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J Ó Z S E F  A T T IL A KACSÓ SÁNDOR
Karácsony
Legalább húsz fok hideg van,
Szelek és emberek énekelnek,
A lombok meghaltak, de született egy ember, 
Meleg magvető hitünkről 
Komolyan gondolkodnak a földek,
Az uccák biztos szerelemmel 
Siető szíveket vezetnek,
Csak a szomorú szeretet latolgatja,
Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
Fa nélkül is befűl az emberektől;
De hová teszik majd a muskátlikat, 
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég 
S az újszülött rügyező ágakkal 
Lángot rak a fázó homlokok mögé.

DSIDA JENŐ 
A Gyermek dicsérete
Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam 
az erdőkben, hol sok-sok este háltam 
-  s keresztelő Jánosként hirdetem.

Most járok hóban és halálra váltan, 
ám ez számomra boldog kínt terem; 
a hófúvásban gyakran hirtelen 
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!

Goromba ágak az arcomba vernek, 
de én megyek tovább, egy kis haranggal 
viszem a drága hírt az embereknek:

Bennem van, íme, csengő és harangdal 
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek -  
a fényes jászol s valamennyi angyal.

Advent a lágerben
O, gyere be, kicsi Jézus,
O, gyere be, béke,
Hajszolt lelkem hajlékába,
Fáradt lábam, hajlott hátam 
Bús Betlehemébe.

Nagyon rossz a világ most itt, 
Zárva ajtó, ablak,
Mindhiába kopogtatnál, 
Előkelőbb lakásokban 
Aligha fogadnak.

Nem is nagyon hiszem, hogy jobb 
Szállásod akadna,
Mint az én fáradt testem 
Karácsonyi békét váró 
Rozzant istállója.

Igaz, itt az idegenben 
Elhagyatott, árva,
Kóbor kutyák vonítnak rá,
S hosszú puskák, szöges drótok 
Állnak ajtajába.

Igaz, búval vert födelét 
Komisz szél cibálja,
S  nincsen semmi, semmi fény már 
Hideg éjbe vakon néző 
Két kis ablakába.

De az alázat szalmáját 
Hintettem a földre,
S  meleg párát lehel majd Rád 
Türelmességem szamara, 
Jámborságom ökre.

Gyere bé hát, kicsi Jézus, 
Karácsonyi béke!
Rozzant testem kis ablakán 
Hadd tekintsen ki az öröm 
Meleg lámpafénye.
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LASZLOFFY ALADAR

Az Ur a mi vízumunk
Egykor régen, aszerint ahogy a hatalom  parancsolta, 

m int a számum útjából a homokszemek, elindultak a reg
geli népek. Akkor még reggel volt emlékezet szerint a vi
lágban, és annyi minden kedves és szomorú történet mel
lett, erről szól ez a mese is, mely aranydióval-mogyoróval 
váltja meg a lelki üdvünkre szánt időpontot.

Elindult ebben a homokviharban, hányszor indulhatott 
neki „szegény ember, szegény asszony” -  hajdani nagy né
pek, gazdag királyok deklasszálódott ivadéka-maradéka, 
elindult az éppen aktuális császárság parancsára, hogy 
Betlehembe sietve menve előbb m aguk lássák, am i tö rté 
nik, u tána  ti is látva lássátok őket. A ktuális nagy rezsi- 
mek folyton naprakész rendet ak a rtak  terem teni a birodal
muk táján, az el-elfoglalt világban. A parancs gravitációja 
mentén, m int a homokszemek a kőlapon, márványlapon, 
asztallapon -  szegény ember, szegény asszony tevén, sze
gény szamáron, szegényes indiai vasúton, kínai dzsunka- 
flottán, tutajok és fatörzsből kivájt titanikok fedélzetén 
igyekezett, ahová parancsolták nekik. Az úton jegyszedők 
és adószedők jöttek-mentek, hogy egy utolsó nyugodt k a rá 
csony-délutánja ne maradjon az embernek, ünnep helyett 
zsúfoltság, kifogyó helyjegy, kenyérjegy, anyajegy, betömő- 
dött szállás állta ú tját az engedelmeseknek. Akik mentek 
a m aguk titkolt terhe vagy dicsősége ösvényein, ha m ár 
ilyenkor is engedelmesen csak ugrani, menni, nyomulni 
kell. Mégis mennyire jobb ez, mennyivel könnyebb, m int 
az asszír elől, ta tá r  elől futni, a török jöttén sikoltozni, 
sopánkodni, a bevagonírozás rendező pályaudvarain óv
ni, tereln i a családtagokat. De h á t éppen azért állt útba 
annyi mindenki, jegyváltók, pénzváltók, rendszerváltók, 
köpenyegváltók és nyelvváltók, m aguk a válságváltók is, 
m ert a hatalom  keménységet, kérlelhetetlenséget kívánt -  
m indent, am i ezzel jár.

Ezt elégelte meg m aga az Úr, erről szól ez az örök mese, 
mely így, valam iképpen, igazán csak egyetlenegyszer tö r

JU H Á SZ GYULA  

K arácson y felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 
ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot 
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

...Es valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen 
S ne csak így decemberben.

tén t meg, ment végbe, valahol, ki tudja hol. Mert az a Betle
hem, az a N ázáret, az az Erdély, az az Elzász-Lotaringia, 
az a Nágorno K arabah, az a Gázai övezet és az a Sinai az
óta m ár a másoké, a jordánoké, a bilo-binládeneké, a romá
noké, a magyaroké, a kariboké, hacsak nem végül vagy 
egyelőre a Maffiáé, hogy m ár maga Augusztus, Szeptem
ber, December, ez a nagy ember, hatalm as római császár 
sem tud ta  m egtartan i egyes-egyedül m agának.

E ttől lett az egyes-egyedül a miénk. Legnagyobb Kará- 
csonyfalvának hívják, itt szállnak át Kocsárd felé a Nagy 
Csütörtökök és a gyarm ati vasútvonalak utasai, Iván 
Gyenyiszovicstól Rózsás Jánosig, hazajövet az elpuská
zott múlt gulágjaiból. így ak a rta  az Úr. Ezért küldte le az 
egyetlen igazi program m al a Megváltót. Hogy kimentse 
a bajból azt a két sodródó határontúlit, ha  m ár nekiindul
tak  s szigorított ellenőrzés esetén indokolatlanul ta rtóz
kodnának Betlehemben.

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT  
Öregség
Keresem a betűk oltalmában 
azt a telet, melyben tündéri

harangszó bolyongott 
a kavargó hóban, s midőn eljött az este, 
vörös szarvú lidércek táncoltak a tűzben. 
Mintha egy percre megállt volna az idő, 
hallgattunk. Elvándoroltak a szavak, 
szétáradt bennünk valami megfoghatatlan 
nyugalom, tisztaság, amit csak a tél hozhat, 
a fák bölcsessége, ahogy 
megmutatják a sorsot mezítelenül.

A csend órája jön nesztelenül, 
kinyílik az ablak a falusi házban, 
fehér fátyolban nagyanyám kinéz

a csillagokra,
ősz hajában csillan a hajtű.
Mostmár tudja, olyan a szerelem, 
akár az öröklét, világít benne 
az eltelt élet, míg a kézben porlad, 
koporsóra hull a föld.
Ez nem a halottak siralma.
Kincses öregség, mely dísztelen.

Látom nagyapám a világháborúban, 
fején a sisakkal. Csattognak a gépfegyverek, 
röpülnek a golyók megállíthatatlanul. 
Verset ír asszonyához, szomorút, 
míg a riadt éjben az ellenség közelít.

Amit őrzök, átadom az istenségnek, 
s ha majd egyszer eltalál a golyó, 
betakar, elrejt leplével a hó.

A költő nesztelen ecsetje
Ahogy a téli fény átsüt az ablak üvegén, 
úgy világít e költemény.
Nesztelen, mint tengermélyi csöndben 
sikló halak a végtelen víz alatt.

Leomlanak végül a falak, 
a szobamélyben megszólal az űr, 
marad csak a test, lebegve mezítelenül 
a szobába áradó fényben, 
tündökölve, vakítva mindent, 
mi nem igaz.

Úgy írom e költeményt,
mint költők írják utolsó soraik
fehér márványtáblára a sivatag homokján,
találkozásról vágyban és halálban.
Úgy tartják kezükben a jövendőt, 
mint csenevész kölykét a majom a fán, 
elejthetnék, de mégsem ejtik el; 
álmaik fordulóján beszórja lépteik 
nyomát homokkal a szél, 
eltűnnek délibábos hallgatásban, 
míg habzó tengerek homályában 
arcuk újra földereng.

Szótlanul
Lászlóffy Aladárra gondolva

Szótlanul maradtam,
akár a közelgő őszben a tücsökhad.
Szívemben él még a hang,
de m áról holnapra szótlanul.
így lett enyém e vers hangtalanul.

Békesség-fényű perceimben rátok
emlékszem, költők,
titeket védlek, mint önmagam,
kik a világot,
akár a nyáresti csöndet,
szeretni tanítjátok.

Magányos kőhidakon, 
hol aranytopánkájában billeg a Nap, 
titeket idézlek, 
s szeretlek végtelenül

*Mikó András: Nincsenek vidékek
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V örösm arty M ihály

JANUÁR
1 VASÁRNAP Újév
2 HÉTFŐ Ábel, Ákos
3 KEDD Benjámin
4 SZERDA Angéla, Éva
5 CSÜTÖRTÖK Simeon, Árpád
6  PÉNTEK Gáspár,Menyhért, 

Boldizsár
7 SZOMBAT Attila, Etele
8 VASÁRNAP Szörény, Gyöngyvér

9 HÉTFŐ Marcell
10 KEDD Melánia, Vilmos
11 SZERDA Ágota, Baltazár
12 CSÜTÖRTÖK Ernő
13 PÉNTEK Veronika, Veronka
14 SZOMBAT Bódog
15 VASÁRNAP Loránd, Aurél

16 HÉTFŐ Gusztáv
17 KEDD Antal, Antónia
18 SZERDA Piroska
19 CSÜTÖRTÖK Sára
20 PÉNTEK Sebestyén, Fábián
21 SZOMBAT Ágnes
22 VASÁRNAP Vince, Alfonz

23 HÉTFŐ Zelma, Artúr
24 KEDD Erik, Timót, Márton
25 SZERDA Pál, Saul
26 CSÜTÖRTÖK Vanda, Paula
27 PÉNTEK Angelika, Zsolt
28 SZOMBAT Károly, Manassé
29 VASÁRNAP Adél, Eta, Emőke

30 HÉTFŐ Noémi, Gellért
31 KEDD Marcella

FEBRUAR
1 SZERDA
2 CSÜTÖRTÖK
3 PÉNTEK
4 SZOMBAT
5 VASÁRNAP

6  HÉTFŐ
7 KEDD
8  SZERDA
9 CSÜTÖRTÖK

10 PÉNTEK
11 SZOMBAT
12 VASÁRNAP

27 HÉTFŐ
28 KEDD

Ignác, Efraim 
Karolina, Apor 
Balázs, Nimród 
Andrea, Csenge 
Ágota, Richárd

20 HÉTFŐ
21 KEDD
22 SZERDA
23 CSÜTÖRTÖK
24 PÉNTEK
25 SZOMBAT
26 VASÁRNAP

Dorottya, Dóra 
Tódor, Rómeó 
Aranka
Apollónia, Abigél 
Elvira
Dezső', Adolf 
Lídia, Lilla, Livié

13 HÉTFŐ
14 KEDD
15 SZERDA
16 CSÜTÖRTÖK
17 PÉNTEK
18 SZOMBAT
19 VASÁRNAP

Ella, Fruzsina 
Bálint
Levente, Kolos 
Julianna, Csilla 
Ámos, Donát 
Zenkő, Bernadett 
Zsuzsanna

A adár, Zelinda
Eleonóra
Gerzson
Szemere, Afréd
Mátyás
Géza
Dénes, Edina

Ákos
Elemér

JÚLIUS
1 SZOMBAT Annamária
2 VASÁRNAP Ottó
3 HÉTFŐ Kornél, Soma
4 KEDD Berta
5 SZERDA Emese, Sarolta
6  CSÜTÖRTÖK Ézsaiás, Melitta
7 PÉNTEK Donát
8 SZOMBAT Teréz, Ellák
9 VASÁRNAP Ruth, Vera

10 HÉTFŐ Amália, Melina
11 KEDD Lilla, Nóra
12 SZERDA Izabella
13 CSÜTÖRTÖK Jenő
14 PÉNTEK Örs, Ulrik
15 SZOMBAT Henrik, Örkény
16 VASÁRNAP Enikő, Ruth

17 HÉTFŐ Elek
18 KEDD Frigyes, Cecília
19 SZERDA Emília, Alfréd
20 CSÜTÖRTÖK Illés, Éliás
21 PÉNTEK Dániel, Léna
22 SZOMBAT Mária-Magdolna
23 VASÁRNAP Lenke

24 HÉTFŐ Kinga, Krisztina
25 KEDD Jákob
26 SZERDA Anna, Panna
27 CSÜTÖRTÖK Olga, Györk
28 PÉNTEK Szabolcs, Ince, Ata
29 SZOMBAT Márta, Bea
30 VASÁRNAP Judit, Ju tta

31 HÉTFŐ Oszkár, Heléna

SZEPTEMBER
1 PÉNTEK Egyed, Egon
2 SZOMBAT Rebeka, Teodóra
3 VASÁRNAP Hilda, Szende

4 HÉTFŐ Rozália
5 KEDD Lőrinc, Viktor, Alpár
6  SZERDA Zakariás, Ida
7 CSÜTÖRTÖK Regina, Ivor
8  PÉNTEK Mária, Adrienn
9 SZOMBAT Ádám

10 VASÁRNAP Ákos, Hunor

11 HÉTFŐ Jácint
12 KEDD Mária, Ibolya
13 SZERDA Ludovika
14 CSÜTÖRTÖK Szeréna
15 PÉNTEK Enikő, Kató, Roland
16 SZOMBAT Edit
17 VASÁRNAP Ludmilla, Zsófia

18 HÉTFŐ Titusz, Diána
19 KEDD Hajnalka, Vilma
20 SZERDA Frida, Melinda
21 CSÜTÖRTÖK Máté, Ilka
22 PÉNTEK Móric, Mór
23 SZOMBAT Etelka, Tekla
24 VASÁRNAP Gellért

25 HÉTFŐ Adorján, Kende
26 KEDD Jusztina
27 SZERDA Albert, Damján
28 CSÜTÖRTÖK Vencel
29 PÉNTEK Mihály
30 SZOMBAT Jeromos

AUGUSZTUS
1 KEDD Péter, Boglárka
2 SZERDA Lehel
3 CSÜTÖRTÖK Hermina
4 PÉNTEK Domokos
5 SZOMBAT Zita, Krisztina
6 VASÁRNAP Berta

7 HÉTFŐ Ibolya, Arabella
8  KEDD László, Gusztáv
9 SZERDA Ernőd, Loránd

10 CSÜTÖRTÖK Lőrinc, Lóránt
11 PÉNTEK Tibor, Zsuzsa
12 SZOMBAT Klára
13 VASÁRNAP Csongor

14 HÉTFŐ Özséb, Marcell
15 KEDD Mária
16 SZERDA Ábrahám, Bea
17 CSÜTÖRTÖK Anasztáz
18 PÉNTEK Ilona
19 SZOMBAT Huba
20 VASÁRNAP István

21 HÉTFŐ Sámuel, Hajna
22 KEDD Menyhért, Miijam
23 SZERDA Szidónia, Farkas
24 CSÜTÖRTÖK Bertalan, Bartal
25 PÉNTEK Lajos
26 SZOMBAT Endre, Rita
27 VASÁRNAP Gergely, Kincső

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

OKTOBER
1 VASARNAP Malvin

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

30 HÉTFŐ
31 KEDD

Petra
Helga, Jozefa 
Ferenc
Aurélia, Attila 
Brúnó, Kadosa 
Amália 
Etelka, Gitta

9 HÉTFŐ
10 KEDD
11 SZERDA
12 CSÜTÖRTÖK
13 PÉNTEK
14 SZOMBAT
15 VASÁRNAP

Dénes
Gedeon, Bérük 
Gyöngyi, Brigi 
Miksa
Kálmán, Edgá 
Lívia, Beatrix 
Terézia

16 HÉTFŐ
17 KEDD
18 SZERDA
19 CSÜTÖRTÖK
20 PÉNTEK
21 SZOMBAT
22 VASÁRNAP

Gál, Aurélia 
Hedvig, Szilán 
Lukács 
Nándor 
Irén
Orsolya, Tünd< 
Tilda, Előd

23 HÉTFŐ
24 KEDD
25 SZERDA
26 CSÜTÖRTÖK
27 PÉNTEK
28 SZOMBAT
29 VASÁRNAP

Gyöngyvér 
Salamon, Rúbr 
Blanka 
Demeter 
Szabina 
Simon, Taddei 
Melinda, Szilá

Kolos
Farkas, Zenóbi
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SZAKOLCZAY L A JO S

Nemzettudat és irodalm unk
Nemzettudatról akkor beszélhetünk, 

ha tudjuk, hogy mi a nemzet. De valójá
ban tudjuk-e? Az azonos nyelvet beszéló'k 
közössége, a haza dolgai iránt ugyanav
val az érzülettel viseltető -  érző, gondol
kodó -  emberek csapata? A „jó” embereké 
és a „rossz” embereké is? De egyáltalán 
ki dönti el -  eldönthető-e -, hogy ma
gyar és magyar között hol húzódik a ha
tár (ha egyáltalán ilyen lehetséges)? Nem 
szólván a magyar nemzet azon tagjai
ról, akik a jelenlegi országhatáron kívül, 
vagyis Romániában, Szlovákiában, Cse
hországban, Szerbia-Boszniában, Horvá
tországban, Szlovéniában, Kárpátalján 
és -  Bécstől Torontóig -  a világ számta
lan földrészén és országában élnek. Az 
ő tudatuk, hiszen az édes-keserű kenyér
ből egy szelet őket is megilleti, mennyi
re másabb, az idegen nyelv és kultúra kö
zelében (csapdájában?) kifejlődött-e olyan 
szintre, mint amilyen az itthon élőké? A 
népet, népcsoportokat, különféle kisebb
ségeket nemzetté összetoborzó javak (iro
dalom, népművészet, történelem stb.) a 
nyomtatott és az elektronikus sajtó s a 
média különféle csatornái segítségével 
nyilván eljuthatnak hozzájuk is. Ám az ér
zés és szokásvilág, amit például a honban 
élők és a nagy lélekszámú kisebbségek 
(lásd magyarok Romániában) a maguk 
legtermészetesebb módján éltető kincs
ként kapnak, nem forrás egy vancouveri 
vagy melbourne-i léleképítésben.

