bella, Hanga

JANUÁR
1 HÉTFŐ Ú jév
2 KEDD Ábel, Ákos
3 SZERDA Benjámin
4 CSÜTÖRTÖK Angéla, Éva
5 PÉNTEK Simeon, Árpád
6  SZOMBAT Gáspár, Menyhért,
7 V A SÁ R N A P Attila, Etele

8  HÉTFŐ Szörény, Gyöngyvér
9 KEDD Marcell

10 SZERDA Melánia, Vilmos
11 CSÜTÖRTÖK Ágota, B altazár
12 PÉNTEK Ernó'
13 SZOMBAT Veronika, Veronka
14 V A SÁ R N A P Bódog, Edömér

15 HÉTFŐ Loránd, Aurél
16 KEDD Gusztáv
17 SZERDA Antal, Antónia
18 CSÜTÖRTÖK Piroska
19 PÉNTEK Sára
20 SZOMBAT Sebestyén, Fábián
21 V A SÁ R N A P Ágnes

22 HÉTFŐ Vince, Alfonz
23 KEDD Zelma, A rtúr
24 SZERDA Erik, Timót, Márton
25 CSÜTÖRTÖK Pál, Saul
26 PÉNTEK Vanda, Paula
27 SZOMBAT Angelika, Zsolt
28  V A SÁ R N A P Károly, Manassé
29 HÉTFŐ Adél, Eta, Emőke
30 KEDD Noémi, Geliert, Gerda
31 SZERDA Marcella

FEBRUAR
1 CSÜTÖRTÖK Ignác, Efraim
2 PÉNTEK Karolina, Apor
3 SZOMBAT Balázs, Nimród
4 V A SÁ R N A P Andrea, Csenge

5 HÉTFŐ Ágota, Richárd
6  KEDD Dorottya, Dóra
7 SZERDA Tódor, Rómeó
8  CSÜTÖRTÖK A ranka
9 PÉNTEK Apollónia, Abigél

10 SZOMBAT Elvira
11 V A SÁ R N A P Dezső, Adolf

12 HÉTFŐ Lídia, Lilla, Lívia
13 KEDD Illa, Fruzsina, Linda
14 SZERDA Bálint
15 CSÜTÖRTÖK Levente, Kolos
16 PÉNTEK Julianna, Csilla
17 SZOMBAT Álmos, Donát
18 V A SÁ R N A P Komád, Ellák, Zenkő

19 HÉTFŐ Zsuzsanna, Ozsvát
20 KEDD Aladár, Zelinda
21 SZERDA Eleonóra
22 CSÜTÖRTÖK Gerzson
23 PÉNTEK Szemere, Alfréd
24 SZOMBAT M átyás
25 V A SÁ R N A P Géza

26 HÉTFŐ Dénes, Edina
27 KEDD Ákos
28 SZERDA Elemér

HEU
SZEPTEMBER
1 SZOMBAT Egyed, Egon
2 V A SÁ R N A P Rebeka, Teodóra

3 HÉTFŐ Hilda, Szende
4 KEDD Rozália
5 SZERDA Lőrinc, Viktor, Alpár
6  CSÜTÖRTÖK Zakariás, Ida
7 PÉNTEK Regina, Ivor
8  SZOMBAT Mária, Adrienn
9 V A SÁ R N A P Ádám

10 HÉTFŐ Hunor, Mikolt
11 KEDD Jácin t
12 SZERDA Mária, Ibolya
13 CSÜTÖRTÖK Ludovika
14 PÉNTEK Szeréna
15 SZOMBAT Enikő, Roland
16 V A SÁ R N A P Edit

17 HÉTFŐ Ludmilla, Zsófia
18 KEDD Titusz, Diána
19 SZERDA Hajnalka, Vilma
20 CSÜTÖRTÖK Frida, Melinda
21 PÉNTEK Máté, Ilka
22 SZOMBAT Móric, Mór
23 V A SÁ R N A P Etelka, Tekla

24 HÉTFŐ Gellért
25 KEDD Adorján, Kende
26 SZERDA Jusztina
27 CSÜTÖRTÖK Albert, Damján
28 PÉNTEK Vencel
29 SZOMBAT Mihály
30 V A SÁ R N A P Jeromos

OKTÓBER
1 HÉTFŐ Malvin
2 KEDD Petra
3 SZERDA Helga, Jozefa
4 CSÜTÖRTÖK Ferenc
5 PÉNTEK Aurélia, A ttila
6  SZOMBAT Brúnó, Kadosa
7 V A SÁ R N A P Amália

8  HÉTFŐ Etelka, G itta
9 KEDD Dénes

10 SZERDA Gedeon, Bendegú
11 CSÜTÖRTÖK Gyöngyi, Brigitte
12 PÉNTEK Miksa
13 SZOMBAT Kálmán, Edgár
14 V A SÁ R N A P Lívia, Beatrix

15 HÉTFŐ Terézia
16 KEDD Gál, Aurélia
17 SZERDA Hedvig, Sziláméi
18 CSÜTÖRTÖK Lukács
19 PÉNTEK Nándor, Ferdinám
20 SZOMBAT Irén, Cintia
21 V A SÁ R N A P Orsolya, Zselyke

22 HÉTFŐ Tilda, Előd
23 KEDD Gyöngyvér
24 SZERDA Salamon, Rúben
25 CSÜTÖRTÖK Blanka
26 PÉNTEK Demeter
27 SZOMBAT Szabina
28 V A SÁ R N A P Simon, Taddeus

29 HÉTFŐ Melinda, Szilárd
30 KEDD Kolos
31 SZERDA Farkas, Zenóbia



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

A GYERMEK, a lé lek  arca
s z í  a világ bűneit), hanem Ignis Dei is, 
Isten tüze, amely elpusztítja a gonoszt. 
Különben a bárány szó ilyen értelmű ere
dete a szumír nyelvig vezet: Bar Anna, az 
„ég fénye”, tüze, pírja.

A tudomány rosszallóan mosolyogja le 
azokat a jámbor romantikus nyelvészein
ket, akik a kereszt szóban a körosztó ér
telmet keresik. Pedig a kereszt szárainak 
találkozásánál a négy derékszög, egyen
ként 90-90 fok összege kiadja a 360 fokot, 
vagyis a kört. És tagadhatatlan, hogy a 
kör mássalhangzói, k és r benne vannak 
a keresztben, és hogy a kör úgy is, mint 
gömb és mint dicsfény (nimbusz), mindig 
jelen van a gyermek Jézus ábrázolásain, 
kezében almát vagy gömböt ta rt stb. Egy
általán a régi művészetben szokás volt a 
léleknek gyermek formában való ábrázo
lása. A halott lelkeket pályás gyerekek 
formájában veszik át az angyalok stb., 
só't bizonyos korokban és stílusirányza
toknál az angyalokat is (egy részüket) 
gyermekfejjel ábrázolják. (Lásd puttók. 
Ézek alakját a művészettörténet az óko
ri géniuszábrázolásokra, Ámor alakokra 
stb. vezeti vissza.)

A kör a teljesség, a tökéletesség eszmé
jének a sugallója. Már az evangéliumok 
eló'tt az ókorban is találunk istenanya- 
ábrázolásokat, karjukon Jézust idéző kis
gyerekkel, aki gömböt ta rt kezében. A 

középkori teológusok egy-egy elő
került ilyen ábrázolást a sátán in- 
cselkedésének tartották. Holott ha 
figyelmesebben olvassák az Evan
géliumot, elgondolkodhatnak Jé
zus ama kijelentésén, hogy ő már 
Ábrahám előtt létezett! (János 8.) 
Sőt, Mózes könyvében egy hely a 
pusztában vándorló nép előtt megje
lent tűzoszloppal azonosítja. Mind
ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy 
Jézus Krisztusnak nem volt valósá
gos létezése, sőt, ellenkezőleg, meg
erősíti ezt a tényt.

Amikor az ige testté lón, hogy em
berként nyilvánulhasson meg, le kel
lett szállnia az anyagba, egy anyá
nak kellett megszülnie őt. (Vesd 
össze mater=materia, és az ennek 
nyomán keletkezett anyag szót. Is
ten Ádámot agyagból teremtette, s 
az agyag szó úgy viszonylik az atyá
hoz, mint az anya az anyaghoz!)

Az élet fája, a termő ág képzete 
szorosan kapcsolódik a krisztusi 
tanítások lényegéhez: béke, megbo
csátás, szelídség. Az özönvíz után 
az olajág, amit a galamb az élet új
raindulása jeléül hoz, nyilván az is 
az élet fájáról származik! A köve
tek, a parlamenterek mindig zöld 
ágat hoztak kezükben, egy vesszőt, 
amely két kis gallyal éppen keresz
tet formázott!

A gyermek Jézus karácsonykor 
a béke, a szeretet szelíd követeként 
érkezik, mint az élet lehetséges foly
tatásának a rügye, csírája. Az üz
let kavargásában is kellene figyel
ni rá.

*C. T. Thiede-M. D. Ancona: A  ke
reszt m egtalálása. Egyes gondolatme
netek forrását lásd Merezskovszkijnál 
(Kelet titkai).

épített belőle. A fa szent voltát azonban 
csak Sába királynője ismerte fel, aki a Le
genda Aurea szerint lelki szemeivel meg
látta, hogy egykor ezen a fán fog függeni 
a világ megváltója.”*

Később majd ennek a fáját használták 
fel Krisztus keresztjéhez, de az már más
féle kereszttörténet, az a szenvedéstörté
nethez és így húsvéthoz tartozik; csak 
addig karácsonyhoz, amíg felmerül ben
ne a gondolat, hogy a szent ágnak ki kell 
rügyezni. (A feszület fája, a sztavrosz nem 
az a szó, amelyből Krisztus neve szárma
zik, eh r (görögül e monogram kiolvasva 
khi rho). A Khrisztosz a Messiás „Megvál
tó” jelentésű szó görögre fordítása.

Különös módon Krisztusnak mégis kö
ze van a másik kereszthez is, az égi jel
hez, amely az ő története előtt -  ponto
sabban: az ő evangéliumi története előtt 
— évezredekkel is létezett.

A legrégibb (egyenlőszárú) kereszt va
lószínűleg tűzjelkép, a legrégebbi tűzszer- 
szám, két keresztbe tett fadarab ábrája. 
De Jézus Krisztusnak ehhez is köze van, 
ő ugyanis a szent nevek szótárában nem
csak Agnus Dei (Isten báránya, aki elve-

Sohsem láttam szebb termőfát, 
Mint Krisztusunk keresztfáját

(Népi ének)

Incipe, parve puer, risu cognoscere
Matrem!

Kezdj, kisgyermek, mosolyogva
ráismerni Anyádra! 

(Vergilius)

Karácsony jelképtára: a Csillag, a já
szol, a pásztorok, a szelíd jószágok, an
gyalok, a napkeleti bölcsek, úgy is, mint 
a Három Királyok, az angyalok kara, a 
Szent Szülepár, de mindenekelőtt a Gyer
mek. A jászolban csendesen alvó Kisded. 
A szenténekekben igen, de a népszokások
ban -  misztériumokban — a legkevésbé 
kifutott Jelenség”, illetve Jelenés. A kép
zőművészetben azonban karácsony közép
pontja. A mai világ karácsonyi vásárai
nak zsivajgó forgatagában mintha nem 
is ügyelnének rá, csak szó és nem jelen
tés, a „csendes éj” adventjének tomboló 
hangszórói és pukkanó rakétái közt nem 
hallani meg a legősibb egyiptomi himnu
szok figyelmeztetését: „A lárma gyűlöle
tes Isten előtt. Imádkozzatok titok
ban!” Mint ahogy évezredek múlva 
az Evangélium tanítja: Amikor Is
tennel akarsz szólani, menj be a te 
belső szobádba!

A gyermek szó töve megfordítva: 
rügy. A latin germen: csíra, rügy; a 
francia germe (dzserm): minden élet 
kezdete. Egyesek szerint a német 
Kern (mag) is ide tartozik.

A termőág legismertebb elnevezé
se: életfa, zöld ág, tebe... főleg a lako
dalmi népszokások köréből ismert, 
kalácsba szúrt ágbog, esetleg maga 
is tésztával bevonva és megsütve, 
teleaggatva perecekkel, almákkal, 
szalagokkal, a nászmenet előtt vi
szik, s a lakodalom után megszedik. 
Láthatóan a karácsonyfa rokona. A 
karácsonyfa néhány száz éve jelent 
meg újból Európában (a „revival” jel
legzetes esete), és a rajta csüngő al
mák és a rajta tekerőző szerpentin 
(aranykígyó) tanúsága szerint az 
Édenkert emlékét idézi, az Életfáját, 
illetve a Tudásfáját, mivel a népha
gyományban a kettő egybemosódik, 
és mivel december 24-e, karácsony 
előestéje, Ádám és Éva napja.

