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KIRÁLY LÁSZLÓ 

Márciusi reggel
A szabadságharcokban 
általában élünk. 
Szivünkre fény száll 
a patkolókovácsnál. 
Isaszeg, Nagyszeben  —  
vérünk, szomjunk, éhünk. 
Bíbor szerelmek, 
szebbek a vártnál.

Haza se menni —  
világra se kelni.

Bújtat erdő, 
menekít a nád.
Dúdolni szá z  évig, 
folyton fenekedni.
Rejteni lobogót, 
szent koronát.

Szegfűt fonjatok.
Gyöngy szálljon a borban. 
Szerelmünk, bánatunk 
úgyis hazavon.
Köröttünk kavaros, 
jellemtelen kor van. 
Komoran kinézünk 
be az ablakon.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Nemzeti dal
Tavaszi szél vizet áraszt. S tetszik 

tudni, mit művel a víz? A víz, mint 
tavaszi szél felgyűjtötte áradat, iszo
nyú erőket halmoz önmagában. Kis- 
patakból nagypatak, folyócskából 
nagy folyó, árvíz szokott keletkezni 
olyankor, amikor tavaszi szél meg
árasztja. Sőt a patakok és folyók, a 
mindenféle vizek egyesülése folytán 
még önmagát is meglepő ereje lesz 
ilyenkor a víznek. A felgyűlt víznek. 
És vagy csupán azért, mert most van 
olyan erőben, mostan telik reá, szé
pen félretaszítja útjából mindazt, ami
vel máskor különben nem bírt: partot, 
gátat, keresztbefekvő hidat, melynek 
máskor hídlábáig, bokájáig ha ért, 
most viszont a híd korlátján bukik 
keresztül. És ha önnön erejétől meg
részegedik, ha dühbegurul, ha ellen
állnak neld, például partok, gátak, 
zsilipek, melyek máskor kordában 
tartották, akkor annál szilajabbá, ve
szedelmesebbé, ellenőrizhetetleneb-

bé válva, egyenesen pusztít. "Zúgva, 
bőgve törte át a gátat. El akarta nyelni 
a világot..." Igen, ilyen lesz a legki
sebb "kis Túrból" és a népek áradatá
ból is, mikor úgy adatik, hogy "azért 
a víz az úr". Ahogy a "népek tavaszá
nak" becézett 1848 gondolkodóit, po
litikusait, vezéreit, katonáit hallgat
juk Európa számos sarkából, az a tisz
ta benyomásunk támad — joggal — 
immár 150 éve, hogy egy tarthatatlan 
helyzet torkollott zendülésbe, láza
dásba, forradalomba, szabadság- 
harcba, s hogy (minő dicsőség) ebben 
a jeles glamazuriban mi egészen e- 
lőkelő helyezést értünk el, alaposan 
kivettük a részünk. Ne próbáljunk ki
bújni a felelősség alól, se kissebbíteni, 
se nagyítni semmit azzal a higgadt, 
történelmi távlatból mindig mindent 
jobban tudó hozzáállással, hogy le
hetséges: mégsem a nép maga, a nép 
egésze, egye fene, ha alaposabb fel
mérés milliméter papírra rajzolható 
statisztikai görbéin vizsgáljuk, lehet, 
nem is a nép többsége, hanem egy
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HENRIK IBSEN

Magyarországhoz
(Til Ungarn)

M agyarország felől fakón nem dörög a harc zaja már!
A csatatérről sóhajok és haldoklók ja j szava száll, 
hozza az éji csöndön á t a hírt, a búskomort, a gyért, 
hogy nincsen többé a magyar; utolsó harca végétért.

A szabadsághős seregen barbárok vad hordája dúl, —  
a romokra fölhág megint a zsarnok és gyilko l vadul. 
Bíborruhás uralkodók, örvendjetek! hisz diadalt 
szerze tt az erőszak megint, —  s a  szabadság lángja kihalt.

Szegény ország! Hős fia id  e lhullajtott vére ára 
csak a hírnév, csak a holtak vértanúi koronája.
Lám, Európának reményét hullákkal övezted körbe, —  
s Lengyelországként tipornak, vesztes nép, téged is földre.

Am a rabság éje múltán hajnalpír fu t égre újból, 
s szabadságért holt hőseid fölkelnek halottaikból, 
csatlakoznak azokhoz, kik a Visztula mentén vesztek, 
s azokhoz, kik vérpadokon német földön elvéreztek.

És midőn a trónok ellen fölkel a fiák haragja 
őszi orkánként, s leomlik a zsarnokság ősalapja, —  
büszke harci jelszavaként, magyar, neved dörgi akkor 
hőseidnek tisztelegve a győzelm es ifjú hadsor!
1849.

Norvégból fordította SULYOK VINCE

Nemzeti dal
» > »  folytatás az 1. oldalról
erre kifinomult hallású, látású, szima- 
tú, tapintású elit egyensúly és szim
metria érzékét zavarta a szabadság 
hiánya: hogy az egész szadság-alul- 
tápláltság egészen másképpen nyilvá
nult m eg a társadalmi osztályok, 
rétegek, kategóriák, csoportok, ki
sebbségek szintjén, s bármit üzent 
Kossuth Lajos, azt az üzenetet más
más módon és mértékben értették és 
reagálták le, az akkor már közel ezer
éves Magyar állam (amennyire bár 
formailag az volt még) lakosságában. 
Nem, a legünnepibb, s a legünnepron- 
tóbb ennek taglalása, feszegetése felől 
jöhet előtérbe, anélkül hogy lényege
sen változtatni lehetne a már 150 éve 
tanulmányozott, vizsgált, felépített, 
elfogadott képen, megítélésen. Ez az
óta (és örökre) döntő módon nem más 
egyik magyarnak és másik magyar
nak; ám döntően különbözvén a ve
lünk azelőtt, azalatt és azóta is e- 
gyüttélő, együtt újabb szabadság
megvonásokon és szabadság-áradáso
kon, eufóriákon áteső mások, szom
szédok eszméletében — kínos, mint 
minden, amihez a "szabadság" fogal
mának általánosan elfogadható meg
határozása szükségeltetik. A szabad
ságeszmén a legfájdamasabb harmó
niasértő karcolás, hogy a félévszázad
nál hosszabb diktatúrák m inden
irányú, megokolású, előjelű szabad
ság-m egvonásai után, melyek alatt 
nemzedékek születtek, nőttek fel és

váltották egymást — amikor a jelképes 
és valóságos börtönfalak, válaszfalak, 
berlini-falak leomoltak végre, kide
rült, hogy a szabadsággal nemigen 
lesz mit kezdeni. Éppen a szabad
sággal nem! Hogy egy kiskörű elitnek 
sosem elég ám különben többé a ma
gyaroknak sem olyan, március tizen- 
ö tö d ik és értelem ben  h ián yzik  a 
szabadság. Nemzeti dalban elbeszél
ve. Csak az élgondolkodókat, poétá
kat és innen-onnan kiszorultakat 
foglalkoztatja vagy zavarja ha van, ha 
nincs a tizenkét, vagy százhúsz, vagy 
ezerkétszáz pontnyira felgyűlt valami. 
A kis patakokból nem gyűl "tenger
árjává" semmi. A szabadság felajánlott 
szolgáltatásai a jelek szerint nem hoz
zák már a régi izgalomba őket. Persze, 
még kér a nép. Es most adnak neki. 
Befektetési lehetőséget, utazást a Ba
hamákra. Esetleg hatalmat s húst is. 
Nem is feltétlenül a dolgozóknak. An
nak, akinek a keresetéből telik rá. Az 
olyanok már, ha tetszik minden korlá
tozás nélkü l akár szabad sajtót, 
(vám)uniót— sőt egyáltalán: világsza
badságot is vásárolhatnak maguknak. 
Kicsiben, nagyban, diszkontáron. Mi
nek ma már az effélét folyton valami 
patetikus és esetleges dátumhoz kap
csolni. Mint a magyarok szokták. 
Időnként. Mikor hozzájutnak. Mikor 
megengedhetik maguknak. Március
ban és októberben. Tizenötös vagy hu- 
szonhárm as árfolyam on. Makacs 
trogloditák. Érdekes: ilyenkor derül 
ki. Rögtön kiütközik, meglátszik: kik 
is a magyarok. Ezeknek még a szabad
ság emléke is számít.

JANCSIK PÁL 

A költő  K olozsvárt
Mikor a költő
először járt Kolozsvárt,
a Biasini-szálloda előtt
—  barna ruhában és kihajtott inggallérral —
fölállt a nagy, kerek feleki kőre,
amely akkor a szálló előtt állott,
és beszédet mondott a cíviseknek.
Éppen Költőről érkezett, 
mézeshetei színhelyéről, 
ahol többek között megírta a 
Beszél áfákkal a bús őszi szél 
és a Szeptember végén című verseit.
Vele volt persze ifjú hitvese, 
akit 6 oly csodálva szeretett.
Tulajdonképpen nászutasok voltak, 
bár róluk nem oly egyszerű ezt mondani, 
főleg Petőfiről nem, 
ki nyughatatlan alkotásban élt, 
most is, mint egész rövid életében.
De a költő mégis boldog volt akkor.
Boldogabb csak Júlia lehetett, 
ki itt tapasztalta meg legelőször, 
mi az igazi népszerűség, 
és ki az ó Sándorja miójában.
"A nép lelkesen éljenezte ", 
s ő dicsőítette a népet, 
a szabadságot és a forradalmat.
"Szép hangja volt, messzire elhallatszott, 
és olyan lelkesen beszélt, 
hogy a közönség soká éljenezte, 
és csak későre oszlott széjjel."
Ezt hatvan év múltán beszélte el 
egy akkor bakfiskorú szemtanú.
Es aztán fáklyásmenet, üdvrimlgás, 
és díszvacsora és pohárköszöntő...
Mindez még a forradalom előtt,
1847 őszén történt.
Százötven év után 
hiába keresnéd a feleki követ.
A nagy kerek kő elgurult és tovatűnt, 
mint annyi minden 
az idő poros országútjain 
s a "szőke Szamos" ingó habjain...
Annyi minden, de mégse minden.
Mert megmaradt a Vers.
A "szabadság, szerelem" örök versei, 
egy ifjú zseni nagy költészete, 
ki ezt a népet, ezt a nyelvet, 
az életét áldozm érte,
"olyan magasra tette, mint lehet". _

Én meg hadd örvendezzem veletek 
azon, hogy életének oly kevés derűs, 
tündérléptú napjából egynéhány 
az itt töltött időre eshetett, 
amikor ó ,  a meg nem alkuvó, 
és szomorú sorsú szerelme 
népe körében boldog lehetett.
1998. február 17-én.
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EGYED ÁKOS

A forradalom kezdetei Erdélyben
Erdély irányadó közvéleménye 

már 1848 februárjában fokozott ér
deklődéssel követte az európai ese
ményeket, elsősorban a francia 
forradalmat, de csak a Habsburg 
birodalomban márciusban elkez
dődött sorsdöntő változások kész
tették nyílt állásfoglalásra. Azok a 
társadalmi rétegek, amelyek a pol
gári átalakulástól várták helyzetük 
javulását s nemzeti közösségük jö
vőjének biztosítékát, reménykedve 
fogadták a március 13-án Bécsben, 
s annál inkább a március 15-én Pes
ten kitört forradalom hírét, Metter
nich kancellár bukása a távoli Er
délyben is az abszolutizmus végét, 
a 12 pont pedig egy sokszázados, 
elavult történelmi-társadalmi rend
szer megváltozását jelentette mind
azok számára, akik polgári és nem
zeti szabadságért küzdöttek és arra 
vágytak. Vitathatatlan, hogy az 
1789-es francia forradalomnak 1848 
tavaszán újra felröppentett hármas 
jelszava, a "Szabadság, Egyenlőség, 
Testvériség" gyorsan elterjedt az er
délyi népek közt is, tettekre mozgó
sítva őket.

Erdély tehát európai indíttatás
ra lépett a forradalom útjára, de rö
videsen a saját belső, megoldásra 
váró kérdéseinek konfrontálódásai 
egy sajátos, egyedi kifejlődés felé 
terelték az események alakulását. 
Az, amit Erdély forradalmának 
szokás nevezni, voltaképpen a ma
gyar (és székely), valamint a román 
és szász társadalom nagyrészt 
egyedi mozgalmaiból, útkeresésé
ből, ütközéseiből állt, bár teljesség
gel a közös törekvések sem hiá
nyoztak belőle. Éppen ezért 1848— 
1849-i írott töténelme csak akkor le
het reális, csak akkor tükrözi a 
megélt töténelmet, ha az esemé
nyek leírásában a különböző etni
kumok nemzeti s társadalmi törek
véseit mint vezérmotívumokat lát
ja és láttatja. Ezek a törekvések 
természetesen nem 1848-ban szü
lettek, hanem jóval korábban, de 
megvalósításukról csak az erővi
szonyok megváltozása után lehe
tett szó. Helyzetének köszönhető
en, 1848 tavaszán Erdélyben legel
sőként a magyarság vezető erői lép
tek fel azért, hogy saját program
jukat s küzdelmük módszereit ki
alakítsák.

1. A magyar mozgalom
1848 tavaszán.
Kolozsvár márciusi "békés for

radalma".
A kolozsvári program
Még mit sem tudott Erdély a 

március 15-i eseményekről, amikor 
19-én a korábbi liberális ellenzék 
majdnem teljes vezérkara összeült 
Kolozsvárt, hogy állást foglaljon a 
pozsonyi magyar országgyűlés 
március 3-i felirati javaslatával kap
csolatban. Az itt elfogadott nyilat
kozat üdvözli a pozsonyi feliratot, 
amely az alkotmány tiszteletben 
tartását, felelős magyar kormányt 
követel Bécstől. A kolozsvári érte

kezlet különösen fontosnak tartotta 
hangsúlyozni, hogy a "két magyar 
hon" egyesülését kérő pontban "a 
magyar nemzetiség fennmaradásá
nak legerősebb biztosítékát" látja, 
azért is, mert a mostani európai 
mozgalomban "ki tudja mely nem
zetek maradnak baráti viszonyban, 
melyek fognak egymás ellen tá
madni."

Alighogy útnak indították a ná
dorhoz az előbb ismertetett felira
tot, március 20-án megérkezett a 
bécsi, valamint a pesti forradalom 
híre, ami új helyzetet teremtett Ko
lozsvár történetének legmozgal
masabb napjai következtek. A 
kivételes jelentőségű hírek megér
kezésének pillanatáról a márciusi 
ifjak egyik legtevékenyebb képvi
selője, kiváló újságíró s az esemé
nyek megbízható krónikása, Kő- 
váry László ezeket írta: "Megjött a 
hír, mikép 13-án Bécsben forrada
lom ütött ki, a nép fegyverre kelt, 
vér folyt, a győzelem a népé (...). 
Jött a hír, hogy Pozsonban mart(ius) 
14-én a Rendek nagyszerű ülést tár
tának (...) s hogy estve, fáklyás zene 
alkalmával, Kossuth gr. Batthyány 
Lajost mint Magyarhon leendő mi- 
nister-elnökét mutatta be... Megjött, 
mikép Pesten forradalom volt, a nép 
Stancsics Mihályt, ki irományaiért 
börtönben ült, kiszabadítá; hogy 
Länderer nyomdáját hatalmába ke
rítvén Petőfi "Talpra magyar"-ját s 
egy falragaszt nyomtatott, melyben 
szabad sajtó, felelős ministerium, 
népképviselet, jogegyenlőség, 
nemzetőrség, közteherviselés mel
lett, kívánja az úrbér megszünteté
sét, nemzeti bankot, a katonaság 
esküjét az alkotmányra, a politikai 
foglyok szabadan bocsáttatását, 
végre uniót Erdéllyel."

A hírek azonnali hatást váltot
tak ki Kolozsvárt; az ifjúság tüntet
ni készült, a politikusok ismét 
tanácskozni kezdtek, hogy újra
gondolják az előző napi feliratuk 
eszméit. A március 20-i kolozsvári 
gyűlést joggal nevezhetjük törté
nelmi jelentőségű eseménynek az 
erdélyi forradalom szempontjából.

A gyűlést id. Bethlen János, a 
nemzeti liberális mozgalom és párt 
vezetője, Erdély "Deák Ferencé" 
alaposan megszervezte. Az ellen
zék képviselői mellett meghívta a 
"polgári osztálybeli egyének" ki
emelkedő személyiségeit, sőt a 
konzervatív párt vezetőit is, köztük 
Jósika Lajost, a párt elnökét, Dobo
ka vármegye főispánját, aki Jósika 
Samu erdélyi kancellár testvére 
volt. A nagy taktikus hírében álló 
id. Bethlen János célja az volt, hogy 
az erdélyi magar mozgalom célki
tűzéseit a minél szélesebb társadal
mi s politikai erőket képviselő 
testület elfogadja, s értük felelős
séget vállaljon. Először történt meg, 
hogy a két irányzat és párt együtt 
ülésezett a megegyezés szándéká
val. Az Erdélyi Híradó lelkendezve 
számolt be az új helyzetről. "Ott ül
tek ők, az egykor heves vélemény-

tusákat vívó pártok főnökei és köz
vitézei, testvériesen osztozva érze
lemben és akaratban — "Feledjük a 
múltakat" — ez volt a jelszó. »Sies
sünk, sürgetve tegyük, mit fejedelem 
iránti húség, honszerelmünk és az ese
mények hatalma parancsol — ebben 
összpontosult minden irány érzet."

Az értekezlet közös nyilatkoza
tot fogadott el, amely az indoklás 
mellett két fő s több alpontból állt. 
Mivel igen lényeges, az egész erdé
lyi 1848-as forradalomra kiható ha
tározatról van szó, kissé részlete
sebben kell foglalkoznunk vele. 
Eszerint az Európa csendjét felfor
gatással fenyegető események 
szükségessé teszik, hogy a Kolozs
várt jelen levők minden pártszíne
zet nélkül egyesüljenek, csak ettől 
remélvén, hogy a béke és csend 
fenntartható lesz. Ennek érdekében 
felkérik a vármegyéket, hogy a kü
szöbön álló közgyűléseken tárgyal
ják meg és fogadják el a következő 
programot.

1. A két haza egyesülésének elő
mozdítása érdekében a közgyűlé
sek szólítsák fel Magyarország 
központi megyéjét, Pest megyét, 
hogy az "Unió létesítésén munkál
kodjék", hogy Magyarország fo
gadja el "azon baráti kezet, melyet 
néki Erdély a közelebbi ország- 
gyűlésen nyújtott."

2. A megyék siettessék az erdé
lyi országgyűlés minél előbbi ösz- 
szehívását, amelynek feladata lesz 
a közteherviselés., a törvény előtti 
egyenlőség, az úrbéri viszonyok 
végképpeni megszüntetésének tör
vénybe iktatása, valamint a szé- 
kelység sérelmeinek orvoslása.

Egyesíteni kell minden erőt, 
pártszínezet nélkül, hogy "a test
vérhon példájára", Erdélyben is a 
csend és rend fennmaradjon, mert 
csak így remélhető a békés átalaku
lás, amely "mindnyájunknak szí
vén fekszik". Ezt a határozatot 
Jósika Lajos és id. Bethlen János írta 
alá s körirat formájában sietve el
küldték a vármegyéknek, amelyek 
eredetiben vagy kisebb módosítá
sokkal elfogadták. Ezután ezt "Ko
lozsvári programiként emleget
ték. Hatását a történetírás nem 
vagy alig vette figyelembe: pedig 
döntő jelentősége volt az erdélyi 
magyarság mozgósításában.

A kolozsvári programmal kap
csolatban nem kerülhető meg az a 
kérdés, hogy miért fogadták el azt 
a konzervatív vezetők, holott volta
képpen a liberálisok programját 
tartalmazta. Úgy véljük, hogy a 
konzervatívokat e lépésre a pilla
natnyi helyzet nyomása kény
szerítette, de tulajdonképpen a 
paktum által időt szerettek volna 
nyerni. Erre enged következtetni az 
is, hogy nemsokára szembefordul
tak az egyezményben foglaltakkal 
vagy nem segítették a program 
gyakorlati megvalósítását. Egyéb
ként ide tartozó adat, hogy az "idő
nyerés" taktikáját ajánlotta báró 
Jósika Samu kancellár a Teleki Jó

zsef főkormányzóhoz március 24- 
én írt levelében: mert a fő dolog 
"időt nyerni (...), különben a forra
dalom martalékává válunk". E levél 
által csak azt szerettük volna il
lusztrálni, hogy a változásokat ha
logatni akaró taktika a konzerva
tívoknak ezúttal is a "fegyvertárá
hoz" tartozott. Abban termé
szetesen mindkét magyar párt 
egyetértett, hogy lehetőleg elejét 
kell venni egy olyan véres forrada
lom kirobbanásának, amilyen már 
több országban bekövetkezett, de a 
reformok tartalmában nézeteik 
most is nagymértékben eltértek. A 
liberálisok a közös fellépésre azért 
határozták el magukat, mert általa 
a progam könnyebb elfogadását re
mélték a nem kevés konzervatív 
többségű megyék s városi tanácsok 
által is.

Március 21-én végül is sokkal 
több s fontosabb esemény történt, 
mint a városi tanács ülése: ez a nap 
ugyanazt jelentette Kolozsvárt, 
mint március 15-e Pesten, ezért jog
gal nevezték egyes kortársak e na
pot Erdély március tizenötödiké
jének. Az ifjúság és a nép már korán 
reggel ellepte a főteret s izgalom
m á várta a tanácskozás eredmé
nyeit. Kolozsvár ifjúsága: a három 
kollégium nagyobb diákjai, de ta- 
noncok és mesterlegények is tün
tettek s mindenhol jelen voltak; 
élükön állt a költő Gyulai Pál, Szi
lágyi Sándor, a későbbi nagy törté
netíró, Kőváry László, aki minta
képének a pesti radikális ifjakat tar
totta. Falragaszok hirdették az uni
ót, sajtószabadságot; hirtelen  
felbukkantak a nemzeti szimbólu
mok: zászlók lobogtak, háromszí
nű kokárdákat tűztek magukra a 
tüntetők, a Szózatot énekelték, Pető
fi Nemzeti dalát szavalták. A fiatal
sága ellenére már tekintélyes tanár, 
Brassai Sámuel boldognak látta a 
"jelen újjáteremtő korszak gyer
mekeit", mert megérhették a ma
gyar nemzet "újjászülető napjait". 
És itt a nemzeti megújulásra, a re
formkorszakban annyit hangozta
tott haladásra esett a hangsúly; ezt 
kell látnunk a ceremoniális esemé
nyek hátterében is.

A március 21-i városi közgyű
lést megnyitó főbíró felkérte Méhes 
Sámuelt, a nemzeti liberális mozga
lom lapjának, az Erdélyi Híradónak 
a főszerkesztőjét, a Református 
Kollégium tanárát, tanácstagot, 
hogy értékelje a kialakult helyzetet 
s terjesszen elő javaslatokat a teen
dőkre. Beszéde az előző nap elfoga
dott program alapján mutatta fel a 
teendőket, de új szempontokat is 
hangsúlyozott. Véleményünk sze
rint Méhes Sámuel a korábbi társa
dalmi-történelmi rendszer polgá
rivá alakításának elméletét fejtette 
ki a nemzeti mozgalom vezetőinek 
nézeteivel teljes összhangban. Rö
viden: az ő nevükben és megbízá- 
suk alapján szólt. "Alig egy  
hónapja, hogy a Seine partján forra
dalom ütött ki — kezdte beszédét 
— s lángjaival már íme csaknem 
egész Európát elborította; fényes 
trón hamuba dőlt, s más, szintoly

» > »  folytatás a 4., 5. oldalon
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» > > > / o /y t a t i s  a 3. oldalról
fényes és hatalmas trónok meg lő
nek rendítve; alkotmányok szület
tek; alkotmányok és igazgatás
formák változtak, nyertek egészen 
új alakot, s mindez nem béke, ha
nem vérontás útján."

Figyeljük meg a hangsúlyokat: 
a "trónok meg lőnek rendítve", a 
változások "nem béke, hanem vé
rontás" útján következtek be. Ko
lozsvár (s ezen természetesen  
Erdély, főként az erdélyi magyar
ság értendő Méhesék koncepciója 
szerint) nem követheti a fenti pél
dát, s az "Európát megrázkódtatott 
viharok dacára" a császári-királyi 
családnak hűséges hívei "kívánunk 
továbbra is maradni", de — teszi 
hozzá az óvatosan s mégis határo
zottan fogalmazott feltételt — csak 
az alkotmányos monarchiát tartják 
a tanácskozók egyedüli "boldogító" 
államformának. A változások érde
kében, azaz mindenhez, "mi üdvös 
célra vezet", hajlandó a magyarság 
hozzájárulni, "békés, alkotmányos 
úton".