„A nemzeti tudat és önismeret a nem
zeti kultúra egészében nyilatkozik meg a 
maga teljességében” -  írta volt Görömbei 
András az Irodalom és nemzeti önismeret 
című tanulmányában. Tehát a nemzeti 
kultúra -  az irodalom, a színház, a kép
zőművészet, a zene, az archaikus népi 
ima és városi folklór -  egymásra rakott, 
sokszor egymást át meg átjáró tégláiból 
épül az a fal, ami kikezdhetetlen érték: 
önismeretünk és nemzeti tudatunk meg
személyesítője, foglalata. A nemzet egyes 
tagjai, főképp az ilyen-olyan politika nyo
mására, biceghetnek, de a belőlük alko
tott közösség (az eszményi nemzet) min
dig fölvetett fővel jár. Még a veszteségek, 
a nemzettudat megbicsaklásai, zavarai 
(2004. december 5-ének mélyfekete gyá
sza) is erőt adhatnak egy józanabb kor 
józanabb polgárainak a növekedéshez. 
Mert egészséges nemzettudat nélkül 
nincs nép, nincs nemzet, nincs közösség. 
S egy nép lelkületét — haza a magasban 
(Illyés) -  nem csupán a győzedelmek és a 
bukásuk ellenére is győzedelmes forradal
mak (az 1848-as szabadságharc, az 1956- 
os forradalom) határozzák meg, hanem 
mohácsaink sorozata is. A mohácsi csa
tamezőt, tudjuk, Trianon határátmesze- 
lő kaszabolása tette gyászfehérré. És ez 
a gyászfehér ott ég, ott lobog a doni harc
mező jégpoklában is. Hószakadás a szív
re (Nagy László)? Hószakadás a hazára! 
S bármekkora is ama „honvédő” háborút 
elemző-értékelő zűrzavar -  jogos volt-e 
vagy jogtalan hadba lépésünk? -, a doni 
fehér hidegség tonnái mint elviselhetet
len teher azóta is nyomja szívünket.

De nekünk s a nemzetnek (a közösség 
koronájának) bármilyen megcsalatás és 
vesszőfutás után is építkeznünk kell. 
Tudta ezt a trianoni Magyarországot Er
délyért ott hagyó Kós Károly is -  „A mi 
igazságunk: a mi erőnk” (...) „Kiáltom a 
jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át 
a munkára. Kiáltom a célt: a magyarság 
nemzeti autonómiája” (Kiáltó szó, 1921) -, 
és tudták, Illyés Gyulától Csoóri Sándo
rig és Nagy Gáspárig, Erdélyi Zsuzsan
nától (Hegyet hágok, ló'tó't lépék) a zene
szerző Balassa Sándorig és az építész 
Makovecz Imréig s Csete Györgyig, mind
azok, akik a művészetben nem öncélt lát
tak, hanem nemzetépítő cselekedetet.

A Halotti beszédtől nemzeti imánkig, a 
Himnuszig vagy Vörösmarty borús jöven
dölésétől („az emberfaj sárkány-fog vete- 
mény”) a Bánk bán Hazám, hazámjáig, 
eme különös, lélekemelő gyónásig számta
lan olyan mű van a magyar kultúrában, 
amely egyén és közösség, a szabadságra 
ébredő lélek óhaját -  méltóságot a nem
zetnek! -  visszhangozza. Akár dadogás
szerű létesszencia volt ez az ima (Halotti 
beszéd), akár a nyelv képzelőerővel terem
tett burjánzása (Juhász Ferenc költésze
te), ugyanazt szolgálta: az önálló létre éb
redt magyarság, a nemzeti kultúráját sok 
évszázad alatt megteremtő nemzet nagy
korúvá válását.

Azt a színt, amelyet rajtunk kívül egyet
len nép irodalma-művészete sem képvi
sel. Mit számít, hogy kicsik vagyunk, 
hogy irodalmunk valójában lefordíthatat
lan, a közeg, amelyben hatnia kell, léte
ző tartomány. Elsőbben az ő kiszolgálá
sa alkotóink feladata. Nem csupán azért, 
mert -  miként Babits mondotta -  „az igaz
ság szellemének életben maradásáért az 
írástudók a felelősek”, hanem azért is, 
hogy kitessék: kardunk attól acélozódott, 
hogy legjobb főink vezérletével mindig és 
mindenkor tiltakoztunk a nemzetünket 
vagy annak értékeit megfojtani igyekvő 
börtönlét: a nemzeti kiszolgáltatottság el
len. Lett légyen tatár, török, német vagy 
orosz az iga megtestesítője, előbb vagy 
utóbb kiküzdöttük igazunkat. Levetet
tük magunkról a jármot.

Ebben a „fölvilágosító” munkában -  a 
toll mellett gyakran bajvívó szablya és 
benzines palack (Molotov-koktél; 1956) is 
kellett -  íróink jártak az élen. Amit a po
litika, a taktikázgatók siserahada elmu
lasztott, azt egyértelműen hangos szóval 
(némelykor a metaforikus beszéd erejé
vel) a szellemében szabad literátor világ
gá kiáltotta. Balassi Bálinttól Nagy Gás
párig követhető a bátor hang: a szószék 
forradalmi hevülete.

A kényesebb, „szidolozottabb” elme, 
megannyi „sántafejű gyalogos” (Sütő And
rás) ezért is véli úgy, hogy a magyar iro
dalom túl van terhelve számtalan oda 
nem illő dologgal. Ha félig-meddig érthe
tő is Ady, az utolsó magyar váteszi hang
ja, szerepe, mit akar a hozzá hű Nagy 
László avval az átvállalt -  az előd erköl
cséhez igazodó -  ostorral? Kire suhinta
ni? Akinek a haza nem szent kehely, és

akinek a közjó szolgálata ócskaság, túl
cifrázott beszéd, egyszóval kacat? De 
hát Nagy László, többek közt József Atti
la folytatója, a kristálytiszta verset a né
pi szürrealizmus tájára vitte, és evvel a 
García Lorca-i duendéval énekelte meg 
az örömöt, tette riasztóvá a rettenetét.

A magyar föld megannyi sebe, s kivált
képp a Zöld Angyal ítélkező szerepe nem 
illeszthető össze a művészet autonóm tö
rekvéseivel? De akkor a Nemzeti daltól a 
Tékozló országig -  Csoóri zseniális „tör
ténelmi” esszéiről sem megfeledkezve -  
minden olyan mű kizáratik a magyar li- 
teratúra értékvonulatából, amely a haza, 
a nemzet, a megcsalatott nép, a félreveze
tett és elárult ország (Utassy: „a jognak 
asztalánál lopnak”) ügyes-bajos dolga
it fókuszába emeli. Dsida Jenő Psalmus 
Hungaricusának, ennek a nagy magyar
ságversnek vajon nem egyetemes az üze
nete? És a behódoló szolganépség gyaláza
tát intő verssé emelő Illyés (Egy mondat 
a zsarnokságról) nem az általános, szinte 
minden nációt érintő szolgaságról ad döb
benetes, fölkavaró, önvizsgálatnak sem 
utolsó látleletet?

A nemzettudat hajszálgyökereit vizs
gáló Illyés -  mitől magyar a magyar, a 
kint és a bent, a fönt és a lent hangjai mi
képp válnak egyazon lelkületté, egymást 
erősítő motorrá? -  jól tudta, hogy az iro
dalom és a művészet nemcsak a kiváltsá
gosok, a magánfájdalmat éneklők terepe, 
hanem az élet-haza-ország dolgait egység
ben látó -  úgymond a közösség szolgálatá
val megvert -  íróké-költőké is. „Alig van 
a szellemi életnek fölöslegesebben feltett 
kérdése ennél: szükséges-e, hogy irodal
mi műnek irodalmon kívüli föladata le
gyen? Világos, hogy igen. Világos, hogy 
nem. Műve válogatja; idő és hely szerint. 
Műve és embere. Függetlenül szinte egy
mástól. (...) Vizsgálhatom és értékelhe
tem az irodalmi (művészeti) alkotásokat 
merőben sajátos törvényeik alapján. De 
ezeket az így egyszer már eredményesen 
megvizsgált és értékesnek elismert alko
tásokat újabb vizsga és értékelés elé von
hatom aszerint, milyen végeznivalót tel
jesíthetnek »irodalmon kívüli« területen; 
olyanon például, mint egy-egy közösségi 
tudat alakítása. De valóban irodalmon kí
vüli az ilyen terület? Nem marasztalha
tó-e el a maga sajátos törvényei szerint 
is az az irodalom, amely ez alól kivonja 
magát? Bizonyos helyen, bizonyos időben. 
Messze útra mennénk annak földerítésé
ben, mit várhatnak el a közösségek az 
íróktól (akik így is, úgy is hatnak a közös
ségükre) ? Még messzibb út lenne, mégpe
dig szétágazással: mit sorozhat sajátosan 
az írói teendők közé egy bizonyos hely, 
egy bizonyos idő.” (A Hajszálgyökerek cí
mű kötet előszavából, 1971)

„Bizonyos hely” és „bizonyos idő”, akár 
bennmaradunk a Kárpátok karéjozta kör
ben, akár nem, számtalan akadt a ma
gyar nép életében. S ezeknek megannyi 
téma-vonzata is. Az írói teendők közé, 
Illyéssel mélységesen egyetértve, tehát 
minden beletartozik. Egy mű esztétiku
mát, hatáskörét nem az határozza meg, 
hogy az író szemhatárába bekerültek-e a 
közösség dolgai. Sokkal inkább az, hogy a
» » >  folytatás a 6. oldalon
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról 
megélt (akár fikciósán megélt) élet, létta
pasztalat, világérzés, az én kozmikus bo
lyongása vagy magába süllyedése, egyén 
és közösség boldogságképe vagy fájdalma 
milyen fokon van ábrázolva.

„Kultúránk legnagyobbjai időről idő
re megújították a nemzeti tudatot. A ma
gyar irodalom és a nemzeti önismeret a 
XX. században is szorosan összekapcsoló
dik” (Görömbei András). Egy nagy nem
zedék fényes nevei -  Ady, Móricz, Szabó 
Dezső, Babits, Kosztolányi, Krúdy, Karin
thy, Németh László, Kós, Illyés, Szabó Lő
rinc, Dsida — bizonyítják, hogy nálunk 
szellem és erkölcs kézen fogva járt. De a 
közösség terhét vállukra vevő utódokról 
is elmondható, hogy világító lámpásuk 
az ethosz volt. Pilinszky, Juhász Ferenc, 
Nagy László, Csoóri Sándor, Székely Já
nos, Páskándi Géza, Sütő András, Szi
lágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Bálint 
Tibor, Szilágyi István, Ágh István, Bella 
István, Buda Ferenc, Farkas Árpád, Gál 
Sándor, Nagy Gáspár -  és még folytatha
tó volna a sor -  ugyancsak ennek a vonu
latnak a tagjai. Ezer hangon szólalnak 
meg -  Pilinszky visszafogott suttogása 
és Juhász barokkos szótengere a két vég
pont - , ám mindőjükben közös: az ember
ség, a haza, a humánum csaknem szakrá
lis körökbe való emelése.

A nemzettudat tehát, mert kovász a 
közösség életében, különféle érzésvilá
gokból, gondolkodásmódokból épül, gya
rapszik. Még a legkisebb momentum is 
-  egy átrajzolt térkép megpillantása, egy 
sokáig betiltott dal szárnyra kelése -  ré
sze lesz az érzelmi és gondolati arzenál 
kiteljesedésének. Mindezeket határozot
tan, ugyanakkor egy kissé bizonytalanul 
is mondom, hiszen nincs olyan fölmérés, 
amely egzaktan bizonyítaná minden kis 
szál fősodorba való kerülését. De hogy a 
különféle ábrázolásmódoknak, a sok min
dent megmozgató, a műfajok változatos
ságait híven -  sokszor megrendítően -  
visszaadó megjelenítéseknek szerepük 
van a lélektartomány ilyesféle hangolásá
ban, abban bizonyos vagyok.

Lehet, hogy a haza, erkölcs, helytállás, 
egyéni és közösségi boldogságtudat más
képp -  más írói módszerekkel, a mese kü
lönböző hatásmechanizmusával -  jelenik 
meg Jókai Mór regényében (A kőszívű em
ber fiai), mint Szilágyi István káprázatos 
prózájában {Hollóidő), de „tanító” lükte
tésük életelixír. És Csoóri Sándor meg 
Sütő András történelmi jellegű, parabo- 
lisztikusságukban tán még elevenebbül 
ható tanulmányaiknak-esszéiknek nem 
ugyanaz-e az üzenetük, mint az 1956 di
csőséges forradalmát szabadság-jelkép
ként fölmutató verseknek? (Fáy Ferenc- 
től Nagy Gáspárig, a Füveskönyv alkotóit 
sem kifeledve, hosszú azon költők sora, 
akik szinte szentséggé emelték -  Camus 
szerint az egész világnak példát adó -  vér
áldozatunkat.)

És akkor még nem időztünk a reformá
ció genfi emlékműve előtt (Illyés), nem te
kintettünk be Jékely Zoltán sok történel
mi tanulságot is hordozó marosszentimrei 
templomába, Bella István és Utassy Jó
zsef édesapjával sem jártuk be a Don-ka- 
nyar és Szibéria jégpoklát, nem pillantot

tunk rá Kányádi Sándor (Halottak napja 
Bécsben) és Lászlóffy Aladár nagy létver
sére {Fehér kakas a hóhullásban). A tör
ténelem kazamatái is nyitva állnak előt
tünk, főképp ha a szív forgatja meg ama 
nagy ajtókban a kulcsot.

S ehhez a „technikához” többen folya
modtak. Az egyszerű, többnyire névte
len énekmondók éppúgy, mint klasszi
kusaink. Az archaikus népi imákban 
éppúgy ott a Krisztus kereszthalálából 
eredeztethető megfeszítettség-érzet tisz
tító hatása, mint műköltőink nemzeti 
imáiban (ez utóbbiakból Pomogáts Béla 
válogatott össze egy szép csokrot -  Psal
mus Hungaricus). Ezekben a poémák
ban történelem és hit (szakralitás) össze
érnek, mintha minden szenvedésünk 
csak arra lett volna jó, hogy országunk 
fölajánltassék Szűz Máriának (Dsida Je
nő: Psalmus Hungaricus; Pilinszky Já
nos: Apokrif; Nagy Gáspár: Symphonia 
Ungarorum). S Kodolányi János Boldog 
Margitja, ez az archaikus nyelvre stili
zált szenvedés-ima s boldogságleltár, ha 
csak egy érszállal is, éppúgy gazdagítot
ta nemzeti tudatunkat, mint az említett, 
más kort, más életeszményt szentséggé 
avató lírikusok.

S a ballada mint műforma, mint kifeje

zőeszköz -  Arany János klasszikus éneke
itől és Sinka István szegény-panaszaitól 
Döbrentei Kornél dévaj szerelemünnepé
ig -  nem ugyanazt akarja-e: történelmi 
és magánérzések homályában, paradox, 
még láthatóbbá tenni az ember és világ, 
keserv és bűbáj (kellem) egymást átfonó, 
egyik a mást kiteljesítő összetartozását? 
Ha Illyés 20 filléres remek füzetének {Ki 
a magyar?, 1939, Nemzeti Könyvtár, 3. 
sz.) egyik-másik passzusát olvassuk, pél
dául a magyar lelki tulajdonságokhoz 
igencsak hozzátartozó szabadságszeretet- 
ről írottakat, nem jut-e eszünkbe azonnal 
Juhász Ferenc remeke, a népköltészet (ro
mán kolinda) érzületét a modern ember 
létvizsgálatává tevő szabadsághimnusz, 
A szarvassá változott fiú kiáltozása a tit
kok kapujából című poéma? Bizony hogy

eszünkbe jut. Ettől a műveket egymásba 
hullámoztató érzéstől vagyunk egyre gaz
dagabbak. „Nyelvünk az egyetlen élő va
lóság, melyet még az ország földarabolói 
se vehetnek el. Tisztítsuk meg a salaktól”
-  írta Trianon után Kosztolányi. S ebben 
a nyelvtisztító, lélekemelő mozgalomban 
együtt újult meg az író és közössége is. 
Megannyi író és a megannyi közösséget 
magában foglaló haza.

Ám a politika vadhajtásai -  gondol
junk csak 2004. december 5-ének szé
gyenletes eredményére -  mindig ve
szélyt jelentenek, mert nemzettudat 
romboló hatásuk letagadhatatlan. Hogy 
minő fájdalom erezte a magyarságból -  
legalábbis az állampolgárságra nézvést
-  kiebrudalt írókat, arra a Hitel 2005. 
februári száma {Nem, az nem lehet -  Val
lomások és elemzések 2004. december 5- 
éről) számtalan írása utal. Lázítóan és 
keserűséggel.

Közülük is a legmegdöbbentőbb a 
kárpátaljai Vári Fábián László vallomá
sa: „Kedves magyarországi Testvéreim, 
akik velünk szemben most megkeményí
tettétek a szíveteket, tudjátok-e, hogy a 
december 5-én kimondott Nemmel a kilá
tásba helyezett gyógyulás lehetőségét is 
elvettétek tőlünk? Most tisztelettel kér

dezem tőletek: melyőtök cserélné el a sor
sát velem? Ki venné a vállára a csehek 
alatt született apám életének terhét, aki 
1938 és 1944 között magyar személyiga
zolványt melengetett a szívén, ám tizen
nyolc évesen mégis Szolyvára került, ahol 
szökésen kapták, rálőttek, majd lerugdos
ták a veséit?”

Érdemes ezt folytatni? Nem érdemes.
A kárpátaljai tarlót sokkal jobban éget

te a nap (és a politika kohója!), mint Bur
genland zöld pázsitját. Ha a pénz és az 
arany volna a nemzettudat legfőbb forrá
sa, Ausztria jóval Kárpátalja előtt járna. 
De csupán a nyelvvesztésben vezet. Mert 
a nemzettudat sosem a gazdagság okán 
lesz ékes. Törvénynek sem kell szabályoz
nia, valahogy magától alakul: forrása a 
lélek, motorja a szív.
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Keserű pohár
A Vörösm arty-hagyaték sorsa  
M illiós árak a kéziratp iacon

Százötven esztendeje, 1855. november
19- én halt meg Vörösmarty Mihály.