Van mélyebb és bonyolultabb 
összefüggés is. A XIII. században 
keletkezett Legenda Aurea szerző
je, Jacobus da Voragine szerzetes író 
szerint „a kereszt története egész az 
Édenig megy vissza. Szét, Ádám fia, 
egy angyaltól egy ágat kapott arról 
a fáról, amely alatt apja elkövette 
az első bűnt, és az angyal azt ígérte 
neki, ha az ág gyümölcsöt terem, ez 
helyrehozza szülei bűnét. Szét elül
tette az ágat Ádám sírján, az kihaj
tott és fává terebélyesedett, amely Sa
lamon idején még állt. A nagy király 
megcsodálta a fa szépségét, majd ki
vágatta és egy tavon keresztül hidat
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A m űvész h ite le
A művész hitelének, hitelességének

eszméjét a mi nemzedékünk úgy élte 
meg, mint a művész szabadságának 
a problémáját. Szabadság nélkül, po
litikai kényszer alatt éltünk, átéltük 
József Attila vágyát: „én hadd legyek 
szabad, sziszegve sem szolgálok aljas, 
nyomorító hatalmakat!” A mi nemzedé
künk a kommunizmus kényszere alatt 
élt, és sokunkban az volt a vágy, hogy 
ettől a politikai kényszertől mielőbb 
megszabaduljon. A nyugati világ, mint 
a szabadság hona, annak a művészeti 
élete és kultúrája pedig, mint maga a 
szabadság lebegett a szemünk előtt, 
és azt gondoltuk, hogy ha mi ott élhet
nénk -  nagyon sokan távoztak el a ha
zájukból emiatt -, ha abban a rend
szerben élhetnénk, akkor hatalmas 
alkotásokat hozhatnánk létre. Ez bekö
vetkezett, és látjuk, hogy a régi lakat 
helyett egy új lakat alá kerültünk.

De a dolog nem ilyen egyszerű. A 
művész a három szent pillér közül -  a 
szép, a jó és az igaz közül -  talán gaz
dája a szépnek, hogyha az Isten által 
adott tehetségére és személyiségére 
gondolunk, de hogy mi a jó és az igaz, 
azt a művész is az őt körülvevő társa
dalomtól és a nemzedékek óta mögöt
te állóktól, a hagyományoktól kapja. 
Az ókorban a művészt mesterember
nek tekintették, aki a technével fog
lalkozott, a technikával, amikor nem 
volt elválasztva a mesterség és a mű
vészet. Tehát egy jó asztalos vagy ha
jóépítő ács legalább annyit ért, mint 
egy festő vagy egy színművész.

A középkor művésze pedig olyan 
névtelen mester volt, aki nem írta oda 
(a Műre) a nevét, és aki egész életé
ben a középkor egységes istenközpon
tú kultúrájában szolgált. A középko
ri Európa művészete a liturgia része 
volt. Adott volt a stílus, adott volt a fel
adat, nem a művésznek kellett kita
lálnia, hogy mit csináljon, és ahogy 
a pap elvégzi a misét, és olyan túl 
nagy hibát nem követhet el, hacsak 
bukfencet nem vet közben, ugyanígy

a középkor művésze is csak jót és szé
pet alkothatott. Nem maradt ránk a 
középkorból egyetlen egy tárgy sem, 
amelyik ne lenne szép és művészi. L e
gyen az a k á r  egy köcsögnek a le tö rt 
füle, egy lábbeli vagy akár egy szár
nyas oltár töredéke. így volt ez min
den vallásos kultúrában, nemcsak az 
európaiban. A nagy ázsiai, amerikai 
civilizációkban -  amelyek vallásos ala
pon épültek fel -  a művész tulajdon
képpen pap volt, a papnak egy fajtája, 
aki a kezével és a szívével szolgálta az 
isten tiszteletét és a közösséget.

A nagy változás -  az európai ember 
világában -  az újkorban, a reneszánsz
ban következett be, amikor az auto
nóm egyéniség, a szabad, öntörvényű 
művészegyéniség kultuszát elkezdték 
-  pogány alapokra ugyan jogtalanul hi
vatkozva, de elkezdték -  piedesztálra 
emelni. A művész felfuvalkodottá és gő
gössé vált. Körülbelül a felvilágosodás 
óta pedig a művészt kifejezetten arra a 
feladatra indítják és inspirálják, hogy 
élcsapata legyen a keresztény kultú
ra lebontásának és szétverésének. Na
gyon nehéz ezeket a szellemi folyama
tokat pontosan néven nevezni. Amikor 
azt mondjuk, hogy modernitás, akkor 
az utóbbi kétszáz év szellemi mozgal
maira, stílusára és hatalmi struktú
ráira egyszerre kell gondolnunk. Ami 
az emberiséggel történt, először Euró
pával és Amerikával, de a globalizáció 
révén ma már a világ minden zugá
ban, azt mutatja, hogy a modernitás 
és az azt irányító hatalmak uralkod
nak. Látjuk, hogy itt egy egységes ha
talmi rendszerrel állunk szemben, és 
a művésznek most már a szabadság és 
az egyéniség kérdését ebben az össze
függésben kell fölvetnie. A XX. szá
zad stílusváltásaiban és művészeti 
eszmeáramlataiban teljesen egyértel
mű volt, hogy ezt az avantgárd szere
pet szánják a művésznek, tehát ez az 
élcsapat, amely elöl megy és veri szét a 
régi kultúrát annak reményében, hogy 
majd valami jobb és ennél különb fog

keletkezni, de a dolog többnyire csak a 
rombolásig jutott. A XX. század művé
sze mindvégig ideológiai kényszer és 
nyomás alatt volt kénytelen működni. 
Mi, idősebb nemzedék ezen az európai 
térfélen ezt mint a kommunizmus szo
cialista realista stílus kényszerét éltük 
át, Lenin- és Ceau§escu-szobrokat és 
portrékat kellett készítenie, meg párt
házakat és panel lakótelepeket kel
lett terveznie a művésznek. Nem kér
dezték, hogy ő maga mit akar. Mára 
viszont a globalista hatalmi ideológia 
ugyanolyan kényszerként nehezedik a 
művészre, mint régen a kommunista, 
marxista ideológia. A modernista stí
luskényszer egyben világnézeti kény
szer, amely a művészt és a szellem va
lamennyi emberét arra kényszeríti, 
hogy egyetlen irányba nézzen, egyet
len eszményt lásson, hogy a technikai 
haladás és a tudományos fejlődés szol
gája és szolgálóleánya legyen. A mű
vészeti ágakat ma ideológusok, művé
szettörténészek, kritikusok, illetve a 
mögöttük álló pénzemberek, beruhá
zók, a filmeket, a galériákat pénzelő 
arcnélküli hatalmasságok irányítják. 
Aki nem igazodik, azt ugyanúgy kirúg
ják a sorból, betapossák a földbe, jelen
téktelennek, tehetségtelennek bélyeg
zik, vagy egyszerűen nem kap munkát 
és halhat éhen. A zsűrik, aki eltér et
től a kötelezően modernista irányzat
tól, azt kortévesztőnek minősítik.

Én úgy látom, hogy a szabadsá
gunk egyáltalán nem lett nagyobb, 
és talán még azt a kérdést is föl kell 
vetni, hogy a szabadság-e egyáltalán 
az a legfőbb mérce, amely a művész 
hitelességét adja. Az én érzésem sze
rint nem az. A művésznek nem a saját 
egyéniségét és személyiségét kell ki
bontania. Nem az a feladatunk, hogy 
önmagunkat kifejlesszük és bemutas
suk, hanem az örök értékeket, Isten
nek a teremtő és gondviselő tervét 
kell követnünk. Úgy is mondhatjuk
» » » » » »
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nem ennyire vallásosan, hogy a mű
vésznek az életet kell szolgálnia. Ezen 
azt értem, hogy minden alkotása, min
den szava, minden ceruzavonala vagy 
épülete olyan legyen, ami az egész te
remtett világnak, a bioszférának, az 
egész emberiségnek visszamenőleg és 
előre a javát szolgálja és nem szabad 
semmi olyat tennie, bármennyire is 
csábító szakmai kihívás vagy bármi
lyen nagy dicsérettel kecsegtet is, ami 
ezzel ellentétes. Ezért aztán a művész
nek mégiscsak egyéni harcosnak kell 
lennie és egy olyan életformát, olyan 
szakmájához szabott művészi életfor
mát kell találnia, amely egyrészt Is
ten-közeli gondolatokat ad neki, más
részt a természet közelségét biztosítja, 
harmadrészt pedig egy emberi közös
ségbe állítja őt.

Ezekről azért fontos beszélni, mert 
éppen a modernitás és annak a tit
kos hatalmai hajszolták a művészeket 
úgy, hogy nagyvárosokba költözzenek. 
A mi nemzedékünknek ez volt a törté
nete. Kis falvakban születtünk és met
ropoliszokban haltunk meg, sokan az 
önpusztítás révén. A XX. század tipi
kus művésze alkoholista és nikotinis
ta, aki maga pusztítja el önmagát, 
mert nem bírja el azt a kilátástalan 
nyomást, amelyben élni kényszerül. 
Ugye az egy közismert vicc volt, hogy 
a magyar értelmiség előtt két út áll: 
az egyik az alkoholizmus, a másik jár
hatatlan. Be kell látnunk, hogy van 
harmadik út és van járható út is. Ez 
pedig az Isten-szolgálat, a természet
be és a közösségbe kapaszkodva.

A művészegyéniség kultuszát is 
azért dugták a fülünkbe, hogy elsza
kadjunk a közösségtől. Elszakadjunk 
a szülőfalu közösségétől, elszakadjunk 
a nemzeti közösségünktől, az egyházi 
közösségünktől, ezektől a természetes 
közösségektől, amelyekből minden iga
zi alkotás táplálkozni tud. így a mű
vészt, ha le is verik, akkor is, mint 
ahogy Anteusz, amint a Földanyát 
érinti, új erőre támad. [...]

Végül még egy szó: a tradíció. A mű
vészet nem abból áll, hogy folyton új 
dolgokat találunk ki, hanem abból, 
hogy egyetlenegy tradíció láncszemei 
vagyunk, amely a legelső ősemberi 
rajztól folyamatosan halad — remél
jük — a világ fennmaradásának utol
só percéig. Ebben egy láncszemnek len
ni, ez a legnagyobb művészi dicsőség. 
Én azt gondolom, hogy ez a hagyomá
nyos művészi program, és ezt ugyan
így gondolták az egyiptomi művészek, 
ugyanígy gondolták a középkori vagy 
reneszánsz művészek, de ugyanígy a 
modern kor legjobbjai is.

Elhangzott a Magyar Művészeti 
Akadémia kolozsvári vándorülésén. 
(Rövidített, szerkesztett szöveg)

LÁSZLÓFFY CSABA 
Karácsonyok hava
Az írás úri pass(z)iója megint 
midőn igazán otthon lehetek 
minek végiggondolni a kínt 
mi naponta történik veletek

reggelente kiver a láz 
mint nagy hópelyheket 
kifehéredve nyelem szállingózó 
könnycseppedet

s a talpamon égő parázs

a kinti köd cementpor szürke daróc 
lázadó lágyékomon nagy havak emléke 
melyeket legféltettebb kalóz
látomásaimból kitépve 
őriznek hánykolódó éjjelek 
ha az útonálló halál 
megkísért (génutakon lebegek 
elsüllyedt legendák és hamusár)

Létezésünk leoninusai
Bűbáj! ostoba ábránd, nyögve, az ágyadon átránt 

(sápatag arcod, egész csonttömeged) a penész- 
szürkeegérke-világból messzire, láng ha világol.

Hajtom öledbe fejem, sejtelem árnya: velem 
jössz ma suhanva, a tested fénye betölti az estet.

Hallom a halk suhogást s azt, ami szívdobogást 
kelt -  jaj, a zongora hátán, újra kopog... csak a sátán 

fogvacogása ilyen, szél s zivatar ha pihen.
Bűntelen lesz ez a reggel; éhharapás! sose vedd el 

vállad, a domborodó tomporod falnivaló.
Hallgatag is elemésztett téged is, érzem, a végzet -  

kárhozat, esztelenül nézlek: ki meztelen ül, 
vágy s csupa kéj, csupa kellem; védtelenül maga ellen 

vív gyönyörű diadalt. (Volt, aki már belehalt.)