A békés átalakulás érdekében 
Méhes szükségesnek tartotta java
solni, hogy Kolozsvárt létesüljön 
polgárőrség, s ehhez hozzáfűzte: 
kívánatos lenne, hogy "egy minél 
előbb tartandó országgyűlés útján" 
országos nemzetőrség alakuljon. 
Ebben az esetben "bátrabban néz
hetünk szembe a fenyegető veszé
lyekkel" — fejti ki Méhes. Bár nem 
mondta ki, bizonyosra vehető, 
hogy a magyarság vezetői egy eset
leges parasztfelkelés veszélyétől 
tartottak; más olyan veszély ugyan
is, ami ellen fegyveres védelemről 
kellett volna gondoskodni, egyelő
re nem mutatkozott. A Horea-féle 
felkelés emléke azonban még élt a 
köztudatban, s mindenki tudta, 
hogy a jobbágykérdés rendezetlen
sége magában rejti a felkelés veszé
lyét.

Átalakulások békés, alkotmá
nyos kerete— hangsúlyozta Méhes 
— csak az erdélyi országgyűlés le
het. Ezért Kolozsvár közgyűlése in
dítványozza, hogy a Gubernium 
eszközölje ki annak összehívását. 
Az országgyűlésnek "ránk nézve 
halaszthatatlan életkérdéssé vált te
endője" a két magyar haza egyesü
lésének megvalósítása. Erre azért 
van szükség, mert Magyarország 
szembetűnő előrelépéseket tesz az 
alkotmányos haladás terén, s hova
tovább egy virágzó fejlődésben re
ménykedhet, viszont Erdély önma
gára hagyva képtelen valódi alkot
mányos életre vergődni. Erdély 
nem várhatja ölbe tett kézzel, míg 
"a sors felettünk" intézkedik, mikor 
az osztrák örökös tartományok is 
valószínűleg alkotmányt kapnak. 
Az "unió" "biztosítani, erősíteni 
fogja nemzetiségünket, biztosítani, 
erősíteni alkotmányos létünket és a 
trónt". Az országgyűlésnek az uni
ót össze kell kapcsolnia a törvény 
előtti egyenlőség és a köztehervise
lés törvénybe iktatásával, valamint 
a sajtóügy rendezésével, amíg a tel
jes sajtószabadság megvalósul.

Miután a tanácskozáson el
hangzott javaslatokból határozat

született, Pataky József tanácsos az 
erkélyről ismertette azt a "roppant 
néptömeggel", amely hatalmas él
jenzéssel elfogadását nyilvánította. 
Ezt követően a feliratot a főbíró ál
tal vezetett küldöttség, nagy néptö
megtől kísérve, átadta Teleki fő
kormányzónak a feliratot. A főkor
mányzó megígérte, hogy egyes kér
désekben a kormányszék saját 
hatáskörében intézkedni fog, a vá
ros kérését pedig felterjeszti az 
uralkodóhoz.

A nap történetéhez hozzátarto
zik az esti fáklyásmenet és tüntetés, 
amivel az ifjúságid. Bethlen Jánost, 
Méhes Sámuelt és Teleki József fő
kormányzót tisztelte meg. Március 
21-e értékelését Kőváry László vé
gezte el: "Ily magatartással üdvözlé 
Kolozsvár a szabadság, egyenlő
ség, testvériség első reggelét. Senki 
ellen semmi demonstráció. Csupán 
a fáklyák süllyedtek alá, mikor a 
menet a conservatív vezérek háza 
előtt vonult el." Az események után 
tizenkét évvel kiadott Erdély törté
nete 1848—49-ben c. könyvében a 
fentiek mellett még szükségesnek 
látta megjegyezni: "Azonban a ki
rályt, Magyarország nádorát még

folyvást éltette; boldog hiedelem 
volt." De ezt akkor az eufóriás han
gulatban senki sem tudhatta, hi
szen Bécs olyan engedményeket 
tett a magyar függetlenség javára, 
amelyeket kevesen remélhettek.

A korábbi liberális ellenzék ve
zetői tehát Kolozsvárt kidolgozták 
és először egy pártszerű értekezle
ten (20-án), majd városi közgyűlé
sen és a nagy népgyűlésen elfo
gadtatták az erdélyi magyar nem
zeti törekvések programját, amely 
gyökeres, forradalmi átalakuláso
kat irányzott elő, de csak békés, al
kotmányos úton kívánta azok meg
valósítását.

Kolozsvár forrongott és bizako
dott, mert úgy látta, hogy a kezdet 
jól sikerült: társadalmi rétegek és 
pártok fogtak össze s a polgári át
alakulás megalapozottnak látszott 
és békésnek ígérkezett. Közben ön
bizalom-növelő hírek érkeztek Ma
gyarországról: március 24-én a 
fényesen kivilágított város a felelős 
magyar kormány megalakulását 
ünnepelte és köszöntötte, annál na
gyobb örömmel, mivel a miniszte
rek közt olyan nevek csillogtak, 
amelyeket a reformkorban a polgá
ri haladás és a magyar függetlenség 
híveiként ismerhettek meg. Kolozs

vár bizakodó hangulatához az is 
hozzájárulhatott, hogy a március 
27-28-án a városban megtartott ro
mán ifjúsági gyűlésen elfogadott 
nyilatkozat hangvétele nem volt el
lenséges a magyar törekvésekkel 
szemben. Erre a kérdésre még visz- 
sza térünk.

Az elmondottak alapján világo
san kell látnunk: az erdélyi forrada
lom Kolozsvárról indult útjára, de 
a kolozsvári program az egész 
Habsburg-monarchia átalakításá
nak szükségességét szem előtt tart
va — alkotmányos államformát 
kért minden komponens országá
nak. Ugyanakkor a program össze
állítói összmagyar keretben gon
dolkodtak, amikor Erdély polgári 
átalakítását a Magyarországgal va
ló egyesülés által vélték végrehajt- 
hatónak. Ennek előmozdítása ér
dekében fordult Kolozsvár a liberá
lis mozgalom korábbi vezéréhez, 
Wesselényi Miklóshoz. Erre annál 
inkább szükség volt, mert az erdé
lyi országgyűlés összehívásának 
idejét még ki sem tűzték, márpedig 
a magyar országgyűlés uniós dön
tése csak az erdélyi diéta igenlő ha
tározata után léphetett életbe.

2. Wesselényi Miklós
fellépése
Wesselényi Zsibón értesült az 

újabb európai s hazai események
ről. Bethlen János március 21-én le
vélben számolt be a kolozsvári 
programról, kérve Wesselényit, 
hogy a magyar országgyűlésben 
segítsen az unió ügyét dűlőre vinni. 
Válaszlevelében Wesselényi kifejti, 
hogy a felhívásban "nemzetem sza
vát gondolom érthetni. Ezt pa
rancsnak vészem, megyek. Fáj
dalom, hogy e parancs nem érhetett 
erőm teljességében. Kevés az, mit 
nem csak akaratomhoz, hanem 
egykori erőmhöz mérve is fogok 
tehetni. Azonban erőmaradványim 
teljesen ez ügynek leendenek szán
va. Hív polgártársatok".

Wesselényit felvillanyozták a 
Kolozsvárról érkezett hírek, egyet
értett a programban kifejtett elvek
kel, amelyekért évtizedeken át az 
élvonalban küzdött. Ebben a pilla
natban megvalósíthatónak tűnik a 
nagy nemzeti ideál, a modem Ma
gyarország megteremtése történel
mi keretekben.

A történeti irodalomban tisztá
zatlan az a kérdés, mi késztette id. 
Bethlen Jánost, hogy az aktív poli

tikától üldöztetése, majd egészségi 
okok miatt elszakadt zsibói "polgá
ri halott"-at segítségül hívja. Leve
lezésükben nem találunk támpon
tot ezzel kapcsolatban. Bizonyos
nak tűnik azonban az akkori hely
zet alapján, hogy nem csupán a 
kegyelet gyakorlása okozta Bethlen 
Jánosék említett felkérését: szüksé
gük volt a nagy tapasztalattal ren
delkező s Magyarországon még 
mindig a legtekintélye- sebb s leg
népszerűbb erdélyi politikus segít
ségére. W esselényi a hirtelen 
támadt örömével s aggó- dalmaival 
először Kossuthhoz fordult. Márci
us 23-án keltezett levelében arról 
szólt, hogy alig tíz napja még a má- 
ricus 3-i feliratért fejezte ki elisme
rését, most viszont az újabb 
események ismerete után tovább
megy: áldást mond Kossuthra s 
mindazokra, akik a kedvező fordu
latot ki tudták használni. Amióta a 
történtekről értesült, "lelkesültség s 
öröm viharában" él. De gondok is 
emésztik, mert az abszolutizmus 
átkos rendszerének a katonaságon 
kívül három gonosz tényezője: a hi
erarchia, oligarchia és a bürokrácia, 
amelyeket az események erősen 
sértettek, reakciót szülhet bármi 
áron. Emellett a néptömeg maga
tartása sem bizonyos, mivel sze
génységét "rögtön" nem lehet 
orvosolni, megtanulja a Nemzeti 
dalból az "esküszünk, hogy rabok 
többé [!] nem leszünk”-et, csakhogy 
könnyen megtörténhet, hogy többé 
sem elöljáróinak, sem földesurai
nak nem engedelmeskedik. Aggó
dik a horvátok magatartása miatt 
is. Aztán rátér a Kolozsvárról érke
zett felhívás ismertetésére, s beje
lenti, hogy "indulok hozzátok". 
Befejezésül állást foglal a polgári 
rendszer alapelvei mellett: "Áldjon 
az ég azért is, hogy alkotmányun
kat s képviseletet úgy mint parla
menti kormányt, megyei s tör
vényhatósági élet megtisztítandó s 
egyszersmind szilárdítandó alapjá
ra akarod fektetni."

Mielőtt útnak indult volna, eny
hített jobbágyainak a terhein, s in
tézkedett családi ügyeiben.

Wesselényit Magyarország ki
tüntető tisztelettel s szeretettel fo
gadta. Pesten nagy népgyűlésben 
mint az önkényuralom elleni harc 
volt vezérét ünnepük még akkor is, 
ha már nem a korábbi, erőtől duz
zadó "árvízi hajós", hanem egy tá
maszra szoruló vak öregember. A- 
mikor belépett a terembe, a látvány 
a férfiszemekből is könnyeket csalt 
ki. Felszólalása azonban rácáfolt 
testi bajaira. Tüzes beszédekben fi
gyelmeztet: a zsarnokság láncainak 
széttörésében a népnek tennie kell, 
s ha az alkotmány helyreáll, tudni 
kell engedelmeskedni is. Esküt tesz 
a minisztériumra, a nép utána mor
molja az eskü szövegét. Este fák
lyásmenet köszönti, aztán siet 
Pozsonyba, ahol folytatódik a tisz
teletadás. Az alsóházban viharos 
ünneplésben van része, s ez növeli 
önbizalmát A főrendiházban már 
más, visszafogottabb a hangulat, 
de nem ellenséges. Wesselényi itt is 
erélyesen képviseli vállalt felada
tát, kérve, hogy a magyar ország-
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gyűlés még az erdélyi országgyűlés 
határozata előtt alkosson törvényt 
az unióról, mert Erdélyben a diéta 
összeillésének időpontja bizonyta
lan (A reformkori előzmények után 
— bár ezt nem mondja ki — az sem 
teljesen eldöntött dolog még, hogy 
az uniót megszavazzák.) Érvelése 
meghallgatásra talált, s a felsőház is 
elfogadta az uniótörvényt. Po
zsonyból elégtétellel jelentette Ko
lozsvárra id. Bethlen Jánosnak: 
"Egy meglehetős törvénycikket al
kottunk s vittünk keresztül az unió 
tárgyában." Tudjuk: a teljes unióról 
volt szó, szemben azzal az ugyan
csak erdélyiektől származó javas
lattal, amely csak a két ország- 
gyűlés egyesítését irányozta elő. 
Mivel bizonyos, hogy Bécs ellenez
ni fogja az uniót, ennek ellensúlyo
zására javasolja Bethlen Jánosnak: 
"divat és közvélemény tárgyává" 
kell tenni, ti. az uniót, s jó lesz, ha 
minél több törvényhatóság előre el
határozza: bármint dönt majd az 
erdélyi országgyűlés, követeket 
fognak küldeni a pesti magyar or
szággyűlésbe. Az unió "életkérdés
sé vált Erdélyre és a magyar honra 
is” — fejti ki, immár ki tudja há
nyadszor, véleményét. Maga siet 
helyet foglalni az alsóházban — 
már Közép-Szolnok megye követe
ként, szimbolizálva a Partium 
visszacsatolását Magyaroroszág- 
hoz. Nemsokára mint az ügy kor
mánybiztosa tér vissza Zsibóra.

Lássuk, mi történt eközben Er
délyben. Vizsgáljuk meg, hogyan 
foglaltak állást a városok, megyék s 
a székely székek a forradalommal, 
a pesti s kolozsvári eseményekkel 
kapcsolatban.

3. A városok és
vármegyék felzárkózása.
A forradalom programjának 

terjedése
Az erdélyi forradalom kezdete

inek leírását a március 21 -i kolozs
vári esem ényeknél, a polgári 
átalakulás békés programjának el
fogadásánál hagytuk abba. Innen 
kell továbblépnünk, mert a bécsi, 
pesti és kolozsvári események hírét 
s a programot ismertető kolozsvári 
körlevelet gyors futárok vitték az 
erdélyi városokba, amelyek nem is 
késlelkedtek csatlakozni az ese
mény-folyamhoz. A legtöbb város
ban a volt ellenzék tanácskozásra 
gyűlt össze, népgyűléseket szerve
zett, majd közgyűléseken vitatták 
meg a kérdéseket. Nézzük meg elő
ször azt, hogy mi történt a megyék
ben, hogy aztán a Székelyfölddel 
külön foglalkozhassunk. Termé
szetesen csak a legjellegzetesebb 
városi és megyei mozgalmakra tu
dunk itt kitérni. A többi számbavé
tele a helytörténetírás feladata.

Kezdjük Nagyenyeddel és Al
só-Fehér megyével. Ez a megye 
minden figyelmet megérdemel, ha 
az 1848—49-es forradalom és sza
badságharc egész története lebeg a 
szemünk előtt. Különössége szem
betűnő: birtokos nemesség s arisz
tokrácia lakhelye, erős magyar 
szellemi központ Nagyenyed, a- 
mely terjedelmes jobbágyrendsze
rű, túlnyomóan román agrárné
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pességű vidéken fekszik. S itt fek
szik a román agrárvidékből a XVIII. 
században iskolavárossá s egyházi, 
valamint politikai központtá fejlő
dött Balázsfalva, amely 1848-ban 
három román nagygyűlésnek ad 
helyet. Ezen belső erek állásfoglalá
sa, konfrontációja nagymértékben 
ki fog hatni az 1848—49-es forrada
lom és szabadságharc erdélyi ese
ményeire.

Enyedre már március 19-én 
meghozták a Biasini-féle gyorsko
csi utasai a pesti s kolozsvári ese
mények hírét, és a Bethlen Kollé
gium ifjúsága nyomban elterjesz
tette a nagy újságot a városban. Er
re fel a szabadelvű mozgalom leg
kiemelkedőbb tagjai Szász Károly 
professzornál összegyűltek s elha
tározták egy népgyűlés összehívá
sát, amelyre 30-án a nagytemplom
ban került sor. Itt hangzott el Petőfi 
Nemzeti dala. Szász Károly méltatta 
a birodalomban bekövetkezett vál
tozások jelentőségét. Különösen 
aktív volt a kollégium tanulóifjúsá
ga, a városi polgárság is követelé
sekkel lépett fel: a konzervatív 
főispán menesztését kérték, akit a 
változások legfőbb ellenfelének tar

tottak. Egyik pillanatban az elnök
ség asztalára levél repült, amelyet 
sorra olvastak az elnökség tagjai, 
Kemény Dénes báró, Szász Károly 
professzor és mások. A levelet az 
iskola egy korábbi növendéke, Sa
lamon Ferenc, a pesti radikális kör 
tagja, később nagyhírű egyetemi ta
nár írta "a pesti fiatalság megbízá
sából" s, azt kérte, hogy Erdély 
fogadja el az uniót, különben "az 
ifjúság késedelem nélkül kitűzi a 
forradalom lobogóját". Ez után 
mondta el Kemény Dénes, az erdé
lyi liberális mozgalom egyik vezér
alakja az uniót éltető beszédét, 
amely számos unióellenes magyar 
nagybirtokost győzött meg az 
egyesülés elkerülhetetlenségéről. A 
népgyűlésen végül határozatot 
hoztak, hogy az országgyűlés ösz- 
szehívását követelő küldöttséget 
menesztenek Kolozsvárra a Guber- 
niumhoz.

A március végi napokban moz
galmak kezdődtek Désen, Tordán s 
más erdélyi és partiumi városok
ban. Mindenhol március 15-e szell
mében, a 12 pont s a kolozsvári kör
levél alapján foglalt állást a ma
gyarság az átalakulás kérdésében. 
Zilahon azt követelték, hogy Wes
selényi Miklóst nevezzék ki kor

mánybiztossá a visszacsatolás ü- 
gyeinek lebonyolítására.

A városok után sorra tartottak 
közgyűléseket a vármegyék is. 
Ezek ugyan a rendiség jegyében ül
tek össze, de mindenhol tömegesen 
jelen voltak a rendiségen kívül re
kedt személyek is, s az ifjúság tün
tetései, mozgalmai kísérték a 
hatósági rendezvényeket. Nem ne
héz ezekben felismerni a pesti már
ciusi ifjak magatartásának a ha
tását, de azt is észlelnünk kell, hogy 
Erdélyben a márciusi ifjak gyorsab
ban beilleszkedtek a volt ellenzék 
által vezetett nemzeti mozgalomba, 
mint Petőfiék, Vasváriék, Irinyiék 
Pesten.

Amint már említettük, Alsó-Fe
hér megye kivételes szerepet ka
pott az 1848-as forradalomban. Ez 
is indokolja, hogy a tavaszi várme
gyei közgyűlések közül elsőként 
róla szóljunk. Ismeretes, hogy a 
megyék közül először Kemény Dé
nes indítványára ebből a közgyű
lésből küldött bizottság követelte 
Teleki főkormányzótól, hogy te
gyen határozott lépést az ország- 
gyűlés összehívására, s amennyi
ben az uralkodó nem cselekszi ezt,

a maga hatalmából fogva intézked
jék.

A Kolozs megyei közgyűlés áp
rilis 3-án nyílt meg, olyanszerű sze
repet kapott az erdélyi magyarság 
további mozgalmában, mint Ko
lozsvár város a kezdeményezés
ben. Ott voltak a megyék rendjei 
közt Erdély kiemelkedő nemesi po
litikusai, főleg arisztokraták és köz
nemesek: id. Bethlen János, Ke
mény Dénes, Mikes Kelemen, Zeyk 
Károly, Zeyk József, Kelemen Ben
jámin és sokan mások. A dolog ér
dekességei közé tartozott, hogy az 
elnöklő főispán, Macskási Pál a ke
mény konzervatív maghoz tarto
zott, mégis mindenben a volt el
lenzéki liberálisok adták meg az 
alaphangot.

Mindenekelőtt az európai al
kotmányos mozgalmakra utalva, 
elfogadták Alsó-Fehér megye köz
gyűlésének átiratát, s jegyzőkönyv
be foglalták, hogy Erdély alkot
mányos létének fennmaradása, 
szellemi és anyagi felvirágzása ér
dekében a teljes unió mellett foglal
nak állást. Ezért az országgyűlés 
rögtöni összehívását tartják szük
ségesnek, amely az országos kár
pótlás melletti jobbágyfelszaba
dítást, a közteherviselést is tör

vénybe iktassa. Kérik Teleki főkor
mányzót, hogy kormányzói hatal
mánál fogva rögtön hirdessen or
szággyűlést. A közgyűlés megyei 
"nemzeti őrség” létesítését is elhatá
rozta, s hasonló lépésre kérte fel a 
megyei és székelyföldi törvényha
tóságokat is. Innen is küldöttség 
ment a kívánalmakkal a főkor
mányzóhoz. Teleki főkormányzó 
azonban idegesen reagált a kül
döttség előterjesztésére, s alig szólt 
a Gubemium álláspontjáról. Emiatt 
a közgyűlés rosszallását fejezte ki." 
Ő nagy Méltósága nyilatkozatát, 
különösen az országgyűlés össze
hívását illetőleg a rendek meg
nyugtatónak nem találván s a 
körülmények sürgető voltánál fog
va feljogosítva érezvén magukat, 
hogy Ő Nagy Méltóságát írásbeli 
szerkezet nélkül küldöttség által is 
felszólíthatnák, mire Ő Nagy Mél
tóságának hasonló válaszát méltán 
várták el". Tudomásunk szerint el
ső alkalommal fordult elő, hogy a 
nagytekintélyű, a polgári átrende
ződést nem ellenző, de minden szo
katlan forradalmi jellegű fellépést 
elítélő főkormányzóval határozot
tan szembeszegüljön valamely tör- 
vényhatóságos valósággal, kény
szerítse, hogy színt váljon. Mert 
Kolozs megye ebben tovább ment 
Alsó-Fehérnél. Az történt, hogy a 
közgyűlés újabb küldöttséget me
nesztett a gubernátorhoz, nem ké
réssel, hanem utasítással: "...a 
kirendelt küldöttséget újabban is 
megbízzák, hogy a holnapi ülésig 
Ő Nagy Méltóságától kielégítőbb 
és határozott feleletet eszközöljön". 
Bizony ezek forradalmi hangok 
voltak, s hatásuk nem maradt el: 
Teleki főkormányzó sietett írásban 
tájékoztatni Kolozs megye közgyű
lését a Gubemium és a saját állás
pontjáról. A főkormányzó leiratát a 
közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalta, 
onnan ismertetjük főbb pontjait.

Teleki főkormányzó a bécsi, po
zsonyi és pesti eseményeknek erdé
lyi hatásáról meg volt győződve és 
kötelességének tartotta megkérni 
az uralkodót, hogy "az Országos 
Karokat és Rendeket azonnal ösz- 
szehívni méltóztassék." S mert több 
hazai városi törvényhatóság is sür
gette az országgyűlést, "nem mu
lasztottam el én, utóbbszor külön 
hírnök útján is ismételni" a kérel
met. Ha mindezek ellenére "elhatá
rozó válasz ő felségétől mégis 
késnék, rendkívüli esetekben rend
kívüli módokhoz is nyúlni hazafiúi 
kötelességemnek fogom tartani".

Nyilvánvaló tehát, hogy Ko
lozsvár és nyomában más városok, 
valamint a megyei közgyűlések és 
az azokat megelőző vagy velük egy 
időben zajló tömegmozgalmak 
nyomására Teleki főkormányzó azt 
latolgatta, hogy önhatalmúlag is 
összehívja Erdély országgyűlését. S 
mivel az uralkodói döntés valóban 
késett, a főkormányzó a hatalmas, 
minden oldalról jövő nyomás alatt 
önhatalmúlag hirdetett ország- 
gyűlést május 29-re. Ez volt az er
délyi magyar m ozgalom első  
jelentős sikere. Ehhez a sikerhez 
nem kis mértékben járult hozzá a 
Székelyföld is.
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LÁSZLÓ NOÉMI 

Felfüggesztési pont
játszani illett akkor is ha 
késve jött a könnyű álom 

gyomorideggel ásított 
elbillegett egy szalmaszálon 

reggelig

akár a fákkal
úgy alkudozott a világgal 
elérte néha hogy a vékony 

árnyékból őrá is jutott

ilyenkor meghatottan állt 
mert azt gondolta: így kell állni 

mert okosabbat nem volt kedve kitalálni

Albérlet
négy fal között a három hónap eltelt 

aludni nem tudott és nem 
érezte egyedül magát

azon töprengett hogy mérgezze meg 
a szomszéd házőrző ebét miután az 

csíkokra hasított egy éjszakát 
s nem az utolsót

dolga annyi volt hogy még a 
kutya is ritkán jutott eszébe 
noha jóval sűrűbben csaholt

kilencvenegy napig a tárgyait vigyázta 
figyelte ahogyan a pora vízre ül 
szélnek eresztett néhány levelet 

barátot szeretőt 
vdetlenül

Engedetlenül
a pokolból is megszökött mert megtehette 
mert összeszabdalt vékony testeket talált 

gyerekkorának mellékutain 
ahova visszajárt

minden egyébről mások döntöttek helyette 
pokoli jól viselték magukat: Ígértek 

néki fűt fát bogarat remélték 
megjavul

de nem lett más 
csak zabolátlanabb 

elmúlt az első tanítási nap 
s a többi

jó volt szeretni rontani és szökni 
kideríteni mikor esedékes 

a következő napfogyatkozás

Bizonyosság
a testet szavak nélkül gondolom 
így a beszédet nem érti a testem 

csak egyre mélyül bennem az egész 
mint ránc a homlokon

rakosgatom a csuklók vonalát 
tudom mit öntök mit felejtek el 
a hátgerincen merre fut a fény 

ez érdekel

és esténként a nyírfa ujjait 
vigyázom itt a nyújtózó kövön 

mert hamarosan újra megszököm 
az a kéz elszakít

ORBÁN JÁNOS DÉNES

N agy csütörtök
Az út szerelem felé vezetett, Kocsárdon át. A 

vonat este tízórakor érkezett, leszálltam, vártam 
a fél óra múlva érkező csatlakozást. Abban az 
évben a tavasz halálos volt: bár hetek óta elolvadt 
a hó, madarat, legyet látni, hallani nem lehetett, 
s a fák sem rügyeztek. Langyos szél fújdogált, 
személytelen, illattalan szél, és holott tíz óra el
múlt, a láthatár szélén az ég alja valami földön
túli, üveges bíborban játszott. Mintha a ru- 
bintfalon túl égi harcok dúltak volna, az áttetsző 
vörös képernyőn árnyak vonaglottak; de megle
het, hogy csak halandó szemem csalódott. Fölöt
tem kristálytiszta volt az ég, de egyetlen csillagot 
sem bírtam fölfedezni.

