
|  „odajut az ember végül, áll szemernyi v ilá g  n é lk ü l"

HELIKON
TRODATMT FŐT YÓTRAT m e g je l e n ik k é t s z e r  e g y  h ó n a p b a n  Ko l o z s v á r o n
U S . U U / V U V U .  r U L I U l K A i  lX .É V F O L Y A M im 6.Q 60jS Z Á M -M Á R C IU S2S . * ’ * ■

Hlavathy Károly fotója

SZŐCS ISTVÁN

Tündérkert külön bejárattal
Kicsiny szikrából is láttam nagy tüzet 

gyűlni, mondta egy romantikus történész; 
folytatva gondolatát, kicsiny költőből is fa
kadhat a nagyromantik forrása, mondhatná 
a romantika irodalomtörténésze minálunk; 
m ivel a m agyar nem zeti romantika forrás
vidékének feltérképezésénél egy ma már 
alig ismert és a korában sem  nagy figyelm et 
kiváltott költőt szoktak kezdőpontnak beje
lölni. Aranyosrákosi Székely Sándor Szé- 
kelykál szülötte, nemrégiben em lékeztek  
m eg születésének kétszázadik évfordulójá
ról; (kár, hogy ez csak az unitárius egyház 
belső esem énye maradt). A z ő 1822-ben írt s 
egy évre rá megjelent eposza, A székelyek 
Erdélyben, említtetik úgy  irodalomtörténeti 
kézikönyvekben, m int am elyben először 
felbukkant a nem zeti mitológia megalkotá
sára tett kísérlet, s ami felszabadító hatással 
bírt Vörösmarty és Czuczor Gergely roman
tikájára.

S valóban, ez a háromrészes, kissé "szűk
szavúan" megírt hősköltemény tartalmaz 
nehány olyan mozzanatot, stílusosan szól
va, elhullat néhány olyan magot, am ely va
lójában a nagy kortársaknál szökik szárba és 
hajt dús lombozatot.

Székely Sándor is ifjan m ég kora szenti-
» » >  folytatás a 2. oldalon

• Lászlóffy Aladár: A seregek ura
• Egyed Ákos: A forradalom 

kezdetei Erdélyben
• Federico García Lorca:
•  A sötét szerelem szonettjei
•  SERÉNY MÚMIA

FEKETE VINCE *
Aram
Odajut az ember végül 
áll szemernyi áram nélkül 
a szélvédőre pára csap 
mindenütt iszap és latyak 
valami talán eldugult 
próbálná megint újragyújt 
hagyná kicsit még remegni 
fülében máris seregnyi 
hangot hall hahó-hóhahót 
nem tudja ki szólt szótagolt 
nem tudja hogyan volna jól 
az ember végül elhajol 
érzi hogy valami elől 
szembesüt 6 hátradől 
vágja a szél és szembekap 
számolja kattog katakatt

odajut az ember végül 
áll szemernyi világ nélkül 
körbe semmi és setét ül 
s amikor éppen menni vágy 
havaz benne a nemvilág 
a setét szurok körbekap 
zavaros nyúlik és ragad 
és már mindent elfeledne 
nagy fák úsznak vele szembe 
s minden fának sok-sok árnya 
s ha árnyának lenne szárnya 
repülne fel s megrekedne 
fönn fönn már a leglegekben 
hol egy takaró s egy párna 
hol puhán zizgeve várja 
s miami jó  almos avar 
mi el és be és letakar 
s ott volna hajnali ötig 
míg a drótot újrakötik 
s mikor már világos minden 
azt várná hogy letekintsen 
várná hogy lent a madarak 
csivitelnek a fák alatt 
s egy-egy foly ónak a partján 
ki-kileskelódve tarkán 
lobogjon fel újra a nap 
s hogy a folyóból kiharap 
egy-egy kanyarló partszegély 
hullámokban jöjjön a szél 
s fentről jó  cukrozva rászór 
a könnyű szegély télén zápor

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Tündérkert külön bejárattal
» > »  folytatás az 1. oldalról

mentális költészetének egyetemes mitolo- 
gizmusára hangolja lantját:

Mint régen A m m on őr jegenyéje az 
Isten jelen nem  létében a liget 
Szent háza mellett szélvészekkel 
Perlekedett s rebegének a fák... stb.
—  ám  egyszerre hazai helyszínek, tör

ténetek és eredeti hitregei alakok népesí
tik be —  hacsak rövid időre is — köl
tészete szemhatárát.

Attila, a nagy hun király halála után a 
véres harcokból m enekülnek fiai, amint 
ezt ismerjük már a Csaba-mondából is. 
Székely Sándornál azonban nem  Csaba —  
akit ő Khába néven szerepeltet— a székely 
honalapító, hanem Imák; Khába tovább 
m egy keletre, Imák pedig Erdélynek tart. 
(Mint ismeretes, szám os szerző Imák és 
Csaba történeti szem élyét egy alak külön
böző hagyom ányok regebeli változatai
nak tartja.)

M ikor egy  nagy sötétlő erdőbe jutnak, 
erősen vitatkozva, hogy végül is m ennyi
re s hova menjenek vissza, egy öreg pász
torra találnak. Ez az öreg pásztor azonban 
H addúr isten álruhás alakja, és kedvet 
igyekszik  ébreszteni bennük az erdélyi 
h onszerzésre; van itt egy  tündérkert, 
mondja, arra kissé távolabb; majd elm esé
li a Maros és az Olt legendáját; valaha 
Iszter istennek volt egy szépséges lánya, 
Liszilián, akit azonban Urpán dák isten 
foglyul ejtett és megerőszakolt; s innét az 
ismert történet következik a külön irá
nyokba útnak indult, majd összetalálko
zott két folyóról.

H add szúrjam közbe, olvastam  vala
ha, valahol, nincs okuk morogni e rege 
kritikusainak, hogy tudniillik  a Maros 
nem  közvetlenül a Dunába ömlik, csak a 
Tiszán keresztül jut oda; m ivel hajdan a 
Maros —  Arad után délre kanyarodott s 
az Ó-Béga, majd a Temes medrén keresz
tül direkt a Dunába torkollott; csak lévén  
a Temes olyan "tömös" víz, eltöm te ezt a 
medret, s így kényszerült később a Maros 
az Arankán, majd mai medrén át a Tiszá
ba; s hogy éppen ezt á régi folyóágat ne
vezték a rómaiak Teviscusnak, s ennek a 
nevét őrzi Tövis (azaz Tovisk); s m ost már 
em lékszem , Szotyori N agy Gergelynél ol
vastam.

E gyszóval, Haddúr kedvet ébreszt ben
nük a honszerzéshez, s elindulnak kelet
nek, a h egyek  zuga felé , ahol lángos  
oroszlánokkal őrzött érckertben lakik a 
szépséges királylány és Észak hercegére 
vár.

Ú tközben Kréka, Imák velük vándorló 
anyja meghal; eltemetik a Rtka erdejében, 
nevet adva ennek is. Természetesen, he
ves belső viták és a gonosz Nemira szélis
ten m esterkedései ellenére is megszállják 
a tündérkertet, Imák m egvív a szépséges 
Alirán kezéért, legyőzve Argidáva ugyan
erre pályázó fejedelmét, Kainbárt; és itt 
hirtelen véget is ér az eposz.

K ülönben  a S zű z Alirán "vég vér

lány", mert azóta a tájon "a kormány más 
istenfajra szállá" le, át, ő pedig elutasította 
a dákok maradékának, Kainbár argidavai 
hercegnek a kezét, mert a jóslat alapján "új 
éjszaki hősre" kell várnia...

Más eposzokhoz képest valóban és szó  
szerint is vérszegény, nem  tobzódik a vé
res jelenetekben. Honnét gyűjthette Szé
kely Sándor — motívumait? Az az iroda
lomtörténész, aki eddig a legbehatóbban 
foglalkozott vele, Heinrich Gusztáv, em lí
ti Camoens, majd Klopstock nevét, mint a 
lehetséges költői minták alkotóit; felfigyel 
rá, hogy Székely kéziratának első változa
taiban Urpán helyett előbb a gót-germán  
Odin név áll, majd Odrun.

Azt hiszem  azonban, a fő forrásokat 
nem  nehéz feltalálni: m indenekelőtt a 
korban igen olvasott és népszerű Etelkát, 
Dugonits regényét, erre vallanak az olyan  
kitételek is, mint pl. hogy Imák éjszakról 
jött hős. Költői mintaként pedig vitatha
tatlanul a legfontosabb Vergilius Aeneise. 
Csak nehány párhuzam a cselekményből: 
a király halála után menekülnek a fiatal 
hercegek, isteni útmutatásra keresni új ha
zát, amely egyben őshaza is. Aeneas az 
atyját viszi magával, aki útközben meg
hal, akárcsak Kérka, Imák anyja; az eposz  
éppoly hirtelen ér véget Kainbár legyőzé
sével, mint ahogy az Aeneis Turnus m eg
ö lé sé v e l stb. D e ezen  n incs is m iért 
elidőzni, hiszen Vergilius a legkötelezőbb  
tananyaghoz tartozott abban az időben.

A kérdés, honnét vette az eposz "helyi" 
rétegét? Voltak, akik m indenestül úgy  
fogták fel Aranyosrákosi Székely Sándor 
eposzát, mint a Csíki Székely Krónika 
versbe foglalt változatát. Erről azonban 
szó sincs; a vitatott, de izgalmas "kompi- 
láció" legfontosabb motívumai, elnevezé
sei, például a rabonbánok stb. fel sem  
bukkannak Székely Sándornál. N yilván ő 
részben az ismert "hűn történetre" tá
m aszkodott a magyar krónikás "hivata
los" hagyom ányból, másrészről ped ig  
nem  kizárt, hogy helyi, szóbeli hagyomá
nyokra, regékre is. H iszen a Réka köve, 
Réka erdeje mint helytörténeti rege is köz
ismert volt... A legrejtélyesebb a Hadúr 
istennév eredete, m égpedig nála két d-vel.

N em  ajánlatos könnyelműen kitaláci- 
óknak tulajdonítani mindent. Hiszen Or
bán Balázs o lvasásakor jőni rá, h ogy  
például Nyíró József tréfás Uz Bencéje 
eredetileg egy mitologikus vonásokkal bíró 
népi anekdota-hős; és ki tudja, ha egyszer 
módszeresen utána néznénk, mennyi, lát
szatra közömbös adat bizonyulna izgal
m as rejté lyek  hord ozóján ak  és köz-

EGYED EMESE 
Siste via tor

(Andrásnak, Ágotának)
Ott kinn a ködben 
szúrt fényből labdák; 
nyirkos egek közt 
itt feledett válasz.
Hol vagytok, ti régi 
játszótársak.

A, Á. Fekete ábécé
Menj tovább utazó, megtudtál mindent.

Ha lesz tavasz, keressünk 
alkalmas dimbetdombot, 
hogy sárkányt eregessünk, 
s halljuk az égi kolompot.
De fojtogató az emlékezés.

Ha írásukat látod, 
létük árnyékát látod, 
sikoltanál s megállód: 
fegyelmezett voltál s mi végre. 
Rémálmodat fegyelmezed.

Fakassz új forrást, Isten.
Elárvult küszöbünket 
áld meg, éló valóság.
Ha lesz időnk, mert hagysz még,
ha túléltük a sírást,
te békét adsz, vagy adsz mást.

Vale viator, sorsod teljesedjék.

vetítőjének; mint például a csíkiak és a 
gyím esiek Babba Máriája, akit Daczó Ár
pád közlem énye óta sem  járt ú gy  körbe a 
tudom ányos kutatás, ahogy m egérdem el
te volna. Ha jól em lékszem , azóta csak 
K ozm a M áriánál találkoztam  B oldog- 
asszonynak ezzel a nevével.

Minden igazi romantikus m űhöz nem 
csak ködös, m esszeségbe vesző szárma
zás, félelmetes jóslatok és különös hősies 
kalandok szükségesek, hanem  különös 
természeti jelenségek is; csodák az égen, 
am elyek a földi esem ények jelentőségét 
fokozzák.

Aranyosrákosi Székely Sándor eposz- 
kájában is van egy ilyen: kétszer is megje
lenik és átvonul az égen egy  "tűzgömb", 
azaz "bolid". M ásodszor Zágon főpap ló
áldozatának bemutatásakor, m integy égi 
helybenhagyá sként:

Most pedig egy jelenés úszott fenn 
nappal az égen 

Túz gömb, nyulongós szikrák
hullámait omolva,

Fenn kele a seregek fejénél, s ált'
tartva keletre,

Lengvén hosszan elő tartósan
végre megálló 

Napkeleten, sűrűn lángolt,
s mennydörgő hang 

Távol holla, midőn elpattant
és tüze elhunyt...

Azt hiszem, ezt m ég Däniken sem  ír
hatta volna m eg szebben; s lám, m ondhat
nák az (J/o-hívők, m égiscsak van valami 
Csarba királyfi regéjének "űrutas" értelme
zésében — ?
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O R B Á N  J Á N O S  D É N E S
Verecke híres útján, 
át Kocsárdon
Verecke híres útján zöld Trabanttal, 
alig ötvennel kavarom a port.
Rivall a rádióból az újmagyar dal, 
az ólmos benzin füstje áthatolt

a zárt ablakon át. így, akaratlan, 
fakadt a könny a Kárpátok alatt, 
holott mindég mindenről elmaradtam,
mi megható, s lelkemnek szárnyat ad.
*
Ki mindég és mindenről elmaradtam, 
a múltból élek, mit nem éltem át.

Verecke útján almazöld Trabantban 
keresek mestert,

tanítványt,
apát.

S míg poroszkálok, ötvennel, kortudatlan, 
tudom: ha nem lelek,
még épp elég utam van.
♦
Kocsárdon át az út bizonytalan, 
esélyem van, hogy nagycsütörtököt 
mond a Trabant, s míg jő a szerelő, 
koszos motelban lehet rostokolnom. 
Napokig késhet nem várt érkezésem, 
s a fülledt hallban nem néz senki rám; 
s szorongás tölt el, szörnyű félelem,
ha kimerül rádiómban az elem.
*
És most csak eddig.

hs Wagner maszkja nélkül. 
Csak röpködnek az ars poeticák.
És én is én is én is én is én is!

De mostan épp rükoercbe váltok át.

Holfölsejlik a rettegés
A z arc emlékét nem bírom összevarrni, 
holott megláttam Istent önmagámban. 
Ott fetrengett az ösztönök porában

s én tévelyegtem tízparancsolatlan.

Szerettem volna váltig, nem tagadtam, 
ha rettegnek, ha félnek, úgy imádnak; 
a félelem, csak az az örök érzés,

a szerelemre senki nem találhat.

Tükör többé nem másolhatja arcom; 
egy észre nem vett semmiség halálom, 
nincs változás, csak egyetlen valóság 
az útvesztők utáni állomáson.

Hol fölsejlik a rettegés,
csak ott legyek, ahol már senki sincs,
csak mellettem és fölöttem és alattam

- ki hordom őt az ösztönök porában, 
s tudom: csak félelem 
és csak, csak önmagam van.

Hivatalnok-líra
M. L-nek 

M it fölajzott irón vet 
hűvös papírra,
legyen ezúttal, csak most, nem akta,
de hivatalnok-líra,
s legyen a lírai alany egy könyvelő,
helyszín a megszokott Kol-
vagy Kaposvár,
az évszak meg ősz,
vagy őszelő.

Az ébredés - ha létezik ilyen - 
az át meg át a napsütötte sávon, 
az albérlettől, hol a házi áldás 
lóg a falon s az esküvői fénykép.
"Művirágok fonják be majd halálom."

A talponállóig. Egy cigaretta, kávé, 
csitítandó a reggeli mocorgást 
az ágyékban. S az asszony búcsucsókját. 
És szívrepesve gondolni: ó, ha Márta!
Az irodában végig mint a gép.
Az irodában folyton lesve-várva: 
kipislog bár az írógép mögül, 
vagy éppenséggel hirtelen 
és pont ma 
félrelép.

"Lehetne langyos sanzon életem."
S talán csak ennyi. Az át meg át meg át 
a napsütötte sávon. Estebéd.
A házi áldás, rég megunt teák.
És hátha Márta holnap félrelép.

Szétkeni teavajként
A lelkem ül a székben 
egy szalmatest-kalapban.
Ma délutáni vers és 
legforróbb őszi Nap van.

Setéibe hajló korban 
oly ritka égi vendég 
szétkeni teavajként 
életem kocka-rendjét.

Kifakítja a törvényt 
az Úr öltönyruháját.

Balettcipők a felhők, 
nem zsúfolt aktatáskák.

S e látszat úgy vigasztal, 
habár kilóg a lóláb!

Az uccán jő a kedves, 
és hozza már a szódát.

V E R S E I
a

O én marha 
ki nem hittem  
K oszto lányit
...beköltöztem egy ablakmélyedésbe 
ölemben puha pormacska dorombol 
szúpercegés festi alá a sóhajt 
mi fölszakad a sárga villamosból 
kis pókok szőttek bús szememre vásznat 
csillámló porból hull reá a festmény 
szitáján át lelkem lényekre bámul 
mint lejtenek az utca hosszú testén...

...a rosszleányok - mondják - arra laknak 
csipkés házakban

kutyáik nem ugatnak 
fehér arcuk pirosnak csak te látod 
arra laknak - mondják -a rosszleányok...

...most épp egy óra esti nyúgalom van 
szobámban minden olyan Kosztolányis 
narancs fény hull teázóasztalomra 
és szemben ül a játszótárs a lány is 
térzenét enged át az ablakom 
teát iszik és boldogan nevet rám 
"hiába futsz már rég benned lakom 
mint fűszeres boltja fölött a reklám 
amit csak látsz oly szép és egyszerű 
»mindent mi ízlik itt találhatod« 
míg élek én az életed derű " 
beláthatom az élet máma szebb 
szobám most álmos szépekkel telik 
tintaszőnyeg hódító cigarett 
magamban 6 és szobádban ó te itt 
fények sétálnak lassu-boldogan 
szememen nyirkos templomablakon 
teát iszik

s már nem tudom hogyan...

...élhettem volna én is - benne - akkor 
a szende lírát magam elé tartva 
mint elmosódott fáradt sárga festményt 
vagy porvirágos fakó ablakocskát 
világ-nézni ópium-ókulárét 
színes tintákban feredni s rút Kaján 
hangját csupán megszűrve hallani 
- alvó szomszédom vén köhécselését...

Felejtsük el, Darling!
Ki hisz még pezsgőben, szerelemben: 
bolond. Az ember áll, végképp 
megnyugodva: csak semmi gond. 
Elszúrtuk ezt is. S mosolyog: 
a következőt is, tuti. A z egy dolog.
Ha százegyszer sikerült, százkettedszer 
még biztosabb. A dió-, a varázs- meg 
szívtörés. Hát végre itt a bizonyosság! 
És mi, a biztosak.

Pormacskák a sarokban, csak híznak 
csak nőnek. Seperjünk, Darling, feltétele 
ez a tiszta jövőnek! Ki mint veti ágyát, 
forgatja a seprűt. Lám, dallamba olvad 
a szétbaszott együtt. Ha mégis a mégis, 
mi tudjuk: a mégse. Felejtsük, Darling, 
a macskákra lépve! Ha elszúrtuk ott, 
hát majd tuti, hogy itt is. Ha megnő a 
macska, ha ott áll a tigris.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A  seregek  ura
A csereleánykát maga Görgé- 

nyi Dénes szerezte egy gyulaféh- 
vári útja a lkalm ával. D évai 
üzletfele, Winter úr ajánlotta a 
legm elegebben figyelm ébe az 
Ersch-famíliát. Szebeni szászok, 
szolid és megbízható polgár-nép
ség. Winter úrral megkötötték a 
következő esztendőre az erdő
szerződést, ő ped ig az utolsó 
m o n d a trész ig  le lev e lez te  az 
ügyet Erschékkel, akik szegről- 
végről rokonai voltak. Egy ara
nyosszéki jobb család szeretné 
nyaranta német szóra adni a le
ányait. Mivel kettő van, előbb 
egyiket, jövőre a másikat, az ő 
leányuk pedig minden nyarat ná
luk tölthet, hogy megtanuljon 
magyarul.

Épp letelőben volt a gyászév 
nagyapa halála után, s a körül
mények úgy hozták, hogy mind
két leán yt fogadn i szerették  
volna a szebeniek, így hát két ko
csin utaztak el, életük eddig leg
hosszabb kirándulására. Tötöry 
Zsuzsánna és Marinka néni vit
ték őket. Mindenért lelkesedtek, 
még a zivatarért is, mely Tövis 
után szakadt a kocsik fekete hu
zatára, a fehérvári fogadó tágas 
szobájáért és legfőképpen Szebe- 
nért, mármint a láthatáron fel- 
ködlő, kéklő hegyekkel körülvett 
látványért, hát még a csattogó 
kövezetért, boltozatos kapukért, 
tornyokért, emeletekért. Szeben 
egész szerkezete hasonlít egy sü
veghez, mely a főtemplom tor
nyában tetőz. Mindha minden fej 
egy kalap alá volna szorítva. Ami 
jó is, rossz is. Aki ezt a szellemet 
évszázadok óta figyeli, a magá
nál szokásos dolgok nevében ki
fogásolhat benne ezt-azt. De 
irigyelheti is a szászok csak kí
vülről merev rendszerességét. In
kább talál benne irigyelrűvalót 
persze, aki csak látogat, utazik, 
bámészkodik. Tötöry Zsuzsánna 
hetek óta készíti leányait a csuda
látásra, és saját, kevés leánykori 
tapasztalata alapján arra, hogy 
hol ők fogják falusi libának érezni 
magukat itt, hol a városi leány 
majd náluk.

Már a söröshordós szekér elé 
más lovak vannak fogva. Borzas 
óriások. Patkójuk nagyobb lár
mát üt a kövezeten, mint a szekér 
maga. Erschék emeletes házban 
laktak. Az egész emelet az övék, 
a lenti utcai traktusban a két bol
tos bérben lakik. Egyik, a festék
kereskedő, tordai születésű.

A kávésfindzsák körül akad 
téma ezernyi. Ersch Sabina a- 
ranyszőke hajú és aranyos terem
tés. Laurával egyidős, fején a

koszorúfonatot percenként iga
zítja és mosolyog. Ahol valami 
belső sugárzás oldja azonnal a 
tartózkodást, hamar alábbhagy a 
találkozások szokásos merevsé
ge, és elkezdődhet előbb a ta
pasztalatcsere, nevelésről, gyó
gyításról, konyháról, hogy eljö
hessen a perce a személyes vallo
másnak. Dehát mégsem kezdheti 
az ember, ahogy betért valahová, 
rögvest olyasmivel, hogy őszin
tén szólva az én leányaim nem 
szeretik a pömpőcelevest. Ki tud
ja, a német szó mellett nem ez 
lesz-e a másik főeredménye a 
szeben járásnak...