Közös tanulság
M. M.-nek

Kinyújtott kéz, meleg; ma ne riasszon 
semmi, még ha kutakodik is éjjel ujjaid 
hegyén át az a nedves és szívós valami, 
míg hozzá nem ér a puha fehérséghez. Rég 
túl vagy már szerelmen, barátságokon s a 
nevetséges illúzión, hogy egyedül rajtad múlott, 
ha meg akartad volna szerezni Viktória 
királynő skalpját. Szent este s új esztendő! nehéz 
elhinni ilyenkor, hogy a világ semmit sem változik.
2006 .

Somogyi Győző rajzai
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SÁNTHA ATTILA 
A csudálatos bizgettyű
- avagy hogyan születhetett volna meg a disznyós reklám? -
Az utóbbi idó'ben hál’istennek kifej

lődött az ún. „székely reklám ”, ami 
annyiból áll, hogy autentikus székely 
legények autentikus székely élethely
zetben, autentikus székely akcentus
ban a világ dolgaira reflektálnak. 
Az egyik ilyen reklám ban például a 
legény azon mélázik el, hogy az apó
sa lenézi ót, m ert lepcsiben já r  -  há t 
igen, kínos egy helyzet ez és m eghatá
rozó élmény egy székely szám ára, aki 
eiszen valam elyik déli megyéből csep
pent haza, s le nem mondana az ott lá
to tt nájmódiról. Merthogy nem a lépé
si teszi az embert, hanem  az, hogy 
tudja, hol kell vásárolni a m altert, s 
egy hónap a la tt házat rittyenteni!

A m ásikban a Rómeó-lelkű szé
kely szerenádot ad kedvesének, mi
kor kiszól a szomszéd, hogy „Pistike, 
te micsinálsz ott? Nem es tudod, ho
gy term opán ablakot tettek?” Szóval 
újabb leégés, ami tönkreteszi a szé
kely legény lelkét, csuda, hogy nem 
megy ezután a Feketeügynek. A fon
tos az, hogy m indenki megjegyzi, ho
gy kornyikáló legények szerenádjai el
len az X cég term opánja a megoldás. 
Bezzeg a legényre, aki ily nyilváno
san lebőgött, senki sem gondol, pedig 
én a helyében bevernék minden oly
an ablakot, amelyik nem engedi á t a 
hangot!

Szóval szomorú a székely sorsa, 
még a reklám okban es, m indenki 
csak ra jta  küszürüli a nyelvit, ahe
lyett, hogy együttérezne vele.

Ezek u tán  az Y rádió szerkesztő
ségében (amelyik úgy egyébként na
gyon profi rádió lenne, ha valaki is 
értene a munkájához) felkérést kap
tunk, hogy reklámozzuk a Hírhozó 
karácsonyi nyereményjátékát, am in 
egy 140 kilós disznót lehet nyerni. 
A disznyó pedig székely állat, elkép
zelhetetlen nélküle a végtelen hóborí
to tta  táj véres foltok nélkül. Összeül

a csapat, én m int székely szóismerő, 
és mások, akik szintén ism erik a szé
kely szavakat, csak nem tudják, ho
gy azok azok, és elhatározzuk, hogy 
csinálunk egy igazi székely reklámot, 
amelyben nem hozzuk kényelmetlen 
helyzetbe a legényt, hanem  a székely 
nép mély bölcsességét adjuk a szájá
ba.

Mondom, hogy ne, egy disznyóról 
lenne szó, 140 kiló. Közbeszól a m á
sik, hogy semmi nagyképűsködés, 
a’ccsak egy csekacska. A harm adik  a r
ról érdeklődik, hogy pontosan milyen 
az az állat, m ert fontos lehet: kam- 
e, gőlye-e vagy pedig ártány. Telefon

a megrendelőhöz, hallatszik  a vonal 
végén az agytekervények sistergése, 
mondja, hogy igen. E ttől sem lettünk 
okosabbak. A m ásiknak (lásd előbb) 
viszont síri hangon eszibe ju t, hogy 
ugyan semmi köze az egészhez, de 
azt a disznyót méges meg kellene néz
ni közelebbről, m ert egy cegelló egész 
gyermekkorát m egkeserítette, mind 
já rk á lt u tána, s döfködte, még akkor 
es, mikor cega lett belőle, végül le 
kellett vágni, met eiszen zákhányos 
volt. Megállapítom magam ban, ez es 
ződségeket beszél, el kellene küldeni 
egy pszichológushoz. De ha m ár kecs

kéről van szó, kérdem, tudja-e osztán 
valaki, hogy egy csűrkecskének hány 
lába van? Lesújtó pillantások, m ert
hogy sümecnek nézem-e őköt, vaj mi, 
m indenki tudja, erre az a válasz, ho
gy nem válaszolsz semmit. Na, m ár 
én es a béka segge a la tt vagyok, hogy 
ilyeneket mondok. A harm adik  még
es megszólal nagy alaposan, aszong- 
ya „fő, hogy egésség legyen”. Ennek vi
tam inokat kellene vegyek...

Szóval így ment ez végig, senki
nek semmi ötlete, sehol egy igazi né
pi bölcsesség, amelyik a székely nép 
életszemléletét fejezné ki. A negye
dik, aki mind keccegtette a riporter
magnó, met nem a k a rt menni, s ed
dig nem szólt semmit, azazhogy csak 
a kutyájának mondta azt, hogy „kus
ti nye, te m arha”, mikor az tizedszer 
es meg a k a rta  nyalni, aszongya: „na, 
ha  ez a bizgettyű béindul, elfogadom, 
hogy az olló egy vágószerszám, nem 
pedig egy küskecske”. Ezt es bezgeth- 
ette a cega gyermekkorában....

Ekkor történt, hogy a sok keccegte- 
tés h a tásá ra  a magnó mégis beindult, 
s a következő, a nap első értelm es szö
vegét ha llh a ttu k  tőle:

Ez a m arha azt hiszi, hogy az ol
ló egy vágószerszám, pedig az egy ce
ga, olyan, m int egy csűrkecske.

-  Cega, cega, de hallottad-e, hogy a 
Hírhozóval egy 140 kilós csekacskát 
lehet nyerni?

-  S osztán -  kustyi nye! -  a’ kam-e, 
gőlye-e vagy ártány?

-  Te Laji, a’ mindeggy, fő, hogy 
egésszég legyen.”

Lederm edtünk, m ert (valljuk bé 
székelyesen) senki sincs szokva az 
ilyen deus ex machina-khoz. H át itt 
van a reklám , az igazi székely rek
lám, amelyikben nem ég le a legény, 
sőt nyelvi gazdagságát is megvillog
tatja, a végén pedig ott az életbölcses
ség, merthogy m it ér a pénz, ha  nincs 
egészség?

A többi pedig ment, m int a k a ri
kacsapás: a végére még egy-két nor
m ál szöveg, és m áris megvolt az 
egész. H át így is tö rténhete tt volna a 
disznyós reklám  elkészülése...
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DOBAI BÁLINT
Karafiáth Orsolya: 
Gondok a könyvtárban
Míg én szövöm a vad szerelmi szálat, 
ne érdekeljen, hány éves vagyok, 
míg trendipink zsinóron ráncigállak, 
másik kezem meg rím után motoz.

Most rajzolok köréd egy éjszakát, 
egy pestit persze, én csak azt tudok. 
Tinifilmekből elcsent hangeffekt, 
hogy kémények között dorombolok.

Legyél munkás, zuglói Batman-em, 
bugyit húzok rád, kívül hordhatót.
Nemes Nagy Ágnest ne citálj nekem, 
ha hallok róla, szinte meghalok.

De jaj! Az álom szertefoszlik épp, 
poros könyvtárban rozzant nő zokog: 
a Nagyok között nincsen lelkitárs, 
csak férfiak, s hibátlan jambusok.

VARGA MELINDA
Három félés
írta Király Zoltán verse

I.
Én egy áldozat vagyok

II.
Az áldozatok csak férfiak lehetnek 
gyakran több ragadozót szeretnének

Tenni hiába 
dolgozni éjjel 
embernek kedve 
ehhez nem lehet

S ha most már így van 
fekszem az ágyon 
szivart sem gyújtok 
nézem az eget

III.
A ragadozók jól megvannak egymással is 
áldozataik nélkül 
fordítva ez nem lehet.

Sorok hogy vannak
irta Muszka Sándor verse

S ha most már így van 
fekszem az ágyon 
szivart sem gyújtok 
nézem az eget

ZSIDÓ FERENC
B é k a e g é r h a r c
vigeposz és travesztia

Ellőbeszéd
Négy adag dohányát míg elpipázta, 
Csokonai Homér játékát játszta 
Tette a tréfás, igaz-hetyke legényt, 
Blumauer s a maga módja szerént. 
Verset elleni, hű, mekkora dolog, 
Koponyámban ily gondolat nem kotyog, 
De, mert úgy tartja kényes úri kedvem, 
Sorokat vések, sántikálva, resten. 
Szabályt megtartok úgy, hogy elvetek, 
Akár átok is foganhat bennetek.
Ha azt kérditek, ebbe’ akkor mi jó,
Arra nem felel a kongó ráció,
A kétes valót nem az vékonyítja, 
Tengődó' kedvünk sosem az nagyítja, 
Csupán a képzelet.

I. Szál szivar,
melyben kiderülnek egynémely dolgok, hű, a nemjóját, 

de sebaj, a legfontosabb úgyis az, am i nem derül ki. Mi 
van akkor, ha  az egérkirály m egbarátkozik a Béka Örökös 
Herceggel? Nem tudom, de a következmények nem m arad
nak el...

(Azt kérdik, megrögzött antin ikotin istaként m iért épp 
Szál szivarokra osztom az osztanivalót, úgy -  és persze 
m ásként is -  m int a jó Csokonai? Látják, ez számomra 
is rejtély, mely egyébként nem az egyetlen e konstelláció
ban.)

Nyűgölök a Múzsámon, 
Kezdené el énekem,

Szívességet e világon 
Szívtelen tegyen nekem.
Én dohány után kutatok,
Szűkös zsebekben matatok, 
Nincsen időm verselni.

írja le az egereknek 
Békákkal való harcát, 
Egymással mint fenekednek, 
Fizetvén Marsnak sarcát.
De ő nem hajlik a szóra,
Dalnak ütött végső óra,
Most immáron mi legyen?

Ha így állunk, én írom le, 
Hogymint estek a dolgok, 
Krónikásnak rossz vagyok, de 
Nem sokáig szabódok:
Egér hoz egy ármádiát, 
Brekkencsnek diktál régulát 
Dúl a vész, kocog a fog.

Szétszökik a sok nyáladzó, 
Hallgatva a csihányban,
Az egérnemzet gyanakvó,
Cselt gyanít a dologban.
Ebből nem sül ki semmi jó,
Eb ura is olyan fakó,
S Ugocsa non coronat.

Ámde addig van még egy s más, 
Ami mind leírandó,
Ne siess a dallal, hékás,
A toll hegye forgandó.
Béka egérrel találkozott,
Könnyű barátságba fogott, 
Bizony így kell kezdeni.

A " °  3<i K i l o m e t r i K
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Amint a béka arra jár,
Sajtot majszol az egér,
V endéget á lm á b a n  sem  vár,
M er t éhsége egek ig  ér,
Szájában a nyál összefut,
Nincsen szebb, mint sajtban a lyuk, 
Még K.A.F. is ezt állítja.

„ A djon  Is te n ”, így  a  béka,
L a p o s  fe jét lengeti,
Nem fél egér így, csak néha,
Sajtját is elengedi.
Szaladna a közeli lyukba,
K o ro n á ja  sa ro kb a  ju tn a ,  
„ B rekkencs B éci a  n e v e m ”.

„Örvendek én, soha jobban”, 
Bólogat a kisegér,
Élet-lángja majd ellobban, 
Szalmaszálba belefér.
M ilyen  ro n d a , n y á lk á s  Béci,
„Ne kapjál be engem, légyszi’ 
Király vagyok, Cincoga.”

Ekkor béka is elkezdi,
Ig en csa k  lepcses fa jta ,
R a n g já t, ren d jé t m in d  repeszti, 
K evély k irá lyo k  sarja :
„Enyém lesz majd, örök úré, 
Haereditario iure,
Vízvári Birodalom.”

Tíz perc alatt, moccanatlan 
Megtudja azt is az egér,
Sokat főz a herceg-katlan,
A nősülés is belefér,
Madám Vizellősi Sára,
-  Övé a Mocsárnak Vára -  
Lészen majd felesége.

II. Szál szivar,
melyben a dolgok bonyolódni kezdnek, s ha  nem egyéb, 

drám ai küzdelem van kibontakozóban. Mint mindenkor, a 
drám ai szituáció valam i fennkölt, magasztos elvi ellentét 
okán jön létre...

Így mind a ketten jól járunk,
F él szá jra , d e  e g y ü tt z a b á lu n k ”
E z t  te rvezi a z  egér.

