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L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R  

M i k o r  a z  a n g y a l  

k a m e r á j a
A vándor vánszorgása mellett 
valamit végig nézni kellett, 
szüntelenül sütöttek szembe 
késhegy, robbanás, naplemente.
Mikor a fák kinn összeégnek 
szorosaiban a sötétnek 
s vak éjszakáin át voltnak 
e parázslás süti a holdat.
Mikor a fák kinn összerogynak 
súlyától sűrű csillagoknak 
s az üveghegyek alatt holnap 
az ezüstbányák beomolnak.
Mikor az angyal kamerája 
bámul egy eszkimó-világra 
s a naplementék visszanéznek, 
míg vége nincsen az egésznek.

Mint Mátyás kamarása tálon, 
mi jégtáblákon, aranylápon, 
fejünk a látványokba fúrva 
araszolunk a lágy azúrba.
Alattunk ég, felettünk mossák 
nagy tengerek s a bizonyosság. 
A vándor vánszorgása mellett 
valamit végig látni kellett.

V Á R I  F Á B IÁ N  L Á S Z L Ó  

K a r á c s o n y i  é n e k
Öt szál gyertya égig érne, 
hajnalonként fellobogna, 
karácsonyra földig égne.
Fenyőfára gyertya kéne.
Három király sírdogálja: 
másvilágra ki megy érte?
Egy zarándok a holdra fagy, 
másik kettőt föld nyeli el. 
Gyermek Jézus, merre vagy ?
Az a gyertya, jaj, de kéne!
Közénk sújt az Isten kardja, 
s fellobog a pásztor vére...
Nehéz a hó, száll az ének.
Mind meghalnak, akik félnek. Leonardo da Vind: Sziklás Madonna (részlet)

K I R Á L Y  L Á S Z L Ó  

Ó  i d ő .  K a r á c s o n y
Tánya Szmimovának 

Ó idő. így kezdődik minden. 
Lecsapja fejünk, a vállunk. 
Sihederek a Rubljov-múzeumban. 
Végső barnában,

harangszó-fényben. 
Emberré? — hófúvássá válunk?

Az érintés idejét vesztette. 
Kaszabolás a lehelet-ünnepen. 
Emlék támad p l  minden este. 
Hitetlen vagy. Leszel?

Nem leszel?
Hová menekülsz, fehérmezőbe

veszve?!
Merre jársz? Arra sem? Erre sem?

Kishitű, félő, lázas istenek 
Botladoznak a porzó hóban.
Glóriás arcok, rimánkodó kezek. 
Könyörgő sóvárság —

minden jól van. 
Esti harang. Meddig? Évezredek! 
Meddig hallható mindez józan?

Tudod: a sarkon.
Mindenség sarkán. 

Ahol nem látnak, akik látnak.
Hol az érintés varázsát vesztette. 
Ahol a gyávák: gyáván-bátrak. 
Végigsüvít rajtunk az orkán,
S nem tűnik előlünk

az ő  Csillagos Teste.

Ó idő. Fel. Le. Reggel. És este.

•  FALINAPTÁR
• Az egyház jövője —  

a jövő egyháza
•  Huszezeregy éjszaka...
•  De vino, avagy a' Borról 

való jeles beszéd
• SERÉNY MÚMIA
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HELIKON

PÁTKAI RÓBERT

Az egyház jövője — a jövő egyháza
nem azonosultak a régi rend
szerrel. A kom m unista rend
szerben  a keresz ténység  a 
templom és az otthon négy fala 
közé szorult, s az ifjúság nevelé
sében alig versenyezhetett a val
lásellenes környezet kényszerű, s 
a közösségi életet a maga egészé
ben igénybevevő befolyásával, 
így a fiatalság akarva-akaradá
nul a materialista ideológiában, 
ill. a reálisan létező szocializmus 
nihilista és behódolásra, ill. a tu
dathasadásig menő képmutatás
ra kényszerítő és ezáltal lélek
romboló légkörében nőtt fel. A 
sok más seb mellett, amelyet az 
egyházak ebben az időszakban 
elszenvedtek, ez minden bizony
nyal a legsúlyosabb és legtartó
sabb kár, amely valószínűleg 
csak hosszú távon gyógyítható. 
Az okozott kár azért is felmérhe- 
teüen, mert a vallási közömbös

ma. A nagyvárosokban egyre 
több a megkereszteletlen gyer
mek. A szülők egyre kevesebb 
gyermeknek egyre kevesebb időt 
szentelhetnek. A házasságon kí
vüli életközösségek egyre terjed
nek  és jog ilag  lassan  a 
házassággal egyenrangúvá vál
nak.

A kereszténység mai helyze
tének e nyugtalanító és talán túl
zottnak is látszó, negatív — na
gyon vázlatos — mérlege min
denképpen arra figyelm eztet 
bennünket, hogy valahol utat té
vesztettünk. Az ember öntelt és 
gőgös lett. Valamikor elhomályo
sult az istenképe, és végtelen ön
elégültségében elfelejtette te- 
remtményi mivoltát. És mégis 
úgy látszik, hogy ez a korszellem 
lassan túléli önmagát. Sok jel arra 
mutat, hogy korforduló tanúi va
gyunk. A társa dalomban sok jelét

Ha az egyház és benne a ke
reszténység jövőképéről kívá
nunk szólni, látnunk kell, hogy 
sokféle megközelítés lehetséges. 
M indenki egyfajta szem léleti 
meghatározottsággal él, amelyet 
háttér, környezet, szemléletmód, 
filozófia, vallási kötöttség hatá
rozhat meg.

Erre az egyik kedvenc szem
léltető képem egy régi budapesti 
anekdota, miszerint valamikor a 
százafordulón, az előzőn, egy ko
ranyári hajnalon három tekinté
lyes öregúr sétál a Kiskörúton 
egy kiadós kártyacsata után: 
Mikszáth Kálmán író, Benczúr 
Gyula festő és Hőgyes Endre pro
fesszor, aki nemcsak a Pasteur In
tézetnek volt a vezetője, hanem a 
magyar kórbonctan jelentős alak
ja. Egy csinos ifjú hölggyel talál
koznak; a három öregúr három
féleképpen reagál. Mikszáthnak 
ennyi a megjegyzése, hogy: ’Tyű
ha!" Benczúr felsóhajt, hogy: "mi
csoda arányok!", és Hőgyes meg
á llap ítja , hogy: "és m icsoda 
csontrendszer!"

Nos, mik a jelenkori conditio 
Christiana alapvető m eghatáro
zói? Nyilvánvaló, hogy a főtémá
ból kell kiindulni, az egyház s 
benne a kereszténység jövőjéből. 
A téma reménységet sugall, és a 
reménység keresztény emberhez 
illő, hiszen ez a keresztény eré
nyek egyike, eszkatalógikus táv
lattal. De ahhoz talán nem kell 
prófétának lenni, hogy felismer
jünk a mai társadalomban és az 
egyházban bizonyos általános 
fejlődési tendenciákat, amelyek
ből extrapoláció segítségével kö
vetkeztetéseket vonhatunk le a 
jövőre nézve. (...)

Ha tehát a kereszténységről 
m in t ku ltúrtényezőrő l beszé
lünk, akkor mindig tudatában 
kell lennünk annak, hogy plura
lisztikus társadalomban élünk, 
amelyben éppen keresztény mi
voltunkból kifolyólag is, el kell 
ismernünk mindenkinek azt a jo
gát, hogy saját módja szerint él
jen és boldoguljon. A mai plu
ralisztikus, az emberi jogokra és 
a jogállamiságra épült demokrá
ciák politikai és jogi alapját a köz- 
megegyezésen alapuló alapvető 
magatartási normák képezik. Ezek 
nélkül emberi együttélés tartósan 
nem képzelhető e l Századunk vé
gére sok minden megváltozott, és 
ma aggodalommal kell megállapí
tanunk, hogy az említett társadalmi 
konszenzus lassan lemorzsolódik, 
és az általánosan elismert normák 
területe egyre zsugorodik.

(...) Negyven évnyi materia
lista ideológia és a kommunista 
gyakorlat mély sebeket ejtett még 
azok lelkében is, akik egyáltalán

ség térhódításával egyidejűleg 
elcsökevényesedett a keresztény 
spiritualitás.

Röviden érintem azt, hogy 
Közép- és Kelet-Európa egyes or
szágaiban — és ez minket ma
gyaroka t m agyar h á tte rü n k  
szempontjából érint — ezen felül 
újra felütötte fejét a sovinizmus 
és a szélsőséges nacionalizmus, 
amely kirekeszti mindazokat a 
közösségből, akik nem tartoznak 
a többségi nem zet testéhez. 
Hangsúlyozni szeretném azon
ban, hogy itt nem a természetes 
nemzeti érzésről és hazafiságról 
van szó, amely minden nép jogos 
önbecsüléséből fakad, hanem a 
nacionalizmus elfajult és szélső
séges formáiról.

(...) Soha nem volt Európában 
a válások száma oly magas, mint

látjuk annak, hogy az emberek 
megelégelték a szekularizált vi
lág és az emberközpontú világ
nézet túlhajtásait. A korszellem 
nem képes az emberekben élő bi
zonytalanságot és félelemérzetet 
eloszlatni. Egyre erősödik az em
berekben az érdeklődés a lelki 
szükségletek iránt. Egyre több
ször vetődik föl a kérdés az élet 
végső értelméről, s a választ so
kan a különféle szektáknál, a spi- 
ritizmusban vagy más titkos ta
nításban keresik. (...)

A hit elmélyült közvetítése 
ma súlyos felelősséggel jár. A jö
vő kereszténysége nem engedhe
ti meg magának, hogy saját elő- 
udvarában megrekedjen. Csak az 
elmélyült hit ragadhatja meg a 
mai embert a maga identitási és 
egzisztenciális szükséghelyzeté

ben. A lelkészek és az egyházi 
vezetők teológiai és önnevelése, 
továbbképzése elengedhetetlen, 
mert nem szabad megengedni, 
hogy az egyházi vezetők korunk 
szellemi szegénylegényei legye
nek. A helyes nevelésen múlik 
majd elsősorban, hogy lesz-e a 
jövőben kereszténység, keresz
tény értelmiség és elegendő, ma
gas szintű egyházi hivatás is. (...)

Az evangélium igazi tartalma 
ez: Isten a másik emberben teste
sül meg, mindekelőtt a par excel
lence másikban, Jézus Krisztus
ban, s azután mindenkiben, aki
vel kockázatos életünk során ta
lálkozunk félúton Jerikó és Jeru
zsálem között. Miként Luther 
mondotta: absonditus sub contra
rio. Ugyanazt Bonhoeffer így fe
jezte ki: "Nincs Isten embertárs 
nélkül és embertárs sincs Isten 
nélkül."

Az irgalm as szam aritánus 
példázatába rejtett szeretet-üze- 
net és tartalom jelöli azt, amit az 
egyház mint történelmi jelenség 
jelent az em beriség életében. 
Messzire vezetne annak taglalá
sa, mivé tették a történelem for- 
máló erői az egy egyházat. O- 
szintén szembe kell nézni azzal a 
ténnyel, hogy a kereszténység 
szétszakadt ágai, felekezetei is 
mind az őskeresztény forráshoz 
való hűségükre hivatkoznak. A 
Krisztus iránti hűségre hivatko
zott a történelem folyamán létre
jött valamennyi nagy szakadás.

Nos, Bloch németországi zsi
dó filozófus kifejezésével élve, 
milyen "éber álmaink" vannak a ^  
jövő egyházával kapcsolatban? 
Lényeges történelmi változást je
lent az egyház életében a tény, 
hogy a XX. században a többségi 
népegyház helyzete  teljesen 
megválvozott. Helyébe a kisebb
ségi vagy szórványegyház lép. A 
60-as években Karl Rahner, a szá
zad egyik legmarkánsabb rk. teo
lógusa két alapvető m egálla
pítást tett: a jövő kereszténysége 
vagy misztiíais lesz, vagy sem
milyen. Nyugat kereszténységét 
nem csak az ateista ideológiák tá
madták meg, hanem a szekulari
záció folyamata is, am dy fdes- 
legessé tette a szokáskereszté
nyeket és utat nyitott a hitvalló 
keresztények számára. (...)

A tekintélyi egyház típusa he
lyébe a mi társadalmunkban új 
típusú egyházegység lép majd, 
mert a mai társadalomban, ame
lyet tömeg-társadalomnak ne
vezhetünk, az emberek keresik 
az ember-társat, a fdebarátot, a 
bürokratikus gépezet helyett a 
személyes közösség megtapasz
talását.

(A Koinonia evangélikus teo
lógiai folyóirat júniusi számában 
megjelent írás rövidített változa
ta) >
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Á llj meg, te, óra és dőlj össze, naptár, 
te rothadó gondoktól régi magtár.

K o s z to lá n y i D e z ső

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

Boldizsár

7 HÉTFŐ Attila, Etele
8 KEDD Szörény, Artúr
9 SZERDA Marcell
10 CSÜTÖRTÖK Melánia, Vilmos
11 PÉNTEK Ágota, Baltazár
12 SZOMBAT Ernő
13 VASÁRNAP Veronika

14 HÉTFŐ Bódog
15 KEDD Loránd, Aurél
16 SZERDA Gusztáv
17 CSÜTÖRTÖK Antal, Antónia
18 PÉNTEK Piroska
19 SZOMBAT Sára
20 VASÁRNAP Sebestyén

21 HÉTFŐ Ágnes
22 KEDD Vince, Alfonz
23 SZERDA Zelma, Artúr
24 CSÜTÖRTÖK Erik, Márton
25 PÉNTEK Pál, Saul
26 SZOMBAT Vanda, Paula
27 VASÁRNAP Angelika, Zsolt

28 HÉTFŐ Károly, Manassé
29 KEDD Adél, Emőke
30 SZERDA Noémi, Gellért
31 CSÜTÖRTÖK Marcella

ßFEBRUAR
1 PÉNTEK Ignác, Efraim
2 SZOMBAT Karolina* Apc
3 VASÁRNAP Balázs, Nimrc

4 HÉlhO R áheljanka
5 KEDD Ágota, Richái
6 SZERDA Dorottya, Dói
7 CSÜTÖRTÖK Tódor, Rómei
8 PÉNTEK Aranka
9 SZOMBAT Apollónia, Abi
10 VASÁRNAP Elvira

11 HÉTFŐ Dezső, Adolf
12 KEDD Lídia, Lilla, Lí
13 SZERDA Ella, Fruzsin
14 CSÜTÖRTÖK Bálint
15 PÉNTEK Levente, Kol<
16 SZOMBAT Julianna, Csi]
17 VASÁRNAP Almos, Doná

18 HÉTFŐ Konrád, Ellái
19 KEDD Zsuzsanna
20 SZERDA Aladár, Zelir
21 CSÜTÖRTÖK Eleonóra
22 PÉNTEK Gerzson
23 SZOMBAT Szemere, Alf
24 VASÁRNAP Mátyás

25 HÉTFŐ Géza
26 KEDD Dénes, Edin;
27 SZERDA Ákos
28 CSÜTÖRTÖK Elemér

ßJULIUS
1 HÉTFŐ Annamária
2 KEDD Ottó
3 SZERDA Kornél, Soma
4 CSÜTÖRTÖK Berta
5 PÉNTEK Emese, Sarolta
6 SZOMBAT Melitta
7 VASÁRNAP Donát

8 HÉTFŐ Teréz, Ellák
9 KEDD Ruth, Vera
10 SZERDA Amália, Melina
11 CSÜTÖRTÖK Lilla, Nóra
12 PÉNTEK Izabella
13 SZOMBAT Jenő
14 VASÁRNAP Örs, Ulrik

15 HÉTFŐ Henrik, Leonóra
16 KEDD Enikő, Ruth
17 SZERDA Elek
18 CSÜTÖRTÖK Frigyes, Cecília
19 PÉNTEK Emília, Alfréd
20 SZOMBAT ülés, Éliás
21 VASÁRNAP Dániel, Helén

22 HÉTFŐ Magda
23 KEDD Lenke
24 SZERDA Kinga
25 CSÜTÖRTÖK Jákob
2 6 PÉNTEK Anna, Panna
27 SZOMBAT Olga, Györk
28 VASÁRNAP Szabolcs, Ince

29 HÉTFŐ Márta, Bea
30 KEDD Judit, Jutta
31 SZERDA Oszkár, Heléna

AUGUSZTUS
1 CSÜTÖRTÖK Péter, Boglárka
2 PÉNTEK Lehel
3 SZOMBAT Hermina
4 VASÁRNAP Domokos

5 HÉTFŐ Zita, Krisztina
6 KEDD Berta
7 SZERDA Ibolya, Arabella
8 CSÜTÖRTÖK László, Gusztáv
9 PÉNTEK Ernőd, Loránd
10 SZOMBAT Lőrinc, Bianka
11 VASÁRNAP Tibor, Zsuzsa

12 HÉTFŐ Klára
13 KEDD Csongor
14 SZERDA Özséb, Marcell
15 CSÜTÖRTÖK Mária
16 PÉNTEK Ábrahám, Bea
17 SZOMBAT Anasztáz
18 VASÁRNAP Ilona

19 HÉTFŐ Huba
20 KEDD István
21 SZERDA Sámuel, Hajna
22 CSÜTÖRTÖK Menyhért
23 PÉNTEK Szidónia, Farkas
24 SZOMBAT Bertalan, Bartal
25 VASÁRNAP Lajos

26 HÉTFŐ Endre, Rita
27 KEDD Gergely, Kincső
28 SZERDA Ágoston, Mózes
29 CSÜTÖRTÖK Emesztina, János
30 PÉNTEK Rózsa, Róza
31 SZOMBAT Erika, Bella

SZEPTEMBER
1 VASÁRNAP Egyed, Egon

2 HÉTFŐ Rebeka, Teodóra
3 KEDD Hilda, Szende
4 SZERDA Rozália
5 CSÜTÖRTÖK Viktor, Alpár
6 FENTEK Zakariás, Ida
7 SZOMBAT Regina, Ivor
8 VASÁRNAP Mária, Adrienn

9 HÉTFŐ Ádám
10 KEDD Ákos, Hunor
11 SZERDA Jácint
12 CSÜTÖRTÖK Mária, Ibolya
13 PÉNTEK Ludovika
14 SZOMBAT Szeréna
15 VASÁRNAP Enikő, Kató

16 HÉTFŐ Edit
17 KEDD Ludmilla, Zsófia
18 SZERDA Titusz, Diána
19 CSÜTÖRTÖK Hajnalka, Vilma
20PENTEK Frida, Melinda
21 SZOMBAT Máté, Ilka
22 VASÁRNAP Móric, Mór

23 HÉTFŐ Etelka, Tekla
24 KEDD Gellért
25 SZERDA Adorján, Kende
26 CSÜTÖRTÖK Jusztina
27 PÉNTEK Albert, Damján
28 SZOMBAT Vencel
29 VASÁRNAP Mihály

30 HÉTFŐ Jeromos

OKTOBER
1 KEDD Malvin
2 SZERDA Petra
3 CSÜTÖRTÖK Helga, Jozi
4 PÉNTEK Ferenc
5 SZOMBAT Aurélia, A
6 VASÁRNAP Brúnó, Kai

7 HÉTFŐ Amália
8 KEDD Etelka, Git
9 SZERDA Dénes
10 CSÜTÖRTÖK Gedeon
11 PÉNTEK Gyöngyi
12 SZOMBAT Miksa
13 VASÁRNAP Kálmán, E

14 HÉTFŐ Lívia, Bea
15 KEDD Terézia
16 SZERDA Gál, Auré
17 CSÜTÖRTÖK Hedvig
18 PÉNTEK Lukács
19 SZOMBAT Nándor
20 VASÁRNAP Irén

21 HÉTFŐ Orsolya,r
22 KEDD Túda, Élői
23 SZERDA Gyöngyvi
24 CSÜTÖRTÖK Salamon,]
25 PÉNTEK Blanka
26 SZOMBAT Demeter
27 VASÁRNAP Szabina

28 HÉTFŐ Simon, !a
29 KEDD Melinda,!
30 SZERDA Kolos
31 CSÜTÖRTÖK Farkas, Z



HELIKON

De v i n o
a' Borról és a' véle való élésről szóló jeles beszéd
"Kétes idő félelme miatt

el-kezdeni nem kell 
A  Bor-szüretelést: sőt Ti,

kiket illet az al Rend' 
Kormányzása, sok ostor-pénzt

hirdessetek arra, 
A  ki hamarjában savanyán

le-szedendi gerezdit."
Baróti Szabó Dávid: 

Szüret (1794) 
"Mindazoknak utánna, hogy 

eléggé böltsnek tartani magamat 
szándékomban soha sem vala, ez' 
végett peniglen pallérozottságok- 
ban kiváltságos elmék írásit és ta- 
nátsit tanulmányozva; azok 
meg-idézéséhez való folyamodá
som ügyében apellálni bátorkodók."