Szóval itt se verték soha a 
gyermekeket. Persze. Úgy is van. 
Sabina bátyja már évek óta kadét 
Klagenfurtban. Hogy a nagyapa 
is tiszt volt? A Gazner-ágon?... 
Szegény apósom bizonyára is
merhette, mielőtt kviétált. Igen, 
az állatoknál lehet jó példákat lát
ni, hogy ütés-verés árán még 
meg is csókolják a verő kezet. I- 
lyen az eb is. Ha kisgyermeket 
vernek, ez is esedezik, de csak 
azért, hogy ne verjék tovább. Hát 
bizony, az ember dísze lehetne a 
természetnek, ám megismerni 
néha nagyon szomorú tapasz
talás. Ha a háznál beteg van, az 
orvos valami szert ír fel, hát jön 
az egyszeri asszony és ostobasá
gában így meg úgy. Az egyszeri 
ember. Az egyszeri gyermek, az 
egyszeri postakocsis. Nagyokat 
lehet kacagni azon, hogy az egy
szeri asszony imigyen számolt: 
ha naponta négy kanál orvosság 
három nap alatt gyógyít, nyolc 
kanálnyi annál hamarabb is. 
Pénz nem számít, fő az egészség! 
És a betegnek másnap tényleg 
nem fáj már semmi, mert belehal.

A szobába besüt a kelő hold. 
Talán abból az irányból, ahol a 
sok kanyaron, hídon, fasoron túl 
Harasztos van a völgy ölében. A 
fáradság a legjobb altató. Tötöry 
Zsuzsánna hallgatja az övéi pihe- 
gését és félálomban a Dénessel 
való tervezgetés elejére röppen 
vissza: h ogy is hívják őket? 
Ersch? Nem az ...? De igen, csak 
az a szegényebbik ág. Ennek csak 
pár rongyos milliója van s vagy 
hét fióküzlete. Beszterce, Lem
berg, Máramarossziget, Jászvá
sár, Isztambul. Na ne tréfálj! De 
tréfálok. Mit gondolsz, bratyizna 
ez akkor egy ilyen provinciális 
hétszilvafás famíliával? Ennek 
legfennebb hét férjhezadandó ki
sa sszon y lán ya  van otthon... 
szem lehunyva elm osolyodik. 
Dénes, ez a Dénes! És persze vé
gig se gondolja, hogy lehet egy is

sok. ő  a leányait hozta össze Ers
chékkel! Szerinte a fiai minden 
számításon kívül vannak. Még 
akkor is, ha a leányka valóban 
gyönyörű. És kerekszemű. És ott 
fog lakni Harasztoson.

*
Erazmusz épp messzeágazó 

ösvényein jár valahol, Csanád 
meg kapaszkodik felfelé a sza
márlétrán. Felvinc Alkerület Csá
szári és Királyi segédbiztosától 
ilyen levelet kap, melynek címzé
se: Hites Ülnök tisztelt Görgényi 
Csanádnak barátilag, Haraszto
son, vagy ahol lesz. A posta meg
találja. "Siető" — még ez is rajta 
áll nagy betűkkel. "Kedves Bará
tom Fiam" a megszólítás.

"A nagyszem ű Jupiter úgy  
látszik kezd reátok is pillantani, 
mert — de ne örvendj, mert még 
a madár nincsen a markodban! 
Elég az hozzá, hogy Te (avagy 
létezik-é még más Görgényi Csa
nád is a környéken, mert akkor 
mind a ketten) ki vagytok nevez
ve az új Perceptor Szilágyi Pál 
uram mellé adjutánsnak, s ezt ve
led tudatni kívánván én igen ör
vendenék, ha elsőül gratulál
hatnék. Siess, ezen levelem véte
lével indulj; menj addig, míg az 
öreg Szilágyit (fiam lehetne az is!) 
meg nem kapod vagy Sinfalván, 
vagy Tordán s üdvözöld nevem
ben is. Mondd, hogy én előre ir
tózom a jövőmtől, de ő se húzza 
sokáig, legalább jó utódról gon
doskodjunk s időben. Isten áld
jon, őszinte barátod Kabos Ger
gely, Gerenden, febr. 16."

*
"Édes Susim! Szentpéteri ép

pen jókor jővén Kolozsváron  
hozzám , m időn az O rszágos 
Gyűlésbe kellett indulnom, azért 
csakis most, délután háromfer
tály kettőre válaszolhatok neked: 
a Lencséssel gondolom, idén jól 
fogtok járni, mert a jövő szerdán 
esedékes holdváltozással az idő 
fel fog melegedni, hanem a Cse
realjával sem kell késlelkedni, s 
ha kár benne sok lenne, előbb fel 
kell becsülni, mielőtt a pásztoro
kat hivatod. Jó volna, ha a tön- 
kölyt, ha már üyen illendőül jó a 
termés, meg lehetne hagyni a ri
deg sertéseknek, mert törökbú
zánk kevés van vetve. Biriről 
semmit sem írtok, hogy érzi ma
gát? Szentpéteri azt mondja, 
mostanság betegségről panaszt 
nem hallott. Nekem a kenyeret 
Juon idejében elhozta. Pana
szolsz a költségre, ezért azt kér
dem, hát bátyád az adósságból 
adott-e meg valamit? írtam volt 
talán, hogy a püspök azt fogadta, 
hogy írni fog dolgom ban fel 
Bécsbe. Lázár még nem jött haza. 
Gondolom, hogy én addig, míg 
egyesek visszajönnek, haza fo
gok menni, mert a vetés idején 
honn akarok lenni. Tovább: ki lett 
légyen megajánlva a Királyi Táb

lára, nem tudhatom, hanem azt 
láttam a protokollumból, hogy az 
én nevem az első a listán, mely az 
udvarhoz elküldetett. A gyer
mekeket csókolta tóm, köszönöm  
Laurának a körtvélyt, mert estén
ként egy hete már eszegetem  
egyet-egyet. L egyetek egész
ségben. Igazán szerető férjed..."

"Édes Susim! Harasztosról 
lett eljövetelem óta szeretném  
tudni, hogyan vagytok. Amióta 
szombat estére megérkeztem, 
voltam legelőbb megbízotti leve
lem felmutatására a Prezidens- 
nél, tegnap a Királyi Személy- 
nőknél s a Püspöknél, professzor 
Lázárnál és consiliárius Belénesi- 
nél. Mindenütt szívesen vétet
tem. Dindár Antal a Báró Ke
mény Ferencnél járván a mai nap, 
mondja, hogy őnagyméltósága 
említette neki, hogy belőlem mi
nél előbb Gubemáhs Secretárius 
leszen. Ezt nekem a Főtisztelen
dő is mondta; hogy mennyiben 
legyen igaz, majd megválik. Én 
legalábbis ennek előtte még azt 
sem hallottam, hogy Bécs után, 
itt a Gubemiumnál hivatalosan 
megfordult-e a dolgom, de az e- 
lőszámlált urak tisztelete alkala- 
mával mások is voltak ott tisz- 
telkedni, s tudod, hogy mennyire 
szeretem én a tülekedve udvar
lást. Tegnap valódi nagy és ünne
p ély es császár-szü letésnapot 
ültek meg itt is. Előbb az egész 
országgyűlés (na azért csak az, 
aki ott volt tényleg) a Prezidens 
szállására ment s onnan, lábon, 
Királyi Személynökhöz, innen 
kíséret ugyancsak gyalog, ágyúk 
lövöldözései, katonai sorfalak és 
bandázások közt a piád temp
lomba... Balogéknál a szállásom, 
két szobám vagyon, kosztot hor
dátok, hónapjára 30 váltóforinto
kért délben négy, este pedig két 
félét, annyit ád..."

A kinti nyárnak is más a szaga 
falun s más ebben a nagyobbacs
ka városban. Milyen jó, hogy az 
egésznapi fülledséget kicsit meg- 
práholta ez a pár szemnyi kora
esti zápor, mint Kica vasalás előtt 
a merevkeményre száradt fehér
neműt, lepedőt, pámahajat. Gör
gényi Dénes még Tordán se sze
rette, csak a falvaiban, falusi há
zaiban és kertjeiben, dombtetőin 
és szőlősoldalain. Amíg a gyer
mekek kicsik voltak, milyen más 
volt, gondolja elérzékenyülve, 
hogy ezen a nyáron már Biri is, a 
csak m in ap  m ég  p en d e ly es  
csöppség, Iringó kisasszony lesz, 
a tizennyolcadikba fordul. Meg- 
zizzen kezében az újság. Otthon 
az számít újságnak, amit ő innen 
beleírkál a levelekbe. Két jégveré- 
si hír között egy társadalmi siker: 
Szilágyi Samu fiának, Józsinak 
kezességen lelendő szabadlábra- 
helyezése iránt, hétfőn végre kéz
hez kapta a Gubemium kegyes 
válaszát. A maga közbenjárásáRészletek az azonos című regényből
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ról sehol egy szó hónapok óta, 
csak a levelek sorszámozásából 
következtethető, hogy az ügy  
nem volt túl reményteljes: első 
említése tizenhét levéllel előbb 
történik. Fő, hogy szegény Szilá
gyinak nem kellett egy örökkéva
lóságig várni, ha a királybíró 
bevetette tekintélyét. Csakhogy 
csínján kell bánni, ilyen időkben 
drága dolog az erkölcsi tőkét a- 
kármilyen sem m iség kapcsán 
széjjelszómi. Nem tudni már, mit 
követett el, mibe keveredett Jó
zsi, elég, hogy m egszabadult 
egyelőre.

Milyen jó, hogy az ő fiai má
sok. És milyen furcsa, szívszorí
tó, hogy ezt is, mintha egy életre 
szólóan, ő maga egyoldalúan el
intézte, így intézte el s a viták elől 
lezárta volna. Pedig minél na
gyobbak, annál kevesebbet tud 
éppen a fiairól. Szűkszavúságu
kat talán tőle kapták, de a bennük 
feszülő indulatokat mintha any
juktól örökölték volna. Titokzat- 
és veszedelemteljes az énjük...

Görgényi Dénes csak a fonto
sabb dolgokat hangsú lyozta. 
Egyik leánya m eg is jegyezte, 
hogy "apa minden levele még 
nagyságra, hajtásra is megegye
zik", s a viaszpecsét fölött ezt a 
címzést viseli kevés változattal, 
szeretetteljes egyhangúsággal, 
mely már egymagában kedves 
játékká, szertartássá változva, 
bearanyozza a kézhez adás pilla
natát: "Tortöry Zsuzsánna ked
ves nőmnek férji tiszta szeretettel 
_ Harasztoson". Van amelyikre, 
ha országos gyűlések sokáig el
húzódtak, reákerült a feladó ne
ve is: "Kolozsvárról küldöm Mo
nostor utcából Balogh-háztól. 
Görgényi Dienes".

"Édes Susim! Szilágyi Samu, 
gondolom a tegnap küldött kis 
skatulyát, bépecsételve, átadta 
eddig nektek. Az Ágnes Néném  
dolga nálam maradt, majd pró
bálok vele a Főtisztelendőnél el
érni valamit. Nagy Minya ügyé
ről a gyűlések miatt még nem le
hetett referálni, de minél előbb 
sikerül, jól fog kijönni, és azonnal 
megírom. Lázárt, mióta bejárok a 
templomba, csak egyszer láttam, 
kinn a majorjában lakik télen- 
nyáron. Most a nagy sár miatt 
feléje se próbálok menni fiáker- 
rel, pedig oda-vissza két pengő 
húszasokat Ígértem nagy köny- 
nyelm űen egynek. Mert itten  
minden nap esik. A Demeter dol
gának békét kell hagyni. Addig 
még haza rándulhatok, csak a bi
zonyságot, azok neveit, kik a 
m ocskolódást hallották, tartsa 
észben, vagy Csanád jegyezze fel 
neki egy cédulára, ha már ilyen 
magatehetetlen és mégis önérze
tes. A közelebb mejelenő újságot 
ha megkerítnétek, ott olvashat
nád, hogy tizedikén az ország- 
gyűlésben mit is mondtam. Más

a fontosabb most. A végtáblabeli 
törökbúzának kell a kapálás, de 
semmit sem írtok erről. Szeret
ném tudni, Gazdag Tódor a két 
nagy darab földet, a felsőt s a 
legalsót (mert a Széli-leányok fe
lől való középsőt nem adom ki), 
felébe ha tetszik megaratja-e? Ha 
tetszik, végezze el. Nálam van 26 
forintnyi még, de mindennap 
fogy, mert drága itten a kenyér s 
minden, hogy ilyen soha sem  
volt. Azt a pár nélküli ökröt még
sem kellene most eladni, két hét 
múlva lesz pénz s mellé állíthat
nánk három tulkot még. Aztán 
nyárára egy-két napig készülje
tek, jöhettek be, Országné is csó- 
koltat m indnyájatokat, igaz  
szeretőd, Dénes."

"Édes fiam — írja Csanádnak 
a numero huszonegyedikben — 
Szamóila azt hozá hírül, misze
rint az ugarral úgy gazdálkodtál, 
hogy a Túróson kívül már több 
nem volna. Jó volna, ha így len
ne... A Cicák készíttessék köntö
seiket, én azt hiszem, hogy előbb 
mint itt, meg fogunk együtt jelen
ni Felvincen, mert mint hallom, 
ezen hét vége felé bilétahúzásra s 
táncmulatságra meg fognak ta
lálni, úgy hát csak utána jövünk 
bé Kolozsvárra. Bár addig a ka
pálta tást végeztessed, mert innen 
hazamenvén, máris az aratáshoz 
kell kezdeni. Csak ügyeld, fiam 
Herschelt a kelendáriumban, s 
ahhoz arányozd mezei dolgai
dat, mert a június 21-iki tapasz
talás arra mutat, hogy sok eső jön 
még. Ma a patikából kámforos 
spirituszt kellett hozatnom, mert 
jobb lábam inai dagadozni szok
tak, most pár napig nyugtatom. 
Küldök ezennel Édesanyátoknak 
fél font kávét és egy font nádmé
zet, hogy ne éheztesse az én kis 
madárkáimat. Mindnyájatokról 
eleget gondolkodom éjjel-nap
pal, apátok, G. D...."

♦
Sabina jelenléte beragyogta a 

harasztosi nyarakat. Még akik 
fejcsóválva nézték is merész szo
kásait, beismerték, hogy ha nem 
is tündéri, de tünemény. Minden 
ötlete, minden nekifutása arany
almák hullásával járt. Igen, neki 
futásból szeretett gyüm ölcsöt 
szedni, egy hét alatt rávette Birit, 
sőt két nappal később Laurát is, 
hogy fára másszék, lovagoljon, 
visongjon bármely semmiségre. 
Hogyha mindezt a fiúk, feltűnő 
egységben, mintha észre se vet
ték volna, mintha minél inkább 
mértéktelen szilajsággal akarta 
volna kikényszeríteni az elisme
résüket.

Ez már a harmadik nyár volt, 
mindenki hazakerült júliusra. 
Tötöry Zsuzsánna valami boldog 
vaksággal megáldva vagy meg
verve, a rajongókkal együtt ra
jongott Sabináért, észre sem véve 
a szolgálók, még a Marinka nénik

aggodalmas pislogását sem. Bol
dog gyermekrajnak tekintette a 
vidám társaságot, mely ott raj
zott, rajcsurozott valahol a Pap- 
kúttól a bogáti fennsíkig, s nagy 
szenzációként taglalta a vacsora- 
asztalnál, lámpagyújtás után, 
hogy a ló ma horkanva hőkölt 
valami rézsiklótól, hogy majd
nem beborultak a Dindárék ka
szálójára, ma pedig elvágtatott a 
láthatáron, na ki, hát két deli lo
vag, Warró Mózsi és Thurzay Ist
ván, de e lég  m essze voltak, 
nyilván nem mertek közelebb ka
nyarodni, lehet nem is olyan jó 
lovasok, ésatöbbi, ésatöbbi. Csa
nádnak ez a "na ki?, 'Td ne mondd 
a nevét!" jellegű kényeskedés 
ösztönösen nem tetszett; magá
ban megállapította, hogy húgai a 
német szón kívül efféle tempókat 
is a szebeni lánytól tanultak el. 
Mint ahogy az sem volt ínyére, 
hogy ha az ő nem egészen tökéle
tes, de iskolában tanult német tu
dását, kiejtését kritizálták, néha 
egyenesen fitym álták villám 
gyors, csak kissé nyelvjárásos ve
rébparádéikon. De jól állta a sarat 
köztük, együtt Szelestei Lacival 
és Harcsa Boldizsárral, akik régi 
játszópajtások, a lányokkal egyi
dős helybeli fiúk voltak.

Erazmusz többnyire rájuk se 
hederített. Ez volt az első nyara, 
mikor nyugodtan elmondhatja, 
túl van már a "szeszélyes asszo
nyon". Szabadnak és szeszélyes
nek sajátmagát érezte már. IG is 
próbálta férfivonzerejét fehérsze
mélyeken, akiknek itt-ott jártá
ba n-kel tében mélyen a szemébe 
nézett, s képzelt, amit képzelt, 
gondolt, amit gondolt, álltak a 
dolgok, ahogy álltak, a vendég
lányra soha másképpen nem is 
gondolt, mint húgai játszótársá
ra. Ahhoz azért vaknak kellett 
volna lennie, és tapasztalatla
nabbnak, mint amilyen volt már, 
hogy észre ne vegye Sabina csáb- 
mosoly kísérleteit. De ezeken ab
ban a percben befejeződött az 
elgondolkozás, amelyben történ
tek.

Történt viszont más ezen a 
koranyáron. Az is jóformán vé
letlen volt. De előbb szalmaka
zalba, erdei tisztásra vitte első 
hazai hódítását, az új kis havasi 
cselédlányt, Kicát. Áztán az á- 
gyába engedte: oda hátra, a kis
ház duzzogójába, ahol ezen a 
nyáron kezdett el, a sok szúnyog
ra hivatkozva, csukott ablakkal 
és bezárkózva aludni. Tulajdon
képpen senkinek sem kellett ma
gyarázkodnia, egyszer Csanád- 
dal került szóba s vagy kétszer 
Jankó őfelségével, a béresek kirá
lyával, aki még a ciripelő tücsök
ről is mindent tudott a környé
ken, mert öregségére rossz alvó 
lévén, kísértett, mint a prikulics. 
Erazmuszon kívül még ő tudta 
tehát, hogy a kisház mégse volt

úgy elzárva, mint a Marinka néni 
befőttesüvegei petlenggel, mert 
épp a tetején, egyetlen egy pen- 
delyes szúnyog rendszeresen be
járt, a lappantyús ajtón a széna
padlás felől, s érkezéskor röptét 
az úrfi két felfelé tárt karja közt 
szokta végezni, vagy éppenség
gel kezdeni, mikor hajnalra ki- 
szállni készült. Hát ebben az 
egyben tévedett. Mert az érkezés 
az úrfié szokott lenni. Kica akkor 
már a pokróc alatt várt, minden
ből kibújva. És nemcsak bizton
ságból, szeméremből is sötétben 
maradtak mindig.

Egy szép napon minden le
gyet megfog a pók. Ezen a szép 
napon Sabina már többet tudott a 
dologról Jankóbánál. Kiszedte, 
hogyan is állnak a dolgok. Egy 
gyűrűt adott Kicának, hogy a- 
hogy szokták, este ő várhassa 
Erazmuszt a sötét kisház ágyá
ban. Csakhogy Erazmuszt rossz
kedvében kapta, a sötétben is 
észrevette a cserét s egy fojtott 
vita után kitessékelte a kisasz- 
szonyt. Arra az egyre mindketten 
sziszegve megesküdtek, hogy so
ha még emlékezni se akarnak az 
egészre. Erazmusz tán jobban 
megijedt, így lovagiasságból még 
arra is rászánta magát, hogy az 
istállóból lovat lopjon ki, s nagy 
kerülővel, m ég nagyobb dobo
gással úgy érkezzék, mintha kés
ve, pityókosan a faluból jönne fel. 
így reg- gelre szinte Jankóbá előtt 
is gyanún felüli volt az éjszaka.

Még az a másik is, amikor 
Csanádot viszont már valósággal 
megerőszakolják. Persze ez már 
nem egészen igaz és nem egészen 
pontos. És sosem válik világossá 
az sem, hogy mi történik itt, hir
telen mitől kap kedvet a nagya
pai kívánságra hivatkozva a 
tiszti karrierhez a kisebbik Gör
gényi fiú, pedig már szolidan be
ind u ln i lá tszott h elyb eli pá
lyafutása. Mit tudnak Haraszto
son s mit Szebenben? 1846. tava
szán Ersch Sabina Porum- bákon 
titokban világra hozza a kis Regi
nát, akit ott is hagy a román pa
páknál, kinek leánya német szóra 
járó barátnője volt, de már férjhez 
ment szerencsésen, fel, északra, 
Beszterce mellé. Mikor eljön az 
ideje — mert mindent tud min
denkiről, jelentős összeget tesz le 
a haliga tásért, s onnan hozza el 49 
nyarán, utolsó szebeni útján a 
nagybácsi, Érsek Elek. A hadi
helyzetre hivatkozással, egy fia
tal anya s egy termetes dajka 
társaságában még aznap délután 
ki is kocsiznak a város kapuján 
Déva felé.

(folytatjuk)
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Az erdélyi
szamár
— ars poetica —
— önvallom ással kezdem: amikor 

m indenki másról beszél, bizonyos rög
eszm e kell magunkról beszélni!...

— nos hetek-hónapok óta egy vers
ciklussal "bíbelődöm"... (Törékeny, mint
a...porcelán...) Már a címe is m egvan  
(először mindég!): több értelmű, vere
tes, példásan sorsunkra nyitó, sorsunk 
tektonikus m ozgásait viselkedésében  
hm? tükröző!...

— igen, az erdélyi szamár lenne a 
cím e s a műfaja mi más is lehetne, mint 
term észetesen (parodisztikus) tankölte
m ény, hiszen már J. A. is megmondotta 
volt: "én egész népem et fogom  /  s nem  
középiskolás fokon /  tani- /  tani"...

— az első ének (1. A hét 1997/30) a 
szerelemről szól —  ez a magánéleti, ma
g á n je lleg ű , m o n d h a tn i b eton p rivát 
probléma, az érzelm ek em e zűrzavara 
term észetesen feldúlja hősünk lelkivilá
gát, viharossá teszi átélt, m egszenve
d ett le lk i é le té t, s m ég  ön nön  sza
márságánál is vadszamarabbnak kép
zeli magát, amikor —  mindenkinek a 
m agáé, csakhogy a tanulságokat ötve
névesen illik már levonni (intés K. L. 
költőnek, szeretettel!) — elm enekül az 
ö le lő  karok, igéző  szem ek, parázsló  
ágyékok elől.

-----a m á so d ik  én ek  (1. H e lik o n
1997/24) az önkényuralomról szól, mely 
az erdély i szam ár életét évtizedekig  
nyűgözi le, az izzasztó-állandó szekatú
ráról, a gyanakvásról, az örök vegzálá- 
sokról — levelek, címek, magán- 
beszélgetések, privát szem élyek  
iránti hatalmi kíváncsiságról, az 
átkos, unalm as, bűzlő kelet-euró
pai »hétköznapi« diktatúráról.

— a harmadik ének ped ig ar
ról szólna, legjobb elképzelése
ink szerint, hogy végeredm ény
ben kihez is szeretne hasonlítani 
hősünk, az erdélyi szamár és kik 
is szeretnének őhozzá hasonlíta
ni?

— kalandozásra csábítom  a 
bizonyára jámbor, jóhiszem ű ol
vasót!... Képzeljük el, hogy Gulli
ver, a nagy világutazó, a nyiha- 
hák országának m eglátogatása  
után szembetalálkozik az ía'-zók 
országával.

— igen, Szamáriába m egy és 
rádöbben, hogy ebben a kies, de 
szép  hazában nem létezik tükörl...
A szamarak csak egym ást láthat
ják tehát, önm agukat soha!...

— G ulliver megriad, megbot- 
ránkozik, elképed és megpróbál

ja elmagyarázni a szamaraknak, milye
nek is ók, de természetesen azok nem  
hisznek neki: az egyik nem  hiszi el, 
hogy neki kisebb lenne a füle, mint tá
voli unokatestvérének, a másik pedig  
nem  hiheti, hogy ő, a trillák bajnoka, 
nem  tud olyan szépen iázni, mint egyik  
példaképe (akit a lelke m élyén tulajdon
képpen m egvet és irigyel is ezért!...). 
Számára tehát nem  a szépen iázás a kö
vetendő, hanem bevallottan bevallatla
nul ama mód, ahogyan ő iázik. Mert a 
hangját hallja ugyan, ha önmagát —  
nem  lévén tükör —  nem  is látja!...

— amikor szamárladyk, szamárúr- 
fiak, csacsikisasszonyok követik kalan
dozásai során m indenhová, G ulliver 
rájön, ha nem tűz el innét, hamarosan a 
sors kifogyhatatlan, mert leállíthatatlan 
kegyelm éből ő lehet előbb-utóbb, de in
kább előbb, a szamarak PÉLDAKEPE! S 
a rejtélyes, bátor és éjt nappá téve vígan  
vagy mélakórosan iázó nép lányai és fiai 
—  akik csak egym ást látják és őt, az 
idegent, magukat soha — rá akarnak 
majd... hasonlítani.

— G ulliver nem  akar Isten lenni, 
ezért elmegy. Hátrahagy viszont maga 
helyett egy  borotválkozó zsebtükröt, 
így  azután a szamarak, egym ás után 
belepillantva, végre megláthatják ön
magukat.

— namármost a tanköltemény har
madik éneke éppen erről szólna, erről 
az elkerülhetetlen, életveszélyes aktus
ról, akár manapság a napi tévéhíradók 
és napilapok nagyralátó vezércikkei. 
Virtuális valósággal cserélve fel a való
ságot...

— miért veszélyes, ha a szamarak 
megláthatják önmagukat? Mert rájöhet
nek előbb-utóbb, hogy AZOK AMIK. 
N em  lovak, nem  öszvérek, nem zebrák 
— szamarak! Feltámadhat öntudatuk is, 
ami azzal is jár(hat), hogy Szamária ha

Bencsik János: A költő barátai

tárait majd ki akarják terjeszteni m in
den olyan földre, ahol valaha is szamár 
tapodott vagy iázott, olyan területekre 
is természetesen —  m egterem tve N agy- 
Szamáriát! — , ahol nyihahák, csíkos 
zebrák vagy búskomor, se nem  ló, se 
nem  szamár öszvérek élnek!...

— m ivel nem  tudnak nyeríteni, nem  
tudnak kommunikálni öszvérül, zebrá
ul, a munka és a szabadság egyetlen, 
felcserélhetetlen énekének majd saját iá
zásukat fogják tekinteni, és önnön töké
letesnek hitt iázásukat követelik majd 
m inden "régi" és "új" alattvalótól. Aki 
pedig az iázást nem  tudja m élyen, nagy 
átéléssel utánuk csinálni, egyfelől m ég  
fogadott szamárnak sem  lehet jó, így 
azután term észetszerűleg az öszvérnek  
született szamarak a lovak, a zebrának 
szü le te tt csa csik  e le v e  másodrendúek 
lesznek...

— igen, Gulliver elképzeli m indezt, 
elborzad és visszam egy a tükörért.

— természetesen már késó!...
— a tanköltemény —  m ely ebben az 

elmesélt, elnagyolt, vázlatszerű formá
jában is — , gondolom , logikusan az al
legória  form áját ö lti!... Fel leh etn e  
ugyan lelni ihletőit, kies hazánkban, a 
világ e legszebb országának legcsodála
tosabb valóságában is, de nem  érdemes! 
Ugyanis először azt kellene eldönteni, 
hogy ki is az erdélyi szamár?!

— miról is szól ez az egym ásba lepo- 
rellószerűen "átnövő" végeérhetetlen  
tanköltemény?!?

— merthogy KIKnek, az, gondoljuk, 
teljesen világos: csacsiknak, csikóknak, 
ö szv ér-b éb ik n ek ... H Á T H A  LEHET 
MÉG OKULNI BELŐLE!...

— s akkor majd orrunk —  töpreng 
nohát mégis az erdélyi szamár —  MÁS
TÓL lehet fokhagymás!...

1998. február 21.
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Á T I R A T O K  M Ú Z E U M A
Búcsú a trópusoktól

Técsy Sándornak
hogy láthassuk jövőnket elugrottunk olympra 
és a hullámok táncát követtük fennhéjázva 

de mégis önfeledten ahogy egymásból nőttek 
felmagasodtak éltek habozva összetörtek 
hihettük még hogy sorsunk nem hullám módra végzi 
hihettük lesz még Isten ki szavunkat megérti 

hogy eljöttünk szatmárból sok felsőbbrendű rumtól 
reméltük jó lesz minden életünk jobbrafordul 

de bementünk bányára felpuffadván a sertől 
éreztük vége immár az élet mással flörtöl 

kivágtattunk a síkra reményeink feledtük 
feldúltuk vásárhelyt is lehessünk végre együtt 
de tudtuk nincsen kiút ebből a látomásból 
eget földtől m ásoktól ez minket elhatárol 

hát úton voltunk megint és hallgattak a társak 
és hallgatott az Isten a fogadók bezártak 

de azért én reméltem eljó értünk egy hajnal 
botjával vállon üt és elvarázsol az angyal 

eltakar és földerít megvigasztal és ápol 
kijutunk majd meglátod e romló sárhazából

1998. február 21.

A z utca zajában a z a z  ének
— egy vas istván-vers visszhangja —
"hol van a régi nevetésed?" 
nem veszett el nézd nevetek itt van 
"hova süllyedt a régi város? " 
nem tudom térképe ott a sarokban 
utcái terei fejemben 
kerengőznek még nem lehet vége 
promenádjáról felfedezők 
indulnak el tengerre? égbe?
"csengetnek kopognak nem hallod? 
nem is rezzensz össze? " 
ajtóm nyitva áll bárki előtt 
mért is rezzennék össze?
"behálóznak képzelgéseid sűrű 
halószövésú depresszió kerít 
bármit csinálhatsz immár 
kezdheted végezheted vetítéseid 
beretvával üldöznek rosszarcú 
férfiak pisztollyal késsel!" 
ellenük mondd mit is tehetnék? 
verssel várom őket fehér kenyérrel 
"mi ez az apátia? ez a kesergő hang? 
önfeladás? nem ismerek rád?"

nézd a tömbházak közül kél a nap 
megvilágítva azt az őszirózsát 
"nem értelek most miért mondod ezt? 
mért hallgatsz? miért fordulsz félre? " 
hogy nézzem a rózsát összerezzen 
figyelj! reagál a fényre!
"na jó be is fejezem csak még egy 
kérdést valóban mi lesz velünk? " 
gondolod tudom? valaki tudja? 
énekelj! legjobb ha énekelünk!
"ez most megint mi volt? félrebeszélsz? 
én most elmegyek nem értelek!" 
fontos hogy mindketten láttuk azt a rózsát 
és hallottuk az utca zajában az éneket

(1995. október 2.)

A z utolsó szoba
— átirat a hetvenhatos elveszettnek hitt zöld füzetből — 
álom majdnem tiszta és világos pörög mint egy godard film 
először egy fénykép

álló (részben ülő) társaság balkáni arcok 
középen kopaszodó öreg frakkban 
diófakarosszékben? trónuson? 
kétoldalt szmokingos férfiak estélyi ruhás dámák 

szőke hajkorona bubifrizura loknik 
frufruk korszakán harcsabajusz 
lábuknál fény felé nyújtózó orosz agár 

másodszor a bolyongás 
kikkel?
mintha ismerősök barátok (?) lennének
senkit sem tudok azonosítani
hol?
barbár vadonban mintha életünkben 
hogyan?
mintha valami függne az utunktól 
valami nagyon fontos vagy még fontosabb 

harmadszor az épület
düledezó lakatlan talán szanatórium? 
bedeszkázott abalakszemei a semmibe néznek 
kettőspont egy mondat végén? középen? 

negyedszer az eső és mi
tétovázunk (persze erről azonnal magamra ismerek 
és rád és örökös döntésképtelenségünkre!) 
behatlojunk-e az épületbe? menjünk tovább? 
hitelt érdemlő adalék 
zuhog mintha dézsából öntenék 
valami végtelen énekre hasonlító eső 
a behatolást választjuk tehát jószerével 
nem is tehetnénk mást így is-úgy is elázunk 
a szobák üresek reménytelenül bolyong a csend 
a második emeleten mintha saját múltunkban 
egy toronyszobához is hasonlító majdnem kerek 
helyiségben állapodunk meg ital kerül elő kártya 
egy üveg (vodkás? rumos? boros?) üveg körbejár 
valaki mintha lány —  itt már többen vagyunk!? —  
benyit egy tapétaajtón 
addig láthatatlanul (felfedezhetetlenül!) 
húzódott meg a háttérben a falba beleolvadt 

ötödször a meglepetés

az ajtó mögött ugyanaz a társaság
mint a fényképen ugyanúgy elrendezve
mintha megelevenedett volna a fénykép
olvashatók is lehetnének az arcok
ha tudnánk olvasni a döbbenet megakaszt
elakadunk mint tú a lemezen
ők se mozdulnak némák? halottak?
nem mozdulnak mégis hívogatnak
félreérthetetlenül hívnak befelé
szívélyesen mosolyog a szőke lány
úgy érzed mintha kergetnének
az öreg kopasz férfi homloka fénylik
mintha mérgezett kávét szűrésűinél
feléd tekergőző kígyó a harcsabajusz
s az orosz agár szeme maga a kivégzés
a többiek mindenesetre sorra belépnek végül miért is ne?
hiszen hívnak titeket szíves szóval mosolyogva
többé nem látod őket kimozdulnak az ajtókeret
szabályozta-szúkítette látómeződből eltűnnek a szobában
a társaság —  egyetlen szívélyes mosoly egyetlen robbanó rózsa —
akárha mágnes a vasreszeléket vonz magához tudod nem szabadna
bemenni mégis megindulsz féllábad már a küszöbön
nagyon félsz most másik lábad is felemelkedik végtelen
pillanatokra mintha a levegőbe lebegnél igen és nem között
félúton a határsávon az örök halasztás buborékában
tudod egy pillanat és bepillanthatsz végre a szobába
egy pillanat és kitárul a titok
földet ér a lábad a küszöbön de mielőtt benézhetnél
fölébredsz

mielőtt még látnál valamit felriadsz 
anélkül hogy tudnád mi történt a többiekkel? 
anélkül hogy sejtenéd mi történt vele?
(gálánsán de nem minden hátsó gondolat nélkül 
tessékelted őt magad előtt noha érezted legszívesebben elfutna) 
akárhogy is ismerőseid voltak barátok barátnék 
csak arcaikat nem tudtad azonosítani magadhoz térsz 
eltűnik minden

nem marad semmi csak a félelem 
minden eltűnik
félek ég a felirat a film végén sír a felirat félsz!
1998. február 24.
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BALÁZS IM RE JÓZSEF VERSEI
Odáig s vissza minennap

Szabó Lőrinc sorára 
Folytatni kellene a tengert, 
berendezni mindennel, mi kell: 
óriási szájak, próféták, ékköves gyűrűk, 
halpikkelyek, emésztőcsatornák —
Be kellene rendezni a tengert 
ismerős KharübdisTcekkel, 
szigetekkel, Rúkh madár-tójással

szakítni mással, odáig és vissza 
mindennap, mormolni csak, 
homokszemek szavak homokszemek —  
Ne hallja fül ne hallja fül 
Ne hallja senki ember

Hurokban tenger
Csöndesüló vizeken az evező, csónakban vizek. 
Meztelen kötélcsomó, elázott képsor.
Kezekben leltár, s leltárba vett kezek. 
Gitárhang, tenger. Hangatenger, hej, 
de messze már, de messze.
Hangok a gitárból. Menekülők a húr alatt, 
a meztelen sötétből.

Sötétben leltár, 
kerek nyíláson át az ujjak.
Kötélre ujjak, elázott hurokcsomók.
Csomók fölött a deszka, messze láthatár. 
Deszkára lábak. Ujjak a láthatáron 
Elázott hang, kerek nyílás, vizekben.
Evező, loccsanásban. Láthatár alatt a pld. 
Menekülő kötél, hurokban tenger.

Szertefoszló
egy fél találkozás itt kevesebb, mint egy sem. 
a találkahely a véletlen, a más, 
a félelem: öröklött, áldomás 
most nincs, esetleg: volt — egy ér, egy szem,

szaggatott szavak, szöveg,-------
bizonytalan körök, ködök, 
képletek

szertepszló vének
ének
énekek

Körmenetben
Körmenetben ébredek. Feléledek, 
majd összetöröm bordáid hálóját. 
Rituális gyilkosság ez, tánclépésben 
lejt a nép körül, megfájdul húsom.
A z áldozat értelme: megalkotni 
saját képedet, a szenvedőt. Ha érted, 
kész vagy mássá lenni. Ennyi. És egy 
hely üres lesz itt, a körmenetben.

Manzárdjáték
részletes beszámolót egy ülésben? 

reménytelen a kérelem 
reménytelen az értelem 
kilincs egy másik ajtón

manzárdjainkban gong és gajdolás 
és kisharang csúrdöngölő —  
és lent a kéz kereszteket ró napestig 
ügyel: mindegyik más legyen 
aztán mérlegre teszi napját

a nap kilincs a kérdezőhöz 
az ajtót kell csak megtalálni 
az ajtó nyílik hogyha nyitják 
az ajtót kell csak körbejárni

egy kéz mérlegre teszi napját 
és kéz és mérleg és nap 
zajtalanul hull a csatornába

Okfejtések
az asztal billegése nem zavar 
a zavar nem állapot 
az állapot nem definiál 
ha definiálható nem áll 
ha áll is üvegből van —
a kávé üvegből van 
a kávé nem ízlik 
az íz nem érthető 
az értelem nem tér vissza 
a tér nem él 
az élet nem olyan 
a nem nem tagadás 
ha nem nem egyértelműen 
ha nem nem igazán

Jéghegy, alulnézetből
Jég alatti táj, az vagy, 
mint jég a szemnek.
Mint táj a jég alatti szemnek, az vagy.

Mint szem a jég alatti tájban, 
mint a mint alatti jég a jégnek, 
az vagyok.

Mint jég alatti szem, a tájnak 
az vagyok. Mint táj alatti táj, 
a jég szemében.

KUDELÁSZ NOBEL 
majd jössz te még
majd jössz te még fiákeren elém? 
vagy rolleren vagy hetvenhét keréken? 
lovon szekéren taligán tevén 
táltosból átvedlett öreg gebén?

zsánerdalokkal értőn földalolsz 
virággal hintesz füvek garmadával 
s ha karjaidba ölelőn karolsz 
hull aranykönnyem harminchat karáttal

párom e földön immár nem leend 
tekívüled senkik bozontos arca 
bemozdulsz itt s a tudatomba lent 
gyémánttal vágódik a tested karca
pozsgásodik szerelmünk rügy fakad 
adod magad teszándékod jeléül 
a szívem zsibbad érted eldagad 
fészkelő magad erősen ide bévül

kráterdal
hol vannak már a szomszéd asztalok 
a gesztenyék s a csipkés kombinát 
s a barna kislány mind elandalog 
már rég nem láttunk itt egy jó p...
a huzentróger tartja életünk 
folt hátán pH a minden pillanat 
nézéstelen kopott szomor' szemünk 
s a nadrágom is megtudathasadt

és akkor ha szépen kérdelek 
a tetejébe még te is pimasz 
kodsz hogyha eléd le nem térdelek 
maholnap hajnal engemet kiraksz

ha beléizzad minden hajlatom 
hónom alatt a búza is kikel 
hogy elringasson minden hajnalon 
és neked olyan mindegy hogy kivel
a lepedőnek alákap a szél 
s a szomszéd asztalokra ráterül 
öled tűzhányó fortyogva mesél 
hogy én választottalak kráterül

Bizalmatlan kapcsolat
Az éjszakai levegőt
pissen mosott, hús léghuzat burkolja.
Az utcalámpa körül 
pasztell-alap a fény.
Narancsszín repeszeit 
gyérülő cseppek viszik 
apldig.
Most teste van, tapintható az utca.
Egy macska.
A kapualjban ül, és nézi az esőt.
Nincs vadászat.
Higgadt és precíz akárcsak én —  
aki amott, a túloldalon vonulok —  
de megijed kutya alakú árnyékomtól, 
melyet hosszú pórázra engedtem, 
és most szentségtörőn rálopakodik mindene.

Esély
A tartalom prmáját dúlja szét, 
mint télben feledt üveget a jég; 
a meleg mindig késve érkezik, 
az üveg mindig korán széttörik, 
s a jég elolvad, semmivé apad.

A z üvegből csak egyetlen cserép, 
az olvadt jégből csak egy csepp, elég 
egy cseppnyi víz —  és minden megmarad.
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GYÖRGY ATTILA

Abigél könyve
2. Történt pedig, hogy Ádám újra megismerd 

Évát; és születők Séth, mert fiú helyett fiút adott 
néki az Úr. Séth pedig nemzé Énost, ki nemzé 
Kénánt, ki nemzé Mahaláléit, ki nemzé járedet. 
Járednek elsőszülött fia vala pedig Énokh, ki élt 
vala háromszáz és hatvanöt esztendőt, mikoron 
az úr magához vévé. Énokh pedig nemzé Mathu- 
sálemet, ki nemzé Lámekhet, ki nemzé Noét, az 
én atyámat, kinek- elsőszülött lánya vagyok 
én, Abigél. Az emberek leányai közül pedig 
én, Éva ősanyánk tizedigleni nemzetsége 
voltam, kit először ölelt angyali test, s meg
kóstolhattam a jó és rossz élvezetének tiltott 
gyümölcsét; mert Isten fiainak egyike volt az 
én szerelmem, kivel ölelkeztem - s látám és 
érzém, hogy jó a testnek a szerelem, mert 
kívánatos és kifogyhatatlan örömeknek for
rása.

2. Mindenestől fogva kívánatos volt az én 
kedvesem; édességes volt az ö  ínye, és gyö
nyörrel teljes az ó  ölelése; szárai mint a már
ványoszlopok, fodor haja fekete, mint a 
holló; fejér bőrű és piros arcú volt az én sze
relmem, ki tízezer közül is kitetszett. Mert 
Istennek fia volt ő ,  és első Istennek fiai kö
zött, kik szépnek találtak minket, az emberek 
leányait, s béjövének hozzánk és együtt há
lának vélünk.

3. Mondá pedig az én kedvesem: szép 
vagy Abigél, és szépséged kívánatos előttem, 
mert a testnek szépsége az. Maga mellé vont 
az én kedvesem , s m egm elegedénk mi 
együtt feküdve ketten, tűzbe borítva teste
met. S megízleltette ó  vélem a gyönyörűség
nek gyümölcsét, s szakított nékem a jó és 
rossz élvezetének fájáról, megismertetvén 
mindazon titkokat, melyek rejtve voltak az 
emberek asszonyai és leányai előtt.

4. Mondá pedig az én szerelmesem: A- 
tyám megátkozta a te ősanyádat, s véle 
együtt egész nemzetségedet, mondván: fe
lette igen megsokasítom viselősséged fájdal
mát, s fájdalommal szü lsz magzatokat; 
epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik 
terajtad. E fájdalomért azonban én, az ó  fia, 
megadom tenéked az örömek forrását, s vi
selősséged fájdalmáért megtanítom tenéked 
a fogantatásnak gyönyörét, hogy örömet ta
lálj mindenkor az ölelésben. S epekedel majd 
a te férjed után, de jutalmat találsz őbenne a 
te epekedésedért; s uralkodik majd ő teraj
tad, az uralom azonban mától fogva férfiere
jéből fakad, melynek kulcsát, ím, a tekezedbe 
adom, megtanítván arra, miként éljél vele.

5. És együtt hálánk számtalan alkalom
mal az én szerelmemmel; s megtanított ő  
enegem mindennemű gyönyörök forrására: 
az egyedül való örömnek szerzésére, a bűnös 
szenvedélyek élvezetére, a tiltott és tisztáta
lan dolgokban való gyönyörre, valamint a 
vélem egy nembéliekkel való együtthálásra 
is. Számtalan és nevén nem nevezhető azon 
cselekedetek száma, melyekre az emberi test 
képes, s megnyíltak előttem a száj, a kéz, az 
emlők, a tompor, az ágyék és a test nyílásai 
használatának titkai, megsokasítván az én 
örömeimet. Tízezer ember közül is megis- 
merszett az én szerelmem; s tízezer ember 
fiának ereje lakozott benne, újra és újra tűzbe 
borítván testemet

6. Istennek fiai, az én szerelmesem testvé
rei pedig bémenének az emberek más le
ányaihoz is, és megismerek őket, és együtt 
éltek velük és megtanították azokat testük
nek használatára. Az emberek, az én atyám
fiái pedig féltek az Isten fiaitól, mert óriások 
voltak azok, s félni kezdtek tulajdon leánya
iktól és asszonyaiktól is, mert csengő kacagá
suk, kipirult orcájuk és csillogó szemeik 
mindaddig ismeretlenek voltak előttük. Az 
asszonyok pedig élni kezdtek az újonnan 
kapott hatalommal, s az emberek, kik meg
ízlelték asszonyaikban az élvezetek forrását, 
remegő lábbal és homályos szemekkel tapo
gatóztak ki a hálósátrakból, férfierejük pedig 
megfogyatkozott, mert az asszonyok testé
nek hatalmával szemben tehetetlenek vol
tak.

7. Sokan pedig az emberek leányai és 
asszonyai közül megfogantak szerelmesük 
magjától, s szülének gyermekeket az Isten 
fiainak. Mindazok pedig, kik viselősök vol
tak, megtanulták magányos örömekkel eny
híteni viselősségük fájdalmát, s miután 
világra hozták gyermekeiket, újabb gyönyö
röket fedeztek fel testükben, testük által.

8. Egy napon pedig így szólt az én szerel
mesem: eredj, és hozd hálósátrunkba a szá
modra legkedvesebbet leány- és asszony
társaid közül; mert kedves az én szemem  
előtt mindaz, mi néked is kedves, és meg
osztjuk véle a mi boldogságunkat, így szapo
rítván azt. Én pedig elmentem, s öcsémnek, 
Kámnak feleségét, Boázt felkeresvén, sát
runkba vontam őt; s hogyha a kettesben fek
vők megmelegszenek, úgy hármasban az 
elképzelhetetlen gyönyör lángjai borították 
el testünket. Megismertem az én asszonytár
samnak, Boáznak testét, s ő megismerte az 
enyémet, s mindketten éreztük, hogy igen jó. 
Ezek után pedig még sokszor feküvénk 
együtt hármasban avagy kettesben, s nem 
szűkölködött a mi testünk válogatott gyö
nyörűségekben.

9. Történt pedig egy napon, hogy nagya
pám, Lámekh, ki Enokhnak fia volt, megölte 
az Isten egy fiát, egy ifjút, kit ágyasházában 
talált. Megölte, mert az megsebezte, megölte,

HELIKON

mert az megütötte őt. Ezek után pedig átok 
szállt nagyapámra, Lámekhre, és annak 
egész nemzetségére. Hétszeres volt a bosszú 
Káinért, s hetvenhétszeres az Lámekhért, ki 
megölte asszonyai, Háda és Czilla szerel
mesét. Ennek okáért pedig az Isten fiai eltá- 
voztanak közülünk, mert az átok sújtotta 
földön többé nem volt maradásuk. Mind
azon asszonyokat és leányokat pedig, kik 
együtt háltak az Isten fiaival, úgyszintén á- 
tok sújtott, s az Úr elfordította felőlük orcáját. 
A magukra maradt asszonyok és leányok 
között pedig, kik testének hatalmától féltek 
a férfiak, igen nagy vérengzést csaptak, és 
számosakat megöltek közülük az ők atyjafia- 
ik. Mindazon asszonyok és leányok pedig, 
kik nem ölettek meg, eltitkolták isteni ado
mányukat, s hidegnek és félénknek tetették 
magukat férjük közeledvén.

10. Az Úrnak haragja pedig nem csillapo
dott az átok sújtotta föld népén; s látván a 
további vérengzéseket, megbáná, hogy te
remtette az embert a földön, és mondá: eltör- 
löm az embert a földnek színéről; íme, 
özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek 
minden bűnös testet, melyben élő lélek va
gyon. Apám, Noé azonban, ki igaz ember 
volt, és Istennel járt, kegyelmet talála az Úr 
előtt. Ezért gófer fából bárkát csináltatott vé
le az Úr, háromszáz sing hosszút és ötven 
sing széleset, hogy életben maradhasson, s 
megparancsolta néki, hogy minden élőből 
kettőt-kettőt, hímeket és nőstényeket vigyen 
be a bárkába. Mindazok pedig, kik a test 
bűnében avagy erőszakosságban bűnösnek 
találtattak, elpusztításra ítéltettenek saját há
za népéből is. Ezek után pedig csupán apám, 
Noé, az ő felesége, az ő fiai és fiainak felesé
gei ménének bé a bárkába. Boázról, öcsém, 
Kám feleségéről pedig nem tudták, hogy 
együtt hált vélem és az Isten egyik fiával; s 
bémenetelt nyert a bárkába, beteljesedvén a 
jóslat, hogy azon az éjszakán ketten lesznek 
egy ágyban - az egyik felvétetik, és a másik 
elhagyatik.

11. A bárkába való bémenetel napjának 
éjszakáján pedig hozzám, a kívülrekesztett- 
hez ismét eljött az én szerelmesem titokban: 
s én vágyakozással eltelve még egyszer, utol
jára megnyitottam ágyékomat Oelőtte, s el- 
töltekeztünk a szerelem m el. Hajnalban 
pedig, mielőtt elment volna, megvilágosított 
az én szerelmesem, és mondá: mindazon ti
tok, melyet az Isten fiai az emberek leányaira 
és asszonyaira bíztak a test gyönyöreiről és 
élvezeteiről, nem megyen veszendőbe. Boáz
nak ugyanis, öcsédnek, Kámnak asszonya viselós 
az én magzatommal; az asszony pedig majd átad
ja a titkot az arra érdemeseknek. Méhének tőlem 
fogant gyümölcse pedig, ki a maga idején Kána
ánnak neveztetik, örököse az Istenfiai tudo
mányának, s értője lesz a szerelem és a test 
titkainak, ó ,  az én fiam lészen az új nemzedék 
közül az első, ki megismeri a mezítelenséget. S 
átkozott lészen 6 majd emiatt atyjafiai között; 
birodalmában azonban, mely Czidóntól Gázáig, 
Sodorna, Gomorra, Ádnáh és Czeboin felé men- 
vén Lénáig tart, ismerői lesznek az emberek a test 
gyönyöreinek és élni fognak azzal. Ez az én örök
ségem, melyet az emberek leányaira és asszonya
ira hagyok; mert szépségük kedves volt énélőttem 
és testvéreim előtt.

12. Lön pedig hetednapra, hogy megjőve 
az özönvíz a földre; és esék az eső negyven 
nap és negyven éjjel; és erőt vevének a vizek 
a földön százötven napig.
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DEMÉNY PÉTER

Leírás
Sétált a folyosón, a cement

padló fehér pontocskáit figyelte, 
és azon gondolkodott, hogy mi
lyen szót találhatna arra, amit 
most csinál. A sétál túl érzelmes 
ige; valaki olyanra utal, aki ép
pen unatkozik, és eszébe jut, 
hogy teste is van, de annyira már 
nem futja az akaratából, hogy ko
cogni menjen. Meg aztán, ahhoz 
tréning kell, időbeosztás, me
részség. ö  például félne a park
ban szim atoló kutyáktól. Bók
lászik — ez már jobb, mert össze
visszább, de talán nagyobb terü
letre is utal, mint ez a maximum 
három méter, ahol lépeget. Leve- 
gózik, jutott eszébe, és talán ez a 
legpontosabb. De néma legjobb, 
nem, távolról sem ez a legjobb.

N égy vagy öt cserép volt az 
ablak alatt, bennük talán kak
tusz, talán fikusz. Sohasem értett 
a virágokhoz, nem is szerette 
őket. Hideg áramlott be valahon
nan, és bár a civil életben gyűlölte 
a hideget, ilyenkor kifejezetten 
jól esett. Érezte, amint a levegő 
szétáramlik a tüdejében, megtölti 
a gumócskákat. Szinte biztosra 
vette, hogy jobban lesz, de vala
hol a tudata legmélyén azzal is 
tisztában volt, hogy ez az érzés, 
sajnos, nagyon is csalóka. Tulaj
donképpen inkább abban volt 
biztos, hogy nem lesz jobban. Félt 
is ettől, vagy inkább szégyellte. 
A z ember nem lesz rosszul a 
munkahelyén, vagy ha igen, ak
kor legalább elájul.

A  titkárnő vette észre, hogy 
egyre sápad, és ő küldte ki a fo
lyosóra. Kijött, mert érezte, hogy 
nem elég az a levegő, ami bent 
van az irodában. Furcsa ez is, 
ahogy hirtelen elfogy a levegő. 
Ami voltaképp sohasem fogyhat 
el, abból egyszercsak nincs elég. 
M indenkinek elég, csak neki 
nem, meg még néhány kiválasz
tottnak. Betegnek lenni jó, beteg
nek lenni rossz. Marhaság.

Eszébe jutott, mennyire szere
tett volna beteg lenni. Másfél hó
napja azt szerette volna, hogy 
legyen beteg, de ez, ami most 
van, föl sem merült benne. Na
gyon régen nem volt rosszul; 
meg aztán ez inkább állapot volt, 
vagy tulajdonság, nem betegség. 
Valami homályos kórra gondolt, 
amelybe nem lehet belehalni, de 
éppen, mert rejtélyes, ijesztő is 
egyben. Mindegy, hogy mi az, 
csak ne fájjon, és tartson sokáig. 
Egy áju lás len n e  a legjobb , 
amelyből, mondjuk, két hónap 
múlva térne csak magához. Vagy 
nem ébredne föl, csak júliusban, 
és a kórházból egyenesen az es
küvőjére menne.

Biztatta magát, de nem tudott 
lecsillapodni. Hogy a menyasz-

szonya szereti, ahhoz kétség sem 
fért. A szülők viszont furcsán vi
selkedtek. A legszükségesebb  
szavakat mondták csak ki; a lány 
apja még egy mosolyra sem volt 
hajlandó a jelenlétében. Mit vé
tettem, töprengett naponta több
ször is. Kérdéssel kezdődött, és 
azokkal a válaszokkal folytató
dott, amelyeket ő mondott volna, 
ha lett volna mersze kimondani 
bizonyos dolgokat. De nem volt 
hozzá bátorsága, úgyhogy csak 
vergődött, és legmélyebb kétség- 
beesésében hosszan tartó ájulá
sokról ábrándozott.

Krumplipaprikás illata csap
ta meg, és először szidta Boér né
nit a főztjével együtt. A néni jól 
főzhetett, mert időnként olyan il
latok keringtek az irodában, 
hogy egyikük sem tudta folytatni 
a munkáját. Alacsony, görnyedt 
hátú öregasszony volt ez a Boér 
néni, a jobb szemét teljesen ellep
te a hályog. Szimpatikus, totyogó 
nagymama, aki őt a saját nagy
mamájára em lékeztette. Most 
mégis meg tudta volna ölni, mert 
üyenkor a tüdeje nem bírta a sza
gokat.

A nagyanyja is probléma volt. 
Néha nem tudta, hogy viselked
jen vele szemben. A nagyi főzött, 
mosott, mosogatott, olykor még 
be is vásárolt. De mikor haza
ment az irodából, először azt kér
dezte: 'Volt valami baj?". Nem, 
mondta, nem volt semmi baj. V i- 
ért, kellett volna lennie? Az edé
nyek ragadtak a kosztól, a kagy
lóra és kályhára rászáradt a ki
loccsant maradék. A fürdőszobá
ban vizeletcseppek csillantak, a 
vécében is látszottak a foltok. Né
ha azt kívánta, bárcsak reggel ar
ra ébredne, hogy a nagyanyja 
végleg elaludt; máskor bánta, 
hogy üyen gondolatai támadnak. 
Ki főzne neked, kérdezte magá
tól. Nóra. Ki várna haza? Nóra. 
Nóra. Nóra. És a szülei?

Neki vannak szülei, nekem 
nincsenek, illetve olyanok, mint
ha nem lennének. Irigyelte, hbgy 
a lánynak van családja, hogy a 
család tagjai szeretik egymást, ha 
csak tehetik, összejönnek, és bár
mit megtennének a többiekért. 
Az ő apja elment Pestre, egy má
sik asszony gyermekeit neveli, az 
anyjának pedig, gyakran úgy ér
zi, a pénz a legfontosabb. Meg 
annyira mesterkélt. "Nincs vala
mi jó krimid, édes?", szokta kér
dezni Nórától, mikor találkoz
nak, hálistennek nem túl gyak
ran. És az a csinált mosoly az aj
kán! De mindezt még emlegetni 
sem érdemes, mert egy nem is túl 
közeli barátokból álló kör jobban 
összetart, mint ők hárman. Vagy, 
ha az apját is közéjük számítja, 
akkor négyen. Hárman vagy né
gyen? Nem tudom. Tényleg nem 
tudom.

A roham súlyosbodott, ki kel

lett mennie a lépcsőfordulóba. Itt 
már fázott, mégsem akart vissza
menni. Kijött a titkárnő, megkér
dezte, hogy van, aztán lement 
szánéért meg kifliért. Mikor jött 
vissza, azt mondta, ha ő rosszul 
lenne, biztos hazamenne. Tu
dom, nevetett rá kényszeredet
ten. Akkor te mért nem mész? 
Csak.

Nehéz volt ilyen állapotban 
kimondani még ezt a csatot is. Ha 
nem mondja ki, m egijednek, 
pletykálni kezdenek, kezüket 
tördelik, sopánkodnak. Nem  
akart igazságtalan lenni, hiszen 
szerette a kollégáit — az egyik 
lányt tényleg szerette valamikor, 
igaz szerelemmel. Az asztma le
hetővé tette ezeket a romantikus 
szintagmákat, föl sem merült, 
hogy giccsesek lennének. Meg 
bánta is ő, hogy giccsesek. Rosz- 
szul volt, és ha nem akart meg
halni, akkor nyugodtnak kellett 
lennie, és lélegeznie kellett. Az 
ilyen mondatok megnyugtatták, 
mert langyosak voltak, mint az 
élet. Megint egy ilyen hülyeség.

Nórára gondolt, és újra elfog
ta a nyugtalanság. Január van, 
még egy félévet kibírsz. Baj van 
az idegeimmel, gondolta. Ami
kor a fölmentését intézte (négy
száz márkába került, és a szülei 
semmi pénzt nem adtak), az or
vos megmondta neki, hogy nem 
a tüdeje nem bírná a strapát, ha
nem az idegei. Naponta többször 
telefonált a menyasszonyának, és 
a lelkiismerete előtt arra hivatko
zott, hogy mindenki ezt csinálja, 
ha szerelmes. És mindenki félté
keny, főleg, ha egy ilyen gyönyö
rű lánynak udvarol. Nem min
denki. Na és, ha nem mindenki. 
Én ilyen vagyok, és én ezt csiná
lom. Végső esetben Spinozát 
idézte magának, aki egy levelé
ben kijelentette, hogy aki nem azt 
teszi, amit az egyénisége tör
vényei diktálnak, az akassza fel 
magát De aki teljes mértékben 
szót fogad az egyéniségének, az 
is, mondta volna ő. A katonasá
got szerencsésen megúsztad, de 
mindent nem lehet megúszni.

Filozófia, közhelyek. A roha
mokkal a halált tapasztalta meg, 
és ezért szerette őket. Ha társa
ságban szóba került a fiatalsága, 
naivitása, tapasztalatlansága, ál
talában nem vitatkozott, pedig 
gyakran bosszantotta az a sok os
tobaság, amit egyesek mondtak. 
Ezen viszont nem veszekedett, 
mert egyrészt szégyellt ezzel di
csekedni, másrészt ez a tapasz
talat teljesen nyilvánvalóan az 
övé volt, hozzá tartozott, mint a 
keze vagy a lába. Arosszullét las
san, alattomosan csapott le rá, 
hogy mire észrevette, úgy érezte, 
nem tehet semmit ellene. Lapát
tal tömték a homokot a tüdejébe; 
sokszor csodálkozott, hogy az 
oxigén mégis megtalálja a rést és

behatol. Ilyen konkrét igékkel ne
vezte meg a tüdő s a betegség 
tevékenységét is. Absztrakciókat 
nem használhatott, hiszen akkor 
elsősorban önmagától kellett vol
na elvonatkoztatnia, s úgy kezel
n ie a fu lladást, m int valam i 
teljesen mellékes és irreleváns tü
netet. Ezt nem tehette, mert fulla
dozott: az élete forgott kockán. 
Ha nem jól nevezi el a dolgokat, 
akkor könnyen megtörténhet, 
hogy nem tér vissza többé. Nem  
tudta volna pontosan megállapí
tani, melyik volt az a pillanat, 
amikor valami a segítségére sie
tett Többször gondolkodott raj
ta, és úgy döntött, csak egy va
kond lehet. Megállás nélkül lapá
tolt, és ő egyre jobban érezte ma
gát. A hom ok, m ely nemrég  
megkötött, mint a cement, most 
egyre fogyott, a tüdő mind köny- 
nyebben dolgozott. Rosszullétei 
alatt lett világos előtte, hogy a 
szervezete dolgozik. Sajnálta sze
gény tüdejét. Ha a cementre gon
dolunk, a vakond igazán szépen 
teljesített. Volt eset, hogy félórán 
keresztül egyebet sem csinált, 
mint csákányozott és lapátolt, la
pátolt és csákányozott. Szavak
kal, Ottlik tisztában volt ezzel, 
minden közhelyessé és pontat
lanná válik — de tudta, hogy a 
vakond az övé, ő kapta Istentől 
vagy kitől, és tudta azt is, hogy a 
homok a halálát jelenti.

Szerette Nórát, és sajnálta 
Spinozáért, Ottlikért, meg első
sorban a homokért Spinoza és 
Ottlik pózok voltak, a homok a 
nagyon is földhözragadt, szomo
rú valóság. Nóra barna hajú, bar
na szemű, csinos, kedves, gyö
nyörű lány volt, aki nem érde
melte volna ezt a sok szerencsét
lenséget. De igazán szerette a 
lányt, a lány igazán szerette őt, és 
egy időre mindketten el tudták 
felejteni, ami azelőtt fontos volt. 
Jobb pillanataiban azt hitte, nem 
felejtették el: összehangolták. Ez 
megint romantikus, gondolta, és 
megborzongott. Fekete, alacsony 
ember jött föl a lépcsőn, kezében 
szatyorral. Talán kenyeret vásá
rolt. Jobban vagyok, gondolta. 
Megint belopakodott a folyosóra. 
Nem a kollégáitól tartott, hanem 
a rohamtól. Óvatosan lépkedett, 
ne zavarja meg a vakondot. El
képzelte, amint emeli a lapátot, 
aztán letörli a verejtékét, nagyot 
fúj a jól végzett munka után. Be
fejeztem, öreg, mondja büszkén. 
Nem bízott meg benne. Szégyell
te, de nem bízott meg benne. Ki
várt egy kicsit, lépkedett fel-alá, 
n ézte  a cserepeket, szív ta  a 
krumplipaprikás erős illatát. Job
ban vagyok. Tényleg jobban va
gyok. Akkor hát visszamehetek. 
Igen.
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Szőranyák, költők, jó urak
A m ég csak huszonhárom éves Peer 

Krisztiánnak a Szárnnyá* még csak a második 
kötete. Még csak, mert egy olyan környezet 
tagjaként, melyben fiatal szerzők első köte
tükre rögtön (értsd: maximum két éven be
lül) rádupláznak egy jobb-rosszabb máso
dikkal, Peer 1994-es első kötete után túl 
hosszúnak találhatnám azt a három évnyi 
kivárást, ami a Száranyát a Belsó Robinsontól 
elválasztja. És még csak, mert — hogy teljes 
legyen a meglepetés — a viszonylag testes 
első kötet után Peer itt mindössze harmincöt 
versben keresi 'léte célját és jogát" (Beton - 
igaz, hogy ott hangyáról van szó, de bocsá
natot kérek érte). "Amyéknyi" földje (semmi 
Heidegger, ezt is Peer mondja ugyanott) 
mégis "komplett világ", a Száranya ugyanis 
tényleg kielégít mindenféle olvasói és szak
mai (ha van ilyen) igényt. És nemcsak.

Etológusok és értékelmészek is (Peemél 
"leskelődő jó urak") bizonyára nagy élvezet
tel forgatják majd a Szárnnyát, hiszen a ma- 
jomkölykön elvégzett "klasszikus" kísérlet 
után (csak emlékeztetőül: akkor a "kis buta" 
a rideg pótmamából csordogáló, életet jelen
tő tej helyett választotta a meleg, puha, de 
élettelen szőranyát) ismét egy határhelyzet, 
ahol a delikvens választani kényszerül. És a 
végeredmény megint a jó urakat igazolja. 
(Értelemszerűen most én is egy ilyen jó úr 
vagyok. Nos, erre nem gondoltam.) Azzal a 
különbséggel, hogy Peernél a szőranya, 
"amiben bíztál, most ijesztően mozog, /  han
gokat hallat, nem tűri /  az üdvözítő csim
paszkodást" (A száranya) Kiindulási pontnak 
ezt a kötet tengelyversében megjelenő eg
zisztenciális helyzetet választom.

A két kísérleti alany ugyanis nem azonos. 
Utóbbi esetében (lírai alanynak is nevezik), 
ha más nem is változik, de "Játékaink mind 
tökéletesebbek, /  minket megcsalnak, a való
sághoz hűek." (Kihúzni a telet) A  játékból já
tékszabály lesz, ami szintén teljes értékű, 
csak épp az előbbinél jóval statikusabb, ke
vésbé teszi lehetővé az elmozdulást. Erre is 
csak egyfajta reakció lehetséges: "nem te 
mondtad annyiszor, hogy /  minden egész 
törjön el?! És most fröcsögsz, /  mint olajban 
a mirelit". (A sötét ügy) Mi sem  term é
szetesebb, mint felnőtté válni, radonalizá- 
lódnak a dolgok, az ember valamit elveszít, 
de talál másikat, esetleg két szék között a 
földre ül: "Mi lesz hosszabb: merülésünk, 
vagy a nádvezeték, /  ami hemzsegő leve
gőnkkel összeköt?" (Fogy és betemet) "kívá
nom régi magam", mondja Peer a Láz című 
versében, és a recenzens (már csak azért is, 
mert második kötetről van szó) fölhatalmaz
va érzi magát az összehasonlítgatásra, előre 
és hátra mutató jelek keresésére, mondjuk 
így: "Befelé űrhajózol, készültél hosszú, /  
külvilág) útra, és most lehúz a roppant üzem
anyag." (Befelé úrhajózni) Úgy érzem, ez a 
kötet legfontosabb tartalmi eleme. A legújabb 
magyar költészetben nem ismerek szerzőt, 
akinél ennyire élesen szétválna külső és belső 
világ, és mégis e két összebékíthetetlen kom
ponens egybeolvadásában vélem fölfedezni 
a Peer-versek líraiságát. És hogy mennyire

n

nem áll szemben a kettő egymással, arra ma
ga Peer szolgál a legjobb példával, hiszen 
lázálom mellett van itt "józanító álom", ked
venc világaként meg egyenesen a "tudatos 
álmot" nevezi meg. (Kedvenc - a borító hátlap
ján.) Hihetetlen az az intenzitás, amivel ez a 
két világ közti vergődés lebonyolódik (sic!). 
A cikkíró csak azt sajnálja, hogy nem idézhet 
még többet (Peemél rengeteg a "tézisvers", 
teljességgel hiányoznak az üresjáratok, így 
aztán nem is áltatom magam azzal, hogy a 
legadekvátabb idézeteket szúrom ki); A tudás 
és a fa című versnél mégis hosszabban el kell 
időzni: "Próbáltam számtalan szerrel /  ez 
adott világból bújni ki. /  (Színészből a sze
rep) /  Burokba szorult az én.” Mert ez átvezet 
egy másik (és talán a legfontosabb) kérdés
hez, hogy tudniillik mi történik kint, lehet-e 
élni és hogyan stb. És ez a kérdés a fiatal 
költők közül Peemél a legexplidtebb, mások
nál inkább a szemlélődés, a lejegyzés domi
nál. Talán a legújabb Borbély Szilárd- és 
Fekete Vince-versek művelik még ezt a fajta 
kérdezést...

"az én: elhagyatott amőba /  - osztódásra 
szorul. /  Lesz belőle másik, egy mutáns, /  és 
(homoktól a gép) meglódul az evolúdó". (A 
tudás és a fa) Ez ugye olyan kijelentés, amire 
nincs mit mondani. És nem is érdemes. Még 
szerencse, hogy "kell lennie egy fajnak, /  
melyet a felrakok tartanak fenn." (Amatőr ma
darászat) És "zsugorodom abba a pontba, ahol 
/  a személyiségben kezdődik a faj". (Láz) Az 
"életpazarlók, élményjegyzetelők" faja ez. 
Mindenesetre egyenesbe kell jönni, de hogy 
'Valamit bennem osztódásra bírtak, /  akik 
ezt az egyenest húzták" (Féltékenység), erre 
szeretném azt mondani, hogy privát ügy.

És mielőtt még késő lenne, itt közbevet
nék egy  siránkozó kitérőt arról, hogy  
mennyire hálátlan feladat ilyen versekről ír
ni. Mert nagyon megérintik az embert, még 
jó, hogy sikerül visszaböfögnie az olvasotta
kat. De úgy érzem, nem szabad öncélú okos
kodással ennél jobban belerondítani ebbe a 
költészetbe. Lesznek persze, akik majd mag
vas tanulmányokat írnak Peer porhoz való 
viszonyáról, egyebekről, mert hogy ma ez a 
aki — én szívesen átengedem nekik ezt az 
örömet. Mindezek fényében engedtessék 
meg nekem, hogy a szőranyáról ne mondjak 
semmit. Úgyis nyilvánvaló, miről van szó. 
"Hallgass már, reménykedő elme, a világ /  
kezdete túl van határaidon, túl nőtt téged /  
az ügyes világ." (Megbocsátás: anyósszerelem) 
"Bírd ki szívem a sok virrasztást! /  Bírd ki 
agyam a sok ébredést!" (Tavaszi fáradság) Kí
vánom, hogy úgy legyen.

Befejezésként még egy személyes vallo
más: a Belsó Robinsont egyszerre olvastam 
Tereynek A természetes arrogancia dm ű köte
tével, és most is egyszerre jutott el hozzám a 
két Palaünus-könyv: Peer második kötete és 
Térey Tulajdonosi szemlélete. Utóbbi sajnos 
meglehetősen unalmasra sikeredett, a Szárn
nyában viszont olyan maximális érzelmi
gondolati pontosságot találtam, ami egy  
koncentrált (és immár minden téreyskedést 
nélkülöző) versbeszéddel társulva — nem 
csinálok titkot bdőle — kurvára tetszett.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

T eer Krisztián: Száranya. Palatínus-könyvek 
KFT, Bp„ 1997.

B. SIMON GYÖRGY 
Abszurdum
gyűjtenek már mindeneket 
dalt füvet állatot embereket 
gettóba kottába táborba 
zárják a szárnyaló madarakat

leszűkült seggű kacér lányokat 
nyitottak színes kuplerájokat 
márványba vonták padlóját falait 
hadd üsse ledérek valagit

fenéken csúszva csóré seggük 
estére már oda minden kincsük 
gettózott táborzott ölebek

s már mindeneket gyűjtenek 
dalt füvet állatot embereket 
_ de ki lopja egybe a verseket

Körjáték
Weöres parafrázis

szeretve szeretni
ölelve ölelni
szeretve ölelni
ölelve szeretni

szeretve szeretni
meghalva meghalni
szeretve meghalni
meghalva szeretni

szeretve szeretni
feküdve feküdni
szeretve feküdni
feküdve :szeretni

meghalva meghalni
feküdve feküdni
meghalva feküdni
feküdve meghalni

szeretve ölelni
feküdve szeretni
ölelve feküdni
feküdve ölelni
ölelve meghalni

BORBÁTH SÁNDOR 
Szél űzi tovább a felleget
Kékló égen tornyosuló fellegek, 
esőt várt rég a lét, 
reggelek tüzétól engedek, 
hiába nem lehet, 
szél űzi tovább a felleget.

Porban játszik a kisgyerek, 
porban hever az életem;
Nap tüzétól cserepes ajkam kireped,
hiába nem lehet,
szél űzi tovább a felleget.

Álmodban olykor megered,
nem szomjaznak hangok, vágyak, levelek,
Haldoklik a város, megremeg,
hiába nem lehet......
... szél űzi tovább a felleget.

11



HELIKON

Bevezető jegyzet.
Legjobb tudomásom szerint Federico Garda 

Lorca homoszexuális szerelmi szonettjeinek (a költő 
kezétől összeállított) tizenegy tagú füzére teljes egé
szében csak 1984-ben látott napvilágot az ABC c  
madridi napilap irodalmi mellékletében. (Közzétet
te Miguel Garda-Posada, a költő életművének ku
tatója.) Lorca előzőleg megjelent költeményei 
között mindössze egy "sötét" szonett szerepelt, és 
terjedt el világszerte a fordítások révén (eljutott a 
magyar olvasóhoz is), de az idézőjelbe tett jelző 
nélkül. Egy úgynevezett "baloldali" irodalmi-politi
kai konvendó értelmében (s ez a mai napig is érez
teti hatását) hosszú-hosszú ideig nem lehetett az 
1936 augusztusában a granadai rendőrségtől kivég
zett költő homoszexuális szerelmi lírájáról beszélni. 
Hogy "másságának" mennyi köze volt tragikus ha- 

'lálához, azt még nem sikerült teljes mértékben tisz
tázni. Valószínű, hogy a Franco-barát granadai 
rendőrség szemében "megtetőzte" vele demokrati
kus politikai nézeteit. (Lorca ekkor mindössze 38 
éves volt.) "Granadában a költőt homoszexuálisnak 
tartották, ami súlyos eltévelyedésnek számított eb
ben a városban, ahol a közvélemény nagy ellen
szenvet tanúsított a nem konvencionális szerelmi 
kapcsolatok iránt” — írta a hetvenes években lan 
Gibson, Lorca ismert életrajzírója. Ma már nem titok 
tehát, hogy a költő életének nagy drámája a homo
szexualitás volt, valamint a vele járó érzelmi szen
vedés, tragikus bűntudat, félelem és halálvárás. 
Ennek a zűrzavaros lelki életnek az intenzitása 
egyenesen megdöbbentő! Úgy tetszik, sokkal na
gyobb lelki konfliktusokhoz vezet, mint a "normá
lis" szerelem  — hogy például Csajkovszkij és 
Pasolini tragikus életét is idézzem. Magától értető
dő, hogy Lorca homoszexuális költészetét nem le
het kizárni életművéből. Olvassuk el ezeket a 
szonetteket: furcsa versek, mindig valahol az exp- 
resszionizmus és talán a futurizmus határán mo
zognak, de egy egészen különleges, sajátosan ködös 
övezetben, mely mögött egy nagy-nagy művész 
szenvedő arca sejlik f e l ... Nem mindig érthető, de 
csodálatos, a fantasztikummal is rokon képeinek 
(metaforáinak? szimbólumainak?) más nyelvű  
m egfogalm azása néha csaknem lehetetlen! El
mondhatom, hogy fordítás közben dantei poklokat 
jártam be...

Nemsokára (június 5-én) Federico Garda Lorca 
születésének századik évfordulójáról fogunk meg
emlékezni. De ezt a szonettkoszorút nem az ünnep
re ford íto ttam  le: csak ösvén yn ek  szántam  
"Federico" költészetének teljesebb megismerése 
felé.

LŐRINCZI LÁSZLÓ

FEDERICO GARCÍA LO R C A
A sötét szerelem szonettjei

Szonett
a rózsakoszorúról
Soneto de la guimalda de rosas
A koszorút! Hamar! Mert meghalok, ha 
meg nem fonod most, énekelve, nyögve, 
hogy a sötétség torkomat betömje 
s nőjön január fénye sokszorosra.

Szeretsz - szeretlek! Ami ezt befonja, 
csillag lehe, növények lenge zöldje, 
anemonák színe szőnyegbe szőve - 
egy éven át feszült haló sikolyba.

Csak élvezd látványát újult sebemnek! 
Taposs vesszőre, zúduló patakra, 
a mézes combnak vérét is szeressed!

De most! Mert egyesülten, elszakadva, 
sebzett szájú, a lelkét rég levedlett 
énünket vad időnk ízekre marja.

Gongorias szonett,
melyben a kö ltő  egy
galambot küld szerelmének
Soneto gongorino en 
que el poéta  mande 
a su am or una palom a
Küldök egy turiai szép galambot!
A szeme édes, hófehér a szárnya. 
Szerelmem dús hevével gyújtsa lángra 
a dór babért, amit magasra tartok.

A szúz erény! Nyakán selyemre habzott 
hamvát két forró sárfüzérbe zárta, 
s dér, gyöngyös harmat remegése rázza, 
mert el nem kísérhette ajkad-arcod.

Simítsd meg tolla patyolatfehérjét. 
Meglásd, hány havas dallam száll belőle, 
s rajta pehelybe öltözik a szépség.

S tudd, hogy a bús napokat éjbe öltve 
síró sötét szerelmem lángja él még, 
bár otthona magányos zárka gödre.

A költő a "bűvös város", 
Cuenca felől 
kérdezi szerelmét
El poé ta  pregunta
a su am or p o r  la
«ciudad encantada» de Cuenca
Szeretted-e a fenyvesek tövében 
a sok-sók cseppből fogant város arcát? 
Láttad, hogy utak és álmok takarják? 
Láttad a bánat falait a szélben?

S láttad, hogy a Júcar fölött be kéken 
csillog a hold romján a szép magasság? 
És hívtak-e az ódon kövi lankák, 
hogy tüskéjük a csókjával elérjen?

S a zú t felén jutottam-e eszedbe, 
a csöndben, mitől megremeg az űzött 
kígyó, ágtól-ámyaktól foglyul ejtve?

S láttad, mint festi meg az égi tükröt 
a kín és vágy szülte dália kelyhe, 
melyet szívem szerelmes láza küldött?

A z édes panasz szonettje
Soneto de la dulce que ja
Félek, hogy elveszítem két szemednek 
szoborcsodáját, s hangodból, mi emlék, 
s reám borít egy bűvös éji leplet... 
Leheleted magányos rózsakelyhét.

Félek, hogy mint akit már elfeledtek, 
akár egy parti rönköt, nem lehetnék 
agyag, hogy húst, s virágot is teremjek, 
amelyek kínom férgeit etetnék.

Ha te vagy titokzatos, ritka kincsem, 
ha gyötrelmem vagy, életem keresztje, 
én meg ebed, hogy nevedet nyüszítsem,

ó, él ne vedd, ami enyém lehetne; 
zuhogjon hát folyódba minden, 
mit őszöm láza érlelt levelekbe.

Jean-Louis Barrault
JeanLouis Barrault 1910-ben szü

letett. Charles Dullin tanítványaként 
az Atelier Színházban megrendezett 
egy Faulkner- regény nyomán írt mi- 
modrámát: "Autour d'une mere" cím
mel. (1935) Azután Cervantes 
"Numanc" és Jules Laforge "Hamlet" 
adaptációja következik, majd "Az éh
ség" Knut Hamsuntól. A Comédie 
Franqaise tagja lesz 1940-ben, ott ren
dezi meg a "Phaedrá"t, "A selyemci- 
pó"t, az "Akik nem tudnak szeretni"t 
és az "Antonius és Kleopatrá"t. 
1946ban saját társulatot szervez Ma- 
delaine Renovál és a Théátre Marigny- 
ban megrendezi a "Scapin fur- 
fangjai"t, a "Hamlet "et, az "Oresz- 
tész"t, Obey átdolgozásában, a "Le 
Partage de Midi"t, a "Cristophe Co- 
lombe"ot Moliéretől, az "Ostromálla

pot "ot Camustól, "A per"t Kafkától. 
1954ben a Petit Théátre (a Thédtre 
Marigny kisszínpada) kísérleti előadá
sok színtere lesz: "Le Personnage 
Combattant" Vauthiertól. "La Soirée 
des Proverbes", Schéhadé müve került 
itt először bemutatásra.

JeanLouis Barrault évente külföd- 
re vitte társulatát (bejárták Európát, 
Amerikát). A mimes játékok nagy mes
tere éljátszta Baptistet Jacques Pré- 
verttől (1946), és felejthetetlen 
alakítást nyújtott "Aparadicsomgyer
mekei" című filmben. Sokat írt a szín
házról: "Mise en Scene de Phédre". 
"Reflexions sur le Théátre" (Gondola
tok a színházról). "Je suis un hőmmé 
de théátre". A Színházi Társaság (La 
Compagnie) Cahiers (Füzetek a szín
házról) címmel napvilágot látó szín
házi tanulmányait négyszer évente 
sajtó alá rendezte.

Végigdőlök rajta.
A színpadi tér üresen tá

tong a csöndben. A boltíve
ket eltakarják a körfüg- 

Egyik este, a Volpone előadása gönyök. A díszletek kísérteties ár-

JEAN-LOUIS BARRAULT
Volpone ágyában

után az az ötletem támadt, hogy 
ott alszom e nevezetes szereplő 
ágyában. (Az ágy az ötödik felvo
násban a színpadon marad)...

Mindenki hazament már, a ka
pus bezárta az ajtókat. Egyedül 
vagyok az épületben. Besurranok 
hát a színpadra, találok egy gyer
tyacsonkot, a gondnok hagyhatta 
ott, meggyújtom, az ágy mellé te
szem, aztán behúzom drapériáit, 
melyeket Barsacq, az akkor még 
egészen fiatal tervező becslésem 
szerint túlságosan rövidre, úgy 
másfél méternyire méretezett ta
karékosságból.

nyékot vetnek... Hirtelen az az öt
letem támad, hogy szétnyitom a 
színpadi kárpitot. Erezni akarom 
a Terem Jelenvalóságát. A soksok 
ülőhely, minden a nagyérdeműt 
idézi.

Szétlebbentem  a függönyt, 
mint ki tiltott gyönyörökben leli 
kedvét. Néhány lépés a proszcé
niumon... ez az a proszcénium, a 
színpad, amelyen az imént még 
annyira rettegtem...

A  negyedik felvonásban, a tör
vényszéki jelenetben egy tör-

» » » » » >
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A szerelem sebei
Llegas de amor
Mert fáj a fény s a tűz, mi lánggal éget, 
a szürke táj, mely körülvesz, forogva, 
a kín, mi belefér egy gondolatba, 
s az óra, föld, világ, mi csupa méreg.

A sírás, mi virágba rejti véred, 
líra, mely ujjra nem vár, fáklya botja, 
a tenger, mely súlyát szívemre ontja - 
s mardos belül egy sima, ronda féreg.

És koszorú vagyok, sebesült ágya, 
ha álmatlanul téged keres álmom 
és szólít lelkem rombolt csarnokába.

Habár a bölcsesség hegyére vágyom, 
szíved a völgy bozótját nyitja tágra, 
mi szenvedélyem, mérgezett tudásom.

A költő kebelén

A költő telefonon 
beszél szerelmével
El poé ta  h a b la p o r  
teléfono con el am or
Hangod eső lelkem sivatagára 
az édes levegőjű fakabinban ...
Lábamtól délre tavasz fénye csillan, 
fejem északra, páfrány hava várja.

És zengő fényfenyő a kis szobácska!
Se magja, napja, helye is alig van, 
s az első könnytől, melyet belesírtam, 
magasra szállt a remény koronája.

Az édes, messzi hang szitált fülembe, 
az édes, messzi hang, ínyemre szórtan, 
az édes, messzi hang a szót kereste.

Messzi, mint vérző szarvas gyönge teste, 
édes, mint boldog zokogás a hóban, 
édes és messzi, velőmbe szegezve!

Ó jaj, sötét szerelmem 
pőre hangja!

Ay voz secreta 
del amor oscuro
Ó jaj, sötét szerelmem pőre hangja! 
Gyapjatlan bégetés, parázs a sebre! 
Epés tú, holt kaméliák keserve!
Apadó tenger, vár ebekre hagyva.

Ó éj! Befult egy végtelen vonalba!
Ó bánat hegyeinek égi rendje!
Ó jaj, kutya a szívben, száj beverve!
Ó írisz érett színe, csönd hatalma!

Ne kínozz, lángban égő fagy marása! 
Ne űzz tovább e szürke sivatagban, 
hol hús és ég meddő nyögése várna.
Fejem elefántcsont, vedd, neked adtam! 
Irgalmazz hát! Ne gyötrődjem hiába!
A szerelem vagyok, s ím testem, ajkam!

alszik  szerelme
El am or duerme en 
el pecho del poéta
Nem tudhatod, mint lángol szenvedélyem! 
Elszenderedtél, keblemre borulva, 
s én könnyeimmel fedlek, mert a durva, 
acélos hang szünetlen úz az éjben.

A rend, mely úr a húson és a fényen, 
kisebzett keblemet csak egyre dúlja; 
s a szavak zűrzavarja összezúzta 
szárnyaidat, hogy lelked ne reméljen.

Ó, mennyien nyüzsögnek már a kertben 
a testedért, s lesik haláltusámat...
A fény lovak zöldszín sörénye lebben.

Aludj, szerelmem, kerüljön a bánat; 
a hegedű vérem szavára zengjen, 
ó halld! De ne feledd, hogy ók vigyáznak!

Noche del amor insomne
Vak éj, mi együtt, hold sugáresője. 
Nevettél rajtam, én némán zokogtam. 
Isten volt megvetésed, panaszomban 
percek, galambok éltek láncra kötve.

Éj, kettesben, kristályos bún, örökre. 
Most te jajongtál, messze, elhagyottan,

A MŰVÉSZET: mindhalálig 
dacol...

A Csend, amit ebben a mági
kus térben a nagyképűség járt át 
néhány órával ezelőtt, ne hagy
jon soha magamra; most nem 
hallok mást, csak belső hangjait 
"fénylő" testemnek (Pythagoras 
mondaná valahogy így )— mind
örökre Volpone ágyában fek
szem , h o zzá sim u lo k , e lső , 
gazdag érzelmű éjszakámat töl
töm itt, művészetem Forrásánál.

(Cie Barrault Füzetek, IX. Ed. 
Julliard.)

VAJDA ZSUZSANNA  
JÚLIA fordítása

» » » » » >
vényszolgát szem élyesítettem  
meg, de egyszerűen nem tudtam 
szembenézni a közönséggel, at
tól féltem, mindjárt elájulok, úgy 
zakatolt a szívem; milyen ostoba- 
ság, gondoltam , ilyen  rémes 
drukkot kell estéről estére átél
nem!... Egy pillanatig megkövül
tén állok a színpad előterében. 
Minden kicsi zugból felém száll a 
csönd: hirtelen úgy érzem, mint
ha üvegfalak közé ékelődtem  
volna; mintha mindent jeges zúz
mara borítana, engem is; nemso
kára teljesen betakar a Csend.

Hirtelen páni félelem fog el, 
visszafutok az ágyba, kicsire zsu
gorodom... Volpone ágyában... 
Álmodom és emlékezem...

Valószínűleg hatéves korom
ra tehető első színházi élmé
nyem . Egész gyerm ekkorom  
kitalált történetek megélésével 
telt el, akkor ruháztam fel a körü
löttem levő dolgokat emberi tar
talmakkal.

Minden nézőtéri ülőhelynek 
m egvan  a m aga "karaktere”, 
nagyzoló póza máskülönben, ó k  
is álmodoznak, akárcsak én. Mi 
m in d en t láttak  már ezek  a 
zsöllyék! A minap, amikor szét
szedtek néhányat közülük, hogy 
megkönnyítsék néhány szereplő 
színpadra hatolását, a falhoz szo
rított támla mögül egy 1840es 
keltezésű szerelmes levél buk
kant elő.

Öreg, külvárosi színház...

Minden színészének őrzi emlé
két,. akik ide szerződtek, s akik 
másfelé mentek Dullinnek mind 
tanítványai. Gyermekkorom ál
mai ím beteljesedtek, színházban 
élek. Örök frigyre léptem Vele; 
most tudatosodott, ezen a min
den rejtélyre fényt derítő éjsza
kán, hogy a színház alapvető 
gondja a Csendet rezgéseivel fel
tölteni. Meg kell tömi a Csendet. 
Be kell lépni a sodrásba. Amikor 
a folyam a tengerbe ömlik, meg
semmisül, szétárad, mint az esz
me a szentek nagy közösségében; 
az öböl a beteg víz lakhelye... Ár 
ellen úszni, ez az, amit feledni 
nem lehet, hogy visszajuthas
sunk a forráshoz, a születéshez, a 
lényeghez...

Álm atlan szerelem éjszakája

A költő  kimondja az igazat
El p oé ta  dice la verdad
Kimondom, ami fáj, és sírok: érted!
Tudd meg te is, és sirasd el szerelmed! 
Este, ha fülemilék énekelnek, 
csókoddal érjen el a tőrdöfésed.

Ki láttad, hogy virágaimra mérget 
ki szórt, tanú! - én halálra kereslek! 
Könnyeimmel kemény búzát növesszek, 
amennyi egy örök kazalba férhet!

A szeress! és szeretlek! - gombolyagja 
forrón-forrón, mindig csak egy lehessen, 
bár vén a Nap, s a Hold mosolya bamba!

Amit nem adsz, nem is szabad keresnem; 
legyen, ahogy a jó halál akarja, 
s kínjától szabaduljon végre testem.

én kínok testet öltött szobra voltam 
s láttam, szíved homokkal van kitömve.

És egyesített hajnalban az ágyad, 
szánkat a jéghideg forrásra tapasztva, 

melyből a vér zuhatagosán árad.

Az erkélyről betört a fény patakja, 
s az élet nyújtott kis korallos ágat 
szívemnek, hol fehér lepel takarta.

LŐRINCZI LÁSZLÓ fordításai

Szonett a levélről 
Soneto de la carta
Zsigereim szerelme, élve-halva, 
csak egyetlen írott szavadra várok!
El-élnézem a hervadó virágot 
s tudom, hogy magam nélkül hagysz magamra.

Örök a lég, a súly a kő hatalma, 
árnyéka nincs, ilyesmit sose látott; 
a benső szív a holdsugárba mártott 
méz hideg áradását nem akarja.

Üvöltök, eremet is megnyitottam, 
öved fölött galamb és tigris árnya, 
harapós kedv feszül a liliomban.

Hints bár egy szóval balzsamot e lázra; 
ha nem, hát hagyd, hogy végre megnyugodjam, 
s derüljön lelkem sötét éjszakája.
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EGYED ÁKOS

A forradalom kezdetei Erdélyben
Folytatás előző számunkból

3. M i történt a 
Székelyföldön?
Hogyan viszonyult a magyar 

(s erdélyi magyar) forradalom 
társadalmi s nemzeti programjá
hoz a székelység, hogyan vetőd
tek fel sajátos belső kérdései? Mit 
várt Magyarország a székelység- 
től, s eleget tudott-e tenni az elvá
rásoknak, s ha csak részben felelt 
meg azoknak, milyen okok aka
dályozták? Ezekre s még számos 
kérdésre kell választ keresnünk 
k ön yvü n k b en  a S zék ely fö ld
1848-i történetével kapcsolatban.

a. Marosvásárhely 
márciusa
A Székelyföldön először Ma

rosvásárhelyt indult mozgalom, 
az itt tanuló jogászifjúság kezde
ményezésére, Bözödi György, a 
kérdés kiváló ismerője okkal írta 
1848 márciusa Marosvásárhelyen 
cím ű alapos tanulmányában, 
hogy a vásárhelyi márciusi ese
ményeknek az itt tartózkodó ma
gyar, román és szász ifjúság kö
zös fellépése adott különös jelen
tőséget. Ez ugyanis azt a reményt 
csillantotta fel, hogy az erdélyi 
népek együtt próbálják megke
resni a közös cselekvés lehetősé
gét. A román ifjak között ott ta
láljuk Avram láncút, A. Papiu Ila- 
riant, S. Porutiut, akik rövidesen 
vezető szerephez jutnak a román 
nemzeti mozgalomban. A közös 
fellépés ugyan gyorsan tovatűnő 
epizódnak bizonyult, ez mégsem 
kérdőjelezheti meg jelentőségét, 
hiszen alternatívát mutatott fel.

Kövessük nyomon az esemé
nyek fonalát.

M arosvásárhelyre Urházy 
György fiatal költő s kiváló új
ságíró március 21-én vitte a pesti 
esem ények hírét a 12 ponttal 
együtt, s a vásárhelyi ifjúság már 
21-én elindította a mozgalmát.

Gróf Toldalagi Ferenc, Maros
szék főkirálybírója már március 
23-án jelentést küldött az ese
ményről Erdély főkormányzójá
nak Kolozsvárra, amelyben eze
ket írta: A "bécsi, pesti és kolozs
vári események folyó hó 21-én 
magántudósítások által ezen ne
mes székbe is elhatva, mint vil
lám terjedett el a hír, s a kedélyek 
mindenfele élénkülni kezdettek", 
s a mozgalom elindítói elhatároz
ták, hogy 24-re »Kolozsvár váro
sa m intájára« összeh ívják  a 
városi közgyűlést s azon feliratot 
szerkesztenek. Nem vitás tehát, 
hogy Marosvásárhelyt a kolozs
vári program szerint indult a 
mozgalom. A március 22-én Hor
váth János ellenzéki politikus la

kásán tartott gyűlésen elfogadták 
a feliratot, olyan pontokkal, ame
lyek a kolozsvári körlevélben 
szerepeltek: kérik az uniót, ennek 
megvalósítására az országgyűlés 
összehívását, nemzetőrség létesí
tését, a cenzúra eltörlését. Az Ur
házy György által szerkesztett 
felirat hangsúlyozza: az átalaku
lást békésen, alkotmányos úton 
akarják, s így az "alkotmányos re
form, nem pedig forradalom ba
rátai leendünk. Ezt kívánja hely
zetünk komoly megfontolása." 
De vállalni fogják az eszmék há
borúját. Ehhez viszont sajtó- és 
gondolatszabadság kell, annál 
inkább, mert az eszmék és gon
dolatok eddig "a cenzúra vasbi
lincsei alatt börtönbe voltak zár
va."

Az ifjúságot a polgári szabad
ságeszmék lelkesítették. Elhatá
rozzák, hogy a feliratot kancel
listákból választott háromtagú 
küldöttség juttatja el Teleki fő
kormányzóhoz. A beadványt a 
magyar ifjak mellett — bár nem 
minden habozás nélkül — romá
nok is aláírták, köztük láncú és 
Papiu Ilarian, aki a március 25-én 
a brassói Foaie pentru minte című 
lapnak így nyilatkozott: "Én, 
amikor aláírtam, azt mondtam, 
hogy én is aláírom, mint román, 
ezt a kérvényt, abban az édes re
ményben, hogy lesz késedelem 
nélkül és egyszerre teljes úrbéri 
m egváltás, m inden kárpótlás 
nélkül, teljes polgári és politikai 
jogegyenlőség Erdély és Magyar- 
ország különböző nemzetiségei
nek és azok nyelvének elismerése 
és biztosítása."

Az aláírást csak a szász kan
cellisták tagadták meg, mond
ván, h ogy ilyen  tettre nincs 
felhatalmazásuk feletteseiktől. 
Emiatt a kérvényt nem a kancel
listák nevében, hanem a kencellá- 
riai hivatal által juttatják el a 
rendeltetési helyre. Az ifjúság 
említett megmozdulása után Lá
zár János főbíró március 25-re 
összehívta a városi tanács ülését; 
a vásárhelyi tanács többségében 
konzervatív képviselőkből állt. A 
gyűlésről az Erdélyi Híradóban 
Dobolyi Sándor, az események 
egyik résztvevője és szervezője 
számolt be. A városi közgyűlésen 
elfogadott határozat majdnem 
szó szerint megismételte a ko
lozsvári program pontjait s azt 
felirat formájában eljuttatta Tele
ki főkormányzóhoz. Ezzel azon
ban még nem merült ki Maros- 
vásárhely márciusi mozgalma. 
Az ifjúság esténként fáklyásme
neteket rendezett, éltette az uni
ót, Kossuth Lajost, szavalták a 
Nemzeti dalt és az Urházi-féle 
Uniódalt. A mozgalomban gyor

san felülkerekedtek a nemzeti 
eszmék, amelyeknek fő hangoz- 
tatója Marosszék egyik ország- 
gyűlési követe, liberális közép
birtokos nemes, Kossuth későbbi 
megbízottja, Berzenczey László 
volt, akit az ifjúság saját vezéré
nek fogadott el. Valószínű, hogy 
az ő ötlete volt a székely nemzeti 
gyűlés összehívásának a követe
lése. A székelyföldi radikalizmus 
fokozatosan az ő személye körül 
csoportosult. Ezután külön kezd
tek gyűlésezni a román joghall
gatók is; a szászok elhagyták 
Vásárhelyt, s őket rövidesen a ro
mán kancellisták is követték. De 
már azzal az elhatározással, hogy 
április 30-án Tavaszvasámapján 
Balázsfalván összegyűlnek saját 
kérdéseik megtárgyalására. En
nek hírét gyorsan elterjesztették, 
s mivel senki sem tudta, hogy mi 
lesz a tervezett gyűlés kimenete
le, a román mozgalom további 
alakulásában Puchner tábornok, 
az erdélyi főhadparancsnok Bécs 
egyenes utasítására arra figyel
meztette Teleki József guberná
tort, hogy figyeltesse a románok 
mozgalmait s foganatosítson óv
intézkedéseket.

b. Székelyudvarhely
hitet tesz a polgári
átalakulás mellett
Székelyudvarhelyen március 

27-én került sor az első jelentős 
megmozdulásra. Ekkor a rendek 
tanácskoztak s cselekvési progra
mot fogadtak el, amely a követ
kezőkben jelölte meg a fontosabb 
célokat. 1. unió; 2. sajtószabad
ság; 3. közös teherviselés; 4. a 
földbirtok szabaddá tétele; job
bágyfelszabadítás állami kárpót
lással; törvény előtti egyenlőség; 
a nép felszabadítása és politikai 
jogokkal való felruházása; 7. 
nemzetőrség felállítása.

A magyar forradalom társa
dalmi programja kedvező vissz
hangra talált Udvarhelyszéken, s 
az unió eszméjének elsődleges 
célkitűzése a nemzeti elkötele
zettséget is bizonyítja. Termé
szetesen ezek a kérdések már a 
reformkorban m ind felvetőd
tek,de annyira konkrétan, mint 
azonnal megvalósítandó felada
tok, még soha. És a város, vala
mint a szék népe napok alatt tu
domást szerzett a hatalmas for
dulatot ígérő követelésekről, és 
tüntetéseivel, egész magatartásá
val foglalt állást a forradalmi esz
mék mellett.

Az események irányítója — a 
ma már teljesen elfeledett — Tar- 
csafalvi Pálffy János volt. Pálffy 
az 1848-as években mind a ma
gyarországi, mind az erdélyi ma

gyar nemzeti mozgalom megbe
csült résztvevője. Akkor már sze
m élyesen  ism eri Széchenyit, 
Wesselényi Miklóst, Kossuth La
jost. írásban és szóban síkra szállt 
a rendi-feudális világ megrefor
málásáért. Szabó T. Attila véle
m énye szerint "Pálffyt egész  
lelkivilága, kemény magyarsága, 
demokratikus, sőt köztársasági 
gondolkodása előre is az elnyo
mó kormánypárttal szemben az 
ellenzék soraiba kényszerítette,"

Akárcsak Erdély más tájain, a 
reformkorban Udvarhelyszék  
társadalma is két eszmei irány
zat, két párt mögé tömörült: a 
"haladó párt" hívei, a nemzeti li
berálisok a Pálffyakat, a "mara
dók", azaz a konzervatívok pedig 
az Ugronokat tartották vezetőik
nek.

A forradalom kitörése mind
két párt híveit aktivizálta, de 
Pálffyt Udvarhelyszéken már az 
első hírek m egérkezésekor a 
mozgalom élén találjuk. Már a 
március végi népgyűlésen "a tö
megből felkelt Pálffy János, arcán 
a férfias lelkesültség komoly vo
násai s azon őszinte bizalom, 
amelyet tőlünk mindig érdemelt 
és bírt (...). Végül kitűzé az irányt 
(...) unió a testvérhonnal s békés 
útoni reform." Pálffy határozott
ságának nem kis szerepe lehetett 
abban, hogy április eisején már 
teljes m ozgásban volt a nép. 
Ezekről az eseménydús napokról 
mind a hiva talos jelentések, mind 
a hírlapi beszámolók rendelkezé
sünkre állanak. Ezek alapján nem 
nehéz arra a következtetésre jut
nunk, hogy a szék területén biza
kodó forradalmi légkör alakult 
ki. A korábbi ellenzéki mozgalom  
vezetői a politikai változást Met
ternich kancellár bukásával érzé
k eltették . A z Erdélyi Híradó 
beszámolója szerint a szónok  
Metternich kancellárt mint "a nép 
zsírját szívó, az erkölcsöket meg
mérgező", "a hatalmat csak né
hánynak kezébe összpontosító" 
rendszert fenntartó politikust bí
rálta. Anagy számban összegyűlt 
nép örömmel vette tudomásul, 
hogy ezután "az urak" is hozzájá
rulnak a terhek viseléséhez: az 
útcsináláshoz, a katonáskodás
hoz; viszont a nép adója kisebb 
lesz. Éljenzés fogadta azt a beje
lentést, hogy az új politikai rend
szerben, amelyet az unió biztosít, 
"a törvény előtt mindenki egyen
lő lesz."

A liberális középnemes Pálffy 
János április elsején a tömeg előtt 
sietett kijelenteni: boldog, hogy 
"ezután nem fog hereként élni az 
ország javaiból, hanem annak 
terheit hordozva, annak jólétét a 
köznéppel együtt munkálandja." 
Az ilyen szónoklatok hatására a 
nép és az átalakulás élére álló fér
fiak közt megszűnt a feszültség 
és távolságtartás, s a felcsigázott
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eufórikus közhangulat szelleme 
hatotta át a székely kisvárost. Es
te a kollégium ifjúsága és az ipa
ros ifjúság — akárcsak pár nap
pal korábban Kolozsvárt, majd 
Marosvásárhelyt — együtt járta 
be az utcákat, fáklyásmenettel 
köszöntve a forradalom eszméit, 
miközben Petőfi-dalokat, köztük 
a Nemzeti dalt énekelte. Az ifjúság 
és a nép zenével köszöntötte 
Pálffy Jánost, aki lángoló sza
vakkal üdvözlé vissza az ifjúsá
got." Este a francia forradalom 
példája szerint — "népes lakoma 
vo lt a város nagytermében."  
Francia hatást kell látnunk abban 
is, hogy a városban a "polgártárs" 
kifejezés hirtelen általános lett.

Bármennyire meglepő lehet 
sokak számára, mégis tény, hogy 
az 1789-es francia forradalom  
egyen lőséget hirdető eszm éi, 
amelyeket 1848 újraélesztett, Er
délyben Székelyudvarhelyt és 
Udvarhelyszéken váltották ki a 
legau ten tik usab b  forradalm i 
közhangulatot. És nem véletle
nül. A fejlődésében megrekedt, 
de múltjára büszke székely kis
város túlszaporodott, s szegény
ségben élő kézműiparos rétege, 
az igen gyenge termőképességű 
talajon gazdálkodó szegényren
dű kisgazdák s a jelentős számú 
zsellérség (inkább napszámos
réteg) a hirtelen beköszöntött 
változástól helyzete javulását 
várta, mégpedig azonnal. A tár
sadalmilag lesüllyedt székely ré
tegek m entalitásában Udvar
helyszéken és máshol is feltörtek 
a hajdani kollektív nemesi egyen
lőség tudatának maradványai. 
Ezért követelték m indenhol a 
Habsburg-kor előtti helyzet visz- 
szaállítását: számukra ez jelentet
te a székely szabadságot, s csak 
később sikerült az új polgári sza
badságfogalmat is elterjeszteni a 
nép körében. A ddig azonban  
számos, itt-ott felkelésszerű meg
mozdulás tanúi vagyunk.

Alighogy elterjedt a forrada
lom híre — amint egy 31 liberális 
nemes aláírásával ellátott jelen
tésből megtudjuk —> "székünk 
több vidékéről hallani lehetett 
(...), hogy a törvénytelen adó to
vább ne fizettessék." Emlékeztet
ni szeretnénk arra, hogy a szabad 
székelység a Habsburg-hatalom 
által bevezetett adóztatását tör
vénytelennek tartotta, mert azzal 
a hajdani szabadságjogok lega- 
lapvetőbbikétől fosztották meg. 
Ezt a korai mozgalmat csak azzal 
az ígérettel sikerült elfojtani, 
hogy a "rövid időre megnyílandó 
országgyűlés bizonyosan a szé
kely adózón könnyíteni fog." 
Másrészt elterjedt az a nézet is, 
hogy a székely határőr katonaság 
panaszait megszüntetni, "tettle
gesen orvosolni kell, s ezen legin- 
kább U dvarhelyszék, m int a 
katonai uralomtól szabad anya

szék kezdheti meg Bardóc fiú
szék testvéreivel." Követelés szü
letett a nép körében a parajdi 
sóbánya lefoglalására, a só árát a 
székből ne vigyék ki. Most ezeket 
a követeléseket is csak a közelgő 
s kedvező országgyűlési intézke
dések ígéretével sikerült csillapí
tani.

Ezek is rákényszerítették a 
szék liberális vezetőrétegét, hogy 
küldöttsége által sürgesse az or
szággyűlés összehívását, mert 
kedvezőtlen  válasz esetén az 
"igen könnyen bekövetkezhető 
eseményekért sem Isten, sem em
ber előtt felelősök nem leszünk." 
Ezt a beadványt 10-én nyújtotta 
át az udvarhelyszéki népes kül
döttség Teleki főkormányzónak. 
És — ezt jól jegyezzük meg — a 
főkormányzó aznap hirdette ki, hogy 
saját felelősségére összehívja Erdély 
országgyűlését. De térjünk még 
vissza a korábbi napokhoz.

Április 3-án kezdődött meg 
Udvarhelyszék közgyűlése, a- 
mely az előbbiekben ismertetett 
hangulatban zajlott le.

Bizonyos, hogy a haladó párt 
ekkor még maga volt a kezdemé
nyező. Erre vallanak a határoza
tok is. "E nemes szék rendéi — 
olvasható az egyik nyüatkozat- 
ban — nehogy a nép felizgatott 
kedélye csak puszta ígéreteket 
lásson, s nehogy kivitelileg bé- 
kétlénkedni kezdhessen", elhatá
rozzák , h o g y  "a m ai napon  
kezdve adó és minden közterhek 
aránylagos hordozásában tettle
gesen részt venni kívánnak."

Jól jegyezzük meg ezt a beje
lentést, mert— amint látni fogjuk 
— ennek a feledése, vagy a gya
korlati alkalmazása körüli huza
vona fogja nemsokára egymás 
ellen hangolni a szék különböző 
társadalm i rendjeit-rétegeit. 
Egyelőre azonban még minden a 
márciusi fennköltség jegyében 
történik. íme az április 3-i köz
gyűlés valóban forradalmi szelle
mű — ismét a francia forrada

lomra emlékeztető — egyik fon
tos nyilatkozata. Ezt a dokumen
tumot — különössége és fontos
sága miatt — szükségesnek lát
juk egészében közölni.

"Körlevél a dullóknak!
Udvarhely, Szentgyörgy hava 

14/848.
Köröztesse járásában s általá

nos köztudattá juttatás végett ik
tassa h elységen k én t jeg y ző 
könyvbe azt:

1-ör, hogy a Nemes Szék Ren
déi jelen év és hónap 3-án tartott 
közgyűlésükben a kiváltságos 
nemesség azon önkéntes ajánla
tához képest, mi szerint azon 
naptól fogva már a törvény előtti 
egyenlőséget kimondotta, s ilye
tén a nemzeti lobogó alatt eskü
vel is biztosított honfiúi ajánlata 
a Rendek által elragadtató ihle
téssel fogadtatott —, ki azt, hogy 
Udvarhelyszék Rendei közt azon 
naptól fogva egyenlőség vagyon 
törvény előtt és mindenki adót, 
katonaélelmezést és minden köz
terheket fizetni, hordozni birtok- 
aránylag egyformán köteleztetik.

2-or. Ugyanezen közgyűlésen 
a grófi, bárói és nemesi megkü
lönböztető címeknek törvényha
tóságunkban megszüntetése ha
tároztatok oly m ódon, hogy  
szintúgy magános, mint hivata
los megszólítás ezután különb
ség nélkül az hivatal neve után 
téjendő, csupán úr kitétel le 
gyen."

Udvarhelyszék tehát komo
lyan vette a rendiség megszünte
tését és helyébe a szabadság, 
egyenlőség és testvériség hármas 
jelszava által meghirdetett jövő 
m egva lósításá t. Ezt term é
szetesen különféleképpen értel
mezte a nemzeti liberális elkö
telezettségű nemesség, illetőleg a 
radikalizmus felé hajló értelmi
ség és a nép. Azaz ifjú jogász, név 
szerint Veress Ádám, áld Maros- 
vásárhelyről sietett Udvarhelyre 
a forradalmi hírekkel, ámulva fi
gyelte a városban történő esemé

nyeket, amelyekből azt a követ
keztetést vonta le, hogy Udvar
helyszéken már megvalósult az 
egyenlőség. Érdemesnek tartjuk 
ennél a messianisztikus értelme
zési módnál kissé megállni, mert 
valószínűleg az udvarhelyi nép 
is ehhez hasonlóan fogta fel, sőt a 
maga konkrétságában még radi
kálisabban az egyenlőséget hir
dető eszméket, amelyek később a 
székben kibontakozott társadal
mi konfliktusoknak lehettek (bi
zonyosan voltak) ösztönzői. Ud
varhelyről megérkezve Veress 
Ádám ifjú jogász levelet küldött 
az egyik csíki tisztségviselőhöz, 
amelyben ez olvasható: "Az igaz
ság országa terjed, megkezdő
dött a d icsőséges Franciaor
szágban. Ott az emberek mind 
eg y en lő ek  lettek  legelőször: 
nincs úr, nincs szolga. Ä nép ma
ga magának ura, és ha a szükség 
úgy hozza, önmagának szolgája 
is (...). így terjedt el hozzánk Er- 
délyországba is az igazság gon
dolata. Ezt különösen megér
tették az udvarhelyszékiek, s 
tudván, hogy Magyarországon 
már a nép egyenlő, hogy ők is 
mindnyájan egyenlők lehesse
nek, elhatározták, hogy Magyar- 
országgal egyesülni fognak. Azt 
is kimondották — mert maguk a 
közemberek lelkesen felfogták a 
dolgot —> hogy ezentúl főtiszttől 
kezdve a legutolsó emberig min
denki egyenlő, s az egyik úgy csi
nálja az utat, mint a másik s. s. t." 
A továbbiakban arra biztatja a 
csíkiakat, hogy az egyenlőség  
megvalósítása érdekében ők is 
mondják ki az uniót Magyaror
szággal. A szövetség értelmezé
séből nem nehéz arra a követ
keztetésre jutnunk, hogy a szerző 
a liberális polgári eszméket az 
utópista szocializmus eszméivel 
elegyítette.

Áz átalakulás vezetői termé
szetesen a polgári világ eszme- 
rendszerének keretei között hir
dették meg a fenti elveket, ame
lyek számukra a rendek privilé
gium ainak m egszüntetését, a 
nép felszabadítását, a demokrati
k us reform okat je lentették . 
Mindezeket Erdély és Magyaror
szág újraegyesítése által vélték 
megvalósíthatóknak. S mivel az 
uniót a magyar országgyűlés 
már a maga rendjén felszínen tar
totta, az erdélyi országgyűlésen 
volt a sor ugyanezt tenni. Ennek 
összehívását azonban Bécs egyre 
halogatta. Ezért — amint már 
szóltunk róla — Udvarhelyszék 
április 4-én 31 tagú küldöttséget 
menesztett Kolozsvárra Teleki 
József főkormányzóhoz, sürget
ve az országgyűlés mihamarabbi 
megtartásá t s az uniót. A küldött
séget Pálffy János vezette, akinek 
a nevét annál inkább felkapta a 
hír, m ivel a főkormányzónak

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

nyíltan a szemébe mondta: ha nem 
lesz országgyűlés, akár harminc
ezren is eljönnek Kolozsvárra.

Május hónapban a néphan
gulat radikalizálódása kövtke- 
zett be. 1848. május 2-án már 
nemcsak Székelyudvarhely s a 
közelebb fekvő falvak népe vett 
részt a tüntetéseken, mint az áp
rilisi mozgalmakban, hanem a tá
v o la b b i h e ly ség ek  lakói is. 
"Minden járás saját nemzeti lobo
gó alatt gyűlt be iszonyú csapa
tokban. N ém ely járásból pus
kákkal felfegyverkezve; másból 
nagy sereg lovasság" érkezett 
Székelyudvarhelyre. Ilyen nagy 
tömeget — írta a szemtanú — 
még soha nem látott ez a város, s 
ami igen lényeges: a többséget a 
szabad székelység tette ki, de 
nem hiányzott a jobbágyság sem: 
"Ez a nép nem volt kiváltságos; 
megjelentek itt a jobbágyfalvak is 
tömegestől." A tömegtüntésre az 
adott alkalmat, hogy május má
sodikára széki közgyűlést hirdet
tek, hogy követeket válasszanak 
a kolozsvári országgyűlésre. Ezt 
az alkalmat használták ki az ud
varhelyszéki nem zeti liberális 
vezetők, s mozgósították a népet 
valószínűleg abban reményked
ve, hogy ezúttal a széki tisztújí
tást is sikerül elérni.

A  tömeg követelte Ugrón Lá
zár királybíró és Ugrón Gáspár 
széki pénztámok lemondását s 
házaikat megrohanta. Pálffy Já
nosnak, aki változatlanul a leg
népszerűbb vezetője volt a helyi 
forradalmi mozgalmaknak, csak 
nehezen sikerült a tömeget elvo
nulásra bírnia. "Most a szabad
ságért, a szem ély- és vagyon
biztonságért kell küzdeni, s épp 
ezért óvakodni [kell] a más tulaj
donát szentségtelen kezekkel il- 

» letni." Erre a tömeg elvonult, de
szüntelen kiabálta: "Le az Ugro- 
nokkal!" Említettük már, hogy az 
Ugrón nemzetség a régi, megunt 
konzervatív s állami politika leg
főbb képviselője volt, s ezért a 
töm egm ozgalom  ellenséget lá
tott benne.

Ismét hangsúlyozandó, hogy 
Udvarhelyszéken s főként Szé
kelyudvarhelyen valódi népfor
radalmi hangulat uralkodott, s 
ennek jegyében a régi rendszer 
szimbólumait is el kellett távolí
tani. Először báró Jósika Samu er
délyi kancellár képe került tűzre, 
majd a székház oromzatán törték 
össze a Habsburg-hatalom jelké
pét, a kétfejű sast.

Ilyen körülmények közt vá
lasztotta Udvarhelyszék ország- 
gyűlési követül Páíffy Jánost, aki 
az alkotmányos reformok, a Wes
selényi által hirdetett érdekegye
sítő  p olitik a  őszin te  h íve és 
harcosa volt, valamint ifj. Bethlen 
János birtokost, a nemzeti liberá
lis mozgalom kiemelkedő képvi

selőjét, aki jobbágyainak egy ré
szét már 1847-ben örökváltság 
alapon felszabadította. Székely
udvarhely város pedig gróf Tele
ki László személyében a magyar 
poli- tikai élet egyik legtisztel
tebb alakját választotta képvise
lő jéü l, va lam in t a h ely i 
mozgalomban jól ismert Szeles 
Károlyt. Meg kell említenünk 
Keller János ügyvéd nevét, aki 
később nevezetes szerepet kapott 
a magyar forradalomban.

messze vezetne, ezért most csak 
utalunk egy lehetséges okra, ar
ra, hogy a "madéfalvi veszedel
met" előidéző 1764-es csíki el
lenállás miatt az erdélyi császári 
katonai főparancsnokság Csík
széket, az itteni polgári vezetést 
fokozottan törekedett maga alá 
gyűrni, hogy újabb lázongásra ne 
kerülhessen sor. Elősegítette e tö
rekvést Csík-, Gyergyó- és Ká- 
szonszék általános helyzete is, 
mert itt a polgárosodás, a városi

Akézdivásárhelyi ágyúöntöde. Előtérben áll Gábor Áron.

c. Mi történt Csík-,
Gyergyó- és
Kászonszékben?
Abból kell kiindulnunk, hogy 

a határőrvidéken a Habsburg-ha
talom befolyása jóval erősebb 
volt, mint máshol, hiszen itt a ka
tonai renszert birodalmi célokért 
alakították ki és tartották fenn.

Csík és Háromszék külön vi
lág volt, mert csak itt oszlott a 
társadalom és a hatalom katonai 
s polgári részre, amelyek nem 
csak élesen  elkülönültek, de 
szemben is állottak egymással. 
Ez a küzdelem 1848-ban különö
sen éles formákat kapott, s ennek 
feltárása — ami eddig nagyrészt 
elmaradt— a csíki és háromszéki 
1848—1849-es mozgalmak meg
értésének a kulcsa: csak olyankor 
tudott e két szék társadalma fel
zárkózni a magyar forradalom 
mellé, amikor sikerült a katonai 
hatalmat háttérbe szorítani. Ké
zenfekvő lett volna, hogy a két 
szék polgári társadalma közösen 
szervezze meg a Habsburg kato
nai hatalom elleni küzdelmét, 
amire történtek is kísérletek, de 
csak 1849-ben sikerült megvaló
sítani. Aminek egyik nem elha
nyagolható oka az volt, hogy 
Csíkban az ezredparancsnokság 
nagyrészt idegen, a magyar tö
rekvésekkel szemben ellenséges 
tisztikarból állt, s ez itt erősebb 
befolyást tudott gyakorolni a tár
sadalomra, mint Háromszéken. 
E jelenség okainak kutatása túl

asodás kevesebb eredményt tu
dott felmutatni, mint Három
széken, s a majdnem egészében 
földművelő s római katolikus la
kosságban könnyebb volt a bécsi 
császári-királyi udvar iránt ba
rátságosabb érzelmeket kialakí
tani^

Érthető, hogy 1848-ban a 
Puchner tábornok főparancsnok
sága alatt álló General Comman
do mindent elkövetett, hogy a 
csíki és háromszéki ezredektől s 
az egész vidéktől lehetőleg távol 
tartsa a forradalom hullámveré
sét, hogy azokat szükség esetén a 
forradalmak ellen fordíthassa. 
(Természetesen ugyanez vonat
kozik a román ezredekre, illetve 
határőrvidékre is.) A csíki ezred
parancsnokság különösen kitün
tette magát a magyar forradalom 
elleni küzdelemben, bár ennek 
formái nem mindig voltak nyíl
tak. A forradalom  terjedését 
azonban kemény fellépéssel sie
tett megakadályozni, amire e- 
gyébként — amint láttuk —  
felsőbb parancsa is volt.

A Marosvásárhelyről elindult 
kancellisták azért vették útjukat 
a székely városok s falvak felé, 
hogy a pesti s kolozsvári, vala
mint a vásárhelyi mozgalmakról 
beszámoljanak, s lehetőleg ott is 
hasonló akciókat indítsanak el. 
Puchner tábornok figyelmeztette 
Teleki József főkormányzót: a 
lakhelyükre hazatérő székely  
joggyakorlók bejárják a falvakat, 
megtárgyalják a néppel az ese

ményeket, sőt a határőri szolgá
lat ellen izgatnak. Az ezredek ve-, 
zetése pedig parancsot kapott 
arra, hogy a tett színhelyén a kan
cellistákat tartóztassák le. Teleki 
főkormányzó a maga rendjén 
rögtön elrendelte a székely főki- 
rálybíráknak, hogy figyeltessék 
azokat a székely kancellistákat, 
akik "veszedelmes célra munkál
kodni észrevételek." Tehát nem
csak a román mozgalmat kezdi 
figyeltetni a Gubemium — ami
ről már szóltunk—> hanem a ma
gyarok nemzeti mozgalmát is; 
mindezt Puchner tábornok utasí
tására. Ez a Habsburg-hatalom 
azonnali reflexiója volt, de még 
nem dőlt el, hogy végül is melyik 
mozgalmat fogja veszélyesebb
nek tartani s megsemmisítésre 
ítélni. Kérdés volt az is, hogy a 
General Commando és a Guber- 
nium együttműködése a forra
dalmi kitörések meggátolására 
hogyan fog tovább alakulni. Az 
esem ények megértése szüksé
gessé teszi, hogy tisztán lássuk: 
Puchner tábornok egyelőre az 
összes erdélyi haderőnek, tehát a 
székely ezredeknek is főparancs
noka, Teleki főkormányzó pedig 
a polgári közigazgatási szervezet 
első embere. Ok egyelőre közö
sen igyekeznek minden mozgal
mat fékezni.

A z esem ények fonalát ott 
hagytuk abba, hogy a vásárhelyi 
kancellisták elindultak a Szé
kelyföld különböző pontjai felé. 
Ennek során érkezett március vé
gén Csíkba három ifjú jogász: 
Gecző János, Veress Adám — 
mindketten csíkiak — és Donáth 
Pál háromszéki kancellista. Az el
ső kettőnek sikerült a csíksom- 
lyói algimnázium növendékeivel 
kapcsolatba kerülni s köztük a 
magyar forradalom eszméit ter
jeszteni, de amint a következmé
nyekből kiderült, a székely ha- 
tárőrrendszer ellen is agitálhat
tak, mert a somlyói diákok az áp
rilis 4-ről 9-re virradó éjjel a 
környékbeli falvak végén felállí
tott kétfejű sasos német nyelvű  
jelzőtáblákat ledöntötték. Az 
esetről a királybíró és főjegyző 
sietett beszámolni Teleki József 
főkormányzónak. Eszerint a diá
kok néhány útjelzőt tényleg eltá
volítottak, de nyomban vissza
tértek az iskolába, ahol csende
sen meghúzták magukat. S bár az 
iskola igazgatósága megintette a 
kihágást elkövetőket, a katona
ság báró Schnimding ezredes pa
rancsára mégis két diákot letar
tóztatott. Egyiket a templomból 
kijövő sorból, a másikat a szülő
háztól ragadva el. Ez izgalomba 
hozta a népet, de az igazi problé
mát mégis az jelentette, hogy a 
katonai főparancsnokság "kebe- 
lünkbéli sorkatonaságot polgári 
h atóságu n k k al fo ly ta tan d ó  
egyetértést kikerülve, kiparan-
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csolni feljogosítva érzi magát", 
ami aggodalomra ad alkalmat a 
jövőre nézve. Kérik a főkormány- 
zó közbenjárását. A diákmozga
lomból tehát azért lett országos 
ügy, mert az ezredparancsnok- 
ság semmibe vette a szék polgári 
vezetését.

A diákokkal egy időben tar
tóztatták le Csíksomi yón Veress 
Ádám kancellistát. Előbb már 
szóltunk arról, hogy ő az Udvar
helyről Csíkba küldött levelében 
a magyar forradalmi eszmék ter
jesztését kérte a címzettől. Érde
mes visszatérnünk a levél tar
talmára, mert a székelység sajá
tos 48-as ideológiájának egyik ér
dekes oldalát világítja meg; az 
"egyenlőség" annyit hangozta
tott, sajátosan értelmezett jelsza
váról van szó, amely nála nem 
vagyoni kommunisztikus foga
lom, hanem a rendi társadalom 
helyén m egszületendő polgári 
jogegyenlőségé. A csíkszentmár- 
toni táblai írnok, Albert Mihály 
"polgártársamnak" címzett levél 
szerint "Az igazság országa ter
jed, megkezdődött a dicsőséges 
Franciaországban. Ott az embe
rek mind egyenlők lettek legelő
ször: nincs úr, nincs szolga. Innen 
terjedt más nemzetekhez is, külö
nösen Magyarországra. Ott sin
csen már többé úr, nincs szolga. 
A nép magamagának ura, és ha a 
szükség úgy hozza, önmagának 
szolgája is... így terjedt el hoz
zánk Érdélyországba is az igaz
ság gondoíatja.” Egyesülni kell 
Magyarországgal, hogy "egyen
lők legyünk, ne legyen közöttünk 
nemes, jobbágy, katona, hanem 
mind egyenlők." A liberális és 
utópista szocialista eszmék keve
redésére mutató levél azért is ve
szedelm esnek  tűnt a katonai 
parancsnokság szemében, mert 
az közvetett felszólítást tartalma
zott a határőri rendszer ellen.

A levelet valaki a Schnimding

kezéhez juttatta, ő pedig elküldte 
április 11-én Csíkszék Tisztségé
hez, azzal a megjegyzéssel, hogy 
lássa: 'Minő fogalma legyen ezen 
(..) ifjúnak a jelen korkérdéseiről, 
és minő következéseknek szol
gálhat egy ily hirdetett felszólítás 
az itteni érteden (!) köznép köze
pette alapul". ítélje meg a szék, 
hogy bűnösnek tekintendő-e a le
vél szerzője, akit egyébként való
színűleg a nép felháborodása 
miatt szabadon bocsátottak. S 
hogy a polgári tisztség nem tar
totta bűnnek a levél tartalmát, ki
derült abból, hogy április 12-én a 
k özgyű lés Veress Ádámot és 
Gecző Jánost felvette a számfelet
ti táblabírák sorába, ezzel hono
rálva tevékenységüket. Emellett 
a katonaság fellépése ellen az ez- 
redparancsnoksághoz tiltako
zást juttattak el, mert "még kör
nyékünkön ily rendkívüli fellé
pésre szükség nincsen, még ké
pes minden törvényhatóság ma
ga kebelében saját törvényei sze
rint a rendet fenntartani, s nem is 
szólíttaték fel a nemes ezred kor
mánya a katonai segéderő kiszol
gáltatása eránt."

Jól felismerhető, hogy a helyi 
katonai s polgári hatalomnak 
(már évtizedek óta folyó) küzdel
méről volt szó, de annál többről 
is, mert a katonai rendszer aka
dályozta az új helyzet kellő át
gondolásának  a lehetőségét. 
"Alkotmányos nézetből kiindul
va sem helyeselhetjük a katona
ságnak mostani összehuzatta- 
tását — folytatja tiltakozását a 
csíkszéki beadvány —> mert a ki
fejlődött korkérdések felett men
tői elébb közgyűlést kell tar
tanunk, a szabad tanácskozási 
függetlenség pedig nemcsak kor
látozva vagyon, hanem egészen 
megtámadva akkor, midőn köz
tanácskozási termünk közelébe 
vagyon összevonva a katonai 
erő..." Kőváry e kérdésben is a

dolog lényegére tapintott: Csík
ban a polgári hatalom katonai 
gyámság alá került. A katonai pa
rancsnokságnak Csíkszék tiszt
ségéhez küldött válasza nem volt 
megnyugtató, inkább félrevezető 
(és ez a módszer jellemezte to
vábbra is, ami 1848 őszén tragé
diához fog vezetni): az el nem 
maradható szokásos fegyvergya
korlat miatt fenn kell tartani a 
katonaság megkezdett gyakorla
tozását Csíksomlyón. Tehát a 
székház közelében, sőt — amint 
más forrásokból kiderül — más
hol is a szék területén. Gyergyó 
kivaló alkirálybírája, Mikó Mi
hály szerint aggasztó, hogy a ha
tárőr katonaság "ezer mesék és 
mondák" közt találgatja: miért áll 
ő most fegyverben, "hadi lábon”, 
ő  is csak azután indulhat Som
lyóra, miután eldől, hogy mi lesz 
a fegyveres gyakorlatbóí.

Ilyen feszült, aggasztó körül
mények közt ült össze április 12- 
én Csík-, Kászon- és Gyergyó- 
szék közgyűlése, ahol folytató
dott a küzdelem a polgári átala
kulás hívei s az azt ellenző erők 
közt. A kialakult helyzetet Mikó 
Mihály alfalvi köznemes, gyer- 
gyói királybíró (az egész Csík- 
Gyergyószék egyik alkirálybíró- 
ja), a reformkori ellenzék egyik 
vezetője, a szék legtekintélye
sebb politikusa, a magyar forra
dalom őszinte híve elemezte, s ő 
fejtette ki a programot is.

Mikó Mihály abból indult ki, 
hogy a csíki nép tele van aggoda
lommal, bánatos, sejtelmekkel 
küzd, hadi készületekről beszél
nek, zavaros eszmék tartják bi
zonytalanságban az embereket. 
Egyfelől érveket sorolt fel a nép 
aggodalmának oszlatására, más
részt azt tartota feladatának, 
hogy a jelenlevő tanácstagokat s 
esküdteket meggyőzze a változá
sok elkerülhetetlenségéről. Tu
datában volt feladata nehézsége

inek; a teremben voltak olyanok, 
akik a változásoktól saját helyze
tüket féltették, mások a közösség 
jövőjéért aggódtak, s ne feledkez
zünk meg a katonai hatalomnak 
elkötelezett képviselők felemlíté
séről sem. Egyik ilyen tanácsos 
mindjárt a közgyűlés megnyitá
sakor zavart keltett: amikor 
egyik fiatal tanácstag azt javasol
ta, hogy tűzzék ki a tanácsházra 
a magyar zászlót, az illető ellent
m ondott. "Nincs szükségünk  
zászlóra, mi a katonai zászlóra 
esküdtünk bé." És a zászló kitű
zése ezúttal elmaradt. Mikó Mi
hály felmérte a helyzetet: "Kik e 
közgyűlésen vannak, soha kü
lönbözőbb indulattal e terem kü
szöbét át nem lépték, mint ma (...) 
vannak itt kik a jelen körülmé
nyekben a nemzet jövőjét féltik, 
kik hogysem előttünk nem is
mert kimenetelű újítások után 
vágyjanak, inkább akarnak a je
len, bár terhes, de ismert helyze
tét fenntartani, de tudom , a 
nagyobb rész itt ismeri a remé
nyeket, melyek a békés átalaku
lásból fejlenek".

A helyzet ismeretében Csík
szék kétségkívül legkiválóbb ve
zetője, aki már a reformkori 
országgyűléseken is a polgári át
alakulásért küzdők sorában volt, 
s 1848—49-ben kiemelkedő sze
repet kap a jövő formálásában, 
észhez s érzelemhez szóló, hig
gadt programbeszédet tartott. 
Alighanem senki nála jobban 
nem tudta volna közérthetően s 
mégis színvonalasan előadni az 
1848-as eszméket egy olyan kö
zegben, ahol sokan nem értették, 
többen nem is akarták megérteni 
a változások szükségességét.

"A Magyar Nemzet békés át
alakulásának reményében" kér 
meghallgatást a tisztelt rendek
től, előrebocsátva, hogy Európá
ban, M agyarországon és Er
délyben már visszavonhatatlan 
változások történtek. Ennek do
kumentálására "szóló felmutatja 
a kolozsvári gyűlés felszólítását" 
— olvasható a közgyűlés jegyző
könyvében. Rámutat, hogy Ko
lozsvárt "a haladás nagy kér
déseit együtt írták alá a két kü
lönböző párt főnökei", tehát a vi
szályt a közgyűlés terméből itt is 
ki kell rekeszteni... "uraim, nyújt
suk baráti jobbunkat egym ás
nak." A ztán  tisztán  és k öz
érthetően kifejti: aki érti, hogy 
milyen változásokat ígér az átala
kulás, az örvend azoknak, aki 
nem érti, fél tőlük. A nép jogainak 
megadása, a nép terheinek köny- 
nyítése "európai divattá vált és az 
mire a két magyar haza törek
szik", a változások Csíkba is eljut
nak, m ég ha "minden lépten  
fegyveres erő gátolná, ha békerít- 
jük is a széket." (Emlékeztetőül: a 
székház körül, sőt máshol is fegy- 
» > »  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 

veres demonstrációt rendelt el az 
ezredparancsnok.) Aztán érveit 
azok meggyőzésére szánta, akik 
azt állították, hogy a magyar át
alakulást az uralkodó ellenzi; er
ről nincsen szó, hiszen Bécsben, 
a birodalom fővárosában az ural
kodó inkább hajlandó megválni 
'legmagasabb polcon álló embe
reitől, mint megtagadni alattva
lói kérését, és most higyje, aki 
akarja, hogy itt a jelen állásnak 
változását meggátolhatja", hi
szen azt a leghatalmasabb mi
niszter (Metternich) sem tehette.

Mivel a "szék értelmisége na
gyobb része előtt szól", arra kéri 
ezt a társadalmi erőt, hogy "azon 
nemzeti kívánságok, melyek Po
zsony falaitól Hargitáig minde
nütt egy szívvel, lélekkel kínál
tattak, nálunk is a nép által helye
sen megértessenek s aztán majd 
nemsokára pedig a törvényhozó 
asztalánál a fejedelem által meg
állítandó törvényekké váljanak."

A nemzeti "közkívánatok leg
elsője, hogy Erdély és Magyaror
szág egy legyen." Az eszme nem 
új, hiszen a "magyar egy család 
volt régen is", de a "Királyhágó
tól a Hargitáig Erdély fiai minde
nütt" elfogadták a magyar szí
neket, s amely tanácsteremre "a 
háromszínű lobogó kitűzetik", az 
elfogadja az uniót, s a zászlót ki
tenni s kokárdát viselni senkinek 
sincs nagyobb oka, mint a szé
kelynek." Aztán a kolozsvári 
program a sajtószabadságra, a 
törvény előtti egyenlőségre utaló 
pontjainak elfogadását kéri.

Ezután rátér a Csíkszéket és 
H árom széket m ost legtöbbet 
foglalkoztató határőr katonai 
rendszer kérdésére. A határőr ka
tonai rendszerből adódó sérel
mek 84 éve állnak fenn, 57 év óta, 
1791-től tárgyalják azokat, de 
csak most történik meg azok or
voslása. N e gondolja senki, hogy 
azok a változások, amelyek "az 
ausztriai birodalomban" kez
dődtek, "egyedül Csík és Három
szék felett" fognak átsiklani. A 
változások garanciája az unió. 
Kell a változás azért is, mert a 
székely, 'Tdt Isten magyar ajkkal 
ál da meg, nem hallhatta nemzeti 
nyelvén azt, mit tennie paran
csoltak."

A szék rendei feliratban kérik 
Erdély főkormányzóját, hívja 
össze az országgyűlést a fentiek 
megvalósítása éredekében s sür
g ő s "teendői közé az ország
gyűlésnek soroztassék a székely 
nemzet sérelmeinek orvoslása." A  
gubernátor ne engedje, hogy a 
székely katonaságot kivigyék "a 
hazából" (amitől a nép leginkább 
tart).

Abelbéke fenntartása érdeké
ben javasolja, hogy az ezredkor- 
m ányt szó lítsá k  fel eg y ü tt
m űködésre, az ezredes adjon 
minden kerületi szolgabíró mellé 
egy-egy katonai hivatalnokot, s 
ők együtt járják be a falvakat és 
az "általam említett korkérdések 
felett világosítsák fel a népet, 
hogy az ne teremtsen magának 
rémképeket", s rendeljenek to
vábbá minden század mellé "egy 
polgári csendbiztost", hogy e- 
gyütt őrködjenek a rend felett.

Végül lehetetlen nem idéz
nünk az értelmiséghez intézett 
szavait, amelyek nem egy popu
lista agitátor, hanem a népért s 
nemzetért felelősséget érző értel
miségi politikus őszinte vallo
mását tükrözik. Azért is szükség 
van ennek megértésére, mert Mi- 
kó Mihály a háromszéki Berde 
Mózessel együtt képviselik majd 
Kolozsvárt s aztán a pesti nép- 
képviseleti országgyűlésben a 
székely katonanép érdekeit. Mi- 
kó Mihály felhívása így szólt: 
"Végre, Nemes Székely atyafiak! 
Önök is felelősek a nép csendje 
felett, a népbéke, a népmegelége
dés szép, de gyenge virágai a 
polgári életnek, óvják önök is e 
gyenge virágot, nélküle díszte
len a polgári élet, vigyék meg a
N. közönségnek az itten hallotta
kat" s magyarázzák meg, hogy az 
országgyűlés a fejedelem m el 
egyetértve rendezni fogja a sérel
meket. "Lépjenek bizalom és re
mény körünkbe, adjuk férfias 
szavunkat egymásnak, hogy cé
lunk szent, célunk a nemzet át
alakulásának békés, csendes 
útoni vezetése (...) a szükséges 
reformok békés és törvényes 
úton eszközlendő népszabadsá
gunk" érdekében. A jegyző
k önyv  szerin t k ö zh ely eslés  
fogadta Mikó Mihály királybíró 
programbeszédét.

A beszéd valóban hatásos 
volt: "délután az értelmes tanács 
s esküdt közönség" elhatározta a 
nemzeti zászló kitűzését a ta
nácsházra, és ez azt jelentette, 
hogy Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
szék polgári vezetése elfogadta a 
magyar polgári átalakulás prog
ramját. A katonai vezetés viszont 
ezután sem volt hajlandó tartó
san együttműködni vele. Ez a 
kettősség továbbra is rányomja 
bélyegét a csíki eseményekre.

(folytatjuk)

Börtön-képtár
Tóth Ágoston, aki a császári 

hadsereg mérnökkarában szerzett 
rajzkészségét csinos portrék megal
kotásában kamatoztatta. A /5  mére
tű olajfestményeit ma a Nemzeti 
Múzeum őrzi. A nyolcvannégy 
portré igen jó technikával készült, 
élethű ábrázolás. Tóth Ágoston ad
ta az első rajzleckéket Pikéthy Mi
hálynak — az ő alkotásairól csak 
leírásokból és korai reprodukciók 
alapján alkothatunk magunknak 
képet —, és hősünknek, Berzsenyi 
Lénárdnak.

Berzsenyi a magyar forradalom 
és szabadságharc legnagyobb mére
tű és forrásértékű galériáját alkotta 
meg az olmützi várbörtönben. Az 
első arcképeket még az aradi vár
börtönben készítette Komáromy 
Istvánról, Markovits Vincéről és 
Marzsó Józsefről, egykori ezredtár
sairól, a Miklós-huszárok tisztjeiről, 
az 1854 februárjában elkészült utol
só portrék modelljei pedig egy is
meretlen hadbíróság előtt fele
lősségre vont olasz foglyok— Carlo 
Arrigoni, Cesare Crevisi, Carlo Gi- 
rotti — voltak, akikről lényegében 
csak annyit tudunk, amennyi a ké
pek hátoldalára írt jegyzetekből ki
olvasható. Berzsenyi Lénárd ösz- 
szesen százharminckét fogoly társa 
arcvonásait örökítette meg külön
böző méretben és technikával ké
szült képein. A portrék nagy több
sége A /4  formátumú ceruzarajz, de 
szép számmal akadnak színezett ce
ruzarajzok, vízfestmények, sőt 
zsákvászonra festett olajmunkák is. 
Az ismert másolatok száma több 
százra megy. Az első, saját kezű má

solatokat még maga Berzsenyi ké
szítette, hogy azokat, vagy éppen 
az eredetit megküldhesse az Ol- 
mützben, illetve szabadulásuk után 
elhunytak hozzátartozóinak. A töb
bi másolatot azonban nem ő, ha
nem legalább három különböző 
személy készítette. A késői másolók 
közül csupán Vécsey Mórt ismerjük 
név szerint, másikuk J.O., illetve O. 
szignóval jegyezte munkáit, míg a 
harmadik egyszerűen Berzsenyi 
monogramját használta.

A kezdetleges rajztudással ké
szült, dilettáns arcképek voltakép
peni becsét nem azok esztétikai 
értéke, hanem az arcképcsarnok ke
letkezésének körülményei, a képe
gyüttes tematikai egysége, minde
nekelőtt azonban a képek hátolda
lán olvasható jegyzetek adják. Ber
zsenyi csupán szignóval és dátum
mal látta el képeit, majd felkérte 
modelljeit, hogy a hátlapra vezes
sék rá véleményüket az ábrázolás 
hitelességéről, s röviden foglalják 
össze életpályájukat, különösen pe
dig 1848—1849-es tevékenységü
ket, elítéltetésük okait. A nemegy
szer személyes hangvételű autográf 
önéletrajzokból a forradalom és ön
védelmi háború társadalmi bázisá
nak, politikai és katonai vezetésé
nek kontúrjai bontakoznak ki, lé
nyeges adatokkal egészülnek ki is
mereteink, több személy esetében 
pedig, akikről korábban éppen 
semmit sem tudtunk, kizárólagos 
forrás birtokába jutunk a képek fel- 
használásával. Végül a Berzsenyi
hagyaték adalékokat ad az abszo
lutista megtorlás rendszeréről.

Részletek Simon V. Péter tanul
mányából, 1988.
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Thomas Mann József tetralógiájából elevenítek fel egy  
pillanatnyi mozzanatot. József Putifár házában él és már 
bizonyos méltóságra em elkedett, a hatalmas ház és birtok 
ispánjának jobbkeze és kiszemelt utódja, vele tölti napjait, 
term észetesen  jól, sőt nagyon jól beszél egyiptom iul, 
annyira, hogy akikkel beszél, m ég mondják is róla: "és az 
emberek nyelvét jobban beszéli, mint te és én"; a legfőbb 
munkája ped ig  abból állván, hogy irányítsa és ellenőrizze 
az összes többi szolga munkáját, időnként megszidja, illet
ve m egfenyegeti őket,, például az "aratás írnokához" így  
szól: "Meg ne tetézd a vékát a magad hasznára, ember! Mi 
nyomban észrevesszük az ilyet és hamuba buksz!" S Tho
mas Mann hozzáfűz egy rövid kommentárt: "Ez a 'hamuba 
bukás' hazulról hozott szólásm ód volt, itt egyáltalán nem  
ismerték. Az aratás írnoka azonban annál jobban megré
mült tőle."

A  történet közvetlen tartalma nem  igényel sok kom
mentárt. Esküknek és átkoknak az idővel elkopik a valósá
gos jelentése, néha már a szavak értelme is eltűnik, és csak 
valam ilyen indulati értékük marad meg, az, aki magyarul 
a fenét idézi fel valakire, nyilván nem  kívánja (vagy leg
alábbis csak ritkán), hogy valóban fekélyek em ésszék em 
bertársát, hogy azt a nem  kevésbé szokásos, de kevésbé 
szalonképes káromkodást ne idézzük, amelyben a kifeje
zés eredete szerint karóbahűzással fenyegetjük azt, akire 
éppen dühösek vagyunk. Ha azonban ezeket a szólássá 
kopott kifejezéseket egy idegen nyelvre lefordítjuk és egy  
idegen kontextusban használjuk, visszakapják szó szerinti 
jelnetésüket és néha rendkívüli erővel hatnak; holott, aki 
beszél, nem  tesz sem m i mást, mint hogy az anyanyelvének  
az egyik  kifejezését használja.

A zt pedig, amiért a történetet a m agam  tapasztalatára, 
de határozottan úgy vélem , hogy nem  csak a magam ta-

Easztalatára példabeszédszerűnek tartom, a következő- 
éppen foglalnám  össze: ahhoz, hogy egy idegen humán 

kultúrában megszólaljunk, m ég a bennszülötteknél is tö
kéletesebben kell uralnunk e kultúra grammatikáját, kü
lönben bármit m ondjunk is, am i kicsit eltér a szürke 
konszenzustól, hibának vagy éppen tudatlanságnak fog 
m inősülni. Ha azonban uraljuk a grammatikát (egy arány
lag friss keletű példával: ahogy Kurtág megtanulta Anton 
Webern grammatikáját), m ondani a saját nyelvünkből adó
dó fordulatokat és meglátásokat érdemes —  m ivel hogy  
éppen ez  a találkozás (amely se nem  tiszta konfrontáció, se 
nem  tiszta szintézis, hanem e kettős közös felületén jön 
létre) ihlet eredeti, sőt néha annyira látványos eredménye
ket, hogy aki hallja és látja, "annál jobban megrémül tőle." 
Egy kicsit általánosabban: hum án értékeket csakúgy lehet 
érvényesen m egfogalm azni, ha megtanuljuk a nagy euró
pai konszenzus szabályait és kategóriáit —  de ezekben 
aztán csak a saját kérdéseket és válaszokat, hogy Kurtág 
példájánál maradjak, a saját hangiatokat érdemes m egfo
galmazni.

Pór Péter (Franciaország, Centre Natiional de la Re
cherche Sdentifique (1998)
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CSODÁLATOS 20. SZÁZAD: A ZENÉBEN 1.
Mikor is kezdődött?

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

Divatos dolog szidni száza
dunkat. Túl sok borzalmas dolog 
történt és történik benne, hogy 
kedvünk kerekedne dicsérni az 
elmúlt száz évet. Túlságosan is 
benne éltünk, élünk, vele rezdül- 
tünk, örvendtünk vagy szömyül- 
ködtünk. Közelről nem látszott, 
látszik szépnek, nagyszerűnek, 
és, pláne, CSODÁLATOSNAK. 
És most mégis azt írom új soroz
atom elé főcímnek, hogy A CSO- 
DÁLTOS 20. SZÁ ZA D, amit 
persze úgy értek, hogy még hoz
záteszem képzeletben a kiegészí
tő, magyarázó szót:... A ZENE
BEN. Sokan még ilyen vonatko
zásában sem fognak hinni ebben 
a csodában. Most íme mégis meg
próbálom meggyőzni a hitetlene
ket is: varázslatosan szép száza
dot éltünk meg!

Örvendek, hogy ebben a szá
zadban születhettem e földre. Én, 
aki néhányad magammal együtt 
visszatértem régi korok életébe, 
zenéjébe, bizton állíthatom, hogy 
mindig visszavágyakoztam ebbe 
a századba. Minél többet "tartóz
kodtam" régi korok zenei világá
ban, annál inkább becsültem saját 
korom zenei csodáját. Erről aka
rok beszámolni...!

*
Az első dolog, ami eszünkbe 

ötölhetik, hogy mikor is kezdő
dött ez a század?

Semmiképpen sem 1900 janu
ár elsején. Bár akkoriban sokan, 
sokfélét írtak az új század első 
perceinek mámorában. Az akkori 
elképzeléseket — természetesen 
— messze felülmúlta a valóság. 
Ha ezt a kérdést nekem szögezik, 
a kezdés pillanatának meghatáro
zását — no persze a zenében —> 
gondolkodás nélkül tudok vála
szolni,: a 20. század Beethoven 5. 
Szimfóniájával kezdődött. Ez a 
mű, technikájában, tartalmában, 
szellem iségével jó száz évvel 
megelőzte korát. Áz a mód, aho
gyan a "sors-motívumnak" neve
ze tt- négy ütés osztinátóként 
végigjárja a szimfónia négy téte
lének lelki birodalmát, csak a 20. 
századi zenékkel rokonítható.
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Honegger a "Tavasz megszente
lését" tartotta a zene atombombá
jának. Nagyon találóan! De, ha ez 
így van, akkor az első sikerült 
magfúziós kísérletet Beethoven 
hajtotta végre az ÖTÖDIK SZIM
FÓNIÁBAN.

De ez a válasz azért mégsem  
kielégítő. Valami mást kell keres
nünk, más motivációt, amivel el
indíthatjuk a 20. századi zene 
áradatát. Nos, erre egy érdekes 
mű kínálkozik: Dvorak ÚJ VI
LÁG SZIMFÓNIÁJA. Már dm e is 
tartalmazza azt, hogy valami új
ról van szó. Az új világ Amerikát, 
pontosabban az Egyesült Álla
mokat jelenti, ahová Dvorák  
1892-ben megérkezik, igazgató
nak a N ew  York-i zeneakadémia 
élére, és ahol 1895-ig marad. Köz
ben megszületik ez a csodásán új 
hangvételű mű, és még egy néger 
motívumokat feldolgozó vonós
négyes és természetesen a gor
donkaverseny is ebből az ih
letésből meríti hallatlan energiá
ját, szépségét, szenvedélyességét, 
a hitet abban, hogy valami új, 
nagyszerű kezdődött el az új vi
lággal. A szimfónia mind közül a 
legjobban fejezi ki az európai em
ber csodálatát az új földrésszel, az 
új társadalmi berendezkedéssel, 
az új, még eddig soha nem hal
lott, látott, befogadott kultúrák
kal való érintkezéssel átalakuló új 
művészet iránt. Mindez még a ré
gi keretekben szólal meg. Sok 
nosztalgikus emlékkel fűszerez
ve. Az elhagyott európai otthon
ba való visszavágyódás édes
keserű fájdalmával elegyítve. 
Mindezek jellemzői lesznek a 20. 
századi zenéknek is. Új világokat 
fedeznek fel rendre. Európán kí
vüli világokat — úgy, ahogyan 
azt Gauguin tette! —> aztán meg- 
megtémek az elhagyott földrész
re, hogy elhozzák új tájak, új 
emberek, új érzések, gondolatok 
délszaki vagy éppen távol-keleti 
"színét-zamatát". Merészen álta
lánosítva : csupa ÚJ VILÁG 
SZIMFÓNIA születik, nagyon  
hasonlóan, ahogyan azt Dvorak 
megalkotta, ő  érzett rá elsőként, 
hogy az új emberi, földrajzi, kul
turális környezetet nem elég tá
volról megcsodálni, bele is kell 
hatolni annak igazi lelkiségébe. 
Ennek ragyogó kifejezése, hogy a 
szimfónia lassú tételének csodá
latos dallamát néger folklórként 
gyűjtötték fel utólag, és egy dara
big azt is hitték, hogy Dvorák át
vette ezt a melódiát és feldolgozta 
művében. Mi lehet ennél tökéle
tesebb, mint ez a csodálatos kör
forgás lé lek tő l lé lek ig  egy  
himnikus dallam szárnyán?

TERÉNYI EDE
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Áprilisi évfordulók
1 — 110 éve született Mircea Florian román filozófus
— 130 éve született Edmond Rostand francia drámaíró

2 — 75 éve született Lucian Dumitrescu román költő
3 — 200 éve született John Banim ír író

— 100 éve született Michel de Ghelderode belga író
— 150 éve született Georges Ohnet francia író

4 — 1030 éve halt meg Abú Friász al-Hamádi arab költő
— 70 éve született Balázs Sándor romániai magyar filozófus
— 575 éve halt meg Hugo von Montfort német költő
— 180 éve született Thomas Mayer Reid angol író
— 140 éve született Albert Samain francia költő

5 — 70 éve született Demény Ottó költő
— 170 éve halt meg Georg Joachim Göschen német kiadó
— 410 éve született Thomas Hobbes angol filozófus

6 — 40 éve halt meg Vitezslav Nezval cseh költő
7 — 280 éve született Józef Minasowicz lengyel író
8 — 200 éve született Dionisziosz Szolomosz görög költő
9 — 70 éve született Abádi Ervin izraeli magyar író

— 110 éve született A. K. Vinogradov orosz író
10 — 220 éve született William Hazlitt angol író
11 — 140 éve született Barbu $tefánescu Delavrancea román író
12 — 90 éve született Flórián Tibor amerikai magyar költő

— 175 éve született A. Ny. Osztrovszkij orosz író
13 — 130 éve született Gábor Ignác irodalomtörténész
14 — 230 éve halt meg Sarah Fielding angol írónő

— 25 éve halt meg Kerényi Károly svájci magyar filológus
15 — 110 éve halt meg Matthew Arnold angol költő

— 110 éve halt meg Joseph Dietzgen német filozófus
16 — 30 éve halt meg Edna Ferber amerikai írónő

\7  — 160 éve született Hémcsandra Bandjópádhjája 
indiai költő

19 — 240 éve halt meg Louis de Boissy francia író
— 150 éve született Calistrat Hoga? román író
— 390 éve halt meg Thomas Sackwille angol költő

20 — 20 éve halt meg Botond István ausztráliai magyar költő
— 120 éve született Paul Hazard francia irodalomtörténész
— 30 éve halt meg Adrian Maniu román költő
— 130 éve született Charles Maurras francia író

21 — 60 éve született Csire Gabriella romániai magyar írónő
— 510 éve született Ulrich von Hutten német humanista
— 170 éve született Hippolyte Taine francia 

irodalomtörténész
2 2 — 100 éve született Fodor József költő

— 10 éve halt meg Galsai Pongrác író
23 — 290 éve született Friedrich von Hagedorn német költő

— 125 éve halt meg Wolfgang Menzel német író
— 440 éve halt meg Bemardo Segni olasz humanista

24 — 120 éve halt meg Dimitrie Petrino román költő
25 — 370 éve született William Temple angol író
26 — 20 éve halt meg Debreczeni József

jugoszláviai magyar költő
— 130 éve született Robert Herrick amerikai író

27 — 60 éve halt meg Edmund Husserl német filozófus
28 — 100 éve halt meg Abonyi Lajos író
29 — 340 éve halt meg John Cleveland angol költő

— 80 éve halt meg Barbu $tefanescu Delavrancea román író
— 25 éve halt meg Jacques Maritain francia filozófus

30 — 1025 éve halt meg Ibn Háni al-Andalíszi arab költő
— 570 éve halt meg Dirc van der Loo Potter holland költő

? —- 380 éve született Augustin Moreto y Cabana spanyol író

Patroklos alszik
Áprily Lajos versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 2., függőleges 8., víz
szintes 24., függőleges 5. és 1. sorban.

VÍZSZINTES: 17. Vágófelület. 18. 
Kihajít. 19. Az e napról való. 20. Város 
Kolozs megyében. 21. Vajda János mú
zsája. 22. Gallium. 23. Zágoni Olga. 25. 
Minőségre törő. 27. ...-bav, falu Brassó 
megyében. 28. Együléses, zárt eszkimó 
csónak. 30. Mellett, közelében angolul. 
31. Görög és svéd kocsik nemzetközi 
betűjele. 33. Ukrajnai város. 35. Erkel 
Ferenc-opera. 39. Gléda, fordítva. 40. 
Cérium. 41. Erőltetett, románul. 44. 
Lengyel pénznem. 45. Skandináv apró
pénz. 46. Magyar zeneszerző névbetűi. 
47. Általános érvényűvé teszi. 49. Főü
tőér. 52. Hélium. 53. Szérűn rakják ké
vékből. 54. Bonctan. 56. Tár. 57. Becézett 
női név. 58. Forrósodik. 59. Ilyen kalá
kát is szerveztek hajdan. 61. Szópótló 
szócska. 62. Szírt. 64. Fürdőhely a Bara- 
ganban. 67. Tuberkulózis. 69. Dundi. 70. 
Gagyi László regénye. 72. Csíki falu. 73. 
Aradi focicsapat. 74. Szolm izációs 
hang. 75. Utasítással akadályoz. 77. Kis 
cigánynő. 80. Nitrogén, alumínium és 
kálium vegyjele. 83. Katona egynemű 
hangzói. 84. A spion. 90. Latin kettős 
magánhangzó. 92. ...-bola, túlzást tar
talmazó kifejezés. 95. Névelős baromfi.
97. Hím juh. 98. Oxigén. 99. Becézett női 
név. 100. Sütő. 101. Haláltusa. 103. Szí

nesfém. 104. A toledói zsidónő című 
színműírója. 108. Titkon figyel. 109. Ta
lált. 110. Férfi becenév.

FÜGGŐLEGES: 2. Éppen csak. 3. Já
rás. 4. Kovászna megyei várrom. 6. Va
jon arra a helyre? 7. Kerti virág. 9. 
Katonai tömb. 10. Aföldalatti. 11. Csiky 
Gergely szülőfaluja. 12. Szövetség. 13. 
Becsapó. 14. Ibsen ismert színműve. 15. 
Görög és magyar kocsik nemzetközi 
betűjele. 16. Juttat. 26. Nagy Tibor. 29. 
Újat létrehozók. 32. Elektromos főző
lap. 34. Belgiumi nagyváros. 36. Az ér
cek le lő h e ly e . 37. K étjegyű  
mássalhangzó. 38. Idegen művészet. 
41. Diványféle. 42. Bensőséges. 43. T. S. 
48. Vízzel kínálna. 50. Palóc alma. 51. 
Gyérül. 54. A világtalan. 55. Több pápa 
neve. 60. Ó. Ö. T. 63. Mennyország, ro
mánul. 65. Tisztít. 66. Start. 68. Compact 
Disc. 71. Változások időszaka. 76. Lőre. 
78. Svájci folyó. 79. Nevető. 81. Neki 
van, Bukarestben. 82. Szerencsét hozó 
tárgy. 85. Rejtve kihoz. 86. ...-biológia, 
ősélettan. 87. Langaléta. 88. Vagdalt 
gyümölcsből, borból, likőrből és cukor
ból készült ital, névelővel. 89. Szomorú 
oltyán. 90. Eltévesztette ..., mellé lőtt. 
91. Egy Horváth Istán-regény címsze
replője. 93. Csutora tartozik hozzá. 94. 
Helyhatározói rag. 96. Ábrahám pátri
árka szülővárosa. 102. Neretva, forrás
vidéke. 105. Doktor. 106. Vajnovszki 
Kázmér. 107. Tova.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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A HELIKON 5. számában közölt, Atlantisz haran
goz című rejtvényünk megfejtése: Mint Atlantisz, a rég 
elsüllyedt ország, / Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN , Főmunkatárs: Szerkesztőség: , MÓZES ATTILA: próza, kritika
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