Szép ajánlatát a béka 
Hálás szívvel köszöni,
Bő érzelmű, nem is léha,
C incogá t á tö leli.
A z  egér e ttő l n em  fú l  m eg,
D e lép e-m á ja  m egrem eg ,
„Inkább együnk”, nyögi ki.

Amint mondja, nekilódul,
B re k i s la ttyo g  u tá n a ,
„ Z a b á lju n k  so k a t a  jó b u l,
S o se  é ljü n k  h iá b a !”
Béka nem fér a sajtlyukban, 
„Milyen kár, hogy nagy fejem van”, 
Húzza magát, kesereg.

“Kardot hozok, sajtrobbantót, 
Nyomban tágul a sajtlyuk. 
Meggyőzöm a cinc-nációt 
Nekem való a sajtjuk.
V a g yo n u kb ó l b íz  k ieszem ,
A r r a  vagyon  n e k e m  eszem ,
V iv á t d ip lo m á c ia !

így járt az egér a békával,
Beengedte sajtjába,
Az nem volt pofának híjával,
S  nem ment többé sehova.
A kisegér nem bírt vele,
Gyászba borult csöpp élete,
Megbűnhődte már e nép...

VI. Szál szivar,
mely arról szól, am iről nem. Remélem, ezzel sikerül k i

elégítenem az époszi küzdelmek fejleményei irán t tudako
zók kíváncsiságát.

Többek között arról sem értesülünk, hogy az egérkirály 
kegyesen megveregeti a macska-nagykövet vállát, aztán  
ú tjára  bocsátja, aki szívrepesve viszi haza az örömhírt. To
vábbá arról sem lehet tudom ásunk, hogy eme bátor jelené
se u tán  az egérkirály hosszas pszichiátriai kezelésben ré 
szesül. Ám m indennek alig van jelentősége, hisz a csata 
ideje lassan megérett, csupán a késleltető körülményeket 
kellene kiik tatn i. Igen ám, de mi van akkor, ha  a fő késlel
tető  körülmény m aga a sántikáló poéta?

Midőn kibeszélte magát 
Az ifjú béka-herceg,
Földre ereszti dús farát,
Zsírja csakúgy serceg, 
„Megéheztem”, ekképp mereng, 
Amíg a föld körötte reng, 
Kívánón szaglászni kezd.

„Sajtom megfelezem vele”, 
Nevet, fejét lesunyva,
„Mielőtt, hogy mind elvegye, 
Híg béka-eszébe jutna.

Kérdik, mi a költő dolga ?
Két szivar közt pihenni 
Pláné, ha őköltő volna...
Nem munka az ilyesmi.
Nem írok most többet semmit, 
Sztrájkba lépek, tudj meg ennyit 
Spórolom a dohányom.

A seregszemle elmarad,
Nyájas retardáció,
A vígeposz így jól halad,
Vivát költő-náció!
Jól írok, vagy rosszul -  mindegy,

10 A » - . »  K i l o m e t r i K



HELIKON

Nem vagyok Mohamed, sem hegy, 
Travesztálok nagy resten.

Puszi nektek, Homér, Blúma- 
Uer és Csokonai,
Műveitek kedves duma,
Csupán föl kell nyitani.
Veletek így visszaélek,

Hálni jár belém a lélek,
Na, én immár ki vagyok?

En írok vagy engem írnak 
Rémséges jó szövegek?
Könnyű lenni így nagyúrnak,
Nőjön meg a begyetek.
Az se baj, ha nincsen téma,
Kidolgozom bíz azt még ma:
Posztmodernül mind tudunk.

VII. Szál szivar,
mely az istenek birodalmába vezet, persze, ez nem jelen

ti azt, hogy jó helyre kerültünk. Az istenségek kegyetlenül 
háborognak a békanép lustaságán, de ez nem változtat a 
lényegen. Szerintük disznóság, hogy a brekkencsek nem 
akarnak harcba szállni az egerekkel, ám véleményük he
lyességéről az érintetteket nem képesek meggyőzni. Elke
seredésükben váratlan cselekedetre szánják el magukat...

A főisten mélán hever -  
Úrjáró úton lévén,
Három-négy csillagot lever 
S kedvvel röhög a népén.
Körötte fakón lebzselnek 
Alpári mellékistenek:
„Kitűnő élet ez, la!

Gond egy szál sincs, manna elég,
Dúl a párzási szezon,
Szívünk-lelkünk benne elég,
Nem siránkozunk azon.
Ami lent van, a kerek föld,
Télen fehér és nyáron zöld,
S ezt mind mi csináljuk!

Miénk ottan minden állat,
Parancsolunk nékiek,
Lábuk között tömény illat,
Fejük lapos, nem kerek.
Mindig az van, amit mondunk,
Főleg akkor, ha hallgatunk,
Úri banda vagyunk mink.”

Isten képe le van égve,
Rövid a kar, nem hosszú.
„Az alattvalókon nincs karc,
Jót tenne nekünk egy kis harc...
...Elő közvetítésben...

Nosza, győzzünk meg sok békát,
Igenlő a felelet,
Borítsanak föl egy vékát,
Alá minden egeret.
Es, ha ezt ők nem akarják,
Alfelüket mind vakarják,
Megtréfáljuk őket jól.”

Unott a béka, nincs pardon,
Semmi kedve harcolni,
Vartyogva ül a vízparton,
„Hol a tévéi, itt van ni!”
Isten háborog eleget,
Egyebet persze nem tehet,
Potyára unszol békát.

„Romlásnak indult a világ,
A vér meg egyre fajul,
Alattvaló szabályt kihág,
S mi csak pislogunk vakul.
Nem akarnak ránk figyelni,
Mást már nem lehet itt tenni,
Bánatunkban sírjunk hát.”

A szamárbőgésről mondják:
Nem hallatszik a mennybe 
Istenek sirámuk ontják:
A földre az se megy le.
Békák vele nem törődnek,
Teszik magukat ökörnek,
„Hadd ríjanak odafönt.”

IX. Szál szivar,
mely önmagában nem elég hosszú ahhoz, hogy sike

rüljön eldönteni: ki a hibás. A megfontoltabbjai szerint a 
sajt... Persze, ez még nem jelenti azt, hogy a csata nem tör 
ki. A rest poéta nem is gondolta volna, mi mindenre lehet 
jó a békaherceg halála...

A brekkek gróf Nagy Kákáit 
Küldik egérkirályhoz,
Hogy szedje össze hadait,
Készüljön a csatához.
Hallván az ellenség célját,
Cinci berzeszti taréját,
És üzen a macskának.

A vád az egérkirályra 
Egyre bőszebben tüzel,
Látva, hogy nincs egyéb hátra,
A Tanácsban hát felkel:
„Annak oka nem én vagyok,
Vétkeim bármilyen nagyok,
Hogy a béka megdöglött.

Sajt a hibás: szorította,
Vagy ő, hogy oda bement,Jön a hír, száll föl az égbe, 

Rest a béka, nincs bosszú, » > »  folytatás a 12. oldalon
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fo ly ta tás a 11. oldalról

így lett belőle rántotta,
A macskabélben cement.
Mért kell brekknek tekeregni, 
És a sajtba befeküdni,
Tudja ezt a jó fene.

A nyulat bokrostól lövik, 
így tartja a közmondás,
A sajtot békástól eszik,
Ennyi még a ráadás.
Nem sajnálom, nem én soha, 
Odavágunk, s megint oda, 
Induljon a támadás!”

Közben békák fenekednek, 
Készülődnek veszettül, 
„Megmutatjuk egereknek, 
Tépjük őket tövestül. 
Hercegünk sajtban mit csinált, 
Bűne-e ez, mi harcot kivált, 
Azt sohase kérdezzük.

Áldozat ő, dehogy hibás, 
Moshatjuk kezeinket,
Egér vétkes, ugyan ki más? 
Rútul megtréfált minket. 
Ürügyünk a harcra vagyon, 
Örülhetünk ennek nagyon, 
Lóduljunk a harcba hát!”

X. Szál szivar,

Templominkban sok kárt tettek 
Léha, locska egerek,
Olajt, vásznat összeettek,
Az legyen most veletek!
A tiszteletünkre rakott 
Kegyhelyeken sosem lakott 
Cincogáknál más fajzat.

De ezzel semmit sem mondok 
A brekkeknekjavára.
Mert ők is csak oly bolondok, 
Először s utoljára!
Egyvégben csak kuruttyolnak, 
Éjjel pihenni nem hagynak,
A frász essen beléjük!

Víjanak csak, vágják egymást, 
Gyönyörködünk mi bennük, 
Tehetnénk érettük egy s mást, 
De még azért se tesszük.
Milyen csata nézők nélkül? 
Figyelni kell, ha más kékül, 
Rajta, költő, reklámozz!”

Fejem amíg fölpakoltam 
Az isteni magasba,
Sok dologról lemaradtam, 
Vethetek hát magamra. 
Bőven megkezdődött a harc, 
A végén kié lesz a sarc, 
Nehéz azt eldönteni.

melyben az isteneknek újból jelenésük van, soron kívül. 
Eme dolog a mű szerkezetét megbontja, de a rest poéta 
nem tehete tt másként: az istenek kényszerítették, lévén 
szereplési vágyuk hatalm as. Az époszi bonyodalmakban 
egyre inkább elveszó' poéta rövidesen m egtapasztalja, 
hogy az eget és a földet összefogni nem elég a tehetség, fe
jé t vadul kapkodja, de a lényegről így is lemarad.

Megkésve csak annyit látok, 
Egymásnak ront a két fél, 
Szájukból zúg kemény átok, 
Megsántuljon, aki fél.
A béka, egér, macska s rák, 
Bőszen egymás nyakára hág, 
Hát én immár mit nézzek?

A főisten így szól hozzám: 
„Folytasd csak az éneked, 
De mi is legyünk benne ám, 
Megfizetek én neked.
Illő nekünk megjelenni, 
Főszerepben tetszelegni, 
Ismét, újra és megint!”

Mit tehetne a poéta,
Sírva görbül istenszáj, 
Kibérelve a poéma, 
Szívesen, hogyha muszáj. 
Igaz, nem ők következnek, 
Művem ellen szövetkeznek, 
Megbontván szerkezetét.

Most legalább örülhetnek, 
Kezdődik a haddelhadd, 
Földért sokat nem tehetnek, 
Élvezzék bár, amit ad. 
Közbeszólni egy se akar, 
Inkább hátat, fejet vakar, 
„Egyék meg a főztjüket.

Szörnyű lárma van mindenhol, 
Elsötétül a nagy ég,
Macska kergül, egyre csahol, 
Békák vize lánggal ég.
Tótágast áll egész világ, 
Szerencsés, ki ebből kihág, 
Nagy cécó ez, ha mondom.
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B E R E C Z K I  A N D R A S

Hét és fél nap
(befejező rész)

Lassan kihevertem  a büntetőcella 
nyomorúságát, kipihentem magam 
és elég h am ar rendbe jöttem. Elmúlt 
a tompa, kábult fáradtság, lelki egyen
súlyom is helyreállt, amely annyira 
fontos a börtönben, m ert ha az ember 
azt is elveszíti, elveszíti józan eszét is, 
egyszerűen félóráit vagy csendes bo
lond lesz.

A harm adik  nap az orvosnó' vala
mi kenőcsöt adott. Az asszisztensnő 
lemosta és bekötötte a bokámon a 
sebet, amely nem sokára teljesen be
gyógyult.

Az akkori börtönlakók Désen, öre
gek vagy fiatalok, de elsősorban a be
tegek, csak hálával gondolhatnak 
az orvosnőre. Egyedüli lény volt a 
börtön alkalm azottai között, aki 
együtt érzett a sok-sok évre elítélt 
rabokkal, és a rendelkezésére álló 
minden eszközt és lehetőséget fel
használva segített a rozzant egész
ségű embereken. A nevét nem tud
tuk, később sem tudtam  meg, de 
m indenkor hálával és mély tiszte
lettel adózom tiszta, emberi m aga
ta rtá sá n a k  és mindenkor önzet
len segítőkészségének.

Visszatértem  után, hajói emlék
szem, a negyedik vagy ötödik nap, 
újból nyílt a cella ajtaja. M ár egy 
jó órával azelőtt Sztojsics jelezte a 
gyanúsan nagy mozgást k in t a fo
lyosón. Behallatszott az ajtócsap
kodás. Megint keverik a cellák la
kóit, vonta le a következtetést. Ez 
különben 3-4 hónaponként rendes 
műsora volt a börtönnek.

Negyedóra sem telt el, amikor 
nálunk is nyílt az ajtó és egy sző
ke, szemüveges, fiatal férfi lépett 
be. H átán, féloldalra vetve a pok
rócba csomagolt cókmókja. Az őr be
csapta mögötte az ajtót.