ízleljük hát eleink használta 
édes anyanyelvűnk archaikus 
szépségeit, úgy, ahogy az a jó borral 
is teendő, hiszen a borról leszen szó 
a következőkben, éspedig régebbi 
írások alapján.

Milyen hát a jó bor? — ez lenne a 
legelső kérdés. Erre válaszolni elég
gé egyszerű, mivel ez sok okos em
bert foglalkoztatva eddigelé, a latin 
Habet colorem, odorem et saporem — 
tehát "legyen színe, illata és zamata" 
szavakkal jut szabatos kifejezésre.

In vino veritas, in vino feritas — 
hangzik a további bölcselet, tehát 
benne vagyon az igazság és... vad
ság (ill. szilajság) is — és kevesen 
lehetnek, kik ezt nem tapasztalták, 
nem látták vagy nem hallották vol- 

* na. Ahhoz, hogy a jó borban rejtőző 
igazságig eljuthassunk, megfelelő 
társaságban "meg kell a bort beszél
ni" — szóval nem abból áll a véle 
való élés, hogy magunkba öntenénk. 
Nem, ezt másképpen cselekszi a 
bor értője és szeretője. Legelőször is 
időt kell erre szakítani, ez lenne a 
legfontosabb. Társak nélkül ugyan 
lehet bort inni, de nagy kár: a bo
rért. Bármikor pedig véle élned u- 
gyancsak nem rendjén való dolog. 
Ezek lennének hát regulái a borral 
való élésnek.

"A bor jeles ital, ha mértékletes
sen élünk azzal: a' meg-gyengült 
természetet meg-éleszti, a' gyo- 
mort erősíti, a' természeti szint 
öregbiti, az emésztést segíti, a' táp
lálást minden részekkel közli, a' 
szivet vidámittya, és az éltető lelke
ket tsuda-képpen újittya.

Régiek a' bort öregek tejének 
nevezték; most mind-azon-által ta
pasztaljuk, hogy, ha bővebben isz
nak abból, gyermekké lésznek.

Semmi olly sok nyomorúságo
kat nem okoz, mint a' mértéktele
nül ivott bor. Böltsesség a' szá
razban lakozik, nem a' motsárok- 
ban és tótsákban. (...)"

"A Zidó Rabbinnusok rebesge
tik, hogy midőn Nóé a' szőlő- 
vesszőt plántálta, vévé vérét a' 
bagolynak, majomnak, és orosz
lánynak, és a' szőlővessző gyökerét 
meg-öntözé: s innét lenni mondják,

hogy, ha az emberek borossak, má
sok a' baglyokat követik, egész éj
szakákon vigyázván, mohon evén, 
rágván; mások a' majom nevetsé-
Í;es bolondságit, mások az orosz- 
ány fenevadságát" — így olvasni 

ezt Horvát Jósét könyvéből (Nagy- 
Szombatban, Anno 1764).

30 év múlva írja Baróti Szabó 
Dávid, 1794-ben Kassán a követke
zőket:

"Pintze. Melly tsendesség van, s 
'borzasztó félelem itten! Függ a' bol
tozat, elterjed tt mennyezetre hajolva: 
Nintsen benne világ; ászkonn el
nyújtva hevernek Torkiglan teli-töltt 
Hordók, mellyekre tsomóra-vertt 
Szúnyog törekedve nyomul; (...)

A' Pintzék a' föld' mélyebb üre
gébe rakattnak, mellybe sem a' vad 
téli derek, sem az Égi kutyának For
rósága1, sem a' levegő' zörgése nem 
hat bé: Mert morgó dörgésektől ha 
remegnek az hordók; Képébenn, 
nagy ijedtté miatt meg változik a' 
bor, és azután nem lessz mód meg- 
téritteni színét (...)

A' Pintzéknek Ékességei Német 
— Országbann. A' Német Nemzet 
főképpen tiszteli Bacchust2: Né-

rög-Ország-is fenn-tartya Lyénus 
régi nevét Az Olasz-levegő, gyen
gét hoz, erősset a' Spanyol Eg; a' 
Német bor sok időkig el-álló; És, ha 
meg-ette magát, jelesebb asztalnak 
is izt ád."

Baróti Szabó leírja a bor hatásit 
is. íme:

"A Bornak ditsérete. Más, ha-ta- 
lán kedvelli, betses fű-szerrel itassa 
Hordóját: Szőllő-tőről-jött tiszta 
borokkal tarts te: tsináltt, tetsző; 
természeti bor pedig használ gyen
gült gyomroknak; testből nyava
lyákat el indít; Álnokságot el-űz; 
bús gondot messze tilalmaz; el
vesz hazugságot nyelvről; a szív
nek homállyit El-széllyeszti; s 
miként bé-lát a' tiszta folyókba; Fel- 
szabadítt szemet a' titkok fenekére 
le-nézni. A' Szerelem sem nyúl biz- 
tosb eszközhöz, hogy azt, ki Gyúla- 
doz ő tüzitől, örökös rabságra 
vezesse.

Főképpen' a' ki nevendék vagy, 
borivásra ne szokjál; (...)"

Excessus in Baccho et Vénére — 
elegáns leírással illették a század- 
fordulón orvosok és jogászok azo
kat, kiket a köznép "iszákos és 
kurafi"-nak mondott; hogy tudhas
suk, miről is beszélünk.

"A' Részegségről. A' Borban; 
annak tehetős szesze minden erek
re Maszlagosan, 's vadmódra ro
han, fel-alára kalandoz, S mindent 
öszve-kever, ki-szabott törvényeit 
el-hagyván.

melly helyt márvány-kőből készül
tének ennél a' Pintzék,' s aranyos 
poharak kínálnak ivókat: A' festett 
Vendég-házak, palotákhoz hason
lók, és már messzéről tsalogattyák 
fénnyek az utast. (...)

Hasznos tudni, minő helység
ről szőröd-el a' bort A' Miskóltzi, 
meszes; tüzes a' Szekszárdi; ja- 
vittya a' Budait kotsizás: a 'Som
ja i ,  s' Ménesi, Grófok' Táblájokra 
megyen: tsipősbet hoz Hétze, Sze- 
rednye kelíemetest: Burgundiáit 
képezni Visonta Fő-képpen tud: 
Egert ditsérik az asztalok. Hogyha 
Országunk' bóldog keblét vizsgá
lom, ezekhez Még nagy lajstromokat 
tóldhatnék: itt-is, amott-is Szemlélek 
sok gazdag hegyet de Tokajnak adó
dott a' Koszorú/ s, szóljunk igazat, 
nints mássa Világon.

Sok-félével aján j a  magát a' 
Frantzia föld-is: Mind eddig Gö

És mikor helytenelül, 's hebe
hurgyán nyargal erekben, és az 
agyat rend-' s mód nélkül zak- 
lattya, 's tsalárdos képzéssel játszo- 
dozván, botlásra visz elmét Végre 
rövid meg-dőrülést ken Ivójihoz, és 
a 'Részegedett testben tsufos moz
gásokat inditt (...)

Bajra megyen még a' szabadosb 
akarattal—is a' bor,' s a' fedezett 
indulatokat meg-fosz j a  palásttól: 
Mert (mellyel dagad a' buzdultt 
sár) ember haragtól meg-győzettet- 
vén, tsak hamar szitkoknak ereszti 
rossz nyelvét, fegyverre kezét ha- 
ki furtsa dolgokról, józan létében, 
szeret elmélkedni. (...)

A' gyültt vér az erekbe nagyobb 
rohanással ütődik; Vetni pedig nem 
tud már ellen gátot az elme: mint 
mikor a' dagadott tenger buzog; ot
tan el-áll a' Kormányos, 's Evező... 

...te ha jól-öntessz garatodra; ha

kettőt látsz már, 's vélled az ház 
fel-kezd fordúlni; sietve (Míg a' 
bor' szesze tsillapodik; míg józan 
eszedre még nem térsz) takarodj 
szem előli, és rejtek es helyben nyú- 
godggyál. De felette nagyon meg- 
adanaod az árrát Minthogy egéssz 
tested lankadni fog álom utánn-is."

így hát a bekövetkezett bajok 
kisebbítésére való tanátsok.

Szó esik még a megrontott bor
ról3 is: "Tudni ha kívánod, van-e víz 
a' borhoz adattva? Eztet olajjal- 
kennt nád-szál ki-jelenti, ha benne 
nyirkosodik; 's tavi sás, a' mely po
harakba merülvén, nem szí mást 
víznél: oltatlan mésszel-is élhetsz; 
Melly, ha meg-hintődik vízzel, kész 
égni leg-ottan."

***
Persze, nem lenne helyénvaló, 

ha nem emlékeznénk meg a jó mi
nőségű borokkal való mértékletes 
élés tudományosan bizonyított 
hasznosságáról. Szokás itt beszélni 
az ún. francia paradoxonról is, azon 
tapasztalatról, hogy éppen Francia- 
országnak azon bortermelő vidéke
in, ahol a bor mindennap az asz
talra kerül, nem hogy nem gyako
ribbak azon betegségek, amelyeket 
eddigelé una voce és pausál minden 
ital egyenes következményének 
mondottak, hanem — s erre akar 
utalni a paradoxon szó —, igenis, ki
sebb gyakorisággal tapasztelni szí
vinfarktust és... korai szellemi 
leromlást.

Kezdetben úgy gondolták, 
hogy spéd a vörös bornak lennének 
ilyen "mellékes" hatásai — ami a 
bordeaux-i különben is jó hírnevét 
csak tovább növelte. Ma azonban 
úgy mondják, hogy a fehér borok 
sincsenek hiányában a hasonló tu
lajdonságoknak. Mindezeken túl, 
ide kívánkozik, hogy a jó bort rit
kábban fogyasztjuk gyógyszer
ként, mint inkább lukullikus igé
nyeink kielégítésére.

* * *

A jó bor szeretője tudja, hogy 
milyen ételhez milyen bor dukál. 
Erről itt szó ugyan nem esett, sem 
arról, hogy iobb borok egyik-má- 
sikféle sajttal egymás ízét oly mér
tékben képesek kiegészíteni, illetve 
befolyásolni, aminek eredménye
képpen egyébként rejtve maradó, 
kitűnő ízek észlelésében lesz ré
szünk. Ezt nevezik a bor kultúrájá
nak (is).

Ennyit a jó borról. A jó ételről 
pedig annyit, hogy minden jó étel
hez létezik egy ahhoz legjobban ta
láló bor is. Azok az ételek pedig, 
amelyekhez sehogy sem talál egy 
bor, általában a nyugati kultúrkö
rön kívüli konyha termékei.

Az "Égi kutya" azon csillagkép, 
melyen Földünk áthaladva a földla
kók annak "Forróságát” kánikulának 
nevezzük, a latin ”canis"=kutya szó
ból; (a Kutya csillagkép és a kánikula) 
(SzK).

2 Bacchus' neve által a' bor értődik 
(Baróti Szabó lábjegyzete)

3 Villon sem volt engedékeny 
azokkal szemben, kik a bort vízzel hí
gították.

Dr. SZŐCS KÁROLY
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SZŐCS ISTVÁN 
ALEXANDER BRODY:

Húszezeregy éjszaka 
Álmok és mesék a valóságból

-------------------H E L IK O N ----------------------------------------

"A negyvenöt füzet nagy többsége, 
m elybe tizenhárom éves korom óta írom  
gondolataim at, és azt, amit élvezettel ol
vastam, bőrkötéses jegyzetfüzet, csillagot 
átugró bölénnyel a címlapon. Sok éve bá
m ulok erre a m agányos, súlyos léptű, ki
halóban lévő állatra. Csodálattal nézem, 
ahogy a csillagot könnyedén átugorja..."

"Ezt a kötetet nem  kell folyamatosan  
olvasni. Belekezdhet az ember akár az 
utolsó oldalon, és előre haladva csipeget
het, vagy a közepén üti fel, majd az elejét 
olvassa... H iszen  ez afféle napló. Több 
m int ötvenöt éve irom..." Ebből feltételez
hető, hogy A.B. kb. 1932—33-ban született 
(rec.)...

"Mások aforizmái és a sajátjaim, leve
lek és versek, útleírások és műfordítások, 
történelem  és történetek: vidám  percek és 
elgondolkodtatóak. Nincs benne politika 
és harag, gyűlölet vagy tetszelgés.”

*
Ki itt belépsz, te nyájas olvasó, 
és nem tudod még, hogy mit olvasó', 
mi vár e két kis fül között terád, 
míg iszod kávéd, kólád vagy teád

Beckenbauertól Winston Churchillig 
több száz nagy ember együtt szörcsöl itt, 
és középen, kit körbe ér a bál, 
a vendéglátó, Bródy Sándor áll, 
kezében böhöm, barna, bölcs szivar, 
beszélget híres cimboráival, 
minden vendéggel egy-két szót ha vált, 
érintenek gyerekkort és halált...

*
egy meghitt kisvendéglő még ez itt, 
hol Swift és Krúdy együtt étkezik...

(és ez, mit rája firkantok föl én?
csak egy szamárfül egy bölény fülén)... Varró 

Dániel
♦

Szóval Bródy Sándor unokája —  "Ale
xander Brody a princetoni egyetem  diplo
mata szakán végzett. Több mint negyven  
év ig  dolgozott a Stb & stb cégnél, ahol 
kifutófiúként kezdte, és elnök lett. Ké
sőbb, ugyanezt a pozíciót töltötte be az 
Ezaz & Azaz vállalatnál" (de csak valószí
nű leg az utóbbit). "A reklám-világszövet
ségnek volt elnöke. A z ő  vezetése alatt lett 
a szövetség  tagja Magyarország, Kína és a 
Szovjetunió."

(Képzelhetjük, m ilyen jó reklámot csi
náltak —  egym ásnak, rec.)

*
Sajnos, hogy Bródy Sándort, a nagya

pát — akiről a pesti Sándor utcát nevezték  
el, ahol is a Magy.Rád. székháza működik  
— a maibb olvasóknak már szintén be kell 
m utatnunk, m ivel a Dadát a kolozsvári 
m agyar színház olyan régen játszotta, 
hogy m ég a címszerepben felléptethették 
Török Katalint, és joggal kapott szép kriti

kát szegény néhai Oláh Tibortól; és m ég  
régebben játszották Temesváron a Medi
kust; félelmetesen jó volt benne pl. Balogh 
Éva és Fábián Sándor, valahogy m ég az is 
rájuk volt írva, hogy mindketten halálnak 
halálával halnak majd m eg szörnyen elha
gyatottan, Taub János akkoriban m ég kez
dő nagy rendező és igazgató volt; és már 
az ősm ondák ködébe vész az a marosvá
sárhelyi Tanítónő előadás, am ely száznál 
több előadást ért m eg "töretlen színvona
lon" egy tündéri kis vásárhelyi színésznő, 
Erdős Irma varázserejének következté
ben, aki majd sajnálatos m ódon eltűnt 
Észak kavargó jeges ködfelhői és intrikái 
között —  szóval nem  tudni miért, Bródy 
neve nem  vonzza a mai rendezőket, de ezt 
sze r e n c sé jé n e k  te k in th e ti, ki tu d ja , 
m ennyi Frevel-ségre adna alkalmat. H o
lott.

Bródy Sándor (1863— 1924) "az első  
magyar naturalistát ünnepelte néha ön
magában —  kajánkod ott vele Szerb Antal 
— , aki végre úgy írja m eg a dolgokat 
ahogy vannak... Prózájának alapja a Jókai- 
nyelv... De ugyanakkor ő volt az első, aki 
prózájába beengedte az akkortájt születő 
pesti nyelvjárás sajátos fordulatait, sőt 
szavait, pongyolaságát és nagyvárosias 
kifejező teljességét... Követői nem  annyira 
az irodalomban, mint inkább az újságírás
ban foglalnak helyet, a baloldali újságíró- 
stílus kialakulására döntő hatással volt. 
D e legfontosabb hatása irodalmon kívüli: 
a pesti ember típusjegyeinek tudatosítá
sában, a pesti humor és pesti gonoszság  
kialakításában nagy szerepet játszott."

Az unoka mindenesetre a pesti go
noszságot, kajánságot, rosszm ájúságot 
nem  örökölte; ennek ellenére a humorér
zéke mégis a múlt század elejéhez méltó
an befogadó. És az ellentmondások iránti 
szerelme is.

Amikor találomra először kinyitottam  
a könyvet, Brodynak ezt a merengését ol
vastam:

Baj, hogy az ember öreg. Még nagyobb baj, 
hogy nem fiatal... Az előző oldalon pedig: 
A mindörökké az idő álmatlansága. S efölött 
a naplóíró fordításában egy Leopardi: 

Mindig szerettem ezt az elhagyott dombot, 
és a sövényt, mely takarja szememtől 
a távoli horizontot.
De, ahogy itt ülök és bámulok, képzeletem

előtt

végnélküli terek nyílnak, földöntúli csönd, 
és mélységes nyugalom, mely szívemet 
szinte megriasztja.
Most hallom a szél zörrenését az ágakon, 
és összevetem a végtelen csöndet 
ennek hangjával: örökkévalóság az enyém, 
az elmúlt idők és ami korunk minden zajával. 
Gondolatom a végtelenbe merül és eláraszt. 
Ilyen tengerbe olyan édes elmerülni.
Persze, mert Bródy időnként a H aw a

ii-szigeteken is él; tulajdonképpen odava
lósi is. Ezért jegyezheti Leopardi végére: 
"Sem a lebegő fehér felhők, sem  a tovasu
hanó kék hullám ok nem  fárasztják hosszú  
útján a végtelent."

Recenzens a sirályokat csak a Kissza- 
m os fölött, a patkányokat a Malomárok
ban szokta nézni, s a dübörgés, amit köz
ben hall, nem  a szélé. De ez nem  is baj, 
mert fél a csendtől, "mely szívem et szinte 
megriasztja."