Álltam a peronon, duzzadtam az erőtől, duz
zadtam a felséges magánytól. Magas voltam, szé- 
lesvállú, frissen borotvált és jólöltözött. Egyetlen 
csomagom egy könyv volt, melynek azóta elfelej
tettem a címét, egy sakkregény, ahol minden fi
gurának megfelelt egy szereplő és minden 
lépésnek egy történet. A Jó játszott a Gonosz 
ellen, a tét a világ sorsa volt, és, ahogy ezt már 
megszoktuk, gyarló halandó emberek voltak a 
figurák. (Soha nem értettem, mi érdekeset látnak 
az emberfölötti hatalmak abban, hogy emberekre 
bízzák a harc lebonyolítását. Vagy miért képzelik 
az emberek azt, hogy nekik kell megvívniok azt 
a harcot.) Nem tudom, ki győzött, az utolsó feje
zeteket az út hátralévő részére hagytam, de gya
nítom, hogy döntetlen volt, és hogy a végső, igazi 
játszma egy sokadik, talán meg sem írandó 
könyvnek a témája.

Álltam a peronon és a szerelemre gondoltam, 
ábrándoztam, terveket szőttem, mint minden 
szerelmes, aki éjjel érkezik. Az a legszebb találko
zás, éjjel, mikor révületben szállsz le a vonatról, 
és egy újabb álomra ébredsz. Igen, talán az volna 
jó, ha életem folytonos éjszakai érkezésekből ál
lana.

Az első köhécseléskor belém hasított az izga
lom, mely soha nem hiányzik, mikor a hangszóró 
megszólal és bejelenti egy vonat érkezését—  hátha 
az én vonatom, mely tovaröpít a szerelem felé.

A nő hangja rekedtes volt, évtizedek szűrő 
nélküli cigarettája érződött rajta.

Tökéletes nyugalommal jelentette be, hogy az 
égbolt rázuhant a vonalakra, és ezért vonat csak 
hosszú évek múlva indul.

Különös, de akkor nem lepődtem meg ezen a 
hihetetlen közlésen, és eszembe sem jutott, hogy 
tréfa is lehet, egy évtizedek óta szűrő nélküli 
cigarettát szívó, talán jobb sorsra érdemes vidéki 
állomásfőnöknő groteszk, szürrealista vicce. 
Olyan volt az a halálos, csodákkal terhes tavasz, 
a tiszta, de csillagtalan égbolt, a steril szél és a 
madártalanság, hogy mi sem tűnt termé
szetesebbnek, mint álldogálni még egy jó ideig a 
peronon, vagy beülni a váróterembe, és megvár
ni az évek múlva érkező vonatot. Vagy nekivágni 
gyalog, és elsétálni addig, ahol az ébolt rázuhant 
a földre. Azon a tavaszon nem volt idő és nem 
voltak távolságok.

Egy ideig álldogáltam a peronon, és nem is 
féltem, nem voltam ideges, nem is gondoltam 
arra, hogy érkezésem egy évekkel későbbi éjsza
kára tolódik el. Csak néztem az embereket, akik 
egykedvűen álldogáltak a peronon, ballagtak a 
váróterem felé, vagy nekivágtak az éjszakának. 
Senkit, egyetlen embert nem lepett meg az a hír.

Nem fáradt el a lábam, de egy idő után vágyni 
kezdtem a váróterem poros, álmos és fülledt vi
lágára. A zsíros pádon karbatett kézzel, lehajtott 
fejjel képzeltem el újra meg újra éjjeli érkezése
met, egy olyan állapotban, mikor mindegy, hogy 
mennyit vár az ember végtelenül nyugodt, vég
telenül magányos, mintha föltöme belőle az iste
ni származás.

Valami szokatlanra eszméltem. Riadtan néz

tem körül, rábámultam az alvó emberekre, de 
csak pár perc múlva jöttem rá, hogy mi zavart 
meg. A váróterem levegője teljesen szagtalan 
volt, ugyanolyan langyos, steril és személytelen, 
mint kint a szél. Pedig tucatjával ültek a málhás, 
mosdatlan parasztok és cigányok. Azt hiszem, ez 
volt a legszörnyűbb, föl kellett állnom, járkálni 
kezdtem, és lehajoltam, belenéztem minden le
roskadt arcba, hátha valaki ébren van, hátha be
szélhetnék valakivel. De mindenki aludt, és én a 
peronra menekültem. Az állomás puszta volt; a 
rubin sáv egyre inkább teret nyert az égen.

A túlvilági csöndet lónyerítés törte darabok
ra, két lovas vágtatott tova, hófehér lovakon, 
őrülten, a sínek között. Szinte azonnal csendes 
csoport lépett ki az állomásépület sarka mögül. 
Hatan voltak, és a rikító színű, kissé ízléstelen 
ruhák ellentétben álltak a komoly arcokkal. Egy 
fickó kivált közülük és megkérdezte, tudom-e, 
merre van a rég összeomlott kocsárdi vár egyet
len épen maradt bástyája. Nem vagyok idevalósi, 
feleltem. Akkor lépett hozzán a lány, az egyetlen 
lány a csoportból. Szép volt és szelíd, és szemé
ben okos, tiszta fény ragyogott. És úgy nézett 
rám, ahogy egy régi ismerősre nézünk, akiről 
nem tudjuk eldönteni, hogy ő az, vagy összeté
vesztettük valakivel. Sokáig nézett, és szeme el- 
fátyolosodott. Majd különös hangsúllyal 
kérdezte meg, nem láttam-e egy magas, jólöltö
zött férfit, a vezérüket, akitől elszakadtak, és nem 
találják. Megremegtem, mert hangjában hívást 
éreztem, és kétségbeesett kísérletet arra, hogy 
valamit tudatosítson bennem, valamit, amiről 
úgy tűnt, tudnom kellene. Igen, hívott engem. És 
szinte léptem, amikor hirtelen éreztem: nem, 
mégsem akarok beszélni senkivel, nem akarok 
velük menni. Egyedül kell maradnom.

Nem feleltem, de nem is kellett felelnem: ol
vasott arcomból. Nagyon lassan, végtelenül las
san fordult meg. Némán távoztak a lovasok után.

Időm sem volt átgondolni a jelenetet, máris 
újabb csoport érkezett, talán tízen lehettek, az 
aluljáróból bukkantak elő. Röhögtek, lökdösték 
egymást, köpködtek, káromkodtak. Egyenesen 
felém tartottak. Nem láttam errefelé valami vér
szegény, búval bélelt csapatot? — kérdezte egy 
folyton röhögő, ugrabugráló mitugrász, aki vá- 
laszvárás közben egy jól ismert trágár dal dalla
mát szájharmonikázta.

Hazudni nem szeretek, de akkor tagadtam. 
Nem tudom, miért, hiszen úgy éreztem: senkihez 
semmi közöm. Hol érdekel engem, mit csinálnak 
ezek a kétes csapatok?

A lány, aki velük volt, hosszú, fényes, fekete 
bőrkabátot és nagyon rövid, szűk, fekete szok
nyát viselt. Haja lángoló vörös volt, hatalmas 
karikákat akasztott fülébe, és töménytelen 
mennyiségű rúzs volt a száján. Nem volt szép, de 
volt benne valami nagyon buja és izgató. Hoz
zám lépett, és kabátom alá csúsztatta nagyon 
hosszú ujjait. Bűzlött az alkoholtól, és rágógumi
ballonokat pukkasztgatott. Gyere velünk, szép
fiú! — biztatott, és kacéran vonaglott. Hirtelen 
nem tudtam felelni. A prémes, rúzsos száj jól 
kiszámított mosollyal közeledett felém, és érez
tem, hogy a hatalmas körmök az ingen át is a 
húsomba vájnak. Már félig lehunytam a szemem, 
de észbe kaptam, és ellöktem magamtól. Fölka
cagott, a többiek is röhögtek, majd dülöngélve, 
üvöltözve, köszönés nélkül faképnél hagytak.

Bódultán álltam a visszaállt csendben, gon- 
dolattalan. Visszaszédelegtem a váróterembe, és 
magamba roskadva rágódtam az eseményeken. 
Ismertem őket, éreztem, tudtam, hogy valakik 
kulcsszerepet szántak nekem egy titokzatos 
játszmában, éreztem, hogy csuromvíz az ingem, 
hogy mély, állati félelem fog el. De mikor fölemel
tem a fejem, és vigégnéztem a békésen alvó töme
gen, Végtelen nyugalom öntött el ott, a többiek 
álma fölött. A különös jelenetek pillanatok alatt 
felszívódtak a ködben; és elalvás előtt már tud
tam, hogy itt várom meg az évek múlva induló 
vonatot, és akkor lesz majd csak érkezésem.
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Egzámen
(Egy mesét elemeztetek.
Meg kellett állapítani, 

diákhoz illő érveléssel, hogy ki 
a főhős ebben a mesében. 

Valamennyien rátaláltatok, 
bár más és más tűnt főnek, fontosabbnak: 

ki így látta, ki úgy.) 
Gondolkozz! íme: hagylak.

A jelenségben lényeg sejtetik!
Ebben a mesében pedig 

nincsen főhős, aki úgy vélte, 
tévedett, kár - de be kell látni.

A mese
nemcsak azért van, hogy legyen.

A mese ezt meg azt fejez ki. 
Története a tudást rejti, és megannyi 

alakja a hajlamot, döntést, 
ideje meg, no lássuk, ideje... 

ideje nincsen a mesének.
(Hát mire számítottál?
Maradni ámulónak?

Jókedvvel olvasónak, 
derűs hancúrozónák?

Ez - skála. Tudománykodj.
Ne nyafogj, ne kényeskedj.

A palló, látod, ingatag: 
kizsigerelnek, mint a szép meséi!

A lélek? Gátol! Veszteség.
De a vizsgákat elfelejted.)

EGYED EMESE
Három pengetés

Sanzon, Gaudeamus
Nem fogod elfelejteni, hogy ki voltál.
Ki nem fogadta köszönésedet.
Ki osztotta meg veled riadalmát 
és az otthonról kapott csomagot.

A színházat, a színházi csodákat 
mind megőrződ: ami nem tetszett, azt is. 
Elveszíted a címkéket, ha kapsz is, 
elveszíted a jegyzeteidet; 
de megőrződ a Kis-Szamosba ejtett 
piros labdát, széttépett levelet.

Titkaid útján nem tartok veled.
Elmennék veled, elmennék helyetted, 
élnék helyetted: könnyű mondani.
Irigység ez, lehet, de nemcsak annyi; 
nem szégyen visszavágyni ifjúságunk 
el nem rontott, reménylő idejét.

Mostantól már vétkezik, aki vét - 
emlékezetes kezdetünk és végünk: 
a tapasztalat, a tudás kevés.
Mire való az emléképítés?
M it firtatom az álmaid, jövendőd?
Csak arról van szó, homályba menendők, 
szétfoszlók vagyunk önmagunkra hagyva.

Emlékezz küszöb-átlépő magadra.

Salve
(diákjaimnak)

Amikor idejöttetek,a szemetek ragyogott. 
Akárha az ígéret földje...
Akárha a siker kapuja...
Akárha a benneteket váró 
jókedvű nagycsalád.
Gondoltátok: pont én fogom megírni.
Én találom ki, meg. Én találom fel.
Mert megértettem, jól lesz majd itt  dolgom. 
Az leszek, ami akarok; azzá leszek itt, 
amivé szeretnék.
Nem ju to tt eszetekbe: lakni kell.
Enni is kell, bár néha. Ruházkodni.
Civódni összeférhetetlen 
társakkal, várni, alkudozni, 
ravaszkodni az "érdemjegyekért".
Mert hátha csurran-cseppen ösztöndíj is, 
hátha bekerülünk a jó csapatba, 
kiállítanak okos-kirakatba, 
valami történik, jótétemény.
(Amikor idejöttetek,újjászülettem veletek, 
ráismertem elkopott önmagámra.
A pusztába kiáltozott szavakra,
- s köröskörül a szürke egyetem.
Költőietlen világegyetem.
Ne kérdezzétek, m it keresek i t t  még, 
bennetek látom ifjúságom kincsét, 
bizonytalan létemben fönnakadva: 
mint fordulat a szonett közepén.)

LÁSZLÓFFY CSABA

Légszomj
A szőnyeg alá seprem a festék- 

port; csak a lányom meg ne lásssa.
Kint egy olasz tenor komyikál. Ná

lunk különben minden olasz: a lagúna, 
a lángelme, a filléreskedés, a fantaszti
kum. Csak az idegenből jött hajók 
árasztanak el olykor különös illatú, ízű 
árukkal és a messzeség utáni vággyal.

Ha folytatom (a kacérkodást), lég
szomj fog gyötörni megint. Vénember 
létemre hogyhogy ezt a megfoghatat
lan s meghatározhatatlan betegséget 
fogtam ki annyi közönséges nyavalya, 
ragály közül?

Nocsak, nemhiába neveznek "ka
cér virtuóznak"... Vagy egyenesen lá
zadó vagyok? Lelkem konformizmus 
és mindenfajta kötöttség megtagadá
sa között ingadozik. Kényelmessé tett 
az öregség! — vágom oda tükörké
pemnek nap mint nap. Ez m ég a 
"szent" Mester, Tiziano boldogságát is 
kikezdte volt. Jóllehet ő hosszú élete 
során a klasszikus kánonok bizton
ságé val alkotott, s így nem esett nehe
zére elnyerni a testi és lelki nyomorral, 
kiábrándultsággal hadakozó egyházi 
fők minden elismerését. (Mégis felrót
ták neki annak idején, hogy a velencei 
félvüág köréből választotta ki modell
jeit az asszonyi szépséget megörökí
tendő; persze Urbinói Vénusznak, 
Flórának maszkírozva, vagy akár Má
ria szűzies alakjává nemesítve.)

Nézzétek m eg (ha nem unjátok) 
Tiziano La Belláját! Vagy ott van Eleo
nora Gonzaga, a mantovai hercegné 
és Comaro Katalin — száműzött cip
rusi királyné— képmása. Az öreg mű
vész alkotásai egytől egyig, akinek 
sikerült a jólét (itt egyúttal hazabe
szélt!), a méltóság, a boldog biztonság 
illúzióját keltenie képeivel. Gyűltek a 
megbízatások — a spanyol udvartar
tás tagja lett: előbb V. Károly festője, 
majd az utód, D. Fülöp volt az állandó 
megrendelő —> és Tiziano felhőtlen

költőiséggel fedte el a hétköznapi ki
hívások színtereit. Miközben folyt a 
hivatásos öldöklés, a ragályos kór 
mind több vidéket sújtott, egész vá
rosnegyedek népe pusztult vagy buj
dosott el, az ő fényhatásai csupa 
nemes cselekedetű lovagot és főúri 
hölgyet, tündöklő páncélzatot vagy 
brokátot mutattak.

Mennyi díjazott — hazug portré! 
Meg tájkép. A kegyetlenség össztönét, 
a terheltséget elkenő-elmázoló kegyes 
csalások... Bevallom, sokáig irigyked
tem rá, a velencei alkonyat meseszerű 
színei, a lagúnák aranypárával borí
tott, bájos remeklései miatt. (Duzzadt 
pofikájú puttóitól, igaz — még az ő 
m űterm ében, segédkorom ban — 
könnyen hányinger fogott el.) Aztán 
csakhamar rádöbbentem, müyen iga
za van Vasárinak, aki szerint Tizianó- 
nak legalább húsz évvel korábban 
kellett volna eljutnia Rómába, hogy 
hasznára válhasson Michelangelo 
rajztudása. A mester rajzismerete 
ugyanis messze elmaradt a római mű
vészeké mögött. Engem hiúságában 
elbocsátott (nevezzem szerencsém
nek?); ám képeimen a színek és az 
alakok nyugtalan kavargása utolsó 
éveimben még így is alaposan megza
varta "a boldog festőt". (Jobban, mint 
a kívülről jött zendülés szelleme s a 
váratlan támadások a 'Legfensége
sebb Köztársaságot". Az ember fölri
ad, egész éjjel forgolódik ágyában. 
Őszintén szólva, nem szeretném, ha 
népbarát zsarnokot ültetnének a ka
vargó város nyakába. Elegem van a 
'le idé egyenlősítő" — s nem egyszer 
állattá aljasító — rendcsinálásból. 
Jobb-e a besúgókat titkosrendőri stá
tusba s fizetési osztályba emelő Signo- 
ria, m int igás állatok helyett a 
barázdában tántorgón verejtékező föl
desurakat az eke elé fogó rebellió? — 
döntsétek d  magatok.)

Aspanyol császártól kapott lovagi 
aranylánccal megfestett önarcképen 
mennyi magabiztosság, életerő! Az a 
Tiziano-arc, amelyikre én visszaem- 
lékszem, inkább hasonlított kicsavart

dtromra. Lám, mennyi minden múlik 
a festési modoron — vagy nemcsak 
azon?...

Bűnömül rótták fel valamikor, 
hogy nem dégszem meg a nyájas (le
gelésző) természettel, mint festőtársa
im. A lebegő spontaneitás, a puszta 
rácsodálkozás helyett nekem már- 
már rögeszmémmé vált a mindenáron 
való újítás. A légüres teret megkísértő 
kalandozás...

Csakhogy egy idő óta mind job
ban húz a föld. Érzem, ez a lankadó 
századvég fogva tart végképp; innen 
nem vezet más kiút — legfeljebb befe
lé. Keleti béklyóban vergődőnek ott a 
harakiri... Te, nyugati légáramlások
hoz szokott szellem, aki bátran szem
besültél a bevett renddel— mi módon 
leszd képes küábolni ebből a termé
szet kihívásával egyenlő, új ellent
mondásból, melyben tested a tét?!

Az agyonünnepdt Petrarca szeni
lis vigyorát fölidézve, megborzongok. 
A szuverén szemdyiség hitelével mi 
lesz?... *

Mire hazaér, elakad a lélegzete. 
Most ért véget az evezőverseny: a há
borút és a pestist legyőző isteni csodá
nak kijáró velencei parádé! (Pedig 
csak úgy bűzlik majd mindenik csa
torna.)

Merev ujjakkal, begörcsölt közér
zettel áll a festőállvány elé. Hónapok 
óta ez az dső rendelés.

Vacogva és gyalázkodva keni fel 
vastagon a színeket a rossz minőségű 
vászonra. "Azzal válni híressé, hogy 
én festettem a legszebb popsikat Ve
lencében! Brrr..."

Hányán m esterkednek ma. S 
mind több a mesterkéltség. Elég csak 
rágondolni, s máris légszomj gyötri. 
M égis... egyre magasabbra kíván 
szállni. Eszébe jut Gongóra — a nép
szerű költő —> akit megmosolyogtak, 
m időn fölkiáltott, hogy: "Termé- 
szdesség — micsoda nyomora a szel
lemnek!"... A véglegesen józan, vagy a 
végletesen misztikus! Kiszámíthatat
lan következményekkd járhat válasz

tani. (ó, Tintoretto, ne tudná?!) Ha 
belegondol az ember, a felajzottság 
máris megviseli az idegdt.

Abbahagyja a festést. Megéhezett.
"Az ókori háttér fenséges humá

numával kielégíthetne — gondolja 
hagymapucolás közben, könnyezve. 
— De mohóságomhoz túl szegényes. 
A polgár pénzsóvárságát, a patrídu- 
sok pazarlását jelentené csupán a dvi- 
lizált vüág; — szorít foggyökerei közé 
keményen egy zöld hagymadkát. — 
Az én képzeletem szertelensége, ha 
fölveszem vdük a versenyt, van olyan 
arisztokratikus! Aművész egyénisége 
különben sem szorítható még a dó
mok óriáskupolája alá sem!"

Kint dereng. Hatalmas, üres vász
nat helyez az állványra. Tökéletes lo
gikával fö lép ített végtelenjének  
mezején (már tudja) kedvére sétálhat 
majd takácslegény vagy maga a fran- 
da király. A pápát hagyjuk. Az ő tö
mény aranyból való trónszéke túl 
magasra, az ég legfelső emdetére ál
líttatott, nem kell tartani attól, hogy a 
fejünkre omol... Fdtéve, hogy a Gior
dano Brúnók csak parókás enteriőrt 
robbantanak, s nem lábszárcsontot is 
az űrbe vezető lépcsőkkel együtt, mi 
több: fejeket... De ez az ő látomásán 
már kívül esik.

"Nyitok nektek inkább — a zakla
tások, beidézés, vallatás, az újabb pes
tis és halálfélelem ellen — egy kis 
távlatot. Azt a világoskék reményt lát
játok ott?"

Csörömpölnek a mosatlan ibri
kek.

Öncsalás volna ez is?... Mi a mű
vészet?

"A siralomvölgyben egy csendes 
szöglet, egy sírhalom az átlagpolgár
nak talán megteszi. De a magamfajta 
igényének megfelelően tágasabb teret 
kell teremteni... Ha úgy tetszik, a vég
telent."

Sudár, igéző teremtés lép be. Az 
erősödő reggeli fényben mint felkiál
tójel áll a műterem közepén. De Tinto
retto szeme már nem látja. Sem a 
leányát, sem a vásznat
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CARMEN FIRAN
gyerekkori táj
(peisaj din copilárie)
a vonat ablakából szemlélvén 
az élet mindég visszafelé robog 
minden csakis hátraarcban lohol 
nem a fizika gyózedelméért 
hanem csak mitólünk el

azt hittem tudok magamhoz közeledni
értelemmel ám gyöngéden
eladdig míg nem látom már
szándékosan befelé fordított szemeim
affelé ami még tán lehetett volna
de meg mégsem engedtetett
csak átfésülném hosszasan ujjúimmal
szomorúságom kócait
hogy magam után hagyjam mindazt
mit meg nem élhettem
és hogy úgy emlékezhessek azután
mindeme abszurd tájakra
mintha csakugyan az én történeteim lennének

azt hittem tudok akként nézni
hogy minden a lehető legjobban látszodjék
el egészen az ujjhegyekig
el egészen addig hol látni sincs már mit
csak fehér mezők
aranynyulak amint átsurrannak
a könyv lapjain
és piros szemükben a nap
lezárva

hogysmint
(ce mai fac)
kemény vagyok 
feleslegesen kemény 
a háborúkat másutt viselik 
mások fegyvereivel 
az ősz görnyed ten érkezik 
bármit tennék is alája csúszom 
a közlekedési jelek alá 
melyeket bárki lecserélhet 
van egy sajátos szépségük 
a kemény nőknek 
az idő eltérítési kísérleténél 
vallott gügyeségükben 
egy kis gyöngédség a bölcsnek 
ki — megesik — nem akar már 
(hozzá)érteni 
az örökösen átvert 
tömeg tekintetét
amúgy is csak a hajtókára tűzné 
vagy a váltakra 
netán egy-egy vakra 
meginogva aztán előre s hátra 
mert hogy előbb, csak úgy 
bármi áron, letaposná a zebrát 
a hangyákat
a széllel elillant női kendőt 
olyannyira kemény vagyok 
hogy másoktól tudom majd meg 
hogysmint no meg mizújs van velem 
aztán meg bemagolhatom létemet 
szóról 
szóra

nyomomban angyalok
(in urma mea tngerii)
úgy hittem egykoron
hogy a járókelők tekintetébe karcolt
elüszkösödött álmokkal
kezdeni lehet még valamit
hogy a megfáradt szárnyalók
csöppnyit elrugaszkodhassanak a haláltól

a menekvésnek művészete van
egy vontatott lejtésű forgatókönyv
angyalokról meg fákról
melankólikás előadásban
akár áporodott eső bágyadt tánca a harangon
hazárd, hamisság, móka,
a távozásnak művészete van
ahogy a mások lététől roncsolt lélek útra kél
ahogy az emlékekbe visszakandikáló tárgyak is
grimaszok, tükrök
ellened
mikoron ellenségeidet jobban szereted 
felebarátodnál és tenmagadnál 
s akiknek tenyerei 
mint tavirózsákon nyíló gyertyák 
ringnak a vízfelszínen

azt hittem késleltethetem 
a rémálmot
hogy kezeimnél öregebben ébredjek 
anyámnál öregeben 
egy napon amikor megérted 
hogy semmi sem lehet nehezebb 
a vízbevetett érméhez mért halálnál

mik vannak még
(ce mai existá)
vannak kis- és középbizonyosságok 
vicsorok, ígéretek, parádék 
kérdés nélküli válaszok 
apró álmok bűvészének kézelőjében 
aprólékosan
mesterségesen táplált nagy titkok
a telhetetlenek ama történelmi paragrafus
fölötti hatalmának nyitján
melyet a tömeg vetett papírra
az utcáról fölemelkedvén majd kímélettel
ugyanott felejtetvén, csak úgy, a poén kedvéért,
szemléltető anyagként, egyhalomban
létezik folytonos kétely
hogy volna tán még valami
hisz' az élet mindig más és más
a boldogság meg mindig máshol
vannak éjszakai járatok
és már az évszakok sem kötöttek
csak az elmúlás bizonyos
a hegy mező váltakozás
domb völgy mező
és ismételsz egy szót mígcsak
értelmét veszejted
el egészen az őrületig

Gergely Edit fordításai

csak semmi moraj
lábam hullámokat választ szét
— s a világot —

se csepp
se nyom a nyomban 
víz, álom, angyalok 
víz
vállaim sorra alábuknak

KISS TÜNDE 
*

Fogakkal kapaszkodom 
ebbe a szerelembe!
— habár plátó, — de 
mégis, megéri, 
mert tiszta 
és határtalan!