Vörösmarty hagyatéka körül újabban
az oldalági leszármazottak törik meg a 
csendet. Unokája, Bernriederné Széli Ilo
na (Széli Kálmán volt miniszterelnök le
ánya) ugyanis 1926—27-ben azzal a ki
kötéssel hagyta a Magyar Tudományos 
Akadémiára a költő tárgyait, kéziratait 
és könyvtárát, hogy belőlük emlékszobát 
rendezzenek be a tudós társaság palotájá
ban. A feltételt az Akadémia vezetése el
fogadta -  ne feledjük, Vörösmarty a tes
tület első tagjai közé tartozott -, és 1927 
januárjában valóban megszavazott 1200 
pengőt a helyiség berendezésére. Június
20- án tartották az ünnepélyes megnyi
tót. Brisits Frigyes Vörösmarty-kutató pe
dig, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy 
a hagyaték a tulajdonjogi zavarok rende
zése után az Akadémiához kerüljön, el
készítette a Vörösmarty-hagyaték jegy
zékét.

Csanak Dóra Vörösmarty Mihály leve
lezéséről kiadott katalógusából megismer
hetjük az emlékszoba és vele a hagyaték 
történetét. Emlékszoba ugyanis már nin
csen. Éppen emiatt léptek fel az oldalági 
örökösök azzal a kéréssel, hogy teljesítse 
az Akadémia vezetése az örökhagyó ere
deti szándékát, és most, a Vörösmarty- 
évfordulók idején (2000-ben ünnepeltük 
születésének bicentenáriumát) létesít
sen újra emlékszobát. Annyit sikerült el
érniük, hogy 2003 óta a művészeti gyűj
teményben két tárlóban helyet kaptak 
az írott emlékek (levelek, kéziratmásola
tok), fölöttük Vörösmartynak és baráta
inak, eszmetársainak portréi láthatók. 
Valóban felelőtlen gazda volt az örökös? 
Hogyan őrzik ma a hagyaték darabjait? 
A választ közgyűjteményekben és antik
váriusoknál kerestük.

A Vörösmarty-szoba Budapest ostro
ma alatt kissé megsérült, írja Csanak 
Dóra. A kéziratok legnagyobb részét az 
óvóhelyen már korábban biztonságba he
lyezték, a megmaradt könyvek és emlék
tárgyak összecsomagolva átkerültek a 
könyvtárba. A tárgyi emlékekről 1950 
végén pontos lista készült, amely tizen
kilenc tételből állt. Ebből tizenhat da
rab 1953-ban átkerült a Petőfi Irodal
mi Múzeumba, hogy abból rendezzék be 
a kápolnásnyéki emlékszobát. Ez utóbbi
ban Kerényi Ferenc irodalomtörténész 
közlése szerint, aki 2000-ben újrarendez
te a kiállítást, jelenleg mindössze három
négy eredeti tárgy látható. Körmendy 
Kinga, az MTA könyvtárához tartozó kéz
irattár és régi könyvek gyűjteményének 
munkatársa azt mondja, nem zárható ki, 
hogy az ostrom alatt háborús veszteségek 
voltak, de az sem volt egyszerű feladat, 
hogy a leírások alapján azonosítsák a Vö
rösmarty-hagyaték tárgyait. Brisits Fri
gyes 1928-ban ugyanis nem katalógust, 
hanem jegyzéket készített a tárgyakról, 
ilyenformán: „borszék, amelybe beültet
ték halála előtt”. Vagy: „félszekrény, ala

csony”. Vajon az Akadémián található 
számtalan bőrszék és félszekrény közül 
melyek lehetnek ezek? A történethez ta r
tozik még, hogy az épületben működő tu
dósklub kialakításakor a dekoratívabb bú
torokat ott helyezték el.

Az Akadémián az 1949-50-ben történt 
államosításkor három emlékszoba volt: 
Goethéé, Széchenyié és Vörösmartyé. A 
Goethe-emlékszobát 1895-ben nyitották 
meg, miután Elischer Boldizsár gyűjtemé
nyét unokaöccse a tudós társaságra hagy
ta. A Goethe-rajongó hagyatéka főként 
a költőhöz kapcsolódó kéziratokból, met
szetekből, tárgyi emlékekből és könyvek
ből állt. Ennek mintájára született meg 
1905-ben az alapító, Széchenyi István 
emlékszobája. 1910 után felmerült Mik
száth Kálmán özvegyében is, hogy emlék
szobát kérjen az írónak, de az Akadémia 
helyszűke miatt nem kívánta tovább gya
rapítani az emlékszobák számát. így azu
tán Mikszáth íróasztalát a III. osztály 
titkárának szobájában helyezték el, a kéz
iratok mellett annak fiókjába kerültek a 
házaspár elhunyt kisfiának játékai is. 
Hasonló nyomás nehezedett a testületre 
akkor is, amikor Bernriederné Széli Ilo
na 1923-ban felajánlotta a Vörösmarty- 
hagyatékot. Nem véletlen, hogy az ötlet 
és a megvalósulás között négy év telt el. 
Az államosítás után az MTA épületében 
megszűntek az emlékszobák. Az állandó
sult helyhiánnyal küszködő intézmény ve
zetése nem is tervezi, hogy bármelyiket 
visszaállítja.

Vörösmarty magánkönyvtárának da
rabjai, tehát a hagyaték további részei 
a régi könyvek gyűjteményébe kerül
tek, a kéziratlapok 1950 táján félbőr kö
tést kaptak. Az eredeti anyagot 1939- 
ben Voinovich Géza tovább gyarapította, 
megvásárolta az Ernst Múzeum Vörös- 
marty-kéziratait. Mindezt most az Aka
démiai Könyvtár kézirattára és régi köny
vek gyűjteménye őrzi. Körmendy Kinga, 
az Akadémiai Könyvtár kézirattárának 
munkatársa arra a kérdésre, hogy várha
tó-e újabb Vörösmarty-kézirat felbukka
nása a piacon, először röviden elmagya
rázza, mi is az írói hagyaték.

Tehát: az a kéziratos anyag, amelyik 
a halál pillanatában az író tulajdonában 
van. A kiadónál lévő kéziratok, valamint 
az elküldött (misszilis) levelek nem ré
szei a hagyatéknak. A levelek a címzet
tek tulajdonát képezik, maguk vagy az 
örököseik minden korlátozás nélkül árve
résre bocsáthatják őket. Hasonló a kéz
iratok helyzete is. Például Jókai Mór 
kéziratainak lapjai a nyomdászoknál 
maradtak. Ők örökítették vagy adták to
vább. Nem a hagyaték része továbbá az 
író életében elajándékozott kézirat sem. 
Pilinszky János például tíz példányban 
másolta le barátainak a verseit, ha tehát 
ilyen felbukkan, az nem feltétlenül azt je
lenti, hogy közgyűjteményből került ki.

Másolta a kéziratokat a korabeli közön
ség is, ezekből rendszeresen kerülnek elő 
példányok, olykor nagy szakmai kihívást 
jelentve a kéziratok eredetiségét vizsgá
ló szakembernek. Mint például az a Szép 
Ilonka-másolat, amelyik kísértetiesen ha
sonlított az eredetihez, a szövegtévesztés 
azonban elárulta, hogy nem a szerző kezé

től származik. Ám gyakoribb a könnyen 
azonosítható -  nem a szerzőtől származó
-  másolat, közülük sokat eredetinek hisz
nek és nagy becsben tartanak tulajdono
saik. Ha kiderül, hogy nem sokat ér a kéz
irat vagy az értékesnek hitt könyv, nagy a 
csalódás. Jobb ezeket tovább őrizni a csa
ládban, mint mindenáron közgyűjtemény
nek ajándékozni -  mondja Körmendy Kin
ga -, mert erősítik az összetartást, részei 
lesznek generációk hagyatékának.

Sok Vörösmarty-levél került Kovács 
Pál győri orvoshoz és irodalomszervező
höz, a Hazánk című lap szerkesztőjéhez 
is. Innen származik többek között a Kese
rű pohár öt esztendeje rekordáron elkelt 
kézirata. Egy családnak nincs kötelezett
sége arra, hogy egyben tartson egy gyűj
teményt, így érthető, hogy annak darab
jai előbb-utóbb a piacra kerülnek. Mivel 
a közgyűjtemények szegények, ma már 
szóba sem kerülhet, hogy árverésen lici
táljanak az értékesebb tételekre. Gyak
ran még a villanyszámlára sem elég a 
pénz, nemhogy új kincsek megszerzésére. 
A közgyűjteményeknek, az antikváriusok
nak és a tulajdonosoknak nem feltétlenül 
azonosak az érdekeik.

Egyértelmű tehát, hogy a Keserű po
hár vagy -  ahogyan gyakrabban em
legetik -  a Bordal kézirata nem az 
Akadémia kézirattárából és nem is a Vö- 
rösmarty-hagyatékból került ki. Vörös
marty költeményeinek kritikai kiadása 
1962-ben jelezte is, hogy a kézirat ma
gántulajdonban van. A költemény Erkel 
Ferenc Bánk bán című operájából lett 
ismert Petúr bán bordalaként („Ha fér
fi lelkedet / egy hölgyre föltevéd...”). A 
kézirat sosem volt közgyűjteményi tulaj
donban. Az árverés nyertese, új tulajdo
nosa, aki tizenötmillió forintot fizetett a 
minden valószínűség szerint első fogal
mazványért, mindenképpen megdöntöt
te a hazai rekordot. Ez volt az első kéz
irat, amelyik tízmillió forint fölött kelt el
-  azóta csak Radnóti-kézirat ment e bű
vös határ fölé. Az antikváriusok úgy vé
lik, egyszeri esetről van szó, nem pedig 
a kéziratpiac fellendüléséről.

-  Nem beszélhetünk piacról ott, ahol 
csak néhány szereplő van -  jelenti ki Bor
da Lajos antikvárius. -  Mondjunk helyet
te inkább klubot.

A Bordal váratlan karrierje azért 
az ő figyelmét is felkeltette. 1998-ban 
ugyanis a Bedő-ház árverésén még csak 
négyszázezer forintért vitték el. Két év
re rá azután igen jó vételnek bizonyult. 
Borda szerint a kéziratpiac beszűkülésé
nek az az oka, hogy csak magyar vásár
lók vannak, pedig jót tenne az ország
nak és kultúrájának, ha e daraboknak 
áruk lenne a külföldi piacokon is. He
lyesnek tartja, hogy a kéziratok magas 
áron cserélnek gazdát, a milliós nagy
ságrend azonban túlzás, a néhányszá- 
zezres ár a reális.

A Bordal piaci karrierjéből tehát nem 
lehet levonni messzemenő üzleti következ
tetéseket. Annyit azonban igen, hogy Vö
rösmarty Mihály olyan költő, aki vérévé 
vált a nemzetnek, akinek verseit ma és re
mélhetőleg még sokáig sokan tudják idéz
ni.

HANTY KINGA
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GÁL FERENC 
Könnyű nektek
van munkahelyetek 
állásotok végzettségetek 
de mit tegyünk mi 
kiknek volt szerencsénk 
iskoláinkat iskolán 
kívül elvégezni

mit tegyünk mi akik 
meguntuk az iskolát 
és...most mit kellene 

idézőjelbe 
tenni itt...

hogy meguntam az apámat 
az anyámat az istenemet 
s a hazámat, meguntam 
hogy gyűlölnek 
hogy gyilkolnak ölnek

egyébként, szó köztünk maradjon, 
hazudok mert nem unom 
szeretem a háborút 
és most is és mindig is 
szívrepesve vártam és várom 
hogy támadjatok.Támadj átok...

hazudtam nem untam meg 
az iskolát meguntam AZ  
idézőjeleket és azt hogy 
az egész osztály utolsó 
tanuló volt kivéve azt az 
egy vagy két elsőt aki 
otthon egész nap magolt 
egyébként tiszta hülye volt

de ezt is csak a stílus kedvéért írtam le mert 
az igazság az hogy Andrea igazán jó fej lett 
még hogyha nem is teljesen szőke 
és csaknem fekete...nem szürke 
ő volt az osztagparancsnok 
én egy csoport mindig irigyeltem...

mert így volt ez akkor 
és ugyanígy van most 
akkor itt volt így 
most pedig máshol 
a hülyeség ugyanis 
nem szűnik meg nem tűnik el 
csak helyet cserél vándorol...

de szó ami szó és jó ami jó 
nekem mindig minden jó volt

minden jó ha vége jó 
ebben hiszek akarok ...

szóval sehogy 
örök életet akarok nem úgy 
mint költő nem 
a történelemben az életben 
a mennyben fenn veletek 
egye meg a fene...

A zsarolók
limuzin ház elé fáról 
kiszállnak a zsarolók 
kezeik a zsebeikben 
fegyvereik kezeikben 
nézek
égi segítséget kérek 
imádkozok imát mondok 
nem beszélek arról mennyire félek 
kopogás hallatszik ajtón 
beszarok úgy ahogy mondom...
Mariska Rozáli
jertek jöhettek
gatyát mosni vasalni
csakhát elfogyott a mosópor
míg én a „nagy neogoliárd költő”
beragadtam a 22-es csapdájába
és fáj a lábam
zsarol ez a gondolat mert
hülye vagyok és úgy néz ki az is maradok
na nem teljesen
nem hiányzik egy egész kerekem 
csak küllőm hiányzik pár 
de így is vagány 
jól lehet röhögni
azon a töméntelen őrültségen amit 
véghez tudok vinni...
Bűnöző vagyok, nem bűnüldöző, betörő, 
lopok csalok hazudok 
plussz ez meg az
pedofilia nekrofilia mindez főleg az
ért jó mert lesz miről írni 
költőnek versben 
majd esetleg ha megjön az eszem 
áhítattal várom 
álom álomáson
addig is zsarolnak, zsarolok, betörők 
lopok, csalok, hazudok... ölök, 
csak addig ölök amíg 
pénzeteket ideadjátok mind 
visszavesszük Magyarországot 
jobbat nem ajánlhatok 
én ártatlan vagyok.

értik magok
nem akarok megdögleni csak úgy

A szerző életrajza, m elyet ő m aga fogalm azott meg*
Született 1966 októberében, meghalt 2005 január 11-én. 1977-ben matemati

ka olimpiászt nyert (5. osztály). 1980-ban megbukott magaviseletből. Munkahe
lye: A Kétkézen Járók Alapítvány. Beosztása: elnök. 1981-ben Megéneklünk Ro
mánia fesztivált nyert az EDDA együttes Hűtlen és Idom kevés című dalával. 
1980-tól írogat. 1988-ban többször is elmegyógyintézeti beutalót szerez, be is utal
ják. 1990-ben elkövetés, melynek következtében 1991-ben 6 hónapra bezárják 
(Szamosújvár-Jilava). 1993-ban érettségizik. 1995-ben túlvilági kalandot él át, 
és jóslatot készít. Az 1996-os évben megpróbál pártot alapítani. 1998-ban letar
tóztatják és azóta is bent ül...

*A szerzó' halálának napja egybeesik azzal a nappal, melyen verseit a szerkesz
tőségbe hozta. Az életrajzot szerkesztett formában közöljük.
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MÁRTON LÁSZLÓ 
A koldus 
megszólal
(Thomas P la tte r  

ö n é le t ír á s á r ó l)
Régi korok visszaemlékezéseit ol

vasva, többnyire nagy emberek -  ál
lam férfiak, diplomaták, hadvezérek, 
főpapok, tudósok, feltalálók és felfede
zők -  írásaival találkozunk. Szerzőik 
egy-egy jelentősnek ítélt élet csúcsá
ról vagy végpontjáról tekintenek 
vissza, próbálják igazolni tetteiket, 
igyekeznek bizonyítani, hogy kivet
ték részüket a világ sorsának alak í
tásából. Ritkábban fordul elő, hogy 
egy-egy köznemes vagy városi polgár 
ta rtja  feljegyzésre érdemesnek éle
tét, és az írásm űvet a későbbi nemze
dékek rán k  is örökítik. Még ritkább, 
hogy egészen alulról, a koldusok és 
csavargók közül szól hozzánk valaki. 
Thomas P la tter XVI. századi svájci 
koldus e kivételek közé tartozik. Per
sze, ő is csak látszólag kivétel. Igaz 
ugyan, hogy életének első két évti
zedét koldulással töltötte, de később, 
ahogy mondani szokás, felvitte Isten

a dolgát. Késő öregkorában, amikor fe
lesége halálos ágyánál leírja emléke
zéseit, m ár gazdag és tekintélyes em
ber. íme, életrajza, röviden: Thomas 
P la tter a svájci Wallis egyik hegyi fa
lujában, Vispben született, valam ikor 
a XV. század legvégén; ő m aga sem 
tud ta  pontosan, hogy mikor. Szülei 
szegény emberek voltak, ham ar meg
haltak , a rokonok pedig annyira ke
gyetlenül bántak  vele, hogy a kisfiú 
megszökött, és csatlakozott a Dél-Né- 
metországot becsavargó koldusdiákok 
egyik csoportjához. Itt szerzett tapasz
talatairó l szól az á ltalunk választott 
szövegrész is. Egyebek közt az derül 
ki belőle, hogy a koldusdiákok közt szi
gorú hierarchia uralkodott: a lövészek
nek csúfolt kisdiákok a bakkhánsok, 
vagyis öregdiákok rabszolgái voltak, 
és ez utóbbiak kíméletlenül megtorol
tak  minden függelemsértést. Aztán, 
ha  a lövész nem pusztult bele a meg
próbáltatásokba, előbb-utóbb maga 
is bakkhánssá vált. P latternek rend
kívüli akaratereje, k ita rtá sa  és tu 
dásvágya lehetett. Sikerült felvere
kednie m agát a koldusdiákok közül. 
K itanulta a kötélgyártó mesterséget, 
m adarakkal kereskedett, saját erő
ből m egtanult latinul, görögül és hé
berül, közben pedig csatlakozott a 
reformáció svájci irányzatához. Bázel
ben ismeretségbe került Rotterdam i

Erasm usszal és körével, titkos üzene
teket hozott és v itt (talán kém kedett 
is egy keveset), beállt egyszerre kor
rek tornak  a városi nyomdába és ta 
n árnak  az úgynevezett „alsó kollégi
umba”, közben megnősült, gyermekei 
születtek, legtöbbjük kicsiny korában 
meg is halt.

Egyetlen életben m aradt fia, Felix 
P latter (1536-1614) m ár jó körülm é
nyek közt nevelkedett, messze földön 
híres orvos lett belőle. Élete delén 
önálló nyomdát alapított, házakat és 
birtokokat vásárolt, majd 1544-ben a 
m agisztrátus kinevezte a bázeli főgim
názium rektorává. Ezt a tisztséget 
több, m int harm inc évig töltötte be. 
Életerejére jellemző, hogy m iután első 
felesége 1572-ben meghalt, ő hetven
öt éves fejjel másodszor is megháza
sodott, és a rákövetkező években még 
hat gyermeke született, mielőtt 1582- 
ben m eghalt volna. Fia, Felix Platter, 
aki orvosként beutazta egész Nyugat- 
Európát, szintén igen érdekes emléke
zéseket hagyott hátra . A két önélet
rajz nemcsak kor- és ku ltú rtörténeti 
forrásként, hanem  életközeli tanúság
tételként, elbeszélő prózaként is be
cses. M indkettőt érdemes volna kiad
ni m agyarul. A jelen fordítás Thomas 
P la tter emlékezéseinek 1999-es báze
li k iadása alapján készült.