Azóta, hogy gimnazista koromban egy  
francia órán ezt a Pascal-sort kellett lefordí
tanom: La silence étem elle des espaces in- 
finis... Kapásból fordítottam A végtelen tér 
örök csendje rémít... N em  látod, hogy valami 
többes számban kellene, kérdezte a tanár. 
N em  láttam be, a végtelenségnek nincs töb
bes száma. Egy per végtelen, az zéró.

♦
A z aforizmákkal úgy  van az ember, 

mint a gyászzenével; m egrendültén hall
gatja; koncerten. De sohasem  szólal m eg, 
amikor az ember éppen fullad a vízbe, 
amikor bombáznak, amikor egy hozzátar
tozóm  haldoklik, amikor m egérkezik egy  
gyászhír. Az ember olvassa az aforizmá
kat és a lelke hízik tőle. Á m  amikor vitába 
keveredik vagy kifogy a m ondanivalójá
ból, fontos helyzetben, sohsem  tolaksza
nak az ajkára a bölcs mondások. Vagy ha 
igen, az ember nem  meri kim ondani őket, 
mert attól fél, a szem ébe vágják, "most is 
csak idézni tudsz.”

Pedig az idézni-tudás nem  is kis dolog; 
m ég éles fegyver is lehet, felér az igézni- 
tudással. El lehet pusztítani valakit, ha 
m inden pillanatára rá idézünk egy szelle
mes észrevételt.

Érdekes azonban, Bródy nem  hadako
zásból idéz; figyelm esen követem  a gyűj
temény titkos gondolatmenetét: ki ellen  
m egy ki? M eglepődve tapasztalom, senki 
ellen... csak néha villan fel benne egy-egy  
kis méla káröröm Konfuciusszal cinkos
ságban azok ellen, akik feleslegesen m ász
kálnak a háztetőn. És legelteti a szem ét az 
óceán habjain, de vajon m égsem  volna 
boldog? H iszen ez az aforizmaíró azt írja 
az aforizmáról:

A boldog ember nem ír aforizmát, csak olvas
sa őket és közben mosolyog... Igen, ha hagyják! 
tehetné hozzá a rec És íme, ugyanazon az 
oldalon:

Emlékeztess rá, hogy holnap boldogabbnak 
tűnjek. (Lajos II. bajor király feljegyzése 
egy szolgához)

A boldogság nem más, mint jó egészség és 
rossz emlékezőtehetség. (Albert Schweitzer) 

A férfi kétszer boldog életében: azután, 
hogy megismerte első szerelmét, és azután, 
hogy elhagyta az utolsót. (H.L. Mencken) 

Boldogság: kellemes érzés, amely a mások
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boldogtalanságáról való merengésből is fakad
hat. (Ambrose Bierce)

A recenzensnek be kell vallania, hogy 
sohsem gondolkozott még a boldogság
ról; ez a téma egyáltalán nem foglalkoz
tatta. Ezért egyetlen ponton fölényben ér
zi magát a könyv szerzőjével szemben, aki 
elárulja, hogy:

"Kedvelem az alábbi Zen tanítást, bár 
már eljutottam volna arra a szintre, hogy 
ne csak átérezzem, hanem magaménak is 
vallhassam:

Nekem nem kell sok. Nekem elég egy. Ne- 
kem elég egy sem."

Szóval én mindég erről a szintről in
dultam. Azért nem lettem politikus, de 
vajon nem kellene visszakérnem az isko
lapénzt, sőt az egyházi adót, amiért elhit
tem, elfogadtam és elkövettem: Ne kí
vánd, ami a te felebarátodé?

*
Az előbbiekhez:
Egy filozófus— mondta a hittudós - olyan, 

mint egy vak ember, aki az elsötétített szobá
ban egy nemlétező fekete macskát keres. Ez 
igaz— válaszolta a filozófus —, és ha hittudós 
lenne, megtalálná.

Mert hogy mi is volna vizsgálódásunk 
tárgya:

Ruganyos és könnyed, bizony hogy van izma,
Más írta meg gondolatod, ez az aforizma.
Michel de Montaigne mondta erről a 

legbecsületesebbet:
Másokat idézek, hogy magamat jobban ki 

tudjam fejezni.
"Az okos és a bölcs között csak egy 

különbség van: a humorérzék" — állítja 
Brody és rögtön hozzá is teszi: A  jó humo
rérzék nem nevettet.

Hozzátehetjük mi is: nem is a humor
érzék alkotja a humort. Csak meglátja.

Ha létezik bűn az élet ellen, az talán nem 
abból áll, hogy az ember elkeseredik és lemond 
róla, hanem abból, hogy az életen túlra vágyik, 
és kitér ezen élet kérlelhetetlen nagyszerűsége 
ellen. (Albert Camus)

Ehhez illik a rákövetkező reflexió: A  
rossz jelenléte életünkben nem annyira siral
mas, mint a jó  távolléte. (Vesd egybe: öreg
ség-fiatalság.)

Amit viszont másokban s magamban 
is a legostorozandóbbnak tartottam, tar
tok és tartani fogok, nem a rossz, hanem 
— ajóra való restség!

És visszatérve a boldog emberre:
Végül is könnyű nem írónak lenni. A  leg

több ember nem író, és kevés bajuk származik 
ebből. (Julian Bames)

Ám ezzel szemben Lytton Strachey ezt 
mondta: Majdnem mindig végzetes nem köl
tőnek lenni.

Igen, mert ahogy a régi görögök hitték, 
hogy a lányban lakozik egy isten, ami a 
nászéjszakán visszatér a mennyekbe, úgy 
minden fiatalban lakik egy költő, áld ki
múlik, mikor megírja első alapítványi kér
vényét.

Ezért is jogos volt az öreg Bródy Sándor 
vallomása: "egy igazi úriember nem akkor 
házasodik meg, amikor szerelmes, és különö
sen nem azt veszi el, akibe szerelmes. A zt 
elvéteti mással, ezt követeli a becsület."

A z  írnoka ehhez azt teszi hozzá: Aforiz
mát írni nehéz. Élni még nehezebb. Ugyanis, 
folytatja Paul Valéryvel: A  költészetben 
mindazt, amit mondani kell, szinte lehetetlen 
jól kifejezni. Ami meg az életet illeti: Tes
tünk van, nem vagyunk angyalok, tehát őrült
ség lenne, ha angyalok akarnánk lenni, 
ameddig ezen a földön vagyunk. Ezt pedig 
egy valódi szent mondja neki, Teréz.

Végül, akkor, nehány észrevétel nem
angyal voltunkról:

"Szent Helénái fogságában Napóleon 
ezt mondta Beauteme-nek: Ismerem az em
bereket, és én mondom neked, Jézus Krisztus 
nem volt ember."

Ahol az embert nem utálják elegen, ott 
nincs igazán otthon (Csokits)

"Hibajavítás egy amerikai újságból:
Ahelyett, hogy letartóztattákvolna— ahogy 

azt tegnapi számunkban írtuk —-, mivel felesé
gét lerúgta otthonának lépcsőjén és egy égő pet
róleumlámpát dobott utána, James P. Wellman 
tisztelendő úr négy évvel ezelőtt, nőtlenül halt

meg. (A nem-amerikai szabadelvű sajtó vi
szont már lemond a hibaigazítás-kényszer 
okozta ismétlés öröméről.)

Lola Montez táncosnő és híres kurti
zán néhány tanácsa 1850-ben írt könyvé
ből úriemberek számára:

Tudd meg, hogy a hölgyek jobban szeretik 
a komolytalan embert az ésszerűnél. Ha azt 
akarod, hogy egy nő beléd szeressen, viselkedj 
annyira nevetségesen, amennyire csak tudsz, 
hogy a hölgynél azonnali, diadalmas sikert 
érhess el...

Jó tudni, hogy többé-kevésbé négy dolog 
érdekli a hölgyeket: a papagáj, a pávakakas, a 
majom és a férfi, és amennyire ezt a négyet 
egyesíteni tudod saját személyedben, annyira 
fognak szeretni a nők...

Ha nincs meg benned a kellő játékosság és 
természetes elevenség, hogy ezeknek a szabá
lyoknak előnyeit élvezhesd, akkor kövesd az 
ellenkező utat, legyél olyan barátságtalan és 
durva, amilyen csak lehetsz — tehát ha nem

lehetsz ugráló, ugató kölyökkutya, légy vén 
kutya és morogj.

*
Aki azért nem vétkezik, mert nincs alkalma 

rá, azt a vétek hagyta el, nem őa vétket. (Szent 
Ágoston)

"Erzsébet angol királynő keresztfia, Sir 
John Harrington így nyilatkozott:

Sokkal jobb dolog az életben kettővel több 
asszonyt szeretni, mint eggyel kevesebbet.

Ezt a gondolatot még a szigorú király
nő sem ellenezte."

*
Brody nemcsak irodalmi és bölcselmi 

forrásokból válogat, hanem telve van saját 
felfedezésekkel is, de különösen megra
gadtak azok az aforizmák, amelyeket a 
természet könyvéből másolt ki.

Vannak köztük teljesen abszurdak; 
például, hogy a hím kabócák, akik oly 
csodálatosan zenélnek nyári éjeken át, sü
ketek, s lehet, nem tudják, hogy a nősté
nyeik — szintén süketek!

Olyan tehát az egész, mint egy mai 
irodaim találkozó.

Mások olyanok, hogy minden nevelő 
szándékkal alapított komoly ifjúsági 
egyesület a programjába illesztheti:

A vadlibák csoportosan V-alakban száll
nak. Repülés közben szárny csapásaikkal moz
gásban tartják a levegőt, s annak felhajtó ereje 
segíti a soron következő libát a repülésben. így  
lehetséges, hogy csoportosan 71%-kai hosz- 
szabb utat tesznek meg, mint ha csak egyetlen 
pár liba repülne.

Amikor a vezetőmdliba elfárad, egy másik 
veszi át a helyét az élen.

Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan 
gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben 
biztassák.

Ha egy vadliba megbetegszik, két társa le
száll vele, s addig maradnak, amíg meggyó
gyul vagy elpusztul. A  libák ezután visz- 
szatérnek saját közösségükhöz, hármasban 
vagy már csak ketten. Olykor egy másik közös- 
séggel repülnek tovább, mindaddig, amíg el 
nem érik a sajátjukat. (Réthelyi Miklós)

És föltétlenül ez is hatott rám: "Ne 
szedjél 'ohelo bogyókat, különben eső és 
köd fog elárasztani". (Hawaii intelem) Ezt 
képes leszek megfogadni.

*
Fejezzük be az április 1-hez írt bejegy

zéssel:
"Ha ebben a percben egy égő szerelem és 

egy égő szivar között kellene döntenem, egy 
pillanatig sem haboznék, és az utóbbit válasz
tanám. Ez nem is lep meg. Amin csodálkozom, 
az az, hogy mostanában leggyakrabban így 
határoznék. Ez persze csak rémálom, mert mó
dom egyikre sincsen..."

"Amikor Freudot egy tanítványa megkér
dezte, hogy az ő  nagy szivarjának milyen 
szimbolikus jelentősége van, erre azt válaszol
ta, hogy: Semmilyen. Néha egy szivar csak 
szivar."

A könyv a Nórán kiadónál jelent meg, 
Budapest 2001, szerkesztői Neményi Zsolt, 
Márton László, Kőrössi P. József. Sajnos, 
senkinek sem tudom kölcsönadni, noha 
mindenkinek szeretném. Ára 4900 Ft. és 
megéri. Ez az első félmilliós könyvem.
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ha ma jd minden rabszolga nép  
já rm á t  megunva olajra  lép

szerkeszti: ....
Fekete Vince 2001

F E K E T E  V IN C E  

A farkas és a bárány
A farkas

— mondjuk Nagy Jenő— 
paroenü és parmenő,
egy laza szombat este 
épp iddogált egy pult mögött, 
s már pczott lelke, teste 
(bő vodka ömlött bor után, 
és filrjtojás ment szegyre, 
majd rekesz

Stella Artois 
konyakosán le s le), 
sa farkas

— mondjuk Nagy Jenő— 
paroenü és nagymenő 
(mobtel,

sofőr,
Cielo)

mellett egy báj-spiné 
— hangja dolby-stereo — 
"testem

— mondja —
kiadó."

De a farkas, Nagy Jenő, 
a paroenü, a nagymenő 
(dögös bunda rajta, 
s patáin a márka a 
legjobbak közül való)

sóhajtozik, hogy ach, s csak ach, 
s hiáb' a hölgy, a báj-spiné, 
hiába ez, amaz, s izé, 
mobtel, sofőr, Cielo, 
hiába test, a kiadó, 
hiáb' a hölgy, 
kin rövid top van, 
s most épp ipari szőke, 
s szűk nadrág

ján a szem koppan, 
s forrnás testén

bőre
szolárium

barna,
hiába mind, ha unatkozik, 
hiába vedel,

hiába eszik,
ha ő éppen,

eppegő,
a paroenü, a nagy verő 
halálra unja hát 
magát, magát, magát.
S mit ad isten,

arra jár át, 
lábujjhegyen,

somfordálvdn, 
kezében egy fél pohár 
lé,
arra mén egy bárány.
"Állj csak —

szól a farkas —
várjál!

Nicsak, te vagy, nemdébár 
az Áldozathy Bárány."
"Jaj, Uram, Ön összevét" — 
hebegé az

lábról lábra állván. 
"Lebecsülöd más szemét, 
ó, te hitvány, te szemét, 
tán elkapott a kerge-kór?
Azt hiszed,

hogy kiveszett 
belőlem az arcmemor?
Most már látom, megaláztál, 
a tavaly is te gyaláztál. 
Gondolod, hogy nem emlékszem, 
sejpitek is?, mégisz? mégszem? 
Jöhet ide bárki, aki 
bizonyítsa ellenemre, 
nem vagy más, de Áldozathy, 
jöjj hát ide, kebelemre."
Szeme villan, vág is oldalt, 
néz a bájhölgy, bólint, jó volt. 
"De minek jönne, hova hagyjuk? 
Te vagy, biztos!’

"Nem én vagyok!"
"Te vagy!"

"Nemén!" 
"Na fogadjunk!"

*
Székely Arti levele

Szeretet Kedves Mioara

Indítom levelem egy szép virág szálnak a mejet 
kiválasztotam életem párjának. Te vagy az én szivem 
arany alma fája énékem virágzik anak minden ága és 
ha szeretc valakit ne tugya a világ titokban is lehet 
szeretni egymást. Mioara meg kérlek szépen hogy ne 
haragugyál hogy ijen későn küdőm a levelet mert nem 
volt időm el voltam foglalva a instrukcióval. Úgy ki
vitek regei a poligonra hogy este hosztak bé és akor 
kelet a szektort önálni és azután a fürdőbe kelet meni 
úgy el telik az üdő hogy amire el végzők mindent 
akora a vilant le otcsák és akor kel le feküdni és akor 
csak gondolkozni van űdő a régi jó elmúltakról hogy 
mijen jo volt akor mikor egy más melegséget és igaz 
szeretetét éreszhetűk. Miora még azal szeretnélek tu
datni hogy jól vagyok és nagyon jól meg érkesztem 
nem panaszkodhatok sémi egyébről csak nagy a sár és 
sokat kel mosni és pucolni a ruhákat. Még azal tudat
lak hogy 22-dikén lesz a zurament és ha tue akor meg 
kérlek szépen hogy gyere el és hoz egy csomag sziva- 
rat de valamilyen jó úrit. És akór lehet hogy énis haza 
fogok meni. Meg kérlek szépen hogy ird meg hogy 
hogy vagy még zavaré sanyi és ha zavar akor mond 
meg hogy énes egyszer haza fogok meni. Ezel zárom 
levelem Írását de nem kulcsai hanem sok szook barati 
csókái!!! Sia légy jo és űgyej magadra (godoj csak 
magadra és ne csajmegmást).

Tisztelem az őszes családot legkűsebtől legnagyo- 
big

Sia Pá Csáo
Artimon

Struersek
(rím kedvéért)

J .K .ró l
Itt nyugszik Jánk Károly. 
Lefordult egy jánykárül.

F.W .E.
Itt nyugszik Farkas Wellmann. 
Magával jó mélyen elvan.

F.W .E. a  tú lv i lá g o n
V an-e it te n  eg y -k é t szen de?  
É rdeklőd ik  W ellm an n  E ndre.

P .S .Z s .
Bényult Isten a pakliba:
Te gyüssz hozzám, Papp Zsiga.

B e c é z ő  v á l t o z a t
Leszól az Úr a taxiba:
Nosza, hozzám, Papsika.

M é g  e g y  v á l t o z a t
Leszól az Úr a taxiba:
Isten, 4 szám, Papp Zsiga.

-

>
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^ LAKATOS MIHÁLY

Etimo apó, a király 
és tizenöt éjszaka 
csodálatos meséi
(Készült az O. Nagy Gábor M i  fá n  te re m ?  
című művében közzétett szólásmondás- 
magyarázatok felhasználásával)
(Részletek)
Élt egyszer réges-régen valahol a m a

gas hegyekben, sűrű  erdő közepében egy 
hófehér hajú, fehér szakállú öregember, 
a kit a környékbeliek Etimo apónak hívtak. 
Hogy m ikor és honnan érkezett erre a vi
dékre, senki emberfia nem  tudta, a renge
teg égő szem ű vadállatai pedig mélyen 
hallgattak róla.

A völgyben lapuló falu lakói azt sut
togták, hogy egy rejtett tisztás közepén 
épített kunyhót m agának vihartépte fa
ágakból, korhadó falevelekből és egész ál
ló nap az ajtó előtt üldögél. H ol azt figyeli, 
m iként nő a fű, hogyan bontogatják zsen
ge sz irm aikat az erdei virágok, hol a 
m esszeségbe bám ul elhom ályosult sze
mekkel, a gondolataiba mélyedve. A falu
beliek m élyen m egvetették a lusta, he
nyélő embereket, Etimo apóról mégis igen 
nagy tisztelettel beszéltek, m ert azt hallot
ták róla: roppant nagy tudású, éles elméjű 
ember, aki a világ m inden kérdésére tudja 
a választ.

Hogy ki ő, hol született és hol nőtt fel, 
nem  tudhatták , ezért azt képzelték, hogy 
nem  is volt soha gyerek, sem  mezítlábas, 
m aszatos képű suhanc, hanem  egyenesen 
ilyennek született: fehér hajú, selymes 
szakállú öregembernek.

Egy nagy kópé hírében álló falubeli 
legény arra kószált egy napon és vette a 
bátorságot, hogy megszólítsa:

— Adjon isten, Etimo apó!
Etimo apó mosolygós szemeivel ráné

zett és bólintott.
— Azt m ondják - folytatta a legény —, 

hogy a világ m inden kérdésére tudsz vá
laszolni! M ost kapaszkodj m eg hát, m ert 
a világ legnehezebb kérdését teszem  fel 
neked. M ondd meg, hogy ki vagyok én?

Etimo apó tengerkék szemei m eg sem 
rebbentek a kérdésre. így válaszolt:

— A világ legnehezebb kérdése szá
m om ra nem  az, hogy ki vagy te, hanem  az, 
hogy ki vagyok én!