(1997. május 5.)

Azt mondod, hátra lépek?!
De csak azért, mert megvárlak téged.

(1997. feb. 11.)

Minden hatalommal 
részben meghalok, 

s ha majd senkim sem lesz, 
meglásd,

Milyen kevés maradok.

Jogom van sírni!
(1997. már. 5.)

ott, és amikor én akarok
a te válladon,
vagy akárki másén,
ha hagynak —
ha hagytok. j  / \
(1997. május 27.) b «disk i  f l lS U M  sPt Ám
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VALLASEK JÚLIA

H ol nem  volt
'Tudni, hogy nincs első és nincs végső, sem 

kezdet, sem pedig vég, megkívánja a határta
lanba futó felszín bölcsességét"

(Botho Strauss)
Vannak olyan könyvek, amelyeknek 'lé

teleme" a bizonytalanság. Sem az olvasó, 
sem a kritikus nem szabadulhat a vonzásá
ból, ha beleolvasunk váratlantól és fellebez- 
hetetlenül kérdőjel kerül az addig biztosnak 
hitt dolgok mellé. Aztán a kérdőjel is meg
kérdőjeleződik. Mintha állandóan egy kép
zeletbeli határvonalon lépkednénk a régről 
ismert, a már valóságos és a majd csak lehet
séges között. Bacsó Béla szerint "a határpont 
egy olyan idő-pillanatot képez, amelytől fog
va paradox módon épphogy van idő, mivel 
egy pillanatra megállásra kényszerít."

Úgy érzem Mesterházi Mónika verseskö
tete (Cserépfalvi, 1995.) éppen ilyen "pilla
natnyi megállás", amit a feltűnő kérdőjelek 
kényszerítettek ki. Az a pillanat, amikor a 
bizonyos bizonytalanná válik, s ez gondol
kodásra késztet. A fiatal magyarországi köl
tőn ő  ese téb en  h ely te len  "pillanatról" 
beszélni, nála a kérdőjeleken való tűnődés 
folyamat, sőt állapot, lépten-nyomon azzal 
szembesül (és szembesít minden olvasót), 
hogy semmi sem egyértelmű, bár minden
nek jól körülhatárolt értelme, értéke és helye 
van a világon.

A felhők fémes szélén 
aranyló-szürke napban 
minden érthető és 
megint megoldhatatlan.

(Október)
Ebből a paradoxonból fakad a kötet két 

szem betűnő jellegzetessége: a szavakkal 
szem b en i b izalm atlanság és a gyakori 
(ön)reflexió.

1. "minden kétség, minden kimondható" 
Valóban, "minden kimondható" de ez a 

k im on d h atóság  egyálta lán  nem jelent 
könnyedséget, inkább képlékennyé, bizony
talanná tesz mindent. Amint kimondatott, a 
szó megszűnik eredeti jelentésében létezni, 
új életre tesz szert, s a költő nem tehet mást, 
mint méricskéli, újra és újra megvizsgálja a 
szavakat, nyomon követi változásukat és 
konstatálja a tényt:

Szóhoz jutnak néha 
és arányukat vesztik a szavak, 
ha túl nagyok, és érvénytelenek, 
ha túl kicsik, aztán túl súlyosak 
vagy néha még maguk között is- 
túl szavak- túl fogalmakon.

(Még nem beszéd, holott)
Talán ezzel magyarázható az is, hogy a 

kötet versei csaknem mind szabadversek, 
Mesterházi Mónika ritkán használja a rímes 
formát, s ha használja sem követi mereven, 
mindegyre becsúszik egy rím nélkül hagyott 
sor, egy elbizonytalanító soráthajlás. Sokszor 
mintha a kimondás pillanatában tenné mér
legre a szavakat, s így minden sor az előző 
villámgyors mérlegelését is magával hor
dozza. A  gyakori szójátékok is ebből a bi
zo n y ta la n sá g  sz ü lte  á llan d ó  tu d atos  
vizsgálódásra vezethetők vissza.

"Egy csiga ment el itt, kétségtelen 
egy kétségtelen csiga."

(Távlat)
így lesz Mesterházi Mónikánál a töltelék

szóból versszervező alap, továbbgondolásra

késztető csattanó. A versekből áradó — vall
juk be, első látásra hideg, sőt néha egyenesen 
riasztó — okosság, nem előzetes átgondolás
ból, méricskélésből fakad. Mindig most, a 
jelenben méretik meg minden, mindig azt a 
pillanatot éljük, mikor feltűnnek a kérdője
lek, mindig határponton állunk. Érthető hát 
a fokozott figyelem, a mindent átgondolás, 
hiszen a gondolkodás az egyetlen lehetséges 
fogódzó a pillanatban-lét bizonytalanságá
ban.

A pontosság igénye, a lehető leghétköz
napibb, legszikárabb s ezért a bizonytalanná 
válásnak legkevésbé kitett képek használata 
figyelhető meg a hasonlatokban. Valamit, 
ami fontos (de éppen ezért hiába próbálja 
szavakba formálni, mindig ottmarad a kér
dőjel) megpróbál úgy megnevezni, hogy ki
kerüli a kérdőjeles szavak csapdáját, pontos 
és prózai hasonlatba foglal.

A "Biztonság?" (figyeljünk csak, ismét 
kérdőjeles szó) "csak annyi volt /  mintha az 
ember eltesz valamit /  egy fiókba az asztalról."

(Biztonság?)
A beteljesületlenség
"mint a tej a teában egész
testével úszik. Mégsem olvad össze."

(Hideg, vizes)
Banálisnak tűnnének ezek a hasonlatok, 

ha nem éreznénk mögöttük a megfeszített 
figyelmet, a biztonságért folyó, mindig meg
újuló küzdelmet a szavakkal.

2. "Szemtanúi vagyunk, de ez se baj, 
elég jó szögből, elég kívül állva, 
egy- embemyi törmelékünk megértjük."

Ebben a harcban elengedhetetlen az ál
landó készenlét, a figyelem s mindez termé
szetszerűen maga után vonja az önreflexiót. 
Szavak és dolgok bizonytalanságában a lírai 
én sem lehet bizonyosság (egyébként is mi
kor volt az?). Csak az irány fordított, ha ed
dig általánosan a belső bizonytalanság vetült 
a világra, most a dolgok a priori bizonytalan 
volta határozza meg a belső bizonytalansá
got. Már a környezet is jobban ismeri a lelket 
mint az ember, ezért is elengedhetetlen az 
állandó önreflexió, s az állandó feszült figye
lem. Egzisztenciális fenyegetettség ha "Saját 
életünk alváson kapott".

Az ébrenlét, a szavak állandó mérlegre 
tétele megóvhatja az embert attól, hogy ma
ga is elkallódjon a "minden kétség, minden 
kimondható" keltette bizonytalanságban. A 
teljes különválás amúgy sem lehetséges: "ve
lem utazik a látszat és a látvány," (Vonat); a 
Penzum c. versben a gyermekkor, a jelen szö
veg, s a szavak tetszés szerint kitörölhetők 
vagy betoldhatók. Akár egybemosódnak, 
akár különválnak (biztos — bizonytalan 
szférákként) az ”én" és a "szavak" interakció
jából mindig kérdések születnek. Többnyire 
"nyüt" kérdések, válasz nélkül maradnak, de 
éppen ezért lehetnek értékesek, továbbgon
dolásra és továbbvitelre érdemesek, hiszen a 
versek logikája szerint, amire válasz születik, 
ami szavakba foglalódik, az automatikusan 
kicsúszik a kezünkből, a "hol nem volt" vilá
gába.

DRAGOMÉR MÓNIKA 
Lehet
verset zenét képet (mi 
falra ülni fénnyel szállni 
magányban haragot érlelő 
vággyal szembeállni
erdő zöldjét csuporba gyűjteni 
mező csendjét belélegezni 
folyó szikráit szerteszómi 
napsugár-csülámokban megbotolni 
tiszta lázban égni bátran 
érzelem-hegyek hadával vigadni

*

lehelj meleget 
a fagyott erekre 
küldj enyhülést 
e tájra 
Uram...
mi haszna lenne 
fagyodnak 
hiszen te tudod 
ha békében vagyunk 
is
bizonytalanságunk
elvakít

Impromptu
többé nincs szükségünk 
egymásra se másra 
anyáink arcán könny folyik 
nézd amint az emberek
keresztet vetnek a templomok előtt 
a tér gödrökkel megtelik 
a fatörzs évszázados fénye megfakult 
virágai hamuvá váltak
mitugrászok zajos világa lett 
az erdő az égen nincsen helye 
a szivárványnak többé 
"őrzőink pillantása a falakon 
túlra lép"

Ami maradt...
Ma még biztos vagy benne.
Holnap már nem tudod: 
milyen kalózhajók röpítették 
el tőled az érzést.
Honnan sarjadt? Meg miért nem maradt?
A csönd arcul üt. Virágok fáznak a sötétben. 
Kifehérített gondolatok rebegnek 
imákat, ha az esték megfeszített 
falombjain átlopózik a fénysugár...
Az éj mosolyfödte ablakain 
leselkedő ledér csillagok 
borzongó lángja kihunyt.
Tölgyek csöndjében szívdobbanásnyi nesz, 
maradék nyugalom.
Eltávolodtak a táj százféle arcai.
Éreztem: közelséged kihűl...
Titkaiddal kacérkodva mesélt
rólad minden; minden parányi villanás
téged idézett...
Arcodról lecsorduló pillanatok 
vibráltak felém...
Majd csend lett... irtózatos...
Üres, kihalt a sarok; 
mondtam már: 
kopott fák, 
zúzott ablakok, 
arcvonások, kacajok 
úr...
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MIHÁLYCSA ERIKA

Molnár Borbálától Tormay Cécile-ig
A szép tiltott táj felé a dm e Fábri Anna 

legújabb könyvének, mely a magyar írónők 
történetét vázolja két századforduló, 1795—  
1905 között. És, tenném hozzá: legalább 
annyira magának a közéleti szerepet vállaló 
nő megítélésének, a női szereptudat változá
sainak történetét. Nemcsak azért, mert a 
lajstromba vett nevek jelentős része nem a 
szorosabban vett szépirodalomhoz kötődik, 
ill. csak m ásodlagosan  kötődik  ahhoz 
(Brunszvik Teréz, Bezerédi Amália, Karacs 
Teréz elsősorban nevelők, pedagógus-újság
írók voltak, Teleki Blanka politizált — és 
hozzátehetjük: festett, Ferenczy mellett 
szobrászkodott; nagyon sokuk nevét pedig 
csak a nőkérdésben elfoglalt "harcos" állás
pontjuk, egy-egy sajtóvita, esetleg a kortár- 
sak m egmosolygása őrizte meg), hanem 
mert egész irodalmi karrierjüket, sikereiket- 
kritikáikat nő-voltuk határozta meg inkább, 
mint maguk a (rendszerint dilettánsnak te
kintett és rendszerint valóban dilettáns) írása
ik.

A könyv, tudtom szerint, előzmények 
nélküli vállalkozás irodalomtörténetírá
sunkban; és Fábri Annához illően "rendha
gyó". Izgalmas felfedezéseket tartogat az 
olvasó számára, akit kissé kizökkent a dm, 
tudván, hogy egész XIX. századi irodal
munknak nincs kanonizált nőalakja. Még 
egy olyan név is, mint a Szendrey Júliáé, csak 
mint a Petőfi hitvese és "a nemzet özvegye" 
szerepel A magyar irodalom bibliográfiája meg
felelő kötetében. Annál érdekesebb lesz 
megtudni, hogy — miután 1847 őszén meg
jelent, Petőfi által "korrigált", a mézeshetek
ről írt irodalmi naplójával tüneményes sikert 
aratott, majd második házasságával a közvé
lemény ellene fordult, hogy tett szert újra 
népszerűségre az '50-es évek közepétől meg
jelenő m eséivel, Andersen-fordításaival, 
verseivel (melyek értékét a legszigorúbb "el
lenlábasok", még Gyulai Pál is elismerték), 
de főképp a Pesti Napló-ban megjelent, tréfás 
hangú apológiáival "egy elkeseredett, dilet
táns-írónő" tollából, akit lesújtott Gyulai 
cikksorozata, az írónőink, s rehabilitálni akar
ja nemét a "zsarnok hóhér, a világon a leg
jobb és leg szeretetrem éltó b b  ember" 
(Szendrey Júlia sógora!) egyértelmű elutasí
tása után. ("Minden írónő tollát főzőkanállá 
akarná átváltoztatni", jajdul fel az "elkesere
dett dilettáns-írónő”).

Mi is volt ez az elutasítás? Hisz nemcsak 
Gyulai, de a kor irodalmárainak nagyrésze 
szerette volna kitudni a (nagyobbrészt divat
lapokban) közölt nőket az irodalom színpa
dáról, s bár ő fogalmazott mind közül leg
élesebben, nézeteit sokan osztották. Elvi — 
néha vonalas — helytelenítéseit azzal zárja, 
hogy írását nem a helyzetelemzés diktálta, 
hanem a megelőzés, Gyulai szentendája: 
"Az írótollat forgató nőinknek előbb még 
írónőkké kellene válniok, hogy megérdemel
jék a kritikát... nem igen lehet őket félteni 
sem a sivár becsvágytól, sem a professzioná
lis író erős küzdelmeitől és mély gondjaitól... 
a magyar írónők csak dilettánsok és ez ezer 
szerencse." Valóban: bár szép számmal kép
viseltetik magukat a divatlapok hasábjain, s 
1962-ben a Hon nőirodalmi összeállítása, a 
Nemzeti Hárfa 27 költőnő verseiből válogat, s 
akadnak köztük eredeti hangúak — vissza

menőleg Berzsenyi ifjú rokonáig, a Malvina 
néven írogató Dukai Takách Juditig (akit 
Horváth Elek csak "a magyar Sapphó"-ként 
emleget, s aki valóban biztos kézzel bánt a 
görög strófákkal; románcait, dalait, "népies"- 
személyes hangját olyan irodalmi nagysá
gok dicsérték, mint Döbrentei, Kiss János, 
Pálóczi Horváth, Gessewffy József gróf — 
jellemző viszont, hogy a Dunántúl költői 
tisztdetére rendezett keszthelyi Helikon-ün
nepségeken az ő irodalmi díja mint "gom
bostűpénz" szerepdt); és vannak olyanok is, 
mint a tragikus sorsú, 25 évesen öngyilkos 
lett s pályatársnői közül talán legtöbbre mél
tatott Ferenczy Teréz — sorsuk ellen lázadó, 
a költői személyiség szabadságát követelő s 
arra műveltségük révén igényt is tartó író
nők (Vajda János így írt Ferenczy Terézről: 
"Ha kedvezőbb életkörülményei vannak, 
úgy bdőle a magyar költészet egyik legkitű
nőbb csillaga lett volna") A nagy többség 
viszont inkább írogató, mint író, s inkább 
nőkhöz szóló nő, mint helyét az irodalmi 
pantheonban kiérdemelt személyiség. S Fáb
ri Anna nem egy újrafelfedezettjének életpá
lyájáról olvasva úgy érezzük: pusztán  
szodológiai jelenségek, mint a dilettantiz
musát "szent cél javára" (^jótékonysági cé
lokra) szánó Tamóczy Malvina, aki honle- 
ányi elkötelezettségében (’Mert nem ügyel
tem én /  Arra, miként írok, /  Csak — hogy 
mit írok én") nyilvánvalóan hozzá nem illő, 
helyenként egyenesen nevetséges hazafias 
szólamokra, "agitádóra" ragadtatja magát: 

"Miként a francia pezsgő 
Ellöki dugaszát,
Úgy vesse lela magyar is 
Nyakából a rabigát!"

Vagy, mint Arany is kifogásolta, bordalo
kat ír...

Érdekesebb, eredetibb alakjai a kornak a 
századközép első jelentős irodalmi szalonja
inak házigazdái: a Wohl nővérek, az első 
"kékharisnyák" (az idősebb, Janka, egyben 
az dső nő irodalmunkban, akinek az írás 
szakma volt és kenyérkereset is). Janka (aki 
15 éves korában jelentette meg első, világ- 
irodalmi és hazai költők műveinek vissz
hangjaitól hangos kötetét, mint jelenség 
"figyelemre mdtó", első kimondottan urbá
nus költőnk, aki Aranytól Eötvösön át Liszt 
Ferendg a kor minden hírességét ismeri és 
mindenkihez címez egy-egy verset, mi több: 
Aranyt indirekt "szerelmi vallomásokkal" 
ostromolja — "Oh, kösd le sorsom! Bárcsak 
egy időre. /  Hacsak akarsz, oh hidd! lehet, 
szabad!..." —; szinte túlképzettnek látszik 
pályatársnőihez s nemegy pályatársához vi
szonyítva; maga is megjegyzi tréfásan, hogy 
"zu gelehrt vagyok"). A  másik testvér a később 
induló, Jankával közösen lapot szerkesztő 
Stefánia. Kettejük közül őt tartották a na
gyobb tehetségnek: tizenkétévesen kezdte 
írni virágregéit — Janka szerint ezek "tele 
vannak egyrészt gyermeknél bámulatos böl
cselettel, de amellett a természet oly üde,

élethű, szinte kápráztatóan fényes tükrözé
sével is, hogy bennünket, akik tudtuk, hogy 
a város szűk falai között nevelkedett..., ön
kéntelenül azon feltevésre juttatnak, hogy 
írójuk régi emlékeket vet papírra..." Szalon
jukat olyan emberek látogatták, mint Zichy 
Géza, Győry Vilmos, Rosty Pál, Greguss 
Ágost — valóságos irodalmi "premierek" 
zajlottak itt, azonkívül Pesten náluk lehetett 
a legjobb zenét hallani — minden pesti tar
tózkodása alkalmával vendégük volt Liszt a 
tanítványaival. A két nő (egyikük sem ment 
férjhez) írt életvezetési tanácsadót, Janka kö
tetet írt a kerékpározásról, több nyelvből for
dított — angol, német, francia regényeket, 
többek közt a Copperfield Dávidot, s az első 
nő volt, akit az MTA fordítással bízott meg. 
Stefánia saját műveit fordította angolra — a 
Good Word folyóiratban jelentek meg regéi 
a '60-as években, később a párizsi Revue 
Intemationale-nak is munkatársa lett. Mind
ez nem mentette meg regényeit— a főművé- 
nek titulált — Aranyfüst-öt Péterfy Jenő 
megsemmisítő kritikájától (1887): "Benne az 
írás mintegy magasabbrendű harisnyakö
téssé válik, csakhogy a serényen mozgó tűk 
pengése helyett toll sercegése hallatszik... S 
a regény hatása alatt komikus kétségbeesé
sünkben már-már áldásosnak tartjuk az em
beriségre a harisnyakötést, mint gyermeteg 
regények írását"

Az ő szalonjukon kívül szó esik a kor 
legnépszerűbb (Jókai után legtöbbet olva
sott, s indulásakor általa támogatott) írónője, 
Beniczkyné Bajza Lenke (Bajza József le
ánya) szalonjáról. Őt, a festői papírfigurák
kal teli ötven lányregény íróját a kritika — 
Bajzának szóló kegyeletből, ill. rokonságára 
való tekintettel — nem bántotta (első verses
kötetének megjelnése 1858-ban Jókainak 
szolgáltatott alkalmat arra, hogy cikksoroza
tában Gyulaival szembehelyezkedve állást 
foglaljon az írónők publikálási joga mellett), 
s bár Fábri Anna is elismeri, hogy "neki jutott 
a legkevesebb művészi hajlam s a legbusá- 
sabb jövedelem", egy dolgot nem lehet elvi
tatni tőle: az olvasási kedv egyik úttörője volt 
Magyarországon s még 1905-ben is annak 
tartotta az Új Idők rovatírója.

Szinte hihetetlen, mennyi szállal kapcso
lódtak a külföldhöz a századközép-század
vég művelt, írogató magyar arisztokrata 
hölgyei. Néhányuk házassága miatt kény
szerült emigrációba, mint Jósika Júlia, aki 
regényíró férjével Brüsszelbe menekült 
(1849), s csipkekereskedés mellett (ezzel biz
tosította ui. megélhetésüket) ő fordította né
m etre Jósika m űveit (Jósika írja róla: 
"bámulatos gyorsasággal a legeslegjobo mű
fordítóvá fejlődött, akit csak ismerek."), de 
"Júlia" néven a pesti lapokban megjelentetett 
tárcáit (a Nóvilágnak főmunkatársa volt!), 
"iránycikkei" a női hivatásról, ismeretterjesz
tő dolgozatai még a Gyulai Pál elismerését is 
kivívták. A másik nagy emigráns írónő, De 
Gerando Teleki Emma tekintélyes családfá
val dicsekedhet: anyja Brunszvik Carolina 
grófnő, az e lső  m agyar óvod aalap ító  
Brunszvik Teréz húga; nővére, Teleki Blanka 
a főúri lányok első magyar nyelvű intézeté
nek igazgatónője; ő maga 1838-ban ment 
férjhez Párizsban August de Gerando fran
cia íróhoz (házasságuk volt az elindítója de 
Gerando magyar tárgyú érdeklődésének — 
öt év alatt öt magyar tárgyú könyvet közölt, 
többek közt egy kétkötetes, Erdélyről és né-

» » » » » »
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peiről szóló munkát; Teleki Emma fordította 
le a Politikai küzdelem Magyarhonban c. köny
vét, s később, párizsi emigrációjuk alatt éve
kig anyagot gyűjtött az ism ert francia 
történész, Jules Michelet által írandó Ma
gyarország történetéhez. 1850-ben telepedet 
le Párizsban — már mint özvegy —, szalon
jának nemcsak az emigráns és Párizsba láto
gató magyarok, de Dumas és Michelet is 
gyakori vendégei voltak. Emlékezetessé 
mégis gyermekei, Antonia és Attila (s más 
emigránsok gyermekei) számára írt többkö
tetes tankönyvei teszik nevét: az Antonia és 
Attila könyve (mely végül sorozattá bővült, 
mikor a két "címzett" már kinőtt a gyermek
korból) sajátos, komplex tankönyvek, me
lyek rendeltetése "távol hazájuktól igaz 
magyarokká" nevelni a "kis száműzötteket”; 
de a ma- gyár történelmen kívül haladó, eu
rópai színvonalú összeállítások ezek a köte
tek — természettudomány, humaniórák, sőt 
a test- nevelés sem kerüli el figyelmét írójuk
nak; a szép magyar nyelvhasználatra össz
pontosít, a M agyarországon leginkább  
követett német-angol minták helyett a fran
cia-olasz kultúrát szeretné elsajátíttatni. Leg- 
érdeke- sebbek talán mégis a kis könyvekben 
közölt, "jellemépítő" életrajzok — a családi 
pantheonból Teleki Blanka és Teleki László, 
de egy Rabelais-életrajzot is belefoglal, me
lyet sűrűn megtűzdel Gargantua-idézetek- 
kel — ez volt töredékeiben az első magyar 
Gargantua-fordítás!

Mrs. Ginever aláírással küldte 1902-től az 
egy évvel korább angliai-skóciai előadóútra 
indult tanítókisasszony Győry Ilona tudósí
tásait, cikkeit Londonból az Új Idők-nek (a 
lap számos útirajzírónő, fényképész munka
társat foglalkoztatott, talán leghíresebbé vált 
közülük a későbbi Bölöni Györgyné Itóka), 
aki 1914-ben adta ki önálló könyvvé dolgo
zott dkkeit-útirajzait Angolok címmel, mely 
főleg az értelmiségi nő nézőpontjával hozott 
újat a hazai olvasóközönségnek — mint Gi
never londoni egyetemi tanár felesége s mint 
Ruskinnak, "a szépség prófétájának" tanítvá
nya egyaránt tájékozottan mozgott második 
hazája szellemi irányzatai közt. Egyszer
smind — a Ruskin által prófétáit (s majd a 
M odem Style, az angol szecesszió által át
vett) "vissza a kézművességhez'-program- 
hoz csatlakozva sokat tett a magyar nép
m ű vészet értékeinek népszerűsítéséért. 
Azért a magyar népművészetért, mely akkor 
már Angliában sem volt ismeretlen, hála az 
erdélyi "nagyasszony", Gyarmathy Zsigáné 
Hóry Etelka kalotaszegi működésének, aki 
házról házra járva leltározta a varrottasmotí- 
vumokat, leírta őket — s nemcsak a nemzet
közi éreklődést keltette fel-használta ki (a 
párizsi világkiállítástól kezdődik a kalota
szegi varrottas diadalútja Angliáig — Dorian 
Gray életművész szobáit az exotikus keleti 
textilek mellett kalotaszegi varrottasok is dí
szítik!), de otthon is újjáélesztette szervező- 
munkájával az elsorvadt háziipart.

A századfordulóval viszont a műkedve
lők kora leáldozik (a Hétben publikáló Szalay 
Fruzina személyes, a parnasszisták felé von
zódó líráját tartja Fábri Anna az utolsó nagy 
műkedvelő író-női munkának, de ez a színes 
hangulatköltészet — Szalay Fruzina, Kiss Jó
zsef szerint "a Magyar Parnasszus legéde- 
sebbszavú csalogánya" Suiiy-Prudhomme és 
Leconte de Lisle verseit magyarította) — 
mennyire más, mint az őt fél, vagy akár csak

negyedszázaddal megelőző írónők "műked
velése"!

S hogy nem Czóbel Minka költőnő lett 
végül az, aki megtörte a jeget a női irodalom 
egyenrangúként való elismerése és kanoni
zálása felé —, hogy nem vele kapcsolatban 
mondták ki a "nagy író és nagy ember" sza
vakat (ez majd csak Kaffka Margit sírja fölött 
hangzik el), hogy nem lett egyenlővé az 
egyenlők közt, abban valószínűleg óriási ré
sze van vidéki visszahúzódásának. Pedig a 
századforduló irodalmának e — le merem 
írni: legautentikusabb alakja nem volt sem
milyen értelemben vidéki, vidékies; saját vá
lasztása tette, hogy Ritoók Emma vagy a 
Bergson-tanítvány Dienes Valéria módjára 
nem vált közvetítővé-alapítóvá; minden 
adottsága meglett volna hozzá (korának alig 
volt műveltebb asszonya, de akár férfi iro
dalmára is, mint a tizenéves korától angolul, 
franciául, németül verselő, festegető, remek 
zenész Czóbel Minka, aki nyírségi végleges 
letelepedése előtt végigjárta Európát, hallga
tó volt a Sorbonne-on— a buddhizmusról és 
lélekvándorlásról írt értekezését Párizsban 
adták ki franciául —> lefordította németre Az 
ember tragédiáját), s versei mind filozofikus 
tartalom, mind kifinomult— sok távol-keleti 
vonásról árulkodó — formakultúrája tekin
tetében maguk mögött hagyják a századvég 
magyar irodalmi termését. 1889-ben jelent 
meg első kötete (Nyírfalombok), s hangula- 
ti-formai-tematikus sokszínűségén túl (ská
lája a népiestől a legkifinomultabb han- 
gúlatlíráig terjed) valószínűleg a magyar 
költészetben ő a szecesszió legigazibb képvi
selője —kötetcímei is (Opálok; Pókhálók — 
elb.) erről árulkodnak. H ogy olvasták, 
bizonyíték rá hatása a századelő lírikusaira; 
hogy az irodalomtörténet nagyon hamar 
megfeledkezett róla, arra nem kell bizo
nyíték (talán Várkonyi az egyetlen, aki fél 
oldalban megemlékezik róla). A Donna Juana 
írója megérdemelné az újrafelfedezést (a Ma
gyar Napló nemrégi számában szó volt újra
kiadásáról; íróink közül Babits és Weöres 
méltatták) — sorait olvasva csak sajnálni le
het, hogy olyan messze esett az irodalom 
nyüvánosságától (barátságain s a festő Med- 
nyánszkyval való szoros kapcsolatán kívül 
szinte teljesen elszigetelte magát a zajlástól), 
s hogy szimbolizmus, és szürrealizmus felé 
mutató képei nem játszhattak nagyobb sze
repet a modem magyar líra megszületésé
ben.

Csak egyik méltatlanul elfeledett nőalak
ja ő a századnak, melyet Fábri Anna könyve 
felölel, pályája, sorsa érdekességben talán el 
is marad néhány kortárs sorstámőjéé mö
gött. A vállalkozás minden dicséretet megér
demel, nemcsak ezeknek a nőalakoknak a 
felidézéséért, de azért is, amire az ő sorsu
kon, történetükön keresztül rávilágít: az iro
dalmi nyilvánosság mellékvágányára (mert az 
ő helyük valahol mindig a főirány mellett 
van), szebben fogalmazva búvópatakára, a 
Családi Kör-szerű lapok, tárcák-kritikák- 
könyvek kaleidoszkópján át egy formálódó 
másság-tudatra, mely előbb utánozva vagy 
(mint Gyulai óvott) egy fennálló felfogás, 
világrend ellen lázadva, majd egyre termé
szetesebben fellépve, végül egyenlőként kér 
szót a nyomtatott betű időközben megnyílt 
porondján.

Fábri Anna: "A szép tilto tt táj felé". A ma
gyar írónők története két századforduló között 
(1795—1905) Kortárs Kiadó, 1996.

BOD A EDIT
Kalifa
1.
A Kalifa felhágott a tengerparti sziklára. 
Átnézett a zöldmoszatok szemén. 
Mögötte tele tálak, tele ház.
Tele szív és tele ágy.
Keze üres, az utak mindig elkerülték.

2 .
Úgy hiányzott, mint faragásnak a kő, 
fénynek az árnyék,
a hajnallal meglépő hazugság, a kézfogás.

De a Kalifa és Hamupipőke nem 
egy mesébe tartozik.

Karácsony
Fejszéből és csendből lett a hajsza. 
Az öröm hangjai _ Béke veletek! _ 
elapadtak, mint az anyatej.
Bölcsőre nincs fa. Keresztre sem jut. 
Csak rohanni a fejszeél munkáján... 
Nincsen már fa mire megfeszíteni.

Kudarc
Lánc függ a nyakadon, nyakadon,
Szép szíveden erős kő, durva kő.
Hályog függ a szemeden, szemeden,
Szép szíveden penészvirág.
Sárga lé csorog fogadra, ajkadra,
Nyelved béna malomkerék.
Agyad szikrázó lándzsatömeg.
Mégsem tőled félek.

A rémület úz hozzád, a félelem magamtól; 
Azért, hogy két karodba boruljak,
Két karodban meghajoljak.
De béna marad gerincem,
Lábszárcsontom roncshalmaz,
Mert érzem, hogy saját karommal hordozlak. 
Magasra emellek, de nem érlek el soha.

*

*  *

Hókaparóval csinálod a rendet, 
elhordasz belőlem minden szemetet, 
kék anyaggal fested fel az eget, 
magányom nem hagyod elrejtve.

Hangaszálat téptem sötét szemednek, 
kiléptek onnan az aligátorok, 
kiált a torkom, százezer torok:
El innen hóval, éggel! Én megöltelek.

*

# *

Tehetetlenségi erő munkál a tagokban. 
Azt modják: a játék segít. De ez csak 
tudatosságnak álcázott borzalom. 
Nyomorúságod felfedezik.
A cafrangok megmaradnak.
Játszol _ azt hiszik, minden rendben van. 
(Pincében. Lent. Egyedül.)
Modem katakombában te vagy a penész.

Azt hiszik: minden rendben ■van.
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SZŐCS ISTVÁN

A romantika vége s hossza
Az igazi regényben mindég 

versek vannak feloldva, mondta 
egyszer valaki, igazi regény alatt 
p ed ig  éppenséggel a regényes, 
azaz igazán romantikus regénye
ket értette. (Az igazán romantikus 
különbözik az egyszerűen ro
mantikustól, mert ez az utóbbi 
irodalomtörténeti és műfajelmé
leti jelenség, az előző pedig lelkű
iét kérdése.)

E versek alatt nem olyanokat 
kell érteni, amelyek réges-régi re
gényekben betétként — esetleg 
elő- vagy utóhangként — szere
pelnek, mint a színdarabokban 
dalok és táncszámok. Ezek a ver
sek nem közölnek semmi konk
rétum ot, csak úgy állandóan  
szólnak valahonnét, a szöveg  
mögötti tájakról, szélhozta zene
foszlányonként, mint a hegyen 
túli faluból szálló harangszó.

Vannak verses regények is, per
sze, ezekben azonban a harang- 
szó közeli és állandó, és ez már 
eléggé fárasztó lehet. Azonban 
mindezektől teljesen különböz
nek a vers-regények. Am elyek  
összesűrítik a szétoldott állapotú 
lírát, s balladák, helyzetdalok 
vagy egyszerűen nótaszövegek 
egymás mellé helyezésével, eset
leg itt-ott, mint a színdarabok
ban, némi szerzői helyzetmagya
rázatokkal mondják el a regényt.

Zempléni Árpád század eleji 
közepes költő és lángeszű műfor
dító, utóromantikusok által utolsó 
romantikusnak elmondva, írt pár 
évvel az első világháború előtt 
egy  "igazán" romantikus versre
gényt, úgy is mondhatnám, egy 
igazán regényes versfüzért, Didó 
címen. Didó pestbudai vendég- 
lősné, egy természetesen faragat
lan, idős és gazdag korcsmáros 
titokzatos neje, Aeneas pedig  
utazó, de ezt nem úgy kell érteni, 
hogy vigéc, kereskedelmi ügy
nök, hanem hogy lételve a hely- 
változtatás, s amikor éppen egy 
helyben időzik, azt feltűnő ideig
lenességgel műveli.

A költő így mutatja be a két 
hőst:

Festő volt ez a modem Éneász, 
meg czigány —  mint szokás. 
Korcsmdrosné volt a szívbóditó 
A gyönyörű Didó 
Éneász föstött és verselgetett, 
Didó csak szeretett.
Bohém az asszony, bohém 

a legény
..Jtt a czigány-regény. 
Természetesen, a "czigány" 

szó jelentése itt is bohém, franciá
ból visszafordítva. (A Bohémia 
elnevezés egy ősi kelta néptől 
ered, ők adták e nevet Csehor
szág területének, s mivel úgy két
száz éve Csehországból — még 
nagyobb méretű, mint a mostani

Kanada-felé tartó — cigány ki
vándorlás iránya Franciaország 
volt, ott egyszerűen cseheknek 
nevezvén magukat, mivel a cigá
nyokat Frankhonból a XVI. szá
zadban k itiltották , gondtalan 
életformájuk teremtette meg a bo
hém szót, melyet aztán Murger 
regénye terjesztett el a múlt szá
zad közepén világszerte.)

D idóról m ég m egtudunk  
nyomasztó előzményeket, mivel 
Éneász szenvedélyesen kutatja 
múltját, előbb azonban úgy hó
dítja meg, hogy mások szerelmi 
kalandjairól ír verseket s azokat 
vele "feldolgozza"; — a hódítás 
kulturális eszköztárával él, ez is 
nagyon avatag szokás! — a férj
hez hű maradni akaró Korcsmá- 
rosné szerelm i beleegyezését 
valósággal kizsarolja, rejtélyes 
csónakázások, titkos találkák kö
vetkeznek, s az előtörténetről ki
derül, hogy egyszerre gyalázatos 
és magasztos: Didó kamaszlány 
korában csúnya félreértések és 
helyzetek miatt utcalánnyá válik, 
a kétségbeesett apa ugyancsak 
félreértés rabjaként bottal és át
kokkal űzi ki az éjszakába egy 
kocsmából, ahol véletlenül ráta
lált,... ám a keserűségtől megfe
ketedett szívű apa meghalván, 
Didó felkeresi kis árva húgait- 
öccseit, magukhoz veszi, felesége 
lesz a rút korcsmárosnak, hogy a 
kis árvákat nevelhesse.

Természetesen óriási válság 
— "jaj a nőnek, kit nem csodálha
tunk"—, Éneász csalódás és ámu
lat k özött in gad ozik , lelk i 
viharok, végül a Kárthágó nevű 
vendéglő és bohémtanya is elköl
tözik, kifejezvén világok elmúlá
sát, és szegény Didó is meghal, 
pontosan nem is tudjuk, hogyan, 
de feltehetőleg bánatában, a sok 
stressz hatása alatt.

A  szenvedő Éneász folytatja 
útját, Franciaországból, mint ön
kéntes, a madagaszkári háború
ba kerül, annak befejeztével talán 
a zulukaffer viszályba, ott hal 
meg, vagy valahol Amerikában? 
Azt már senki sem tudja a volt 
bohémcimborák közül; mint iga
zi rom antikus hős, nagyon  
messziről, a Semmi partjáról ér
kezik, hogy hosszas kalandozás

után felszívódjék a Semmibe.
A költő azonban szereti olva

sóit és természetesen alakjait is és 
oly módon gondoskodik róluk, 
hogy van egy mellékköltő is a 
regényben, a Kárthágó törzsven
dégei között, Veréb Zoltán kikiál
tó, pezsgöbor szaktanár, Beru- 
gundban elöljáró, aki egyben rezo- 
nőrködik és famuluskodik is, és 
beszám ol a hézagokról, mint 
Walter Faustus oldalán. Olyan
szerű verseket ír, mint néhai jó 
Lisznyai Kálmán; íme egy mutat
vány a Kárthágó emlékkönyvé
ből (Mikor lesz megint eldugott 
kiskocsmáknak, bohémkávéhá- 
zaknak, meghitt cukrászdáknak 
emlékkönyve? Pedig be szeret
nék ezt a titkos szolgálatok! S mi
lyen szakmai dilettantizmusra 
vallott, hogy annak idején min
dent megtettek e törzskávéházak 
törzsközönségének szétriasztá- 
sára; s így ahányan, annyifele 
kellett szaladgálniok!)

SZÓ
NETT

Szél
Kél
Port
Hord

Mord
Fél
Bort
Kér

Por
Bor
Jó

Mór
Jól
Ró

Megfejtése:
"Szomjas betyár bemegy

a csárdába
Bort iszik ott Móricznál,

róvásra "
A versek és versikék és élcek 

és bemondások — hisz vannak 
még jellegzetes romantikus, bo
hém törzsvendégek (a Kárthágó- 
ban), például a nagy vadász, 
kinek holta híre kél, elparentál- 
ják, majd újból megjelenik — 
egyenként, külön-külön talán je
lentéktelenek, kisszerűek is, de 
együtt; csodálatosan réveteg, 
mégsem dekadens hangulatot

keltenek, mert Szabó Lőrinccel 
szólva örök vizek örök hajósai köt
nek ki partjain, majd szállanak 
újra tengerre benne. (Milyen sab
lonos giccs lenne manapság, ha a 
kis árvákat nevelő, a testét előbb 
az utcán, aztán a társaságban ér
tékesítő szépséges nővérke törté
netét egy mai m űvész-film en  
dolgoznák fel!)

Ez az elvont regényszerűség, 
illetve tömény regényesség-kivo- 
nat nem  v é le t len ü l sikerü lt 
Zempléninek; szándékosan ke
rül minden tendenciát, vagy sú
lyosnak szánt hozzászólást a 
világ dolgaihoz:

Mert amióta világ e világ,
Az irányzatos író bajba

jutott mind: 
Vagy unalom, vagy bot lön 

a bére.
A  romantika elengedhetetlen 

kelléke, hogy szenvedély és iró
nia egym ás m ellett haladjon, 
mert külön-külön az egyikből 
dagály, a másikból elménckedés 
kerekedik csak ki.

Száz év sem telt el egészen 
Pálóczy Horvát Ádámtól és Ara- 
nyosrákosi Székely Sándortól 
Zempléni Árpádig, s maga a ma
gyar romantika is szépen ívelő 
igazi regényként megszületett, 
majd kihunyt ezalatt. Érdekes, 
hogy a kezdet előtti s majd a vég  
utáni állapot hogy hasonlít, kü
lön jelentkezik a szenvedelem és 
külön az elménckedés. Egyrészt: 

Jolánka nincs itt! alkony érkezik 
E mély vadonnak keblében

egymagám,
A szél üvölt a barna Jelleg 
Mennydörög a hegyeken

keresztül,
s míg az ember észre sem ve

szi, hogy hangképzavar támadt 
benne ezt kérdezvén — Honnan 
jön e lágy hangozat —, máris fel
harsan a kerten túlról: a "Zöld Fár- 
sáng vagy is leges leg szebb Leány 
Vásár" a

"Szép leányok farsangja,
Szép Legények mátkája, 
doromboltál tarka-barkán 
Sohonnába fársáng farkán 
itzin pitzin izéjéknd 
uszli muszli Senkiéknél...
Soha Napján happ-happ-happ-, 
1817 esztendőben."
S az elriasztott lágy hangozat 

máris duhaj dudullárévá válto
zik. S az olvasó elmélkedik, e 
hangos csapszékből induljon-e 
szépséges Didó rejtélyes törté
nete, vagy egy ilyen duhajkodó 
alvilágban verjék agyon elbujdo
sott Eneászt; mindenesetre jó 
megfogadni az öreg elő- roman
tikusok intelmét: Senki sem ünne
pelheti születésnapját hasznosab
ban, mint a halálról gondolkodva —; 
megfordítva, a halálra sem lehet 
szebben készülni, mint a Kezdet 
zenéjére táncolni:

Hájjá Rósa tuba rósa, 
csak azért is piros rósa "
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Dáné Tibor 75 éves
A két világháború közt induló egyik "ahogy lehet" nemzedékhez tartozik, akiket 

a II. világháború már katonaruhába bújtatva megtáncoltat, de még a régi világok 
egyik lélegzetvételének pillanatában nyerik a kiképzésük. Szociáldemokrata opció
inak is szerep jut abban, hogy a frissen indult Bolyai Egyetem tanári karából 48 után 
eltanácsolják, ahogy jelképes az is, hogy Erdélynek egyik kis világvége-jelkép 
falvában, Szucságon tanít. A háború utáni egyik első történelmi regény, a Dáné Tibor 
históriai mezbe bújtatott morál-sdfi története ál-kritikai vihart kavarva a korszak 
szocreál közegében, elbukik, ám egy évtizednyi különbséggel az ő nevéhez fűződik 
a magyar ifjúsági irodalomnak Havas Zsigmond acélemberéhez mérhető olvasmá
nyos regénye: A Tau Ceti hívójele, melynek idejében már nem a fotocella, hanem az 
űrkutatás a sláger-téma. Egyszerre bravúros, olvasmányos és költői ez a kísérlet az 
új nagy témavilág birtokbavételére. Tudománytörténeti kalandozásai is mindig 
olvasmányosak és élvezetesek. Sikert, alkotókedvet, egészséget kívánunk. (J.A.)

DÁNÉ TIBOR

A Iá végű pentaton
Mikor a "Műhely-csarnokba" értek, olyan 

világosság fogadta őket, mint valami operálóte
remben. Csak az aljazat közepére bukott sziklát 
karimázta egy ujjnyi fekete árnyék, s fenn a 
terem magassága veszett el valami mélyen, ké
ken derengő semmiben, mert a hatalmas bar
langi termet neonhoz hasonló fehér fény 
borította, csak a Gyálffy folyosójáról vetült be 
némi vöröses-narancsos fény, és szemből, a "Kő
asztalhoz" vezető járatból egy ibolyás sáv. 
Mindez különös, gőzölgő, párálló légkörben re
megett, mert a Gyálffy folyosójával szembeni 
fal úgy párolgott, mintha sósavval öntöznék a 
mészkősziklát.

A fantasztikus vegyfolyamatot kísérő párák 
mögül hófehér, sima felület bontakozott ki. 
Akárha fehér márvány volna, de nyilván nem 
lehetett az, hiszen akkor éppen úgy elbomlik, 
mint a mészkőburkolat, amely eddig olyan jól 
védte és rejtette. Inkább valószínűnek tűnt, 
hogy az egész falat beborító tábla is ugyanolyan 
anyagból készült, mint a világító testek, s most 
a "géptücsök" bekapcsolt energiáinak hatására 
fejtette ki a különös bontó hatást.

Mindezek a gondolatok ott cikáztak a föld
begyökerezett lábú társaság fejében, de torku
kon akadt a szó, s a megfejthetetlen  
miraculumot még egyetlen közbekiáltás sem 
zavarta.

Mikor aztán letisztult a világ körülöttük, s 
az elbomlott sziklák páráját elnyelte a kékesen 
feketéllő magasság, egy billentyűkkel, gombok
kal teletűzdelt kapcsolótábla állt előttük. Koncz 
ünnepélyesen megszólalt:

— Menjünk közelebb, barátaim, mert hogy 
ezt nekünk készítették ide, az kézenfekvő. Ve
szély tehát nem fenyeget.

A hófehér kapcsolótábla felett bársonyos fe
kete sávon a csillagos ég egyenlítő körüli térké
pe ragyogott. Itt, ezen a csillagos térképen a 
bekarikázott Tau Cetiből egy halványpiros 
üvegcső vezetett a kapcsolótábla egyik fekete 
gombja felé, s a két másik vonal a csillagtérkép 
másik irányába, közülük egyik az Epszilon Eri- 
danihoz.

- Evidens! - kiáltott közbe Kövess. — Ezt a 
gombot meg kell nyomni. A többit majd meg
látjuk azután — s amint szólt, cselekedett is.

Abban a pillanatban a kapcsolótábla műsze
rei kigyúltak, s az üvegcsőben a fekete gombtól 
a Tau Ceti felé vérvörös folyadék indult felfelé. 
Egy-két perc múlva el is érte a Tau Cetit jelző 
narancsszínű pontot.

Valahol egy rejtett hangszóró sustorogni 
kezdett, s az egyik kapcsolókar fémes kattanás
sal kipattant. Olyan volt, mint egy távirodái 
morzekészülék billentyűje.

Kövess megpróbálta benyomni, de a billen
tyű ellenállott Viszont, mintha egy távoli orgo

na lá-sípja szólalt volna meg, utána a felette levő 
do-mi-re-szó... Öt tiszta búgó hang. Azonos 
hosszúsággal, azonos szünettel, azonos hang- 
színnel, majd ismét elölről: lá-do-mi-re-szó... 
Ötször egymás után.

A hét ember elképedve nézett egymásra, de 
leghamarabb Koncz professzor tért magához:

— Uraim! — és ünnepélyes fény derült az 
arcán: _ Ha nem tévedek, felvettük a kapcsola
tot a világmindenséggel. Amit az imént hallot
tak: a Tau Ceti hívójele. Tíz-tizenegy év után ott 
is meghallják, s ha azonnal válaszolnak, hu- 
szonegy-huszonkét év múlva felvehetjük az el
ső telegramot, amelyet egy más naprendszer 
emberei adtak fel a mi címünkre. Egyébként, ha 
nem tévedek, most már a billentyű is engedni 
fog. Próbálja csak meg, mérnök úr!

Kövess a billentyűre illesztette a mutatóuj
ját, s az könnyedén engedett. Ismét megszólalt 
a szép tiszta zengésű Iá hang. De csak az az egy, 
és csak addig, amíg Kövess lenyomva tartotta a 
billentyűt.

— Próbáljuk meg még egyszer a gombot — 
javasolta Brandt, s Koncz helybenhagyólag bó
lintott. Ismét felbúgott a különös skála: lá-do- 
mi-re-szó... Ötször egymás után.

Szőlősi szerényen, inkább csak magának 
megjegyezte:

— Ez egy Iá végű pentaton...
De Koncz meghallotta:
— Tessék? Hogy mondja, fiam?
— Ez a Iá végű pentaton skála, professzor úr 

— felelte Szőlősi határozottan. — Még hatodik
ban tanultunk róla.

— Hm — tűnődött a kis öreg —, vajon ez 
nem azt jelenti, hogy a Tau Ceti emberei a kő- 
korszakbeli népek dallamaiból lesték el? De hát 
azok dalok voltak, és nem skálák! Hát kérem — 
és Koncz professzor derűsen körülnézett —, 
futtassuk meg egy kicsit a fantáziánkat: tegyük 
fel, hogy kőkori őseinknek pentatonikus volt a 
dallamkincse, vagy talán inkább azt mondhat
nánk, hogy a legfejlettebb dallamaik pentatoni- 
kusak voltak. — Egy pillanatra megállott a 
beszédében, tűnődgetett egy kicsit. A többiek 
tiszteletteljesen hallgattak. Majd úgy folytatta, 
mintha vitatkozna valakivel: — Nem, nem! — s 
megrázogatta fejét: — Miért volna túl merész 
feltételezés? Elvégre milyen remek falfestmé
nyeik, szobraik voltak, s a zene éppúgy kellett 
a varázslathoz, mint a kép vagy a szobor. Igen! 
Feltétlenül eljutottak a pentatóniáig! De a Tau 
Ceti emberei is értettek ám a zenéhez, mert a 
dalokból kihámozták a skálát! Nem is volna 
utolsó dolog beülni egy koncertterembe a Tau 
Ceti bolygóján és tizenegynéhány fényévre ex-

ortálni Bachot! Mert az az igazi! Bach! — s a 
icsi gombocska szemek úgy ragyogtak, mint

ha ebben a pillanatban Bachnál sürgősebb prob
léma nem volna a világon.

(Részlet a Tau Ceti hívójele
című regényből)

Benkő Samu 
hetvenéves
Ha em lékezetem  nem  csal, m int

egy harminc évvel ezelőtt, egy interjú 
során, a java alkotókorahoz érkezett 
Benkő Samu azt nyilatkozta, hogy  
írásaival hatni akar. Ez a kijelentés 
rendkívüli m agabiztosság és céltuda
tosság  benyom ását keltette akkor 
bennem  S mert az azóta eltelt három  
év tized n y i idő nagyobb részében  
m unkatársak vo ltu n k , ism ételten  
m eggyőződhettem  arról, hogy régeb
bi észlelésem  megalapozott. Benkő 
Samu biztosan haladt a maga válasz
totta történetkutatói úton, am elynek  
m inden szakaszát figyelm et keltő ta
nulm ányok és könyvek jelképezik.

Már a téma- és tárgyválasztása  
sem m indennapi kutatási koncepció
ra vall: több évtizedes munkássága 
folyamán sorra vette az erdélyi értel
m iség és a magyar m űvelődés kima
gasló alakjait. Foglalkozott például 
Apor Péter, Benkő József, a két Bo
lyai, Bölöni Farkas Sándor, K em ény  
Zsigmond, Széchenyi, Kossuth, az
tán Kós Károly, Szabó T. Attila m un
kásságával, és h ossza sa n  fo ly ta t
hatnánk a sort, de szükségtelen, mert 
az említett nevek eléggé m eggyőznek  
arról, hogy Benkő Samut az alkotó 
értelm iség szerepe és sorsa foglalkoz
tatja. Különös gonddal követi hősei 
sorsában az értelm iségi foglalkozás 
és a hivatásszerű elkötelezettség ösz- 
szefonódását. Ezért adta egyik m űve
lődéstörténeti dolgozatokat tartal
mazó tanulmánykötetének a Sorsformáló 
értelem címet.

A téma- és tárgyválasztás átgon
doltsága, k övetk ezetessége  Benkő 
Samu m unkásságában az érem nek  
csak egyik oldala, mert ennél lénye
gesebb az, hogy m inden témáról és 
tárgyról, am elyet kutatóműhelyében  
vizsgálni kezd, m indig tudott és tud 
újat mondani. És ezzel vitathatatlanul 
hozzájárult művelődéstörténelm ünk  
korszerű szintézisénekelőkészítéséhez.

A hetvened ik  születésnapjához  
érkezett Benkő Samu elégedett lehet, 
mert azon kevesek közé tartozik, kik
nek sikerült előbbre vinni a tudo
mányt. S mert alkotókedve ma is tö
retlen, okkal remélhetjük, hogy tolla 
a ló l m ég  továb b i jelen tős tanu l
mányok és könyvek kerülnek ki. El
várásaink közül nehogy kifelejtsük: 
az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, tu
dom ányos és közéletünknek m ég so
káig szüksége lesz m indennapi pen
zumára.

Isten éltesse sokáig.

EGYED ÁKOS
Kolozsvár, 1998. február 25.
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KISZELY GÁBOR

Szentföldi arab irodalom
Bizony nehéz lenne szólni a 

kortárs, szentföldi, arab iroda
lomról néhány alapvető föld
rajzi, kortörténeti, valam int 
vallási fogalom  tisztázása nél
kül.

Kezdjük a majd' négym illió  
zsid ó  m ellett m integy nyolc- 
százezer fos kisebbséget alkotó 
izraeli arabokkal, akik az 1948- 
ban m egalakult állam határain 
belül élnek, javarészt Felső-Ga- 
lileában, immár majd harminc 
esztendeje az ország egyenran
gú  polgáraiként. A z 1967-ben 
lezajlott Hatnapos háborúban 
Izrael, visszaverve a Szovjet
unió és szövetségesei támogat
ta szom szédos arab országok  
seregeit, elfoglalta egész Jeru
zsá lem et, valam int az addig  
úgyszintén  Jordániához tarto
zó  Alsó-Galileát és Szamariát 
—  a régiót Ciszjordániaként is 
em legetik  v ilágszerte, továbbá 
az ország délnyugati csücské
ben fekvő G ázaövezetet, kites
sékelve onnan az egyiptom i
akat. E területeken, ahol hozzá
vetőlegesen  kétm illió ember él, 
őshonosok, menekültek leszár
m azottai vegyesen  az évtized  
első  felében  kezdem ényezett 
békefolyam at jegyében, az idő
ről időre előtörő terrorizmus 
ellenére is, mára már sikerült 
kialakítani a palesztin autonó
m iához szükséges előfeltétele
ket. Jogállamiságról azonban, 
tekintve az izraeli csapatok je
lenlétét s az alkotm ányozáshoz 
elengedhetetlen belső struktú
rák hiányát, egyelőre azonban  
m ég szó sem  lehet. A már jó 
ideje m űködő közigazgatás a 
zsidó állam  támogatásával egy  
új, átfogó oktatási rendszer ki
dolgozásán fáradozik, amely, s 
ez majd' teljességgel elsikkad a 
térségből szárm azó hírözön- 
ben, legfőbb garanciája a civili
zációs hátrányok felszámolásá
nak, s annak a szellem i kibon
takozásnak, am ely az európai 
m űveltség folyamatos elsajátí
tása nélkül lehetetlen. Tény, az 
oktatás jelenlegi helyzete párját 
ritkítja ö sszev issza sá g á b a n . 
Mást és m ásképpen tanítanak a 
legkiválóbbnak szám ító egy
házi intézm ényekben, az ENSZ 
lé te s íte tte  m en ek ü ltisk o lák 
ban, az izraeli alapítású ele
mikben s gimnáziumokban, s 
végü l a palesztin közigazgatás 
tulajdonában levő institúciók
ban, arról már nem  is szólva, 
hogy a lakosság tetemes része 
vajmi keveset törődik a tankö

telezettséggel. A tevékeny szel
lem i élet kialakulását fenyegeti 
aztán az a veszedelem , amely
ről bárki m eggyőződhet, ha el
látogat a G ázaövezet egy ik  
nyom ornegyedébe van, belőle 
e lé g , ahol is a bádogból és ola
joshordókból összeeszkábált 
vityillók százainak tetején ék
telenkedik a gyakran nem  ke
vesebb mint ötven állomással 
szolgáló m űhold antenna. A 
hollyw oodi álomgyár e vidé
ken is évek óta demoralizálja 
jórészt gyerekekből és serdü
lőkből álló bámulóit a számuk
ra elérh etetlen  jólét va g y  a 
konfliktusok erőszakos m egol
dására bujtó végtelen képsora
ival. Az oktatásügy illetékesei a 
jövendő palesztin területeket 
gyakran em legetik szociálisan 
és spirituálisán egyaránt veszé
lyeztetett régiókként, ahol —  s 
ezt váltig hangsúlyozzák—  saj
nálatosan alacsony, m indössze 
2,5 százalék  a keresztények  
száma. A hangsúly nem  a val
láson, hanem a civilizációs elő
nyön van, amelyet a palesztin 
oktatás és m űvelődéspolitika  
modellként értékel. A Szentföl
dön immár majd 1400 eszten
deje m uzulm án testvéreikkel 
eg y ü tt é lő  k eresztén y ek  —  
többségükben a m ég az első  
századokban m egtérített tör
zsek leszármazottai — , hála a 
múlt század végén elszaporo
dó m issziós iskolák áldásos te
v ék en ységén ek — m indm áig  
az itteni arab értelmiség legerő
sebb vonulatát alkotják. S kö
zülük kerülnek ki a m odem , 
szentföldi, arab irodalom kép
viselői, mint a költő, kritikus és 
esszéista Ibrahim Zsabra, aki
nek korai poézisén m ég érezhe
tő példaképe, Walt W hitman 
hatása. K ésőbb  a p anteista  
m iszticizm us s az emberszere
tő Isten szembeállításában ku
tatja a választ a megváltott e- 
gyén iség  elhagyatottságának  
miértjére (Bezárult körben). A 
transzcendentálison innen, a 
szentföldi valóságot, a pogro
mokat, a földjüktől m egfosz
tott vagy otthonaikat önként 
hátrahagyva menekülő arabok 
tragédiáját, a gyilkos merény
leteket, a m indennapi véron
tást vetíti a Krisztus kereszt- 
halálának értelmére a Genezá- 
reti tó menti Tibériásból szár
m azó Tavfiq Szájegh, aki li
banoni emigrációjában T. S. Eli
ot költeményeit s Franz Kafkát 
fordította arabra. Költészete a

kétely poézisa, amelyben a lét
re adott ironikus válaszát is új
ra és újra elutasítja: hívőként 
nem  mondhat igent az erőszak
ra — , "határ Isten, aki önön ar
culatára terem tett, m aga is 
erőszakos" —, a mások szenve
dését viszont — s mindegy, zsi
dó vagy arab-e az áldozat —, 
nem  szem lélh eti im ádságos  
alázattal. Menekültként ponto
san tudja: soha többé nincs 
visszaút, hisz a hazatérő nem  
találhatja m eg az elhagyottat, s 
örökké vágyak ozn i fog ama 
kép után, amelyet odakint al
kotott s őrzött a hazáról, s a- 
m ely most, hogy visszatért, ott 
marad, idegenben (Is és is).

Kettős, az arab és a héber 
n y elv  kötődésében  alkot az 
u gyan csak  F első -G alileáb ó l 
származó Anton Sammasz. A  
negyvenhét éves költő, a m o
dem  izraeli irodalom egyik leg
kiem elkedőbb alakja, akinek  
munkásságát már több állami 
díjjal is elismerték. Az angol és 
amerikai avantgarde utáni po- 
ézis bűvköréből, valamint Ril
ke és Benn vonzásából kike
rülve találja m eg saját, infem á- 
lis vízióit, erős, szuggesztív lí
rává sűrítő hangját, am elyet 
gyakran óriási energiákkal fog 
vissza, s így a vers többet mond  
annál, mint a szavai. Látomásai 
a m egélt valóságon való elm él
kedés nyomán előtörő indula
tokból és m egnyu gvások ból 
fakadnak, e belső tartalmakat 
vetíti vissza az önmagában je
lentés nélküli tárgyi világra. 
Ebben az értelemben Sammasz 
munkássága objektív költészet, 
akár Nem es N agy Ágnesé (Elé
gia, Kép).

A kortárs szentföld i arab 
próza m indm áig legjelesebb  
képviselője Emil Habibi, soká
ig az Izraeli Kommunista Párt 
k é p v is e lő je  a je r u z sá le m i  
Knesszetben, az elm últ tizenöt 
évben több nyelven, köztük hé
berül is megjelent nagyregé
nyében, az Eltűnésben mutatja 
be —  korántsem pártosan —  
népe és országa tragédiáját. 
H őse, a m uzulmán Szaid cso
dás titkok hordozójaként kel át 
a határokon— létezőkön s kép
zelteken egyaránt. Véget nem  
érő utazása a valós s a valóság
ra kisugárzott létben végül má
sokban fo lytatód ik . H abibi, 
több kötetnyi elbeszélés szer

zője, kiváló ismerője a m odem  
héber nyelvű próza áramlatai
nak; családja keresztény szel
le m is é g e  m e lle t t  rajtuk  
keresztül ugyancsak kötődik a 
nyugateurópai értékekhez.

A szentföldi arab irodalom  
olvasótábora azonban rendkí
vül csekély m ég Izraelben is, 
ahol ped ig hovatovább ötven  
esz ten d eje  n y u g a ti m intára  
megalkotott oktatási rendszer 
működik. V iszont a könyvek  
leh an go lóan  drágák. A nton  
Sammasz verseskötetének árá
ból bízvást fedezhető egy em 
ber napi kenyér(lepény)-, olaj-, 
zöldség- és salátaszükséglete. 
O lvasni vágyó  arab fiatalok  
már rég összeadják a pénzt, 
majd rendre m eg b eszé lik  a 
kézről kézre járó könyvet. Ez 
akár reménysugár is lehetne a 
jövőt illetően. Tény azonban, 
hogy az olyan szám ottevő arab 
kisebbség lakta városokban is, 
mint Akko és Názáret, bizony  
hosszan  kell kérdezősködni, 
am íg nagy keservesen rálelünk 
egy könyvesboltra. A jövendő 
palesztin állam  területén csu
pán Betlehem kivétel, hála az 
itt m űködő arab főiskolának. 
Jerikóban —  jóllehet a parla
ment s a leendő államfő pom 
pás villája már m egépült —  
csupán a ferences atyák iskola- 
k ö n y v tá r á b a n  b u k k a n u n k  
szép irod alom ra . Jeruzsálem  
majd' százötvenezer arab lak
ta, keleti felének összesen két 
k ön yvk eresk ed ése papír- és 
írószerüzlet is egyben. A z első  
sorban tankönyvekre szakoso
dott kiadók moham edán veze
tői —  az e tájon úgyszintén  
dívó sopánkodás —  befejezté
vel rendre rátérnek a "keresz
té n y  m o d ellre" . A k e r e sz 
tényeknek, hallom, a m egfelelő  
iskolázásnak s nevelésnek há
la, száz esztendő alatt sikerült 
m egterem teniük a szentföldi 
arab irodalmat. A  velük azonos 
nyelvű, kultúrájú s történelmű  
m uzulm ánoknak összehason
líthatatlanul rosszabb gazdasá
g i és tá rsa d a lm i h e ly ze tü k  
dacára nincs más választásuk, 
mint az átfogó és hathatós ok
tatási rendszer m egalkotása. 
"Az út hosszabb lesz, hisz az 
iskolából kell hazavinni a lite- 
ratúrát s ehhez nemzedékekre 
lesz szükség. Insallah. —Ha Is
ten is úgy akarja."
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Hogyan készíthetünk varázstükröt?
Carmen estefelé megy el, meg

ígéri, holnap ő is részt vesz a búcsú
ebéden s elhívja Krisztit is és Lenutát 
is, hogy utoljára még a szemük közé 
nézhessek. Végre elolvasom Róbert 
levelét, amely függelékében néhány 
megfontolandó támpontot is felsorol 
az engem továbbra is izgató varázs
tükör elkészítéseinek módozatait 
taglalva.

Ezt egyelőre félreteszem s be
lemerülök egykori barátom terje
delmes s — ha az akkurátusán 
feljegyzett dátumnak hinni lehet 
— pontosan egy hete? keltezett 
levelébe.

Közben fenyegetően borul el 
az ég, villámok cikáznak a nyug
talanul hullámzó, haragvó ten
ger felett.

"...még mindig apámról! Tá
vozása előtt hosszan beszélgetett 
rólam szép indián barátnőmmel.

Ezt ő m ondta el, nem rég, 
szörfözés közben. Néhány mon
data a hullámokba fúlt, de mind
egy. Atyám állítólag megvallotta, 
hogy örökké aggódott, máig ag
gódik értem, mivel túlságosan is 
érzékeny vagyok. Érzékenyebb, 
m int am ennyit m egengedhet 
magának egy bolygó zsidó!...

— És erre ő  mit válaszolt? — 
kérdeztem Joelt, amint éppen egy 
hullám taraján röpültünk egymás 
mellett. De semmi sem tart örökké, 
s amire alábuktunk, ő bevallotta, 
hogy azt felelte, akkor iksz. Újra 
fenn, újra lenn, egy tajtékos hul
lámvölgyben. Libikóka.

H ogyhogy? — kérdeztem , 
miközben szememet csípte a sós 
víz s elveszetten pisloghattam.

Atyád is ezt kérdezte és én 
rögtön meg is magyaráztam: te is 
épp ennyire aggódsz érte s pon
tosan az érzékenysége miatt! Ér
zékeny família lehettek. Úgy 
tűnik, nálatok családi hagyo
mány az aggodalom. Mire édes jó 
atyám úgy válaszolt, hogy cso
dálkozik ezen, de értsem meg, in
dián vagyok, tudhatom, mit je
lent az állandó fenyegetettség, ő  
kelet-közép-európai zsidó, akit 
egész nyomorult életében furton- 
furt megaláztak, vegzáltak, ül
döztek, és ősei földjén, választott 
hazájában is állandóan körülötte 
szimatolnak. Itt megvetett, gya
nús személy, másodrendű állam
polgár, pária. De ezt egy Új Zé- 
landon élő nő nem értheti. Itt 
nagyjából farmokon élnek az em
berek, nagyok a távolságok, tisz
ta a levegő, szabadon szárnyal
hat a szellem...

És erre ő — magyarázta szép 
indián szeretőm, már a parton, 
elkínzottan vigyorogva és haját 
szárítva — megvallotta, hogy a 
félreértések elkerülése végett ő 
Amerikából jött, ahol egy indián

nak elég nehéz élni. Nem mintha 
üldöznék, ó nem, gyönyörű re
zervátumokat építettek nekik, 
mint a grizzliknek és a szarva
soknak. Nem üldözik, de ha 
megfordul egy népesebb helyen, 
azonnal érezheti a megvetést. 
Nem vegzálják, nem, de azért ál
landóan érzi, hogy nem tartják 
teljes értékű embernek, úgyhogy 
neki a maga részéről vannak fo
galm ai a pária-létről, hiszen  
Amerikában, a demokrácia hazá
jában is vannak módszerek, ó, 
hogyne lennének, mindig érez
tetni lehet valakivel, hogy sem
mibe veszik, nem tartják teljes 
értékű amerikainak, noha az a 
föld ősei hazája, bármennyire is 
furán hangzik, ő ott őslakó!

Ó, igen, igen, borongott jó 
atyám, de aztán újra rólam kez
dett mesélni, láthatólag alaposan 
beakadhattam neki, szegénynek, 
képtelen volt felfogni az életem, 
nem értette az indítékaimat, azt, 
hogy mit keresek itt, ezen a rejtel
mes szigeten. És ha szép felesé
gem van, mit akarok ettől az 
indián leányzótól?! És az arab üz
letfelemtől? Nem, az öreg nem 
értett semmit. Hát elmesélte Joel- 
nek, aki kerekre tágult szemmel, 
ámultán hallgatta — ha ugyan 
vallom ásának hinni lehet —, 
hogy milyen rosszcsont, szófoga- 
daüan kölök voltam, még a ro
mán pionírszervezetből is ki
rúgtak.

Ebből az alkalomból, nézett 
rám Joel, elmondhatnám neki, 
hogy mi a román pionírszerve
zet, mert ő akkor sem értette...

Kommunista cserkészszövet
s é g — röhögtem.

így, épp ennyire ködösen ma
gyarázta atyád is, húzta el a szá
ját Joel. De ő tudja, hogy a kom
munizmusban nincsenek cserké
szek.

így igaz röhögtem. — Pioní
rok vannak.

Erre érkezett meg a részeg 
Bess s harsányan nevetni kezdett 
ő is. A jó hangulat ragadós. O, 
Joel drágám, puszilta meg az in
dián lányt, tényleg jópofa vagy, 
ha meg tudod nevettetni ezt a 
mélakóros zsidót.

Én elfordultam s elképzeltem 
atyámat, amint értem aggódik, 
miközben én érte aggódom, ó, ir
galom atyja, ne hagyj el. Igen. 
Ahogy te mondanád, nagyfőnök, 
itt bezárul a kör, minden megvan 
még s akár egy gömbben, összeér 
és fel szikráznak az összefüggé
sek.

Joel, aki nem szerette a füvet, 
a szipósokat, de a mókusvizet 
sem (apja és két bátyja is alkoho
lista voít), halaszthatatlan teen
dőire hivatkozva azonnal el

sietett, s én ott maradtam még 
zúgó hajszárítójával s vidám hit
vesem m el, aki egyre E. T. A. 
Hoffmannt emlegette, mostan
ság, nem tudom, írtam-e erről, 
megejtette a német romantika s 
megszerezte Hoffmann néhány 
lemezét is, de én valahogy nem 
tudtam a nagy mesemondó zené
jére ráhangolódni, nekem elég 
volt belőle a Gluck lovag és A 
diótörő és egérkirály, meg Az ör
dög bájitala és Az arany virágcse
rép. Sőt, időnként sok is volt a hős 
diótörő élethalálharca a gálád 
egerek ellen, valahogy nem tu
dott erővel eltölteni, nem tudta 
visszahozni az igazságba vetett s 
régóta elveszített hitemet. Úgy 
éreztem, elvarázsolt arany virág
cserép vagyok én magam is egy 
kihalt házban, és senki sem akar 
belém virágot ültetni, hogy be- 
tölthessem küldetésemet.

Irigyeltem Joelt, mert ő elme
hetett. S miközben Bess haját si
mogattam, kikapcsolva indián 
szeretőm hajszárítóját, egyre a- 
tyám járt a fejemben, az örökös 
aggodalm askodásaival, kény
szer- képzeteivel, képzelgéseivel.

L ehetséges, h ogy valam it 
nem értett volna meg a közös er
délyi történetünkből, amit én fél
reértettem?

De hát, több más mellett, már 
ebben sem vagyok illetékes!...

Nem élek ugyanis ott, vele
tek, s ezért hiába tudom ténysze
rűen az eseményeket, nem értem 
mégsem a maga mélységében és 
teljességében a sorsot, képtelen 
vagyok átélni az e^sz meglepően 
őrjítő és ragályos halálhangula
tát.

Számomra megállt az idő hat
vanháromban, amikor eljöttünk. 
Azóta viszont sok víz lefolyt a 
Dunán.

Még Izraelben, a hatnapos há
borúban, utolsó bevetésemkor, a 
lövészárokban, csúnyán össze
szólalkoztam egy nagyszájú a- 
merikai sráccal. Beleszólt egy 
szemüveges, Pjotr névre hallgató 
lembergi fiú is. Az amerikai, mi
vel nem sokat tudott Erdélyről, 
leszállt rólam és habzó szájjal azt 
kezdte el üvölteni, hogy Ausch
witz nem is létezett, csak a kapzsi 
lengyel disznók találták ki, a kár
pótlás miatt. Pjotr, akinek egész 
családja lágerben halt meg, resz
ketni kezdett dühében, hiszen ő 
valami csoda folytán élte túl az 
egészet, kétéves gyerekként, s 
mindörökre zsigereibe ivódott a 
félelem.

Utána jött a csata, meglőttem 
Ibrahimot, a kötözőhelyre cipel
tem, vizsgálat indult ellenem, 
nem lehetett tudni, megbüntet
nek vagy kitüntetnek, a tisztek

véleménye is eltérő volt, csak két 
nap múlva kerültem vissza a szá
zadhoz, s mélyen meg voltam  
döbbenve, hogy a nagypofájú 
manhattani vagány együtt sak
kozik a szerény galíciai gyerek
kel.

Számomra, döbbenhettem ott 
akkor rá, történetük két napja le
állt, akkor pedig szinte egymás 
torkának estek.

Hát hogyan érthetném meg 
harminc év szünet után a mai Er
délyt? Vagy pláne Romániát?!

A te neurózisod, hadnagyom, 
valószínűleg nem is neurózis! 
Ahhoz viszont, hogy sajátságos 
önterápiaként regényt tervezel és 
ki akarod írni magadból az agy
rémeidet, csak gratulálni tudok. 
Kavafisz, ez a rejtélyes, fortélyok
kal teli alexandriai költő írta. (Já
nos úr, öreg haverom, hosszas 
utánajárással és levelezésekkel 
két angol és egy magyar nyelvű 
kötetét is megszerezte. Ismered? 
N e hagyd ki!...)

A z ember életében eljön
egy nap,

mikor a nagy Igent vagy
a nagy Nemet

ki kell mondani. Messziről 
még lehet

látni: ki áll készen, hogy
kimondja az Igent, csak

egy szó, s már úgy veszik körül, 
tisztelve, félve.

A tagadó nem bán semmit sem 
meg. Ha újra kérdezik,

azt mondja: Nem! És ez a szó—  
igaz szó pedig —

ledobja őt a mélybe — egész 
életére.

Amikor a múlt héten, egy kö
zös vacsorán elolvastam angolul 
a verset (a magyar fordítás, azt 
hiszem, sokkal erőteljesebb, de 
azt hiába olvastam volna, úgy
sem értik), Ada sírt. És megkért, 
szerezzem meg neki ezt a verset, 
eredetiben, anyanyelvén szeret
ne olvasni, görögül.

— De hát te örmény vagy, 
nem? — kérdezte a beszívott 
Bess. — M ia  fenének akarod te 
Kavafiszt görögül olvasni?

Hitvesem jó lélek, de ebből is 
láthatod, annyit ért belőlük, 
amennyit az átlagos és újzélandi 
farmer tévénézők érthetnek a Bu
dapest és Bukarest között állító
lagos nézeteltérésekből.

Hiszen az egy város, nem? — 
kérdezte a múltkor a trafikban 
egy idősebb tag, marhatenyész
tő, aki ráadásul vüágot is látott, 
hiszen részt vett a háborúban. Já
nos urat szemmel láthatólag a 
guta kerülgette, miközben az ide
gességtől hadarva magyarázta, 
hogy nem éppen, de a piíóta-far- 
mer sehogyan sem értette, mire 
öreg barátom kifakad, mért, hát 
Új Zéland és Ausztrália egy? Mi
re világosság gyúlhatott, gondo-
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lom, a tag fejében, kért egy térké
pet, megtalálta Budapestet, majd 
Bukarestet is, elmerülten néze
gette. M ilyen kicsike Európa, 
mondta végül, elnyomta a ciga
rettáját és elment.

Ismétlem, a magyar fordítás 
erőteljes, és a mélyén ott gomo
lyog az őrület, a ídlátástalanság 
őrülete. És elsodor. Képes Géza 
fordította. Ha vallomásainak hin
ni lehet, poliglot volt, számtalan 
nyelvből magyarított, mindig az 
eredeti nyelvekből. Neve nem is
meretlen. Gyermekkorunkban 
kívülről be kellett magolnunk 
egy másik fordítását. Emlékszel? 

A bankárok hasznáért nem 
halunk meg, 

a háborúnak mi gátat vetünk!
A béke vágya tölti el szívünket, 
érte áldozzuk, ha kell

mindenünket.
Hát így valahogy. Nem? Már 

a költő nevére se emlékszem, egy 
szovjet békeharcos dalár lehetett, 
s az sem tölt el valahogy osztat
lan örömmel, hogy mindketten 
beteljesítettük, eddig legalábbis, 
a vers első sorát, nem haltunk 
meg, nemhogy a bankárok hasz
náért, senkiért. Nem. Mi egyálta
lán nem haltunk meg, bár életnek 
sem a tiedet, sem az enyémet 
nem  n evezn ém  azért. Között. 
Olyan köztes állapot. Hogy ez
után mi jöhet még, nem tudom, 
de veled ellentétben, akit esz a 
fene a távoli Romániában a va
rázstükörért, hogy megláthasd 
jövődet, nekem nyolc. Engem 
nem is érdekel. Jöhet bármi. Már 
nemigen lepődök meg.

Azt hiszem viszont, elválok 
Besstől. Egyre jobban nyomaszt 
az állandó részegsége, a »szár
nyalásai« és a »depressziói«!... 
Idegesít a jelenléte is. Lehet, hogy 
mégis elveszem Joelt, és egy idő
re átrándulunk Európába. Akkor 
találkozhatunk végre, s elviszlek 
magunkkal Alexandriába, ismer
jük meg ezt a várost. Az az igaz
ság, unom már ezt a rejtelmes 
szigetet, s a porszívókat is. Hi
szen csak felkavarják a port.

Bár önterápiának inkább a re
gényt javallanám, elküldöm a va- 
rázstükör-készítés rövid leírását, 
már Kirgiziába is elvittem volna, 
de akkor valahogy nem jött össze 
a csúcstalálkozó, s ebbe kétségte
len, az akkor már haldokló szov
jet b irodalom  postája is be
segített. így nem láthattam, önhi
bámon kívül, a Puskin Hotel he
tedik emeletéről lenézve, a lent 
vonuló, vonagló és bőgő tevéket. 
Sokat vesztettem, nem igaz?!?

Most viszont álomleírásaidat 
időben vettem kézhez, kellően fel 
is idegesített.

Mit tudsz te az üldöztetésről 
és a hátrányos megkülönbözte
tésről, öreg? De ezen a vonalon 
nem folytatom, nem akarok sen

kit kioktatni, legfőképpen téged 
nem, egyébként írtad, hogy a Vi
ola feljegyzései tizenöt év szünet 
után végre hozzád kerültek. Na 
látod, legfőképpen ezek érdekel
nének, majd küldj az érdekesebb 
írásokból fénymásolatot. Jó?!

Sajnálom, hogy nem ismer
hettem ót.

Egy festő, aki szabad idejében 
céllövő és összesküvő. őrület.

Tiszta Amerika!
De hagyjuk Violát az árnyak 

birodalmában, ne háborgassuk 
szabad szellemét. Koncentrál
junk inkább a holdra, kisbojtár! A 
vak argentin látnok, aki egy idő
ben, tudtad, Éva Peron javaslatá
ra a szárnyasok főfelügyelője meg
tisztelő rangot viselhette a Bue
nos Aires-i piacokon, így dali Ró
la:

Mennyi magány van fakó ara
nyában.

Éjeink holdja már nem az a hold,
mit Ádám látott. Az emberi esték
nagy századai csordultig betöltik
ősi lobogással. Nézd. A te

tükröd...
És így tovább, de most félbe

hagyom, Bess tör-zúz, rájött a bo
londóra, üvöltözik az emeleten, 
félek, mielőtt mégis elválnánk, 
kárt tesz magában! Felmegyek. 
Ahoj. Ki kell utalnom neki sürgő
sen néhány életmentő kortyot.

Azért ne érts félre. A hosszú 
álmodnak vannak megdöbbentő 
részletei is.

Ne add fel!...
Bessnek adtam vodkát, meg

nyugodott, lefeküdt, zenét hall
gat, Muszorgszkijt, az Éj a kopár 
hegyen-t. A helyzet, ahogy har
mincnyolcban, közvetlenül az 
Anschluss után, a bécsi főrabbi 
mondotta volt: Reménytelen, de 
nem komoly.

Bess megint kiabál. Felme
gyek. Folyt, köv."

A levél itt szakad meg.
Elképzelni sem tudom, mi 

történhetett az emeleten. Türel
metlenül nyúlok a Varázstükör 
receptje után. Azt olvasom, hogy 
"a varázsfűkor fő alkotóeleme 
egy kilencszögletű vágott sík
üveglap." Róbert ezután irigylés- 
rem éltóan m inuciózus apró
lékossággal taglalja, hogy miben 
és mennyiben különbözik a sík
üveg a normális üvegtől. Valószí
nűleg azt hiszi, Európa keleti 
felében mindenki őrült, semmit 
sem tudunk a normális üveg és a 
síküveg közötti határt megvon
ható különbségekről. Ez momen
tán nem izgat. Talán akkor hasz
nálhatom, ha végül — előre lá
tom — saját kezűleg fogom elké
szíteni saját, különbejáratú va
rázstükrömet. "A keretet — okít 
Róbert kitartóan — három egy
máshoz erősített farostlemez-da
rabból készíthetjük el." Leírja, 
hogyan kell ebbe belerajzolni a 
tükör körét és hogyan keÚ kivág

ni, az egyiket félre kell tenni, a 
másik kettőre körzővel kell majd 
egy tíz, illetve kilenc cm sugarú 
kört rajzolni, úgy, hogy közép
pontjuk egybeessen a faköröké
vel.

A betűk összefolynak a sze
mem előtt, semmit sem értek. Ró
bert hosszan taglalja, hogy minő 
okkult jelképekkel kell majd dí
szíteni a keretet, olyan perspektí
vában, mintha a szemlélődő a 
tükör középpontjában állna. Az 
állatöv jegyei ideálisak, figyel
meztet. Számuk 12. A hold szá
mával, a kilenccel összesen 21, 
azaz 7 x 3 .  "A hét az ókortól is
mert bolygók száma, a 3 a lundris 
szám, ami az okkultizmus által 
tételezett három világot, az anya
git, az érzelmit és a szellemit jel
képezi."

Szédülök.
A toronyszoba körbeforog ve

lem.
Megtudom, hogy "a keret fo

nákjára jön az ezüstszínű kilenc- 
szög, a középpontba a három 
stilizált szem. A csillag — dehát 
miféle csillag, uram isten? — csú
csai felett látható betűk — miféle 
betűk? — Énok ábécéjéből valók, 
s összeolvasva ZÍREN A1AD-ot 
adják ki. Zir Enay lad. Én vagyok 
a te istened. A belső részen látha
tó betűk ö sszeo lv a sv a  GA- 
NACH M A szót adnak, ami 
neked, primitív állatnak teljes
séggel értelmetlen— gúnyolódik 
Róbert —, de mink itten rejtelmes 
szigetünkön jól tudjuk, hogy mit 
jelent: VAGYOK, aki VAGYOK!"

Ezután következik el, hívja fel 
a figyelmem, az üveg magnetizá- 
lása, de erről, jegyzi meg, majd 
egy más alkalommal ír, majd ha 
elkészítem a tükrömet, lévén ez 
egy nehéz, bonyolult folyamat. 
"Nagyon lényeges, hogy mindezt 
te készítsd el, saját kezűleg. Üdv 
és hurrá! Ricsi!"

Fintorgok, s akkor veszem  
észre, hogy a borítékban még van 
egy teleírt papírlap. Az utóirat.

"A magneüzálás nagyon fon
tos. Előbb vezetővé kell tenni a 
tükröt, olybá képzeld, mintha 
egy zeneszerszámot hangolnál. 
Elkerülhetetlen, mielőtt muzsi
kálni kezdenél, hangolnod kell. 
Szabály. A varázstükört is mag- 
netizálni kell, hogy befogadhassa 
és továbbíthassa a hold mágikus 
energiáit.

A ráolvasás első szakasza: 
Ezüstarcú szép Szeléné, 
csorgasd ide fényedet.
Engedj tennem, engedj látnom, 
amott túl a titkokon.
Utána, ha már kellően átszel

lemültél, kimerültél, és szíved  
megtelt szorongó áhítattal, jöhet 
az áldozati fohász:

Luna, Diana, Perszephoné, 
Háromarcú Hekaté,
Jöjj, szólj énvelem."
Eltolom egy pillanatra a fel

jegyzéseket. Ki tudja, lesz-e, le
het-e erőm, lehetőségem, ked
vem, időm, türelmem valaha is 
elkészíteni a varázstükröt? Már
pedig ezt, Ricsi többször is nyo
m atékosan  k ih a n g sú ly o z ta , 
"»saját kezűleg« kell elkészíteni, 
s utána ezüstösen villogó tükré
ben — ha úgy érezzük, figyel
meztet Ricsi, hogy az energia 
örvénnyé sűrűsödött! — nézhet
jük a csodákat, de előbb két te
nyerünket védelmezőén a tükör 
fölé kell tar- tani, olyanszerűen — 
magyarázza a precíz Róbert —, 
mint amikor gesztenyeárus néni 
emelgeti lilára fagyott kezét forró 
gesztenyéi és a parázs fölött.

Percek telnek el így, babusgat
juk, oltalmazzuk a tükröt, majd 
fennhangon elmondjuk az alábbi 
hálaadó imát.

Szeléné, te égi úrnő, 
Megszereztem fényedet.
Itt tartom, a hold üvegben, 
melyet lát tekinteted.
Ezután kezünkkel továbbra is 

takarjuk le a tükröt, amúgyis tel
ve van már energiával, s kezdjük 
el elmélyülten és komolyan fixí- 
rozni a hold tükörképét, úgy tart
va ujjainkat, hogy a hold kép
mása, az égi vándor tükörképe 
ezüst fénysávvá keskenyedjék.

Ha elérjük ezt az állapotot, 
szemünket végre magára a hold
ra, az égi vándorra függesztve, 
mondjunk köszönetét:

Köszönöm, háromarcú Hekaté, 
fénylő fátyol istennője,
Ezüstös éj istennője,
Titkos kulcsok istennője,
Luna, Diana, Perszephoné. 
A hogy befejeztük, azonnal 

bíborszínű selyemmel kell a tük
röt letakarni. Nem javallott a fel
töltés után azonnal használni is. 
Nem kell elsietni semmit, herce
gem!...

Hát ennyi!...
Ha lesz türelmed, hamar má

gikus hatalom birtokosává vál
hatsz.

Sok, megérdemelt sikert."
Hát nem tudom?!
Felállók, odamegyek a kerek 

ablakhoz, közben megbízhatóan 
sötétedik, az alkony szobrai a 
tenger fölött, a hullámok között 
randalíroznak, és a távolban, túl 
az elsüllyedt hajókon váratlanul 
megjelenik a hold.

M egigézetten nézem, majd 
visszabotorkálok az asztalhoz, 
papírt fűzök írógépembe, kopog
ni kezdem az eddig önmagát író 
regényem prológusát.

Gombóc nyugodtan alszik a 
lábamnál, s a kobold hiába jele
nik meg vihogva a sarokban, 
nem foglalkozom vele.

írok, és lassan megint felnő 
bennem a szeretet.
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SZILÁGYI ISTVÁN

Kapkodjuk
a fejünk...
Az idei, a 29. Magyar Filmszemle (febru

ár 5-11.) minden előzetes közönségriogató 
híreszteléssel ellentétben, nem volt érdek
telenebb az előző évek hasonló seregszemlé
inél. Persze a nagymagyar médiahuhogás, 
ha lehet, eddigi teljesítményeit is fölülmúlta; 
na meg a pénzről, mármint annak szűkös 
voltáról most is több szó esett, mint arról a 
filmes művészi értékhozadékról, ami kínnal- 
bajjal, de csak vászonra sikeredett az elmúlt 
egy esztendő alatt.

Hiszen a beígért 24 játékfilmnek (15 ver
senyben, 9 versenyen kívül) csak elkészült 
úgy kétharmada (mégha az utolsó pillanatra 
is némelyik), s ezek között 5-6 figyelemre
méltó is akadt. Volt itt gázolajcsempészetből 
kikevert dráma (Zsigmond Dezső; A RÓZSA 
VÉRE); és volt romatörténet, mely vágtató, 
gyönyörű lovaktól putrikat eltakarító csú
nya buldózerekig, hegedűszóval ketreceből 
kicsalt libáktól a megannyi cigány miszti
kum-utalásig mindent fölvonultatott érzel
mes ballada-építkezése során (Gyöngyössy 
Bence: ROMANI KRIS— CIGÁNYTÖR
VÉNY); és volt olyan történet is, ahol világgá 
megy három falusi öreg, na vajon hol kötnek 
ki, szerencsepróbálandó?, hát a fővárosban, 
szegény groteszk pokoljáró göregáborok 
(Martiindesz László: BÍROS EMBEREK); és 
volt gengszterfilm, kíméletlen, következetes 
és még magyar is, ami furcsa mód előnyére 
vált (Szomjas György: GENGSZTERFILM); 
és volt egy 160 perces kelet-európai sors
megjelenítő ezredvégi filmfreskó-kísérlet, 
melynek asztrológus főhőse Csemobil-áldo- 
zat (Dárdai István — Szalai Györgyi: TÜK
RÖZŐDÉSEK); aztán, h o g y  az '56-os 
mementó se hiányozzék (Sólyom András: 
PANNON TÖREDÉK), egy bolgár diáklány 
s egy pesti fiú szerelme is lepereg előttünk 
ágyjelenettől kínzókamráig — csak vala
hogy nem az sikeredett belőle, ami Mészöly 
Miklós azonos című kisregénye alapján vár
ható lett volna...

*
Öt évvel ezelőtt lelkendezve írtam egy 

igen fiatal rendező (az akkor 27 éves) Tóth 
Tamás Vasisten gyermekei c. filmjéről — új 
alkotásával (NATASA) szerintem nagyobbat 
markolt s többet is fogott. Persze ilyen cím
mel ma — Kelet-Európábán különösen! — 
nehezen lehet nézőtérre csalogatni a nagyér
deműt. Pedig micsoda őrült Bábel kavarog 
előttünk a világ mára talán legkozmopoli
tább városának, Moszkvának egyik diákta
nyáján; a helyszín  ugyanis az ötvenes 
években épült Lomonoszov Egyetem palo
ta-kollégiuma, melyet a szerző igen találóan 
"egy utópia lajtorjájáénak nevez. Igaz, en
nek a sztálinbarokk falanszternek a falai egy 
szibirják család sámánhölgyei varázsmes
terkedése jóvoltából mindegyre elmozdul
nak a kommunikációképtelen színes kaval- 
kád körül, hogy látomásossá oldódjék pisz- 
tolyos Szergejtől a fel-felmorduló hiúzig 
minden, mi él és mozog. Avagy teremtsünk 
posztm odem  mítoszt... Kár, hogy a zsűri 
Tóth Tamás filmjét nem méltatta figyelemre 
az idén.

Örvendetes v is/on t, hogy elsőfilmes 
kapta a legjobb forgatókönyvnek járó díjat 
(Sas Tamás: PRESSZÓ). Film ritkán kísérle
tezik ún. köznapi élményanyag ilyenszerű 
kamara-műbe sűrítésével. Itt ugyanis moc
canatlan gépállásból végig egyetlen presszó
asztalra szegződik a kamera szeme, e körül 
váltogatják egymást a visszajáró törzsven
dégek; ám a tőlük hallott történetfoszlányok 
lassan összefonódnak, s ebből még halvány 
sorsrajzolatok is elősejlenek. A Presszót végül 
is a szöveg ritmusa, no meg a színészi alakí
tások szólamai teszik élővé — 105 percen át. 
A rendező, mint nyilatkozta, megpróbált 
"erényt csinálni a szükséből". Lelke rajta.

*
A szemle fődíját olyan film kapta, mely 

az indulatok, szenvedélyek poklának fölmu
tatásában rég ideje legmesszebb merészke
dett (Fehér György: SZENVEDÉLY). A 
forgatókönyv (Fehér György—Tarr Béla) J.
M. Cain A postás mindig kétszer csenget című 
regényéből is fölhasznált motívumokat, ám 
ezek et szin te m aradéktalanul magába 
emészti a harmincas évek magyar periféria
valósága, a film  nyom asztó "élettere".

Michael Gambon Ajátékosban

Amúgy semmi titokzat, várható váratlan 
fordulat: az első filmkockák előre jelzik a 
végzetszerűt; három ember lassú, elkerülhe
tetlen sodródását féltékenység és ösztön
nyomor vájta iszapos mederben a tragédia 
felé. Mint kiket egymáshoz láncoltak s ottfe
lejtettek kitömi készülő vulkán kráterének 
peremén. Nemcsak a film és rendezője nyer
ték el idén a szemle legrangosabb elismeré
sét, hanem a három főszereplő is: Bánsági 
Ildikónak ítélték oda a legjobb női alakítás 
díját, míg a férfialakításét Derzsi János és 
Dzsokó Roszics kapta. A szemle külföldi 
meghívottai némi elégtétellel fogadták a 
zsűri döntését, ez a grémium ugyanis most 
nem engedett a közönségfilm-lobby nyomá
sának, s ezt talán Szörényi László iroda
lomtörténésznek is köszönhettük (ő volt az 
idei zsűri elnöke).

*
Tavaly ugyanis nem ez történt addig sis

teregték a mobiltelefonos fontoskodók (for
galmazók s egyéb menedzser jótevők), hogy 
a közönségnek elege van az esztétizáló ké- 
pelgésből, a közönség szórakozni s nosztal
giázni akar, plakátdömpinggel, szórólap- 
áradattal puhítván fel a "közeget", hogy vé

gül sikerült bepasszírozni megosztott fődí
jasnak a Csinibabát.. A  közönség persze be is 
ment a moziba, miután untig magyarázták, 
hogy ezt ő kérte, ezt neki szánták, ez a neki 
való. A Csinibabával nem is az a fő baj, hogy 
olcsó hacacáré, hanem az, hogy megpróbált 
már-már "népi hőst" agyusztálni egy jó öreg 
háztömbfelelősből, a hatvanas évek elejének 
ezen pocegér tenyészetéből, akinek — az '56- 
ot követő pufajkásjárások után (ki ne emlé
kezne rá) — "gondjaira" bízták a megfélem
lített városlakót. Hogy szemmel tartaná, fel
vigyázná s besúgná egy kicsit. A filmes kik
nek akar ezzel kedveskedni még ma is? — 
tettük föl a kérdést, a naivat s szónokit. Na 
vajon kiknek?...

A tavalyi fümszemlén végül is azért 
akadtunk ki, merthogy bemutattak ott egy 
rangos filmalkotást is, a Witman fiúkat, mely
nek akkor ott fődíj megosztva sem jutott. 
Hogy aztán ez a film beseperjen négy rangos 
nemzetközi díjat (Brüsszelben, Moszkvá
ban, Ghentben, Chicagóban) alig egy eszten
dő alatt.

Persze a Csinibaba "sikerén" fölbuzdulva, 
az akkori támogatók összedobták a pénzt a 
folytatásra is (Tímár Péter: ZIMMER FERI), 
csakhogy ezen már sem szórólap, sem plakát 
nem segített. ...Egy balatoni üdülőben hülye 
német turisták fosztogatására rendezkedik 
be egy vállalkozó szellemű család; van itt 
minden: feketepiacon szerzett fekete kony
halány (akit mindegyre meg akarnak izélni 
a helyi tahók) és kicsi srác, aki mindenkit 
átver; szeretőstül kétbalkezes banditák és 
pedofil nyomozó; megannyi trükkösnek 
szánt kamerakapkodás — csak éppen dög
lött gránát marad az egész. Igaz, volt egy 
kulináris csúcsjelent, amikor a romlott (nyü- 
ves?) kolbászok elkezdtek kimászni a vendé
gek tányérjából, lekúsztak az asztalról s a 
padlón futottak tovább. Nem semmi — 
mondanák odaát... Hanem az a törleszkedés, 
ahogy ezt a zimmerferit futtatói ráadásul a 
filmszemle nyitó gálaestjén akarták elsőül 
közönség elé vinni... Aránytévesztés, de 
mekkora — különösen miután ott végül is 
Makk Károly (versenyen kívül bemutatott) 
filmjét láthattuk.

Égyébként üyen rendezvények háza táján 
manapság egyre gyakrabban megfigyelhető 
valami lappangó sanda igyekezet, melynek 
arra van gondja, hogy az érték java lehetőleg 
ne találkozhassék azon kevés érdeklődő rá- 
figyelésével sem, aki netán még fogékony 
lenne rá.

Ilyenkor, ugye, nincs szórólap és plakát; 
ehelyett sorompóba állítódnak profi legyint- 
getők, orvfintorgók és bérfumigátorok. 
Hogy aztán az ember bizonyos "véletlenek" 
okát még csak találgatni se merje: amikor a 
Szenvedélyt mutatták volna be szélesebb kö
zönség előtt, a moziteremben bombariadó... 

♦
Az európai film ún. üzenetes hagyomá

nyait egy alkotás vállalta fel maradéktalanul 
(Makk Károly: A JÁTÉKOS), mely értékőrző 
alakjaival, magas szintű profizmusával s 
nem utolsó sorban kiváló nemzetközi alko
tógárdával (Michael Gambon, Jodhi May, 
Luise Rainer stb.) megpróbált jogaikba 
visszahelyezni emberszabású vüágokat. Ta
lán nem is bátorság, vakmerőség kell ahhoz, 
hogy Dosztojevszkij messianisztikus zseni
jét ma játékfilmen próbálja meg valaki életre 
kelteni, méghozzá a számtalan adaptációt
» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
meg- és túlélt A játékos újraértelmezésével. 
Az alapszituádó itt ráadásul a regény közis
mert keletkezéshistóriája, mellyel párhuza
mosan, vagy inkább erre artisztikusan rá
vetítve halad a rulettenburgi történet. Fjodor 
Mihajlovics, mint köztudott, élete delelőjén 
túl, legtermékenyebb éveiben (1866—1870) 
súlyos betegségével s nyomasztó adósságok
kal küszködve szerződésben arra kötelezi 
magát, hogy amennyiben november 1-ig 
nem adná át (minimum 160 oldalas) új regé
nyét, valamennyi művének szerzői joga a 
kiadóra száll. Barátai egy huszonéves gyors
írólányt küldenek hozzá, A. G. Sznyitkinát 
(későbbi feleségét), hátha a szerződött művet 
a rendelkezésre álló 27 vagy 28 (ez vitatott) 
nap alatt sikerülne tollba mondania. Sorskí
sértés ez is javából, mely során szellemi-ér
zelmi éredekszövetség kötődik— és végletes 
egymásrautaltság— férfi és nő között. Áldo
zatot hozni másokért? — kiderül, ha avatott 
művész hitelesíti, nincs ódivatú emberi atti
tűd. Makk Károly a történet fonalait oly mes
terien tartja kézben 97 percen át, hogy itt a 
’Tdasszikus" feszültségteremtő eszközök is 
megteszik, olyannyira, hogy ezek néhol az 
amerikai filmagresszió találmányait is lekö
rözik; nincs az a pirotechnikás téboly, mely 
hatásában egyetlen regényfutam hajszolt 
gyorsírás-rögzítésével föléme...

*
... Végül egy dokumentumfilmről. Az el

múlt években a filmszemlék "nem fikdós" 
kínálata helyett én rendszerint a játékfilme
ket néztem végig. Nemcsak azért, mert a 
dokumentumfilmben mindig túlteng a tár
sadalmi, nemzeti önsajnálatunk (leépülés, 
pusztulás stb.) s az ún. jövős ügyeket leg
többször egy-egy megszállott fantaszta pe
remre szorított buzgalma képviseli, hanem 
mert mindezt rendszerint túlábrázolva kap
juk. Na meg a képernyőn majd úgyis haza- 
postázódnak a kamera ráncos öregember- 
arcra-feledkezései. A lehullott vakolat, kor
hadt kerítés, leomló gyárkémény, sáros gu
m icsizm ák, a képből ráérősen kidöcögő  
bitolygó kerekű szekér.

Most mégis beültem egy dokumentum
film vetítésére (Elek Judit: EGY SZABAD 
EMBER — FISCH ERNŐ ÉLETE), melyet a 
Szindbádban mutattak be soron- és verse
nyen kívül elég népes szakmai közönség 
előtt. (Gondoltam, hátha kiderül, mi baja le
hetett a szemle előzsűrijének vele. Nos, nem 
derült k i.) ... A vásznon megjelenik egy idős

férfi szikár, kemény arca; vonásai alig fárad
tak, hiába, hogy Fisch Ernő majdnem a szá
zaddal egykorú. Szövege nyugodt, pontos, 
majdnem nyomdakész. Közben: népes má- 
ramarosszigeti zsidó polgárcsalád megsár
gult fényképei. Am Fisch Ernő igazából a 
Monarchia gyermeke (szellemisége valami
képp máig ezt hordozza, sugallja), olyan kor 
szülötte, mely nem vont sáncokat vallási, et
nikai hovatartozások közé. (... A piaristák 
iskolájába írattak, mert ahhoz közelebb lak
tunk, mint a zsidó iskolához stb.) ... A bolt 
kirakata mögül nézi tizenévesen a Galícia 
felé vonuló honvédsereget, közös huszáro
kat, tüzéreket. Majd itt menekülnek vissza, 
nyomukban az orosz. És menekül Márama- 
rossziget is az orosz elől; a Fisch család egy 
része Pesti rokonokhoz. Majd Ernő, akit 
hosszú életén át végig a technika érdekelt, 
Kassára, műszaki iskolába felvételizik. De 
ott már nem kezdheti meg tanulmányait, 
mert közben bevonultak a csehek. Otthon 
ugyancsak impériumváltás: Sziget Románi
ához került. 38-ban ismerősökhöz Bécsbe lá
togat, ott éri az Anschluss. Gyorsan haza. 
Mert Pesten ilyesmire nem kerülhet sor; a 
világtól elzárt, csendes Máramarosszigeten 
pláne nem. Na sor került. Csakhogy Fisch 
Ernő "szabad ember", az egészből elege lesz; 
a deportálás napjaiban hegymászó bakan
csot húz, s egy szál késsel nekivág a havas
nak, boronaházak padlásán bújik meg, míg 
odalenn befejeződik háborús vonulás, újabb 
impériumváltás, minden jövés-menés. Az
tán meg mi a gond?: az oroszok le akarják 
szerelni a szigeti villanyfelepet, azt kell meg
menteni. ... Egy tömbből való lélek, melynek 
közelébe se férkőzhettek sorsértékelő apoló
gia-sablonok — sem vádaskodás, sem bűn
bak-keresés.

... A filmes pedig: mert egy vüágvégen 
megtalált nagyon is huszadik századi életút 
hiteles megörökítése a tét, ennek — amikor 
filmarchívumokból előásott betétekkel il
lusztrál, vagy a máramarosi táj képsorait ve
títi a szöveg mögé — már-már megható 
szakmai alázattal rendeli alá a maga eszkö- 
zdt.

Csakhogy a legeslegújabb keletű haszon
elvű fontoskodás, úgy látszik, mára már en
nek a "tematikának" sem kegyelmez — hisz 
annak, hogy ez a film csak versenyen kívül 
futhatott, más oka aligha lehetett.

Az ember azt hiszi, bizonyos életkoron 
túl meglepetés nem érheti. Közben nem 
győzzük kapkodni a fejünk...

Nagyváradi
Á llam i
Színház
Szigligeti Társulat 
D r á m a p á ly á z a t
A nagyváradi Állami Színház Szig

ligeti Társulata pályázatot hirdet erede
ti magyar dráma megírására a nagy
váradi magyar hivatásos színjátszás 
kezdetének 200. évfordulója alkalmá
ból. A pályázaton részt vehetnek mind
azok, akik manapság a Kárpát-meden
ce magyar nyelvterületein (vagy azon 
kívül) színműírással foglalkoznak és a 
jelzett ünnepet munkájukkal megtisz
telik. Pályázni lehet mindenfajta tema
tikai és műfaji megkötöttség nélkül 
olyan eredeti színművekkel, amelyek 
ez ideig nyomtatásban még nem jelen
tek meg, illetve nem kerültek közönség 
elé.

Díjak:
I. d íj................. 100 000 Ft
II. d íj ............... 75 000 Ft
III. d íj .............. 50 000 Ft.

A beérkezett pályamunkákat egy, a 
Szigligeti Társulattól független zsűri ol
vassa és minősíti, eredményt pedig  
1998. szeptember 23-27-e között, a bi- 
centenáriumi ünnepségek során hirde
tünk. A Szigligeti Társulat vállalja a 
díjnyertes pályamű bemutatását az 
1998-1999-es színi évad utolsó premier
jeként.

Jeligés pályam unkákat várunk, 
vagyis feladóként m indössze egy je
ligét kérünk, illetve a színm ű kísére
tében egy olyan ugyancsak jeligés 
zárt borítékot, amely a szerző adata
it tartalmazza; ezt csak a zsűri dön
tésének m egszü letése után, annak 
jelenlétében bontjuk fel.

B eküldési határidő:
1998. május 31.
Postacímünk:
Teatrul de Stat Oradea / 
Nagyváradi Állami Színház 
Trupa Szigligeti /
Szigligeti Társulat

3700 Oradea /  Nagyvárad  
Str. Madách nr. 2.
Románia

A  borítékra kérjük írják rá: 
"DRÁMAPÁLYÁZAT —  200".

A  rendező bizottság megbízásából

Nagy Béla
irodalmi titkár
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Nem ez a helyzet a roma lakosság esetében. A romák 
betelepülésük óta olyan kultúrát őriznek, amely nemcsak 
etnikai-nyelvi voltában, de kultúrájának jellegében, minémű- 
ségében is különbözik. Itt egy ősi kulturális forma maradt 
életben: úgy is mondhatnánk, hogy a törzsi kultúra, a maga 
nagycsaládjával, az annak megfelelő belső viszonyokkal, kö
zösségi összetartásával, a többségi társadalom iránti védeke
ző magatartásával, külön erkölcsi normáival, a szabadság ősi 
típusának tiszteletével, a modem társadalomban való éléshez 
szükséges elidegenedettség hiányával. Ezért ez a nép nem 
tudott beilleszkedni a helyi többségi társadalmakban, sem ő 
nem akart, sem azok nem hagyták. Voltak csoportjai, amelyek 
félig, háromnegyed részig megtették (például a muzsikus 
cigányok, akik mindenütt a befogadó ország kultúrájának 
szolgálatába álltak, s a magukét csak mellékesen művelték), 
de az egész népesség mindmáig megőrzött valamit intaktsá- 
gából. Ezért a roma népesség nagy része nem is a társada
lomban élt (a benne élés szerves értelmében), hanem mintegy 
a peremén, vagy pórusaiban, benne is meg külön is tőle. 
Bizonyos értelemben szabadabban, más — még fontosabb 
értelemben — elnyomottan és diszkrimináltán.

A roma kérdés mindazonáltal nem elsősorban etnikai jel
legű, alapjában szociális. Lényege, hogy (részben az etnikai 
különbség által meghatározottan) egy olyan népcsoport él 
közöttünk, amelynek helyzete történelmi és szociális okok 
folytán veszélyeztetettebb minden másnál. Mert több közöt
tük az iskolázatlan, a hajléktalan, a munkanélküli, a törzsi és 
modem értelemben vett lumpen, a társadalmon kívüli, mint 
a többi csoportban, és ennek következtében veszélyeztetett és 
kiszolgáltatott helyzetben vannak a bűnnel szemben is.

Mindehhez azt kell hozzátenni, hogy éppen a szociális 
helyzet következtében az etnikai értelemben vett cigányság 
határai éppen nem élesek, és nagyon is egybefolynak mind
azokkal a nem cigány szegényekével, akik hasonló körülmé
nyek közé kerülnek, hasonlóképpen veszélyeztetettek, 
munkanélküliek, hajléktalanok, drogosok, kiszolgáltatottak 
és utat vesztettek. Az említett cigánykutatásoknak éppen ez 
az egyik legfontosabb megállapítása, a társadalmi problémát 
még nagyobbra duzzasztja ennek a virtuális cigányságnak a 
jelenléte és növekedése. Mekkora réteg ez? Legalább akkora, 
mint az etnikai értelemben vett cigányok. így együtt mond
hatjuk, hogy ez a mai és jövendő magyar társadalom egyik 
legnagyobb problémája. Mert könnyű mondani, amit közgaz
dászok manapság enyhe mosollyal arcukon hangoztatnak, 
hogy tudniillik ez kapitalizmus, és hát a kapitalizmusban 
nem fogy, hanem nő a távolság a gazdagok és szegények 
között. De ez azzal járhat, hogy egy masszív és egyre növekvő 
pauper társadalom él majd (etnikailag cigányokból, nem ci
gányokból és nemsokára majd — ha "Európába értünk" — 
mindenféle más bevándorlókból) a többségi konszolidált la
kosság alatt, mellette egy hasonló nagyságú megkapaszkodni 
vágyó, de lassan reményét vesztő népességgel.

Mi sem könnyebb persze, mint azt mondani: igen, igen, de 
ezt mindenekelőtt maguknak a romáknak kellene belátniuk. 
Nekik kellene egy kicsit halkabban viselkedniük, gyerekeiket 
jobban iskoláztatniuk, beilleszkedésre törekedniük ahelyett, 
hogy — sokszor megalapozatlanul — követelőznének. Aki 
azonban ezzel kezdi a kérdés megoldását, nem érti a dolog 
lényegét. Ha a cigányok ilyenek lennének, nem lenne cigány- 
kérdés. Helyzetük ugyanis éppen azért probléma, mert törté
nelmi és szociális okok folytán nem ilyenek.

Ki kell alakítani az együttélés, az együttműködés közös 
nemzeti és társadalmi kereteit, ehhez pedig szívben és lélek
ben is el kell fogadni azt a célt, hogy a cigányságnak a jövendő 
magyar társadalom szerves részévé kell válnia. Ahogy egy 
dgány író mondta egyszer egy hetvenkedő nacionalistának: 
én is ugyanolyan magyar vagyok, mint te, csak a tetejében 
még cigány is.

Részletek VITÁNYI IVÁN: A romakérdés logikája c. 
írásából (Világ, 1998/1.)

— I^pEX

ZENEI CSEVEGÉSEK 9. 
2000 után...!

Divatos manapság az iránt ér
deklődni, hogy vajon mi lesz a 
harmadik évezredben, mit várha
tunk a következő száz évtől, vál
tozik-e az emberiség a következő 
években, évtizedekben?

Csodát várunk, csodát lesünk 
— bódultán a jövő varázsától. Ré
gi igézete van a "KÉK HEGYEK
NEK", a messzi távolnak — égen 
és földön, és az időben —; mert a 
távolság mindent bearanyoz, ott 
minden más, minden szép.

Nemrégiben rádióadás kere
tében kérdezgettek a jövőről, a ze
ne jövőjéről. Érdekes címet is 
adtak az adásnak: A harmadik 
évezred kihívásai. Tipikus 20. szá
zadi szóhasználat! A kihívás min
dig agressziót "takar", harcot 
feltételez vagy védekezésre kény
szerít, valóságos vagy láthatatlan 
párbajra "hív". A harmadik évezred 
kifejezés p ed ig  nem  pontos, 
ugyanis harmadiknegyedik évezre
det kellett volna mondani. Két
ezer-száz év  alatt nagyjában  
számolva lép át a Nap egyik állat
övi jelből a másikba. A tavaszi 
napforduló idején immár két 
évezrede a Nap a Halak csillagké
pében állt. Most készül átlépni a 
Vízöntő csillagképébe, ahol ismét 
kétezer évig marad. Tehát érde
mes ezerévpárokban gondolkodni.

Majd mindnyájunknak van 
fogalmunk arról, hogy milyen je
gyeket, jellemvonásokat viselnek 
magukon az egyes csillagképek 
viselői. Ezekből könnyen leolvas
ható, hogy milyen volt a MI 2000 
évünk, ez a különös messianiszti- 
kus időzóna és, hogy milyen lesz 
a felszabadult Vízöntő időszak ál
talános emberi, társadalmi világa. 
Egyesek új aranykort jósolnak 
egy nehéz átmeneti időperiódus 
után. Mások a természetromboló 
technikai civilizáció fejlődésének 
v eszé ly e ire  figyelm eztetn ek  
minduntalan. Megint mások a 
meditáció, a szellemi lét felé for
duló em beriség képét vetítik  
elénk. Azt hiszem, mindenben 
van valami alapvetően igaz, a jö
vőt meghatározó előrejelzés. Az 
emberiség mindenképpen újat 
vár és akar a jövőtől. És nem akár
milyen újat, hanem egy merőben 
MAS, M INDEN EDDIGITŐL 
KÜLÖNBÖZŐT!

Ilyen gondolatokkal kezdtem 
a rádióadást és közben kirajzoló
dott előttem egy fordított kép: mi 
lenne — gondoltam —, ha most 
nem jósolnék, hanem előre halad
va az időben 3998-ból néznék 
vissza, az időközben eltelt Vízön
tő korszakra. A jóslás, tehát előre
vetítése a jövőnek legalább olyan 
tévedésterhes, mint a jövőből va
ló visszapillantás hazárdjátéka. 
Ez utóbbit választottam.

— 3998-ban vagyunk, min
denki a 4000-ik év után követke
zőkről érdeklődik. Már régen 
kiment divatból a rádió, a televí
zió és — valamikor a harmadik 
évezred vége felé teljesen áttér
tünk az állandó Internetre, amit 
elektródok segítségével — a pri
mitív fejhallgatókhoz hasonlóan 
— a fejre, a halántékzónára helye
zünk a nap bármely időszakában 
és tökéletesen pontos információ
kat kapunk bármilyen témáról. 
Zenét is így hallgatunk, sőt ma
gunk gyártjuk a zenét, házi hasz
nálatra, vagy ha másoknak is 
megtetszik, amit alkottunk, úgy a 
VILÁGINTERNETEN bárki 
meghallgathatja. No, persze, már 
régen nem a levegő közvetítésé
vel visszük át a hangot a kibocsá- 
tó k észü lék b ő l a fü lbe. Az 
elektródok közvetlen bekapcso
lása csak egyik a sokféle módi kö
zül. A legdivatosabb — a 4000-ik 
év előtt —, a telepatikus átvitel 
még olyan esetben is, amikor két 
ember vagy néhány zenekedvelő 
foglal helyet a különlegesen szi
getelt, gömb alakú földalatti 100 
emeletes tömbház zenetermében. 
Az egyéni zeneszerzők kora még 
a harmadik évezred közepén már 
kiment a divatból, helyét kezdet
ben a laboratóriumi munkacso
portok által létrehozott alkotások 
"anonimvilága" vette át. Azért a 
zenekedvelők még mindig visz- 
szatémek a második évezred pri
mitív világába, a zene ŐSKO
RÁBA egy kicsit "megmártózni" a 
zene ősgeológiájának leletei su
gározta hangzásvilágba. Persze 
erősen csodálkoznak, hogyan le
hetett azokon a kezdetleges zenei 
szerszámokon, majd a későbbi 
nevetséges elektronikus készülé
keken olyan csodálatos zenét lét
rehozni. Jóval közelebb fogják 
érezni megukhoz a 2085 körül 
szü le te tt  ELEKTRONIKUS 
BACH zenéjét vagy a 2170-ben 
született ELEKTRONIKUS BE
ETHOVEN, a 2280 körül született 
ULTRAELEKTRONIKUS STRA
VINSKY, BARTÓK muzsikáját, 
ők et preklasszikusként fogják 
emlegetni 2998-ban és ARS AN- 
TIQUAnak 3998-ban. A mi, 20. 
századi modern zenénk afféle 
egyiptomi piramis benyomását 
teszi, majd a 4000ik év körül. Ak
korra az, amit mi manapság zené
nek hívunk, régen nem létezik  
már, csak a különleges múzeu
mok üvegfkiállító) celláiban kap 
helyet.— Ocsúdjunk ebből a nyo
masztó, nostradamusi álomból. 
Be jó itt élni a minden civilizáció 
ellenére is még mindig emberi világ
ban!

TERÉNYI EDE
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HOL-
A Látó januári számában verset, esszét, 

elbeszélést közöl Kovács András Ferenc — 
Tompa Gábor, Jókai Anna, Bogdán László, 
Kukorely Endre, Veress Dániel, Bárdos B. 
Arthur és Tóth Mária. A Dokumentumban 
Sebestyén M ihály közli Antalffy Endre 
avagy Marosvásárhely színeváltozása dm ű ta
nulmányát. A Kis lírai antológiában János- 
házy György előszavazza és fordítja Luís 
de Camoes verseit; a Műteremben Vecserka 
Zsolt vallomása, a Szemlében Láng Zsolt, 
Orosz Judit, Joikits Melinda, Vallasek Júlia, 
Palkó Mária, Czintos Emese, Bartha-Balog 
Emese, Balázs Imre József, Hevesi Zoltán 
István és Zudor Imola írása. Deleatur. De- 
mény Péter és Láng Zsolt. A szám képző
m űvésze Vecserka Zsolt.

A  Magyar írószövetség Klubjában febru
ár 17-én került sor Bágyoni Szabó István A 
pók kivégzóudvardban című válogatott ver
seskötetének bemutatójára és Finta Edit 
Zsoltárok fehérben, zöldben dm ű kiállításá
nak megnyitójára. Az estet Bella István nyi
totta m eg, a könyvet Czegő Zoltán, a 
kiállított munkákat Tornai József mutatta

be. Vendégek a Kráter Műhely Egyesülettől: 
Masszi Péter és Turcsány Péter. Közremű
ködött Bács Ferenc színművész és Hegy- 
m egi Ernőné előadóm űvész, tanár, és 
tanítványa, Szabó Dávid.

A z  Albatros Kiadó jelentette meg a Bla- 
ga-centenárium országos irodalomtörténeti 
konferendájának anyagát, benne Lélek és 
titok címmel Lászlóffy Aladárnak Mis- 
kolczy Ambrus A mioritikus tér mítosza 
avagy Lucian Blaga dm ű kötetéről tartott 
előadását.

A  Veress Sándor Társaság Veress Sándor 
kamaraműveit bemutató hangversenyt 
tartott február 14-én a Budapesti Operaház 
Székely Bertalan termében.

A  Magyar Napló 2-es számában olvas
ható Sántha Attila újabb problémákat fel
vető  le v e le  a m agyar irodalom  
hangoztatott egységéről a JAK elnökéhez.

A Holmi 2-es számában Lázáry René 
Sándor és Lászlóffy Aladár versd.

Január 27-én a Korunk A Kárpátok alatt 
súlypontú lapszámának bemutatóját tar
totta meg Lászlóffy Aladár, Kovács András 
Ferenc és Tompa Gábor részvételével.

A Múlt és Jövő dmű zsidó kulturális 
folyóirat 4. számában olvashatók egyebek 
mellett Lászlóffy Aladár versei.

A kolozsvári Sylvie Moreau Műhelyben 
rendezték meg Miklósi Dénes kiállítását.

A  Lyukasóra februári számában olvas
hatók Gittái István kisprózái, valamint 
Lászlóffy Csaba versei.

A  Székelyföld idei 1-es számából kiemd- 
nők Bogdán László, György Attila, Kovács 
András Ferenc — Tompa Gábor, Páll Zita, 
Kukorelly Endre, Balázs Imre József, De- 
mény Péter és Ferenczes István írásait. A  90 
éves Teller Edét Szőcs Géza köszönti.

A  Forrás februári számában olvashatók 
egyebek mellett Bogdán László, Lázáry Re
né Sándor, Csetri Elek és Kántor Lajos ver
sei, tanulmányai.

A  Dávid Ferenc Egylet januári ülésén dr. 
Gaal György Az unitáriusok és a kolozsvári 
egyetem dm ű előadása hangzott el. Bach- és 
Enescu-műveket Lászlóffy Réka adott elő; 
szavalt Vajda Zsuzsa színművésznő.

A  Kortárs 2. számában Lázáry René 
Sándor Post tenebras lux cúmű verse, vala
mint Faragó Józsd tanulmánya olvasható.

A  Hitel februári számában Ferenczes 
István verse, valamint Gáli Ernő, Dávid 
Gyula és Demény Lajos tanulmánya.

-Ml

A tlantisz harangoz
Rejtvényünkben Reményik Sándor versé

nek két sorát idézzük a vízszintes. 1. és függő
leges 15. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: M, T, Z, G, S, S, G). 15. A ... titkai, 
filmsorozat 16. Mircea... román és francia 
nyelven író vallástörténész, etnológus. 17. 
Mese. 18. Bank-betét! 19. Becézett női név. 
21. Portugál és spanyol kocsik nemzetközi 
betűjele. 23. N. E. L. 25. Kezd reagálni. 26. 
Fancsali Éva. 27; Pordó. 29. Szibériai fo
lyam (ék. f.). 32  Újat terem tők. 35. V. Ü. 36. 
Jakab László. 37. Azonos mássalhangzók. 
39. Nem privát 40. Szerszámanyag. 42. 
Község Maros megyében. 45. Oxigén és 
dnk vegyjele. 47. Szőke László. 48. ...-pa
tak, gyergyói község. 49. Bór. 51. A Toldi 
szerzője. 53. Lopakodva jár. 54. Kopár. 56. 
Vatikáni, osztrák és belga kocsik nemzet
közi betűjele. 58. Két szó: papírmérték; 
latin kettős magánhangzó. 59. Tapasz
talatlan. 61. Hajó románul. 63.... a tavon, 
Tamás Gáspár könyve. 65. Ismeretlen kor
szak. 66. Férfi becenév. 68. Egyik arab ál
lammal szimpatizáló. 70. Pavone ke
resztneve. 72. Zimán József regényének 
dme. 74. Basa "hasa". 75. Skálahang. 76. D. 
T. 77. Erős, mozgékony. 80. Szerves vegyü
ld. 82. Tengeri emlős. 83. Fordított szemé
lyes névmás. 84. Regélni kezd. 86. Részben 
felborít. 88. Ambrus Márton. 89. Bódul. 91. 
Névelő. 92 Angliai város. 94. Jancsó..., ne
ves kolozsvári egyetemi tanár volt. 96. Rit
ka férfinév, fordítva.

FÜGGŐLEGES: 2. Szereplő Caragiale 
Megtorlás c. drámájában. 3. Néma egyne
mű hangzói. 4. Jerry partnere. 5. Szándék
szik. 6. Húst megőröl. 7. Ilyen Baba is van. 
8. Néma egyneműi. 9. Falikárpit. 10. Erre 
a helyre. 11. Tiltószó. 12. Nagyszentmikló- 
si kocsijel. 13. Mozog a földkéreg. 14. Falu 
a Hargita megyei Kányád községben. 15. 
Az idézet második sora (zárt betűk: L, É, H, 
N, L). 20. Germánium és kálium. 22. Tisza 
parti vajdasági település. 24. Kötőszövet. 
26. Harapás. 27. A kút tartalma. 28. Dakar 
központjában áll. 30. Lesújt. 31. A zaj hiá
nya. 33. Női név. 34. Még egy női név. 35. 
Két szó: cémakáplár; Rigó-féleség. 38. Ro
mán Államvasutak. 41. Ilyen gyár Kézdi- 
vásárhelyen is van. 43. Ok váltja ki. 44. A. 
Ö. T. 46. Nátrium. 50. 565—70 körül biro
dalmat szerveztek a Duna völgyében. 52. 
Két szó: bulgáriai hegység; kétjegyű más
salhangzó. 55. Bánáti bányaváros. 57. Ber- 
kélium és kálium vegyjele. 60. Azonos 
magánhangzók. 62. Hangosan kiált. 64. ... 
Iván, a Szegedi boszorkányok c. regény 
írója. 67. Bibliai női név. 69. Az indiánok 
veszedelmes nyílmérge. 71. Illeték. 73. Két 
szó: vonatkozó névmás; trikó. 78. Kovász - 
na megyei várrom. 79. Sérülés. 81. Téli 
sporteszköz. 82.... a bor, Móricz-mű címe. 
85. Éle. 87. Óriáskígyó. 88. Malomban ta
lálható. 89. Spion. 90. Lítium és bór vegy
jele. 91. A. R. N. 93. Kicsinyítőképző. 94. 
Erdős Gabriella. 95. Kassák Lajos lapja 
volt. 97. Bárány mondja.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 4. számában közölt, Változó táj dm ű  
rejtvényünk megfejtése: Tócsába lép a szél, / Füttyent és 
tovafut, / Hirtelen megfordul /  S becsapja a kaput.

/  /  . rt-i ’ 'Ä - r y  . éA ^  r v
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