A zárban ismét megcsikordult a 
kulcs, m agunk között m aradtunk. Az 
újonnan jö tt lefoglalta a fölöttem lévő 
ágyat.

A börtön íra tlan  szabályai szerint 
az ágyakat kor és időrend szerint fog
la lták  le a rabok. Aki elsőnek lépett 
az üres cellába, válogathatott kedve 
és megítélése szerint. Volt, aki az ab
lak melletti legalsót, mások az ajtó kö
zelében lévő ágyat részesítették előny
ben. Az ablak közelében több volt a 
levegő, a kályha mellett télen mele
gebb volt. Az öregeknek mindenik fia

ta l szó nélkül átengedte az alsó ágya
kat, szám ukra körülményesebb lett 
volna az emeleti ágyakba felkapasz
kodni. Akadt azonban közöttük is 
olyan 70 év körüli, aki előszeretettel 
választotta m agának a legfelső ágyat. 
Miért? Számomra a többi között ez is 
rejtély m aradt.

Egyszóval az újonnan jö tt az enyém 
fölöttibe került, a második emeletre, 
ez állt üresen. Napközben csak az 
alsó ágyakon volt szabad tartózkod
nunk, így a mi helyünk az ablak köze
lében, az ajtótól távolabb, a Halmágyi 
ú r ágyán volt. Egész nap itt üldögél
tünk.

Az új cellatárs letette a pokrócba fo
gott holmiját, udvariasan bem utatko
zott. Hönignek hívták. A keresztne

vére m ár nem emlékszem, úgy 28-30 
éves lehetett. Később elmesélte, hogy 
a brassói Fekete-templom csoportba 
tartozik. Tőle hallottam  először erről 
a csoportról és a megrendezett nagy 
perről. A legtöbbjüket 25 évre ítélték. 
Börtönbe kerü lt az öccse is, aki szin
tén 25 évet kapott. Részletesen leírta 
a csoport tagjait, ak ik  között papok, 
orvosok, mérnökök, egyetemi hallga
tók és egyéb foglalkozásúak szerepel
tek. A legtöbben brassóiak voltak. A 
csoportot azért nevezték el a Fekete
templomról, m ert a vádlottak élére a 
templom papját, a S tad tpfarrert ál
lították. Különben tervszerűen válo
gatták  őket össze. A brassói szászo

kon kívül akad tak  az együttesben 
medgyesiek, sőt még tem esváriak is.

Később, am ikor 1963 végén Désről 
átv ittek  bennünket Szamosújvárra, 
és 1964-ben, a szabadulás előtt a bör
tön bútorgyárában dolgoztunk, a cso
port sok más tagjával is megismerked
tem.

Perfa doktor (eredeti nevén, ha jól 
emlékszem, Reissenberger) 190 cm 
magas medgyesi orvos volt. Hivatalos 
neve onnan szárm azott, hogy 1945- 
ben, am ikor Erdélyből a németeket 
a Szovjetunióba deportálták, a család 
barátai örökbe fogadták, így a keve
sek között ő is megszabadult. Barátja, 
Zappe András, szintén orvos, tem es
vári volt. Tökéletesen beszélt m agya
rul. M indketten a Fekete-tomplom 
csoporttal kerültek börtönbe. Egyet
len bűnük ta lán  az lehetett, hogy ki 
a k a rtak  vándorolni Nyugat-Németor- 
szágba.

Egyelőre azonban m aradjunk 
még Désen, a szűk cellában, ahol 
Dimitrovici helyét Honig foglalta el.

C sakham ar összebarátkoztam  ve
le. A kárcsak Dimitrovici, ő is k itű 
nő beszélgetőtársnak ígérkezett. 
Szerette az irodalm at, olvasott, 
művelt fiú volt. A brassói német 
nyelvű líceumban érettségizett. 
Az egyetemre nem sikerült bejut
nia. K itanulta az egyik műszerész
szakm át, ha jól emlékszem, látsze- 
rész volt.

Az ablak melletti ágy egyik sa r
kába visszahúzódva egymás közt 
halkan, nehogy a többieket zavar- 

^  juk, németül beszélgettünk. Töb- 
Sja bek közt azt se óhajtottam  volna,

' hogy valam elyik éber őr m egint 
lecsapjon ránk, m int azelőtt, am i
kor Dimitrovici tanu lt tőlem m a
gyarul.

Honig részletesen elmesélte 
Meschendörfer Die S tadt am  Osten 
című regényét, Theodor Storm 
Pole Poppenspieler, valam int Der 
Schimmelreiter című novelláit. 
Mindezek hosszú évek m últán, a 
börtön minden keservei ellenére 
is, kellemes em lékként m aradtak
meg bennem.

A kettőnk között k ialakult, prog
ram szerű napi beszélgetések során 
Honig azt is sokszor emlegette, hogy 
milyen kétségbeesett hangu lat u ra l
kodott közöttük közvetlenül a háború 
után, am ikor az erdélyi szászokat, a 
bánsági svábokat és a többi ném etet a 
Szovjetunióba deportálták.

Az iskolában, akárcsak  otthon a 
családban, állandó volt a bizonytalan
ság: viszik... nem viszik?..., mikor és 
hova viszik őket...? Tanulni majdnem 
semm it sem tanultak .

Amikor kissé m egnyugodtak és ren
des kerékvágásba zökkent volna az
» » >  fo lyta tás a 14. oldalon

13



HELIKON
fo ly ta tás a 13. oldalról

életük, újabb hírek riaszto tták  a kö
zösséget és minden percben készen
létben kellett lenniük, mikor jönnek 
értük . F ia ta l nőket, férfiakat szállítot
tak  nap m int nap a távoli Szovjetuni
óba. Visszaemlékezéseik leggyakoribb 
motívuma: az állandó éhezés.

L etartóz ta tása  előtt ismét forron
gott a közhangulat. Mind többen ké
szülődtek Nyugat-Németországba, 
a kivándorlási láz, m int ragályos be
tegség, egyre szélesebb körben te r
jedt. így kerü lt ő is börtönbe az ún. 
Schwarze Kirche-csoporttal.

A kivándorlás előzménye még 1943- 
ra  nyúlik vissza. A harm adik  biroda
lom, melyet alaposan meggyengített 
a háború, utolsó kétségbeesett erőfe
szítésként m eghirdette a totális hábo
rút. A hitleri Németország és Romá
nia egyezséget kötött, mely szerint a 
hadköteles népi németeket, a szászo
kat is, a svábokat is, mintegy 50 000- 
et a birodalm i német hadseregbe, he
lyesebben az úgynevezett Waffen 
SS-be sorozták be, amely lényegében 
csupán elnevezésében különbözött 
a rendes sorkatonaságtól, vagyis a 
W ehrmachttól. A német hadseregben 
szolgálók közül a háború u tán  m ár so
kan  nem té rtek  haza. Kint m aradtak  
Nyugat-Németországban, m ert itthon 
k ite tték  volna m agukat az üldözés
nek, a deportálásnak.

Az idősebbek, akik mindezt átélték, 
ma is szomorúan emlékeznek vissza 
azokra az évekre. „1943 júliusában az 
egyik vasárnap  egy hosszú vonat in
dult Brassóból Németországba. A vo
n a t lassan  hagyta el a pályaudvart. 
Az egyik vagon ablakából kihajolt egy 
fiú, sírt, m int a gyermek.” Sokan lel
kesedtek. Az a fiú sírt, amikor a csa
ládját és a hazai földet el kellett hagy
nia.

Akik kezdetben lelkesedtek, később 
azok is keservesen csalódtak. Egy fél 
év múlva egymás u tán  érkeztek az el
esettekről a halotti jelentések. Volt 
olyan nap, am ikor ugyanabba a hely
ségbe két halálesetről is érkezett hír: 
Észtországban Navra mellett, és ki 
tudja még hol, sokan m int ágyútöltelé
kek fejezték be fiatal életüket.

Em bertelen és egyben igazságta
lan eljárás volt az Oroszországba de
portá ltakkal és ugyanakkor a né
met közösségekkel szemben is, hogy 
m egtagadták tőlük a hazájukba való 
visszatérés jogát.

Hosszú időn á t ugyanis a deportál
ta k a t hazaszállító vonatokat Kelet- 
Németországba irányították. Ezek 
közül később többen hazatértek, m á
sok k in t m aradtak , vagy ha tehették, 
Nyugat-Németországba próbáltak á t
telepedni.

Az elhurcolások, a jogtalan vagyon- 
kisajátítások emléke később sok em-

1 4 --------------------------------

bért kivándorlásra ösztönzött, akik 
így egy 800 éves ku ltú rá t hagytak  
el. K int Németországban a kivándo
roltak szétszóródtak, feloldódtak az 
össznémetségben, és ezzel örökre meg
szűnnek a jellegzetes szász szokások, 
meghal egy kultúra.

Ami a ta tá rn ak , töröknek évszáza
dokon át nem sikerült, azt egy rövid 
fél évszázad a la tt a kom m unista u ra 
lom megvalósította. Ez volt Honig vég
ső következtetése.

*
Ebből a cellából 1963 telén vissza

vittek Szamosújvárra.
A Désről átkozottakat kezdetben, 

akárcsak  annak  idején Pite§ti-en, a 
többiektől elszigetelve, külön szobák
ba csoportosították. Az egyik nagy 
szobában úgy 40-50  körül lehettünk. 
Ekkor m ár nyoma sem volt az 1958- 
59-es évek zsúfoltságának. Itt is, m int 
Désen, m indenkinek külön ágya volt, 
és napközben kényelmesen lehetett sé
tálni. Csodák csodájára még újságot 
is adtak, melyet valam elyik önként 
vállalkozó hangosan olvasott fel. A 
többiek az ágyakon vagy ágyak előtti 
padokon ülve figyelmesen hallgatták  
a legfrissebb napi híreket.

A sajtó hangja most is épp olyan 
szürke és egyoldalú volt, m int annak  
idején az ötvenes években; ennek el
lenére mégis nyújtott némi tájékozta
tá s t a világ eseményeiről.

Ism ertették  velünk a m ár korábban 
megjelent rendelkezést is, amely elő
irányozta a politikai elítéltek nagyobb 
csoportonkénti szabadon bocsátását. 
Végre megjött a titkon remélt és örök
ké v á rt am nesztia, helyesebben a bün
tetés hátralevő részének elengedése. 
Megcsillant előttünk is annyi év u tán  
a közeli szabadulás reménye.

A kom m unista p á rt hivatalos lapjá
nak, a Scinteiának egyik szám ában 
ism ertették Hruscsov beszédét, amely
ben a Szovjetunió iparfejlesztési po
litikáját taglalta. A sztálini korszak
ra emlékeztető fő célként továbbra is 
m egm aradt a nehézipar gyors ütemű 
fejlesztése, az acéltermelés tonnáinak 
növelésére.

H erbert Zilber nevét m ár P itesti
en is többször emlegették. Ebben a 
szobában találkoztam  vele először és 
utoljára. Alacsony term etű, örökké 
mozgó ember volt. A nnak idején m int 
Patrá§canu barátját, vele együtt ítél
ték halálra. Pátrá§canut kivégezték, 
neki megkegyelmeztek és az eredeti 
ítéletet életfogytiglanira változtatták. 
Elmesélte, hogy éveken át ta rto tták  
őrjítő bizonytalanságban, egyedül egy 
cellában. Beletörődött a sorsába. Meg
szokta az egyedüllétet és nap m int 
nap várta , hogy őt is szólítsák és vég
rehajtsák  az ítéletet. Végre közölték 
vele, hogy a halálbüntetést életfogy

tiglani kényszerm unkára változtat
ták. Mindez még a negyvenes évek vé
gén, az ötvenes évek elején történt.

Á llítása szerint nagyrészt ő ír ta  
Pátrá§canu Un veac de främ än täri 
sociale (Egy évszázad társadalm i ví
vódásai) és Sub trei d ictaturi (Három 
d ik ta tú ra  alatt) című könyvét. Egyete
mi hallgató koromban én is olvastam 
e könyveket. Lényegesen különböztek 
a későbbi szokványos, ta rta lm atlan , 
semmitmondó m arxista társadalm i 
elemzésektől.

Pátrá§canu eltűnésével könyveit is 
eltüntették, a könyvtárakból parancs
szóra kidobták, s m int annyi más 
könyvet, ezeket is m inden valószínű
ség szerint elégették vagy papírm a
lomba küldték.

Zilbert véleménye szerint 
Pátrá§canu tragédiáját épp az okozta, 
hogy a saját fejével m ert gondolkozni. 
Akik halálba küldték, később m aguk 
is lebuktak. A Román Népköztársa
ságban, akárcsak  a többi úgynevezett 
népi dem okratikus országban, a mód
szer egy és ugyanaz volt. A Szovjetuni
óban m ár az első világháború u tán  
kialak íto tták , a háború u tán  „zseniáli
san továbbfejlesztették” és a szocializ
m ust építő országokba exportálták.