A legény értetlenül m eredt rá, de hogy 
a völgyben felcsendült az estéli harang
szó, nem  időzött tovább, hanem  dolgavé- 
gezetlenül odébbállt. A faluban elmesélte, 
hogy m iként fizette őt ki Etimo apó, és az 
em berek összenéztek: "Lám, lám — csó
válták a fejüket —, az apó nemcsak okos, 
de  ravasz is!"

M áskor egy gom bászó lányka tévedt a 
kunyhójához, aki a rókagomba keresése 
közben m esszire elkalandozott a falujától.

-< A  sötétség m ár jócskán a fák lombjára tá
m aszkodott, és a neszező bokrok között

ijed ten  szaladgáló  k islány 
nem  találta a hazafelé vezető 
ösvényt. Etimo apó m egszán
ta a pityergő gyereket és a 
vállára tette a kezét.

— Kislányom , nem  kell 
félned a sötéttől - vigasztalta. 
— Tanuld meg, hogy ez a vi
lág  rendje: a n ap p a l u tán  
m indig  éjszaka következik, 
az éjszaka után m indig nap
pal. A sötét nem  félelmetes, 
m ert ha az lenne, a Hold nem  

m erne elóbújni, és a sokmilliárd csilla- 
gocska sem kezdené el m inden este a han
cúrozást az égi játszótereken. Félni nem  a 
sötéttől kell, hanem  a benne m egbúvó 
rossz em berektől és vérszomjas vadál
latoktól! Ha csak jó emberek lennének a 
világon és jó állatok, arra biztatnálak: in
dulj haza édesanyádhoz. így azonban azt 
m ondom: maradj itt éjszakára, itt bizton
ságban leszel, és am int a hajnal első suga
ra megjelenik a hegyek fölött, ismét út- ra 
kelhetsz.

Etimo apó tüzet rakott, erdei szamócát 
vacsoráztak, vizet ittak rá, s am ikor a pa
rázs is elszenderült, aludni tértek. M ásnap

a kislány szerencsésen hazaérkezett, a 
szülei pedig azóta is hálálkodva emlegetik 
Etimo apó jóságát.

Élt ez idő tájt egy gonosz király, aki 
fejébe vette, hogy hatalmas és erős hadse
rege élén uralma alá hajtja az egész vilá
got, hogy azontúl a föld m inden embere 
az ő kényelméért dolgozzon, a réti virágok 
egyes-egyedül csak neki nyíljanak, az er
dei vadakat ő kaphassa puskavégre. Téla
pó pedig az ő gyönyörködtetésére borítsa 
fehérbe a téli álm át alvó természetet. H iá
ba rim ánkodtak neki a falvak, városok la
kói, nem  használt a jó szó, a békeszerető 
népeket igájába hajtotta, az ellenszegülő
ket kegyetlenül lemészároltatta, házaikat 
felégette.

Etimo apó egy alkonyatkor, rőzsegyűj-

tés közben, arra lett figyelmes, hogy a 
völgyből vastag füstoszlop em elkedik az 
égre, a könnyű szellő égő házak pernyéjé
vel a hátán érkezik m eg a kunyhójához. A 
szellő susogásából m egtudta, hogy a falu 
lakói, akik a végsőkig ragaszkodtak a sza
badságukhoz, elpusztultak az ellenséges 
katonák fegyvereitől, házaik pedig  go
nosz kéz által gyújtott tűzvész áldozatául 
estek. Az apó szemeit elborították a köny- 
nyek. Aznap este — a szellő tanácsa elle
nére — m inden eddiginél hatalm asabb tü 
zet rakott kedves barátai emlékére és e- 
gész éjszaka ott ü lt a szabad ég alatt, egy 
pillanatra sem  hunyva le a szemét.

Hajnalban körös-körül megcsörrent az 
avar, marcona, rosszarcú katonák léptek a 
tisztásra és körbevették Etimo apó kuny
hóját. Egyikük sújtásra emelte kardját, de 
ekkor erős, érces hang süvített elő a fák 
közül. — Ne bántsd!!!

Maga a király jött el érte.
M egáhította lovát Etimo apó előtt és 

így szólt:
— H át te vagy az a bizonyos Etimo 

apó... Sok jót hallottam  rólad.
— Én ugyanezt nem  m ondhatom  el 

felségedről — válaszolta az apó őszinte 
szomorúsággal a szemeiben.

A király felnevetett: — Szeretem az ő- 
szinte embereket. Túl kevés van belőlük a 
környezetemben. Ezért úgy  határoztam , 
hogy m agam m al viszlek az udvarba. Azt 
beszélik, nagytudású  em ber vagy, a világ 
m inden kérdésére tudod  a választ. Ez 
igaz?

— N em  tudom , hogy m it beszélnek 
rólam  az emberek, m ert am ikor rólam  be
szélnek, én sohasem  vagyok ott. Tehát lát
hatod, hogy nem  igaz.

— Jól van. Ebből is látszik, hogy elmés 
ember vagy. Szükségem  van rád, Etimo 
apó. E ddig  tűzzel-vassal pusztíto ttam , 
m inden országot elfoglaltam, m inden né
pet leigáztam. Életem hátralevő részében 
tanulni szeretnék. A te bölcsességedre, a te 
tudásodra áhítozom.

— Ha fordítva kezded el a dolgot, és 
előbb tanulsz, csiszolod az elm édet, soha
sem került volna sor a tűzzel-vassal való 
pusztításra. Az a sok ember, aki a te kezed
től esett el, ma is boldogan élne, azok a 
falvak és városok, amelyekre te vittél üsz- 
köt, ma is virágoznának.

A király dühösen ráncolta a homlokát:
— Látom, felvágták a nyelved. Nem  

félsz a haláltól?
Etimo apó derűsen nézett rá:
— Félek, m int m indenki, de  nem  me

nekülök előle, m ert előbb-utóbb úgyis 
utolér. Akkor pedig  nem  m aradna más 
nekem, m int a futás szégyene.

— Istenemre, szívesen m aradnék itt 
veled, hogy napestig a szavaidat hallgas
sam, de nem tehetem. A birodalmam  gond
jai hazaszólítanak. Velem tartasz tehát?

— Nem. Ha tanulni akarsz, m ondj le a 
birodalm adról és m aradj itt velem a ren
geteg közepén. Te is, népeid is sokkal bol
dogabbak lennének.

— N em  félsz a hatalmam tól?
» » >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
— A tűz is nagy lánggal ég, ha pusztí

tani támad kedve. De néhány nap alatt a 
legnagyobb lángok is elalszanak, és a kor
mos földből újra zöld fűszálak serkennek 
elő.

A király dühösen harapott az ajkába:
— Tudtam, hogy nem lesz könnyű dol

gom veled. Hozzátok elő a foglyokat!
A katonák két foglyot vezettek elő a fák 

közül: egy fiút és egy lányt. A felégetett 
falu utolsó lakóit.

— Nézz rájuk! — sziszegte a király. — 
Az életük tőled függ! Ha velem tartasz az 
udvarba, hogy tanítómesterem légy, meg
kegyelmezek nekik is, neked is, és egy 
napon visszaadom a szabadságotokat! 
Akkor majd mehettek isten hírével! Ha 
ellenszegülsz, a szemed láttára kaszabol- 
tatom le őket! Válassz!

A fiú és a lány könyörögve néztek Eti- 
mo apóra, aki lehajtotta a fejét:

— Jól van, meggyőztél. Veled megyek 
az udvarba.

A király elégedetten biccentett. Etimo 
apót a két fogollyal együtt szekérre ültet
ték, és a katonák végeláthatatlan sora el
indult lefelé a hegyről, a birodalom távoli 
fővárosa felé.

Az első éjszaka meséi
Telt-múlt az idő, és egy este a király 

maga elé hívatta Etimo apót. Az udvar
mester kényelmes karosszéket hozatott 
neki, bőséges asztalt terített, rajta minden 
finomsággal, mit szem és száj megkíván
hat, a díszes agyagkancsókba pedig a bi
rodalom legnemesebb borát töltötték E- 
timo apó azonban elhárította magától eze
ket.

— Köszönöm felségednek a megtisz
teltetést, de nem fogadhatom el sem a 
karosszéket, sem az étkeket, sem a boro
kat. Azért nem, mert a karosszék az ember 
ülepének kényelmét szolgálja, az enniva
ló a gyomrát, a borok a jó kedélyét. Ahol 
ennyi szolga összegyűl, ott már nem jut 
hely az ész szolgájának, aki így magányos 
marad és háttérbe szorul. S mivel mind
ezekkel szemben az észt tartom a legfon
tosabbnak, ezért — ha megengeded — 
lekuporodom a szoba padlójára, mint 
egykor a kunyhóm előtt, és ha kedvesked
ni akarsz, semmi mást ne hozass nekem, 
mint gyógyfüvekből főzött gyógyteát.

A király teljesítette Etimo apó kívánsá
gát, majd ő maga is lekuporodott a padló
ra vele szemközt, és így szólt hozzá:

— Gyerekkoromban apám gyakran 
küldött a nép egyszerű fiai közé, hogy 
hallgassam történeteiket, meséiket, és 
okuljak belőlük. Sok mindent megértet
tem abból, amit mondtak, sok mindent 
nem. A legtöbb nehézséget szólásmondá
saik megértése okozta számomra. Arra 
kérnélek tehát, hogy egy-egy rövid kis 
történettel próbáld megvilágítani, hogy 
mire gondolnak az emberek, amikor kü
lönböző szólásokat használnak. Kezdjük 
mindjárt az elsővel:

Egyik kutya, másik eb

Etimo apó elmosolyodott, belekortyolt 
a teába, majd mesélni kezdett.

— Volt egyszer, hol nem volt, volt egy
szer egy szegényember. A szegényember
nek két fia született, de semmi örömét 
nem lelte bennük, mert mire felcsepered
tek, két naplopó, mihaszna vált belőlük 
Hogy a falu szégyenére le ne lopják a 
napot az égről, elküldte a nagyobbikat 
juhászbojtárnak egy pásztorhoz, aki meg
ígérte, hogy megtanítja a fiúnak a pásztor
kodás minden csínját-bínját, s ha derék 
ember válik belőle, egy év múlva hazaen
gedi, szolgálata jutalmául pedig magával 
vihet egy birkát a nyájból.

Letelt az esztendő, és a szegényember 
reménykedve várta haza nagyobbik fiát a 
szolgálatból. Az vacsorára meg is érkezett 
és büszkén lépett az atyai házba.

— No, fiam, hát derék pásztor vált-e 
belőled?

— Bizony, apám.
— Hol van hát a jutalom?
— Kinn, az ajtó előtt!
A szegényember örömmel ment ki az 

udvarra, hogy a jószágot a pajtába terelje. 
Fél perc sem telt bele, dühösen toppant be 
a házba:

— De hiszen az nem birka, hanem ku
tya*

A fiú buta képet vágott: — En azt hit
tem, hogy birka...

A szegényember keserűen felkacagott: 
— No hiszen, gyönyörű pásztor lett belő
led, ha a juhot nem tudod megkülönböz
tetni a kutyától!

Hamarosan a másik fiát is elküldte a 
pásztorhoz, abban bízva, hogy ha az egyik
kel szégyent vallott is, a másikból csak de
rék ember válik. Letelt az esztendő, és a 
kisebbik fiú is hazajött a szolgálatból

— No, fiam, lássuk: hol a te jutalmad?
— Kinn, az ajtó előtt! — válaszolta 

büszkén a fiú.
A szegényember ismét haragosan jött 

vissza: — Hiszen te is kutyát hoztál?!
— Nem úgy van az apám, a pásztor azt 

mondta: az nem kutya, hanem eb!
A szegényember keserves arccal neve

tett: — No, persze: az egyik kutya, a másik 
eb! Jól megáldott engem az ég két ilyen 
semmirekellővel...

Másnap az egész falu rajtuk kacagott, 
és azóta, ha két egyformán hitvány dolog
ról beszélnek az emberek, azt mondják 
rájuk: Egyik kutya, másik eb!

A király úgy nevetett, hogy csapkodta 
a térdét.

— Derék ember vagy te, Etimo apó, 
nélküled soha nem jöttem volna rá, hogy 
mit jelent ez a szólás — mondta a szemeit 
törülgetve, majd így folytatta. — Van a- 
zonban egy másik mondás is, amit ésszel 
nem érek feL így szól

Jön még a kutyára dér!
Etimo apó ravaszkás mosollyal kez

dett bele az újabb történetbe:
— Élt egyszer egy faluban egy jómódú 

gazda, aki nagy állatsereget tartott az ud
varában: tyúkok, kakasok, csirkék, puly
kák, kacsák, libák, bárányok, kecskék, lo
vak és tehenek csak úgy hemzsegtek a 
gazdaságban. A gazda szeme fénye azon
ban egy gyönyörű páva volt, amely egy 
elkerített kis udvarban élt, és a vendégek 
nem bírták levenni róla a szemüket, ha 
színpompás szárnyait kiterjesztve, pecke
sen fel s alá sétált a birtokán. A gazda 
hűséges pulikutyája, Bodri, egy nap meg
irigyelte a pávát övező nagy csodálatot. 
Elhatározta, hogy ő is olyan szép lesz, 
mint a páva, ha nem szebb, ezért addig 
sündörgött a gazdája lábai körül, míg el
érte, hogy megcsinosítandó, a kutyafod
rászhoz vigyék. A kutyafodrász nem so
kat teketóriázott, hanem lenyírta Bodri 
lompos szőrzetét rövidre, a fejére pedig 
csinos kis kék színű masnit kötött. Né
hány napig mindenki a csodájára járt Bod
rinak, ő pedig gőgösen járkált feí s alá az 
udvarban, egyszóval: fürdött a dicsőség
ben. Csak Barka, a vén kecske jegyezte 
meg, a szakállába dörmögve, hogy: "Meg
látjátok, nem lesz ennek jó vége... Jön még 
a kutyára dér!" Barka ugyanis jól tudta, 
hogy a kutya különleges szőrzetének kö
szönheti, hogy nyáron nem kínozza a hő
ség, télen pedig a hideg. Úgy is lett. Télapó 
hamarosan megérkezett nagy dérrel-dúr- 
ral a vidékre, és olyan csillagrepesztő 
faggyal kedveskedett, hogy a verebek 
szobrokká dermedtek a háztetőn. A legin
kább azonban Bodri szenvedett, aki lom
pos subája nélkül teljesen védtelen volt a 
hideggel szemben. Hiába téblábolt nap
hosszat a ház küszöbén, hogy engednék 
be melegedni, a gazda hallani sem akart 
róla, sőt: egy idő után, megunva, hogy 
folyton láb alatt van, elrugdosta őt a kü
szöbéről. Az állatok kárörvendően néztek 
össze: "Lám, jól mondta az öreg Barka, 
hogy: jön még a kutyára dér!"

Azóta, ha valakit nagy szerencse ér, és 
szerencséjével henceg, az emberek ezzel a 
mondással figyelmeztetik arra, hogy a 
szerencse forgandó, kerülhet még ő is baj
ba.

A király elgondolkozott: — Vajon ez 
rám is érvényes?

Az apó válasz helyett ivott egy kortyot 
a gyógyteájából.

Ekkor a király folytatta: — Azt magya
rázd el nekem, hogy mit értenek az embe
rek azon, hogy:

Nehéz a dér a békának
— Élt egyszer a nádasban — kezdte 

Etimo apó — egy öreg béka, úgy hívták, 
hogy Brekk. Egy napon megszületett az
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unokája, a kis Breki. Alig cseperedett va- 
7 lamicskét, az öreg Brekk m indenre m egta

nította, am it egy ügyes, jólnevelt és okos 
békának tudn i kell. H ogy m ikor érdemes 
a parton napozni, m ikor kell vízbe ugrani, 
hogyan kell legyet és szúnyogott fogni, és 
főként: m iként kell elm enekülni a gólya 
éles csőre elől. Breki ham arosan úgy érez
te, hogy m indent tud , am it tudnia kell, a 
nagyapja folytonos tanácsai m ár a terhére 
vannak. Ezért az öreg Brekk, aki szemét 
lehunyva mesélt neki az életéről, gyakran 
arra tért m agához, hogy Breki m ár régen 
a nádas túlsó szegletében hancúrozik a 
pajtásaival, és az ő szavait nem  hallgatja 
senki. Keserűen nyelt egyet és elrejtőzött 
a vízinövények zöld levelei alatt. "Az öreg 
folyton csak papol és papol, azt hiszi, 
hogy van időm  napestig hallgatni a ő fe
csegését" — panaszkodott Breki a baráta
inak, akik együttérzően bólogattak. Aztán 
eltelt a nyár, eltelt az ősz is, hideg napok 
köszöntöttek a nádas lakóira. A békák 
szép lassan elrejtőztek a víz alatti iszap
ban, hogy átaludjék a csípős hideggel ér
kező telet. Breki azonban nem  követte a 
példájukat. "Megbolondultatok?! M ost fe
küdjek le aludni, am ikor végre elrepültek 
a gólyák, és szabadon, félelem nélkül kör- 
beugrándozhatom  a nádast?! Én ugyan 
nem! Itt m aradok, ti pedig menjetek és 
durm oljatok, ha annyi az eszetek!" Hiába 
hívta, hiába könyörgött a nagyapja, hogy 
tartson velük, nem  való békának a tél, 
Breki hajthatatlan m aradt. H am arosan sü
vítő szelek tom boltak a nádas fölött, és 
olyan hideg lett, hogy a vízre vastag jég
páncél derm edt, elzárva Breki elől a haza
felé vivő utat. Egy napon egy öreg halász 
járt arra súlyos csizmáival és az ösvényen 
m egpillantotta a csonttá fagyott Brekit. 
Felsóhajtott: "Hiába, nehéz a dér a béká
nak!"

Azóta arra az emberre m ondják ezt, aki 
olyan feladatra vállalkozik, am it nem  tud 
teljesíteni, m ert hiányoznak hozzá a ké
pességei.

Valóban oktalan az ilyen em ber — bó
lintott a király. — De m aradjunk m ég egy 
kicsit a békáknál. Gyakran hallottam  az 
emberektől, am int azt m ondták valakire:

Lenyeli a békát

<

— Mit jelenthet ez? Csakugyan van 
olyan ember, aki képes egészben lenyelni 
egy békát? — kérdezte a király, s m ár a 
gondolattól is borsózott a háta.

Etimo apó nem  állhatta meg, hogy el 
ne mosolyodjon: — Aligha. De ha elmesé
lek egy újabb történetet, bizonyára m egér
ti felséged is, hogy m iről van szó.

Élt egyszer egy szálfa term etű, hetyke

bajuszú, délceg legény, aki olyan csinos 
volt, hogy messze a környéken nem  akadt 
párja. H ét falu leányai bolondultak utána, 
s a hétvégi bálon egymás kezéből kapkod
ták ki, abban a reményben, hogy éppen ők 
lesznek azok, akiket feleségül választ. Vé
gül döntenie kellett a legénynek, hát kivá
lasztotta azt, aki a legjobban tetszett neki, 
és elvette feleségül. Az asszonyka nem 
csak hogy szemrevaló volt, de igen dolgos 
háziasszonynak bizonyult, reggeltől estig 
szorgoskodott a házban és a ház körül, s 
m indenben igyekezett az újdonsült férj 
kedvében járni. A legény nem  sokat törő
dött a ház gondjával, folyton a faluban

csavargott, s csak olyankor m ent haza, a- 
m ikor megéhezett. Jóízűen megette a fel
tálalt étkeket, majd fejébe nyom ta a ka
lapját, s m ent vissza a kocsmába a cimbo
ráihoz. Az asszonyka tűrte, am eddig tű r
hette, aztán egy nap kifakadt és szemére 
hányta az urának az illetlen viselkedést. 
Az vállat vont: "Ha nem  tetszik, fel is út, 
le is út! Elmehetsz!" Az asszony nyelt 
egyet, s mivel szerette a férjét, maradt. Az 
pedig, mintha m i se történt volna, ugyan
úgy folytatta a tekeigést, s továbbra is csak 
enni járt haza. Egy nap a cimborái m egkér
dezték tőle: "Valóban annyira jó és elnéző 
asszony a feleséged, hogy eltűri ezt a vi
selkedést?" "De mennyire — válaszolta a 
férfi —, hallgat és teszi a dolgát. Ráadásul 
m inden  nap  olyan vacsorát főz, hogy 
m ind a tíz ujjam megnyalom  utána! Ha 
nem  hiszitek, tartsatok velem  ma este!" A 
cimborák nem sokat kérették maguk, a 
nyomába szegődtek. Amikor kapatosán 
nevetgélve m egérkeztek, a legény így 
szólt az asszonyhoz: "Ezek itt a bárataim! 
Ma este hét embernek teríts!" Az asszony 
előbb meghökkent, de nem  szólt egy szót 
sem, hanem  hét tányért tett az asztalra és 
mindegyiket leborította fedővel. A cimbo
rák sorra emelték le a fedőket, s jóízűen 
nekiláttak a falatozásnak. Utolsóként a 
vendégeire büszke pillantást vető férj vet
te le a maga fedőjét és megrökönyödve 
látta, hogy az ő tányérján pörkölt helyett 
egy nagy, rusnya zöld béka gubbaszt. El
vörösödött szégyenében, s hogy nehogy a 
csúfságnak híre menjen, m ielőtt bárki ész
revette volna, gyorsan szőröstől-bőröstől 
lenyelte a békát. Valamelyikük azonban 
megláthatta, m ert m ásnap az egész falu 
rajta kacagott, ő pedig szégyenében elbuj
dosott m ég a vidékről is.

Azóta m ondják arra az emberek, akit 
rászedtek, vagy aki eltűr valamit, ami szá
mára kínos, hogy: "Lenyeli a békát.”

A király mosolygott: — Az a férj való
ban rászolgált arra, am it kapott, m ert a 
családban m indenkinek egyform án részt 
kell vennie a m unkában. Van azonban egy 
m ásik szólás, mely így szól:

Kígyót, békát kiált rá
— H ogyan lehet valakire kígyót brr... 

és békát Idáltani?
Etimo apó így szólt: — Abban, am it 

m ondtál, javarészt m ár benne is volt a 
felelet. Az emberek zöme, akárcsak te, ir
tózik az olyan hüllőféléktől, m int a béka, 
a kígyóról nem  is beszélve. Persze, ezek az 
állatok nem  bántják az embert, ha tehetik, 
elm enekülnek előle. A béka, ha akarná 
sem árthatna neki, hiszen nincs foga a 
harapáshoz, a kígyó azonban, ha sarokba 
szorítják, védekezik, és a mérges kígyók 
harapása bizony gyakran halálos.

Élt egyszer réges-régen egy faluban 
egy szegény, m agányos öregasszony, aki
nek senkije sem volt. Ennek az öregasz- 
szonynak a kertjében állt egy hatalmas 
körtefa, amelyen nyár közepén finom, za
matos, sáiga gyümölcs termett. A nénike 
ilyenkor nap m int nap a piacon árulta a 
körtét, így szert tett annyi pénzre, ameny- 
nyiből, ha nehezen is, de eléldegélt jövő 
nyárig. Szerencsétlenségére, a szom széd
jának volt egy neveletlen, rakoncátlan si- 
heder fia, ak i— ha tehette— rendszeresen 
m egdézsmálta a körtefa termését. Hiába 
adott neki m inden nap néhány szem  kör
tét az öregasszony, ő ezzel nem  érte be, 
hanem  — am íg a nénike a piacon járt — 
átugrott a kerítésen, degeszre ette magát, 
majd a m egm aradt gyümölccsel a házte
tőn gubbasztó verebeket dobálta. Az öreg
asszony elkeseredésében lesben állt, és 
egy nap elcsípte a tolvajt. Megfenyegette, 
hogy legközelebb a botjával látja el a baját,

-  HELIKON--------------------

ha a kertjében találja. A siheder ekkor 
bosszút forralt. H azam ent és elpanaszolta 
a szüleinek, hogy a nénike béka képében 
éjszaka beugrott a szobájába és m egha
rapta a lábszárát. A szülei nevettek a dol
gon, hiszen tud ták , hogy a béka nem  
harap. M ásnap a fiú úgy  tett, m int aki 
halálos beteg, ki sem  kelt az ágyból és a 
szüleinek elhaló hangon mesélte el, hogy 
az öregasszony ezúttal kígyó képében lá
togatta meg, újból m egharapta a lábszá
rát, és ő rövidesen m eg fog halni. A szülei 
ijedtükben orvost hívtak. Az orvos m eg
vizsgálta, majd kijelentette, hogy a su- 
hancnak kutya baja, kígyó a közelében 
sem  járt, a lábszárán látható karcolás pe
d ig  egy mezei bogáncstól származik. A fiú 
ekkor habzó szájjal ugrott ki az ágyából: 
"Nem igaz, hazugság! Az az öregasszony 
igenis kígyó! És béka is!" Az orvos vállat 
vont és távozott. A szülők pedig szégye-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
nükben jól elnáspágolták haszontalan fiú
kat és m egtiltották neki, hogy a szomszéd 
kerítésének a közelébe menjen.

Attól a naptól kezdve, ha valaki m in
den rosszat ráfog a másikra, azt mondják: 
"Kígyót, békát Idáit rá."

— Tehát azt m ondod, hogy az öreg
asszony sem  béka, sem kígyó képében 
nem  látogatta m eg?— tűnődött el a király.

— Természetesen, nem. Ahogy az álla
tok nem  változnak át emberré, az emberek 
sem  ölthetik m agukra egyetlen állat alak
ját se m  Persze, régebben hittek abban, 
hogy...

— Várj egy percet! — vágott közbe a 
király. — A katonáim  tegnap börtönbe ve
tettek egy N agy M ihályné nevezetű asz- 
szonyt, m ert a szomszédja azzal vádolta, 
hogy boszorkány. Azt mesélte, hogy béké
sen alud t éjjel az ágyában, és hirtelen arra 
lett figyelmes, hogy

a z ablak lyukán csak bejő
N agy M ihálytié zöld  béka
képében...
Etim o apó elmosolyodott: — H át per

sze, a világ tele van rosszindulatú embe
rekkel, akik haragosaikat egy kanál víz
ben megfojtanák. Régebben hittek abban, 
hogy léteznek boszorkányok. Elég volt 
valakit m eggyanúsítani azzal, hogy bo
szorkány, máris börtönbe vetették, megkí
nozták, m ajd m áglyán elégették a sze
rencsétlent. Az ellenségei pedig kacagtak 
a m arkukba, hogy ilyen szerencsésen el
tették őt láb alól.

— M egvallom  — szólalt m eg a király 
ném i szégyenkezéssel a hangjában —, ne
kem  is az volt a szándékom , hogy máglyá
ra v e tte tem  az t a szerencsétlen öreg
asszonyt...

— N e tedd! — tiltakozott Etimo apó. 
— Az okos királyok sohasem  hittek a ba
bonákban! H a m egteszed, te sem  leszel 
jobb annál a suhancnál, aki kígyót, békát 
kiáltott a szegény nénikére! Inkább azokat 
büntesd meg, akik efféle szamárságokkal 
vádolnak egy ártatlan öregasszonyt! Ők 
valóban gonosz emberek! Élt egyszer egy 
nagy király, úgy hívták, hogy Könyves 
Kálmán. Azért hívták így, m ert tudós em
ber volt, sokat olvasott és művelődött. 
Könyves Kálm án m egtiltotta, hogy bárkit 
is boszorkánysággal vádoljanak, m ert 
am int ő m ondta: "boszorkányok pedig 
nincsenek!" H a azt akarod, hogy úgy tisz
teljenek az emberek, m int őt, kövesd a 
példáját!

— N yugodj meg, Etimo apó. Az öreg
asszonynak nem  fog bántódása esni!

Azzal behívta az egyik katonáját és 
parancsot adott neki, hogy Nagy Mihály- 
né t bocsássák  szabadon , árm ánykodó 
szom szédját pedig vessék tömlöcbe.

Etim o apó haragos arca felderült: — 
Lehet, hogy egyszer belőled is nagy király 
lesz!

Lassan pitym allott, a palota udvaráról 
behallatszo ttak  az ébredező m adárkák 
hangjai.

--------------------- HELIKON —

A király ekkor megköszönte az apó
nak, hogy meséivel jói elszórakoztatta, s 
mivel úgy látta, hogy elfáradt a hosszas 
kuporgásban, a ludn i bocsátotta. (Köz
tünk legyen m ondva, valójában a király 
lábai gémberedtek el a számára szokatlan 
lótuszülésben, ezért szakította félbe a be
szélgetést. De szégyellte volna bevallani, 
hogy fiatalember létére annyira sem  bírja 
a m egpróbáltatást, m int egy hetvenéves 
öregember... Etimo apó bizonyára jót ne
vet rajta, ha látja, hogy távozása u tán  a 
k irály— nem  bírván zsibbadt lábaira állni 
— csak a bútorokba kapaszkodva tudja 
elvonszolni m agát az ágyig...)

A második éjszaka meséi
Telt-múlt az idő, és a király egy hónap 

m últán, egy este újból magához kérette 
Etimo apót.

— Ne haragudj rám  — kezdte a király 
—, hogy ilyen sokáig elhanyagoltalak, de 
a birodalm am  ügyei m inden időmet fel
em észtik  H anem  jó hírt hozok neked: pa
rancsba adtam , hogy az ország összes 
börtönéből engedjék szabadon azokat az 
öregasszonyokat, akiket boszorkányság
gal vádolnak, és a mai naptól kezdve azo
kat csukják le, akik valakire rá merészelik 
fogni, hogy boszorkány. Én sem akarok 
ostobább lenni, m int Verses Károly, akiről 
meséltél...

Etimo apó elnevette magát: — A szán
dékaid jók, a kezed messzire elér, de a 
mem óriád, az rövid. Én ugyanis nem  Ver
ses Károlyról m eséltem  neked, hanem  
Könyves Kálmánról!

— Bocsáss meg — pirult el a király —, 
igazad van, mától m indig emlékezni fo
gok rá!

Az apónak az udvaroncok m ár előké
szítették a gyógyteáját és a király paran
csára egy lapos, selyem huzatú párnát is 
behoztak neki, hogy kényelmesebben es
sék az ülés a kemény padlózaton. Etimo 
apónak nem  volt szüksége rá, de nem  
akarta megbántani vendéglátóját, ezért el
fogadta az ajándékot. M ondanunk sem 
kell, hogy a király is egy hasonló párnára 
ü lt, abban rem énykedve, hogy ezúttal 
könnyebben átvészeli az éjszakát.

— Nos, a p ó — kezdte a király —, sokat 
jártam a nép között és ismét hallottam  
furcsa m ondásokat tőlük. Azt m agyarázd 
meg nekem, m it értenek azon, hogy:

Kiáltaná már az anyja kínját
— Élt egyszer valahol— kezdte a m on

dandóját mosolyogva az apó — egy idő
sebb házaspár. Az asszony is, a férje is 
azzal töltötték az időt, hogy egész nap 
bánatosan sóhajtoztak a kemence mellett,

m íg úgy m egtelt szom orúsággal a ház, 
hogy egy idő u tán  m ár a kém ényen is az 
szállt az égnek füst helyett. A nagy kese
rűséget pedig senki m ás, m int saját eladó
sorba került leányuk okozta, aki annyira 
lusta, sem m irekellő volt, hogy sehogy 
sem  tud ták  férjhez adni. Hiába festette Id 
m agát pirosra, hiába öltötte magára leg
szebb ruháját, hiába könyökölt naphosz- 
szat az ablakban, a legények a háznak a 
tájékát is messzire elkerülték. H iszen ki
nek kellene egy világ lustája feleség?! Az
tán egy napon  m égis m egváltozott az 
öregek hangulata. No, nem  azért, m intha 
egy palim adár akadt volna a lányuk háló
jába, hanem  m ert kiderült, hogy az asz- 
szony ham arosan  újabb gyereket hoz 
majd a világra. Eleinte szégyellték egy ki
csit, hogy idős korukra ism ét gyermekál
dást várnak, de ham ar belenyugodtak, és 
abban rem énykedtek, hogy a kései gye
rekben majd több öröm üket lelhetik, m int 
m ihaszna lányukban. Attól a naptól kezd
ve öröm  költözött a két öreg leikébe, és 
szívrepesve várták a csecsemő érkezését. 
Csak a lányuk könyökölt továbbra is m in
den délu tán  az ablakban és várta kirúzso- 
zott szájjal az oly sokszor m egálm odott 
vőlegényt. Közben telt-m últ az idő, s a 
várva várt nap elérkezett, elkezdődtek a 
szülési fájdalmak. A bábaasszony ott sür- 
gött-forgott az asszony körül, hogy az al
kalm as p illa n a tb a n  v ilág ra  seg ítse  a 
csecsemőt. Erre m ár a lusta leány is bejött 
az ablakból, s mivel ehhez hasonlót még 
nem  látott, érdeklődve figyelte az esemé
nyeket. H osszú vajúdás u tán  végül meg
született egy csodálatos, virgonc kis fi
úcska, az ő kisöccse. A leány kedvtelve 
nézegette, babusgatta  a csecsemőt. Az -A 
anyja fájdalmaktól elgyötörtén feküdt az 
ágyban, s felsóhajtott: — Jaj, leányom, 
örülök az öcsédnek, de nagy kínokat kel
lett kiállnom érte...

A leányt azonban annyira elbűvölte a 
rugdalózó csöppség, hogy így szólt: — 
Hej, anyám, szívesen kiállnám  én is azo
kat a kínokat, csak egy ilyen kis gyereket 
tarthatnék a karjaimban...

Azóta m ondják tréfásan arra a lányra, 
aki érett m ára  gyerekszülésre, és óhajtaná 
is azt, hogy: "Kiállaná m ár az anyja kínját."

— É rtem — bólintott a király. — Akkor 
talán az is valami effélét jelenthet, hogy:

Fölmegy már neki a z  anyja papucsa
— így van — m ondta Etimo apó —, 

valam i hasonlót, de nem  ugyanazt.

Volt egyszer egy özvegyem ber és an
nak három  leánya. Szépek voltak, m int az 
első tavaszi hóvirág, és szorgalm asak, 
m int a boly körül serénykedő hangyák 
Édesanyjukat korán elvesztették, így a 
ház m inden gondja az ő nyakukba sza
kadt. Édesapjuk m ár hajnalonta dolgozni 
indult, hogy gyerekeit eltarthassa, és ha 
eljő az idő, méltó kelengyével adhassa 
férjhez. A lányok reggelente kitakarították 
a házat, m egöntözték a virágokat, majd 
iskolába m entek  Am ikor m egtértek az is- V 
kólából, m egtanulták leckéiket, kim osták
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a koszos ruhákat, ellátták a tyúkokat, m a
lacokat, m egkapálták a kerti veteményt, 
majd finom  vacsorát főztek fáradtan ha
zaérkező ap juknak  Vacsora u tán  néha rö- 
miztek, vagy m ás társasjátékot játszottak, 
de leginkább olvasni szerettek  Ki-ki elvo
nult a saját m eséskönyvével, versesköny
vével vagy regényével egy m eghitt zugba 
és elm élyült az olvasásban. így m ent ez 
hosszú időn keresztül, s közben a gyere
kek szépen nő ttek-nődögéltek  H anem  
egy tavaszon aztán nyugtalanok lettek a 
lányok  Az iskolában fiúk kerülgették ő- 
ket, addig-addig, míg fülig szerelmesek 
nem  lettek m ind a hárm an. Az apjuk egy
szer csak arra lett figyelmes, hogy egyre- 
m ásra  rossz jegyeket hoznak  haza, a 
szennyes ruhák hetek óta ott hevernek 
kim osatlanul, a padlót napok óta nem  sö
pörte fel senki, a malacok éhesen visíta
nak az ólban, a tegnapelőtti vacsorát pe
d ig  vastag penész borítja. M eghökkent a 
váratlan fordulattól. Kérdőre vonta a lá
nyokat, m ire azok bevallották, hogy ők 
bizony szerelm esek és mielőbb férjhez 
akarnak menni. Az apjuk elgondolkozott, 
majd így szólt:

— H át jó. Ha kiálljátok a próbát, m ind
hárm an férjhez mehettek.

Azzal kihozott a titkos ládikájából egy 
pá r papucsot, majd kivitte a lányokat az 
udvarra.

— Látjátok am ott a kert végében a
1y  diófát? Ez itt az édesanyátok papu-

Aki közületek ebben a papucsban el- 
id a diófáig, azt holnap férjhez adom! 
-  Mi sem  könnyebb ennél! — nevet

ni lányok.
Az első közülük a lábára húzta a pápu

á t  és nekiiram odott. Igen ám, csakhogy 
az túl nagynak bizonyult, így alig szaladt 
néhány lépést, máris orra bucskázott. A 
m ásik kettő kárörvendően kacagta a dol
got, de ők sem  jártak különbül. Akkor az 
apjuk fogta a papucsokat és így szólt:

— Láthatjátok tehát, hogy édesanyá
tok papucsa nem  illik m ég a lábatokra. 
Ezért m ost visszateszem a ládafiába. Majd 
ha valam elyikőtöknek felmegy a lábára, 
akkor férjhez mehet, addig  azonban futás 
vissza a m unkához, játékhoz és a tanulás
hoz, m ert az való az ilyen kislányoknak, 
nem  pedig  a férjhezmenetel!

Arra a lányra m ondják tehát, felséges 
királyom, hogy "fölmegy neki az anyja 
papucsa", aki m egérett m ár a férjhezme- 
netelre.

— Bizony, nehéz a dolga a szülőnek — 
sóhajtott a király —, főként, ha egyedül 
kénytelen felnevelni a gyerekeit... Remé
lem, ha eljő az idő, belőlem is ilyen talpra
esett édesapa lesz! H anem  van m ég egy 
m ásik m ondás is, amely a papucsokhoz 
kapcsolódik. így szól:

Papucs a la tt van
— Ez m it jelenthet?
Etimo apó felnevetett: — Ez igazán 

m ulatságos történet. Volt egyszer egy te- 
sze-tosza legény, akibe nem  sok ész szo- 

W ru lt, ezért az em berek lépten-nyom on 
becsapták, ott járatták vele a bolondját,

ahol tudták. Azt mondják, m ár gyerekko
rában is olyan tátottszájú volt, hogy ha 
felment a fára diót verni, a dió verte íe őt, 
s a szelíd tavaszi bárányok is felöklelték 
az udvaron. Nos, telt-múlt az idő, s a le
gény egy nap megnősült. Hogy m iként 
tett szert feleségre, nem  tudni, hiszen m ég 
katonaviselt korában is az édesanyjával 
járt a bálba, s ha egy leány megszólította 
az úton, úgy szaladt el, m intha ördögöt 
látott volna. A rossznyelvek azt beszélik, 
hogy az anyja busás fizetséget ígért annak 
a leánynak, aki hozzámegy feleségül, így 
aztán a hetedik faluból akadt is egy vállaí- 
kozó kedvű, nem  túl szép, ám  derék, be
levaló leányzó, akivel nyélbe ütötték a 
dolgot. Az újdonsült menyecske ham ar 
ráébredt, hogy mi fán terem az ő ura, ezért 
rögtön kezébe is vette az irányítást. Álló 
nap parancsolgatott az urának, hol ide 
küldte, hol oda, folyton dolgoztatta, s láss 
csudát, a gazdaságuk szépen gyarapodás
nak indult. Az ura titokban nehezm é
nyezte, hogy ilyen cudarul bánnak vele, 
úgy csapják elé az ebédet, hogy a leves 
java kifröccsen a tányérból, és hajnali

Papp Gyöngyi tusrajzai

négykor kizavarják a jó meleg ágyból, de 
m ég az anyjának sem  m ert szólni a dolog
ról, nemhogy az asszonynak tette volna 
szóvá. Egy napon aztán mégiscsak fellá
zadt. Történt ugyanis, hogy fáradtan érke
zett haza a mezei munkából, s az asszony 
vacsoraként valami híg, fehér löttyöt ka- 
nyarított eléje az asztalra. "Ez mi?" — né
zett rá félénken az ura. "Mi lenne?! — 
dördült a menyecske válasza. — Rizsle
ves!" "Hiszen ebben egy szem  rizs sin
csen..." — kavart bele kanalával a férje. 
"Egyed, s hallgass!" — jött a katonás pa
rancs. Az ura megkóstolta, s elhúzta a 
száját: "Ne haragudj, drágám , de... izé... ez 
sótlan...” "Na, aztán ez m ár mégiscsak sok! 
— ordított az asszony. — Egyebet sem 
tudsz, csak kifogásokat találni?! Majd a- 
dok én neked rizst meg sót!" Azzal a fejébe 
húzta a tányért, de úgy, hogy a férje az
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asztal alá esett, ő pedig  bojtos papucsával 
rálépett a nyakára: "No, halljam, uraság!
— rikoltotta a m enyecske — Mi kell még 
a levesbe?! Dolgozz többet, és akkor rizs 
meg só is kerül bele! De add ig  kuss!" Ek
kor belépett az ajtón az anyósa, aki ijedten 
látta, hogy az asztal és környéke tele van 
cserépdarabokkal, a fia m eg sehol. "Ram
—  szólongatta —, hol vagy, édes fiam!" 
Elhaló hang hallatszott az asztal alól: 'I tt  
vagyok, édesanyám..." "Hol te?!" "Itt, a 
papucs alatt!" Áz anyja, am ikor m egpil
lantotta, vörös lett a dühtől: "No, ha ott 
vagy, m aradj is ott, m ert oda való vagy!"
— kiáltotta és faképnél hagyta őket.

Azóta m ondják a gyám oltalan férjre,
aki hagyja, hogy felesége basáskodjon fö
lötte, hogy: "Papucs alatt van."

A király úgy nevetett, hogy a könnye 
is kicsordult: — Ez jó!... Nagyon jó törté
net!... — m ondta. — De úgy van rendjén, 
hogy a házastársak békében, egyetértés
ben éljenek Sem az asszonynak nem  sza
bad uralkodni a férje felett, sem a férjnek 
az asszony felett.

Etimo apó bólogatott: — Az uralkodás 
a királyok dolga, a házasságban pedig 
nincsenek királyok. H anem  a történet itt 
nem  ért véget. Az asszony — szégyellve, 
hogy ilyen kínos helyzetbe hozta az u rát 
saját anyja előtt — m ásnap este nagy ke
gyesen m egengedte, hogy elm enjen a 
kocsmába a barátaival. A férj — aki azt 
hitte, hogy a történtek titokban m aradtak
— derekasan nekilátott az ivásnak, majd 
részegségében dicsekedni kezdett a cim
borái előtt, hogy m ilyen erős kezű férj ő, 
m ilyen huszáros rendet tart a házban, és 
hogy az ő jelenlétében az asszonynak 
pisszenni sem  szabad. 'Te aztán derék 
em ber vagy! — ám uldoztak a cimborák.
— M int egy huszárkapitány! Egy igazi 
hős!" Ekkor egy atyafi, aki eddig  csendben 
hallgatta a dicsekvést, megszólalt: "Az 
ám, tényleg nagy hős! Csakhogy a papucs 
alatt!" Ázzál elmesélte, am it az asszonyá
tól hallott, akinek m aga a m enyecske 
pletykálta el az esetet. Lett erre nagy ka
cagás. 'Tényleg hős vagy! — nevettek a 
cim borák — Egy papucshősl" A férj m é
lyen a szemébe húzta a kalapját, majd 
m egszégyenülten elkotródott. Az eset ak
kora port vert, hogy nemcsak a falubeliek, 
de az egész ország m egtudta, sőt m ég 
németföldre is eljutott a híre. Azóta ott is 
úgy hívják az ilyen férjet, hogy pantoffel- 
held, am i annyit tesz, hogy: papucshős!

A király nevetve kászálódott fel: — 
Köszönöm  neked, Etimo apó, a m ai estét. 
Olyan jókedvű lettem, hogy azt javaso
lom: m ára hagyjuk is abba, nehogy vala
miféle szom orú mese elrontsa alvás előtt 
a hangulatom at. Mendj és pihend ki m a
gad te is!

Persze, lehet, hogy ez ismét csak ürügy 
volt a király részéről arra, hogy felkelhes
sen a lótuszülésből, m ert puha párna ide, 
puha párna oda, mégiscsak elgém bered
tek a lábai, de  az is lehet, hogy valóban 
jókedvűen akart ágyba b ú jn i Ne firtas
suk, ez hadd m aradjon az ő titka.
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LÁNG GUSZTÁV

A költő és a szövegek  
avagy töprengés 
elmaradt recepció miatt
Egy anekdota szerint, mely talán a Bartók 

Amerikában című Szilágyi-versre vonatkozik, 
talán a Garabonciás vagy A láz enciklopédiája 
valamelyik darabjára — dehát az ilyen törté
netek többnyire vándor-anekdoták, s ha száj
ról szájra, szem élyről személyre, akkor 
versről versre is szállhatnak —, szóval az 
történt, hogy a szolgálatos Cenzor idegesen 
telefonált a Szerkesztőnek: "Kérem, miféle 
vers ez a Szilágyi-vers? Hiszen semmit sem 
lehet érteni belőle." "Ez, ugyebár" — vála
szolta a Szerkesztő, a pillanat ihletétől vezet
ve — egy hipermodern vers.” "Mindjárt gon
doltam" — mondta megkönnyebbülten a 
Cenzor —, hogy nem csak úgy egyszerűen 
modem. "Hát akkor rendben." S a vers meg
jelent.

Szilágyi Domokos "hipermodemsége" 
kétségtelenül a Bartók Amerikában annak 
idején m indenkit m eghökkentő kollázs
szerkezetével kezdődött. De e költemény
nyel valam i új indult el az erdélyi m agyar 
költészetben is. M egtörtént a szakítás az 
add ig  érvényesnek tekintett szocreál köl- 
tészattani elvekkel, úgymint: stüdem ok- 
ratizm us (azaz közérthetőség), a klasszi
kus form ahagyom ányok tisztelete, a "pol
gári" avantgárd irányok elutasítása stb. 
O lvasók és kritikusok (m ár akik nem  há- 
bo rog tak  olvasási ízlésük  ily flagráns 
m egsértése m iatt, m ert ilyenek is voltak 
bőségesen, s talán nehezebben bocsátot
ták m eg a "hipermodemséget", m int a ha
talom  cenzora) ezt a form aváltást (akkori 
szóhasználatunkkal: formabontást) üdvö
zölték a költeményben, egy m erőben for
mális eredm ényt tehát. Annak ellenére, 
hogy a költem ény óva inti befogadóját az 
ilyen szemlélettől: "Mindig utáltad azo
kat, kik bizonyos dolgokat csak azért ta
lálnak ki, hogy ellentétei legyenek meg
levőknek."

H ol keressük a költemény előzménye
it? N em  témájáét, hiszen az a nagy m ű
vészünneplő ódák m agyar hagyom ányát 
követi, hanem  a hivatalos poétikai kánont 
elvető merészségéét?

Kézenfekvőnek tűnik, hogy a m uzsi
kában. A kicsiny és elhanyagolt kültelki 
üzlethelyiségben, mely a két költő (Szilá
gyi Dom okos és első felesége, H ervay Gi
zella) szükséglakásául szolgált, egyetlen 
m ajdnem  fényűző, értelmiségi életformá
ra valló bútordarab volt: egy lemezjátszó. 
A lem ez választékra m ár nem  emlékszem; 
Bach Brandenburgi versenyei biztosan meg
voltak, Bartók-lemezek is, és sok más. De 
a fenti két szerző volt a leghallgatottabb. 
A Bartók Amerikában egész felépítése egy 
(elképzelt) B artók-kom pozíciót próbál 
imitálni; népdal-idézetek vannak benne 
("téma"), m elyeket m indig parafrázisuk 
követ ("variációk"), s kapcsolódnak hoz
zájuk a "saját dallamok", illetve a dallam 

talan (a költemény esetében prózai) fejle
mények, következtetések. Nem  csoda, ha 
első tüzetes, m ondhatnám  strukturalista 
elemzését egy zeneesztéta végezte el, An
gi István a Korunk hasábjain.

Zenem ű persze ihlethet költeményt, 
kettejük rokonsága azonban csak nagyon 
feltételesen állítható. A Szilágyi Domo- 
kos-m űnek azonban van irodalmi előképe 
is, Illyés Gyula Bartók]a, 1955-ből. Rokon
ságuk alig bizonyíthatóbb, m int a vers és 
valam elyik (bármelyik) Bartók-mű pár
huzama. Hogy mégis szóba hozom, annak

"nemzedéki" magyarázata van. Az Illyés- 
verset a Kézfogások kötetben olvastuk an
nak idején, s egész nem zedékem  számára 
m eghatározó élmény volt, mintegy az '56- 
os fo rradalom  eszm evilágának , Illyés 
m unkásságában az Egy mondat a zsarnok
ságról cím ű költem énynek a nyitánya. 
Nyilvánvaló volt szám unkra, hogy a vers 
a m indannyiunkat döfölő bajokról szól 
("mert növeli, ki elfödi a bajt"), s hogy e 
bajokat a diktatúra okozta. A szabadságról 
is szólt, a kimondás, a vita, az ellenkezés 
szabadságáról, a szóláséról és a lelküsme- 
retéről. Ilyen értelem ben kétségtelenül 
ösztönzője lehetett Szilágyi Domokos Bar- 
tók-versének.

A két költemény "zeneszemlélete" a- 
zonban lényegesen különbözik. Bartók 
zenéjének Illyéstől származó jellemzése 
inkább illik a konkrét zene valamely műve
lőjére, m int Bartókra: "...Földre hullt /  po
h ár fölcsattanó /  szitok-szavát, fűrész

foga közé szorult /  reszelő sikongató /  
jaját tanulja hegedű /  s éneklő gége... / / >  
Egymásra csikorított /  vasnak s kőnek 
szitok- /  változatait bár a zongora /  s a 
torok fölhangolt húrjaira..." Szilágyi Do
mokos Bartók-imitádója sokkal "zenehí- 
vebb". M egkockázta tom , hogy  Illyés 
Gyula egy hangverseny keltette ötlet nyo
m án írta versét, Szilágyi Domokos pedig 
sok-sok zenahallgatás nyom án formálta 
verssé a Bartók-zene benne kialakult él
mény- modelljét.

A szerkezeti különbségek m ellett a- 
zonban találunk lényeges egyezéseket is. 
A legfontosabb talán az, hogy m indkét 
vers ars poetica; nem  a megszólított (Bar
tók) a költői reflexió tárgya, hanem  a vers
ben önm agát befogadóként m egterem tő 
Én. M indkét versre jellemző a versalany 
hiánya; e tekintetben József Attila leíró 
nagykom pozídóinak példáját folytatják. 
Illyés versében ezt két József Attila-inter- 
textus is sejteni engedi: "jó m eghallóit ele
ve /  egy jobb v ilág b a  em elő  zene"; 
"megérte /  poklot szenvednie." De erre 
vall az említett József Attila-m űvekével 
azonos versforma is, a szabadsorú, sza
bad rím elésű jambus. Szilágyi Domokos 
Bartók-versében a "saját szöveg" versfor
mája csak távolabbról em lékeztet az emlí
te t t  Jó z se f  A t t i la - m in tá k ra ,  sz o ro s  
kom pozíciós rokonságo t fedezhetünk  
azonban fel abban, ahogy a disszonanci-' 
kát idéző saját szöveg — intertextus ■ 
togatás u tán  a költem ényt rövid t 
dalszerű zárótétellel fejezi be. Vég 
ron ez Babits Húsvét előtt cím ű köl 
nyére is vissza- vezethető, de  ez rr 
in tertex tusként felfogott versforrru 
gabb történeti összefüggései felé m utaL 
versalany az Illyés-versben a "te" és a "m  
szembenállásban realizálódik; Bartók pél
dájához "nekünk" kell felnőnünk, azaz a 
közösségnek. A versalany tehát elrejtezik 
a közösségben, de a Bartók-példa követő
jeként rejtetten individualizálódik is. (Itt 
szabadjon helyesbítenem  azt, am it a köl
teményről m int az Egy mondat... nyitányá
ról m ondtam . K özléstörténeti — s így 
bizonyos m értékig recepdótörténeti — 
nézőpontból helytálló ez, keletkezéstörté- 
ne- tüeg azonban a két vers viszonya for
d í to t t .  A Bartók m eg írása k o r az  Egy 
mondat... m ár ott rejtezett a költő fiókjában 
— ne firtassuk, hogy valóságosan is, vagy 
számos költő alkotási szokása szerint csak 
fejben, em lékezetben —, s am ikor a vers 
azt állítja, hogy a század borzalm aira és 
emberi disszonandáira nincs "ige", akkor 
az ennek ellenkezőjét bizonyító vers m ár 
megszületett. Talán ez adja az Ulyés-vers 
biztonságot, egyensúlyt sugalló háttér
hangulatát.) Szilágyi Domokos költemé
nyében egy m ásik József Attila-m inta kör
vonalai sejlenek: a megszólító — önm eg
szólító táigyiasságé. "Hogy m indent m eg
értesz, ne áltasd m agad, /  a lélek végül 
rádpirít..."; "Van-e jogod elítélni /  — hisz 
benne s belőle is élsz — /  a jelent..." Ezek 
s a hozzájuk hasonló m ondatok a közön
séghez szólnak ("ti"), de a költőhöz m agá
hoz is ("én", együtt "mi"), az újra és újra
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visszatérő, Bartókot megszólító form ulák 
pedig  a költőt és a közösséget az esz
m énnyel szembesítik. Van egy "elszólás" 
is a versbeli m egszólítások sorában: "Nem 
szavaid: m agadat pazaroltad..." M ár nem  
zenéről, hanem  szóról, költészetről beszél 
a vers, akárcsak később a "szereti a világ, 
ha újraköltik" formula. A nagy zenészt 
megszólító, rejtező versalany és a meg
szólított között ezzel minimálisra csökken 
a távolság.

Szólhatnék m ég a költem ény József 
A ttila-intertextusairól ("am erikaik közt 
egy európai"; "kettőzött magányukért"), 
valam int az Illyés- és a Szilágyi-vers szö
vegpárhuzam airól (a "csiribiri-valcer" és a 
kérdés: "tudsz-e /  szépeket hazudni" 
visszhangozza Illyés, "Bánatomat sérti, ki 
léha vigaszt /  húz a fülembe; /  anyánk a 
halott — a búcsúzót ne /  kuplé-daí zeng
je" m ondatát, a "kimondani az óriás kese
rű ség e t úgy, /  hogy  a leg tö rpébb  is 
megértse" kitétel pedig rokon Illyés minő
sítésével: "te bennünket növesztel, azzal, 
/  hogy m in t egyenlőkkel beszélsz ve
lünk."), de  fontosabbnak érzem  azt a té
m a-sa já tsá g o t, a m e ly e t a kö ltem ény  
recepciótörténete — kényszerűen — fel
deríte tlenü l hagyott. N evezetesen azt, 
hogy Szilágyi versében az emigráns Bar
tók válik példaképpé. ("Fáj az otthon, ki 
negtagadott. /  Fáj az otthon, a megtaga- 

t.") Ettől lesz a költemény "áthallásos", 
*y az volt a holocaust-vers is. Nem- 

meg-nem-értett m űvészet példáza- 
í ezáltal a Bartók-zene, hanem  az 

ntalanná tett m űvész közegtelensé- 
megjelenik a példázatban, am it jog

ta rth a tu n k  a k isebbségi költő lét- 
elyzetáttételének. N em  állítom, hogy ez 

úgynevezett "költői szándék", világos cél
zat a versben, m int ahogy azt sem, hogy a 
költem ény lelkes fogadtatása ezt a rejtett 
üzenetet méltányolta. A cenzúrázott iro
dalm ak költő — közönség viszonyában 
m indig is jelen lévő cinkosságról van in
kább szó; a költő beleérző képessége "ösz- 

' tönösen" ráta lá l azokra a tém ákra, a- 
melyek a tiltott m ondandók kódjai lehet
nek, s a közönség, anélkül, hogy verbáli
sán m egfejtené őket (hiszen ezzel le
leplezne és így elvesztene egy kódlehető
séget), ugyancsak "ráérez" a neki szóló 
tartalmakra. A Bartók Amerikában jelentő
ségét abban is láthatjuk, hogy a sokszoro
san elném ított kisebbségi élm énykor első 
nagyhatású megszólaltatója volt a máso
d ik  világháború utáni erdélyi m agyar lí
rában.

Ez term észetesen nem  szűkíti a költe
m ény egyetem es jelentéseit. Akárcsak 
Illyés versében, Szilágyi Domokoséban is 
az igehirdető , a nagy eszm ényeket az 
egész emberiség nevében képviselő m ű
vész példája Bartók De a kisebbségi költő 
léthelyzetét elsődlegesen jellemzi, hogy 
az összem beri ideálok cselekvő megvaló
sításától m integy elzárja kisebbségi mi
volta. Szava bárm ilyen hatásos, csak a 
maga szűk közösségében találhat vissz- 

I < hangra, amely a többség szándéka által 
irányított közéletet jelentősen nem  befo

lyásolhatja — erre a rom ániai m agyar ki
sebbség nyolcvan éves története bősége
se n  s z o lg á l ta t  p é ld á k a t.  P e rsz e  a 
kisebbségi költő hatása túlgyűrűzhet az 
országhatáron, s visszhangot verhet az 
anyaország irodalmában (sőt közéletében 
is), de ez a visszhang elhal az országhatá
ron. A Rem ényik-sor— "Hazát szülőföld
re cserélt" — szép transzilvanista jeligéje 
így fogalmazódik át a veszteségérzet kife
jezésévé.

A Bartók Amerikában u tán Szilágyi Do
mokos a vendégszövegek szinte m inden 
funkcionális lehetőségét kikísérletezte a 
Garabonciás, illetve A  láz enciklopédiája cí
m ű köteteiben, hogy utánuk, im m ár köl
tészetének  "csak" egyik  szó lam aként, 
utánozhatatlan virtuozitással éljen vele 
számos versében. Utolsó költeményei kö
zül — m int kényszerű végpontot — hár
m at emelnék ki, e funkcionalitás gazdag 
és érett változatosságának szemléltetésé

re. Ezek: Héjasfaim felé, Apokrif Vörösmar ty- 
kézirat 1850-ből, Törpe ecloga.

M indhárom  alkotás egyazon témakör
be tartozik, s ez a Radnóti költészetéből 
ism erő s költő-halál. A m a g y a r  iro d a 
lomban Ady óta folyamatosan jelen lévő 
halál-téma változata ez, és sajátosságát egy 
költői szereptudatnak és a m úlandóság
nak a szembesítése adja. Ez a szereptudat 
a Ném eth G. Béla által a mandátumos költő 
önminősítésének nevezett magatartás to- 
vább-stilizálása. Petőfi és Arany a nemzet
től vélte elnyerni ezt a m andátum ot, Ady
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a modernségtől, Babits az értékektől. A  sze
reptudat tehát fokozatosan halad a reális- 
táradalm itó l a transzcendens e lvonat
koztatás felé. A halál ebben az összefüg
gésben nem  (vagy nemcsak) egzisztenciá
lis kérdés, hanem  a szerep betölthetőségét 
vonja kétségbe. Cam us szerint élni csak 
akkor érdem es, ha van, am iért m eghalni 
is hajlandó az ember. Válaszolni tehát arra 
kell, hogy azért halt-e m eg a költő, am iért 
élt, és azért élt-e, am iért meghalt.

A Törpe ecloga "in memóriám" vers, ha
lottbúcsúztató, gyászdal, elégia. Klasszi
kus műfaj, híven Radnóti klasszicizm u
sához; a lírikus-előd m aga-terem tette m ű
faját, a m odem  eclogát a cím adás idézi. 
Benne a "törpe" jelzőt vélhetjük a "kötele
ző szerénység" ugyancsak klasszikus for
mulájának — a terjedelemre nem  vonat
kozhat, hiszen Szilágyi Domokos költe
ménye hosszabb, m int bárm elyik Radnó- 
ti-ecloga —, de (talán) a műfaj s az általa 
képviselt szerep tudat devalválódására, 
"eltörpülésére" történt utalásnak is. Inter- 
textusnak tekinthető a versform a is, hi
szen a hexameter szoros műfaji kapcso
lódása a XX. században is m egm aradt, s 
lírai versm értékként csak Radnóti eclogá- 
iban jelenik meg. Szilágyi Domokos azon
ban eltér a Radnóti-hexam eterek klasszi
kus fegyelmétől és szabályosságától. Éles 
á thajlások  á llítják  d isszonáns m ódon  
szembe a sort és a mondatot, a szót kettévá
gó áthajlás pedig ("messze kiáltja a kort, 
m iben élt, s am iben ham arost meg- /  hal") 
m ár-m ár parodisztikus hatású. Jelzése ez 
annak, hogy a szövegidézéssel történő 
em lék idézés h ag y om ányokhoz  h íven  
em elkedett hangnem étő l a destrukció  
sem  idegen.

A költemény a VII. és az V. eclogából 
tartalm az idézeteket. Azért ebben a sor
rendben, mert az V-ből m indössze a záró
m ondatot veszi át ("Mégsem tudok  írni 
ma rólad!"). Amely a maga rendjén A- 
rany-parafrázis a Radnóti-eclogában, a Ju
liska emlékezete gyakran idézett zárlatát 
( "Nagyon fáj! nem megy!"), illetve a benne 
m egfogalmazódó gesztust (a költő elné
mul, m ert fájdalma szavakkal kifejezhe- 
te tle n )  id éz i-im itá lja . S az V. Ecloga 
szolgáltat példát a hexam eterek különc 
tördelésére is; egyes sorok lépcsőzetesen, 
két-, sőt háromfelé szakadnak, fájdalom 
és fegyelem, siratás és forma feszültségét 
támasztva.

Az V. ecloga szintén halottsirató, a ke
leti fronton eltűnt barát, Bálint György 
emlékét idézi. De e műfajba sorolható a 
Babitsot gyászoló Csak csont és bőr és fájda
lom is, melyből szintén idéz a Törpe ecloga. 
Szilágyi Domokos tehát siratja a m ásokat 
sirató Radnóti M iklóst, illetve Radnóti 
m ásokat sirató szavaival siratja Radnótit
— ezt a játékot majd a Vörösmarty-apokrif 
is m egismétli, m ás intertextusokkal. A 
vershelyzet (az elődöt, barátot gyászoló 
költő helyzete) ilyenform án azonos a 
m egidézett Radnóti-versekben és Szilágyi 
Domokos eclogájában. Amiből következik 
(következhet), hogy a gyászolóból bárm i-
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról

kor lehet "gyászolt"; a két szerep bárm ikor 
cserélődhet.

A költem ény azonban elsősorban a 
VII. eclogára épül, annak is a virrasztás-m o
tívum ára. A Radnóti-versben a költő e- 
gyedül virraszt az alvó táborban, s verset 
ír feleségéhez, álom  és virrasztás között 
azonban nem  feszül ellentét, hiszen az 
alvók álm ukban hazatérnek, ahogy az o tt
hon emlékeihez tér m eg a költő verse is; 
elm ondhatjuk, hogy a vers a közös álom, 
"a szép szabadító" szavakba foglalása. A 
költő m integy az álm odó közösség helyett 
virraszt, form át adva a közös vágyaknak 
(A "halálos" n ap p a lé rt v igaszt nyújtó 
álom  egyébként Fazekas Mihály Egy véres 
ütközet estoéjén serkent gondolatok című, a 
m aga korában m egrendítően m odem  ver
séből lehetett ism erős R adnótinak, de 
m indkettő  —  a Fazekas-vers és a VII. eclo- 
ga — őseként tisztelheti Vergilius Aeneisé- 
nek egyik részletét: "S éjszaka lett, szelid 
álom  om olt a világon az élők /  Fáradt 
teste fölé...") Szilágyi Domokos ebből a 
költő-szerepből egyedül az írást emeli ki 
m int a túlélés, valam int a szabadság zálo
gát.

Ez egyúttal Radnóti sztoikus halál- és 
szabadság-fogalm ának értelmezése is, vé
gig az eclogákon. "...nincsen nyugovás — 
m ég hány nap az élet? /  öt-négy-három — 
a visszaszám lálás valahol m ár /  elkezdő
dö tt — / . . . /  m íg az az ólom a tárban vár 
m ég, addig , utolsó /  megfeszítéssel, akár
hogyan is, de a szó, a betű, a /  vers szüle
tik  — ..." Ez az idézet értelm ező szi
nonim ája az első ecloga közismert-közér- 
tett tölgy-példázatának, hiszen az is a biz
tos halál tudatában teljesített kötelesség 
erkölcsi parancsát tartalmazza. E parancs 
teljesítése teszi a költőt először szabaddá 
("... a test, az rab csak, a költő /  itt és 
m indenhol szabad, ő az erő, a szilárd... 
/ . . . /  csak m akacsúl araszolgat az éjben a 
drága papíron..."), aztán halhatatlanná a 
M űben ("...de a m úlás /  meg se legyinthe- 
ti, föld nem  rengeti meg, s a töm egsír /  el 
nem  enyészti... / . . . /  ...a föld kegyesebb, 
m int /  őreid,: ő majd visszaad írást, szép- 
szavu versed /  napra kerül..."). A költe
m ényben  azonban  szabadság és halha
tatlanság eszményi, lélekben megvalósít
ható értékeivel szem ben ott állnak a rab
ság és a halál valóságos tényezői ("...lám, 
fenyegethet... az éj m eg az őrtorony és a /  
drótkerítés, meg a vérebek, és amaz őr, az 
ebeknél /  százszor ebebb; fenyegethet az 
ég is akár oda föntről /  villámmal s a pokol 
krem atórium okkal..."), am i kétségessé, 
vagy legalábbis viszonylagossá teszi az 
értékek m egvalósíthatóságát. A befejezést 
m ár áthatja ez a kétely: "...motyogok, vi
gaszul, m inthogyha csak élnél /  testi va
lódban —, csak m otyogok balogul — de 
te hallasz /  m ég a n e h é  rög alatt is — az 
éjben csak m otyogok, de /  ájult, sápadt 
kis szavaim  torzak, szineveszett /  hexa
m eterjeim  inkább korhadt deszkakopor
sót, /  sem m int bö lcső t-------ó — »Még
sem  tudok  írni ma rólad!«" A halotthoz 
m int élőhöz szólni nem  hiú remény-e? S a

töredékben m aradt, valóban befejezetlen 
m ondat (hiszen nem  következik félreért
hetetlenül a folytatás abból, ami olvasha
tó) koporsó —  bölcső szembeállítása nem  a 
rem ényveszetést sugallja-e? Vagy leg
alábbis a rem ény viszonylagosságát?

M int m ondtam , ehhez hasonló jelen
téskört alakítanak ld az idézetek az Apokrif 
Vörösmarty-kézirat 1850-ből c ím ű  költe
ményben. A Batsányi-mottó jelentésvál
tozása fogja m integy keretbe a költe
ményt. A vers elején álló idézet ("Vidulj, 
gyászos elme! megújul a világ, S előbb, 
m int e század végső pontjára hág.") biza
kodást, rem ényt sugall, s szinte "hívja" 
Vörösmarty parafrázisát, mely el is hang
zik a későbbiekben ("Lesz m ég egyszer 
ünnep  a világon!"). Ehhez azonban m ár a 
kétely társul ("...És m it hoz a jövő? /  A 
megjósolt ünnepet a miágon? /  Ne áltasd 
magad.") M intha a Batsányi-mottót Vö
rösmarty választotta volna, a remény sza

Siklódy Ferenc grafikái a Magyarok c. kötetből

vául, hogy az önm agának feltett kérdések 
— vagy a Szilágyi Domokos által Vörös« 
m arty emlékének feltett kérdések — egy
ben alá is aknázzák, destruálják a mottó 
eredeti jelentését, m íg végül, a remény- 
vesztés érvei után, zárósorként a Batsá- 
nyi-idézet ironikus hatású, ellenkzőjét je
lenti annak, am it a vers kezdetén. Ezt tá
masztja alá az idézet "elrontása" a közpon
tozás kiiktatásával; am i nem  idézhető 
pontosan, annak jelentése is "pontatlan
ná", kétségessé válik. A megszólítás — 
önmegszólítás játéka, akárcsak a Bartók- 
versben, a költő-szerepek láncolatát hoz
za létre: Vörösm arty Batsányi szerep
tudatában keresi a magáét, Szilágyi a Vö- 
rösmartyéban, s az önm agát megszólító, 
szerepét illúziónak m inősítő Szilágyi sza
vai visszamenőleg Vörösmartyra, a Vörös- 
m arty-"pesszim izm us" visszam enőleg 
Batsányira is érvényessé válik. Egyetlen 
biztató szereplehetőségként a halál tűnik 
fel; a lexikon-szöveg ('Temetése... politi

kai demonstráció, az első tömegtüntetés...  ̂
az önkényuralom  idején.") m integy cáfol
ja a korábbi kitételt ("Pusztulj! tűnj el! H i
úság, hogy m arad /  nyomod..."); am it éle
tében és életével nem  ért el a költő, azt 
halálával megvalósítja.

A "pedig volt ünnep" kezdetű rész Vö- 
rösm artytól vett célzásai kétségtelenül 
1848-ra utalnak, de  feltehetjük, hogy Szi
lágyi Domokos ezzel egyívású történelm i 
élményére, 1956-ra is. Messze vezetne en
nek helyét, szerepét keresni Szilágyi Do
mokos költői világképében; itt csak annak 
a m eggyőződésem nek adhatok hangot, 
hogy fiatalkori lírájának elkom orodása 
szerintem  1956 tanulságának következ
ménye, s hogy e tanulság lényege az "el
párto lás"  m inden fa jta  d ik ta tú rá tó l, a 
szabadság-eszm e következetes k ö z é p  
pontba állítása lírai "értékelméletében".

E szabadságközpontú világkép meg
nyilatkozása a Héjasfalva felé is. A parafrá
zisversek közül talán a legegyszerűbb; 
m indössze az Egy gondolat bánt engemet 
u talásait kell felism ernünk benne ahhoz, 
hogy m egértsük célzatát: a költő nem  a- 
zért halt meg, am iért élt; a "szemből, halál" 
méltósága lényegében sziszifuszi gesztus 
(a szó Camus-i értelmében), a "méltatlan" 
abszurditás elhárítása egy "méltó" abszur
ditás kedvéért. Figyelmet érdem el azon
ban, hogy ez az "egyszerű", m ondhatn4 
allegorizáló szövegköziség is megho 
szabbodik az időben, a lehetséges jöv< 
költőhalálok távlata felé, am ikor a b 
ző sort József Attila Ódájából köles- 
vers.

M indent összevéve: Szilágyi De 
kos itt kiemelt költeményei s benníL 
költő-halál téma a XX. századi líra egy. 
kulcstémája, m integy a költői szereptu- - 
dat(ok) értelm ező próbaköve, és term é
szetesen saját szereptudatáé is. Az inter- 
textustok e versekben a korábbi, a saját 
lírája szövegelőzményeként felfogott halál 
— szerep összefüggéseket derítik  fel és ér
telmezik, hogy ennek során saját szerep
lehetőségeit (és saját h a lá lkényszerű 
ségeit) is megfogalm azhassa, az idézett 
szövegek kínálta különböző m aszkok
ban. (Aminthogy nem  egyszer "Szilágyi
m asz k o t"  i l le s z t  az  id é z e tt  e lő d ö k , 
klasszikusok arcára.) H a m árm ost kü
lönbséget kellene tennem  a mai, úgy
m ond posz tm odern  szövegköziség és 
Szilágyi Domokos idézés- és utalásmódja 
között, akkor azt m ondanám , hogy Szilá
gyi vendégszövegei és u talásai szigorúan 
log ikusak , egy ö n m ag á t rac ionálisan  
m eghatározó világkép kifejtésében érde
keltek, még akkor is, ha helyenként tob
zódnak  is a "m agáért való" nyelvi já
tékokban. Ez a világképkifejtés (mely vi
lágképteremtés is) nemcsak filozófiai (lét
e lm éle ti, e rk ö lc s tan i, e sz té tik a i)  fo r
rásokra megy vissza, hanem  elválasztha
tatlan a költő történelmi, társadalm i, em
beri tapasztalataitól, melyek feltárása a 
költő recepciójának eljövendő feladata, 
még akkor is, ha ezen a téren kétségtele
nül születtek tiszteletre méltó részered
mények.
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i HÉTFŐ
.KEDD 
'SZERDA 
/ CSÜTÖRTÖK 
• PÉNTEK 
I SZOMBAT 
VASÁRNAP

Albin, Levente 
Dalma, Magor 
Kornélia
Kázmér 
Olivér, Adorján 
Frigyes, Jenő 
Tamás
Zoltán, Apolka 
Franciska, Fanni 
Ildikó, Olimpia

Bors, Szilárd 
Gergely
Krisztina, Ajtony 
Matild, Pólika 
Kristóf, Lukrécia 
Lujza, Henrietta 
Gertrúd

Sándor, Ede 
József, Jozefina 
Koppány, Klaudia 
Benedek, Bence 
Beáta, Lea 
Botond, Emese 
Virágvasárnap

Mária, Zsolt 
Emánuel, Manó 
Hajnalka, Alpár 
Gedeon, Gida 
Jónás, Márk 
Zalán, Amadé 
Húsvét 1. n.

ÁPRILIS
1 HÉTFŐ Húsvét 2. n.
2 KEDD Húsvét 3. n.
3 SZERDA Kérész tély
4 CSÜTÖRTÖK Csaba, Ambrus
5 PÉNTEK Kocsárd
6 SZOMBAT Bíborka, Édua
7 VASÁRNAP Annin, Orsolya

8 HÉTFŐ Dénes, Lídia
9 KEDD Dömötör, Géza
10 SZERDA Zsolt, Ezékiel
11 CSÜTÖRTÖK Gemma, Ilma
12 PÉNTEK Gyula, Alpár
13 SZOMBAT Ida
14 VASÁRNAP Tibor, Tiborc

15 HÉTFŐ Emese
16 KEDD Bánk, Győző
17SZERDA Rudolf
18 CSÜTÖRTÖK Ilma, Andrea
19PÉNTEK Emma
20 SZOMBAT Tivadar
21 VASÁRNAP Zsombor

22 HÉTFŐ Noémi, Csilla
23 KEDD Béla
24 SZERDA György, Györgyi
25 CSÜTÖRTÖK Csongor, Márk
26PÉNTEK Boglárka, Ervin
27 SZOMBAT Zita, Gyöngyvér
28 VASÁRNAP Valéria

29 HÉTFŐ Tihamér
30 KEDD Ibolya, Mariann

MÁJUS
1 SZERDA
2 CSÜTÖRTÖK
3 PÉNTEK
4 SZOMBAT
5 VASÁRNAP

6 HÉTFŐ
7 KEDD
8 SZERDA
9 CSÜTÖRTÖK
10 PÉNTEK
11 SZOMBAT
12 VASÁRNAP
13 HÉTFŐ
14 KEDD
15 SZERDA
16 CSÜTÖRTÖK
17 PÉNTEK
18 SZOMBAT
19 VASÁRNAP

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

27 HÉTFŐ
28 KEDD
29 SZERDA
30 CSÜTÖRTÖK
31 PÉNTEK

Fülöp, Jakab 
Zsigmond 
Irma, Tímea 
Csaba, Mónika 
Irén, Kocsárd

Eliz, Tamara 
Dalma, Tünde 
Gizella, Gejza 
Gergely, Gergő 
Antónia, Jób 
Albert, Imola 
Pongrác

Szervác 
Bonifác 
Zsófia, Izsák 
Mózes, Botond 
Ede, Andor 
Erika, Erik 
Pünkösd 1. n.

Pünkösd 2. n.
Pünkösd 3. n.
Júlia, Rita
Dezső
Eszter
Orbán
Gyöngyvér

Nándor 
Emil, Agmánd 
Magdolna 
Johanna, Janka 
Marietta

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

10 HÉTFŐ
11 KEDD
12 SZERDA
13 CSÜTÖRTÖK 
14PÉNTEK
15 SZOMBAT
16 VASÁRNAP
17 HÉTFŐ
18 KEDD
19 SZERDA
20 CSÜTÖRTÖK
21 PÉNTEK
22 SZOMBAT
23 VASÁRNAP
24 HÉTFŐ
25 KEDD
26 SZERDA
27 CSÜTÖRTÖK
28 PÉNTEK
29 SZOMBAT
30 VASÁRNAP

Tünde 
Anita, Etele
Klotüd 
Ildikó, Bulcsú 
Angéla, Kund 
Szabolcs 
Róbert, Arianna 
Medárd 
Félix

Margit 
Barna 
Józsa, Sebő 
Antal, Anetta 
Vazul, Herta 
Zója, Jolán, Vid 
Arany, Jusztina

Laura
Amold
Gyárfás
Rafael, Keve
Alajos
Paulina
Zoltán, Arszlán

Iván 
Vilmos 
János, Pál 
László 
Levente, Leó 
Péter, Pál 
Tihamér, Bese

NOVEMBER
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
■CSÜTÖRTÖK
cNTEK

SZOMBAT

Marianna, Itala 
Ilka, Ingrid 
Győző

Károly, Karolina 
Imre
Lénáid, Énok 
Rezső, Rudolf 
Lehel, Zsombor 
Tivadar 
Réka, Délinké

Márton 
Emília, Renáta 
Szilvia, Bulcsú 
Aliz
Lipót, Albert
Ödön
Hortenzia

Jenő 
Erzsébet 
Jolán, Edmond 
Ilma, Olivér 
Csilla, Cecília 
Kelemen 
Emma, Hóra

Katalin, Edina 
Árpád, Virág 
Elemér 
Stefánia 
Kamilla 
András, Andor

DECEMBER
1 VASÁRNAP Elza

2 HÉTFŐ
3 KEDD
4 SZERDA
5 CSÜTÖRTÖK
6 PÉNTEK
7 SZOMBAT
8 VASÁRNAP
9 HÉTFŐ
10 KEDD
11 SZERDA
12 CSÜTÖRTÖK
13 PÉNTEK
14 SZOMBAT
15 VASÁRNAP
16 HÉTFŐ
17 KEDD
18 SZERDA
19 CSÜTÖRTÖK
20 PÉNTEK
21 SZOMBAT
22 VASÁRNAP
23 HÉTFŐ
24 KEDD
25 SZERDA
26 CSÜTÖRTÖK
27 PÉNTEK
28 SZOMBAT
29 VASÁRNAP
30 HÉTFŐ
31 KEDD

Melinda 
Atala, Ferenc 
Borbála, Boróka 
Vilma 
Miklós
Ambrus, Ányos 
Márta, Mária

Gyöngyi, Leona 
Judit
Lehel, Árpád 
Gabriella 
Luca, Lúda 
Huba, Zdenkó 
Detre, Albina

Aletta, Etelka 
Lázár
Auguszta, Ákos 
Viola, Nemere 
Domonkos 
Tamás 
Anikó, Zénó

Viktória, Győző 
Ádám, Éva 
Karácsony 1. n. 
Karácsony 2, n. 
Karácsony 3. n. 
Apor, Ráhel 
Tamás, Dávid

Annamária
Szüveszter





XÓVEX—
"Mind e benyomásokkal szem ben ismételten ki kell azonban 

jelentenem, hogy nincs szándékomban ész és tudomány ellen  
küzdeni. H isz aki az erős élet fejlesztésére törekszik, annak nincs 
érdekében az életenergiának bármely megnyilvánulását is csor
bítani, annál is inkább, mert az ész keveslésével s jogosult igé
nyeinek tagadásával m egint csak a haldokló élet temetőárkába 
kerülnénk, belejutnánk a szkepszis útvesztőjébe, ahová az intel- 
lektualizmus is jut, miután sok-sok szisztémájával sem bírja az 
erős életet kifejleszteni s e tehetségével végre is az ész gyöngesé- 
gét dokumentálja." Prohászka fogalomhasználata egész életmű
vében nem egységes —  ez abból adódhat, hogy nem volt a szó  
szoros értelmében vett szaktudós —, de filozófiájának alapvoná
sai végigkövethetők. A  diadalmas világnézetben a tudásra való 
ösztön a lélek ösztöneinek egyike, Az intellektualizmus túlhajtása- 
iban az élet egyik, tehát itt sem egyetlen aktusa. Akadémiai 
székfoglalójában az ellen a felfogás ellen lépett fel, m ely szerint 
az ész önmagában képes a világ teljes megismerésére. Szerinte 
az irracionális világ a racionális ész alkotta fogalmak segítségé
vel nem írható le. Prohászka rendszerében a tudással szemben  
az élet, a fogalmakkal szem ben a tett az, ami képes a világ teljes 
megragadására. "Nem antiintellektualista filozófus, hanem a fo
galmi világ szegénységét és a konkrét valóság áradó gazdagsá
gát átérző m isztikus szó l belőle, am ikor az érzés teremtő 
primátusát hangsúlyozza" —  állapítja m eg ezzel kapcsolatban 
róla Sík Sándor.

Prohászka kultúrafelfogása kapcsolódik antropológiai néze
teihez. A z embert test és lélek egységeként felfogó antropológiai 
szem léletével párhuzamos az a törekvése, hogy a kultúrát két 
részre bontja. Külön szól külső vagy világi kultúráról, valamint 
belső vagy lelki kultúráról. A  másik kapcsolat a harmóniára 
törekvés. Csakúgy mint emberképében, a lelki tényező fölényét 
itt is hangsúlyozza, sőt, a kultúra területén a szellem i és az anyagi 
világ ellentéte feloldhatatlanabb problémaként jelentkezik. A  
kultúra Prohászka felfogásában a természet feletti emberi ura
lom m egvalósítását jelenti. A  külső kultúra eszerint a világ bir
tokba vétele a teremtéskor kapott parancs alapján, m íg a belső 
kultúra ehhez hasonlóan az emberi természet megtörése; erő
szakkal töri m eg az ember önmagában az alacsony ösztönt, 
erőszakkal teremt rendet a szenvedélyek csatamezején, s kiemeli 
az öntudat s a nemes lélek fegyelmezettségét a vér s a szolgai 
ösztönök béklyóiból." "A világi kultúra" az agy és kéz, számok s 
gépek világa", ide tartoznak az élet anyagi vonatkozásai: a ház
tartás, a táplálkozás, a ruházkodás, a közlekedési és kommuni
kációs eszközök, az egészségügy, a szórakozás, a gazdasági 
termelés és annak eszközei, de ide sorolja a politikai intézmény- 
rendszereket is. Ezzel szem ben a belső kultúra az ember lelki 
világának kiművelését jelenti az evangélium és az isteni kegye
lem által. Érthető m ódon tehát Prohászka (a lelkipásztor) figyel
m e és tevékenysége is erre irányul. A  kultúra területén is 
fontosnak tartja az egység megteremtését: "Az ideális állapot 
mindenesetre az volna, ha a külső és belső kultúra közt teljes 
harmónia uralkodnék, s ha az ember mindkét irányban tudná 
erőit s tehetségeit Isten gondolatai szerint érvényesíteni." Meg
tartja azonban itt is a lelki kultúra elsőbbségét: "Mi a kultúrát 
m indig lélekkel, tökéletességgel s boldogsággal mérjük; a kultú
ra anyagi oldalát pedig ténylegesen anyagnak és eszköznek 
nézzük, m elyet a lélek kezeljen, fejlesszen s a maga céljaira 
hasznosítson." Másrészt a két terület közötti ellentétet csaknem 
feloldhatatlannak tartja. Emiatt hangsúlyozza az európai kultúra 
és a keresztény kultúra különbségét, mivel az előbbibe —  noha 
elismeri, hogy alapelveit az evangélium  adta — beletartozik az 
anyagi kultúra is, m íg a keresztény tanítás kizárólag a lélekre 
vonatkozik. A z ellentétek és a különbségek hangsúlyozásával az 
a célja, hogy a kereszténység örök érvényű tanítását ne kösse a 
folyamatosan változó világhoz: "A világ elváltozik, sokban vál
tozik el; elváltozik az alkotmányban, jogban, társadalomi struk
túrában, elváltozik sok nézetekben magáról a kultúráról; minek 
kötnők be magunkat a fejlődésnek ezirányaiban thézisekhez, 
m elyek csak történetből valók, s máskép is lehetnének?" —  teszi 
fel a kérdést.

Prohászka figyelemmel kísérte a m odem  művészetek alakulá
sát is, és sajátos művészetszemléletének szemszögéből mondott 
ítéletet a 19. század második felében kibontakozó m odem  iroda
lomról. Művészetértelmezésének lényege összefüggésbe hozható 
az intellektualizmus kritikájánál ismertetett vitaiizmussal.

Szécsási Zoltán: Prohászka Ottokár kultúramodellje. Via- 
illa, 2001/8.

—

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 12.

Világdallamok

------------------------  HELIKON------------

Egy zenei tv-adás interjúala
nya mesélte, hogy úgy kért bebo- 
csátást abba a fa lusi em beri 
közösségbe, ahol a világtól elvo- 
nultan letelepedni szándékozott, 
hogy az emberekkel való találko
zásaikor előénekelt egy-egy szép, 
közismert dallamot, majd meg
kérte beszélgetőtársát, hogy foly
tassa. Az eredm ény m eghök
kentő volt számára: az aránylag 
zárt kis közösség tagjai a világ 
(mai világ!) nagy dallamait tudták 
folytatni, tudták tovább énekelni. 
"Hogyan is állunk azzal a zene
kultúrával?" — tette fel interjú- 
alanyunk a retorikus kérdést. 
Sokmindent el lehetne mondani 
az esetről. Lehetne vitatkozni 
azon, hogy egy-két dallam isme
rete mennyiben zenekultúra? De a 
felvetett gondolat más vonatko
zásban is érdekes: melyek is azok 
a KÖZISMERT dallamok?

Mintegy feleletül idős bácsi lá
togatott meg. Emlékeit idézte, 
köztük dallamemlékeit is. Öreges 
hangján rázendített, ELSŐKÉNT 
Verdi Naiucctíjának szép, himni- 
kus dallamára. A tv-adás interjú- 
alanya is ezzel kezdte kérdezős- 
ködéseit. Hirtelen kíváncsi let
tem, hogy öregúr ismerősöm, ha 
most rákérdezek, mivel folytatja 
dallamemlékeit. Gyorsan előke
rü lt Beethoven Kilencedikjének 
örömóda-dallama is. A tv-adásban 
is ez szerepelt másodikként. íme 
— gondoltam — ez a rangsorolás 
minálunk. Közép-kelet-Európá- 
ban nagyon is helytálló, ami a ze
nei ism ereteink , em lékeink 
széleskörű elraktározását illeti. 
De m inden bizonnyal Európa 
nyugati részére is áll ez a "felmé
rés". Vajon a világ többi részére 
vonatkoztatható-e?

Nos, ha a rádióm űsorokat 
hallgatjuk vagy éppenséggel a tv- 
rek lám okat nézegetjük , elég 
gyakran halljuk felcsendülni 
m indkét NAGY DALLAMOT. 
Néha unos-untalan beléjük bot
lunk. Néha meg egyenesen frap
pánsnak érezzük jelenlétüket 
akár háttér, akár mint funkcioná
lisan előtérbe kerülő zenei "kísé
ret". M ég akkor is elm élyíti

qc-z^c

bennünk a hozzácsatolt tárgy, je
lenség gondolatkörét, ha azzal 
egyébként nem  rokonszenve
zünk. NAGY A ZENE HATAL
MA!

Sztandard-dallamok— szoktuk 
k issé  lebecsü lően  m ondan i. 
Sztandardokra épülő világunk
ban mi sem természetesebb en
nél: a zene is sztandardizál!

Azt hiszem, ennél többről van 
szó.

Vegyük csak a karácsonyi ün
nepkör dallamait. A "Csendes éj" 
dallama a világ minden adóján 
felhangzik. Azt hiszem, aligha 
van általánosabban ismert dal
lam a világ zenei tudatában. Akis 
osztrák faluból szárnyra kelő ze
nei üzenet minden karácsonykor 
körbekerüli a földet. És ha bármi
kor felhangzik évközben, a kará
csony hangulatát, emlékét idézi 
föl. Aki egyszer hallotta, magával 
viszi egész életén á t  így vagyunk 
még egy sor dallammal. Köztük a 
közism ert nem zeti himnuszok 
dallamaival, amelyeket oly sok
szor hallgatunk meg sportren
dezvények keretében is. Milliók 
ismerik fel, hogy ezek a dallamok 
a nemzeti attribútumok nélkül is 
(zászlószínek és egyéb jelképek 
hiányában is) kihez, melyik nép
hez tartoznak: VILÁGDALLA
MOK.

Izgalmas kérdés: melyik or
szág, melyik nép mivel lép be a 
világdallamok, világzenék tárházá
ba? Vagyis: mit ad, adott a zené
ben a világ zenei tudatának gaz
dagításához, színesítéséhez?

A világdallamok előéneklésé- 
nek folytatását és a bennünk vib
ráló VIRTUÁLIS zenés kivetítését 
— címek, szerzők megnevezésé
vel — csak amolyan külsőleges 
eszközként használhatjuk fel ze
nekultúránk megmérettetésére. 
Az igazi zenekultúra valahol mé
lyebben rejtőzködik, nehezebb 
felszínre hozni. De a felszínes 
vizsgálat is érdekes lehet abból a 
szempontból, hogy hol is állunk 
manapság a zenei globalizáció te
rén. Minden jel arra mutat, hogy 
gyorsan haladunk a VILÁG ZE- 
NESZTANDARDJA megterem
tése felé. Jó-e ez nekünk vagy 
sem ? Ez m ár m ás kérdés. Á 
könnyűzene akarva-akaratlan is 
globalizációra törekszik. Egy-egy 
ranglistavezető lemezprodukció 
bejárja a földkerekséget, minden
kihez eljut, ELJUTTATJÁK. Egy 
pillanatig VILÁGZENE lesz belő
le. Ma hallgatjuk, holnap elfelejt
jük?

Kellemes karácsonyi ünnepe
ket kívánok.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Januári évfordulók
1 — 30 éve halt meg Dinu Bondi román író

180 éve született Kerényi Frigyes költő
2 — 70 éve született Dankanits Ádám erdélyi történész

250 éve született Philip Freneau amerikai költő 
100 éve született Nazim Hikmet török költő

3 — 120 éve halt meg William Ham son Ainsworth angol író
80 éve született Nemes Nagy Ágnes költőnő

4 — 20 éve halt meg Berczeli A. Károly költő
125 éve született Sexül Puscariu román nyelvész 
390 éve halt meg Hendrik Laurens Spieghel holland költő

5 — 100 éve született Stella Dorothea Gibbons angol írónő
25 éve halt meg Horváth István erdélyi költő 
120 éve született Patai József héber költő

6 — 60 éve halt meg Alekszandr Romanovics Beljajev orosz író
80 éve született Berényi Ádám erdélyi közgazdász 
200 éve született Ion Heliade-Radulescu román költő 
120 éve született Ivan Olbracht cseh író 
180 éve született Heinrich Schliemann német történész

7 — 350 éve született Pavel Vitezovic-Ritter horvát költő
8 — 300 éve halt meg Galileo Galüei olasz filozófus

110 éve született Paul Vaillant-Couturier francia író
9 — 80 éve halt meg Zygmunt Samecki lengyel író

260 éve született Joseph Stansbury amerikai költő
10 — 90 éve halt meg Georg Heym német költő

160 éve született Edouard Sayous francia történész
11 — 125 éve halt meg Ján Matuska szlovák költő

30 éve halt meg Eugeniu Speranüa román filozófus
12 — 160 éve született Francois Coppée francia költő
13 — 40 éve halt meg Blédy Géza erdélyi nyelvész

250 éve született Eleonora de Fonseca Pimetal olasz írónő 
120 éve született Szpirosz Melasz görög író

14 — 90 éve született Rudolf Hagelstange német költő
15 — 160 éve született Paul Lafargue francia író

380 éve született Moliére francia drámaíró
16 — 860 éve halt meg Fudzsivara no Mtotosi japán költő
17 — 180 éve született Erik Böbh dán író

300 éve halt meg Stanislaw Herakliusz Lubomirski 
lengyel filozófus
25 éve halt meg Tache Papahagi román tudós

18 — 120 éve született Alan Alexander Milne angol író
19 — 140 éve született Móri Ógai japán író
20 — 75 éve halt meg Miguel Echegaray spanyol drámaíró

440 éve született Ottavio Rinucdni olasz költő
21 — 130 éve halt meg Franz Grillparzer osztrák író

70 éve halt meg Lytton Strachey angol író
22 — 430 éve született John Donne angol költő

410 éve született Pierre Gassendi francia filozófus 
125 éve született Stefan Peüca román költő

23 — 120 éve halt meg Kertbeny Károly műfordító
20 éve halt meg Majtényi Erik erdélyi költő 
190 éve halt meg Giovanni Pindemonte olasz költő

24 — 270 éve született Pierre-Auguste Beaumarchais francia író
25 éve halt meg Ion Istrate román író 
150 éve halt meg Jan Kollár cseh költő

25 — 125 éve született Büchler Pál erdélyi orientalista
200 éve született Debreczeni Márton költő

26 — 50 éve halt meg Ludwijk Deyssel holland költő
27 — 340 éve született Richard Bentley angol filológus

170 éve született Lewis Carroll angol író 
110 éve született Walter Gyula költő

28 — 420 éve született Jean Barclay francia író
29 — 110 éve halt meg Alexander Rizosz Rangabé görög író
30 — 150 éve született Ion Luca Caragiale román író
31 — 130 éve született Zane Grey amerikai író

A nevelésről
A rejtvény  fősoraiban P lutark- 

hosz (46?—120?) gondolatát találja.
VÍZSZINTES
1. A  gondolat első része. 12. Ered

m ény t gyengítő. 13. Epekedő. 14. 
Am ilyen (régies). 15. ...Taylor, szí
nésznő. 17. ítélni kezd! 18. Vívósző
n y e g . 20. A je lz e t t  d o lg o n . 21. 
Torzórész! 22. Folyós. 24. H aladás 
célja. 25. Ném a Zita! 26. Basáskodó 
személy. 28. ...Hoff, holland vegyész 
(Jacobus Henricus). 29. Ö kör lesz be
lőle. 31. Víznyomást állandósító épít
m ény. 33. K ic s in y ítő  képző . 34. 
Szám ítógép m erevlem ezének jellem
zője lehet. 35. Orosz folyó. 36. Kissé 
selypít! 37. Belga folyó. 39. Későre. 40. 
Páratlan őrzés! 41. Takar. 43. Dől. 44. 
Sáros gödör az úton. 46. Tényekkel 
igazoló.

FÜGGŐLEGES
1. Téli edzést végző. 2. Vízbe áztat.

3. A viszály görög istennője. 4. A test 
váza. 5. Nőstény szarvas. 6. Néma lét! 
7. Szélhárfa. 8. Elme. 9. Ásványi fű
szer. 10. Értesítő. 11. Hajósok réme. 
16. Zamat. 19. N em  nagy állóvíz (két 
szó). 20. Számbeli összefüggés. 22. 
író (Miklós). 23. Gépkocsi, röviden. 
24. Román női név. 26. Török nyelvű 
nép volt. 27. Finom innivaló. 28. De
rűs késői m űsor (két szó). 30. Kérdés 
jelzője lehet. 31. Szállítási díj. 32. Fába 
vés. 33. Ném et vegyész (August von 
Stradonitz). 34. A  gondolat második, 
befejező része. 36. Listáról olvas. 38. 
Tüzel. 39. M agyar egyetem  41. Szél 
teszi. 42. Karate-fokozat. 43. Belga, 
osztrák és vatikáni gépkocsijelzés. 
45. M adridi lap. 47. Á m

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 23. szám ában meg
jelent, Az életünkről cím ű rejtvény 
megfejtése: Olyan, m int egy nyáriru
ha mellénye, rövid és céltalan.
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