THOMAS PLATTER
Életének
leírása

(Részlet)
C sakham ar ismét ú tra  keltünk, 

most Ulmba. Ekkor Paulus még egy fi
ú t magával vitt, ezt úgy hívták, hogy 
Hildebrand K alberm atter, egy pap
nak  a fia volt, és még kicsike.Az em
berek adtak  neki posztót, ahogy erre
felé szokás, hadd legyen köpönyege. 
Amikor Ulmba érkeztünk, Paulus 
rámszólt, já rjak  körbe a posztóval, és 
kolduljam össze a köpönyeg-szabás bé
rét. Sok pénzt szedtem így össze, m ert 
m ár járatos voltam a kéregetésben és 
koldulásban; kezdettől fogva erre 
használtak  engem a „bakkhánsok” (= 
öregdiákok -  M.L.), és eszükben sem 
volt, hogy m agukkal vigyenek az is
kolába, még csak olvasni sem tan íto t
tak  meg.

Minthogy alig ju to ttam  el az isko
lába, és ráadásul folyton a posztóval 
m ászkáltam , nagyon ki voltam éhez
ve, m ert m indazt, am i ételt kaptam , 
odaadtam  a bakkhánsoknak. Egy fa
latot sem m ertem  megenni belőle, 
m ert féltem a veréstől. Paulus össze

tá rsu lt egy m ásik bakkhánssal, ezt 
úgy hívták, hogy Achatius von Mainz. 
A mi dolgunk volt, társam m al, 
H ildebranddal együtt, hogy kettejük
nek ennivalót szerezzünk, de az én 
kis tá rsam  majdnem m indent felfalt, 
am it szerzett. Ezek a nyomába szegőd
tek  az utcán, és figyelték, há tha  eszik 
az alamizsnából, aztán  ráparancsol
tak , hogy öblögesse vízzel a száját, és 
a vizet köpje bele egy szilkébe, és néz
ték, van-e benne ételm aradék. Akkor 
leteperték az egyik ágyra, p árná t szo
ríto ttak  az arcára, hogy ne tudjon kia
bálni, és a két bakkháns addig ütötte- 
verte, míg bele nem fáradtak.

E ttől nagyon féltem, és mindent, 
am it kaptam , hazaadtam . G yakran 
olyan sok kenyerünk volt, hogy ránk  
penészedett, ők meg lehám ozták a 
penészes héjat, és azt ad ták  ennünk. 
Sokat éheztem és dideregtem, m ert 
gyakran előfordult, hogy éjfélig is kör
be kellett járnom  a vaksötétben, és 
egy darab kenyérért énekeltem az aj
tók előtt.

I tt azonban valam it nem hallgat
hatok el: volt U lm ban egy jám bor öz
vegyasszony, volt két felnőtt leánya és 
egy fia neki. Ez az özvegy télvíz ide
jén gyakran bebugyolálta a lábam at 
jó meleg szőrmébe, melyet a kemen
ce mögött ta rto tt, hogy majd ha jövök, 
átmelegítsen. Ezenfölül adott nekem

egy tányér kását, és csak aztán  kül
dött vissza. Különben oly rettentően 
éhes voltam, hogy az utcán a kutyák 
szájából rángattam  ki a csontot, és 
azon rágódtam, vagy az iskolában a 
padló réseiből piszkáltam  ki a kenyér- 
morzsát, és azt csipegettem.

A ztán továbbálltunk Münchenbe, 
ott m ár megint a szabómester bérét 
kellett összekoldulnom a posztóra, 
amely nem is az enyém volt. A követ
kező évben, hazaúton, ismét elvetőd
tü n k  Ulmba. M ár m egint nálam  volt 
a posztó, és kéregettem  a kiszabás dí
jára . Emlékszem, hogy odaszóltak ne
kem: „Baszom a lelked, há t még m in
dig nem készült el az a köpönyeg? Azt 
hiszem, hazug egy fickó vagy te!” Úgy
hogy vándoroltunk tovább. Azt m ár 
nem tudom, hogy a posztóval mi lett, 
hogy készült-e belőle köpönyeg vagy 
sem.

H azatértünk  Wallisba (Svájc -
M.L.), aztán  m egint Münchenbe men
tünk. Amikor egy vasárnap odaérkez
tünk, a bakkhánsok ta lá ltak  szállást, 
nekünk, három  „lövésznek” (= k is
d iáknak -  M.L.) viszont nem ju to tt 
hely. Este odam entünk a Schranne ne
vű térre , ott így hívják a búzapiacot, 
hogy majd ott alszunk a búzás zsáko
kon. Ám ott üldögélt néhány asszony

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról 
a sórak tár m ellett az utcán, és kérdez
ték, hová megyünk. Mondtuk, hogy 
nincs szállásunk éjszakára.

Volt köztük egy mészárosné. Ami
kor ez m eghallotta, hogy svájciak va
gyunk, azt mondta a cselédjének: „Sza
ladj, tedd fel a tűzre a levest meg a 
húsos fazekat! Ti meg m aradjatok ná
lam éjszakára, én minden svájcit sze
retek. Régebben Innsbruckban szol
gáltam  egy fogadóban, amikor ott volt 
M iksa császár és egész udvara. Akkor 
sok svájci megfordult az udvarban, és 
olyan kedvesek voltak, hogy én, amíg 
csak élek, szeretni fogom őket!” Adott 
ennünk-innunk bőven, és finom puha 
ágyba fektetett bennünket.

Reggel így szólt hozzánk: „Ha egyi- 
kőtök itt m aradna, én adnék neki 
szállást, ételt-italt.” M indnyájan sze
re ttü n k  volna m aradni, kérdeztük: 
m elyikünk kell neki? És ahogy jól 
m egnézett bennünket, én egy kicsit 
szemfülesebb voltam a többinél, h i
szen tapasztaltabb is voltam náluk. 
Úgyhogy az asszony engem ta rto tt 
m agánál, és csak annyi dol
gom volt, hogy sört hozzak ne
ki, meg hogy a vágóhídról ha 
zahordjam a bőrt meg a húst.
Meg néha ki kellett mennem 
vele a mezőre, de közben a 
bakkhánsokról is gondoskod
nom kellett.

Ez persze nem tetszett az 
asszonynak, és így szólt hoz
zám: „Baszom a lelked, hagy
jad  m ár ott a bakkhánsokat, 
és m aradj nálam , akkor 
legalább nem kell koldul
nod.” így tehát nyolc álló na
pon á t feléjük se néztem a - 
bakkhánsoknak, meg az isko
lának  sem. Akkor jö tt Paulus, 
és bezörgetett a mészárosnéhoz. 
Az meg így szólt hozzám: „Itt a 
bakkhánsod. Mondd azt, hogy beteg 
vagy”, és beengedte. A ztán így szólt 
hozzá: „Jó kis firm a kend. Nem törő- 
dik Thomasszal, pedig lássa kend, mi
lyen beteg volt szegénykém, és még 
most is rosszul van.”

Paulus meg azt mondta: „Sajnállak, 
fiúcska. Majd ha m ár fel tudsz kelni, 
jelentkezz nálam .” Aztán egy vasár
nap elmentem vecsernyére, ott meglá
tott, és u tána  azt mondta: „ Te lövész, 
te most m ár ne is gyere hozzám, de 
majd én kitaposom a beledet!”

Akkor elhatároztam , hogy ő bizony 
nem fog engem kínozni többé, és hogy 
világgá bujdosom előle. Hétfőn mond
tam  a mészárosnénak: „Megyek az is
kolába, és aztán  megyek kimosni az 
ingemet.” Nem m ertem  neki megmon
dani, hogy mi a valódi szándékom, 
m ert féltem, hogy kifecsegi.

így h á t szomorú szívvel továbbáll- 
tam  Münchenből, hogy elszökjem 
atyám fia elől, akivel oly sokat csa
varogtam  együtt, aki azonban oly 
durván és kegyetlenül bánt velem. 
Másfelől mégiscsak sajnáltam  a 
mészárosnét, akinél jó dolgom volt. 
Átkeltem az Isar folyó túloldalára, 
m ert attól féltem: ha Svájc felé halad
nék, Paulus u tánam  menne. 0  tudniil
lik gyakran megfenyegetett engem is, 
meg a többi kisfiút is, hogy aki elszö
kik tőle, annak  ő utánamegy, és ha 
megfogja, akkor levágja kezét-lábát.

Az Isar túlsó partján  van egy 
domb: oda leültem, néztem a várost, 
és keservesen sírtam , am iért nincs 
m ár senkim, aki gondomat viselje. 
Azon töprengtem, hogy Salzburgba 
menjek-e, vagy Bécsbe, (Alsó-) Auszt
riába. Ahogy ott ültem, jö tt egy pa
raszt, szekérrel. Sót szállított volt 
Münchenbe, s fordult vissza. M ár jócs
kán  be volt rúgva, pedig a nap még 
csak akkor kelt fel. Megkértem, hadd 
ülhessek fel, és vele szekereztem, míg 
ki nem fogta a lovakat, hogy enniük

adjon, s m aga is egyék. Én addig a fa
luban koldultam. Azután, amíg a fa
lu határában  vártam  a parasztra , el
aludtam. Amikor felébredtem, ismét 
keservesen sírva fakadtam , m ert azt 
hittem , hogy a paraszt m ár továbbin
dult. Úgy éreztem, m intha az apám at 
vesztettem  volna el.

De aztán  jött, m ár megint részeg 
volt; szólt, hogy üljek fel, és hogy m er
re tartok. Mondtam: „Salzburgba”. 
Amikor beesteledett, ő lketért az or
szágúiról, és így szólt: „Itt szállj le, ez 
az ú t Salzburgba visz!” Aznap nyolc 
mérföldet szekereztünk.

Bementem az egyik faluba. Reggel, 
amikor felébredtem, olyan vastag volt 
a zúzm ara, m intha hó esett volna. Ne
kem meg nem volt cipőm, csak egy 
rongyos harisnyám , nem volt sapkám, 
csak egy bélés nélküli zekém. így hát 
Passau felé indultam , m ert onnét sze
rettem  volna a D unán eljutni Bécsbe. 
Amikor Passau alá értem, nem a k a r

tak  beengedni a városba. Akkor elha
tároztam , hogy mégis inkább Svájc
ba megyek. Kérdeztem a kapuőrt, 
melyik ú t vezet arra . Mondta, hogy 
a müncheni. Mondtam, hogy: „Mün
chenbe nem megyek, inkább teszek 
egy tízmérföldes kerülőt vagy még an 
nál is nagyobbat.” O meg azt mondta, 
hogy akkor menjek Freisingbe. O tt pe
dig van egy felsőbb iskola, ahol svájci
akkal találkoztam , azok kérdezték, 
honnét jövök.

Hát, alighogy két vagy három nap 
eltelt, jött Paulus egy fejszével. Mond
ták  a lövészek: „Itt van a bakkhánsod 
Münchenből, és téged keres!” Erre 
usgyi, kiszaladtam a kapun, m intha 
máris a nyomomban volna. Elmentem 
Ulmba, és felkerestem az én özvegy 
nyergesnémet, aki azelőtt szőrmével 
melengette a lábamat. O ismét befo
gadott. Az volt a dolgom, hogy a répá
já ra  vigyázzak, odakint a répaföldön. 
Vigyáztam is, úgyhogy nem jártam  is
kolába.

Néhány hét múlva odajön hozzám 
valaki, régebben Paulus egyik tá r 

sa volt, és mondja: „Átyádfia, 
Paulus itt van, és téged ke
res!” Paulus tizennyolc mérföl
det futott u tánam , m ert jó jöve
delmet veszített velem együtt: 
éveken át én ta rto ttam  őt el. 
Amikor m eghallottam  a h írt, 
k irohantam  a kapun, pedig 
éjnek évadja volt. Szaladtam  
Konstanz felé, és m ár megint 
sírtam , m ert fájt a szívem, 
hogy ott kellett hagynom a jó
ságos özvegyasszonyt.

Amikor m ár majdnem 
M eers-burgban voltam, ta lá l
koztam egy kőfaragóval, aki 
Thurgauba valósi volt. Jö tt 
velünk szembe egy fiatal pa

raszt. Mondja nekem a kőfaragó: „Ez 
a paraszt ide kell adja nekünk a pén
zét!” És ráordít: „Hé, te paraszt, ide a 
pénzeddel, vagy Isten irgalmazzon!” 
A paraszt megrémült, de én is nagyon 
féltem; jobb szerettem  volna, ha  nem 
vagyok ott. A paraszt kezde előhuzi
gálni az erszényét. Mondta neki a kő
faragó: „Nyugodjál meg, csak tréfál
tam  veled!”

A ztán a (Bodeni-) tavon keresztül 
eljutottam  Konstanzba. Átmenvén a 
hídon, amikor m egláttam  néhány sváj
ci parasztocskát, akik vászonkötényt 
viseltek, jaj Istenem, de boldog vol
tam! Azt hittem , a mennyországban 
vagyok. Továbbmentem Zürichbe, ott 
voltak wallisiak, nagy bakkhánsok. 
Nekik ajánlkoztam, hogy szolgálom 
őket, cserébe ők tan ítsanak , de ők 
sem bán tak  velem különbül a régeb
bieknél.

MÁRTON LÁSZLÓ ford ítása
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KARÁCSONYI ZSOLT
Nemo és a kutyák
Ha minden egy, ahogy ezt a később ku

tyák által felfalt filozófus is megállapítot
ta, akkor olyan, hogy kettő tulajdonkép
pen nem létezik, illetve csakis egy adott 
pillanatban mint Herakleitosz, akiről 
Bretter György megjegyzi: „tanításait 
ugyan nem fogadták meg, de a kutyák 
marcangoló fogai között úgy érezhette: 
igaza volt”.

Az egy és a kettő viszonylatában tekint
ve tehát Herakleitosz csakis a marcango- 
lás pillanatában létezett, mint ahogy 
Nemo is, csak most, élveteg, éhes, vagy 
éppenséggel üres pillantásaink által mar
cangolva létezik csak igazán.

A NEMO köteteim felett szerepel egy 
név, Francois Bréda neve, akiről mindez
idáig azt hittük létezik, de, figyelembe vé
ve, hogy Bréda Ferenc is létezik, tulajdon
képpen nem létezik egyik sem, csupán 
NEMO, kinek jelenléte nem véletlensze
rű itt a Bulgakov pincéjében, földalatti, 
perzsa, ádámi barlangjában, éppen most:
2005-ben, száz évvel a számunkra ugyan
csak kettős nevű (tehát névtelen) Verne 
Gyula, Jules Verne halálának századik 
évforduláján.

Verne biztosan elverne, de legalábbis 
elvermelne (amint ezt Herakleitosz tet
te önmagával) ha megtudná, miközben 
a brédai szövegkagylót feszegetem, őt is 
szóba hozom, ám kénytelen vagyok, hi
szen Nemo, mint irodalmi szereplő éppen 
nála a Rejtelmes sziget című regényében 
tűnik fel úgy, ahogy mi -  itt és most vi
szontlátjuk, tehát egy földalatti barlang 
közepén gondolataiba mélyedve és egy 
másik dimenzió felé haladva, amely nem 
más mint a SÍR. Amit nem BÍR minden
ki olyan félválról venni, mint Nemo, aki

© K h a ta r  o F ran co is  B reda S en to  C abalu jo  2002

Nemo ande Nevada
(N eva d a n o  Nemo)

Jial, jial, jial kado but cale angle the bőiden 
Acana o kor locahr-lokahr 
Andrá ando tcirade §ahr 
Andrá pitial de uou angle, angle,
De bule o ipsoto ca vou lasio-I 
Manglahr pehreá drabarimo, seriimo 
Manglahr pehreá raimo, dei, kutuli 
Piscote -  goie -  jiudo praho iiv 
Mai feder beslahr khárá varakai 
Pe akorin opra, záralehr oprá 
Jiengli butci kon drabarál the scriil 
Ko lehr n-ai sip sop ciahrlit machlit bal, bul, bule 
Eg kofom: o khár, o Del, o lasimo, o patiaimo.
Katika-i ol Erneure, ol §angale kutika 
Anglo vudar the vou cidel o padimo §paga ande kodé 
Drabaráhr tu chiore.
Kade phengiol sár ca tu ci darahr 
Rasag nációi ol Giesa dilo malado firkalovo 
Na, na, nastig dau lil iakhánta dikhimo kodai seriimo 
Dukhal iakha lehrtar 
Dukhal godji 
Dukhal kai ci jenau 
Dukhal o kar
Man mukan vikatikar vikutikar.

(Lázadás a modern világ ellen című mű
vében) a szakrális te tt egyik jellegzetes 
kifejezésformájának tekint. Nemo, aki ti
zenöt éves kapitányként még a felszínen 
hajózott, alászállt a mélybe, a nőnemű ős
anyagba, eltűnt mint Merlin a bokorban, 
jelenlétét elsősorban az utána maradt Úr 
érzékelteti — jelesül a név hiánya. Ahogy 
azt Agrippa is megjegyzi a titkos bölcse
letről szóló könyvében: „a tulajdonnevek 
mindig, mindenütt hordozzák a dolgok bi
zonyos sugarait, és megőrzik magukban 
a dolgok erejét”. A NEMO mint név éppen 
ezért egy negatív tehát névtelen csillagot 
hoz létre, amelyről csak a szakértők tud
ják, hogy egyáltalán létezik.

De, amint az a kötet hátlapján is olvas
ható: Nemo mi vagyunk. Ezért van, hogy 
tudjuk mi.

Akárhogy is van, ha már elkezdtem 
csűrni az agyamat, nem is érdekel, hogy 
ki létezik Francois vagy Ferenc, Bréda, 
vagy a Néma, most NEMO a főszerep
lő, vagyishát MI, akik mi vagyunk, itt, 
ebben a földalatti színházban, ahol ép
pen azt játszuk, hogy nézők vagyunk, 
akik, kicsit sűrítve ugyan, de megnéz
tünk három tragédiát, meg egy szatír- 
játékot is közben, hogy legyen rend, és 
azt hittük, hogy Rexi, a Golania Magna, 
Neo-Heliopolis, Kolozsvár és Olga-land, 
Katisz, Tangyérka és NEMO tényleg léte
zik, pedig dehogy.

Vagy kituggya...
Egy biztos, NEMO még négyezer év 

múlva is élni fog. Aki nem hiszi járjon 
utána, de siessen, mert különben megeszi 
a va-vau. Va-vau.

(A fenti szöveg és a Nemo Neva- 
dában című vers cigány fordítása a 
kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör október 31-i ülésén hangzott el.)

© F r a n c o is  B r é d a , S a n ta  C a b a lu jo ,  2002.

Nemo Nevadában
Megy, megy megy ez a sok fekete előre, fordul,
Most mászik lassan-lassan be a káposztalébe, 
Bepottyan, ám folytatja, előre, előre,
Violát meg az ipsét, megérdemli,
Kellett neki olvasni vers.
Kellett neki literatura, mama, puncs,
Piskóta, gólya, matéria, hó,
Ahelyett hogy ült vóna otthon valahun 
Diófájának a legeslegtetején.
Merthát ki egyszer ír, olv’,
’Nak nincs pár-per-pír-pör-pűr-don-púr-dé 
Csak a Család, a Hit s a Szeretet; a Remény 
Itt van őrnek az ajtóban, ott áll a küszöbön,
S  szedi a taksát. Ezért is olvas-sz, te utolsó, 
Mivelhogy neked élet unni erőst,
Hát tölti időt buta firka-böngész.
Nem, nem, szabadni nem könyv,
Szemmel nézni írás.
Fáj szem tőle,
Fáj agy.
Fáj tudni hol.
Fáj fark.
Abandonál ákom-bákom.

bírja a sírt és ezért ÍR (ha már nagyon 
körbeveszik a „KUTYÁK”). De úgy ír, 
hogy a nagykomoly filozófiát elrejti a föl
di avagy síri csiribiri bilik alá, bigék és 
palik közé, másszóval egy olyan nyelvi 
közegbe, amely nem annyira a már több
ször, de most már aztán utoljára emle
getett Herakleitoszhoz, sokkal inkább a 
purdé, csóré, meztelen Diogenészhez te
szi hasonlatossá Nemot, aki nincs, vagyis 
lemeztelen lemezlovas és tételezhetet- 
len létező. Nincs arca, ezért nincs harca 
sem, egyetlen egy cselekvéssor jelzi csu
pán létezésének lehetőségét, mely nem 
más, mint a játék, melyet Julius Evola

cigány nyelvre fordította: GÁBOR LAJOS
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F O SO K  SÁ N D O R

OLVASÓNAPLÓ XL
Maradjunk hát 
szubjektivek
(Néhány megjegyzés Széles Klára „Lel

künkre így ül ez a kor” című könyve ürü
gyén)

Aki íróember létére azt mondja ma
gáról, hogy munkásságától mindenfajta 
szubjektív vonás, irigység, hiúság, bármi
lyen eredeztetésű elfogultság távol áll, az
-  tartok tőle — nem mond igazat. No, nem 
hazudik. Nem teszi ezt, hiszen mélységes 
meggyó'zó'déssel minó'sítette magát min
denfajta szubjektivizmustól mentesnek, 
tehát nem tudatosan mond valótlant, állí
tását föltétlenül igaznak véli. Noha jóma
gam nem hiszem, hogy irigyebb, hiúbb 
lennék a sokévi átlagnál, tudom, hogy be
lém is szorult valamennyi ezekből, vagy 
más irigylésre méltónak nem minősíthe
tő tulajdonságokból. Időnként -  például
-  rajtakapom magam, amint egykori idős 
szomszéd nénikhez hasonlóan csóválga- 
tom a fejem egyik-másik pályatársam vá
ratlan sikere hallatán: „Az másnak is jól 
fogott volna.”

Legutóbb is ez az érzés támadt ben
nem, amikor Széles Klára Lelkünkre így 
ül ez a kor című könyvét, „szubjektív nem
zedéktörténetét” olvastam, központjában 
Lászlóffy Aladárral -  amint ezt a szerző 
már a kötet címlapján ígéri.

De tulajdonképpen kit irigyelek én és 
miért? Talán nem tartom Lászlóffy Ala
dárt, aki egy egész jelentős korcsoport, 
az első „Forrás” nemzedék Szilágyi Do
mokos mellett legjelentősebb költője, író
ja, méltónak arra, hogy immár ismert és 
megbecsült magyarországi irodalomtör
ténész- és kritikusasszony könyvet szen
teljen neki, barátságuknak, hogy vall
jon az első „Forrás” nemzedékről? Nos, 
dehogynem. Lászlóffy Aladárt költőként 
és emberként egyaránt tisztelem és sze
retem, kimagaslóan jelentősnek, érdekes
nek tartom, és büszke vagyok arra, hogy 
már középiskolás korától szerencsém volt 
megismerni, tova az 1951-52-s évekből, 
az „ősi” Maxim Gorkij irodalmi körből, 
ahová pattanásos nagykamaszként kez
dett volt el járni több társával, köztük, 
ha jól emlékszem, Palocsay Zsigmonddal 
együtt, amíg aztán 1952 nyarán le nem 
váltottak az irodalmi kör vezetéséről, 
ahová az Állami Irodalmi és Művészeti 
Kiadó fiatal szerkesztőjeként kerültem
-  mer . édesapámat épp letartóztatták 
volt „ehenséges megnyilatkozások” vád
jával. Utána, már az 50-es évek közepé
től, második felétől kezdtem találkozni 
nevével az Utunkban, majd az Igaz Szó
ban is. Lassacskán barátokká váltunk, ki
váltképpen 1962 és 1969 között, amikor 
együtt dolgoztunk a Napsugár szerkesztő
ségében. Igen jól egyetértettünk ezalatt, 
ha néha vita is támadt közöttünk a fiata
lok fölött, akiket Aladár „tűzön-vízen” vé
dett, köztük a dilettánsokat is. Akkor ra
gasztottuk rá az „Ali Baba és a negyven 
költő” titulust. Üres óráinkban olyan bök-

verseket is írogattunk egymásnak, vagy 
akár együtt is, amilyeneket a mai har
mincévesek legkiválóbbjai könyveikben 
is szerepeltetnek -  igen jó versek mellett. 
Addig is ugyan, de ettől, tehát együttdol
gozásunktól fogva, már szorgalmasan ol
vastam Lászlóffy Aladár verseit, majd 
prózáját és még később olykor (bevallom) 
hullámzó értékűnek is érzett publiciszti
káját is. Örömmel láttam, mint érik az 
évek múltával „aszúvá” ennek a kiváló 
költőnek, nagyszerű prózaírónak „min
den szép gerezdje”.

Nos, kíváncsian vettem kézbe Széles 
Klára könyvét. Vajon a nemzedéktárs, ba
rát hogy látja, értékeli ezt a csodálatos 
„érést”?! Széles Klárát ugyanis szintén 
régóta, mintegy az 50-es évek második 
felében ismertem meg. Talán még egyete
mi hallgatónő volt, vagy frissen végzett, 
amikor először találkoztam vele. Olyan fi
atal magyarországi irodalmár vált belő
le, aki nemcsak „ír” rólunk, egyáltalán a 
romániai magyar irodalomról — de olvas
sa is azt, amiről ír.

(Azt hiszem -  Széles Klári könyvének 
a logikája szerint megjegyzésemnek láb
jegyzetében lenne a helye - , hogy itt ma
gyarázattal tartozom. Odaát (Magya
rországon) kiváltképp a századvég felé, 
sokan foglalkoztak a romániai magyar 
irodalommal, írtak rólunk, olykor anél
kül hogy előtte el is olvasták volna mind
azt, amiről magasröptű véleményt mond
tak. Egy neves, igencsak tiszteletre 
méltó magyarországi irodalomtörténész
író, aki sokat foglalkozott a romániai ma
gyar irodalommal, művelődési élettel, írt 
egy könyvet a 90-es évek táján Székely 
írók címmel. Nos, a könyvbe belefoglal
ta az akkor már legalább 3-4 éve Magya
rországon élő Bodor Pált is, akit szeretek, 
tisztelek ugyan, kitűnő írónak is tartok, 
de azzal -  elnézést -  még ellenségei se vá
dolhatják, hogy porlanék, „mint a szikla” 
-  vagyishogy székely lenne. Ugyanebből 
a kötetből a szerző kihagyott (felejtett?) -  
engem. Noha nem voltam híve a magyar 
irodalom régiónkénti „gettózásának”, te
hát nem bántott, hogy kimaradtam ebből 
a könyvből, egyik találkozásunk alkalmá
val megkérdeztem az általam (tényleg) 
nagyra becsült írótársat, engem miért 
hagyott ki a könyvéből? „Tudod -  hang
zott a válasz -, a kötetbe csak azokat vet
tem be, akik ma is Erdélyben élnek.” A 
választ álmélkodva vettem tudomásul. 
Bodor Pál ugyanis akkor már (a kötetben 
szereplő egyik-másik „székellyel” együtt) 
már néhány éve Magyarországon élt, és 
azon töprengtem, vajon én hol élhetek a 
nagy köztiszteletnek örvendő magyar iro
dalmár tudatában? Szinte szégyellem, 
hogy eltöprengtem azon, vajon valaha is 
került-e a kiváló irodalmár kezébe vala
melyik írásom? Mert úgy különben a ne
vemet tudja-tudta, mindig is kedvesen 
szólított azon.

Nos, ilyenfajta „nagyvonalúsággal” ma
gyarázható, ennek rovására írható mel
léfogásokkal Széles Klára nem vádolha
tó. Ö tényleg sokat olvasott a romániai 
magyar írók, költők munkáiból, és csak 
olyasmiről, olyanokról ír, akiket tényleg 
olvasott is. Szinte sorról sorra ismeri ked
venc nemzedéktársa, Lászlóffy Aladár

költészetét, ismétlem, mindazok munkás
ságát, akikről említést tesz a könyvében, 
amelyet a szerző maga már a címlapon 
„szubjektív”-nek minősít, így az esetle
ges bírálónak torkára fojtja a szót. Mert 
a könyv alapvetően Lászlóffy Aladár és 
Széles Klára irodalom-meghatározottsá
gú barátságáról szól, valójában kevésbé 
a „nemzedék”-ről. Megemlíti ugyan a -  
sajnos immár boldog emlékezetű -  zseni
ális Szilágyi Domokost és másokat is, de 
Lászlóffy Aladár mellett csak egyik barát
járól, az én nemzedékemhez tartozó kivá
ló íróról (sajnos az ő neve után is hozzá 
kell biggyesztenünk a „néhai” megjegy
zést) -  Panek Zoltánról ír egy egész feje
zetnyit. így is megirigyeltem azonban a 
szándékában az egész első „Forrás” nem
zedéket megcélzó könyvért Lászlóffyt és 
körét, barátait, nemzedéktársait. A „For
rás” előtt ugyanis volt egy -  a második 
világháború után jelentkező — „nemze
dék”, amelyiktől megtagadódott ez a jel
ző. Hiába volt ide sorolható Sütő András, 
Majtényi Erik, Szász János, Tóth István, 
Jánosházy György és Hornyák József is. 
Hiába voltunk mi heten, az „urak”: Ba
jor Andor, Gálfalvi Zsolt, Huszár Sán
dor, Kányádi Sándor, Panek Zoltán, Sza
bó Gyula és jómagam, akik még lapot is 
készültünk indítani -  senki se volt haj
landó „nemzedéknek” tekinteni bennün
ket. Talán mert „teoretikusunk”, Gálfalvi 
Zsolt túlságosan szerény volt ahhoz, mint 
(utóbb) Kántor Lajos tette az első Forrás
sorozatban megjelentekkel, hogy „nemze
dékké” nyilvánítson bennünket, sőt, aki 
erre talán (koránál fogva is) a leghivatot- 
tabb lett volna, Szőcs István éppen hadat 
üzent minden kortársának, aki élt és moz
gott az irodalomban (két valóban jó író, 
Létay Lajos és Szilágyi István kivételé
vel), így a magam részéről csak büszke le
hettem, amikor Sütő András és Kányádi 
Sándor után engem is megtisztelt azzal a 
kiváló, szellemes kritikus és jó tollú író, 
hogy nekem rontott, nem is sejtve, hogy 
nekem támadó írásaival csak az utamat 
egyengette a Parnasszus felé (lehet, nem 
eléggé). Nos, mi kimaradtunk a romániai 
magyar irodalom „nemzedékesdi”-jéből, 
ami végül nem tragédia, hiszen akinek si
került (vagy sikerül) közülünk valami ma
radandót is hátrahagynia, annak a neve 
emlékezetes marad legalábbis egy ideig, 
az I-II-III. stb. Forrás-nemzedékek vagy 
a mai 20-30 évesek, a magukat hangzato
sán „Transzközép”-nek nevező igen tehet
séges fiatalok, a holnapután „nagy öreg
jei” mellett.

Széles Klára könyvét azért is öröm volt 
olvasni, mert jóllehet a szerző Lászlóffy 
nemzedékéhez tartozónak vallja magát, 
ezek „elődeire” is oda-odafigyel. Nos, itt 
egy pillanatra megállapodnék.

A Panek Zoltánról írottakat igen érde
kesnek, de fölöttébb hiányosnak vélem, 
akárcsak a Lászlóffy Aladár bemutatá
sát. De maradjunk Paneknél. A könyv 
szerzője igen jó érzékkel tér ki Panek 
Mester Zsolthoz, a Koppantó szerzőjé
hez való viszonyára, arra az igen termé
keny kapcsolatra, amely Panek és Mes
ter Zsolt között kialakult, aminek a maga 
idején maga Panek és Mester Zsolt nevet 
is adott: „fuzofréniának” mondták (szem-
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ben a „szkizofréniával”). Ezen barátság
nak -  igen helyesen mondja Széles Klá
ra — döntő jelentősége volt a Mester Zsolt 
nagyszerű regénye, önéletírása, a Kop- 
pantó megszületésében, arról azonban, 
hogy ez a hatás kölcsönös lett volna, már 
nem esik szó Széles Klára könyvében. Az 
Óriásbálnával kezdődóleg ugyanis min
den jelentősebb Panek-novella ötlete Mes
ter Zsolttól származik. Érdekes módon 
ugyanis a Mester Zsolttal való szakítása 
után Panek több novellát nem írt, de Mes
ter Zsolt elkezdett novellákat írni, ezek
ből négy meg is jelent a Koppantó 2004- 
es kiadásában, a Neptun Kiadónál. És ha 
már itt tartunk, Panek bemutatásánál ar
ról se esik szó, hogy ez (két ember kivéte
lével, de ez most mellékes) -  minden köze
li barátjával egy idő után „életre-halálra” 
szakított. így Lászlóffy Aladár
ral és (természetesen) Mester 
Zsolttal is.

Ha a Panek-portré hiányos 
a könyvben sajnos, a „főhős”, 
Lászlóffy Aladár bemutatását is 
hiányosnak érzem: Széles Klára 
ugyanis már az első pillanattól, 
megismerkedésüktől olyan fel- 
fokozottan lelkesedik Lászlóffy 
költészetéért -  hogy ezt már fo
kozni nem tudja, így nem érzé
kelteti Lászlóffy csodálatos köl
tői-írói fejlődését, a kifejezéseket 
kereső ifjú költőtől az immár 
magabiztosan fogalmazó, ragyo
gó szellemű íróig. Nem hiszem, 
hogy lenne költőnk-írónk, aki
nek fejlődése, alakulása olyan fel
tűnően impozáns lenne, mint a 
Lászlóffyé. Hadd érzékeltessem 
ezt (szintén bevallottan „szubjek
tív” írásomban) egy közös Napsu
gár-emlékkel, Lászlóffy gyerme
kien rokonszenves egyéniségére 
is jellemzően.

A hatvanas évek közepe tá
ján jártunk. Bent ültünk a szer
kesztőségben, Kányádi Sándor,
Lászlóffy Aladár és jómagam, 
főszerkesztőnkkel, Farkas Já
nossal és képszerkesztőnkkel,
Soó Zöld Margittal együtt. Meg
érkezett a posta. Lászlóffy kí
váncsian bontja a címére érke
zett levelet, amelyet az Igaz Szó 
versszerkesztőjétől, Székely Já
nostól kapott, akit egyébként 
mindhárman tiszteltünk és sze
rettünk, maga Lászlóffy is. Szé
kely János ugyanis igencsak igé
nyes, bár konzervatív ízlésűnek 
ismert szerkesztő volt, aki azon
ban nem zárkózott el a „forma
bontó”, valóban tehetségesnek 
vélt fiatalok verseinek a közlé
sétől sem. És Lászlóffy a levél 
olvastán éktelen szitkozódásba 
fog: Megteszi Székely Jánost vaskalapos 
vízilónak, mindennek. Kányádival erre 
igencsak odafigyeltünk. Aladár mutatja 
a levelet, amelyik „Ali, lelkem!” megszólí
tással kezdődik és azzal folytatódik, hogy 
sajnos postán küldött legutóbbi két versét 
nem érti, ezért -  íme -  mindkettőt vissza
küldi. -  Tessék, olvassátok el! -  adta ide 
nekünk a levelet és a két verset Lászlóffy.

Az egyikkel Kányádi ment át a másik szo
bába, a másikat én olvastam. Kétszer is 
-  de nem értettem. Egy darab papírra fel
írtam: „Nem értem”. Aztán cseréltünk 
Kányádival. Sajnos ezt se értettem, felje
gyeztem hát a cédulára, hogy a második 
verset se értem. Kányádi mihamar bejött 
a szomszéd szobából: „Ali, ne haragudj -  
mondta a költőnek -, nem értem. Egyiket 
se.” Én is Aladár elé tettem cédulkámat. 
Ali fújt egyet -  és továbbra is Székely Já
nos maradt a bűnbak: „Azért legalább az 
egyiket közölhette volna!” -  mondta vé
gül.

Nos, manapság már egyetlen Lászlóffy- 
versre se mondhatnám, de meggyőződé
sem szerint Székely János se, hogy nem 
értem, de még azt se hogy nehezen érthe
tőnek vélem. Annál több kiemelkedően

jó verset olvastam tőle az évek során. És 
prózát is, (tudtommal) első próbálkozásá
val, a kiválónak tartott Héphaisztosszal 
kezdődőleg, ezt követően a Papírrepülő
vel, az Ólomkatona hadifogságával és a 
Képzeletbeli ásatás című regényeivel, a 
Szigetvár lakatja cím alatt közölt elbeszé
léseivel és Szabó Lőrinc költői helyzetei cí
mű remek tanulmányával. Nos, minden 
„szubjektivitása” mellett hiányolom Szé

kely Klára könyvéből Lászlóffy költői-írói 
kibontakozását, nagyszerű fejlődését az 
érdekes, figyelemre méltó, bár kezdetben 
még kuszán-nehezen fogalmazó költőtől
-  a sokoldalú, érett, stílusban-nyelvhasz- 
nálatában letisztult, mondanivalójában 
és eszközeiben egyaránt gazdag íróig-köl- 
tőig. Egyébként minden prózai remeklé
se mellett Lászlóffy mindenekfölött költő 
volt — és maradt, akinek a kibontakozása
-  kivált a 80-as években -  szembeszökő. 
Nos, a szuperlatívuszokkal bemutatott 
kezdő, fiatal költő imponáló fejlődését -  
sajnos -  nem látom Széles Klára egyéb
ként gazdagon (verssorokkal-versekkel) 
illusztrált könyvéből. A szerző — ezt nem 
győzöm hangsúlyozni — mindnyájunknál 
jobban ismeri Lászlóffy Aladár költésze
tét, amelyet -  számomra érthetetlenül -

nem is próbál fejlődésében bemu- - 
tatni. Mintha érzéke se lenne 
a gyönyörű ívű növekedéshez 

amit egyébként nem hiszek. 
Es hiányolok valamit: Lászlóffy 
egy igen lényeges emberi tulaj
donságának a (legalább) meg
említését. Az előző nemzedék
től alapvetően különbözőn, 
Lászlóffyt szinte egyáltalán 
nem érdekeli az „önértékelés” -  
se szóban, se írásban nem mél
tatja önmagát (egyébként nem
zedéktársai se teszik) - , ami 
bizony az előtte járóknál, az 
enyémnél is, bizony előfordult. 
Még meg kell említenem, hogy 
Széles Klára „szubjektív”-nek 
önminősített könyve egy akadé
miai, kritikai kiadásnak is be
csületére váló mennyiségű láb
jegyzettel, magyarázatokkal 
van ellátva, olyannyira, hogy 
ezek sűrűsége már egy kicsit za
varja is a folyamatos olvasást. 
Egy részük akár el is maradha
tott volna, vagy megtalálhatta 
volna helyét a szövegben.

No, de talán nekünk se kel
lene terjedelmesebbekké vál
nunk az illendőnél. Mondom: 
kissé zavartan tettem le Szé
les Klára sokat ígérő könyvét, 
amely igen hasznos olvasmány 
lesz, sajnos, szinte csak az iro
dalomtörténészek számára. 
Úgy tudom, Széles Klára ké
szül egy kevésbé „szubjektív” 
monográfiával is Lászlóffy Ala
dárról. Azt hiszem, ez a könyv 
a készülő monográfia műhely
forgácsaiból állt össze -  érdek
lődéssel várom tehát Széles Klá
ra Lászlóffyról szóló „főművét”.

Tudom, a műhöz -  Széles 
Klára könyvéhez — fűzött meg
jegyzéseim nem helyettesíthe
tik annak szakszerű bírálatát, 

méltatását, amire azonban jómagam nem 
vállalkozhattam, nem vállalkozhatom, hi
szen bármennyire is barátom, kedves köl- 
tőm-íróm Lászlóffy, nem ismerem annyi
ra költészetét, írásait, mint Széles Klára. 
Ezért vállalkozhattam mindössze annyi
ra, hogy a könyv olvasása kapcsán tá
madt néhány gondolatomat megosszam a 
tisztelt olvasóval.

Domokos Lehel szobra
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PO M O G ÁTS B É L A

Jékely Zoltán Kolozsvárja
Jékely Zoltán elégikus költő, líráját em

lékek és álmok szövik át. Jellegzetes gesz
tusa a búcsú, lelkiállapota az elvágyódás, 
a múltra révedés, a világ iránt érzett test
véri szánalom, a megrendülés mások mos
toha sorsa miatt. A múltban kutatva, 
emlékeken merengve, álmokba merülve 
fedezte fel önmagát, személyiségének ti
tokzatos benső tájait. Az önelemzés mint
ha költői élettervet valósított volna meg, 
a múlt fölé hajló figyelem akár szándé
kos lehetett. A vallomás azonban mindig 
ösztönös, megnyilatkozásait a pillanat 
kegyelme és kényszere hívja ki. Jékely 
olyan természetesen írt verseket, akár 
a romantikusok és a szimbolisták, hang
jában semmi mesterkéltség, annál több 
elemi erejű őszinteség található. Nem 
szerette a „laboratóriumi” költészetet, a 
formakereső kísérletezést, noha a formá
nak, akár a formateremtésnek is fölényes 
mestere volt. Hangpróbák nélkül énekel
te a legváltozatosabb dallamokat, műfor
dításaival igazolta, hogy milyen ereden
dő művészi biztonsággal tudott bánni a 
legravaszabb formákkal és újításokkal. 
Nemcsak természetessége avatta költővé, 
akár a fogalom romantikus értelmében, 
hanem hangja is, a „bel canto” szárnya
lása, zengése, önfeledt dallama. Abban 
is a romantikusok és a szimbolisták roko
na volt, hogy legfőbb eszközének a muzsi
kát választotta. Noha nem kedvelte külö
nösen a francia költőt, Verlaine híres „art 
poétique”-ját fogadta el: „De la musique 
avant toute chose”; a zene példájában a 
művészi tisztaság elvét kereste.

Attól fogva, hogy 1926-ban, tizenhá
rom éves korában családjával Erdélyből 
Budapestre költözött, nyughatatlan vá
gyódással tekintett vissza gyermekkorá
nak elhagyott tájaira. Gyakran álmodott 
az elveszített otthonokról, versek sorában 
idézte fel a gyerekévek enyedi és kolozsvá
ri tündérkertjét, a kollégiumi diákéletet, 
az erdélyi természetet (Alom a sétatérről, 
Elhagyott lakások siratása, Nagyvakáció 
az enyedi kollégiumban). Természetélmé
nye az erdélyi tájból eredt, a budai ker
tekben, a zugligeti sétányokon ennek a 
tájnak az érett színeit, barbár pompáját 
kereste. Alomban és képzeletben Enyeden 
és Kolozsváron bolyongott, emlékképek
ből, hangulatfoszlányokból, a múlt töredé
keiből próbálta életre kelteni elveszített 
otthonát. A fiatal Jékely Zoltán a termé
szetes környezetéből kiszakított ember 
magányában élt, igazi otthonát nem talál
ta meg a nagyváros forgatagában, sem az 
irodalom belső ellentétektől szabdalt vilá
gában. Az ifjúság múlandóságát, a szere
lem tünékenységét panaszolta, az elmú
lás képeivel viaskodott.

Az élet örömét szinte mindig a termé
szetben és emlékei között találta meg, ha
sonlóan nemzedéktársaihoz. A Nyugat 
„második” és „harmadik” nemzedékének 
költői általában a természet ősi nyugal
mában és tündéri idilljében kerestek me
nedéket a társadalmi létben dúló küzdel
mek elől. Szabó Lőrinc {Föld, erdő, isten),

Fodor József (Lihegő erdők), Erdélyi Jó
zsef (Világ végéri) és Berda József (Öröm) 
ugyanúgy a természet ölén találta meg 
az áhított békességet, mint néhány esz
tendő múltán Radnóti Miklós {Pogány 
köszöntő), Vas István {Őszi rombolás) és 
Zelk Zoltán (Ülj asztalomhoz). A magyar 
líra táj szemléletében mindazonáltal meg
lehetősen nagy változás ment végbe alig 
egy évtized folyamán. A fiatal Szabó Lő
rinc vagy Radnóti Miklós idilli tájai még 
a költői képzelettől nyerték alakjukat és 
színeiket. Az a „benső táj”, amelynek ter
mészeti képét és pásztori életét klasszi
kus minták és nosztalgiák ihlették, egé
szen más jellegű volt, mint a harmincas 
években kibontakozó költészet természeti 
világa. Ez a természeti világ már nem bu- 
kolikus minták, hanem valóságos hazai 
tájak hatására született.

Szerb Antal kis esszéje: a Természet 
vagy táj szellemesen különbözteti meg 
a két fogalmat. A természet fogalma sze
rinte a városi civilizációban kialakult 
mesterkéltség elutasítását, panteista sej
telmeket rejt magában. Ezen kívül emoci
onális jellegű: „A természetbe belevetítik 
az emberi érzésvilág egész gazdagságát, 
a természet vidám, melankolikus, sivár, 
ujjongó, játékos, vigasztaló, Érosszal telí
tett, haragvó.” A táj fogalma ezzel szem
ben nem rekeszti ki magából a társadal
mi és történelmi mozzanatokat. Nem 
kíván romantikus kivonulást a civilizá
cióból, történelmi és kulturális hagyomá
nyokra utal: „A tájba beletartozik az em
ber és az ember műve is. Fontos színe a 
város a hegy lábánál, a távoli falvak, a 
várromok és kolostorok (...) Mindezek et
nikai vagy művészeti milyensége még a 
tisztán természeti jelenségeknél is erő
sebben befolyásolja a táj jellegét.” A ter
mészet fogalma mintegy a költészet mi
tologikus fogalmai közé tartozik, a táj 
fogalmának kultúrtörténeti jellege van. 
„... a természet -  mondja Szerb Antal -  
ahistorikus, időtlen fogalom, szinte ellen
téte a történelemnek, a táj pedig csupa 
történelem.” Ez a történelmi tájfogalom 
jelenik meg a „harmadik nemzedék” köl
tőinél.

A verseikben alakot öltő táj nemcsak 
menedéket kínál a társadalomban dúló 
válságok elől, biztonságot is ad, feladatot 
is kijelöl. A költő a táj meghitt világában 
érzi otthon magát, a táj hagyományai ala
kítják kultúráját, elmerül történelmében, 
felelősséget vállal népének sorsáért. En
nek az otthonosságnak, hagyománynak 
és felelősségnek a jegyében lesznek a 
„harmadik nemzedék” -  illetve a kibonta
kozó népi irányzat -  költői valamely törté
nelmi táj követei és énekesei. Vas István 
és Rónay György „történelmi tája” Buda
pest, Weöres Sándoré, Jankovich Feren
cé és Takáts Gyuláé a Dunántúl, Kiss 
Tamásé az Alföld, Jékely Zoltáné pedig 
Erdély, mindenekelőtt Nagyenyed és Ko
lozsvár, illetve a két város természeti és 
falusi környezete. Ennek az erélyi tájnak 
és ezeknek az erdélyi városoknak az érett

színeit, történelmi arculatát ábrázolta 
verseiben.

Jékely versei emlékeket idéznek fel, az 
emlékidézés azonban nem homályosíthat- 
ja el a valóságot: a táj és a város részlete
it. Az erdélyi természet valóságos arcula
ta éles vonásokkal és színekkel üt át azon 
a fátylas derengésen, amit a nosztalgia 
jelent. Ezeket az éles vonásokat és színe
ket keltik életre az elégikus emlékezések, 
így az Alom a sétatérről, a Nagyvakáció 
az enyedi kollégiumban és az Enyeden ősz 
van, azok a költemények, amelyek az er
délyi gyermekkor színtereit, élményeit és 
hangulatait varázsolják elevenné az emlé
kezés színpadán. Az enyedi és kolozsvári 
gyermekkor versekben, később regények
ben és elbeszélésekben is megelevenedik, 
és Jékely Zoltán emlékezése, nosztalgiái 
nyomán az az Enyed vagy Kolozsvár kel 
új életre a költészetben, amely mára már 
bizony nem létezik.

Jékelyt nemcsak a nosztalgikus érzés 
és a pontos tájismeret fűzte szülőföldjé
hez. Nemcsak az emlékek és az álmok 
alakították költészetét, hanem történel
mi tudata és közösségi szolidaritása is. 
Gyermekkora az erdélyi magyarság tör
ténelmi önvizsgálatának és magára esz- 
mélésének időszakában telt el, midőn a 
nemzetiségi lét körülményei erősen meg
növelték a történelmi hagyomány és a 
nemzetiségi-nemzeti tudat szerepét. O 
is önérzetesen vallotta magát az erdélyi 
magyarság fiának, olyan nyelvi és kultu
rális közösség tagjának, amelynek hagyo
mányosan gazdag és éber volt a történeti 
emlékezete. E közösség az emlékezetben 
a hagyomány őrét, és a hagyományban a 
fennmaradás fontos zálogát találta meg. 
E meggyőződés általános volt az erdélyi 
magyar irodalom „hőskorában”: a húszas 
években. Versek, regények, elbeszélések 
és tanulmányok -  Áprily Lajos, Tompa 
László, Reményik Sándor, Kós Károly, 
Makkai Sándor, Tabéry Géza, Sipos Do
mokos művei -  idézték fel az erdélyi ma
gyar történelem hőseit, nagy korszakait 
és hagyományait.

Ebben az évtizedben virágzott fel az 
erdélyi magyar történelmi regény- és el
beszélés-irodalom. Az erdélyi történelem 
ritka békekorszakait és viharos százada
it életre keltő írói vállalkozások a nem
zetiségi tudatot és önvédelmet próbálták 
erősíteni. Jékely Zoltán megalapozott tör
ténelmi tudatot kapott örökül. Ennek a tu
datnak lényeges alkotó elemét képezte a 
liberális erdélyi tradíció, a nemzetek, kul
túrák, vallások és életformák együttélé
sének és kölcsönös megértésének eszmei 
öröksége. Ezt az eszmei örökséget Jékely 
Zoltán különös értéknek tekintette.

Ennek az eszmei örökségnek volt sze
mélyes és mitikus fogalma Kolozsvár is, 
amelynek jelentőségét a fiatal költő nem
csak élményei nyomán, hanem az erdé
lyi város múltjának és akkori jelenének 
tanulmányozása révén is jól ismerte. Kü
lönösen akkor került közel Kolozsvár és 
az ott élő magyarság mindennapi életé
hez, midőn az 1940-es „második bécsi 
döntés” következtében hazatérhetett Er
délybe, amely számára mindig a szülőföl
det és az igazi otthont jelentette. Jékely a 
magyar fővárosban máskülönben is kissé
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idegenül érezte magát, nem tudott megba
rátkozni a mozgalmas metropolis világá
val, és igazából ott talált otthonra: a Ta
bánban, a Zugligetben, a csendes budai 
utcák világában, ahol a nagyvárosi kör
nyezetben is megmaradtak a hagyomá
nyos kisvárosi életforma szigetei.

Eszak-Erdély és a Székelyföld vissza
csatolását követve a trianoni békeszer
ződés után „repatriáló” erdélyi magyar 
értelmiség egy része úgy találta, hogy 
megnyílt előtte a hazatelepülés útja. 
Jékely Zoltán is úgy döntött, hogy mie- 
ló'bb Kolozsvárra költözik. „Annyi hon- 
vágyas verset írtam addig, vagy tíz év 
alatt -  nyilatkozott késó'bb -, hogy követ
kezetlenség lett volna nem költöznöm ha
za az első kínálkozó alkalommal. Azonkí
vül Erdély menedékkel is kecsegtetett a 
vélt vagy valóságos irodalmi rosszakarók 
s az összeomlott házasság emlékei ellen.” 
Első alkalommal 1940 októberében az Or
szágos Széchényi Könyvtár megbízásából 
utazott harmadmagával: Soltész János
sal és Benedek Andrással Erdélybe, hogy 
megvizsgálják az ottani könyvtárak állo
mányát és javaslatot tegyenek kiegészíté
sükre.

Nem kis izgalommal készülődött az 
utazásra. „Holnap nagy útra indulok: Ha
za” -  írta Kukorékol a kis kakas című ver
sében. Megrendült lélekkel találkozott 
emlékeinek és álmainak gazdag forrásá
val, kora ifjúságának társaival és színte
reivel. A következő év májusában aztán 
véglegesen elszánta magát az átköltözés
re. Áthelyezést kért és kapott, a kolozsvá
ri Egyetemi Könyvtár munkatársa lett.

Berendezkedett Kolozsvárott, végle
gesnek tetsző búcsút vett Budapesttől. 
1941-ben megismerkedett a fiatal maros
vásárhelyi előadó-művésznővel: Jancsó 
Adrienne-nel. Az ismerkedést szerelem, 
majd 1942-ben házasság követte. Az 
új szerelem érzelmi biztonságot és ben
ső békét adott, a szorongató félelmeket, 
amelyek korábban mindig aláaknázták 
a szerelmi elragadtatást, mintha megfé
kezte volna a megtalált nyugalom. A Pes
ten maradt család is gyakran látogatott 
vissza Erdélybe, húga Mikecs László, a te
hetséges fiatal történész és falukutató fe
lesége lett; édesapja Parajdon, a Küküllő 
mellett vásárolt boronaházat, s ott töltöt
te 1942 és 1943 nyarát. Jékely Zoltánt 
mintha ismét a családi élet melege vette 
volna körül. Ekkor kötött barátságot Asz
talos Istvánnal, Bözödi Györggyel, Kiss 
Jenővel és Szabédi Lászlóval, a „második 
erdélyi nemzedék” íróival.

A szülőföldjére visszatérő költő szívé
be viszonylagos nyugalom költözött. Ott
honosságáról, benső békéjéről tanús
kodnak első kolozsvári versei: a Kicsi 
szamosi óda, a Júliusi éjszaka, Az alko
nyat. Friss élményekkel eltelve fedezte 
fel újra az ismerős utcákat és épületeket 
(.A templom, Szép temető', Házsongárdi éj
szaka, Archeológia), érdeklődéssel járta  a 
Kolozsvár környéki falvakat (Gyalu felé, 
Zöld dombok alján, Országút mellett, Ki
rándulás, Halászdal /.). Úgy érezte, való
sággal újjászületett. „Az ifjúság nem idő
höz kötött, / csak lelkűnknek legmélyebb 
állapotja. / S belőlem most e párás alko
nyat / egy szempillantásra felszínre dob

ta” -  tett boldog vallomást Jairus leánya 
című versében. Nosztalgikus vágyait érez
te beteljesülni, Anteus című versének ta
núsága szerint derű s örömmel tekintett 
szét álmai városában:

Kedves kémények, álomszínű utcák, 
zarándok-utam, Monostori út! 
Csillapítatlan vággyal a szívében 
látjátok újra a régi fiút.
Lássátok, mily pusztíthatlan az ember, 
mily Anteus, ha végre hazajut.
Élete, úgy tetszett, biztos révbe jutott, 

újult erővel láthatott hozzá írói terveinek 
megvalósításához. A hazatérés öröme és 
az otthonra találás belső békéje mindazonál
tal csak időleges lehetett. A „bécsi határ” 
természetesen nem oldotta meg, nem old
hatta meg az erdélyi magyarság történel
mi gondjait, hiszen többszázezer magyar 
a határ túlsó oldalán maradt, nagyon so
kan, közöttük Jékely Zoltán is tudatában 
voltak a politikai megoldás törékenységé
nek, és természetesen a magyar-román 
kiengesztelődés ügye is zsákutcába ke
rült. A költőt frissen szerzett erdélyi ta
pasztalatai sem tudták megbékíteni. 
Ahogy járta  kettészakított szülőföldjét, 
olyan elkeseredés lett úrrá rajta, mint ko
rábban történelmi elégiáiban. Zentelke fe
lé című versében a kalotaszegi nép lassú 
kihalására figyelmeztetett, Kirándulás 
című -  levélformában öccséhez szóló -  
versének tanúsága szerint az erdélyi kér

dés megoldatlansága zavarta meg a ter
mészetben szerzett örömöket. A kedélyes 
horgásztörténet előadásába harci zaj ve
gyült, a magyar-román határon megint 
fedezékek készültek, puskalövések hang
zottak. „Ismét kísért a bús erdélyi ügy, / 
mely itt, vagy ott, mindig elszámolatlan” 
-  hangzik a fájdalmas történelmi rezigná- 
ció.

A zaklató élmények okozták, hogy er
délyi elkötelezettségének újólagos kifeje
zését: Seol ellen című nagy költeményét 
ugyanaz az elégikus érzés hatotta át, 
mint a harmincas évek erdélyi verseit. 
Jékely Zoltán a Mátyás király által a XV. 
század végén épített Farkas utcai gótikus 
templom történelmi sorsán elmélkedett.

A hírneves református templom az erdé
lyi magyar történelem emlékhelye, ahogy 
a költő mondja: a „múlt háza”, „erdélyi 
Panthe non”. Nagyszerű és kegyetlen na
pokat látott, Bethlen Gábor dicsőséges 
uralkodásának, később szörnyű pusztí
tásoknak tanúja volt. Jékely gondolatvi
lágában az évszázados hanyatlással küz
dő erdélyi magyar élet szimbóluma lett. 
A történelmi megmaradás jelképe, amely 
arra figyelmeztet, hogy nem szabad be
hódolni a „Seolnak”, a megsemmisülés 
bibliai birodalmának. (Erre utal a költe
mény címe.) A templom berendezését el
pusztították, kincseit elrabolták, nagy 
halottainak porát a szélbe szórták a mú
ló évszázadok alatt, falai mégis állják az 
idő ostromát. Ahogy a költő mondja: „te, 
Templom, őrized / lelki javát híveid legja
vának, / tovább plántálod hited / s tartod 
magad évezredes kovásznak”. A Seol ellen 
a történelmi elégiák keserűsége mellett a 
megmaradás szilárd akaratát is kifejezi. 
A téli éjszakában barangoló költő -  meg
állva a Farkas utcai templom homályba 
vesző homlokzata előtt -  intő jelet kere
sett, amely megnyugtatja népének jöven
dő történelmi sorsa felől.

Helyette a pusztulás mind baljósabb 
jeleit kellett látnia. A háborús tapaszta
latok lassanként feldúlták azt az ottho
nosságot, amelyet szülőföldjén érzett. 
Kiábrándultán vetett számot a háborús

események okozta szenvedésekkel (Va
sárnapi tánc, Virágvásár nap) és a világ
égés várható súlyos következményeivel 
(Viszontlátás, A Szamoshoz, talán utol- 
szor). Már 1942-ben megérezte a közeli 
összeomlás előszelét: „O, ez a vihar, meg
öli a kertet, / ó, ez a vihar mindent else
perhet” -  írta Viharvirág című versében. 
„A történelem, ocsmány vérfolyam, / híg 
semmi tengerébe dönti habját, / s ha majd 
a gépek egymást összeszabják, / s az élet
unt Föld csillagnak rohan, / akkor eljő az 
utolsó ítélet” -  olvasható A kor dicsérete 
című versének sorai között. A történelem 
hamarosan igazolta kínzó félelmeit: a kor
mányzat felelőtlen mulasztásai és bűnei 

folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
végső veszélybe sodorták az erdélyi ma
gyarságot. Jékely Zoltán ezt a végső ve
szélyt érzékelte Téli varjúhad fohászkodá
sa, Menekülők, Naplómba, naplómnak és 
Tragikus ősz című verseiben:

... ránk jön az apokaliptikus ősz, 
kóbor kutyák, ragályok, varjúszárnyak, 
hadifoglyok, hullák és menekültek -  
bűnhődése sok-sok szomorú bűnnek, 
s mindez oly végzetes, oly ismerős! 
Kolozsvárt 1944 októberében érték el 

a szovjet csapatok. Dálnoki Veress Lajos 
-  az erdélyi magyar szellemi és közélet 
tekintélyes vezetőinek közbenjárására -  
visszavonta a magyar csapatokat, és a vá
rost minden harc nélkül adta át a bevonu
ló seregeknek. Rombolás nem történt, a 
polgári lakosság körében alig voltak áldo
zatok. Az ország és az erdélyi magyarság 
jövendő sorsán töprengő költő belső felsza
badulása mégis váratott magára. Roko
nai és barátai közül igen sokan váltak a 
gyilkos erőszak martalékává, mindenek
előtt őket kellett elsiratnia. Halász Gá
bort és Szerb Antalt, akiket a visszavonu
ló fasiszták pusztítottak el, vagy Mikecs 
Lászlót, aki civil létére sok társával 
együtt a taganrogi fogolytábor áldozata 
lett. Jékelynek naponta kellett látnia azt, 
hogy a Vörös Hadsereg katonái miként 
hurcolják el Kolozsvár magyar férfiait. 
Tőlük vett fájdalmas búcsút, őket sirat
ta el Kiáltás halottak után, Sirató, Halál
tánc, 1944, Császári körvadászat után, 
Foglyok, 1944, Alom-rekviem és Lustra a 
Szamosparton című költeményeiben. Ifjú
kori költészetében nemegyszer játszott 
az elmúlás gondolatával, szorongó szívvel 
idézve az enyészetet, a halál valóságos él
ményét, megrendítő tragédiáját azonban 
háborús verseiben és siratóiban élte át.

Álmaiban ismét eluralkodtak a bor
zalmak, szörnyű halottakról és rémítő 
temetésekről álmodott, Budapesten ma
radt szülei és testvérei életéért rettegett 
(Korai búcsúztató). A gyász és a fájda
lom bénítólag hatott rá, mégsem fegyve
rezte le egészen. Eltűnt barátaim után cí
mű versében szinte fogadalmat tett, hogy 
megölt társai ügyét ő viszi tovább: 

Szeretnélek folytatni Titeket, 
hisz Ti vagytok bennem e nagy hiányzás, 
mely szörnyen gazdagítja létemet, 
és súlya sokszor szinte mázsás.
Szerepét elhívó' színészek 
hitével érzem most is: létetek 
bennem gomolyog, s akik belenéznek 
őrült szemembe -  ott Rátok találnak! 
Nagy dolga lesz veletek a halálnak: 
Amíg én élek, meg nem ölhet, 
emléketek erős, hogy szinte fölvet!
A sú yos történelmi összeomlásból sza

badulni igyekvő erdélyi magyar szellemi
ség életereje -  Tompa László, Bartalis Já
nos, Horváth Imre, Horváth István, Kiss 
Jenő, Szemlér Ferenc és Szabédi László 
alakuló költészete mellett -  Jékely Zol
tán cselekvő vágyról tanúskodó verseiben 
jelentkezett. A reménykedés már megvil
lant a háborús leszámolások csüggedt so
raiban is. „Gyászok hava, / Reményik elvi- 
vője! / s mégis-mégis fellélegzés a sóhaj, / 
ha párádban a tavasz hirdetője, / új élet 
heroldja, a cinke szólal” -  zárta 1944. ok
tóber című versét. A cselekvés vágya ka

pott hangot a háborús seregszemlét köve
tő rekviemben. A Mikecs László emlékére 
írott Feltámadás ugyanazt a gondolatot 
szólaltatta meg, mint egy évvel korábban 
az Eltűnt barátaim után: „Valami titkos 
célod van velem! / Tán, hogy arcod még 
egyszer megmutassam, / sírból kiássam s 
az égi magasban / meghordozzam boldog
győzelmesen!” A lélek lassú gyógyulását 
jelezték azok a versek, amelyekben a régi 
szerelmek és a világjáró ifjúság emlékeit 
idézte fel (Perseus, Párizs kísért), vagy ép
pen a köznapi élet egyszerű örömeit örökí
tette meg (Halászdal II., Futballisták). Az 
emlékezés szerepe ismét megnőtt, a költő 
a múltba révülve keresett biztatást (Emlé
keim, Pályám emlékezeté).

Önmagát biztatva fogalmazta újra hű
ségét szülőföldje és népe iránt. Az én or
szágom című költeményében Bethlen Gá
bor, Apáczai, Mikes, Hajnóczy, Vasvári és 
Petőfi szellemi örökségére hivatkozott. A 
nemzeti hagyományoknak arra az össze
fogó erejére, amely nem ismer politikai 
határokat, amelytől egy kulturális közös
séget nem lehet megfosztani. Éltető biza
lommal ajánlotta fel tehetségét és munká
ját az Erdélyben kibontakozó új életnek, 
igaz érdeklődéssel hajolt az alakuló jelen 
fölé. Misztérium című versében először 
ifjúságától vett könnyes búcsút. Párizs, 
Róma és Firenze opálos messzeségbe ve
szett el, a téli Kolozsvár utcáit járva a 
költő szülőföldjének vonzását érezte, nyi
tott szívvel fordult a mindennapi élet dol
gaihoz:

Az utcát verte a hófergeteg, 
s a Háromság-szobornál csak befordult 
egy csengős-szánú esküvő-menet, 
fátyolában a halvány kis menyasszony 
mintha halálba vinnék, reszketett -  
de vonulásuk oly valószínűtlen, 
oly víg-farsangi volt a ködben, 
hogy hirtelen kihűlő szerelemként 
homályosult el minden messzi emlék, 
s bennem a szeretet harangja kondult 
e földért, ahol élnem kell ezentúl.
Ennek az utolsó sornak a személyes „fo

gadalmát” utasították el azok az újabb 
változások, amelyek a párizsi békeszer
ződés 1946-os aláírása után megszabták 
az erdélyi magyarság sorsát. Ennek az 
esztendőnek a nyarán már látszott, hogy 
a magyarságra ismét a kisebbségi sors 
megaláztatásai és kényszerei várnak, és 
azok a magyar írók és tudósok, közöttük 
Benedek Marcell és László Gyula, akik a 
kolozsvári magyar egyetemen vállaltak 
tanári állást, lassanként feladták annak 
reményét, hogy szabadon tevékenykedhet
nek az ismét román uralom alá került 
Kolozsváron. Jékely Zoltánban is meg
erősödött a fájdalmas elhatározás, távoli 
vonzások hatottak rá, és ismét keserves 
tapasztalatokkal kellett megküzdenie. 
1946 novemberében búcsút mondott szere
tett városának, és családjával visszaköltö
zött «Budapestre -  Kolozsvár ezután már 
csak a nosztalgikus érzések és az álmok 
városa lehetett.

Elhangzott a budapesti Irodalom
tudományi Intézet és az újvidéki 
egyetem Míagyar Tanszék közös kon
ferenciáján Budapesten 2005. novem
ber 22-én.

BODA EDIT 
Döbling
Döblingben vagyok, 
ásom magam körül az árkot, 
őreim vigyáznak, 
legyen mindig tiszta ruhám, 
jó lapátom.

Apróhirdetés
Töviságyat, -takarót 
cserélek puhára, 
címzetten levelet címzettre, 
ómegát alfára.

H ajnal
Kékszájú, téli éjszakában 
valami kései fény futár.
Valahol csonkos gyertyaszálak 
másnapos szeretettel 
Ót vigasztalják.

Pénteken
Facipőben capiat a bánat, 
elaggott ér a holnapom; 
fényes lugasban jár a reggel, 
mielőtt számlám benyújtom.

Napjaim  világa
Kalózhajtás az életem, 
nem ismeri a törvény útját, 
hőségben fázó telkemre 
borítom Isten subáját.
Vétkeim fátylas alagútján 
végigsétálok meztelen,
Jákob-szívemmel a lajtorját 
kutatom, míg rálelek.

Hadicsel
Foglyul ejtettem életem, 
aztán magánzárkába zártam -  
alattomos, megbízhatatlan, 
többször kiadott a halálnak; 
csíráim úgy lopakodta el, 
mint folyóvíz a partot, 
ellenségem hizlalta vélük, 
naponta kért új sarcot.

Altató helyett
aszfalt-fényes Krisztusok 
bukórepülése: 
légiriadó a szívben

tente...
csillagok az égen: 
konzervdobozok fedelei

itt van már az este
és nincsenek szentjánosbogarakat
gyűjtő állomások

rivaldafényt kerül 
a régi ruhás szeretet

rohamosztagként 
közelít a reggel

kiterítve

16



MÁRCIUS
ZERDA Albin, Levente
SÜTÖRTÖK Dalma, Magor
ÉNTEK Kornélia
ZOMBAT Kázmér
ASÁRNAP Olivér, Adorján

ÉTFŐ Frigyes, Jenó'
EDD Tamás
ZERDA Zoltán, Apolka
SÜTÖRTÖK Franciska, Fanni
ÉNTEK Ildikó, Olimpia
ZOMBAT Bors, Szilárd
ASÁRNAP Gergely

ÉTFŐ Krisztina, Ajtony
EDD Matild, Pólika
ZERDA Kristóf, Lukrécia
SÜTÖRTÖK Lujza, Henrietta
ÉNTEK Gertrud
ZOMBAT Sándor, Ede
ASÁRNAP József, Jozefina

ÉTFŐ Koppány, Klaudia
EDD Benedek, Bence
ZERDA Beáta, Lea
SÜTÖRTÖK Botond, Emese
ÉNTEK Gábor
ZOMBAT Mária, Zsolt
ASÁRNAP Emánuel, Manó
ÉTFŐ Hajnalka, Alpár
EDD Gedeon, Gida
ZERDA Jónás, Márk
SÜTÖRTÖK Zalán, Amadé
ÉNTEK Árpád, Benő'

MÁJUS
1 HÉTFŐ Fülöp, Jakab
2 KEDD Zsigmond
3 SZERDA Irma, Tímea
4 CSÜTÖRTÖK Csaba, Mónika
5 PÉNTEK Irén, Kocsárd
6 SZOMBAT Eliz, Tamara, Frida
7 VASÁRNAP Dalma, Tünde

8 HÉTFŐ Gejza
9 KEDD Gergely, Katinka

10 SZERDA Antónia, Jób
11 CSÜTÖRTÖK Albert, Imola
12 PÉNTEK Pongrác
13 SZOMBAT Szervác
14 VASÁRNAP Bonifác

15 HÉTFŐ Zsófia, Izsák
16 KEDD Mózes, Botond
17 SZERDA Ede, Andor
18 CSÜTÖRTÖK Erika, Erik
19 PÉNTEK Buda, Milán, Sára
20 SZOMBAT Bernát, Hanna
21 VASÁRNAP Szilárd

22 HÉTFŐ Júlia
23 KEDD Dezső'
24 SZERDA Eszter
25 CSÜTÖRTÖK Orbán
26 PÉNTEK Gyöngyvér
27 SZOMBAT Nándor
28 VASÁRNAP Emil, Agmánd

29 HÉTFŐ Magdolna
30 KEDD Johanna, Janka
31 SZERDA Marietta, Angyalka

ÁPRILIS
1 SZOMBAT Hugó
2 VASÁRNAP Áron
3 HÉTFŐ Keresztély
4 KEDD Csaba, Ambrus
5 SZERDA Kocsárd, Honoráta
6 CSÜTÖRTÖK Bíborka, Édua
7 PÉNTEK Ármin, Orsolya
8 SZOMBAT Dénes, Lídia
9 VASÁRNAP Virágvasárnap

10 HÉTFŐ Zsolt, Ezékiel
11 KEDD Gemma, Ilma
12 SZERDA Gyula, Alpár
13 CSÜTÖRTÖK Ida
14 PÉNTEK Tibor, Tiborc
15 SZOMBAT Emese
16 VASÁRNAP Húsvét 1. n.

17 HÉTFŐ Húsvét 2. n.
18 KEDD Húsvét 3. n.
19 SZERDA Emma
20 CSÜTÖRTÖK Tivadar
21 PÉNTEK Zsombor
22 SZOMBAT Noémi, Csilla
23 VASÁRNAP Béla

24 HÉTFŐ György, Györgyi
25 KEDD Csongor, Márk
26 SZERDA Boglárka, Ervin
27 CSÜTÖRTÖK Zita, Gyöngyvér
28 PÉNTEK Valéria
29 SZOMBAT Tihamér
30 VASÁRNAP Ibolya, Mariann

JÚNIUS
1 CSÜTÖRTÖK Tünde
2 PÉNTEK Anita, Etele
3 SZOMBAT Klotild
4 VASÁRNAP Pünkösd 1. n
5 HÉTFŐ
6 KEDD
7 SZERDA
8 CSÜTÖRTÖK
9 PÉNTEK

10 SZOMBAT
11 VASÁRNAP

Pünkösd 2. n. 
Pünkösd 3. n.
Róbert, Arianna 
Medárd 
Félix 
Margit
Barnabás, Barna

12 HÉTFŐ
13 KEDD
14 SZERDA
15 CSÜTÖRTÖK
16 PÉNTEK
17 SZOMBAT
18 VASÁRNAP

Józsa, Sebó', Virág 
Antal, Anetta 
Vazul, Herta 
Zója, Jolán, Vid 
Arany, Jusztina 
Laura
Arnold, Márkus

19 HÉTFŐ
20 KEDD
21 SZERDA
22 CSÜTÖRTÖK
23 PÉNTEK
24 SZOMBAT
25 VASÁRNAP

Gyárfás
Rafael, Keve
Alajos
Paulina
Zoltán, Zolna
Iván
Vilmos

26 HÉTFŐ
27 KEDD
28 SZERDA
29 CSÜTÖRTÖK
30 PÉNTEK

János, Pál 
László
Levente, Leó, Iringó 
Péter, Pál 
Tihamér, Bese

NOVEMBER
SZERDA Marianna, Itala
CSÜTÖRTÖK Ilka, Ingrid
PÉNTEK Győző
SZOMBAT Károly, Karolina
VASÁRNAP Imre

HÉTFŐ Lénárd, Énok
KEDD Rezső, Rudolf
SZERDA Lehel, Zsombor
CSÜTÖRTÖK Tivadar
PÉNTEK Réka, Délinké
SZOMBAT Márton
VASÁRNAP Emília, Renáta

HÉTFŐ Szilvia, Bulcsú
KEDD Aliz, Klementina
SZERDA Lipót, Albert
CSÜTÖRTÖK Ödön
ÉÉNTEK Hortenzia, Gerő
SZOMBAT Jenő
VASÁRNAP Erzsébet

HÉTFŐ Jolán, Edmond
KEDD Ilma, Olivér
SZERDA Csilla, Cecília
ÉSÜTÖRTÖK Kelemen, Adrienn
’ÉNTEK Emma, Flóra
SZOMBAT Katalin, Kata
VASÁRNAP Árpád, Virág
HÉTFŐ Elemér, Leonárd
KEDD Stefánia
SZERDA Kamilla, Taksony
CSÜTÖRTÖK András, Andor

DECEMBER
1 PÉNTEK Elza
2 SZOMBAT Aranka, Melinda
3 VASÁRNAP Atala, Ferenc

4 HÉTFŐ Borbála, Boróka
5 KEDD Vilma
6 SZERDA Miklós
7 CSÜTÖRTÖK Ambrus, Ányos
8 PÉNTEK Márta, Mária
9 SZOMBAT Gyöngyi, Leona

10 VASÁRNAP Judit

11 HÉTFŐ Lehel, Árpád
12 KEDD Gabriella
13 SZERDA Luca, Lúcia
14 CSÜTÖRTÖK Huba, Zdenkó
15 PÉNTEK Detre, Albina
16 SZOMBAT Aletta, Etelka
17 VASÁRNAP Lázár

18 HÉTFŐ Auguszta, Ákos
19 KEDD Viola, Nemere
20 SZERDA Otília, Domonkos
21 CSÜTÖRTÖK Tamás
22 PÉNTEK Anikó, Zénó
23 SZOMBAT Viktória, Győző
24 VASÁRNAP Ádám, Éva

25 HÉTFŐ Karácsony 1. n.
26 KEDD Karácsony 2. n.
27 SZERDA Karácsony 3. n.
28 CSÜTÖRTÖK Apor, Ráhel
29 PÉNTEK Tamás, Dávid
30 SZOMBAT Annamária, Zoárd
31 VASÁRNAP Szilveszter

Kére, a ciszterci kolostor káptalantermének ablaka, XIII. század,





HELIKON

%0'DKX- 
Szent éj
Ezekben a napokban -  ahogy minden évben és ilyenkor 

mindenütt a világon -  a karácsony „szent éjszakájának” 
ünnepéről fognak beszélni az emberek, és újra felhangzik 
az ének: „Csendes éj, szentséges éj...” Ezt a gondolatot va
lójában a liturgia sugallja, amely az Úr születésének és fel
támadásának misztériumát -  csak ezt a két misztériumot 
-  az éjszakában kezdi el ünnepelni, és ezt az éjszakát nox 
sacratissimának, legszentebb, legmegszenteltebb éjnek 
mondja. Urunk megjelenésének ünnepét, mennybemene
telét és pünkösdöt nappal üljük -  karácsonykor és húsvét- 
kor azonban az éjszakába lép be az üdvösség isteni titka. 
Hogy ez a karácsony esetében így van, azt a magunk mód
ján megpróbálhatjuk magyarázni a szülés-születés sze
mérmes rejtettségével. Azáltal azonban, hogy húsvét és 
karácsony „szent éjszakák”, tehát szentnek nevezzük az éj 
idejét, valami többet fejezünk ki, mint egy emberélet kez
detének csendes rejtettségét. Inkább arra következtethe
tünk, hogy e két ünnepben van valami közös.

A két ünnep együtt szól megváltásunk kezdetéről, mind
kettő arra a napra mutat, amelyre valamennyien a hitben 
várakozunk. Egy örök mai nap győzelmének kezdetét, egy 
új kezdet győzelmét jelentik együttesen, ezért mondhat
juk ki róluk, hogy a legszentebb éjszaka ünnepei.

A mi éjszakánk képes arra, hogy szent éjjé legyen. 
Most még nem érkezett el az a nap, amelynek nincs nyugo- 
vása. Még az idő uralkodik, amely mindent a halandóság 
törvényébe kényszerít, elmossa a dolgok határozott körvo
nalait, és mindent felold és visszavet a múlt rémisztő sö
tétségbe. Ezt az éjszakát ünnepelhetjük érzelmesen, mint 
csöndes harmóniát, amely mindent szelíden kiengesztel, 
mint azt az alapot, amely mindent hangtalanul, mégis 
minden jövőt hordozva összebékít, és amelybe minden 
visszatér, hogy tiszta lappal kezdjen új jövőt.

Az üdvösségtörténet, ahogy azt a kereszténység vall
ja, nem „megmagyarázása” a természetnek, amely önma
gában is „ilyen” volna, hanem magának a természetnek 
a (külső-belső) alakulása azzá, aminek csak a hívő ismer
heti meg, mert csak ő tudhatja, hogy a természet is része 
a megváltás rendjének. Csak annak következtében lettek 
a világ eseményei az eljövendők szimbólumaivá, hogy az 
Atya Igéje a világba jött, és Lelkének erejéből minden ter
mészet belső törvényévé vált. Ily módon azonban valóban 
azokká váltak. Ezért teheti meg a hívő (tulajdonképpen 
csak ő teheti meg), hogy „romantikus” legyen, és például 
minden éjszakában a szent karácsony ígéretét és képét 
lássa.

Abban az egyetlen éjszakában Isten minden éjjelt meg
váltott és megszentelt. Már nincs sötétség a világban, 
amely ne lehetne az örök világosság sötét anyaméhe.

Ha így teszünk, akkor az éber virrasztókhoz hason
lítunk: tudjuk, hogy Isten azért lépett be az éjszakába, 
hogy kivezessen bennünket belőle örök mai napjába. Ka
rácsony szent éjjelén annak a napnak a kezdetét ünnepel
jük, amely napnyugtát nem ismer. A keresztények azért 
magasztalhatják szentnek az éjszakát, mert az éj a nap
pal gyermeke. Anélkül, hogy saját létét meg ne betegíte- 
né, a sötétbe csak az nézhet, aki tudja, hogy az éjnek egy
szer végleg vége lesz. A keresztény nem mámorosodik meg 
a zavaros homály édes mérgétől, hanem hívő bátorsággal 
halad át az éjszakán, amely Isten műve, de amelyet át
alakított, „szentséges éjjé” tett. Mi ébren virrasztunk a 
mezőn, mint a pásztorok, csöndben és magától értetődő
en tesszük a dolgunkat éjnek idején is, hozzájuk hasonló
an. Ezért az éjszakában is meghalljuk a világosság öröm
hírét. Ott már nem lesz többé éjszaka (Jel 21,25), mert itt 
szent lett az éj. Ezért ünnepelhetjük a „szent éjszakát”, 
ezért dicsérhetjük így az éjjelt: csendes éj, szentséges éj.

KARL RAHNER (Lipcse, 1967)
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Karácsony-virág
A Múlt Karácsonyon fenyő

fa helyett egy cserép virágot 
vásároltam, piros és sötétzöld 
levelűt, szinte bokorrá terebé
lyesedet. Karácsony virágnak 
neveztem el és elhatároztam, 
hogy egész éven át megőrzőm 
a következő Karácsonyig. Si
került életben tartanom ezt 
a szép növényt, bár voltak na
pok, amikor búnak eresztette 
gazdag levélkoronázatát: sár
gultak, hulltak a levelei. Azu
tán csodával határos módon 
nemcsak hogy teljesen vissza
nyerte életerejét, de kiterebé
lyesedett, magába szívta a nap 
melegét, sugározta magából az 
energiát. Ezzel a virággal vá
rom az új Karácsonyt. Vajon 
meddig él egy ilyen növény? 
Kell-e most Karácsonykor új vi
rágot vásárolnom? Meddig őriz
hető egy pillanat karácsonyi 
öröme-boldogsága, még olyan 
nagyon erős gondoskodás mel
lett is, mint amilyennel én őriz
tem virágszimbólumomat? Már 
ez az egy évnyi Karácsony-őrzé
sem is — talán kivételnek szá
mít? Lehet-e kiterjeszteni egy 
egész álló évre a Karácsony cso
dáját, így virág-szimbólum for
májában vagy a belső csendes 
boldogságérzés állandósításá
ban? Olyan szép a Karácsony, 
a titokzatos remény bennünk 
égő, munkálkodó örök vágya, 
miért ne lehetne áldását az év 
minden napjára kiterjeszteni? 
Miért felejtjük el oly könnyen 
a Karácsonyok csodavárását? 
Miért kell e felejtés után min
dig újraéleszteni ezt a lángot 
lelkűnkben, miért ne éghetne 
állandóan?

Kérdések szorongatnak... Na
gyon kell ma a Karácsony!, a 
lélek zengő kertjének muzsiká
ja — parafrazálhatnám Ady so
rait. Vajon mit hoz az idei Ka
rácsony? Napok óta várom a 
mostani, ÚJ KARÁCSONY égi 
jelét. Valahogyan nem éreztem 
szükségét, hogy sok kis kará
csonyi kórusművem mellé még 
egyet illesszek, ezzel lepjem 
meg magamat.

Hitetlenkedve nyitottam ki 
Domokos Pál Péter gyönyörű 
könyvét, amellyel Kájoni János: 
Cantionale Catholicumá nak
hódolt 1979-ben, immár bő ne
gyed századdal ezelőtt, nehéz 
időkben. Hatalmas munkával 
gyűjtötte össze a Kájoni szöveg- 
gyűjteményéhez a dallamokat. 
Sok közülük a moldvai csángók 
megőrizte dallam- és szöveg
kincsből került a kötetbe. Rég
óta kísérem figyelemmel azt a

fantasztikus kreációs folyama
tot, amelyben a nyugateurópai 
dallamkincset magyar szelle
miséggel telítve újraformálta 
a nép, évszázadok hosszú során 
átcsiszolva, alakítva, sokszor 
teljesen újjáformálva -  kompo
nálva az átvett dallamokat. 
Kinyitva ezt a nagy dallam
könyvemet, ismét remekműre 
bukkantam: egy latin nyelvű, 
jambikus karácsonyi énekre 
(„Dum Virgo Vagientem”) és an
nak gyökeresen átlényegített 
csángó átköltésére („Midőn a 
Szűz Magzattyát,”). Az erede
ti dallam háromnegyedes, lebe
gő dallamlejtése egy szabadon 
kibontakozó, ütemváltásos Ru- 
óato-dallammá változott a nép 
ajkán. Eltűnt a jambus is. Ä 
dallamhangok belső kohézise 
is megváltozott: az eredeti dal
lam zárósora kissé összepré
selődött, energetikailag kon
centráltabbá vált, hogy a két 
záróütem ismét kisimuljon ke
cses lejtésű, megismételt befe
jező dallamgesztusban. Az ere
deti dallam szinte vázlatszerű, 
világos, áttekinthető szerkeze
tű, dallamenergiáját egyenlete
sen bontja ki. A csángó dallam 
nagyobb belső energiákat bont 
ki; sűríti, tágítja a daliami bel
ső összetartó erővonalak hatá
sát. Az eredeti dallam önfeledt 
boldogságát a népi változat drá
mai erejű lüktetése váltja fel. 
Elhatároztam, hogy új kóru
somban e két dallamot és a la
tin illetve magyar nyelvű vál
tozatot egymás mellé állítom 
VILÁGOK TALÁLKOZÁSA
KÉNT. A latin változatot szó
lók éneklik majd, a csángó dal
lamot a kórus. Ez így együtt 
nem egy év, de ezer év Kará
csonya. Hadd zengjen a két 
ősi nyelv: „O Nate mi mellite 
-  Oh én édes Gyermekem! / o 
vita meae vitae: -  csak téged 
kíván lelkem, / O dormi mea 
rosa, -  Alugy édes Virágom, / o 
gemma pretiosa, — zöldellő roz- 
marinom, / O amor, o dulcis, O 
JESULE mi. / Oh Nap-fény! oh 
élet! oh édes JÉZUS! (A csángó 
változatot Szabó Ferenc, Trunk 
(Moldova) énekelte PÁTRIA le
mezre 1938-ban, közli a jegy
zetekben Domokos Pál Péter). 
Nincs pusztába kiáltott hang, 
szó, dallam, valaki (valakik) 
meghallja (meghallják) és kará
csonyi ajándékként elfogadják.

Boldog vagyok: ismét üzent 
nekem (nekünk) a Karácsony. 
Kellemes Ünnepeket Kívánok!

TERÉNYI EDE
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JANUÁRI ÉVFORDULÓK
1 -  130 éve született Milan Begovic horvát drámaíró 

85 éve született Valeriu Gafencu román költő
2 -  85 éve született Nagy Olga romániai magyar írónő
3 -  100 éve született Roman Brandstaetter lengyel író 

90 éve született Ada Orleanu román írónő
4 -  220 éve halt meg Moses Mendelssohn német filozófus 
5 - 8 5  éve született Friedrich Dürrenmatt svájci író
6 — 535 éve halt meg Antonio Beccadelli olasz költő

240 éve született Fazekas Mihály magyar költő 
750 éve született Gertrud von Helfta német költőnő

7 -  135 éve halt meg Immanuel Bekker német filológus
160 éve született Jékey Aladár magyar költő 
90 éve halt meg Mocsáry Lajos magyar újságíró

8 -  30 éve halt meg Pierre Jouve francia költő 
110 éve halt meg Paul Verlaine francia költő

9 -  30 éve halt meg Hámos György magyar író
10 -  135 éve született Enrica Handel-Mazzetti osztrák írónő

80 éve született Eino Leino finn költő
185 éve született Ján Matuska szlovák költő
160 éve halt meg Étienne Pivert de Senancour francia író

11 -  80 éve született Leonid Dimov román költő
12 -  30 éve halt meg Agatha Christie angol írónő

130 éve született Jack London amerikai író 
260 éve született Johann Heinrich Pestalozzi 
svájci pedagógus
100 éve született Szabó T. Attila romániai magyar nyelvész

13 -  60 éve halt meg George Bengescu-Dabija román író 
14-110 éve született John Dos Passos amerikai író
15 -  140 éve halt meg Massimo DAzeglio olasz író

140 éve született Nathan Söderblom svéd író
16 -  400 éve halt meg Baltasar del Alcázar spanyol költő

120 éve halt meg Jovan Subotic szerb író
17 -  70 éve halt meg Mateiu I. Caragiale román író

300 éve született Benjamin Franklin amerikai filozófus
18 -  70 éve halt meg Rudyard Kipling angol író
19 -  185 éve született Ferdinand Gregorovius német történész

85 éve született Mészöly Miklós magyar író 
430 éve halt meg Hans Sachs német költő

20 — 290 éve született Jean-Jacques Barthélémy francia író
110 éve született Einar Diktonius finnországi svéd költő

21 -  150 éve halt meg Benedictus Gotthelf Teubner német kiadó
22 -  85 éve született Krzysztof Kamii Baczynski lengyel költő
23 -  40 éve halt meg Jo van Ammers-Küller holland írónő

140 éve halt meg Thomas Love Peacock angol író
24 — 15 éve halt meg Bajor Andor romániai magyar író

20 éve halt meg Deák Tamás magyar író 
1930 éve született Hadrianus római költő 
230 éve született E. T. A. Hoffmann német író 
140 éve halt meg Áron Pumnul román filológus

25 -  180 éve született Gyulai Pál magyar kritikus
640 éve halt meg Hainrich Seuse német író

26 -  185 éve született Teleki Sándor magyar író
27 -  180 éve született Mihail Jegrafovics Szaltikov-Scsedrin

orosz író
28 -  280 éve született Christian Felix Weisse német író
29 -  140 éve született Romain Rolland francia író
30 -  135 éve született Gheorghe Braescu román író
31 -  50 éve halt meg Alan Alexander Milne angol író
? 450 éve halt meg Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő

C sillagok
Van csillag, mely fennen azért 

ragyog,
hogy csillogtassa az alázatot.
Horváth Imre versének második szaka

szát találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. A  második szakasz első sora. 14. 

F iatalos köszönés. 15. Labdarúgó lövés 
közben oldalra hajlik. 16 Arany, franci
ául. 17. Tömény ital. 19. Azonmód. 20. 
Numero, röviden. 21. ... Rules, a Black 
Sabbath nagylemeze. 22. Atlétika(i), rö
viden. 24. Egyhangú téma! 25. Az öreg 
kontinens legnagyobb szervezetével 
kapcsolatos. 26. Az udvarra  jelzés. 29. 
Testrész. 31. Objektum. 32. Ruhatisz
tító  eszköz. 34. Nordikus. 36. Skandi
náv férfinév. 38. Gáz, németül. 39. Kerí
tés a la tt gödröt készítő. 41. Bagolyfajta. 
43.... mail: légiposta. 45. Szerájá fia, zsi
dó írástudó  a Bibliában. 47. E rre  a hely
re sü t a nap. 49. M egtalálja a foltját! 51. 
Ism ert. 53. Fegyverszünet. 54. Orosz vá
ros. 56. Szerb város. 57. Csak félig! 59. 
Északi váltópénz. 60. Szemcsés anyag. 
61. Jegyzetel. 62. R itka női név. 64.

Gyógyszert belélegez. 67. Latin  és. 68. 
Sci-fi mű jelenete lehet. 70. Vivátozás.

FÜGGŐLEGES
1. Valam int. 2. Hint. 3. Ütlegel. 4. 

Savmaradék! 5. ... oldal (Karácsony Be
nő'). 6. Vonzerő. 7. Szociál-liberális, rö 
viden. 8. Luxemburgi, belga és norvég 
autójelzés. 9. Szel a kenyérből. 10. Len
ti helyen. 11. Gerlefej! 12. Tromf. 13. A 
hátához. 18. E rre  a helyre jelet vés. 20. 
A  második szakasz második sora. 21. Vi- 
gadozik. 23. Halászok vágják télen a jé 
gen. 25. Börtönbe csukás. 26. Falusi 
apó. 27. Eszkimó jégkunyhó. 28. Támo
gatás. 30. Földet forgat. 31. A „szőke” fo
lyó p a rtja iná l levő. 33. Lombos növény. 
35. P á ra tlan  kráter! 37. G yanúsítás. 40. 
Tejtermék. 42. Földre teper. 44. Szintén. 
46. Fó'ütó'ér. 48. Távoli előd. 50. P á ra tla 
nul küzdő! 52. Kettőzve: m agyar város. 
55. Számítógépes betűtípus. 56. Ameri
kai filmszínész (Nick). 58. M agyar szí
nész (András). 60. Köröndi költő, festő. 
61. Döntést hoz a bíró. 63. ... of Base, 
svéd együttes. 65. Indulatszó. 66. Szem
telen rovar. 67. Női becenév. 69. Sport, 
röviden. 71. Bosszús szócska. 72. Sál két 
vége!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 23. számában közölt Kószálok a tiszta' 
havon című rejtvény megfejtése: Kék csillagos éj ra
gyogón / sok ezer mécslánggal izén.
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