H erbert Zilber jól képzett, művelt 
koponya volt. M agasan kiemelkedett 
a m arxizm ust-leninizm ust h irdető ér
telmiségiek szürke tömegéből. Neki is 
azért kellett bűnhődnie, m ert a saját 
fejével m ert gondolkodni.

Az öreg börtönlakók közül kommu
nista  nézetei m iatt sokan nem szeret
ték, sőt becsmérelték, hab ár az ő kom
m unista világszemlélete távolról sem 
volt azonos a m indenható P á rt h ivata
los ideológiájával.

Hosszú beszélgetéseink során rész
letesen ism ertette nézeteit a világ gaz
dasági helyzetéről, a világpolitika jö
vőbeni alakulásáról. A Szovjetunióról 
nem sok jót mondott. Véleménye sze
rin t Hruscsov politikája nem hozott 
semmi újat és előbb-utóbb gazdasági 
és társadalm i csődbe fogja sodorni az 
egyébként hatalm as birodalm at, a szo
cializmust pedig ugyanakkor jóváte
hetetlenül kompromittálja.

A hivatalos vonallal ellenkező néze
teit a k inti körökben is elég gyakran 
hangoztatta, és épp ez irányú nyilat
kozatait róhatták  fel neki és sütötték 
rá  a trockizmus igen súlyos vádját.

Ebben a szobában találkoztam  G ár
donyi Istvánnal is. Névről még k in t
ről ismertem, nevét m inden igaz, h it
hű kom m unista szent borzalommal 
emlegette.

Abban az időben m ár ő is öreg rab 
volt, még 1950 előtt ta rtó z ta tták  le 
Bukarestben, és hazaáru lás címén 
ítélték 25 évre. Főbűne neki is, m int 
a többi nyugati újság hazai tudósító-
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jának , csupán annyi volt, hogy a h ír
anyagot, főleg a belpolitikai eseménye
ket nem a p ro letárd ik tatúra hivatalos 
és m indenkire kötelező' álláspontja 
szerint tá lalta.

Mikor eljött az ideje, lecsaptak a 
„rejtett vagy nyílt” im perialista ügy
nökökre és 1948 u tán  gyors ütemben 
felszámolták őket. Demonstratív pe
rekben sose volt hiány. A „hiány” csak 
a fogyasztási cikkekben vált á lta lá
nossá.

Gárdonyi a hosszú börtönévek u tán  
is jav ítha tatlan  optim ista m aradt. 
Mindenféle tervet szőtt. Elmesélte 
egyik megírandó regényét, amely a 
börtön egyhangúságában született 
meg az agyában. K iszabadulása u tán 
még válto ttunk  néhány levelet. Ké
sőbb az is elm aradt. Az akkori hangu
latban nem volt tanácsos gyanús leve
lezést folytatni. Sose tudtam  
meg, mi lett a későbbi sorsa.
A tervezett regény sem jelent 
meg, valószínűleg meg se ír
ta , de ha m egírta is, az íróasz
ta l fiókjában m aradt és ta lán  
örökre ott m arad.

A kegyelmi rendelet meg
jelenése u tán  fokozatosan he
lyezték szabadlábra a politi
kai foglyokat.

A börtön bútorgyárában, 
ahogy fogyott a kisebb bünte- 
tésűek száma, szükségük lett 
a hazaárulók m unkájára is.
Az elején csupán az önként je 
lentkezőket vitték ki a gyár
ba dolgozni, ahol két m ester
séget tan u lh a ttak  a rabok: a 
kárpitosságot vagy a bútorfé
nyezést.

A gyárban újra találkoztam  
Silviu Dimitrovici-csal. Együtt 
fényeztük a bútort 1964 tava
szán és nyarán. Szabadidőnk
ben tovább folytattuk a Désen 
m egszakított program unkat.

Jóval később, m ár a szaba
dulás után , a ’70-es évek vé
gén véletlenül találkoztam  
Kolozsváros Szegedivel, akit 
még a börtönből ismertem.
O m agyar neve ellenére b ras
sói szász volt, fiatal teológus
ként ta rtó z ta tták  le, és a Fe
kete-templom csoporttal ítélték őt is 
csekély 25 évre. Tőle hallottam , hogy 
Dimitrovici a szabadulás u tán  nemso
kára  az egyik bukaresti építészeti vál
lala tnál helyezkedett el. Feleségével, 
aki még a börtön évei idején elvált tő
le, többé nem kerü lt össze. Egyik nap, 
saját kezűleg kiállíto tt engedéllyel, a 
vállalat épületéből rövid időre eltávo
zott. Többé sose té r t  vissza. Öngyil
kos lett.

Felboncolták. Az orvos szakértők 
m egállapították, hogy egy zseni ve

szett el benne, aki ha él, még nagyot 
alkothatott volna.

K int a gyárban Dávid Gyulával is 
újra találkoztam . Még 1959-ben, az 
első pavilon egyik agyonzsúfolt szo
bájában, m int ezt m ár em lítettem , 
a negyedik emeleti ágyban aludtunk 
együtt. Most kiderült, hogy am ikor 
a szobából vára tlanu l elvitték, egy 
újabb perben kellett tanúskodnia. Ak
kor ítélték el egykori kollégáit, Varró 
Jánost és Lakó Elem ért, ak ik  1957- 
ben k im arad tak  a „szórásból”. Jellem 
ző e perre is, hogy am íg 1956-57-ben 
ugyanezért a „vétségért” csak 5 vagy 
6 évet szabtak ki, 1958-ban ezt m ár 
15-re emelték. Dávid Gyulától tan u l
tam  meg a bútorfényezés rejtelmeit. 
Ő m ár amolyan eló'munkás vagy cso
portvezető-féleség lehetett. Szabadu
lása  u tán  is, mivel m ásu tt nem si

kerü lt elhelyezkednie, hosszú ideig 
m int fizikai m unkás volt kénytelen a 
kenyerét megkeresni.

Kezdetben, m iután a bútorfénye
zésbe belejöttem, hosszú ideig Roth 
W alterrel kettesben fényeztük az asz
ta llábakat, melyeket egy nagy kerék
re rögzítettünk. Ő állt a kerék egyik, 
én a m ásik felén. M unka közben sza
badon beszélgethettünk. F iatal szász 
fiú volt, ak it szintén a Fekete-tem p
lom csoporttal ítéltek 25 évre. Ké
sőbb m indkettőnket előléptettek és 
az asztallapok fényezéséhez vezényel

tek, amely m á r igényesebb m u n k á t és 
több hozzáértést követelt.

A gyárban napi 10 órát dolgoztunk. 
Délután, am ikor visszavittek a szobá
ba, m indnyájunkat megmotoztak, ne
hogy valamilyen tilto tt tá rgyat csem
pészhessünk az éjjeli szállásra. Bent, 
akinek kedve és energiája volt, a bör
tön könyvtárából kikölcsönzött köny
vet olvashatta.

Később azok közül is sokan kijöttek 
a gyárba dolgozni, ak ik  az elején vona
kodtak. A napi m unka jóval elviselhe
tőbbé te tte  a börtönt, m int a cella és a 
semmittevés.

A rabok élete a gyárban is örök vá
rakozás volt. V ártuk, hogy teljenek a 
napok, a hetek, a hónapok. Im m ár a 
beígért szabadulás napját v ártuk  egy
re türelmetlenebbül.

Kisebb csoportokban engedték sza
badon a politikai foglyokat, 
akik hosszú éveken á t senyved- 
tek  az ország különböző börtö
neiben.

Jól emlékszem! Amikor meg
tudtuk, hogy rövidesen szabad
lábra készítenek elő, az addi
gi m unkaütem  egy csapásra 
a felére csökkent. M ár csak 
ímmel-ámmal dolgoztunk, ki- 
sebb-nagyobb csoportokba ve
rődve izgatottan tárgyaltuk  
az eseményeket és türelm etle
nül vártuk  a szabadulás pilla
natát.

Engem 1964. július 30-án 
engedtek szabadon. K int az ál
lomáson többen v ártuk  a vona
tot, kolozsváriak. Amíg a vonat 
Kolozsvár felé döcögött velünk, 
eszembe ju to tt az egyik börtön
ben hallott regény, amelyet, 
ha jól emlékszem, Fáik mesélt 
annak  idején Pite§ti-en; eb
ben emberek, ak ik  heteken át 
együtt u taztak  s barátságot kö
töttek, am ikor kikötött velük 
a hajó, szétszéledtek és az élet
ben többé sose találkoztak.

Ugyanez tö rtén t az egyko
ri börtönlakókkal is. Azok, 
ak ik  hosszú éveken á t jóban- 
rosszban együtt voltak, most 
az országban, avagy szerte a 
nagyvilágban szétszóródtak. 

L assan  elfelejtették a börtönéve
ket, elfelejtették egym ást is. R itkán 
vagy sohasem  szereztek tudom ást 
egykori fogolytársaik további sorsá
ról. Ki tudja, azóta hányán  távoztak 
el csendesen és névtelenül az élők so
rából?

Késő délután érkeztem haza.
Hét és fél év u tán , m ikor felesé

gemmel ú jra ta lá lkoztunk , rádöbben
tü n k , hogy ifjúságunk  évei im m ár 
elszálltak , és u tán u k  csak keserű 
ség és sok-sok csalódás m aradt.
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Olvasóink figyelmébe
A  HELIKON m egvásárolható  a következő ú jságárudákban :

ARADON -  B-dul Revolufiei 80 sz., B-dul Revolufiei 
92 sz.

KOLOZSVÁRON -  Mofilor 2 sz., Napoca u. 19 sz, 
P-fa U nirii 10 sz.
P-fa U nirii 11 sz.
P-fa U nirii 17 sz.
B-dul Eroilor 46 sz.
Regele Ferdinand 12 sz.
Regele Ferdinand (az un itárius templom mellett)
P-fa Grigorescu (a Profi üzletház előtt) 
M emorandumului 12 sz.
Iuliu M aniu u. 3 sz. (Gaudeamus könyvesbolt)
M átéi Corvin u. 3 sz. (Röser Antikvárium)
21 Decembrie 1989 ( a M ärä§ti téri piaccal szemben) 
Lucian Blaga u. 2 sz.
Aurel Vlaicu utcában (a körforgalom-postahivatal 
közelében)
Cuza Vodá u. 16 sz.
Calea Flore§ti (a Napolact üzlet közelében)
Plopilor (a sportcsarnok mellett)

T O R D Á N  -  1 Decembrie 1918 u. 29 sz.

G Y É R E S E N  -  P-fa Mihai Viteazu (a Polgárm esteri 
h ivatallal szemben)

H U N Y A D O N  -  Republicii u. 27 sz.

SEPSISZENTGYÖGYÖN -  P-fa L ibertása 
(Erzsébet park)
B-dul Grigore Bálán (a Romtelecom épületében) 
Romulus Cioflec/ Ciucului utcában 
B-dul Grigore Bálán 21 sz.
P-fa Sim eria 
a Vasútállomáson 
1 Decembrie 1918 u. Bl. 40 
P-fa C entralá 
Jozef Bem u. 6 sz.
Stadionului u. 1 sz.
Nicolae Iorga u. (LIDO) 
a H-Press zöld-fehér butikjaiban

KOVÁSZNÁN -  1 Decembrie 1918 (Központi Park) 
Hotel Daciában
a H-Press zöld-fehér butikjaiban

N A G Y B A C O N B A N  -  Principala utcában

KÉZDIVÁSÁRHELYEN -  Petőfi Sándor utcában 
a H-Press zöld-fehér butikjaiban

B A R Ó T O N  -  a Postahivatalban 
a H-Press zöld-fehér butikjaiban

B E R E C K E N  -  Principala utcában

CSÍKSZEREDÁBAN -  G árii utca 16 sz.
Piefii utca 13 sz.
M ajláth Gusztáv téren 
B-dul Fradiéi 2 sz.
B-dul Timi§oarei 36 sz.

G Y E R G Y Ó B A N  -  Florilor utcában 
G árii 13 sz.

U D V A R H E L Y E N  -  P-fa Tárgului 
P-fa Libertáfii

A L M Á S B A L Á Z S H Á Z Á N  -  Republicii 16 sz.

MAROSH É V I Z E N  -  Nicolae Bálcescu 42 sz.

N A G Y B Á N Y Á N  — C ulturii utcai butikban 
B-dul T raian  (az állomási butikban)
Nicolae Bálcescu utcai butikban

M A R O S V Á S Á R H E L Y E N  -  P-fa T randafirilor 
(K ultúrpalota mellett)
Rózsák terén (5 standon)
Budai Nagy A ntal negyedi standon 
Posta előtti dombon 
Cosmos üzletház előtt
a November 7 negyedben (Unic és Eforia üzletek 
előtt)
a régi Vérközponttal szemben
Lenin utcában (a vasudvarral szemben)

S Z A T M Á R O N  -  P-fa Revolufiei (a régi Kórháznál) 
P-fa Libertáfii (a Köyvtárnál)
P-fa Libertáfii (az elektromos óránál)

N A G Y K Á R O L Y B A N  -  M ihai Viteazul utcában 
(a postahivatalban)

SZEBENBEN -  Bálcescu u. 6 sz. 
az ASTRA parknál 
Gorjului utcában

T E M E S V Á R O N  -  B-dul Gén. D rágálina 43 sz.
Cicio Pop u.
Gheorghe Dima (P-fa 700) u.

Az utcaneveket többnyire a hivatalos elneve
zésükön tesszük közzé, abból a meggondolásból, 
hogy azok számára is közérthető legyen, akik - 
fiatal koruknál fogva esetleg - nem ismerik a ré
gi magyar elnevezéseket.
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MÁRCIUS
CSÜTÖRTÖK Albin, Levente
PÉNTEK Dalma, Lujza, Magor
SZOMBAT Kornélia
V A SÁ R N A P Kázmér

HÉTFŐ Olivér, Adorján
KEDD Frigyes, Jenó'
SZERDA Tamás
CSÜTÖRTÖK Zoltán, Apolka
PÉNTEK Franciska, Fanni
SZOMBAT Ildikó, Olimpia
V A SÁ R N A P Bors, Szilárd

HÉTFŐ Gergely
KEDD K risztina, Ajtony
SZERDA Matild, Pólika
CSÜTÖRTÖK Kristóf, Lukrécia
PÉNTEK Lujza, H enrietta
SZOMBAT G ertrűd
V A SÁ R N A P Sándor, Ede

HÉTFŐ József, Jozefina
KEDD Koppány, Klaudia
SZERDA Benedek, Bence
CSÜTÖRTÖK Beáta, Lea
■'p é n t e k Botond, Emese
SZOMBAT Eliza, Gábor
V A SÁ R N A P Mária, Zsolt

HÉTFŐ Evelin, Manó
KEDD H ajnalka, Alpár
SZERDA Gedeon, Gida
CSÜTÖRTÖK Jónás, M árk
PÉNTEK Zalán, Amadé
SZOMBAT Árpád, Benő

ÁPRILIS
1 V A SÁ R N A P V i r á g v a s á r n a p

2 HÉTFŐ Áron
3 KEDD Keresztély
4 SZERDA Csaba, Ambrus
5 CSÜTÖRTÖK Kocsárd
6 PÉNTEK Bíborka, Édua
7 SZOMBAT Ármin, Orsolya
8 V A SÁ R N A P H ú s v é t  1. n .

9 HÉTFŐ H ú s v é t  2. n.
10 KEDD H ú s v é t  3. n.
11 SZERDA Gemma, Ilma
12 CSÜTÖRTÖK Gyula, Alpár
13 PÉNTEK Ida
14 SZOMBAT Tibor, Tiborc
15 V A SÁ R N A P Emese

16 HÉTFŐ Bánk, Győző
17 KEDD Rudolf
18 SZERDA Ilma, Andrea
19 CSÜTÖRTÖK Emma
20 PÉNTEK Tivadar
21 SZOMBAT Zsombor
22 V A SÁ R N A P Noémi, Csilla

23 HÉTFŐ Béla
24 KEDD György, Györgyi
25 SZERDA Csongor, Márk
26 CSÜTÖRTÖK Boglárka, Ervin
27 PÉNTEK Zita, Gyöngyvér
28 SZOMBAT Valéria
29 V A SÁ R N A P Tiham ér

30 HÉTFŐ Ibolya, M ariann

MÁJUS
1 KEDD Fülöp, Jakab
2 SZERDA Zsigmond
3 CSÜTÖRTÖK Irm a, Tímea
4 PÉNTEK Csaba, Mónika
5 SZOMBAT Irén, Gothárd
6 V A SÁ R N A P Eliz, Tamara, Frida

7 HÉTFŐ Gizella Dalma Tünde
8  KEDD Gejza
9 SZERDA Gergely, Gergő

10 CSÜTÖRTÖK Antónia, Jób
11 PÉNTEK Albert, Imola
12 SZOMBAT Pongrác
13 V A SÁ R N A P Szervác

14 HÉTFŐ Bonifác
15 KEDD Zsófia, Izsák
16 SZERDA Mózes, Botond
17 CSÜTÖRTÖK Ede, Andor
18 PÉNTEK Erika, Erik
19 SZOMBAT Buda, Milán, Sára
20 V A SÁ R N A P Bemáf Hanna Zoárd

21 HÉTFŐ Konstantin, Szilárd
22 KEDD Júlia
23 SZERDA Dezső
24 CSÜTÖRTÖK Eszter, Eliza
25 PÉNTEK Orbán
26 SZOMBAT Gyöngyvér, Evelin
27  V A SÁ R N A P P ü n k ö sd  1. n.

28 HÉTFŐ P ü n k ö sd  2. n.
29 KEDD P ü n k ö sd  3. n.
30 SZERDA Johanna, Janka
31 CSÜTÖRTÖK Marietta, Angyalka

JÚNIUS
1 PÉNTEK
2 SZOMBAT
3 V A SÁ R N A P

4 HÉTFŐ
5 KEDD
6 SZERDA
7 CSÜTÖRTÖK
8 PÉNTEK
9 SZOMBAT

10 V A SÁ R N A P

11 HÉTFŐ
12 KEDD
13 SZERDA
14 CSÜTÖRTÖK
15 PÉNTEK
16 SZOMBAT
17 V A SÁ R N A P

18 HÉTFŐ
19 KEDD
20 SZERDA
21 CSÜTÖRTÖK
22 PÉNTEK
23 SZOMBAT
24  V A SÁ R N A P

25 HÉTFŐ
26 KEDD
27 SZERDA
28 CSÜTÖRTÖK
29 PÉNTEK
30 SZOMBAT

Tünde 
Anita, Etele 
Klotild
Ildikó, Bulcsú
Angéla, Kund
Norbert, Szabolcs
Róbert, Arianna
Medárd
Félix
M argit
Barnabás, Barna 
Józsa, Sebő, Virág 
Antal, A netta 
Vazul, H erta 
Zója, Jolán, Vid 
Arany, Jusz tina  
Laura

Amold, M árkus
Gyárfás
Rafael, Keve
Alajos
Paulina
Zoltán, Zolna
Iván

Vilmos 
János, Pál 
László
Levente, Leó, Iringó 
Péter, Pál 
Tiham ér, Bese

NOVEMBER
1 CSÜTÖRTÖK
2 PÉNTEK
3 SZOMBAT
4 VASÁRNAP

5 HÉTFŐ
6  KEDD
7 SZERDA
8  CSÜTÖRTÖK
9 PÉNTEK
0 SZOMBAT
1 VASÁRNAP

2 HÉTFŐ
3 KEDD
4 SZERDA
5 CSÜTÖRTÖK
6  PÉNTEK
7 SZOMBAT
8 VASÁRNAP

9 HÉTFŐ 
OKEDD
1 SZERDA
2 CSÜTÖRTÖK
3 PÉNTEK
4 SZOMBAT
5 VASÁRNAP

6  HÉTFŐ
7 KEDD
8 SZERDA
9 CSÜTÖRTÖK 
3 PÉNTEK

M arianna, Ita la  
Ilka, Ingrid
Győző
Károly, Karolina 

Imre
Lénárd, Énók 
Rezső, Rudolf 
Lehel, Zsombor 
Tivadar 
Réka, Délinké 
M árton

Emília, Renáta 
Szilvia, Bulcsú 
Aliz, K lementina 
Lipót, Albert 
Ödön
Hortenzia, Gerő 
Jenő

Erzsébet 
Jolán, Edmond 
Ilma, Olivér 
Csilla, Cecília 
Kelemen, Adrienn 
Emma, Flóra 
Katalin, K ata

Árpád, Virág 
Elemér, Leonárd 
Stefánia
Kamilla, Taksony 
András, Andor

DECEMBER
1 SZOMBAT
2 V A SÁ R N A P

3 HÉTFŐ
4 KEDD
5 SZERDA
6  CSÜTÖRTÖK
7 PÉNTEK
8  SZOMBAT
9 V A SÁ R N A P

10 HÉTFŐ
11 KEDD
12 SZERDA
13 CSÜTÖRTÖK
14 PÉNTEK
15 SZOMBAT
16 V A SÁ R N A P

17 HÉTFŐ
18 KEDD
19 SZERDA
20 CSÜTÖRTÖK
21 PÉNTEK
22 SZOMBAT
23 V A SÁ R N A P

24 HÉTFŐ
25 KEDD
26 SZERDA
27 CSÜTÖRTÖK
28 PÉNTEK
29 SZOMBAT
30  V A SÁ R N A P

31 HÉTFŐ

Elza, N atália 
A ranka, Melinda

A tala, Ferenc 
Borbála, Boróka 
Vilma 
Miklós
Ambrus, Ányos 
M árta, M ária 
Gyöngyi, Leona

Jud it
Lehel, Árpád 
Gabriella 
Luca, Lúcia 
Huba, Zdenkó 
Detre, Albina 
A letta, E telka

Lázár
Auguszta, Ákos 
Viola, Nemere 
Otília, Domonkos 
Tamás 
Anikó, Zénó 
Viktória, Győző

Ádám, Éva 
K a rá c s o n y  1. n . 
K a rá c s o n y  2. n . 
K a rá c s o n y  3. n . 
Apor, Ráhel 
Tamás, Dávid 
A nnam ária

Szilveszter
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‘KÓ'D'EX -  
Székelykapu
Napok, hetek, hónapok rohanása az élet fo

lyama, az egykor fontos események lassan 
emlékké szelídülnek. Vannak, amelyek mé
lyen bevésődnek, mások kihullanak az emlé
kezet rostáján. Azon a májusi szombaton — 
mintha csak tegnap történt volna -  avattuk 
a zuglói templomkertben Wass Albert emlék
művét, s most újra itt állunk és rácsodálko
zunk az alkotásra, áll a Székelykapu. Igen, 
így nagy betűvel, dicsérve a szándékot, a tö
retlen küzdeni akarást, s a művészi munkát. 
Állunk és mondjuk, lám az akarat, az össze
fogás, a hit átsegít a nehézségeken. Köszönet 
a kedves tanár barátainknak Monostori At
tilának és Klárának, köszönet a megvalósí
tó alkotónak Csibi Lászlónak, s mindenki
nek, aki csak egyetlen kavicsot is félresöpört 
az útból, mert ezeken az utakon van belőlük 
jócskán. Lám, itt vannak a bögöziek, a Wass 
Albert Iskola tanárai és diákjai, pompás szé
kely viseletben, énekelnek és táncolnak, s ör
vendünk valamennyien. Sorjáznak az esemé
nyek, örömtelik, a közeli iskola igazgatónője 
bejelenti, testvériskolává fogadják a vendége
ket. Tekintetem a kapu ívén átréved, útra ke
lek ismét az emlékek szárnyán. [...]

Vargyas, a famester Sütők faluja. Sütő Bé
la és Anna, a két fiú Levente és Gábor el
sősorban a festett bútorok, az apa és fia re
meklései és a másik fiú, Gábor székelykapu 
faragásai csodálatosak és még valami: a ma
gyar szó; soha, sehol, sem előtte, sem utá
na így beszélni nyelvünket nem volt szeren
csénk hallani. Ideírom tehát Béla bácsi és 
Anna néni rövid szólását: Béla, adjék a fia
talúrnak (ez én lettem volna) dugócsavarin- 
tót, hisz látja a kezében az üveget, a válasz: 
Anna fiam, csendesedjék, elvesztém a beszéd 
fonalát, engedje, hogy a szót tovább fűzzem, 
majd sort kerítünk arra is. Valahogy így. Az
óta Béla bácsi sincs közöttünk, a Levente ál
tal készített festett téka azonban örökre ide 
varázsolja emléküket a házba, ahol élek. Las
san visszatérek a mába, vissza az itt álló ka
pun, remélve a népi mondás igazát:

Béke a belépőre
Áldás a kimenőre.

Áll tehát a kapu a zuglói templomkert
ben, lelki testvére a Szejkefürdőn Orbán 
Balázs sírjához vezető hét társának, áll és 
hirdeti Sütő András szavaival: „Ahol ma 
székelykapu épül: ott megannyi kihalt szán
dék hamuja alatt a vállalás parancsa izzik. 
Sors vállalást kell mondanunk -  újból. Kós 
Károly hajdani kiáltványának hangján egy 
Reményik Sándor rekedt kiáltásaihoz csat
lakozva: a szülőföld sír utánatok emberek!” 
[...]

WEINWURM ÁRPÁD: Z uglóért Polgári 
E gylet e lnök  (2006. Budapest.)

-  IÁÍT>(EX

MOZARTRÓL MOZARTTAL
M o z a r t -  a z e n e  K a r á c s o n y a

250 éve keressük Mozart zsenijé
nek lényegét. Megpróbáljuk leírni 
emberi (testi) külsejét. Segít ebben 
a sok és különféle róla készített 
festmény, rajz. Magasságát kb. 162 
cm-re teszik. Nővére utal rá, hogy 
kisgyermekként csinos volt, arca 
a himlőhelyektől kissé eltorzult. 
Arcának mélabús kifejezését, sze
mének csillogását, hajának szőke
ségét, selymességét szokták emle
getni az életrajzok, a lexikonok. A 
Karácsonykor újjászülető fénnyel 
együtt érkezett a Földre és a Ka
rácsony közeledtével kihunyó fény
nyel távozott, mintha a Karácsony 
„gyermeke” lett volna.

Felhőtlen lelkivilága is a Kará
csony boldogságától áthatottan 
bontakozik ki életében és művei
ben egyaránt. Rokonszenvvel fi
gyelt mindenre, beleérző képessé
ge minduntalan megnyilatkozik, 
a szeretet élteti muzsikáját. És a 
SZÉPSÉG utáni SÓVÁRGÁSA. 
Issza magába az életet, különösen 
apja elvesztéséig, akkor mintha 
megtörne ez a vágya, hogy átad
ja helyét a szellemvilág felé fordu
lásának. Zenéjével sorra végigjár
ja a lélek régióit, az izzó vágyat, a 
folyamatos ingerérzékenység álla
potát, és a többi fokozatot a kedv 
és kedvtelenség, a lelki fény, a te
vékeny lelki erő és a lélek legma
gasabb régióját, a szimpátia-erők 
teljes felszabadulását, szétáradá- 
sát. Ez a végtelenül kitárulkozó 
szeretet a feleségének írt levelek 
hosszú sorából is felvillan. Lelké
nek minden erejével besugározza, 
bearanyozza sokat betegeskedő 
Kedves jó asszonykáját. Hadd idéz
zünk néhány jellemző sort 1791 jú
liusából, amikor éppen a Varázsfu
volán dolgozik Mozart: „Nincs más 
kívánságom, mint hogy a dolgaim 
már rendbe jöjjenek és megint ná
lad lehessek, nem hiszed, hogy az 
egész idő milyen hosszúnak tűnt 
nélküled — nem tudom az érzése
imet jól megmagyarázni, valami

üresség -  ami fáj - , valami vágya
kozás, amely nem nyer kielégülést, 
tehát soha nem szűnik meg -  foly
ton ta rt és napról napra nő. — Ha 
arra gondolok, hogy milyen vidá
mak és gyerekesen jókedvűek vol
tunk együtt Badenben -  és milyen 
szomorú unalmas órákat töltök 
itt! -  A munkám nem szórakoztat, 
mert szokva voltam időnként abba
hagyni, hogy veled pár szót beszél
jek, és ez az élvezet most sajnos le
hetetlen -  ha a zongorához lépek 
és valamit eléneklek az operából, 
mindjárt félbe kell szakítanom, túl
ságosan elérzékenyülök. -  Basta! -  
Ha ebben az órában dolgaim befe
jeződnének, a következőben már 
itt sem lennék! Újságot nincs mit 
írnom. Adieu, kedves asszonyka, 
örökre a tied, Mozart, Wien, 1791. 
jul. 7-én. „Még öt hónap van hátra 
Mozart életéből. Talán már megsej- 
dítette a végét? Szinte menekül a 
feleségéhez, mint egyetlen biztos 
ponthoz. Vagy az ÉLET elől me
nekül? „Fáj az üresség” -  írja -, 
„munkám nem szórakoztat”, „túlsá
gosan elérzékenyülök” -  szokatlan 
hangvétel, ismeretlen a korábbi le
velekben, főleg az édesapjának írt 
óriási levélirodalmában.

1787-től kezdve, de különösen 
életének utolsó évében, 1791-ben, 
Mozart szellemi látóvá alakul át: 
„A megismerés fénye többé már 
nem kívülről világít feléje, ha
nem ő maga kerül a fény forrásá
ba” -  állapítja meg Rudolf Steiner 
általános érvénnyel a szellemé
ről. További mondatai is találó
an jellemezhetik Mozartot: „A vi
lág rejtélyeit új megvilágításban 
látja. Már nem a szellem alkotta 
dolgokról beszél, hanem maguk
kal az alkotó szellemekkel. Szemé
lyes élete a szellemi megismerés 
pillanatában csak azért van még 
meg, hogy tudatos hasonmása le
gyen az örökévalóságnak. (...) a 
„bölcsesség tanítványa magával 
a szellemmel tud beszélgetni” -  
teszi hozzá Rudolf Steiner. Erről 
szól a VARÁZSFUVOLA! Mozart 
tehát nemcsak hogy elérkezett er
re a magas szellemi fokozatra, de 
annak leírását is adta zenéjében. 
Túl minden szövegkönyvi problé
mán, a dramaturgia hiányossága
in, a jellemrajzok esetlegességein, 
buktatóin, Mozart minden egyes 
hangja a SZELLEMEMBER ÉN
JÉNEK LEGMAGASABB REN
DŰ MEGNYILATKOZÁSA: A 
KARÁCSONY SZELLEMISÉGE. 
Mozart ÖRÖK KARÁCSONY.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!
TERÉNYIEDE
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Januári évfordulók
I -  240 éve született Mary Edgeworth ír írónő

185 éve született Kerényi Frigyes magyar költő 
90 éve halt meg Titu Maiorescu román kritikus 
120 éve született Szombati Szabó István 
romániai magyar költő

2 - 4 2 0  éve született Anders Christensen Arrebo dán költő 
85 éve született Blaga Dimitrova bolgár költő 
80 éve született Kovács Ferenc 
romániai magyar műfordító

3 -  270 éve született H. W. von Gerstenberg német író
70 éve halt meg Komját Aladár magyar költő 
85 éve született Nemes Nagy Ágnes magyar költő'

4 — 250 éve született Tito Brezovacki horvát író
130 éve született Sextil Pu§cariu román nyelvész

5 -  30 éve halt meg Horváth István romániai magyar költő
6 -  85 éve született Domahidy Miklós svájci magyar író 

185 éve született Heinrich Schliemann német történész 
110 éve született Veres Péter magyar író

7 — 70 éve halt meg Somlyó Zoltán magyar költő 
110 éve született Ionéi Teodoreanu román író 

8 - 8 0  éve született Charles Tomlinson angol költő
9 -  250 éve halt meg Bemard de Fontenelle francia író
10 -  120 éve született Robinson Jeffers amerikai költő

50 éve halt meg Gabriela Mistral chilei költőnő
II  — 50 éve halt meg Ion U. §oricu román költő

35 éve halt meg Eugeniu Sperantia román filozófus
12 — 85 éve halt meg Kari Borinski német irodalomtörténész
13 -  150 éve született Dózsa Endre romániai magyar író
14 -  120 éve halt meg Fran Erjavec szlovén író 
15-110 éve született Kerényi Károly magyar filológus

100 éve született Kolozsvári Grandpierre Emil 
magyar író
385 éve született Moliére francia drámaíró

16 -  160 éve született Mikszáth Kálmán magyar író
17 -  60 éve halt meg Czóbel Minka magyar költőnő

110 éve született Vajda János magyar költő
18 -  460 éve halt meg Pietro Bembo olasz költő
19 -  270 éve született Bernardin de Saint-Pierre francia író

20 éve halt meg Pándi Pál magyar kritikus
20 — 250 éve született Ion Cantacuzino román költő

80 éve halt meg Miguel Echegaray spanyol drámaíró
21 -  135 éve halt meg Franz Grillparzer osztrák drámaíró

90 éve született Sőni Pál romániai magyar 
kritikus, író
460 éve halt meg Henry Howard Surrey angol költő

22 -  110 éve született Gáspár Endre magyar műfordító
130 éve született §tefan Petica román költő

23 -  100 éve született Ray Coryton Hutchinson angol író
24 -  720 éve született Richard de Bury angol filológus

30 éve halt meg Ion Istrati román író
25 -  130 éve született Büchler Pál

romániai magyar filológus
120 éve született Diego Valeri olasz költő

26 — 540 éve született Guillaume Búdé francia humanista
100 éve született Selye János kanadai magyar tudós

27 -  120 éve született Harsányi Zsolt magyar író
85 éve halt meg Giovanni Verga olasz író

28 -  35 éve halt meg Dino Buzzati olasz író
130 éve született Csergő Hugó magyar író
120 éve született Császár Károly romániai magyar
kritikus
110 éve született Valentyin Petrovics Katajev orosz író

29 -  140 éve született Vicente Blasco-Ibanez spanyol író
270 éve született Thomas Paine amerikai író

30 -  150 éve halt meg Grigore Ple§oianu román író
31 -  40 éve halt meg Bónyi Adorján magyar író

135 éve született Zane Grey amerikai író 
170 éve született Tolnai Lajos magyar író

Schenk Lea
VÍZSZINTES
1. Schenk Lea gyerekeknek írt isme

retterjesztő könyve. 6. A torok része. 
11. A Pó mellékfolyója. 12. Bemutató. 
13. Más javán sajnálkozik. 15. Ingat.
16. Égés. 17. Török város. 19. ... Szó
fia. 20. Hamis. 21. Szerepet formáló.
23. Attól kezdve! 24. A máj váladéka.
25. Díszítő. 27. Épületszárny. 28. Ke
serű gúny. 29. Olasz hármas. 31. Ze
usz védőpajzsa. 33. O (német). 35. Rö
vid az elején! 37. Rés bedugása. 39. 
Strocium vegyjele. 40. ... baba (Sindo 
Kaneto filmje). 42. Savval kezel. 43. 
Hiszen (népies). 44. Vadgalamb. 46. 
Bűneitől megvált. 48. Nagy kazah 
állóvízzel kapcsolatos. 49. Házbérlő.
50. Slag.

FÜGGŐLEGES
1. Utánoz. 2. Nevet rajta. 3. Védel

mez. 4. Színpadi tréfás bemondás. 5.

Román író (Marin). 6. Dunai kikötő
város. 7. Lamartine verse. 8. Győr fo
lyója. 9. Valaminél lennebbi helyre.
10. Mozdonnyal dolgozó. 14. Ameri
kai híres egyetem. 18. Sportszermár
ka. 21. ... Satanas, távozz tőlem, Sá
tán! 22. Itt is, ... — mindenhol. 24. Az 
orrához. 26. Svéd váltópénz. 28. Nap
nyugta. 30. Néha-néha levelet küld.
32. Szóban forgó személy. 33. Alhasi 
zsiger kitüremkedése. 34. Angol had
vezér, Cromwell veje. 36. Saját ké
pesség. 38. Hazai diákszervezet (rö
vidítés). 39. Orvosi vágóeszköz. 41. 
Lendület. 43. Ruhát méretre vág. 
45. Azonos betűk. 47. Varrómozdula
tot tesz.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 23. számában közölt 
A Strauss-család és a keringő című 
rejtvény megfejtése: Gálgyörgy Sán
dor -  Somogyi Vilmos: Mesél a bécsi 
erdő.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Illyés Közalapítvány 
Nemzeti Kulturális Alap

T

WrfT
NEM ZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

M INISZTÉRIUM A

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN 
FőszwkesztőJielj’et.fcs: KIRÁLY LÁSZLÓ 
Felelős titkár: SIGMOND ISTVÁN

Pömunkatars: 
LÁSZLÓFFY ALADÁR 
SZŐCS ISTVÁN

Szerkesztőség;
K. JAKAB ANTAL: értekezés 
MÓZES ATTILA próza

KARÁCSONYI ZSOLT; A Nagy Kilometrik 
NAGY M Á R IA  oh'asotfzerkeszló 
RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

. Száimtógépes tördelés: NAGY MÁRIA nyomtatják Miszlút&lusi Kis Miklós református siytókítópong felelős veietŐi.TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség <’rme 400217 CTeg-Napoea, str. Cámpeni 13. Fostáfiók 215, telefon' !004'> 026-1 4310ÍHX telef<m/fa\ (004)0264 431 S77, villatnposta kvarí helAwiSSgmaíl com 

A HELIKON alapítványi támogatassa! jefcmkmeg — kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 3220 -6288 Honlap: w ww.helikon.ro


	2006-12-25 / 24. szám (470.)�����������������������������������

