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A romániai magyarság helyzetére, sorsának 
további alakulására kiható politikai gyarkorlat 
elemzése nélkülözhetetlenné teszi a román nem
zeti ideológia történelmi pályájának nyomon kö
vetését is. A román nemzeti törekvések meg
fogalmazói, a román nemzeti mozgalmak veze
tői, majd a különböző hatalmi szervek képvise
lői ebből — a változásaiban is folyamatos — 
eszmevilágból merítettek, s akcióik igazolása 
végett állandóan hivatkoztak is rá. Előfordultak 
természetesen olyan történelmi pillanatok és 
helyzetek, amikor s amelyekben a nemzeti ideo
lógia kisugárzása a politikai döntésekre — 
mondhatni — inkább a "kollektív tudatalatti" 
szintjén érvényesült. Ez a hatásmechanizmus 
általában a magyar-román viszony alakulásá
ban is észlelhető volt.

A nemzeti ideológia nem azonosítható egy
szerűen a nemzettudattal. Míg az utóbbi főként 
szubjektív természetű s az egyének nézeteit, 
cselekedeteit táplálja, az előbbi felfogások, esz
mék, eszmények és célok— többé-kevésbé ösz- 
szefüggő — rendszereként létezik, s mintegy az 
egyéni tudatoktól "függetlenül" működik.

N em zettudat és nem zeti ideológia termé
szetesen állandó kölcsönhatásban volt és ma
radt egymással.
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A román nemzeti ideológia kialakulását és 

szerepét vizsgálva, tekintetbe kell vennünk ál
talában az ideológiák jellegét és funkcióit, össze 
kell hasonlítanunk a közép-kelet-európai régió
ban megjelent más hasonló képződményekkel, 
s végül szükséges elemeznünk azokat a sajátos 
történelmi, politikai, kulturális és társada
lompszichológiai körülményeket, amelyek lét
rejöttét és metamorfózisait meghatározták. A  
mi szempontunkból megkülönböztetett fontos
ságú a magyar nemzettudat és ideológia, illetve 
politikai gyakorlat felől érkezett impulzusok 
következményeinek a figyelemmel kísérése. 
Alapvető a nacionalizmusok kölcsönös induk
ciójának a tetten érése.

A román nemzeti aspirációkat megjelenítő 
eszmerendszer esetében is megtalálható az 
ideológiákra jellemző számos vonás. Bonyolult 
és összetett, valamilyen társadalmi, gazdasági,
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A ROM ÁN NEMZETI IDEOLÓGIA ÉS VÁLTOZÁSAI
folytatás az 1. oldalról

politikai; etnikai csoporthoz kötött, ezek érde
keit tolmácsoló eszmerendszerekkel van dol
gunk. Ami igazságtartalmukat, valóságmeg
ismerő funkciójukat illeti, felfedezhetők ben
nük a tudományos igazsággal azonosítható, 
vagy csak azt megközelítő, s még inkább a ha
mis tudatba tartozó elemek. Az ideológiák ku
tatói rámutattak a legtöbb ilyen eszmekomp
lexum kizárólagos, a másik fél érdekeit tolmá
csoló nézeteket mereven elutasító irányultságá
ra. A z ideológiák kidolgozói és hordozói 
hajlamosak a más felfogásokat vallók démonizá- 
lására, megvan bennük az előítéletekhez, sztere
otípiákhoz való ragaszkodás hajlama. Nehezen 
változnak, és erős bennük az önkonzerválás s az 
újításoktól elzárkózó késztetés. Többnyire érzel
mektől fűtöttek, s éppen ezért a racionális érvek
kel szemben bizonyos ellenállást tanúsítanak.

Régiónk nemzeti ideológiáiban e tulajdon
ságok hatványozottan jelentkeznek. Megkésett 
társadalom- és nemzetfejlődés termékeiről van 
ugyanis szó. Kialakulásuk a térséget uraló sok- 
nemzetiségű birodalmak nyomása alatt, a nem
zeti "ébredés” jegyében, az önazonosság tu
datosulásának, a nyelvi-kulturális emancipáci
ónak, majd a szabad nemzetté válásnak, a füg
getlenség és egység kivívásának a szolgá
latában ment végbe. Ezek az ideológiák az etni
kum, az "ési" népi elem döntő jelentőségét 
emelték ki. A "dicső múlt"-ból, a nagy elődök 
lelkesítő példájából merítettek, s az általuk köz
vetített célok többnyire valaminő "restitutio in 
integrum"-ot, elvesztett jogok és vezető szere
pek, nem ritkán a mítoszok homályába vesző 
birodalmak visszaállítását szorgalmazták. A 
vágyképek legtöbbször olyan területeket ölel
tek fel, amelyeket más etnikumok, gyakran a 
fejlettség magasabb fokára emelkedett nemze
tek népesítettek be, s ebből az ellentmondásból 
aztán határok körüli viták, súrlódások, konflik
tusok származtak.

A sokszor kiúttalannak mutatkozó történel
mi pályákon, a változó, sőt illékonynak bizo
nyult határok között, az ébredő nemzetek tu
dat- és lelkiállapotára nagyfokú bizonytalanság 
nyomta rá a bélyegét. Félelmek, különféle 
komplexusok, közösségi ideglázak kerítették 
őket időnként hatalmukba, ám a valóságban is 
sorozatos megpróbáltatások, kudarcok és vere
ségek érték őket. Gyakran a történelemből "ki
rekesztve", az elmaradottság, a társadalmi és 
nemzeti elnyomás feltételei között küszködő 
népek, nemzetek jelleme — érthető módon — 
torzulást szenvedett Erről elsősorban a nemzeti 
ideológiákat formába öntó, azokat terjesztő értelmi
ségiek gondolatvilága és magatartása árulko
dott. (A nem létező, illetve bizonytalan, s éppen 
ezért megteremtendő nemzeti keretekért kifej
tett erőfeszítésekben születtek meg azok a "za
varos filozófiák", amelyeket a "kelet-európai 
kisállamok nyomorúságát" leíró Bibó István 
szedett ízekre, s e viszonyok között léptek szín
re — az ugyancsak általa említett— "hamis rea
lista" politikusok: a Tiszák, a Bratianuk, a Pasi- 
cok, Bethlenek és Venizeloszok.1

Az "ébresztők", a nemzeti nyelveket és kul
túrákat újító-ápoló tanítók, tanárok és papok, a 
folklórt gyűjtő és belőle ihletődő költők, a letűnt 
századokat kutató történészek nélkül nem bon
takozhatott volna ki a XVIII. század végén s a 
XIX. század elején a közép-kelet-európai nem
zeti reneszánsz. Érdemeik éppen ezért vitatha
tatlanok. Ám az — említett — elferdülésekért 
való felelősség is jórészt Őket terheli. Az ő szám
lájukat terheli az ún. "nemzeti tudományok" 
kidolgozása, s ama "zűrzavaros publicisztika" 
művelése, amely — többek között — a nemzeti

öntetszelgést, a szűkkeblűetnocentrizmusttáp- 
lálta. A "mi-tudat” kialakítása kétségtelenül e- 
lőre mutató, építő telejsítménynek minősíthető, 
de a másokról, főként a szomszédos népekről 
festett képek igen sokszor hamis ellenségképek
nek bizonyultak. Elfogultságból származva, ma
guk is csak elfogultságokat, ellenérzéseket 
hoztak létre.

Bibó István fogalomtárában a "nemzeti tu
domány" jelentése a nemzeti ideológiáéval vált 
azonossá. Mégpedig főként a hamis tudatra 
utalóan. Azok ugyanis, akik e tudományt előál
lították, mindenekfölött a nemzeti "öndoku- 
mentációt” akarták alátámasztani, a nemze
tükre váró küldetést iparkodtak nagy garral 
legitimálni. A területi torzsalkodásokhoz, csa
tározásokhoz szállítottak ideológiai puskaport. 
Hozzájárultak a valóságos, a lehetséges és a 
kívánatos közötti határvonalak eltüntetéséhez. 
A területközpontú szemléletet propagálták.2

A  nemzeti ideológia, noha mint minden 
ideológia, önmaga állagát megőrizni igyekszik, 
s csak nehezen tart lépést az élettel, nem egyér
telmű, nem egyöntetű jelenség. Különböző 
irányzatok ütik fel benne a fejüket, apályok és 
dagályok kísérik az áramlatok mozgását, de az 
idők folyamán- mégis kiemelkedik egy — az 
illető ideológiára jellemző, adott esetben elural
kodó — tendencia.

fia  most azt próbáljuk szemügyre venni, 
hogy miként jelentkeznek az előbbiek során 
érintett tulajdonságok a román nemzeti ideoló
gia esetében, elsősorban azzal a ténnyel kell 
számolnunk, hogy ez az eszmekor több elem
ből tevődött össze. A  történelmi-társadalmi fej
lődés eltérő szintű országaiban alakult ki, s a 
különböző forrásvidékeldből táplálkozó össze
tevők viszonylag hosszú, ellentmondásos fo
lyamatban forrtak egybe. Ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a románság lakta területek évszáza
dokon át az oszmán, a cári, valamint a Habs
burg, illetve Osztrák-M agyar Birodalom  
hatalmi- és érdekszférájához tartoztak, s az egy
mást váltó uralmi csoportok és elitek hol török- 
görög, hol orosz, vagy osztrák-magyar hatás alá 
kerültek3 Ilyen körülmények között érthető, 
miért vált az identitás keresése oly központi 
törekvéssé, s az is kézenfekvő, hogy a múlt felé 
fordulás során felfedezett római-dák szárma
zás, majd a dákoromán kontinuitás tétele a ro
mánság azonosságtudatának alapja, fő tényezője 
lett. A megosztott románság önmagára találásá
nak, "ébredésének”, majd jogegyenlőségért, sza
badságért, függetlenségért és egységért folyó 
küzdelmeinek ösztönzőjeként, a közös szárma
zás tudata nemzetformáló erőnek bizonyult

Tény, hogy az ortodox görögkeleti vallás, 
amelyet sokáig kifejezetten "román vallás'-nak 
tartottak, az egyház közvetítésével rendkívül 
fontos szerepet töltött be a modem nemzeti 
tudatot megelőző etnikai, népi tudat megszüle
tésében. Tény viszont az is, hogy az erdélyi 
románság egy részének Rómával való egyesü
lése, a görög katolikus vallás és egyház létrejöt
te, az így kialakult szkizma ellenére, kedvező 
feltételeket biztosított a — nemzeti ideológiát 
kidolgozó — értelmiség fejlődése és tevékeny
sége számára.

Az unitus írástudók közül került ki az Erdé
lyi Iskola triásza: Gheorghe $incai, Petru Maior és 
Samuil Micu, akik megalapozták — a dákoro
mán folytonosság sokat vitatott tézisére hivat
kozó — román történelmi tudatot. A román 
nemzeti ideológia jellegzetesen történelmi fo- 
gantatású, s a közép-kelet-európai térségben 
oly elterjedt historizált nacionalizmusok egyik 
legtipikusabb megnyilvánulása. E főként az
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egykori (mitizált) nagyságból táplálkozó iden
titástudat hordozói nem rekedtek meg azonban 
a múltszemléletben, hanem — a régi dicsőség 
felidézése révén is megerősödött önbizalommal 
— társadalompolitikai, egyházi és kulturális kö
vetelések megfogalmazását szorgalmazták.

így került sor— a már előbb is körvonalakat 
nyerő nemzeti ideológiát is kifejező — Supplex 
Libellus Valachorum elnevezésű felségfolyamod
vány elkészítésére is (1791). A beadványt a ro
mán nemzet "papsága, nemessége, katonai és 
polgári rendje" nevében nyújtották be a császári 
udvarnak, s a benne foglalt követelések — a 
maguk eszmei és közjogi megalapozásával —  
évtizedekre előre megszabták mind a törté
netírás, mind a politikai akció irányát Ez az 
"Ős-Memorandum" a XVIII. századbeli román 
megmozdulások csúcspontját alkotja, s noha a 
szöveg még sok tekintetben a rendiség szelle
méről árulkodik, a Supplex a románság nemze
ti ébredésének a —- felvilágosodás hatását 
hordozó — történelmi jelentőségű dokumentu
ma. Szerzői alapvetően a történelmi jogra hivat
koztak, s azt kérték, hogy a román nemzet 
nyerje vissza a kolozsmonostori konvent 1437- 
es oWevele előtt élvezett státusát Ehhez kap
csolódott az az óhaj, hogy biztosítsák a gö
rögkeleti egyházhoz tartozók — papság, ne
messég, köznép — egyenjogúságát az 1437-es 
uniót alkotó három nemzet tagjaival.

A  nemzeti diszkrimináció ellen sajátos tilta
kozás feszül a románságot sértő, megbélyegző 
kifejezések eltörlését felvető kívánságban. Mo
dern igényre bukkanunk viszont a nemzeti 
számarány szerinti hivatalviselés szorgalmazá
sában, valamint abban, hogy nem csupán a val
lási alapon történő m egkülönböztetések  
megszüntetését sürgették. A népet is magába 
foglaló nemzet eszméje jelentkezik a beadvány 
egyenjogúságot vindikáló harmadik és ötödik 
pontjában, amely a helységnevek használatát az 
illető terület (vármegye, szék, körzet, község) la
kóinak többségéhez, illetve összetételéhez köti.4

Ismeretes, hogy az udvar az erdélyi ország- 
gyűlésnek küldte le a folyamodványt, amelyet 
az utóbbi— előjogait védelmezve— elutasított 
A kudarc ellenére, az erdélyi románság elsó politi
kai mozgalma, a korszerűsödő nemzeti ideológia ki
sugárzása ösztönző modell volt végig a XDC 
század folyamán. Hatása nyomon követhető a 
román társadalmi-nemzeti emancipáció szó
szólóinak későbbi megnyilvánulásaiban.

Ezek között emeljük ki a nyelv megújítását, 
szabad és sokoldalú használatát szorgalmazó 
mozgalmat, amely a térség más népeinek sza
badságküzdelmeiben is fontos szerepet kapott 
A megkésettség s az elmaradottság okán a nem
zeti emancipáció főként a nyelvi és kulturális 
törekvések közvetítésével haladt csak előre. A  
kifejezetten politikai célok követése ugyanis a 
nemzeti elnyomást fenntartó hatalmak konok 
ellenállásába ütközött Az anyanyelv felkarolá
sát ösztönözték a polgárosodás szükségletei is; 
az egységes piac és a modernizálásra váró köz
élet elképzelhetetlen lett volna az egységes, az 
élet minden szférájában alkalmazható nemzeti 
nyelv nélkül. A "nyelvében él a nemzet" tétele 
így vált csatakiáltássá mindenütt, ahol a magu
kat létükben veszélyeztetettnek érző nemzetek, 
s az egyenjogúságra törő etnikumok a nyelvújí
tásban, a nyelvszabályozásban az "ébresztés" 
elsőbbséget élvező tennivalóit ismerték fel.

A tájainkon színre lépett nyelvi mozgalmak 
között azonban eltérések, adott esetben pedig 
kollíziók keletkeztek. E jelenségek okait az 
egyes nemzetek és nemzetiségek, illetve orszá
gaik történelmi sorsában megmutatkozó kü
lönbségekben találhatjuk meg. Más feladatokat 
kellet nyilván teljesíteniük az évszázadok során 
külön államisággal bíró nemzetek nyelvújítói



nak, és megint más tennivalói, nehézségei vol
tak azoknak, akik nemzetileg is elnyomott, ál
lam i, k u lturális in tézm én yek  híján lévő  
népcsoportok nyelvét kívánták az idők megkö
vetelte színvonalra emelni s egységes norma 
alapján szabályozni.

Az erdélyi románság nyelvművelői, akik 
között Timotei Cipariu különleges érdemeket 
szerzett, e téren az Erdélyi Iskolának a latin nyelv 
döntő jelentőségét hangsúlyozó örökségét foly
tatták. Munkásságuk, amelyet sok belső ellen
tét és polémia kísért, azt is példázta, hogy — 
mint említettük — Közép- és Délkelet-Európá- 
ban a nemzeti nyelvek újjászületése konfliktu
sos közegben ment végbe. A fiatal nacio
nalizm usok első összeütközései a nyelvek  
frontján robbantak ki. Ezek az összecsapások 
annak az ellenállásnak  a kísérői voltak, 
amellyel az egyenjogosításért harcba bocsátko
zó nyelvművelők az elnemzetlenítő, a nyelvi 
beolvasztást célzó politikára válaszoltak. Az 
antagonizmusokat a németesítő, illetve a ma
gyarosító törvények, praktikák idézték elő.

A II. József 1784-es németesítő nyelv rende
letével szembeszegülő magyar körök a maguk 
részéről szintén beolvasztó programmal léptek 
fel. Amit a jozefinista rendeletekben elutasítot

tak, azt másokkal, a nemzetiségekkel megpró
bálták elfogadtatni. A veszélyeztetettség trau
mája a magyarosító politikában levezetést, 
kiegyenlítést keresett, ám e hibás válasz — új 
dimenziókkal gyarapítva és élezve a küzdelmet 
— még jobban elmélyítette a fenyegetettség él
m ényét Ez végzetes következményekkel járt. 
Egy olyan eszkalációt szabadított el, amely a 
forradalmi, nemzeti-nemeztiségi mozgalmak
nak közös arcvonalban való tömörítését lehe
tetlenné tette.

E fejleményben a nyelvi nacionalizmus s a 
belőle fakadó ellentétek nyilvánultak meg. Ha 
földrészünk e vidékein a nemzeti-nemzetiségi 
törekvések először nyelvi-kulturális síkon bon
takoztak ki, akkor az őket tápláló-igazoló ideo
lógiáknak nyomatékosan nyelvi nacionaliz
musként kellett jelentkezniük. Régiónkban — 
köztudottan — nem a történelmileg megszilár
dult állami keretek, hanem a közös eredet és 
hagyományok, mindenekfölött pedig a nyelv 
stimulálta a nemzetek porondrg lépését. Az 
összetartozás, amely az azonos nyelvet beszé
lők tudatában létrejött, elsőrendű nemzetalakí
tó tényezőnek bizonyult. A  nyelvi nacionalizmus 
— a historizmussal összefonódva — térségünk nem
zeti ideológiáiban uralkodóvá vált. így történt ez a 
román nemzeti ideológiában is.

A  nyelvi nacionalizmus természetesen nem 
szigetelhető ki vegytiszta formában, hanem a 
többi nemzeti-nemzetiségi aspirációkkal egy
beszövődve, őket áthatva, fejtette ki hatását. 
Többnyire megelőzte a politikai lépéseket, ám 
ez az időrendi elsőbbség nem abszolutizálható. 
A nyelvi s a politikai nacionalizmus pályája 
mifelénk rendszerint érintkezett egymással. Ez 
az interferencia — többek között — abban is je
lentkezett, hogy minél türelmetlenebb volt va
lahol az elnemzetlenítő politika, annál kérlelhe
tetlenebbnek mutatkozott az anyanyelvek  
védelme. A politikai s a nyelvi akciók összeszövő- 
dését egész történelmi kibontakozásuk során, az 
erdélyi román nemzeti mozgalomban, a magyar- 
román kapcsolatok alakulásában is nyomon kö
vethetjük. Mégpedig mindkét vonatkozásban: 
építő-haladó és káros megnyilvánulásaikban.

A  két nemzeti törekvés szembekerülése 
ugyanis nem volt fatális jellegű. Ezt bizonytíja 
— többek között — Timotei Cipariu 1848-ban 
közölt nyilatkozata is: "A szó igazi értelmében 
vett magyar nép iránt az erdélyi román soha
sem volt barátságtalan, mint ahogy a megint 
így felfogott magyar nép sem adott okot a ro
mánoknak az ellenségeskedésre a két nép kö
zött. Ezért a kölcsönös testvériség és hűség igen
könnyen megőrizhető ezentúl is."5

***
Sajnos, nem így történt. 1848 nem a népek 

közös tavaszát, nem a demokratikus naciona
lizmusok találkozását és az izmosodó nemzeti 
ideológiákban — az együttműködésre, a zsar
nokságok elleni egységes küzdelemre szólító— 
felismerések dominanciáját, hanem a tragikus 
testvérharcot hozta magával. Ezzel összefüg
gésben — szinte elkerülhetetlenül — a "társbér
leti nacionalizmusok"-ban s a szellemiségüktől 
áthatott nemzeti ideológiákban a szomszédok
ról, a "konkurrens" nemzetekről, nemzetiségek
ről alkotott v issza ta sz ító  ellen ségk ép ek  
nyomultak előtérbe. Nem volt, nem lehetett ez 
másként a román nemzeti ideológiában sem. 
Nem a Cipariu és Baritiu-féle megnyilatkozá
sok, nem a Balcescu, Murgu és Bolliac képvisel
te felfogás, hanem — többek között — Simion 
Bamutiu radikalizmusa, s az ennek megfelelő 
politikai orientáció váltak irányadóvá. Bamu
tiu mindenekelőtt a románság politikai nemzet
ként való elismerését sürgette. Elutasította a 
román nép megkérdezése és óhajainak figye
lembe vétele nélkül kimondott uniót Magyaror
szággal. ő  és hívei egy olyan nemzeti auto
nómiát szorgalmaztak, amely elvezethetett vol
na Erdély román állammá történő átalakulásá
hoz.6 Hiába írta Avram láncú Simonffy alezre
desnek, hogy a magyarok és románok közötti 
nézeteltéréseket nem a háborúnak, nem a fegy
vereknek kell eldönteni,7 a Balcescu fáradhatat
lan, missziós tudattól hajtott közvetítésének 
köszönhetően Szegeden aláírt Békítési tervezet 
(Projet de pacification) már elkésett. Nagy fele
lősség terheli ezért a románság igényeit közöm
bösséggel, értetlenséggel fogadó, azokat sokáig 
visszautasító Kossuthot és környezetét. Ők is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarokkal ki
egyezni akaró erdélyi román írástudók eszméi nem 
foglalták el azt a helyet a román nemzeti ideológiá
ban, mint amelyet megérdemeltek volna.

Persze, ez az ideológia nem csupán erdélyi 
elaborátum volt 1848 a román fejedelemségek
ben is felszította a forradalmi szenvedélyeket 
Mind Havasalföldön, mind Moldovában elő
térbe nyomultak a nemzeti szabadság és füg
getlenség eszméi, s ezek — ha rövid időre is — 
"anyagi erővé" váltak. Tömegeket mozgattak 
meg. Ami a munténiai, moldovai és erdélyi 
mozgalmak egybevetését illeti, egyfelől ismere
tes, hogy az Erdélyből a fejedelemségekbe átjött 
írástudók egy ideig a forradalmi kovász szere

pét töltötték be, másfelől a két mozgalom célki
tűzései között bizonyos eltérések is mutatkoz
tak. Míg a fejedelemségekben a politikai egység 
és függetlenség elérése került történelmileg sor
ra, Erdélyben — láthattuk — az elnemzetlenítő 
politikával szembeni ellenállás volt a halasztást 
nem tűrő feladat8 Éppen ezért a román nemzeti 
ideológia kialakításában a fejedelemségekbeli éb
resztők a független nemzeti állam sürgetésével, 
az erdélyiek pedig a politikai önrendelkezés szor
galmazásával vettek részt.9

Ebben a korszakban jelentkezik hangsúlyo
sabban a román nemzeti egység gondolata is. A  
század elején (1815) ez vízióként merül fel a 
bánsági Moise Nicoaránál, később (1838) A. G. 
Golescu megfogalmazza a "Nagy-Dácia" ter
vét;10 a néptestvériség ideáljának mélyen elkö
telezett Bllcescu pedig a nemzeti egység távlati 
megvalósítását egy igazságosabb társadalmi 
rend létrehozásával köti össze.11 Az egység esz
méje, eszménye — hol csak távoli célként, hol köze
lebbi feladatként — a román nemzeti ideológia 
részévé válik, ami — érthető módon — a románok s 
a magyarok közötti viszonyra is kihat.

A két fejedelemség egyesítésével (1859) ez a 
cél a megvalósulás kezdeti szakaszába jutott, s 
ami ennek a magyar-román kapcsolatokat érin
tő következményeit illeti, összetett, bonyolult 
és ellentmondásos fejleményeket idézhetünk 
fel. Tekintetbe veendő, hogy lassan-lassan utat 
tört magának a felismerés: az 1848-as tragikus 
szembenállás a magyar forradalom bukását se
gítette elő, és ez mindkét fél számára súlyosan 
káros következményekkel járt A  románoknak 
rá kellett döbbenniük arra, hogy a Búig egyet
len ígéretét sem teljesítette, egyetlen várakozá
sukat sem elégítette ki. A Bach-korszakban a 
román nemzeti megnyilvánulásoknak is el kel
lett némulniuk. A kiábrándulás, a csalódás — 
feltehetően— kedvező légkört teremtett ahhoz, 
hogy a kialakuló új román politikai osztály 
egyes körei rokonszenwel kísérjék, sőt támo
gassák a magyar emigráció bizonyos terveit. 
Igaz, a Klapka és Cuza fejedelem közötti tárgya
lások nem vezettek eredményre,12 Kossuth du
nai összefogásának álma is álom maradt, ám 
ezek a kezdeményezések nem maradtak min
den nyom nélkül a múlt század második felé
ben formálódó román nemzeti ideológiában. E 
körülmény annál is inkább fontos, mert szinte 
egyidejűleg, ezzel ellentétes irányú hatások is 
érvényesültek. Az ún. "ausztro-dákoromaniz- 
mus" képviselőinek, azoknak az erdélyi szár
mazású értelmiségieknek, politikusoknak az 
akcióira utalunk, akik a román-magyar együtt
működés konok ellenzőinek mutatkoztak. Kö
zéjük tartozott Alexandra Papiu-Harian is, aki 
egy Cuza fejedelemnek írt memorandumában 
(1860) bármilyen közeledést a magyarokhoz 
következetesen elutasított. Papiu-üarian szá
mára a magyar nemzeti törekvések (maghiaris- 
mul) és a polgárosodás követelményei egy
formán a román nemzeti érdekeket sértik. Ó 
attól tartott, hogy a "magyarizmus", amely — a 
Széchenyi féle Akadémia révén is — a társadal
mi-kulturális és nemzeti emancipációt ösztöké
li, csak az elmagyarosításnak kedvez. Simion 
Bamupu 1848-as balázsfalvi beszédének a szel
lemében — társaival együtt — azt hangoztatta, 
hogy a nemzet (általuk értelmezett) érdekei el
sőbbséget élveznek az egyéni szabadság s a 
polgárosodás követelményeivel szemben. 3

Alexandra Papiu-üarian nézeteiben az er
délyi román értelmiség bizonyos mértékadó 
köreinek ressentiment-jai jutottak felszínre. E 
sérelmi tudat, amelyet — többek között — a 
korabeli magyar vezető körök szűk látókörű, 
nemzeti önoélúságot kifejező politikája váltotta 
ki, a román nemzeti ideológia és stratégia egyik 
» > »  folytatás a a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

alapvető tényezőjének bizonyult.
Találkozott és egybeötvöződött ama ten

denciával, amely — román részről — ugyan
csak nem zeti ön célú ságot m elengetett, s 
valaminő "ős-fundamentalizmus"-nak hangot 
adva, magyarelleneséget, antiszemitizmust, ál
talában idegengyűlöletet hirdetett. Különleges 
súlyát és mindmáig érezhető erős hatását ama 
körülmény biztosította, hogy megfogalmazói, 
tolmácsolói között olyan nagyságrendű tehet
ségeket, alkotókat, tudósokat és gondolkodókat 
találunk, mint a nemzet géniuszának tartott Mi
hail Eminescu, a filozófus Vasile Conta, a törté
nész A. D. Xenopol, a nyelvész B. P. Hajdeu és 
mások voltak. Ez a "moldovai nacionalizmus" 
erősen történeti és etnikai beágyazottságú volt, 
főként a német romantikából táplálkozott, és a 
havasalföldi, a francia nemzetállami koncepci
óból is kiinduló liberalizmussal szemben, a 
konzervatív agráriánus körök érdekeit, eszme
világát közvetítette. Eminescu és társai a román 
lelkiségtől teljesen idegennek, a tősgyökeres ha
gyományokkal merőben ellentétesnek bélye
gezték a nyugati politikai inzétmények és 
életformák importját. Tartalom nélküli formák
nak minősítették (nem is alaptalanul) azokat az 
állami, kulturális létesítményeket, amelyek 
nem az ősi talajban és tradícióban gyökereztek. 
Nézeteik az etnidsta parasztimádatot, a faji mí
toszt súroló törzsökösséget szólaltatták meg.

Ez a "új nacionalizmus" markáns vonások
kal rögzítette a nemzeti ideológiában azt a ma
gyarságképet, amely "ázsiai barbárok"-nak, 
"vad hordák" utódainak láttatta az együttélő, 
szomszédos nemzetet. Képviselőit joggal hábo
ríthatta fel az erdélyi románság nemzeti identi
tásának a tagadása, az akkori magyar vezető 
körök diszkrimináló, magyarosító politikája, 
ám az összeférhetetlenséget, a kiengesztelhetet- 
len antagonizm ust kinyilvánító, bármilyen 
sorsközösséget tagadó tételeikkel nemzedékek 
tudatát és lelkét méigezték meg.

Hatásuk az erdélyi román nemzeti morzga- 
lom radikalizálódásában is megmutatkozott, 
hiszen az 1878-ban függetlenségét kiharcolt, s a 
modenizáció útján elindult Romániával kiépí
tett kapcsolatok egyre intenzívebbé váltak. Új 
fejleményként a nemzetiségi kérdés megszűnt a 
kettős monarchia belügye lenni, s a színre lépő 
román irredenta következményeként is a nem
zetközi politika erőterébe jutott.
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JEGYZETEK
‘Bibó István: A kelet

NÉMETI RUDOLF

EGY PARTI
DÖBLINGBEN
MIHAIL EMINESCU ' 
DOJNA
A Dnyesztertől a Tiszáig 
Búsul a román egy szálig,
Hogy nem tudhat elvergódni,
Annyi az idegenföldi.
A tengertől Hotinig fél 
lovas muszka jár ezrivel,
Hotintól a tengerig 
A z utakat ellepik;
Boiantól Vatra-Domáig 
M int a nyüvek, annyi váltig,
Annyi idegen nép koslat,
Ki se látszani már onnat. 
Ellenségeink az ország 
Hegy ét-völgyét legázolták,
Hétfalutól fel Szatmámak 
Ahány út van, csak ók járnak. 
Szegény román, jaj szegénynek!
M int a rák, csak hátra lépked, 
Indulna, nem tud előre,
Nincs tavasza, nincsen ősze,
Oly sanyarú sorsa van,
Hazájában hontalan.
A Dunától Északig 
Román szó alig hallik, 
annyi ellenség van itt;
Nem csendül egy dal se már, 
Madaraink útra keltek,
Gyász honától búcsút vettek;
Ha kinyitod ajtódat,
Csak a kóró bólogat.
Hazánk kebléről a kendő,
Hullik oltalmunk, az erdő —  
Fejszecsapásoktól roskad,
Forrásai mind elfogynak —
Sorsosai bús honurúcnak!

Kinek kedves az ellenség,
Máját kutyák elé vessék,

Pusztasággá legyen háza,
Magtalanná a fajtája!

Stéfan vajda, Putnába' 
ne feküdjél hiába,
Hagyjad rá, a főapát 
Hadd vezesse Uastromát,
Hagyd az összes szenteket, 
meg a szerzeteseket —
Ahány harang, verjék félre 
Éjjel-nappal egy végiébe',
Isten meghallgatja tán —
Segíthess néped baján!
Stefan vajda, feltámadj,
Kürtödbe fújjál hármat,
Szólítsd hadba Moldvádat.
Ha megfúvod kürtöd egyszer,
Egész Moldva jó sereggel,
Ha megfúvod még egyszer,
A z erdő is hadra kel,
S ha megfúvod harmadszorra, 
Ellenségnek híre-nyoma 
Se marad e drága honba' —
Végezze mind kötélen 
Meg a hollók csőrében!

NÉMETI RUDOLF fordítása

Eddig a vers - ha ugyan vers. 
Formátlan, mint a lávaömlés, ősi min- 

tát, medret választott magának, ám 
minduntalan túlfortyog rajta az indulat, 
átvágja a stíluskényszer lassító kanyarja
it. Mint kinek fogytán az ideje. Hajtja a 
légszomj.

'83 nyarán így idézi meg a költő, ilyen 
hisztériás sietséggel, Moldva nagy feje
delmét. De a szoboravatásra már nem 
megy el, s a verset sem ér rá évekig csi- 
szolgatni, ahogy szokta; három hét múl
va rászakad a homály. Visszatérés már 
nincs, de mielőtt sorsa beteljesedne, még 
megjár egy-két gyógyintézetet.

Kevesen tudják: Döblinget is.
Merő anakronizmus, ám akit érdekel, 

elképzelheti magának, milyen lehetett 
volna az a sakkparti — milyen az a vége
érhetetlen játszma Széchenyi és Emines
cu között.

A  nem zetféltés világossága és hom á
lya. Egy parti Döblingben.
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DIVATOK
A  könnyű nyár ruhái citrom- vagy narancssárgák, 
üvegzöldek, azúrkékek, krétafehérek, 
jó lenne, ha az ibolyák a mell 
s a váll határvonalán nem szenvednének.

A nyöszörgés (mint egy lerobbant magnóból), 
minden hiába, nem ereszt — 
a tagadás: 6, én nem ezt akartam, 
máskor: ezt akartam, éppen ezt,

ibolyáid a váza körül szerteszóroa, 
nyarad divatruháin ténfergek, 
a tükröt kerülöm, magamat, ha lehet, 
még egy pillanat, és máris megyek,

este megnézek egy kosztümös filmet.
Köpönyeg, kard, régi divatok.
Nyugodj meg, a nagyjélenetben 
nem te vagy, és persze, én sem vagyok.

OLÁH ISTVÁN VERSEI
SZINTE
Megöltük Be-ee-rry herceget. Ludovicus egész délelőtt 
fente a kést, a körmén próbálgatta, haja szálán:
— Mondd, Stephanus, sok lesz a bámészkodó?
Elcsaljuk, és kecc — ujját végighúzta a nyakán.
Csak áldozat lesz, hősnek gyenge. Akinek címere 
a kolomp.
A nap alábukik, mint egy olajképen. Jönnek 
a természetleírók, a táj s az otthon fűzfapoétái 
végleg leírják a természetet. Mosolyuk megreped, 
lábuk elé hull, átlábalunk a gipszstukkó 
törmeléken, Be-ee-rry, kiáltja Ludovicus, 
hol bujkálsz te semmirekellő, gyere elő, 
majd ezt fuvolázza: hercegem, a kocsi előállott.
Egy bádogkrinolin, a történet függönye 
eltakarja a leszámolást.
Ludovicus a földön fekvő fölé hajlik 
mondtál valamit, nagyúr? Egy szót, 
amit tetszése szerint alakít az utókor, 
élőbb mondattá, majd szónoklattá bővíti: 
ilyen szenvedélyes (és logikus) érveléssel 
semmisítette meg Be-ee-rry a merénylőket.
Holott éppen fordítva történt. Szinte csendben.
Mondtál valamit, nagyúr, kérdezte Ludovicus.
— Tán nevét akarta mondani, az első szótagot 
még hallottuk, a vége hörgésbe fúlt.
M i pedig óvatosan és szemtelenül fejteni kezdtük 
a bárány még meleg bőrét. A gyapjút a testről.
— Arca szinte mint a miénk. A választóvonal a szinte
fal. Igen, szinte.

MAROSSZÉKI TÁNCOK
A Félszemú egyetlen szeme izzott a hegedű fölött.
Áll a bál, az új paraszti rendek, alszeg és felszeg 
egyenlői
forgatják a szombat kerekét.
A szombat őket. Aztán párokra szakadoznak, 
aztán magukban járják. Aztán senki.
Mekkora bál volt a kultúrban, a Hajósoron, 
a Kendersoron, a Pákászok, 
a Rákászok során, mindenütt ebben a vízszagú 
világban, hol hakzemek
hulltak az égből, halpikkelyek gyűltek a menyasszony 
ládájában, halpénz a halottak 
nyelve alatt.
Ahol Jónás és a cethal volt 
a mindennapi mese,
Noé úszó birodalma, amelyen a Föld minden teremtménye, 
csak kik, mik nem? kérdezte a paraszt skolasztikus.
M i igen, a halak nem, mert ók alattunk úsztak, 
s majd ha mi is halak leszünk, 
kibúvunk a bárkából, megcélozzuk a repedést, és huss, 
háló nem fog azontúl.
De most még emberül áll a bál, 
hol s kinek Rég kiment a ház oldala, 
a Maros bejött. Előbb csak térdig, aztán 
derékig. Anyám gyönge vállát mossa, 
sebaj, még csak ezt az egyet, mert három a tánc, 
vége sosincs.

Hogy elperegnek a képek a pergető idő pergeti 
Vagy csak most jönnek a csend képtelen képei 
Hogy megállnak a vizek lehullnák a csillagok 
És vagyok és nem vagyok ha magam maradok

És akkor vissza a bálba, legyen örök vasárnap.
A Teremtés befejeződött, sokan elhulltak az úton, 
sokan lehulltak a tornyokból szavaikért,

mint a harangok a tűzben, 
mások meg azért, mert megszédültek, ismét mások 
napba néztek. Voltak, kik egy parasztkalendárium 
igazságának lapjaiból ragasztottak maguknak

szárnyat,
ók önként ugrották le, és örökre elmerültek

a folyóban.
Én ha igen, akkor a hosszas hallgatásért,

megkövült
nyelvem ránt zuhanásba, mert 
nagyon elteltem a lebegéssel.

Valójában csak benned lebeghetek, élő nyelvként, 
s körülfog az érc súlyos tömege a közeli, a távoli 
rokonság, a szegről-végről-nemzetség, 
és az igazi, amely örök vasárnapjára

kikente-kifente magát, 
legjobb ruhájában üldögél 
immár az emlékezetben.

Tánc van megint a faluban, 
hol a falu a faluban, 
hol táncol BáÜnték 
Erzsébeté 
az egyszem-hold 
sarlós vonója alatt, 
ki rúgja le csizmájáról 
mellette a sarat?
Ez a táncszó, hajaj, 
s eza szó, 
mindenre jó, 
a semmirevaló, 
az igéző, a szélhámos, 
szellő képében igézet — 
nem fog rajta enyészet.

Az ablak félig behajtva, 
hogy ne bámulj be rajta.

Savanyú bor, eleven bor 
tornác szőlője. Orgona
bokor. Egy kasza 
a falu mindennapi pillanata, 
valaki megy a vízhez, elmegy 
példájául a példabeszédnek.
Ki volt: lehet hogy Zsuzsanna, 
akit a vének
izgult figyelemmel meglesnének, 
de megvénült 6 is közben, 
s magát lesi a tükörben.
Vagy Gyuri, akinek nevét 
disznók kiáltozzák téli hajnalokban, 
miközben a böüér kése a sebben, 
s a ház hátánál szalmatúz lobban. 
Gyuri, ki oly sárga volt, mint a szalma, 
s aszályos a világ körülötte, 
miközben a dolgok értelmét

kereste folyton, helyét, 
fehér s fekete hollók körözték föíötte.

Vagy Vilma és Sándor,
aki jöhet máskor,
bármikor, de tényleg
furcsa és mord férjnek,
vagy Erzsi egymagában,
báli ruhájában,
orsóként pörögve,
mint a szél, forogva,
végig a Hajó- s a Pákászsoron,
a kendert porrá tilolva
kendertilón,
halak pénzét elrabolva,
egyet nyelve alá tolva.

Ha az ablak zárva:
miért bámulsz be mégis folyton
a házba?
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SZŐCS ISTVÁN

MEGINT SZUMÍRKODOM?
Jung egyik közismert tétele: ha 

a válasz hevesebb, mint ahogy azt 
a sielíd , ártalmatlannak tűnő kér
dés indokolná, vagyis: ha a pszi
chológia i reakció, az ingerület 
intenzitása váratlanul magasabb, 
mint a kiváltó ingerületé, ott valami 
el van ásva, be van temetve; vala
milyen vitális fontosságú rezidu- 
um m al, ősm arad ván n yal van  
dolgunk.

Annak idején én is így jártam a 
szumír kérdéssel. A z  enyedi kollégi
um valam ilyen  évfordulójának  
megünneplésére készültek, s valaki 
felhívta a figyelmem: a Körösi Cso
rna Sándor nevéhez fűződő kelet
kutató (orientalisztikai) érdeklődés 
sohasem halt ki teljesen Enyed ne
veltjei körében; mert ott volt példá
ul dr. Varga Zsigmond, előbb enye
di diák, majd kolozsvári és debre
ceni teológia-professzor. Számos 
vallástöréneti művet írt olyan táigy- 
körből, mint pl. a nyugat-ázsiai né
pek művelődéstörténete, különös 
tekintettel a Bibliára, s ebben többek 
közt a szumírok (sumérek) nyelvé
vel és művelődésével is foglalkozik. 
Meg kellene emlékezni róla.

Megemlékeztem. Az Előre nevű 
napilapban. Tárgyilagosan és az 
egész világ iránt lojálisán. Mintegy 
gesztusnak szántam, békítésnek, 
előtérbe helyeztem  Varga Zsig- 
mondnak azokat a megállapításait, 
amelyek a finnugor népek etnoló
giai vonatkozású hagyományaira 
és a szumír vallás közös motívuma
ira utalnak. Semmiképpen sem án- 
tifinnugrista alapról tárgyaltam a 
kérdést Mint ahogy a Korunkban 
megjelent (1971/10) "korszakalko
tó" tanulmányomban (Sumér és Sze
mere) is a higgadtság, körültekintés 
és a minden irányba való nyitottság 
vezetett S mégis!

Mégis: a főszerkesztők asztalait 
kivörösödött nyakú, kidülledt sze
mű, rekedten ordítozó tiltakozók 
verték, hogy aszongya: "A szélső 
nacionalizmus zászlait lengetem!" 
És földübörögtek odaátról is testvé
ri tankok, hogy kitapossák a belem. 
Hogy ez. ideát nem sikerült, annak 
többek közt az a magyarázata, 
hogy akkoriban jelent meg romá
nul Noah Kramer könyve: A törté
nelem Sumérrel kezdődött, Condura- 
che akadémikus kiváló előszavá
val, amiből kiderült, hogy egyálta
lán nem bűn a szumírokról és a 
szumír-kérdésről beszélni; pozitív 
vonatkozások említésével sem.

Csakhogy vitafeleimet egyálta
lán nem érdekelték az árnyalt állás- 
foglalások; a legkevésbé sem ér
dekelte őket, hogy én a szumír-ma- 
gyar nyelvi összefüggéseket nem a 
nyelvrokonság eddigelé használa
tos fogalmai alapján értelmezem 
(amely a nyelvrokonság mögött 
mindég néprokonságot, sőt nemze
ti kontinuitást is fel akar tételezni), 
hogy az areális (és "boreális")

nyelvelméletek iránt is megértő va
gyok; hogy a nyelvek történetében 
nemcsak divergencián, hanem kon
vergencián alapuló fejlődési moz
zanatokat is látok.

Minden pozitív említés — bű
nös; m inden tagadás — tudo
mányos; ez az álláspont hatott az 
ú tszéli— kávézóbeli — feljelentő és 
a hírneves egyetemi tanár értékelé
seiben egyaránt.

Akkoriban — a hatvanas-het
venes években— kialakult egy szu- 
mír-hóbort és egy vele tökéletesen 
összehangoltnak látszó antiszu- 
mír-hóbort. (Példa az elsőre: Reno
válják a marosvásárheiyi vártemp
lomot. Megjelenik a kőmívesek kö
zött nehány hátizsákos egyetemista 
odaátról és aziránt kérdezősköd
nek, hogy kerültek-e elő itt szumír 
emlékek7... Példa a másodikra: vala
kivel arról beszélgetek, hogy a ro
m án troian — fö ld tö ltés, sánc, 
földút stb. jelentésű — szót naiv 
értelmezések Traian császár nevé
vel hozták már régebb is összefüg
gésbe; hallja ezt egy éppen akkor 
kitűnően érett birkafejű, pattanásos 
kamasz és vigyorogva közbekér
dez: "Ez megint olyan sumér-izé?")

A  szumír szó fétissé vált, egye
seknél taszító tabuvá, másoknál 
vonzó zászlódísszé; ehhez azonban 
a társadalom fetisizáló hajlandósá
ga kellett; az, hogy az uralkodó vi
lágnézet a fetisizmus legyen — 
minden más téren is. És az is volt. S 
az is maradt.

•**
Pedagógusok, propagandisták 

és agitátorok sohasem  képesek  
megtanulni, hogy a túl harsány, túl
ságosan is dörgedelmes tiltás és ta
gadás általában ellentétes hatású.

Sohasem lett volna a nyelvész
kedés kedvenc időtöltésemmé — 
ámok-kocogásommá — ha egyszer 
egy kiváló nyelvész-professzor, 
akitől egy általam nem értett nyelvi 
jelenségről érdeklődtem, szikrázó 
szemekkel az orromra nem csapja 
kabinetije ajtaját Maga ne foglal
kozzék nyelvészettel! Mert nem fog
lalkozhat akárki nyelvészettel!

És sohasem alakult volna ki tar- 
tósabb viszonyom a szumírkodás- 
sal, ha nem találkozom akkor ezzel 
az antiszumír-őrjöngéssel. Meg kell 
vallanom, hogy amikor első cikkei
met írtam e tárgyban — így az em
lített és szerénytelenség nélkül 
állíthatom, máig cáfolhatatlan és 
meg sem is cáfolt Korunk-tanul- 
mányomat— a tárgykört főleg csak 
kritikusai oldaláról, az ellenvéle
mény irányából ismertem. Hiszen 
még Varga Zsigmond is, ötvenkét 
évvel ezelőtt megjelent s újrafogal
mazott alapvetésében, az ötezer éo 
távolából címűben, sokkal több teret 
nyit az ellenvélemények ismerteté
sére, mint annak az állításának — 
főtételének — az alátámasztására, 
hogy a szumír nyelv és az uralaltáji

nyelvcsalád ősének tekinthető va
lamilyen "előnyelvcsalád" között 
igenis rokonságnak kelleti fenálla- 
nia.

Az ötvenes években már, ami
kor a magyar nyelv lélektani vonat
kozású  szó k in csév e l kezdtem  
foglalkozni, döbbentem rá arra, 
hogy a magyar szókincs sokkal 
rendszeresebb, "szisztem atiku- 
sabb" felépítésű, mint ahogy tanít
ják; a középkori nyelvem lékek  
tanulmányozásából az a gondol
atom támadt, hogy azok nem egy 
kezdetleges, fejletlen, hanem egy 
visszafejlődött, illetve "talajavesz- 
tett" a fejlődés főirányából félreszo
rított nyelvállapotot tükröznek, s 
hogy a nyelvtörténet nem azonos 
az írástörténettel stb., majd a nép
mesék kozmosz-képének és társa
dalomrajzának a böngészése köz
ben beláttam, hogy a magyar ős tár
sadalom legrégibb formájáról fenn
maradt mese-víziók — város-ki
rályságokról vallanak; és mikor 
mindezt elmondtam valakinek, az 
illető azt ajánlotta, hogy tájékozód
jam a szumírok irányában. A szu
mír városállamok környezetrajza, 
társadalom-szerkezete, sőt éghajla
ta is teljesen azonosítható meséink 
világával.

Elkezdtem a tájékozódást — és 
visszariadtam. Hiszen ilyen mon
datokra bukkantam, hogy: nitag- 
gin-ni lugala-ni zag-mu-da-dua-a-an: 
"a szolgák meg a király egymás 
mellett ménének", meg hogy az iro
mánynak azt mondják i-mi-szar- 
szar, a kertész neve meg egyáltalán 
csak lú-szar; és nem is gondoltam 
arra, hogy a vitathatatlanul rokon 
finn nyelvben az az állítás, hogy A 
ceruza az íróasztalon van, így hang
zik: Lüijüküne on kirjoituszpöüdelle, 
és hogy Ez a kép itt fekete, de azok a 
képek amott tarkák finnül: Teme taulu 
on musztá muttá nuo tauli tuollá ovát 
kirjávát (elnézést a saját fonetikájú 
átírásért) s mindez nem csak gyen
gíti, hanem erősíti is a rokonságot...

Később, amint tudomást sze
reztem arról, hogy a szumír nyelv
ben ö, sőt talán ü hang is van, meg 
a g a z  akár gy is lehet leszármazot-

Sumer fej Girszuból; i.e.2600 körül

taiban, amikor rájöttem, hogy a lu- 
gal, azaz királynéié) szó ősibb alak
ja gallu (azaz nagy ember) s ez 
megfelel gyalu, vagyis gyula sza
vunk- nak helyneveinkben, nos, 
akkor már kezdtem több szeretettel 
érdeklődni a világtörténelemből 
kitagadott állítólagos őseink iránt

Mindjárt igyekeztem felfedezé
seket is tenni. A  szumír lu embert, 
emberi lényt jelentő szót, (amit ők 
lö-nek le-nek is ejtettek, s a kertész, 
mint lúszar az leszár, vagyis "em
berzöld, zöldember"), felfedezni 
véltem leány és legény szavainkban. 
Elismerést nem arattam vele, mivel 
a finnugristák a le- szócskát a vo- 
gulból fa'csiny-nek értelmezik, tehát 
"kisanya", a legénynek meg ehhez 
nincs köze és "ismeretlen eredetű"; 
holott már több szumírista (ha úgy
tetszik, szumírkodó) is megállapí
totta, hogy ez a lu, kiejtve lö, le, nem 
más mint levő szavunknak egy rö- 
videbb alakja (vesd össze lón és 
lásd Révai Miklós magyar nyelv
tanában!); a gin szumírul szolgáló 
személy, vagyis, aki a maga mun
kájából él, tehát— ki-nal-guz-NA a 
magyarázat.

Aztán arra is rájöttem, hogy a 
melléknév-főnév sorrend különbö
zősége sem olyan végzetes, hiszen 
a szumír nyelvben is volt olyan fej
lődési korszak, amikor elől állt, s a 
magyarban is állhat hátul a mellék
név, pl. őrnagy, saskeselyű, vár
nagy, stb. amikor is itt a melléknév 
főnév sőt nomenverbum minőség
ben áll, ám hagyjuk mindezt a nyel
vészeknek, értsenek ők hozzá...

A  világ kezdeteiről szóló egyik 
szumír szöveg közli, hogy Urmag 
nun gala am, vagyis, hogy akkor 
még nem élt oroszlán. Csakhogy 
az ur-mag nem más, mint maguru, 
azaz nagy kutya, ahogy az orosz
lánt hívták. Vagyis az oroszlán: őr
nagy, azaz nagykutya, s milyen 
mókás, emlékszem rövid tartamú 
katona-koromból is, hogy a lu-gin- 
ség, (nam-lugim, azaz legénységi 
állomány) körében éppen a maga- 
sabbrangú tiszt, tehát őrnagytól 
felfele! volt "nagykutya”. Urmag 
nun gala am = őrnagy nem vala ám! 
(Boldog őskezdetek!)

Erről meg az jut eszembe, hogy 
az egyiptomi király, a fáráó nevét 
úgy szokták megmagyarázni egye
sek, a hieroglifák alapján, hogy 
"nagy ház", mivel a fár házat, az ao 
meg nagyot jelent egyiptomiul.

Holott — minden nációnál is
mert volt a háznagy, azaz major do- 
mus rangja. Itt a far akár vár (vagy 
fal) is lehet. De ne többet erről.

Mindezzel persze nem akarom 
azt állítani, hogy a magyarok a szu- 
míroktól származnak; s még a for
dítottját sem , hogy ők türkizá- 
lódott és sémitizálódott magyarok 
lennének; holott egyidőben ezzel 
az elképzeléssel is incselkedtem. 
Én is.

A dolog sokkal bonyolultabb. 
Megnyugtató volna, ha a rokonsá
got ki lehetne jelenteni, s különösen 
megnyugtató volna a nyelvészek 

» » » » » »
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számára, mert egyszeriben meg 
tudnák magyarázni a sok szóegye
zést a magyar és más ókori népek 
szókincse között. Csodálom  is, 
hogy a nyelvészek nem haraptak 
rá, Ijiszen a szumír és magyar nyelv 
összehasonlítása elől elhárult a leg
főbb akadály, amikor kiderült, 
hogy a szumír éppen olyan ragozó 
nyelv, mint a magyar, sőt nyelvtani 
sajátságai három negyedrészben  
azonosak a magyarral. (Gosztony 
Kálmán szerint kilencvenöt száza
lékban közös velük a nyelvtanunk. 
Szerintem elég a hetvenöt.)

Az ő számukra az sem lenne 
akadály, hogy oly kevés a közös 
szavunk, hiszen uráli, azaz ősfin
nugor szavunk sincs több a szó
kincs 3-4 száza lék án ál. Ennyi 
szavunk talán a szumírral is össze
kapcsolható.

Ám itt találkozunk a legkísérte- 
tiesebb jelenséggel (s ez ugyan
olyan, mint esetünk más ó-nyel- 
vekkel): e szavak megfelelésében 
nincs semmi rendszeresség, illetve: 
arányos szórásban terjednek ki 
minden területre: vannak köztük 
ősszavak, aztán már a fejlettebb 
anyagi műveltségre vallók is, és a 
legmagasabb szellemi-kultúrjavak 
körébe utalók is; mindebből össze
véve elég sok, de az egyes területek
hez képest nagyon kevés.

Vagyis elvárnánk, hogy a testré
szekre vonatkozó, mondjuk ötven 
alapszónak legalább fele legyen ha
sonló, vagy azonos eredetű; de még 
tízet sem  tudunk azonosítan i. 
Ennyit azonban akár a vallás, a po
litika, a társadalmi élet területéről is 
lehet. És határozottan érezni, hogy 
mindezt nemcsak az időbeli távol
ság okozza.

És ugyanilyen kísértetiesen le
sújtó, hogy a szumírral érintkező 
ókori népek, pl. a sémiták különbö
ző csoportjainak nyelvében is sok 
közös szót találunk nyelvünkkel, 
de ezek jórészt nem azonosak a 
szumírral is közös szavainkkal. Sőt, 
olykor még egymás közt is külön
böznek. Erre mondják, hogy vélet
len. Ám a számtani valószínűsége 
(bizonyos tényezők figyelembevé
telével), a véletlennek — elenyésző.

Akkor hát mi? ...Éppen ezt nem 
tudjuk.

Tény, hogy a szumírokban ön
magukban is van valami kísérteti
es. Már maga az a körülmény, hogy 
a világ éppen kétezer évnyi időre 
elfeledte őket, aztán meg nem akart 
tudomást venni róluk, és szüntele
nül megpróbálja mindenkivel ösz- 
szetéveszteni. (Ha asztrológus vol
nék, talán kísérletezhetnék azzal a 
szemponttal, hogy a Bika jegyében 
futottak fel, a Kos jegyében lefele 
tendáltak, de nyelvük-kultúrájuk, >. 
mint írott örökség, majdnem a Kos
korszak végéig még él; a halak je
gyében azonban eltűnnek s csak e 
kor legvégén lehet elmondani ró
luk, hogy megint kinn vannak' a 
vízből.)

Különösen kísérteties, hogy a 
roppant időbeli távolság ellenére

nem is tűnnek olyan idegens zeni
eknek, mint a rájuk következő ké
sőbbi civilizációk. Például mitoló
giájuk nem az a vérszomjas zűrza
var, mint a későbbi korok vallási-et
nológiai hiedelm ei. Az isteneik  
között lezajló konfliktusaik sokszor 
egész kedélyes polgári tálalásban 
vannak feldolgozva. Szeretik a fé
nyűzést, de — rendkívül dolgosak. 
Sok a gazdasági feljegyzésük, sőt az 
a legtöbb; s olyan furcsa távlati csa
lódásokat érzünk ilyen szótári ada
tok alapján, hogy X. hölgy foglal
kozása pl. szövógyári napidíjas, Y.-é 
meg — karmesteri Csúnya szájúak, 
mint egy mai pesti dráma. Az em
bereket igen sokszor nemiszervük 
alapján sorolják foglalkozási kate
góriákba is. Vannak dolgozó, kato
náskodó, m ű vész f...ok , m eg  
szolgáló, meg egyházi p...k stb. A  
köznyelv a f...ok nyelve, a finomko
dó, kultúmyelv a p...é. (Eme-ku és 
eme-szál, mindez persze, kissé ka- 
rikírozva.)

A  legnagyobb baj az, hogy ma 
egyre kevesebben foglalkoznak ve
lük. Nemcsak a magyar akadémi
kusok, sőt bányamesterek, posta
főnökök és bőrgyógyászok között 
sincsenek már irántuk érdeklődő 
fiatalok, hanem világszerte csök
kent az érdeklődés; kevesebb az 
ösztöndíj, az alapítványi támogatás 
kutatóik részére. Ahol meg mégis 
folyik nagyon is tiszteletreméltó 
szumír-kutatás, amerikai és egyes 
európai egyetemi intézetekben, ott 
nagyon lassú ütemű. A milliónyi 
szumír nyelvemléknek ma mind
össze nyolc-tíz százaléka van elol
vasva. Egyes tanszékek a birto
kukban lévő szumír szövegek fel
dolgozására négy-ötévtizedes ter
vekben gondokoznak.

Én magam számtalan ember 
előtt értekeztem már róluk, írtam 
tíz-húsz cikket, félelmetes csaták
ban vettem részt megismertetésü
kért, de nem ismerek mégsem ma 
egyetlen hatvanöt évnél fiatalabb 
személyt sem, aki komolyabban ér
deklődne irántuk; vagy ha nem is 
komolyabban, de legalább annyira, 
mint én. Még műkedvelő, ámokfu- 
tó, délibáb-kergető szinten sem. Pe
d ig  érzem , hogy valahonnan  
messziről, ötezer év távolából, be
temetett városokból, a homok alól 
állhatatosan nagyra meresztett sze
mekkel figyelnek ránk és várnak 
valamit tőlünk. „Az őseim, a vére
im a fényes nyári porban."

(Ismeretes, hogy nevüket sokan 
a szem-orr szavainkkal kozták ösz- 
szefüggésbe, hiszen ábrázolásai
kon is mindég a szem és az orr van 
túlhangsúlyozva. Erre azt mond
ják; nem is igaz! Hiszen szumírul a 
szem: igi, mint igéz (szemmel ver!) 
szavunkban. Aszumír(=sumér=sö- 
mér) szónak van ilyen kiejtési alak
ja is, hogy — kémer. Már pedig, 
amint a kémlel szó is elárulja, a kém 
is — szem, amely fürkész, néz, les. 
Ezért is jelentettek annak idején fel 
minket szumírkodókat gyakran, 
hogy az impériálisták kémei va
gyunk!)

BÚCSÚ EGY
KITŰNŐ IRODALMÁRTÓL

Eltemettünk egy kiváló írót
— és nagy írástudót.

Hetvenkilenc éves korában 
elhunyt Dr. Schuller Rudolf tanár 
úr— akit immár 47 éve távolítot
tak el katedrájáról.

Elbúcsúztunk Pávai Mihály- 
tól — ez volt Dr. Schuller Rudolf 
írói álneve —, akinek írói életmű
ve igencsak torzóban maradt. 
Amíg dolgozhatott és dolgozott 
is rajta, addig még csak kilátása 
sem volt arra, hogy papírra vetett 
gondolatai nyomdafestéket lás
sanak. Amikor már semmi sem 
állt volna ennek útjába, megfosz
totta munkaerejétől-kedvétől sú
lyos betegsége, sőt önpusztító 
kitörésében arra is késztette, 
hogy kész regényét (A Szent), va
lamint kitűnő, kéziratban lévő 
novelláit megsem m isítse. Ma
radt két, fiatal korában az Erdélyi 
Helikonban megjelent novellája és 
be nem fejezett regényének (Be
csület és monokli) folytatásokban, 
a rendszerváltás után közölt vál
tozata — élete alkonyán, a rend
szerváltás után a HELIKON-ban, 
amikor már sem az érdekes re
gény befejezésére, sem újabb írá
sokra nem volt ereje. És maradtak 
a lapokban — folyóiratokban el
szórt fordításai.

Dr. Schuller Rudolf azonban
— minden írói tehetsége mellett
— elsősorban tanított. A legendás 
hírű Zolnai Béla professzor tanár
segéde volt a Bolyai Egyetem fran
cia katedráján. A huszad ik  
századi francia prózáról tartott 
előadásain zsúfolásig telt a te
rem, nemcsak filológusokkal, de 
más szakok, sőt főiskolák hallga
tóival is. Nagyszerű előadó volt 
és tudta-érezte-értette az irodal
mat. Az egyetem irodalmi köre 
annak idején vezetőjéül válasz
totta. Nagy lelkesedéssel irányí
totta a kezdő irodalmárok első 
lépteit, akik közül többen orszá
gosan, sőt határainkon túl is is
mert nevű írókká váltak. Tette 
mindezt addig, amíg közbe nem 
szólt a politika.

Az 1948-as tanügyi reform so
rán az elsők között távolították el 
az egyetemről. Részben, mert 
"osztályidegen" volt, ha nem ép
pen "ellenség" — hiszen Erdő- 
szen tg y ö rg y ö n , az egykori 
Rhédey-kastélyban látta meg a 
napvüágot és élte gyermekéveit, 
részben mert túlságosan ragasz
kodtak hozzá diákjai, de legfő
képpen azért, mert a kommunis
ta hatalomátvétel után, az egyre 
embertelenebbül kibontakozó 
"osztályharc" idején szinte gyer
meki őszinteséggel, derűsen és 
kitartóan hangoztatta, hogy már
pedig ő nem marxista.

Ámikor a rendszer valójában 
kiéheztetésre, pusztulásra ítélte

volna, megjelentek azok a román 
és zsidó kollégái, akik tanúságot 
tettek arról, milyen bátran védel
mezte őket 1940 és 44 között, 
egyetem i h a llga tó  korában. 
Ugyanezek a barátai és tisztelői 
megakadályozták azt is, hogy az 
akkori szokás szerint "osztály
helyzete" miatt deportálják-el- 
hurcolják. Az Ő jóvoltukból, ha 
eléggé nehéz körülmények kö
zött is, de elfogadható munka
helyhez jutott, hogy szabad ó- 
ráiban tovább taníthasson. És — 
tanított Ezt tette tulajdonképpen 
egész életében. Voltak rendszeres 
tanítványai, de tanította barátait 
is. Egy-egy Vele folytatott beszél
getés felért a legjobb egyetemi 
szemináriummal. Nem egy kivá
ló író vallotta magát kifejezetten 
tanítványának, de rendkívüli tá
jékozottsága, érzéke kiváltkép
pen az irodalom és a zene iránt, 
baráti körébe vonzott számos 
írót-művészt-értelmiségit Taní
tott nyugdíjas korában is: akkor 
volt boldog, ha kivételes tudását 
megoszthatta fiatalokkal és ke
vésbé fiatalokkal. Tanított — ha
csak sú lyos, vissza-visszatérő  
betegsége meg nem gátolta ebben 
hosszabb-rövidebb időre.

Életének nagyobbik részét 
igen szegény emberként élte, ho
lott gyermek- és fiatal éveiben 
gazdag földbirtokos fiaként nem 
ismerte a nélkülözést Bármeny
nyire nehéz körülmények közé is 
jutott azonban, megőrizte emberi 
méltóságát. Élete példájával is ta
nítani tudott. És valamennyiünk
nek leckét adott hűségből, hiszen 
apai ágról való rokonsága gond
talan életet, jó anyagi körülmé
nyeket ígért volna neki, ha el
hagyja az országot, ha kivándo
rol. Á gondtalan élet, a jólét he
lyett azonban dr. Schuller Rudolf 
kedves városát, Kolozsvárt válasz
totta, tanítványaival, barátaival.

És mégis: végtelenül magá
nyos volt A tanítványokkal-ba- 
rátokkal való együttlét, a beszél
getés csak ideig-óráig oldotta 
nyomasztó egyedüllétét, az ön- 
marcangolást hozó estéket, a kö
dös, hideg, kilátástalannak tűnő 
reggeleket

Mireánk, egykori barátaira 
immár csak annyi maradt, hogy 
megpróbáljuk kideríteni, mi ta
lálható meg (mégis) a szétszórt, 
megsemmisítésre szánt hagya
tékból. Hogy megőrizzük szelle
mét. Ő felőle immár nem lesz 
gondunk, hiszen két legkedve
sebb barátja, hajdani tanítványa
— Deák Tamás és Székely János
— társaságában talán nem is tű
nik majd neki olyan hosszúnak a 
Végtelen Idő.

FODOR SÁNDOR
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BORBÉLY SZILÁRD 

AHOGY MOST Ó VAN
Ahogy most elmegy itt most szembe véled 
és ott hagyja a lábnyomát a hóban 
a láthatatlant most a láthatóban 
ahogy most elmegy ott csak sejtheted 
egy sejtelem hogy visszafordulóban 
amint itt jársz megint majd láthatod 
a lábnyomát a láb után m ú ltá n  
az aszfalt járdán szembe jön veled 
a nyom hogy majdnem minden ugyanaz 
körülötte a házak fák az utca 
a napszakok a fények minden érzés 
csupán a visszatérő majd nem az 
emlékezet hogy tényleg hogy valóban 
nem az keresztezi csupán az ó ban 
e meghökkenés értékű kis szóban 
zavarba jön és azt mondja szevasz.

ÉJFÉLBE KEZDI RÖPTÉT
A  múltkor rájöttem hogy kéne már 
bevásárolni egész komolyan 
egy kelléket mindig szerettem volna 
valami olyasmit ami hasznos lehet 
egy előre nem látott pillanatban 
amelyre nem számíthattam vagy inkább 
nem számítok most arra amikor majd 
szükségem lesz rá jó lesz hogyha van 
kéznél mindent felhányok majd de meg 
találom és mi jó lesz hogyha lesz 
egy originál drakulaprotézis 
a trafikokon kezdem majd bazárok 
ba járok ráérő időmben hátha 
a keresett árura rátalálok 
tessék mondani vámpír fogbetét 
ilyen ni mutatom grimászt is vágok 
két mutatóujjammal kéne nékem 
kérem szépen drakulafogbetétet 
kézcsókom ahogy a boltba lépek 
önnek már van de tényleg olyan jól áll 
mert kéne nékem is a mosolyomhoz 
meg sose tudni szóval hogy legyen.

ÉNFÉNYMÁSOLOK
Én fénymásolok mindenféle dolgot 
szövegeket meg a kezemet 
a szövegekbe belelóg az ujjam 
ahogy fénymásolok a kezemet 
véletlenül mert nem számoltam erre 
csak látom itt ott ahogy olvasom 
majd később egyszer el a szöveget 
hogy belenyúltam a fénymásolásba 
a bőrömet hogy fénymásoltam síkba 
a tenyerem a ráncokkal egész szép 
majd elküldöm neked a tenyerem 
fénymásolva a jobbot és a balt is 
vagy ha akarod fénymásolok neked 
egy kézfogást a jobbal és a ballal 
a fénymásolón gombokat nyomok 
nagyítok ha keU kicsinyítek 
mindent lemásolok amit tudok 
levelet virágot lepkeszámyat 
a séta közben amit felszedek 
lemásolok néked mindent papírra 
a fénymásolás nálam már szokás 
a szövegekbe fénymásolok ezt azt 
mi eszembe ju t vagy amit épp láttam 
fénymásolom hogy majd lesz gyűjteményem 
és másolatban terjedek ezért 
fénymásoltam neked most ezt a verset.

Kusztos Attila fotói
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VÖRÖS ISTVÁN 

A DARWIN-LOVAGREND
Aki igent vet, nemet arat.
Szúnyogot szúnyoghálóval, madarat 
lépvesszővel, a legyet ecetes 
csapdával. Apióca száját

meg kell sózni. A  pontyról 
a pikkelyt, a csirkelábról a 
csüdjét, nyálról a gereznát. Ha 
együtt dolgoztok, a kormorán

torkát gondosan kösd el. Halat 
találsz egy tócsában, amibe 
gumicsizmában belegázolsz.

Fölülről veti rád magát a 
húsevő növény. De egy szóra
kozott sas elkapja röptében.

A Z  ÍTÉLET 
ELFORDÍTÁSA
Pontosan megvan a véleményem 
magamról. Pontosan tudom, mit 
gondoljak, és hogy mit gondol
tok. Néha mégis elkap a reménykedés,

mint mikor gyerekkéz nyúl a hóba. 
Formálom magam, míg össze nem állok. 
Repül a jeges hógolyó, nyitja maga 
előtt és csukja maga után a levegőt,

börtönőr a folyosóajtót, és kopognak 
a léptei, és csörög a kulcscsomója, 
és lökdösni kezdi jóbbról-balról

a visszhang. Becsapódom mögöttetek 
egy téglafalba. Nem estek össze. Nem 
él meg egy helyen hó és puskapor.
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HELIKON

SEM—interjú
KI VAGY TE,
LÁSZLÓ NOÉMI?
— Manó és boszorkány, komoly és komoly

talan. Korom nem biztos hogy van, esetleg lesz, 
egyetlen egy.

— És az mikoron?
— Mármint, hogy az a kor? Valószínűleg, ha 

tudnám, már itt lenne; hogy nincs itt, azt tu
dom; hogy mikor jön el, nem sejtem még. Úgy 
érzem, meglehetősen messze van, tíz-húsz év 
távolában. Kicsit félek is tőle. Most látom csak 
a kérdés lappangó élét, a KOR-t (Ez nálam még 
csak KÓR, de remélem, a valódi is fiatal lesz, 
akárcsak a mostani álom.

— Leány álom?
— Semmi esetre. Időnként delirium tre

mens, máskor meg rémálom; méregzöld vagy 
rozsdabarna, de soha nem rózsaszín. Ez biztos.

— Miért irtóznál a rózsaszíntói?
— Számomra túlságosan édes, könnyű, te

hát unalmas. Ha az álom rózsaszín lenne, én 
nem Nono lennék, hanem Amálka.

— Erről van szó. Miért vagy te Nono, és ez a 
Nono miért épp Kolozsváron, és miért ír épp verse
ket?

— Hogy Nono vagyok, az részben mítosz, 
részben rendeltetés. Néha a levegőm. Ahogy Ko
lozsvár, úgy lehetne Csík vagy a Bálványos, Szi
lágyság vagy Maros. Éppen Kolozsvár, mert ide 
születtem, és még nem állok a saját lábamon

Hogy miért épp verseket? Mert éltet a zene 
és a lüktetés, ami bennük él, mert megfoghatat
lanságukban mégis benne találom azt, amit jó
zanul nem tudnék kimondani, mert a reális és 
irreális határán lebegnek; egérutak vagy időle
gesen "végső" megoldások, mert egyszerűen 
hozzám tartoznak, eleve általuk vagyok. Ezt 
nem tudom tovább magyarázni.

— A z "álom" elóbb, most pedig "józanul". Mit 
jelentenek ezek, azon kívül, hogy némi borok mdlett 
történik a válaszadás?

— Remélem, nem jelentenek skizofréniát A 
két véglet részei természetesen. Nem tudom, 
mennyire jogos ez nálam, hogy állandóan vég
letekbe botlom, mennyire élet és mennyire 
ideológia ez, azonban mindketten hozzámtar
toznak, nélkülük el sem képzelem a továbbia
kat Nem tervezem őket, és nem várom el őket 
az élettől, de minden esetben "megver", vagy 
megajándékoz velük valaki.

— És akkor, — ha nem nélkülük —, hogyan 
képzeled el a továbbiakat?

— A továbbiakat sosem képzelem el. Illetve 
túlságosan sok oldalról képzelem el ahhoz, 
hogy valami valószínűleg valóraválthatót lás
sak. Ne mondjuk azt, hogy szabadúszó vagyok, 
mert ez túlzás lenne, de azt hiszem, mondhat
nék azt, hogy csukott szemmel úszom. Talán 
abban is van valami igazság, hogy mostanság 
nemigen érdekel a "Hogyan tovább", legalábbis 
gyakorlatilag nem. Egyetlen dolog van, amihez 
tartom magam, és ez az, hogy soha ne kelljen 
lelépnem arról a vonalról, vagy szinuszgörbé
ről, vagy bármilyen alakzatról, ami vagyok.

— Es mi az, ami vagy, amit nem szeretnél meg
tagadni?

— Az vagyok, amit gondolok, és amit cselek
szem, bizonyos belső szabályok harca vagyok, 
éppen ezért néha nem vagyok, hanem vagyunk, 
ez "ebben az órában" nem is olyan feltűnő. Igyek
szem mindig ugyanaz és ezen belül mindig niás 
lenni, törvényesíteni szeretném a játékot és azt a 
fajta könnyedséget, ami a végső tanácstalanság
ból születik. Ugyanaz vagyok fényben és sötét
ben, akár akarom, akár nem. Ez a dolog öntör
vényű. Mindig kibújok a kérdés alól, ugye?

— Igen, igyekszel. Tényszerűen, magadról mit

mondhatnál el? Hogyan fogadtak (ezt már nem 
hagyhatjuk ki), és Te ezt hogyan vártad volna?

— A fogadtatás ellentmondásos volt. A be
fogadó alkatától, érzés- és gondolatvilágától 
függött minden esetben az ítélet. A "realista" és 
"logikus" elmék sosem fogadtak el, és nem is 
fogadják majd el a verseimet. És nem monda
nám, hogy zavar ez. Tudatában vagyok annak, 
hogy csak bizonyos embereknek mondhatok 
valamit, nem áll szándékomban a "tömegek le- 
hengerlése"; ha valahol valakit igazán megérint 
a versem, az nekem több a jónál.

— Megneveznéd ezeket, — lapok, folyóiratok — 
ahol a szerkesztőket "megérintette" a versed?

— Hodor Adél, Bréda, Echinox, Helikon, Se
rény Múmia, Korunk és Látó, Visky és KAF, Vida 
Gábor és az Éber — és talán legkedvesebb emlé
kem valamikori iskolaújságunk, a Kotta Nélkül.

— Negyedéves bölcsészhallgató vagy, tanárje
lölt, verseidet — méltán — szívesen fogadják a la
poknál — folyóiratoknál. Elégedett vagy magaddal?

— Nem vagyok elégedett. Sokszor érzem 
azt, hogy értelmetlenül töltöm az időt, és ez 
nagyon zavar, annak ellenére, hogy nem változ
tatok a dolgok állásán. Az utóbbi időben egyre 
inkább csak azt tudom, hogy mennyire kevés, 
amit tudok, és hogy alig akad valami, ami iga
zán érdekel. Persze, ez szomorú, s ami még 
szomorúbb, az az, hogy ez a dolog kortünet 
Azt hiszem, ezt lenne érdemes megváltoztatni, 
ha képesek lennénk rá.

— Az "irodalmi élet", a különböző csoportosu
lások mennyire befolyásoltak Közösségi ember, avagy 
magányos farkas vagy?

— Kissé mindkettő, tehát alapjában véve 
egyik sem. Az "irodalmi élet"-tel kapcsolatosan 
természetes, hogy a velem egykorúakhoz húz a 
szívem. Viszont ügy érzem, hogy amit írok, az 
az ő írásaik körében kissé a levegőben lóg, se
hogyan seriwillik oda. Azt hiszem, meglehető
sen ódivatúnak tűnhetek a formakultuszom
mal és hangulataimmal egyetemben. De mivel 
elsősorban én vagyok az, amiből mindez ere
deztethető, nem tudom (nem is akarom) utolér
ni a koromat. Bevallottan és egyértelműen egy 
cspportosuláshoz sem tartozom, nem is áll 
szándékomban meghatározott környezetben 
létezni. Ez a társadalmi vetületre is érvényes. 
Valahogy mindig is mindenhova, és igazán se
hova sem tartoztam. Kissé én is lógok a levegő
ben, mint a verseim.

— Verseid spontanátásukkal, valami nagyon 
mélyről jövő tehetség ösztönösségéoel lepik meg ol
vasójukat. Hogyan látod ezt te, vagyis hogyan írod 
verseidet?

— Hát spontán módon. Nem "tervezem", 
nem "csinálom" (ahogyan ezt Bréda mondja) és 
nem "ötlöm ki" a verset, hanem egyszerűen 
írom. Talán ez az oka annak is, hogy nem ontom 
a verseket Hiszen csak olyankor írok, mikor

LÁSZLÓ NOÉMI 
KÜLDÖTT
Üveges ég alatt, tél-éjszakán 
félelem tavából mert ki anyám. 
Takaróm ajkának párája volt, 
keresztelőmön orgona szólt:
utazó fénysugarak muzsikája 
taszító-vonzó térküszöbön; 
aludtam idegen égi kövön, 
jég zuhogott és küldtek alája;
hajnali puszta rejti utam, 
tanulok szavakat, nyelvet felejtek, 
amit az elmúlt világról sejtek, 
süllyed az álom kútjaiban,
süllyed az álom, emberi foltnak 
lenni a lenti táj kapuján; 
mint kik a holtak őrei voltak, 
járok a mások sorsvonalán.

TÁNC
Eső becézi tested, vén sikátor: 
gerinceden míg végigzongoráz, 
kigyúlsz a lámpa halvány mosolyától, 
fakó ruhádból felfénylik a láz,
mely szélbeporló évszakok zajában 
emésztett bénát, némát és vakot, 
s a küszöbön hideglelősre váltun 
Halál zsebéből álmokat lopott;
egyszeri bátrak félelméből ébred 
az indulat, mely csontjaidba mélyed 
és a veszendők hálójába von,
míg végső képed alakulni véled, 
riadó szellem álmaidba téved: 
már lejti táncát tükör-arcodon.

érzem, hogy már nem tudok nem írni. Ilyen 
alapon számomra létszükséglet a vers. Valami 
furcsa média vagy csatorna, amin keresztül a 
"túli" énem üzen a földinek. És megadja az 
esélyt, hogy egyes dolgokat megértsek. És én 
vagy megértem, vagy nem. Kissé ezzel magya
rázom azt is, hogy érthetetlennek minősítik 
őket Hát hogyan is értenék, mikor én sem ér
tem? Ennek ellenére muszáj írnom, mert a sza
vak kopogtatnak.

— Köteted, verseskönyved mikorra várható?
— Ha én azt tudnám! Persze, a bizonytalan

ság oka is magam vagyok, mert az anyag úgy- 
ahogy összeállt, de kiadót nincs aki keressen. 
(Mert ha én nem, ugye, akkor senki). Gondo
lom, egy-két éven belül valami összejön. Sok
szor  eljátszottam  a g o n d o la tta l, hogy  
10-20-30-40-50 (?) évig nem is állítok össze kö
tetet. Mert azt szeretném, hogy amit hátraha
gyok, az a magam lehetőségeihez mérten 
tökéletes legyen. És ez a tökély huszonegy éve
sen még nem aktuális. Nagybetűs kötetemből 
talán 4-5 versem van csak. Hogy ennek ellenére 
mégis van egy 50-60 versből álló "tervezet", az 
az utol nem ért korommal kötött kompro
misszum eredménye, mert, ugye, fiatal "költő” 
(ezt a szót magammal kapcsolatiján csak erőst 
kételkedve merem írni) csemetének illik bemu
tatkozni.

— Végezetül pedig arra kérlek, folytasd ezt a 
sort:

Villamosok hörögnek rendben el, 
kopott, de játékos még ez a tél — 
kavargó pelyhek és borotvaél — 
(magzatburok e vers, vagy hamvveder?) 

Kérdezett FEKETE VINCE
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HELIKON

KELEMEN HUNOR

ÖREGKORI MEMÓRIAPRÓBÁK
Egy banánhuszárnő

Ú gy folytatódott, hogy aznap sem  történt 
sem m i, pedig az volt az utolsó lehetőség,, 
csak jött valam i nihil, porcelánfehér dagály, 
volt egy  kis légszom j, villanásnyi, szívga
lopp, kurzív szívkarburátor, őszi pokolgép  
szilveszterre időzítve, hom ály a fejben, amit 
a düh tesz, ugye. Gitteltem a szív repedéseit, 
drótoztam ahol lehetett, pedig nem tart, tö
rik, m int a porcelán. S ellentm ondás, mint 
csillag az égen, ahogy szokott. Csöpögés, 
lassú folydogálás a repedésekből, csurgott a 
tea, vodka, vörösbor, Dreher back, ilyesmik, 
s az orromban m ég szantálillatú testpára, 
sikító, bevérzett mondatok, mint kötőszövet 
az ököl nyom án. Szorítottam markomban a 
remegést, fájt a tenyeremben a körmök nyo
ma, ahogy kóstolgatták a bőröm alatti nyers 
húst. Van ennek már húsz éve is, jut eszem 
be, ahogy m eglátom  az ö szv ég h y  Blankát az 
intézet kávézójában, s integet, menjek már 
oda. Kétszáz éve nem láttalak, mondja, és, hogy  
remélem nem haragszol ennyi dió után. A  be
tyárbecsület az nem  m egbocsátás kérdése te 
Ö szvégh y , a baráti b izalom  eljátszására 
nincs bocsánat, az nem  ilyen egyszerű, m on
dom  neki, az valam i más. A z ember még saját 
magát is elárulja, replikázik öszvéghy. De a 
barátait m ég akkor sem, próbálkozom újra, 
és mindhiába. Látom, hogy m ost sem érti, 
egy  kicsit olyan, mint húsz évvel ezelőtt. Az 
eszm e mármint. D e leülök, kíváncsi vagyok, 
csapjon Zeusz nyila a régi sérelmekbe.

És m egint eszem be jutottak azok a nagy, 
lom ha hópelyhek, azóta sem  láttam olyant. 
Akkor már ötödik napja ki sem mozdultam  
a házból. A M agnum  44-est fényeztem , sim o
gattam, becézgettem  is talán. Legalább ezer
sz e r  v é g ig g o n d o lta m , h o g y a n  fo g o m  
szétdurran tani azt az édes kis női koponyát. 
Pedig d e nagyon szerettem. Széttrafálom, 
fortyogtam  magamban, mert hát nem  lehet 
ilyent tenni. Azidőtájt töltötte be Jézuska az 
ezerkilencszázvalahányadik évét. A hhoz ké
pest nem  tett sokat értünk. Ugyanolyan go
noszak vagyunk, m int régen és ugyanúgy  
vágyunk szeretetre. Ültem a karosszékben, 
néztem  a plafont, láttam, fel van kasírozva 
oda, lőni kezdtem , persze, hogy csípőből, 
úgy, ahogy láttam a moziban, repült a vako
lat, s  ő már nem  volt sehol.

N em . N em csak a fejét lövöm  szét, hatá
roztam el. A z kevés. A z egyszerűen semmi. 
A z kegyelem  lenne. M egtöltöm ólom m al te
tőtől talpig. H ogy soha nem  felejti el, az tutü. 
M inek néz engem , azt hiszi, m ost szálltam ki 
a Kinder tojásból? Na megállj, jajhogyszétlő- 
lek. Aztán jöhet a boss az összes taknyossal 
a műszakról, jöhet a rozsdás, rucaseggű mé
lák a m entőseivel s az egész Krisztusképű 
katolikus rockzenekar, mert soha nem fog
nak tudni összerakni. Már láttam előre, hogy  
fog  reszketni, mert átkozottul fél a haláltól, 
könyörögni fog, hazudni, mint mindig, kita
lálja a szokásos m esét, am elyen én átlátok, 
mert ism erem  nagyon a szív, a lélek és az ész 
törvényeit. Term észetesen azt is tudtam, 
hogy szorítani fog  engem  valami férfijóság, 
m egbocsátok tehát, és lelövöm . Mert jobb

m eghalni fiatalon, mint jellemtelenül, talpig 
hazugságban leélni egy  hosszú és nem min
den esetben könnyű életet. Aztán arra is gon
doltam , h ogy  inkább kötelet érdem elne. 
Vagy esetleg villamosszéket. Netalán sósa
vas fürdőt, olajat a vénáiba, m agasfeszültsé
get a nyelvére, hogy forrjon rá m inden hazug  
szó. Fájt, hogy m eg kell öljem, de ígérem, 
jobb lesz így  neki. Ezt hozta a Jézuska. Ilyen 
a szeretet. Emlékezhetsz, fogom  mondani, 
neki is m eg kellett halnia, pedig  Isten na
gyon szerette, állítólag. Persze, azért a te 
helyzeted sokkal rosszabb.

M ég vártam vagy öt napot, m egállás nél
kül szakadt a hó, felért a m ásodik emeletig, 
vártam, hogy a szív dögöljön be, és közben 
gyilkoltam, legkevesebb tízerszer.

M ost m eg ül ö szv ég h y  Blanka velem  
szem ben, issza az ötödik vodkáját, hallgat, 
m int régen, s amikor m egszólal, mintha 
seggpacsirta. Mondja, hogy bejár rendesen, 
dolgozik, akár húsz évvel ezelőtt, ugyanazt, 
ugyanúgy. N em  rosszul, és nem jól. Közepe
sen, amit hamar el lehet felejteni. Esténként 
mostmár többnyire égyedül nézi a színesté
vét, lövi a távirányítóval, mjüziktévé, hogy  
le ne maradjon a divattól egy-két tekercs 
budipapím yi távolságra, vagy néz valami 
sorozatot, kétezem yolcvankilencedik rész, 
mindegy. Közben reszeli a körmét negyven- 
ötvenpercnyit naponta, lakkozza, s gyö 
nyörködik. Aztán hallgat egy kicsit, iszik  
m ég egy vodkát és újra csak seggpacsirta. 
M ondta neki egy  jósnő, meséli, hogy belé- 
szorult valami rossz, m ég születésekor, ami

jó is lehet olykor, olyan, m int az az izé a 
görög m itológiából, lábszussza van, v igyo
rog, nem ugrik be a név, de tudom  én, kiről 
van szó, tudom, ugye? A m íg csak kellett 
valakinek, nem  tudott leállni, kívánta is na
gyon a makkot, zabáltam, mint egy disznó, 
mondja és v igyorog részegen. M ost már 
nem  nagyon hívnak, sóhajt, csak ritkán egy- 
egy vén kujon, akinek lik kell, így  mondta, 
lik, de ő sem  a régi, egyre inkább beéri a 
nosztalgiával, viszont a szokás nagy úr, így  
aztán nincs m entség. M ondanám  n d d , hogy  
a szélhám ossághoz elm eél kell, de m eggon
dolom  m agam, mert miért m egsérteni annyi 
év után, hát ugyan miért?

Olyan, mint egy csirketolvaj. A  hazug
sághoz kopott kultúrkurva, aki sokáig azt 
hitte, hogy ő a cél, pedig csak eszköz volt.

M ost egy sört kér. Több vodkát nem  iszik, 
mert ma m ég dolgoznia kell, mondja. N é
zem  a m egtöredezett sm ink alól ijedten ki
néző, elhasznált arcot. Elkapja tekintetemet, 
talán attól lesz lendülete és nosztalgiázni 
kezd, hogy a néhai szép  reneszánsz hasa, 
em lékszem  még, kérdi, m ost már m egőrzi az 
ujjak nyom át, mintha gyurma lenne, látszik 
rajta az idő, a sok munka, amit élvezett. És 
kacag hozzá, pedig  látom a szem iben, hogy  
inkább sírna. S mutatja a lábát. A  sok depilá- 
lástól olyan, mint a lúdbőr, a pórusok kitá
gu lt barlangüregek . Egykori ékszertestem  
összeroppant. Már nézni sem merem a tükörben. 
Csak az arcomat, azt még kifestem, hogy mutas
son valahogy, emlékeztessen a régi szép időkre, 
mondja.

Kacag ö szv ég h y  Blanka, amikor m on
dom , hogy egykoron belem entem  női játé
kaiba, de átláttam rajta, mint a pinty, és egy  
percig sem bíztam benne. A  baráti becsület 
az más, m ondom  neki. S hogy az nem m eg
bocsátás kérése. Kacag ö szv ég h y  Blanka, 
szedi a levegőt, sípol a tüdeje, jönnek a sza
vak, hogy ő csak egy kurva banánhuszárnő. 
H ogy álmaiban is csak ü l rajta és lovaglik. 
M ozog, mint a Föld, körbe-körbe. Rázza, 
akár egy  pikáner, m ég a plom b is kihull néha 
a fogából m acskaköves nyakéjeleken. Nem 
nagy ügy, mondja, s lehunyja szemét. Látom 
a bőr alatt dobogó szem golyót, pupilláján 
átjárnak az évek, jönnek, m ennek, talán ő 
sem tudja. És dalol a seggpacsirta, a banán- 
huszám ő. N em  nagy ügy, suttogja, és, hogy  
sosem  volt boldog, m ennyi illúzió. És kacag, 
m int eg y  boszorkány, az már egyenesen  
ijesztő, rázza magában a sok vodkát. És, 
hogy én immár mondhatok, amit csak aka
rok, mert ő évek óta nem  pirult el, az ő arcába 
már nem tódul vér, sem m i vörösödés, ez  
már rég a vég.

Várjál meg este, hat órakor végzek. Csak me
séld el, mi történt veled, könyörgött. N em  ígér
tem  sem m it, sé tá ln i in d u lta m  az ő sz i  
rézsútos fényben, süttettem ősz fejemet az 
áldott Nappal, majd hosszan ácsorogtam a 
folyóparton, aktív memóriapróba. Aztán es
te ott ültem  ö szv ég h y  Blankával szem ben és 
elm eséltem  az én történetemet, ami azután 
kezdődött, miután véget ért, az, ami úgy  
folytatódott, hogy éppen nem történt sem 
mi, csak jött valam i nihil, porcelánfehér da
gály. D e hát az eg y  fantasztikus, talán 
egyeseknek hihetetlen történet. N éha m ég  
én is  kételkedem  benne.

fíRiN't múmia
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-szöveggyűjtemény
FRANCOIS VILLON

!lí!WM

KISLEXIKON

Villon, Francois (Párizs, 1431 körül — ?, 1463 
körül) francia költő; reneszánsz jellegű személyes
sége, "pogány életöröme és vallásos felbuzdulása, 
cinizmusa és töredelmessége, gyilkos realizmusa 
és leheletes ellágyulásai”, "a naiv hitnek és a nyers 
valóságnak, a miszticizmusnak és a logikának, a 
legmerevebb formáknak s a legforróbb inspiráció
nak állandó és kibogozhatatlan egybefonódása" 
(Gyergyai Albert) a- középkor legnagyobb alanyi 
költőjévé s az első modem francia lírikussá teszi. 
Föltehetőleg 1431-ben (Szent Johanna megégette- 
tésének esztendejében) született a százéves angol
francia háború (1338-1453) alatt nyomorba 
süllyedt Franciaország fővárosában. Az országot 
rablóbandák dúlják, pestisjárvány dühöng, a rend 
és a törvény hatalmának s a gazdasági életnek a 
helyreállítása nehezen halad előre, néha a király
nak sem telik lábbelire. Ami keveset Villon életéről 
tudunk, azt verseiből s néhány rendőrségi jegyző
könyvből és törvényszéki ítéletből merítjük. Szülei 
szegényemberek. Eredeti nevei: Francois de Mont- 
corbier (apja után) és Francois des Loges (a burgun- 
diai tanya után, ahonnan apja és anyja származott). 
Apja korai halála után anyja neveli, később Guilla
ume de Villon, a Párizsban elő jómódú egyházi 
férfiú és paptanár fogadja örökbe. Beíratja az egye
temre is; Francois 1452-bén megszerzi a magiszter 
ómét. Nevelőapja iránti hálából veszi föl a Villon 
nevet. Az ő befolyása alatt alakul ki világképe is: 
az egyházi tekintélyuralommal szembenálló, galli- 
kán szellemű királypártiság. A bűnözők búvóhe
lyévé lett Sorbonne-on sodródik a "kagylósok" 
hírhedt bandájába. Részt vesz kisebb-nagyobb vál
lalkozásaikban, s tanulmányai végeztével az éjsza
kai élet egyik vezéralakjává, csapszékes bordélyok 
bicskázó törzsvendégévé válik. 1455-ben önvéde
lemből leszúr egy részeg papot, aki valami nőügy 
miatt fegyverrel támadt rá. Hónapokig bujdosik, 
míg ki nem járják számára a kegyelmet — ponto
sabban: a két "igazi" nevére szóló két külön kegyel
met. Rövidesen azonban újabb zsiványkalandba 
keveredik: a bűnszövetkezet kifosztja a teológiai 
tanszéknek az egyik párizsi kollégiumban őrzött 
pénzesládáját, s a rendőrség kinyomozza a tettese
ket. Villon elmenekül Párizsból; 1456-tól 1461-ig 
vidéken csavarog, minden bizonnyal megint csak 
rablásból tartva fenn magát. De főúri pártfogói is 
akadnak. Blois-ban Károly orléans-i hercegköltő, 
"az utolsó trubadúr" látja vendégül; udvarában 
Villon benevez egy költői versenyre 'Szomjan ha
lok a forrás vize mellett" témájú balladájával. 1461- 
ben Thibault d'Aussigny orléans-i püspök  
Meung-sur-Loire börtönébe csukatja. Már betegen 
kerül ide, alig tudja elviselni a megpróbáltatásokat, 
a kenyér-víz rabkosztot. XI. Lajos trónralépése 
menti meg: az új király, országos kőrútján, minde
nütt kegyelmet oszt. Kiszabadulva Villon a versel- 
gető Bourbon herceg moulins-i udvarában talál 
menedékei Itt születhetett 1461-62 telén főműve, 
a Testament [Testamentum, 1972], vagy más néven a 
Nagy Testamentum. Visszatér Párizsba, s hogy a 
börtönt elkerülje, kötelezi magát a kollégiumból 
elorzott aranyak visszafizetésére. Életmódján 
azonban nem képes változtatni, 1462-ben egy je
lentéktelen utcai botrányokozás ismét a törvény 
kezére juttatja. Az ítélet a javíthatatlannak, folyton 
visszaesőnek számító vétkessel szemben ezúttal: 
kötél általi halál. Ebből az élményből táplálkozik 
híres verse, a Ballade des pendus, az Akasztottak bal
ladája. [Gyűjteményünkben két változata is szere
pel: Illyés Gyula fordítása és Faludy György 
átköltése. Egyébként a balladacímek nem Villontól 
származnak, hanem Clément Marót (1497-1544) 
költő és irodalomtudóstól, az ő 1533-as Villon-ki- 
adásában tűnnek föl először.] Villon fellebbezésé
nek mégis helyt adnak a hatóságok, s a halálos 
ítéletet tízévi száműzetésre módosítják. 1463. janu
ár 8-ikán kellett elhagynia Párizst. Ettől fogva sem
mi bizonyosat nem tudunk sorsáról. Leromlott 
szervezete nem sokáig bírhatta a nélkülözést. Ké
sőbbi mendemondák szerint elvergődött az angol

királyi udvarig, vagy egy öreg papnál húzódott 
meg Poitou-ban. De valószínűbb, hogy újfent az 
országot járó zsiványbandák valamelyike vette 
szárnyai alá, és elpusztult a kalandos élet forgata
gában. 1456 karácsonyán, mindjárt a kollégiumi 
betörés után, Párizs elvesztésén búslakodva, a ve
szélyteli jövőtől szorongva írja meg a Lais-t [Hagya
ték, 1966], vagy mint már kortársai nevezték a Kis 
Testamentumot (Villon maga a Nagy Testamentum 
LXV. versében tiltakozott az ellen, hogy ezt a mű
vét is Testamentumnak mondják) Negyven nyolc
soros versszakban, illetőleg versben (oktávában) 
osztja szét csúfondáros képzeletének kincseit bará
tok és ellenségek közt, a szerelmesétől elűzött, így 
kalandozásra kényszerített lovag szerepét öltve 
magára — s megteremtve a lovagi irodalom és 
életszemlélet paródiáját. Kóborlásának éveiben 
szerezte a "tolvajnyelvű” balladákat, amelyekben 
óvatosságra inti gonosztevő cimboráit Testamentu
ma, a Nagy Testamentum egész életének minden 
keserves tapasztalatának költői összefoglalása. Az 
első negyvenegy versszakban mindenekelőtt átkot 
szór a rabtartó orléans-i püspökre, s kifejezi háláját 
a szabadító király iránt, majd hol bűntudatosan, 
hol lázadozva számot ad rossz útra tévedésének 
okairól: a kamaszos meggondolatlanságról, a sze
génységről, a gazdagok szívtelenségéről A min
denlöt elragadó halál bűvöletében ér véget ez a 
rész, hogy azután a régebben írt balladák közbeik
tatásával, a következő több tucat oktáva tűnődése
iben újólag emlékeztesse olvasóit az illanó élet 
kínjaira és kéjeire. Csak az oktáva-sorozat közepe 
táján kezdi meg a végrendelkezés korabeli szabá
lyai szerinti imádkozást, s ez után, a Kis Testamen
tum mintájára, a-hagyatkozást A továbbiakban az 
oktávák balladákkal és rondókkal váltakoznak. 
Villon első, fiatalkori munkája, a párizsi diákcsatá
rozásokról szóló Le Roman de Pet-au-Diable (Ördög- 
fing-regény) elveszett, némelyek szerint meg sem 
íródott Villon,legjelesebb magyar fordítói: Szász 
Károly, Tóth Árpád, József Attila, Szabó Lőrinc, 
Kosztolányi Dezső, Vas István, Mészöly Dezső, 
Illyés Gyula, Kálnoky László, Weöres Sándor, va
lamint az áthasonító Faludy György. Hitelt érdem
lő becslés szerint a magyar fordításirodalomé a 
leggazdagabb Villon-fejezet a világon.

testamentum: jellegzetes középkori verstípus. 
Már Villon előtt több középkori francia költő foglal
ta végrendelet keretébe mondanivalóit, így Adam 
de la Halle, Jean de Meung, a Rózsa-regény máso
dik részének szerzője, valamint Jean Regnier és Eus- 
tache Deschamps. Szemközt a halállal az ember 
számba veszi életét, javait, értékeit, vagy — mint 
Villon — rosszmájú ötleteit, csikasz indulatait, és 
eltestálja barátainak, jóakaróinak, ellenségeinek. 
Tiszta áhítat és bensőséges révedezés keveredhet itt 
keserű, maró gúnyolódással A tárgy természeténél 
fogva a szabad áradású, felsoroló szerkezet megen
gedi a legmerészebb kitérőket, a legkülönfélébb be
tét-darabokat.

ballada (francia ballade): neve az olasz ballare 
(táncolni) igéből ered, akárcsak a ballet és a bál. A 
ballada szó, villoni felfogásban, táncdalt, tehát dal
formát jelent, s nem "dalban elbeszélt tragédiát", 
nem sajátos tartalmat, mint skót, székely, német 
megfelelője. Egyáltalán: a XHL századtól virágzó 
provence-i, francia, olasz, spanyol ballada pusztán 
verstani alakzat, éppúgy, mint pl. a szonett A sza
bályos francia ballada három azonos felépítésű, azo
nos zárósorral (refrénnel) végződő versszakból s 
egy rövidebb, de ugyancsak a refrénnel záruló Aján
lásból álL Villon baÚadái 3 vagy 4 rímre épülnek. A 
10 soros strófák soronként 10 és 11 szótagúak, rím
képletük (mind a háromé, mert a rímek nem változ
nak): ababbccdcd. A 8 soros versszakok többnyire 
8,9 szótagúak, rímképletük: ababbcbc.

ajánlás (francia envoi): a balladák hagyomá
nyos záróversszaka. Rendszerint Prince ('herceg', 
'fejedelem') megszólítással kezdődik, minden bi
zonnyal azért, mert az udvaroknál rendezett ünne
pélyes középkori versenyeken a versét előadó költő, 
az udvari illemszabályok szerint, a herceghez intéz
te befejező szavait.

refrén (francia refrain): a versszakok végén 
visszatérő egy vagy több verssor, esetleg szó. A 
kórusban előadott énekek tömeg által ismételt szó
lamaira vezethető vissza.

akrosztichon (görög 'szélső' + 'verssor'): a köl
tői formajáték egyik fajtája: az egymást követő vers
sorok kezdőbetűi, az ún. versfők összeolvasva- 
valamely nevet vagy mondatot adnak. Az antik 
görögség találta ki ezt a játékot, s a rejtvénykedvelő 
középkor is szívesen élt vele. Villon leginkább saját 
nevét rejti a versfőkbe: Villon; Francois— de előfor
dul más személyek neve is.

oktáva (latin octava): tág értelemben nyolcso
ros, rímes versszak vagy vers. Villonnál a Kis Testa
mentum egésze belőlük áll össze, a Nagy 
Testamentumban egyéb versfajtákkal elegyednek, 
esetenként ezek bevezetéseként vagy "utóhangja
ként" szolgálnak. Soronként 8 és 9 szótagúak, rím
képletük: ababbcbc.

rondó, rondeau (francia 'körtánc', 'kördal'): két 
rímre és a kezdősor első szavaiból (vagy szavából) 
álló rövid, rímtelen refrénre épülő dal Két fő fajtája 
van. 1. Egyszerű rondó. A hosszabbik változat 3 
strófás, 15 (5 + 4 + 6), illetve 16 (6 + 4 + 6) soros. A 
sorok (a refrén kivételével) 8,10 és 11 szótagúak. A 
refrén a második és a harmadik versszakot zárja. 
Gyakoribb rímképletek: aabba/aabR/aabbaR; aab- 
baa/aabR/aabbaR; ababa/abaR/abbaaR (R a refrén
sort jelöli). A rövidebbik változat 2 strófás. Ha a 
rondó 8 soros, a 4. és 7. sor azonos az elsővel a 8. 
pedig a másodikkal, s a rímképlet: ABaA/abAB (a 
nagybetűk nemcsak rímet jelölnek, hanem — 
visszatérő— verssort is). Ha a rondó 12 (7+5) soros, 
a sorok (a refrén kivételével) 8 vagy 9 szótagúak, az 
első sorból alakított refrén mindkét szakasznak zá
rósora. Rímképletek: abbaabR/abbaR; aba- 
babR/abbaR. 2. Kettős rondó. A hat strófából az első 
öt négysoros, az első strófa sorai rendre visszatérnek 
a 2-5. szakasz zárósoraként. Az utolsó versszak kö
tetlen négysoros ajánlás, amelyet 5. sorként refrén 
zár. Akettős rondó képlete: ABA’B'/babA/abaB/ba- 
b A’/abaB^abaR (A*, B1 sorok rímelnek A, illetőleg 
B sorral, de nem azonosak velük).

item (latin 'hasonlóképp', 'szintúgy', 'nemkü
lönben'): a felsoroló szakaszok ismétlődő kezdősza
va, melyet Villon is latinul hasznáL
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HELIKON

KIS TESTAM ENTUM
I
Én, Francois Villon diák,
A négyszázötvenhatos évben, 
Vállalva zablát és igát,
Higgadt elmével eltökéltem:

'Meg kell vizsgálnom, hogyan éltem, 
Mint írva áll VegetiusnSc,
A bölcs rómainak müvében, 
Másképp megcsdjuk önmagunkat.
n
A mondott évben, hogy a tű, 
Karácsony holt szaka közelgett, 
Mikor a farkas szden él,
S az emberek otthon heteinek,
Mert fagy kint, forró kályha mellett: 
Vágy fogott el, hogy szétfeszítsem 
Bilincseit a szerelemnek,
Melyek összetörték a szívem.
m
Ekkép kellett, hogy cselekedjem, 
Mert láttam, hogy e nő, pedig 
Hasznot se hajt neki a vesztem, 
Végembe beleegyezik;
Hát bús szivem keserveit 
Égre sírtam, bosszúra híva 
A szerelem isteneit,
S írt kérve a szerelmi kínra.
IV
S bárhogy kedveltem is a drága 
Szempárt s a szép ábrázatot, 
Amelynek csábos csalfasága 
fonhaimon is áthatott,
Mely ígért s fügét mutatott 
És cserben hagyott nagy bajomban, 
Most más ajtón kopogtatok,
S ha ültetek, hat más pagonyban. 
VII
Elválnom bármilyen nehéz,
A szükség távozásra int.
Mást vár szüretre már a méz 
Szerény vüeményem szerint; 
Nincsen Boulogne-ban sóshering, 
Mely, mint a kedvem, oly aszott. 
Keserves ügy. De rám tekint 
Talán Isten, ha zajt csapok.
vm
S mert mennem kell, s úgy indulok, 
Mint aki tán vissza se tér,
Ember vagyok (ennyit tudok),
Nem több, mint más, nem ón s acél,

Az emberiét örök veszűy,
És nincs több forspont túl a síron, 
Mint aki messzi útra kél,
E testamentumot megírom.
IX
Most hát nevében az Atyának, 
Fiúnak és a Szentléleknek,
És a dicső Istenanyának,
Akinek kárba sose veszhet 
Kegyelme, szép hírét nevemnek 
Guillaume Villon úrnak hagyom,
— örvendjen majd. nagy tiszteletnek 
S rá minden földi vagyonom.
X
Item, a mondott nöszemáynek,
Ki oly durván elüldözött,
Hogy mindazóta búban élek,
S elkerülnek a gyönyörök,
Hagyom sápadt, halott, törött 
Szivem ereklyefoglalatban.
Végső veszélybe 6 lökött,
De Isten bűnt ne lásson abban.
Xffl
Robert Valiéi mestert kívánom
— Törvényszéki írnok szegény,
S nem ért semmihez a világon — 
Meglepni nadrágommal én;
Adják ki néki szépszerén 
A Trumeliéres-böi5, s valahára 
Hordjon szebb fökötót fején 
jeanne de Milliéres, a babája.
XV
Item, Robert mester, a fenti,
Az életét hadd élje ingyen.
Csak el ne irigyelje senki,
Adjátok el, komák, vasingem4;
S e hólyagnak a pár fityingen 
Húsvétig vásároljatok,
Vagy nagyrészén, ha mégse minden, 
A Saini-Jacques-nól egy ablakot5.
XVI
Item, Jacques Cordon6 rímborámra 
Kesztyűmet és selyemzekémet7 
Testálom tisztán, ráadás a 
Makktermés, mély fűzfákon érett, 
Ludat naponta, jó kövéret,
S hizlalt kappant hagyok reá ja,
Tíz hordó bort, krétafehéret,
S két port, melytől apad a hója.

XXIII
Item, Pierre Marchand8 pedig,
De la Bar e fattya, örökli jön, 
Mivelhogy jól kereskedik,
Három nyaláb szalmát, a földön 
Terítse szét azt s tündököljön,
Mint a szerelem boltosa;
Hisz, hogy az ínség rá ne törjön, 
Más szakmát nem tanult soha.
XXV
Item, elfog a szánalom 
Láttán három csupasz gyereknek, 
Kiket e végakaratom 
Szegény las árvákként nevez meg, 
Rajtuk nyomát se látni meznek, 
Mezítelenek, mint a férgek; 
Örökség nélkül odavesznek 
Fagyában az idei télnek:
XXVI
Kapja tehát Colin Laurent9,
Jean Marceau és Girard Gossouin, 
Mind árva és vagyontalan,
Nincs egyfületlen gombja sem, 
Elharmadolva mindenem,
Vagy négy hatost, ha jobb nekik, 
így e fiúknak, öregen,
Pár jobb falatra is telik.
XX vn
Item, az oklevelemet,
Az Egyetem révén kapottat,
Hogy bőségben élhessenek, 
Átengedem szegény papoknak,
Kik e városban nyomorognak,
Az intendit10 nekik haszon. 
Részvét, emberség erre nógat,
Ha látom őket csupaszon.
xxvm
Guillaume Cotin mester s Thibaud 
De Vitry is papok s szegények11, 
Két jó fiú, latin-tudó,
Perpatvartól félnek, szerények, 
Mesterségük a kórus-ének.
A Guillot Gueudry-húznak ők 
Szedjék adóját, úgy megánek,
S közben várják a jobb jövőt12. 
XXIX
A rue Saint-Antoine-beli 
Pásztorbot13 ráadás, a kajla;
Vagy egy dákó, s bütykös, teli, 
Amíg ki nem apad a Szajna.
S rájuk hagyom, kiknek ma, sajna, 
Éltük kalitkában telik,

Tükrömet a jómadarakra,
S a porkoldbné kegyeit.
XXX
Függőágyam, mit szőtt a pók,
Az ispotályoké legyen;
S minden kapunJcfvül-lakót 
Ököllel vágjanak szemen: 
Reszkessenek ott betegen,
Morcosán, szőrösen, soványan, 
Ázva-fázva a hidegen,
Nyútt saruban, rongyos ruhában.
XXXI
Item, a levágott hajam 
Borbélyomé lesz, úgy kívánom, 
Vihesse akadálytalan;
Vargám örökli vén topánom;
Zekém a zsibárusra szálljon,
Ha majd végkép elrongyolódik.
Új holmikért szivük ne fájjon, 
Jóvoltomból hordják az ósdit.
xxxn
Item, a kolduló barátok,
Az Ur Lányai s Beginák14 
Kapjanak finom lakomát: ott 
Tortát, kövér tyúkot s libát;
Két-oly degesz lesz az iszák,
A Tizenöt Jel15 is segít.
Sebaj, ha a karmeliták 
A nőket mind meghergelik.
KÁLNOKY LÁSZLÓ fordítása
’Vegetius, Flavius: római katonai 

író. 2Gazdag családból származó tör
vényszéki írnok, majd parlamenti 
tisztviselő, 3Trumeliéres: kocsma, ahol 
Villon zálogban hagyta nadrágját. *Vas 
inge, páncélinge természetesen nem 
volt a költőnek, ^ is  elárusítóhelyet a 
Szent Jakab templomnál. Párizsi 
posztó- és harisnyakereskedő, fö lte 
hető, hogy kesztyűje és selyemzekéje 
sem volt Villonnak. 8Pap, később nyo
mozótiszt, ő derítette föl Villonék leg
nagyobb betörését. Apja de la Barre  ̂a 
párizsi utcalányok felügyelője. 9A 
megnevezettek mind gazdag emberek. 
I0Intendit: hivatalról lem ondás. 
“Mindketten dúsgazdagok. 12 A  Guil
lot Gueudry-ház lakói hosszú^ ideje 
nem fizettek lakbért. I3Cégér. “ Úr Lá
nyai és Beginák: apácarendek. 15Az 
utolsó ítéletre hívó tizenöt jeladás.

N A G Y  TESTAM ENTUM
I
Harmincéves koromra a 
Szégyent bizony fenékig ittam, 
Nem vagyok sem egész buta,
Sem egész bides... De kutyasorban 
Sínylődtem: hadd érje miattam 
Thibault d'Aussigny-t a panasz. 
Püspök? Lehet, hogy az az Úrban, 
Népet áldó... Nekem nem az.
n
Nem püspököm és nem uram;
Még a levegőjét sem bériem.
A híve? Nem én, sehogyan! 
Jobbágya? Barma? Azt sem érzem. 
Hideg vizen, száraz kenyéren 
Tartott egy egész nyáron át. 
Sajnálta azt is... Szenvedésem 
Az Ég hárítsa vissza rá!
m
S ne próbálják szememre vetni, 
Vádképpen, hogy rágalmazom. 
Dehogy! Tessék jól megjegyezni: 
Én semmiképp nem átkozom;
S kárára csak ezt gondolom: 
Testét-lelkét úgy szánja meg 
Jézus ur, a Paradicsom 
Királya, mint 6 engemel.
IV
S mert komiszabbul bánt velem, 
Mint ahogy itt most elmesélem, 
Azt kérném, örök Istenem:

Vegye el jutalmát az érdem.
De mert: "Követ kenyérrel!" — ígyen 
Oktat Egyházunk tana rég,
Hát azt mondom: "Enyém a szégyen 
S bármit tett 6, döntsön az Ég!"
vn
S most hívom Isten Szent fiát, 
Kínjaimban Hozzá kiáltok,
Hallja meg e szegény imát,
Hisz testtel-lélekkel megáldott 
S a gonosz karmából kiváltott 
S a sok szégyenből, ami várt: 
Dicsérem őt s Égi Anyánkat 
S Lajost, a francia királyt.
X
S mivel kissé rozzant vagyok, 
Javakban inkább, mint erőben, 
Igyekszem, mit Isten adott 
S amit nem mástól kölcsönöztem,
Kis eszemet használni bölcsen 
S mint végleg megállapított 
Akaratom, írásba tettem 
Most ezt a Testámentumot.
XI
Hatvanban s egyben írtam ezt én, 
Mikor a jó kimyi kegy 
Meung börtönéből kieresztvén 
Visszaadta életemet,
Amiért sírig hú leszek 
S alázatos egész szivemmel;
Míg él, üdv neki s tisztáét:

Ne felejtsd jóltevődet, ember!
XXXVI
Ha szegénységem siratom,
Gyakorta mondja a szivem:
"Ember, ne gyötrődj ily nagyon,
Ne sírj ilyen keservesen;
Jacques Coeur1 gazdagabb, elhiszem; 
De jobb darócban üni— lenni! — 
Mint mit nagyúrként, csöndesen 
Rothadva, dús sírban pihenni!"
XXXVII
Volt nagyúrként!... Mit mondok? Ó, 
Bizony 6 már nincs, Uram, itt! 
Ráillik a dávidi szó,
Hogy: "a helyét sem ismerik."2 
De hagyjuk a vád szavait,
Én magam is bűnös vagyok:
Ami papokra tartozik,
Tegyék a teológusok.
xxxvrn
Jól tudom, hogy nem, nem vagyok 
"Angyalok fia ", s fejemen 
Csillagkorona nem ragyog.
Apám meghalt. (Áldott legyen!) 
Teste kőlap alatt pihen...
Anyám sír szélén áll, szegény,
Ó is tudja; s rövidesen 
Vele megyek, a fia, én.
XXXIX
Mert hát, légy bölcs, légy balga, pap, 
Laikus, gazdag vagy szegény, 
Fösvény, tékozló, kicsi, nagy,
Úr, paraszt, szép, rút, bún s erény, 
Bármily rangú földi szirén,

Csupa nyakék, dísz, kincs, sugár, 
Hiába: e föld kerekén 
Mindenkit elvisz a halál.
XL
Ha Páris, ha Helérui1: kell, hogy 
Kínban haljon meg, aki hal:
Lelke és lélegzete elfogy,
Szivébe epe mérge mar,
S izzad! S Ég, mit izzad ki! Jaj!
S kínja nem talál enyhületre,
Mert nincs rokon, vén s fiatal,
Ki mindezt vállalna helyette.
XLI
A sápadt halál szele rázza,
Orra megnyúl, ere feszül,
Nyaka duzzad, lehull az álla,
Csukló és izom merevúl.
Ó, női hús, te gyönyörű,
Te édes, sima, drága test,
Ez vár rád, hogy végre kihűlj?
Ez. — Vagy szállj égbe egyenest!
SZABÓ LŐRINC fordítása
’Bankár, korának leggazdagabb 

embere. VH. Károly király kincstartója 
lett, majd kegyvesztetten börtönbe ke
rült. Innen megszökött, Rómában élt 
haláláig. z37. Zsoltár 10.: "...nézed a 
helyt és nincs ott." 3A görög rege sze
rint Parisz, Priamosz trójai király fia, 
elrabolja Helénát, Menelaosz spártai 
király feleségét — emiatt tör ki a trójai 
háború.
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HELIKON

B A L L A D A  
TŰNT IDŐK 
ASSZONYAIRÓL
(Ballade des Dames du temp>s jadis) 
Mondjátok, hol van, hova lett 
Flórar, a szép nő, Róma fénye? 
Archipiada2 hol lehet 
S Thais3, vele egy anya vére?
Hol a tapsra, szóra, zenére 
Tó fölött ébredő Echó 
Emberfölötti tünde lénye?
No de hol a tavalyi hó?

Hol a bölcs Héloise, kinek 
Olyan drága volt az erénye,
Hogy Abélard-t, a szerzetest,
A bosszú végül kiherélte?*
Hol a királynő, kinek kénye 
Zsákban dobatta a mohó 
Buridánt5 a Szajna vizébe?
No de hol a tavalyi hó?

Haremburgis?6 és a remek 
Blanche királynő7, dalok sziréné,
Nagy lábú Berta8 s a szivek 
Allisa és Beatricéje,
S Johanna, kit, Rouenben, élve 
Tüzbe vitt az angol bakó:
Hová jutott, Szent Szúz, mi végre?
No de hol a tavalyi hó?!
Ajánlás
Herceg, ha egy hete, egy éve,
Ne keresd, hol a szép s a jó,
Hogy a refrén vissza ne kérdje:
No de hol a tavalyi hó?!

SZABÓ LŐRINC fordítása

2Flora: római kurtizán, nevét Juve
nalis, a nagy latin szatíraköltő említi.2 Az 
athéni Alldbiadész nevének nőneművé 
torzított alakja, Vóbb híres félvilági nő 
neve. *Abélard (Abelardus, 1079-1142) 
nagyhírű bölcselő és teológus, halálosan 
beleszeretett fiatal unokahúgába, Héloi- 
se-ba, akinek nevelését őreá bízták. Ti
tokban feleségül vette, később ko
lostorba küldte a lányt. Emiatt a másik 
nagybácsi bérenceket szabadított rá, s 
ezek megfosztották férfiasságától. Hát
ralévő éveit bencés kolostorban élte le. 
*Jean Buridan: francia skolasztikus filo
zófus, akit a középkori monda szerint 
Burgundiái Margit királynő, a vele töl
tött éjszaka után, a szajnaparti torony
erődből a folyóba dobatott. Az ügyes fi
lozófus azonban megmenekült, nem ju
tott a királynő többi szeretőjének sorsá
ra. 6A  maine-i grófság örökösnője. 
Valószínűleg Kasztíliai Blanka, Szent 
Lajos francia király anyja. *Nagy Károly 
császár anyja, történetét Alis és Bietrix 
(Beatrice) kalandjával együtt Hervé de 
Metz históriás éneke meséli el.

RONDO
AZ ELSIRATOTT 
SZERELEMRŐL
(Rondeau d'amour déploré) 
Halál, szörnyű a szigorod: 
Elraboltad a szeretőmet,
S szivem vágya mindig feléled, 
Mert emlékével kínozod.
Sírok, zokogok, sorvadok.
Mit ártott az a lány tenéked, 

Halál?

Kettőnkben egy szív dobogott; 
Én is érzem benne a véget 
S most mint üet nélküli élet, 
Mint festett kép, olyan vagyok, 

Halál!

SZABÓ LŐRINC fordítása

Hova lett az ívelt szemöldök?
A sima homlok, szőke haj?
Nagy szememből a huncut ördög 
Észvesztő incselgése? jaj,
Áll s orr, mely szoboréra vall,
S a pici fül s a többi sorban — 
Arcom szép vonalaival 
Ajkaim pirossága hol van?
Ékes válómat hol keressem ?
S karcsú karom, finom kezem,
Izmos derekam, s büszke mellem, 
Mely valaha oly édesen 
Ringott becéző kezeken?
S széles csípőmet, s a kemény 
Combok között a szerelem 
Házát a kis kert közepén?

Mi maradt? ósz haj, ráncos homlok, 
Csupasz szemöldök, hűlt szemek, 
(Pedig hány gazdag esze bomlott, 
Lesvén kacagó tüzüket!);
Fülem konya és csupa szőr;
Arcom fakó, vánnyadt s fityeg 
Államon-ajkamon a bőr.

Ez a véged, emberi szépség!
Kéz és kar sorvad úntalan;
Púposra tört a vállam és két 
Kiszáradt emlőm oda van, 
Úgyszintén csípőm, derekam.
A többi? Pfujj! Combocska már 
A combom és egész magam 
Vékonyka, mint egy pipaszár.

így siratjuk a régi jó 
Időket, szegény, vén banyák, 
Kuporgva, egy-egy rongycsomó 
A gyatra tűznél, mit a fák 
Kérge s a rőzse ingyen ád...
Kora tűz korán ellobog —
Szépek voltunk és ostobák!
Férfi s nő: ez a sorsotok."

SZABÓ LŐRINC fordítása

B A L L A D A
A PÁRISI NŐKRŐL
(Ballade des femmes de Paris) 
Bár Róma, Flórenc és Velence 
Nője is édesen fecseg,
Ha visz (főképpen az öregje) 
Szerelmi üzeneteket 
Sbára lombard is hízeleg 
S mind, aki jön a Pó felől,
S a genfiek is kedvesek:
Nincs jobb, mint a párisi csőr!

Mondják, méz a nápolyi nyelve 
S a német is nagyon pereg; 
Spanyol és egyiptomi szende 
Egyforma szépen csicsereg; 
Maguk közt bármelyik lehet, 
Magyar vagy más is, legelői, 
Angolok és athéniek 
Nincs jobb, mint a párisi csőr!

A breton és a svájci gyenge, 
Gascogne és Toulouse is beteg:
A Petit Pont-ruü feleselve 
Túlcsivogná mindegyiket 
Két ügyes kis nő; és jöhet 
Calais és Alsace hölgyeiből 
Akármilyen vidám sereg.
Nincs jobb, mint a párisi csőr!

Ajánlás

A szép beszédben nem vihet 
Pálmát senki Páris elől,
És bár jó akad rengeteg:
Nincs jobb, mint a párisi csór!

SZABÓ LŐRINC fordítása

A  S Z É P F E G Y V E R K O V Á C S N É
PANASZA ÖREGSÉGÉBEN
(Les regrets de la Belle Heaumiére)
Hallom, hogy kesereg a vén 
Fegyverkovácsné, azt kívánja,
Hogy mint tavasza idején,
Bár volna megint ijfu lányka,
"Rút vénség alattomos átlói,
De hamar meghoztad a vészt!
Ki szán? S ha lettem üyen árva,
Mért ne fogjak magamra kést?

Eltűnt szépségem, ifjúságom,
Mely diadalt adott nekem,
Papon, kalmáron és diákon;
Mert nem volt egykor senki sem,
Kinek (bár másnap bánta) nem 
Repült a pénze, mint a pelyva,
Ha neki adtam kegyesen 
Azt, ami koldusnak se kell ma.

Sok férfit elutasítottam 
— Szánom-bánom ma sírva! — mert 
Bolondul lelkembefogadtam 
Egy szép és ravasz smedert 
És egész szivem érte vert 
S hazudtam csak a többinek;
Pedig 6 folyton ütlegelt 
S csak a pénzemért szeretett.

Hajamruíl fogva ráncigáit,
Földre tiport, úgy rugdosott.
Szerettem, akármit csinált,
És mihelyt csókot kért, legott 
Feledtem minden bánatot.
Rühes disznó s hogy falta számat! 
ölelt!... Most rossz gebe vagyok...
S az életem? Bún és gyalázat.

Harminc múlt, s elérte a vége,
S én itt vagyok, vénen, csúnyán.
Hogy fáj, a tündér múltba nézve,
Hogy fáj a most s a hajdanán!
Elnézem, meztelen, sovány 
Testem mily aszott, fekete,
Müyen beteg — és igazán:
Majdnem megőrülök bele.

A SZÉP FEGYVERKOVÁCSNÉ 
BALLADÁJA A SZÉPLÁNYOKHOZ
(Ballade aux füles de joie)

Kislány, kesztyűvarroda szépe,
Ki azt kérded, hogy hogyan élj,
S te, suszterbolti Hófehérke:
Épp ideje, hogy észretérj!
Zsebelj és férfit ne kímélj;
Foszd ki, akit tudsz, sorra mind:
A nő, ha megvénúlt, nem ér 
Annyit se, mint egy rossz fitying.
Virslik s hurkák csinos tündére,
Ki perdúlsz, táncolsz, mint a szél,
S Vilma, kárpitos felesége,
Megbecsüld, aki veled &;
Becsukhatsz, mihelyest a dér 
És a hervadás meglegyint.
Boltod? Egy vén pap ha betér!...
Mi leszel? Csak egy rossz fitying.
And, kis kalapdíszitő, te 
Barátaiddal összeférj!
S Kati, te táskakészitő, ne 
Kergess el senkit, aki kér:
Ifjan, ha nem is szenvedély,
De egy mosoly nektek is int...
Rút öregtől borzad a vér:
Annyit ér, mint egy rossz fitying.

Ajánlás
Sirva-jajgatva mondom: élj,
Lánynép, a tanácsom szerint!
Engemet már elért a tű,
S nem vagyok, csak egy rossz fitying.

SZABÓ LŐRINC fordítása

VILLON ÉNEKE SZERETŐJÉHEZ
(Ballade á s'Amie)
Félelmes szépség, ravasz, mint a tőr!
Rózsélik arcod, de szived kopár.
A te keménységed kerékbe tör:
Nyomodban a halának szele jár;
Csalárdságod gyilkos csapdába zár —
Oh, hideg fényű, gőgös szemsugár! 
így veszted el — hisz érte úgyse kár —
Szegény legényt, ki irgalomra vár?

Másnak szivén zörgettem volna bár!
Akkor gyádzat biztosan nem ér.
Régen boldog volnék azóta már,
Túl árkon-bokron kerget most a vér...
Hahó! Segítsetek az Istenér!
Elpusztuljak? Nincs egy reménysugár?
Vagy jön segítség, melyei esdve kér 
Szegény legény, ki irgalomra vár?
Várj csak, virágom, megcsíp még a dér!
Int majd a hervadás; időd lejár!
Lásd, kinevetlek, ha ez utolér;
Lásd... Eh, de mit beszélek, én szamár!
Oh, bágaság! Hisz énrám is mi vár?
Ne kérdezzük, mig benne tart a nyár!
Senkit többé ne ügy így tönkre már,
Szegény legényt, ki irgáomra vár!

Ajánlás
Herceg, szerelmesek közt fővezér,
Látod, költőd nem ellenedre jár;
De meg kell szánni — ehhez szó se fér —
Szegény legényt, ki irgáomra vár.

MÉSZÖLY DEZSŐ fordítása
’Miként a beharangozó oktáva ígérte, e balladá

ban "minden sor vége: R." Ezen kívül akrosztichon.
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BALLADA
MELYET ÉDESANYJA KÉRÉSÉRE 
KÉSZÍTETT A KÖLTŐ, HOGY 
IMÁDKOZHASSÉK 
MIASSZONYUNKHOZ
(Ballade ä Notre Dame)
Ég Úrasszonya, Föld Helytartónője,
Poklokon is Császámő: csupa kegy,
Választottadként Mennyei Körödbe 
Végy engem is, hú keresztényedet,
Bár érdemem rá semmi nem lehet.
De hisz ha volna bűnöm bármi, túlnő 
Jóságod rajta bőven, édes Úrnő 
S e jóság nélkül senki nem kapott 
Helyet az égben... Vallom hát, szivemből,
Élni-halni e hitben akarok

Mondd el Fiadnak, Jézusnak előre: 
övé vagyok; oldja föl lelkemet. 
járj Nála érihely ettem is Te közbe,
Mint Egyiptomi Mária1 helyett,
S Theophilus2 helyett, bár nem Veled,
Hanem ördöggel volt 6 alku-szerző.
Vigyázz Te rám, kit nem ért soha szeplő,
Kinek tiszta máiéból fakodott 
A szentség, a misében testet Ütő,
Élni-halni e hitben akarok.
Asszony vagyok, szegényke, vénülőcske,
Együgyű is: betűt sem ös merek.
Csak nézem templomunk falán kiföstve 
A mennyországot — hárfák zöngenek 
S a poklot — ott fónek a bűnösök!
Egyik vidító, a másik ijesztő.
Juttasd nekem, 6, Szent Nők közt az Első,
A viditót, mert Te meghallgatod,
Ha Hozzád siet a búnbe-veszendö —
Élni-halni e hitben akarok.

Ajánlás

Vitted méhedben Szúz Fejedelemnő 
Isten fiát, ki lészen eljövendő,
Legfőbb urunkat, ki értünk a mennyből 
Leszállt s bennünket megoltalmazott;
Oly ifjan kínhalált kereszten lelt ó ,
Nekünk Megváltónk, vallom, ekkép lett ó  —: 
Élni-halni e hitben akarok.

ILLYÉS GYULA fordítása

’Egyiptomi kéjhölgy, megtért, és vezekelni a pusz
tába vonult. 2Legendahős: eladta magát az ördögnek, 
kinek kezéből aztán Mária szabadította kL

RÖVID SÍRFELIRAT
SÍRJA EZ EMELETEN A 
SZEGÉNY KIS DIÁKNAK VAGYON,
AKIT MEGÖLT ÁMOR NYILA,
ÚGY HÍVTÁK, HOGY FRANCOIS VILLON. 
NEM VOLT ÖVÉ SEMMI VAGYON,
DE MINDENT, TUDJA A VILÁG, 
SZÉTOSZTOTT, AMI FÖLDI LOM. 
SZERETŐK, MONDJATOK IMÁT!

SZABÓ LŐRINC fordítása

IMÁDSÁG
RONDO-FORMÁBAN
(Oraison en rondeau)
Urunk, adj néki békességet,
Sate örök világosságod!
Ó teli tálat sose látott:
Moslék alig jutott szegénynek;
S megkoppasztották a pribékek,
Akár a retket a szakácsok.
Urunk, adj néki békességet!
Száműzte őt kemény Ítélet:
Úgy rúgták farba — meg sem állott. 
Hiába mondta: "AppelUlok!"
Bár ebből a bolond is érthet...
Urunk, adj néki békességet!

MÉSZÖLY DEZSŐ fordítása

AZ IRIGY NYELVEK 
BALLADÁJA
(Ballade des langues envieuses)
Végy arzénes savat salétromot,
S avas faggyút habos lúggal maratva; 
Hozzá olvadt ólombul egy csomót,
Forró szurokkal, kénnel elhabarva, 
Zsidónő piszkát is hozzá vakarva;
S vedd leprás ember lábmosó levét,
Meg ócska bocskor átizzadt belét 
Áspis kígyó sűrű vérébe mártva;
Tégy hozzá róka-, farkas-, borz-epét
— S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!
Fogj egy halászni rest, fekete macskát,
Jó vént, fogatlant: szedd ki velejét;
Vedd veszett kutya szájának a habját 
Meg kehes öszvér sárga köpetét,
S ügyelve apró csipetekre tépd;
Frissébe mindezt egy péppé zatyuljad 
Csatorna-lében, hol gyikok lapúlnak, 
Folyik mérges kígyó és béka nyála, 
Patkányok, s egyéb nemes vadak úsznak,
— S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!

Vedd élő vízisikló köldökét
És rakd vigyázva gyilkos szublimátba;
Holdtöltekor tégy hozzá régi vért,
Mely megalvadt a borbüytálban állva,
S egy részin barna, másutt hagymasárga; 
Végy szutykos téknőbül pelenka-lét; 
Gyújts össze vedlő rossz sebet, fekélyt 
Egy szajha öblítő vizűre hányva 
(Nem járt lebujbán az, ki meg nem ért)
— S az irigy nyelvet ebben ß zd puhára!
Ajánlás
Jó Herceg, törd át mind e csemegét,
Ha szitád, rostád, zsákod nem elég,
Egy sárga üllepú gatyán, vigyázva
— De disznó-szarral ízesítsd elébb —
S az irigy nyelvet ebben főzd puhára!
MÉSZÖLY DEZSŐ fordítása

BALLADA, MELYBEN VILLON 
MINDENKITŐL 
BOCSÁNATOT KÉR
(Ballade de merd)
Papok, apácák, mendikánsok 
És mindenféle fráterek,
Járdanyüvők, henyék, lakájok 
És kisasszonykák, akiket 
Szép, testhezálló ruha fed,
Sárga cipőben délcegen 
Bohóckodó szerelmesek:
Bocsássatok meg mind nekem!

Csecsmutogató, könnyű lányok,
Kik a vendéget lesitek,
Hetvenkedő, lármás vagányok, 
Majomtáncoltatók, veszett 
Szemfényvesztők, bolond fejek,
Kart karba fűző, szemtelen,
Füttyös csitrik, sihederek:
Bocsássatok meg mind nekem!

Tirátók, ti, kutyák, betyárok,
Kik rabkosztra vetettetek,
Oly ételekre, hogy utánok 
Ma a ganéj is ávezet,
Csak durrognék, de nem lehet,
Mert ülik az ülepemen.
Na, martuk egymást elegei:
Bocsássatok meg mind nekem!

Ajánlás
Ólmos furkók, vaskötegek 
Táncoljanak fejeteken 
S habar a bordátok recseg:
Bocsássatok meg mind nekem!

SZABÓ LŐRINC fordítása

'Mendikánsok: kolduló szerzetesek.

BALLADA
A VASTAG MARGOT-RÓL
(Ballade de la grosse Margot)
Ha szeretem a szép lányt szolgamód,
Nem kell azért bugrisnak vélnetek,
Javai finom óhajra valók,
Csókjáért kardot, pajzsot viselek 
Fazekat happolok, ha emberek 
Jönnek, ellépek borért csendesen.
Kerül gyümölcs meg sajt. S ha rendesen 
Fizetnek, mondok: Jól ityeg bizony!
Csak jőjenek, ha dürgésük leszen,
E bordélyba, hol szállásunk vagyon.
De megvannak a vijjogó bajok,
Ha pénz näkül jön Margót hálni meg.
Szivem halálra gyűlöli. Fogod 
Mindjárt kabátod, szoknyád, réldidet,
Gyapjú gyanánt a zálogba vihedd!
S kezét csípőre téve bőg nekem 
Az Antikrisztus, hogy Jézusra, nem, 
ó  nem teszi! Hát jól képen kapom —
Az orra fölött hordja kézjegyem 
E bordélyban, hol szállásunk vagyon.

Majd megbékülünk; szdlent rám nagyot 
— Dagadtabb, mint a dongó,[— fölnevet,
Combom csapkodja, Gogo-z meg gagyog, 
öklével birizgálja fejemet.
Mint bunda, alszunk, lévén részegek.
S kelünk. Korog a hasa. Kényesen 
Fölmászik rám, nyögök keservesen,
A deszkánál is laposabbra nyom,
Ledérkedéssel tönkre így teszen 
E bordélyban, hol szállásunk vagyon.
Ajánlás
Vihar, fagy, dér — megvan a kenyerem! 
így vesz az ember gubát az eben.
Lotyó, kurafi: passzolunk nagyon!
Ocsmányoké ez ocsmány szerelem.
Nincs emberségünk, hát ne is legyen 
E bordélyban, hol szállásunk vagyon!
JÓZSEF ATTILA fordítása
'Go-go: kedveskedő zsargon-megszólítás, je

lentése: buksim, fajankóm, mamlaszom.

ZÁRÓBALLADA
(Ballade du trépas Villon)
Testamentuma lapjait 
A szegény Villon itt lezárja.
Jöjjetek el, ha temetik,
És lélekharang cseng utána.
Öltözzetek piros ruhába,
A szerelem mártírja volt: 
így mondta, kani mivoltára,
Mikor e földtől búcsúzott.

S én nem hiszem, hogy hazudik,
A szeretője úgy kivágta,
Oly gonoszul!... Roussillonig 
Nincs bokor, melynek karmos ága 
Szert ne tett volna rongy-virágra:
Köpenyét tüske és bozót 
Oly kegyetlenül megcibálta,
Mikor e földtől búcsúzott.
Ez volt 6. Nem csoda, hogy így 
Rongyokban érte a hahüa.
S mi több, utolsó perceit,
Még azt is Ámor vad fulánkja 
Kínozta, marta, szúrta, vájta,
Jobban, mint kardhegy vagy horog, 
így lett 6 mindnyájunk csodája,
Mikor e földtől búcsúzott.

Ajánlás
Herceg, szép sólymok büszke párja,
Hogy mivel lépett meg, tudod?
Jó burgundit szívott magába:
A földtől borral búcsúzott!

SZABÓ LŐRINC fordítása
'Roussillon: Bourbon-birtok, ahol a költő az

után járhatott, hogy szerelmi bánatában elhagyta 
Párizst és vándorútra kelt
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V E G Y E S  K Ö L T E M É N Y E K  É S  B A L L A D Á K

GYÁSZ-IRAT 
MELYET MAGA S TÁRSAI 
SZÁMÁRA SZERZETT A KÖLTŐ, 
MIALATT
FÖLAKASZTÁSUKAT VÁRTÁK.
(Le grande épitaphe Villon)
Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.
Ahogy ti most rajtunk, elóbb-utóbb 
Rajtatok Isten akként könyörül.
Itt függünk kötéllel nyakunk körül 
öten-hatan, s mit jókkal úgy etettünk,
Bomló és buzié étek lesz a testünk,
Mi meg csont, por és hamu — tréfaszóval 
Ki ne gúnyolja senki bajba-estünk,
De kérje Istent, legyen irgalommal.

Ne vessetek meg, bárha volna ok,
Hogy így vesztünk hóhér kezeitül.
Emberek vagyunk, kell hát tudnotok,
Nem mindenkiben jut az ész fölül.
Ejtsetek szót, ha a mi szánk kihűl,
A Szúz Fiánál: bármit cselekedtünk,
Adjon kegyesen módot menekednünk,
Ne mennyköoéoel büntessen azonnal. 
Meghaltunk, senki ne bántsa a lelkünk,
De kérje Istent, legyen irgalommal.

Ázunk, mosódunk, ha eső csurog,
S ha nap süt, bőrünk szikkad, feketíti. 
Szemünkkel szarka, varjú tesz csúfot,
Tép szórt szakállunk, szemöldünk közül. 
Pihenésünk egy percnyi nem kerül,
A szél szerint kell erre-arra lengnünk,
Hol jobbfelé, hol balfelé peregnünk.
Gyúszúként vagyunk tele csómyomokkal. 
Örüljön kiki, aki nincs közöttünk 
És kérje Istent, legyen irgalommal.

Ajánlás

Engedd, ó, Jézus, égi fejedelmünk,
Ne kelljen mégse pokolra kerülnünk,
Ha a Trombita számadásra szólal.
S emberfia te, ne mulass felettünk,
De kérjed Istent, legyen irgalommal.

ILLYÉS GYULA fordítása

AKASZTOTTAK BALLADÁJA
AZ a k a s z t ó f a v i r á g o k  
BALLADÁJA
Ha orgonák közt erre jársz a nyáron, 
a dombtetőn, barát vagy idegen, 
ne gúnyolódj e három jómadáron, 
kik itt lengünk a sárga zsinegen: 
bőrünkü, nézd, a víz lemosta régen, 
nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, 
és így forgunk a korhadó kötélen, 
pökhendi táncban, mint a szélkakas; 
hasunk, amelybe bort tömtünk s kalácsot, 
mint vén ribancmell, ráncos sárga folt, 
a szívünk, mely a názáreti ácsot 
sohsem dicsérte, rég a sárba folyt.
Ne röhögd ki gyalázatunkat, vándor 
s ne csak mibennünk lelj búnt és hibát, 
s ha majd a meggymagot kiköpted szádból, 
rebegj értünk egy Áve Máriát:
— hogy a gonosz Hold szarván el ne essen, 
s az égig jusson e három zsivány,
s ruháik foltján többé ne nevessen 
a grófkisasszony és az úrilány, — 
de kérd reánk az Úr kegyelmét, 
hogy a bitóról hófehéren 
megoldja Villon árva lelkét ■
Krisztus nevében,

Ámen, ámen,

A barna rongyok hulltak már a fáról, 
s át harminchárom sáros vármegyén 
hárman jöttünk koldulva Flandriából: 
Ythier Méchant s Colin Cayeux, meg én. 
És egy nap térdig hóban állt a róna, 
s a házakból követ dobtak ki ránk 
s a réteken nem nótt, csak csipkerózsa, 
s deres kökénytói elkopott a szánk, 
s ott röpködött a varjú is, mely újra 
fülünkbe károg, itt a dombtetőn, 
s mi ültünk hárman, tar bozótba bújva 
s árván a ködtől megfakult mezőn.
Kislány, ki erre jársz egy jóbaráttal, 
ki majd letép, te liliomvirág, 
ne nézz reánk szemedben durva váddal, 
de mondj értünk egy Áve Máriát:
— hogy a Tejút vizében meg ne ázzon, 
s az égig jusson e három betyár,
s ott lovagoljon fenn a szivárványon, 
hol nincsen úr és nincsen proletár, 
és kérd reánk az ó  kegyelmä, 
hogy a bitóról hófehéren 
megoldja Villon árva lelkét,
Krisztus nevében,

Ámen, ámen.

RONDO
(Rondeau)
Csavargó Dani,
Menj az uszodába,
Bőröd ronda, ni,
Csavargó Dani,

Szaladj mosdani,
Bújjál be a kádba,
Csavargó Dani,
Menj az uszodába.

WEÖRES SÁNDOR fordítása

A FELAKASZTÁSÁT VÁRÓ 
VILLON NÉGY SORA
Francia vagyok, csak ez kellett,
Paris szült (Ponthoise mellett);
Rőf kötél súgja majd fejemnek,
Hogy mi a súlya fenekemnek.

ILLYÉS GYULA fordítása

Ott ültünk a mezőn, híg őszi ködben, 
s fáztunk a hült tűz szürke kormain, 
míg a hold rőt lámpását felkötötte 
Rouen várának lila tornyain.
S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony,
“nézzétek" — szóltam — "mily veres a hó", 
Ythier Méchant a kését nézte Mór, 
és arra jött egy batyuzó zsidó.
Ott jött gömyedten, vénen és mi szépen 
felálltunk s taplót kértünk és tüzet, 
de 6 a kést bámulta s zöld szemében 
sötét toronyként állt a rémület.
És így végeztünk véle mind a hárman, 
mondj értünk még egy Áve Máriát, 
s az Ur az örök éld aranyával 
fizesse meg irgalmad aranyát:
— hogy a Göncöl kocsisa fel a bakkra 
vegye magához e három gonoszt,
s vad vágtában vihesse a magasba 
Hozzá, ki már csupa kegyelmet oszt, 
és kérd reánk az ó  szerelmét, 
hogy a bitóról hófehéren 
megoldja Vülon árva lelkét 
Krisztus nevében,

Ámen, ámen.

A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, 
savén zsidó vagy száz tátiért nyomott.
Aztán kocsmákba mentünk és kimostuk 
a rongyainkból mind a vémyomot.
De a zsaruk dfogtak a határban, 
s rozsdába verve vittek Párisig, 
búnbánat nélkül haltunk mind a hárman, 
s hasunkon, nézd, a lódarázs hízik, 
szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, 
és forgunk-lengünk, mint a szélkakas, 
és mdlbimbóink megrohadva régen, 
leestek tegnap, mint a rézgaras, — 
vállunk a naptól már barnára égett 
testvér, ne vess meg, mint a nagyvilág, 
és mondj, ha a Montmartre-i dombra tévedsz, 
értünk egy végső Áve Máriát:
— hogy Colin Cayeux lókötő pofáját,
s Ythier Méchant-t a zsebmetszők közül 
bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, 
rútul pislogva egy fdhő mögül, — 
de kérd reánk az O kegyelmét, 
hogy a bitóról hófehéren 
megoldja Villon árva Idkét 
Krisztus nevében,

Ámen, ámen.

FALUDY GYÖRGY átköltése
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HELIKON

FELVÉTELI—FELKÉSZÍTŐ 2.
Műismeret
Alapvetőnek tartjuk:
a) a múismeretet: ezen azt kell érteni, hogy elvárjuk maguknak a műveknek az elolva

sását, a személyes olvasatot; "műismeret" helyett ezért "szöveg tapasztala tot" is mondhatunk. 
(Tehát nem elég a művek—pl. tankönyvbeli—értelmezéseit ismerni, magukat a műveket 
kell elolvasni.)

A  Hét (19.), 1994. május 13.

Azt gonolnád, nincs ennél banálisabb 
követelmény. Veszed a művet, végigrá
god magad mind a 125 lapján, és ezzel 
már eleget is tettél a feladatnak.

Nekem mégis az a meggyőződésem, 
hogy m eg kell tanu lnun k célirányosan olvas
n i, túl azon, hogy ismerjük a betűket. Böl
csészek, leendő bölcsészek lévén, igen 
fontos, hogy kialakítsuk befogadói szoká
sainkat, stílusunkat. A szépirodalom ol
vasása jóval több, mint az egymást követő 
szavak összeolvasása: a megértés, de fő
ként az értelmezés sine qua non-ja ez, me
taforával kifejezve: előszobája, tornáca. 
Azon, hogy hogyan olvasunk, döntően 
múlik az értelmezés sikere. Hiszen az el
sietett, a szöveg asszimilációjára kellő 
gondot nem fordító olvasás majd az elem
zés során bosszulja meg magát. Ugyanak
kor az alapos, figyelmes olvasat óriási 
segítséget jelent a felkészülés második fá
zisában, az elemzésben.

Olvass hát tudatosan, a szöveggel való 
szoros kapcsolatteremtés igényével. Elő
zetes kérdésfeltevéseid révén — amelyek 
korábbi ismereteidre támaszkodnak — 
némiképp irányítójává válhatsz a befoga
dási folyamatnak. Elvárásaid sokminden
re vonatkozhatnak a műfaj kérdé- seire, a 
témakezelésre, a világképre, a szerzői vi
szonyulásra és így tovább. A mű vissza
igazolhatja vagy módosíthatja elvárá
saidat, esetleg gyökeresen ellentmondhat 
azoknak: az elemzés feladata lesz az okok 
kiderítése. Ami ebben a fázisban fontos: a 
problémák megfogalmazása, "tetten éré
se"

Nagyon nehéz, talán nem is lehet örök
érvényű receptet adni: ahány mű és ahány 
olvasó, annyi és annyiféle az olvasat. Né
hány alapelvet leszögezhetünk, néhány 
jótanáccsal elláthatunk, a megvalósítás 
konkrét módozatait azonban kinek-kinek 
a maga egyénisége és ritmusa szerint kell 
kidolgoznia.

Konkrétra fogva a szót: ne érd be a 
passzív befogadó szellemi lustaságra kí
sértő státusával, vállald már olvasás köz
ben is a szellemi munkavégzést. Ha 
hosszabb műről, regényről, drámáról van 
szó, esetleg terjedelmesebb novelláról, ne 
gondold, hogy azt föltétlenül egy szuszra 
kell bekebelezned: egy-egy motívum, té
maismétlődés, látványos vagy rejtett szer
kesztési fogás láttán lapozz vissza, hogy 
már ekkor fölvillanjon-tudatosuljon ben
ned valami a szerző által használt eljárás 
jelentőségéből. Nem baj, ha eltöprengsz 
egy-egy részleten, ha kiemelsz kulcsmon
datokat vagy fejezeteket, ha jegyzetelsz: 
megörökíted a menetközben feltáruló 
összefüggéseket — amelyeket termé

szetesen az elemzés fog majd kiteljesíteni. 
Külön föl szeretném hívni a figyelmedet 
arra, hogy cselekményes művek esetében 
semmiképpen se érd be a történet puszta 
nyomonkövetésével: mindig figyelj a cse
lekménybonyolítás technikájára, a jellem- 
ábrázolás hogyanjára, a szereplők közötti 
viszonyokra, a narráció módozataira, az 
atmoszférateremtés kelléktárára, egy szó
val: a mű formai jegyeire és annak "mö
göttes" üzenetére.

Hatványozottan érvényes a formaér
zékenység követelménye lírai művek, 
versek esetében, hiszen itt a szó, a kompo
zíció kulcsfontosságú, gyakorta az egye
düli tartópillére az alkotásnak: ezzel 
magyarázható az a meglepő filológusi ta
pasztalat, hogy egyetlen rag, esetleg 
vessző megváltoztatása a költemény 
egész világát átrendezheti. Az alapossá
got, a jó értelemben vett ráérősséget tehát 
itt még inkább hangsúlyoznám. Engedd, 
hogy hasson rád a mű, nyugodtan gyö
nyörködj el egy-egy sorában, ízlelgesd 
szokatlan-merész képzettársításait, fi
gyelj oda a vers-zenére, amely egészen 
sajátosan egészíti ki az értelmileg megra- 
gadhatót.

Fordíts mindig különös gondot a nyel
vi megértésre, hogy valamely számodra 
bizonytalan jelentésű szó vagy kifejezés, 
esetleg mondatszerkezet vakvágányra ne 
vigye befogadói magatartásodat. Minél 
nagyobb ugyanis a történeti távolság a 
mű és a befogadói tudat között, áthidalá
sában animál fontosabb a jelentésváltozások 
visszamenőleges tisztázása.

Lehetséges, hogy az előtted fekvő ol
vasmánynak tematikai, irányzati vagy 
hangulati rokonára találsz emlékeid kö
zött: ne menj el süketen-vakon az analógia 
mellett, raktározd el az ötletet a följegyzé

seid közé; megtörténhet, hogy majd hasz
nos összehasonlítás kerekedik belőle. Az 
irodalmi művek, jelenségek nem elszige
teltek, és ha benned is valamilyen struk
túrába illeszkednek, az csak annak a jele, 
hogy meglevő ismereteid kezdenek mű
ködőképessé válni, dinamikus rendszerré 
szerveződni.

Vagyis alakulóban van, esetleg már ki 
is alakult a saját olvasatod: ne i^dj meg 
ettől. Mert minden műnek vannak ún. ki
töltetlen helyei, amelyek arra várnak, 
hogy a befogadó lássa el tartalommal. A 
mű ugyanakkor jelek és jelentések össze
génél is több: kihívja a befogadó valami
lyen szintjét. Mint olvasóét, a tiedet is kéri 
— ezt majd az elemzés során tárgyiasítva, 
az irodalomtudomány nyelvhasználatá
nak segítségével fogod kifejezni. Ezek 
után megnézheted a tankönyv és/vagy 
más, rendelkezésedre álló tanulmány ér
telmezését. Ha ez összhangban van a te 
megfigyeléseiddel, könnyű a dolgod. El
lenkező esetben sem kell elvetned a ma
gad véleményét, vagy azt gondolnod, 
hogy föltétlenül téves az olvasatod. Ha
sonlítsd össze a magadét a bibliográfiá
ban olvasottal, figyelj oda annak szem
pontjaira is, de keress érveket a saját néze- 
te(i)d igazolására. Ha álláspontodat alá 
tudod támasztani, az érvényes, még ak
kor is, ha eltér a "hivatalos" megközelítés
től.

Az így megszerzett tapasztalatoknak 
mindenképpen hasznát látod, még a "pri
ma vista” szövegelemzési vizsgafeladat 
esetében is. Hiszen kialakult már az olva
sási stratégiád, stílusod, biztonsággal tá
jékozódsz a szövegek világában, van egy 
befogadói habitusod: tudod, hogy műal
kotással állsz szemben, és ehhez képest 
közeledsz a szöveghez, ennek figyelem- 
bevételével dialogizálsz vele. Ráadásul 
olvasottságod, amely az olvasmányaid
nak nem valami amorf tömege, hanem 
rendszerré szerveződött, segítségedre 
lesz minden újonnan olvasott szöveg el
helyezésében, értékelésében.

Ilyen előzmények után jó eséllyel lát
hatsz hozzá az elemzés nem könnyű, ám 
sok örömmel járó, izgalmas fölfedezése
ket ígérő munkájához.

GÁBOR CSILLA
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Pályázati felhívás
A magyar M űvelődési és Közoktatási M inisz
térium pályázatot hirdet a határon túli 
magyar könyvek kiadásának támogatására

Pályázati feltételek
A pályázattal elsősorban a határokon túli szerzők műveit 

kívánják támogatni. Pályázhat minden olyan — határon túli 
témával foglalkozó — kiadó, egyházi szervezet, kulturális mű
hely, alapítvány, társadalmi szervezet vagy magánszemély, 
aki/amely ilyen művet kíván megjelentetni.

Pályázati űrlap romániai pályázók számára a következő cí
men igényelhető:

3400 Cluj-Napoca. str. Pavlov nr. 16. Telefon: (o64) 195-861. 
Kovács Emma.

A kéziratokat (kötelező módon) és a pontosan kitöltött űrla
pokat ugyanerre a címre kérjük küldeni. A pályázónak (a magán- 
személyek kivételével) csatolnia kell — kiadó és nyomda esetén 
— a Kereskedelmi Kamarai bejegyzést tanúsító iratot és a buka
resti Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főosztálya által kiál
lított kiadói jogosítványt (Atestaí) is. A költségszámításhoz 
(magánpályázók esetén is) csatolandó a kivitelező nyomda rész
letes árkalkulációja.

Amennyiben egy romániai és egy határon túli kiadó közösen 
kívánja a pályázatra beadott művet megjelentetni, a pályázati 
űrlapon mindkettő adatainak és cégszerű aláírásának szerepel
nie kell, emellett csatolandó a közös kiadási megállapodás is.

Az 1995-ös pályázaton csak azok a pályázók vehetnek részt, 
akik/amely kiadók korábbi pályázati kötelezettségeiknek eleget 
tettek (az 1992. és 1993. években támogatásban részesített műve
ket megjelentették és a támogatással elszámoltak).

A támogatás szempontjai
A bíráló bizottság előnyben részesíti a nemzeti önismeretet 

szolgáló könyveket, a tudományos, egyházi, eredeti illetve ma
gyar klasszikus és kortárs szépirodalmi művek, valamint a hi
ánypótló kétnyelvű kiadványok megjelentetését.

A pályázat elbírálásánál — nem romániai kiadók esetén — 
fontos szempont az itteni terjesztés biztosítására tett javaslat, 
illetve vállalás.

Az elbírálás formája
A beérkezett pályázatokat mint bíráló bizottság a könyvszak

ma, az egyházak, a tudományos testületek képviselőiből létreho
zott Országos Kuratórium készíti elő döntésre. A támogatás 
megítéléséről a Budapesten összeülő Hátoron Túli Magyar 
Könyvkiadás Támogatása Kuratórium ezen előkészítés alapján 
dönt.

A pályázatok beküldési határideje 1995. március 25.
Az Országos Kuratóriumnak a pályázókkal írásban közölt 

fenntartásaival szemben április 30-ig lehet fellebbezni, közvetle
nül a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli 
Magyarok Főosztálya (1884. Budapest Pf. 1) címén.

Döntés: 1995. májusában.
A Főosztály a támogatást elnyert pályázókkal külön-külön 

szerződést köt, amely az államháztartási törvény szerinti elszá
molás feltételeit is tartalmazza.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra,hogy a határidő lejárta 
után érkezett, vagy nem a megadott romániai címre küldött 
pályázatokat nem vészük figyelembe. Pontatlanul kitöltött 
vagy hiányosan felszerelt pályázatokat a Kuratórium nem fo
gad el. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

HELIKON

Pályázati űrlap
a Határon Túli Magyar Könyvek Kiadásának 

támogatására 1995
1) A pályázó (pályázók) neve 

Címe:
Telefon/fax:

2) A szerző neve

3) A mű címe

4) Ha egy sorozat része, a sorozat címe:
Már megjelent és tervezett kötetei:

5) Hányadik kiadás:

6) A megjelenés tervezett időpontja:

7) A mű adatai: terjedelem - szerzői ív
- kiadói ív (szöveg + illusztrációk)
- nyomdai ív

8) Tervezett illusztrációk száma
kivitele

9) A könyv kivitele:
- kötés
- formátum
- előállítás technikája

10) Tervezett összpéldányszám

11) Terjesztés módja (a tervezett ár és példányszám — 
közös kiadás eseten országonkénti — megjelölésével)

12) Tervezett részletes kalkuláció (USD-ban)
Összköltség:
(ebből) nyomdai költség: 

honorárium 
kiadói költség 

Árbevétel:
Eredmény (nyereség vagy veszteség):

13) Igényelt táipogatás összege (USD):
Szamlaszám
Számlatulajdonos

14) Kért-e illetve kapott-e a pályázatra benyújtott mű 
támogatást más forrásból? (A pályázónak az utólag 
kapott támogatásról is bejelentési kötelezettsége van.)

15) Két lektori vélemény (nem ajánlás!) elismert 
szakértőktől.

16) Tartalmi ismertetés (legfeljebb 1 gépelt oldal):

pályázó(k)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat 2 
példányban, minden pontot kitöltve, a pályázó(k) 
aláírásával (és cégbélyegzőjével ellátva) nyújtandó 
be.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik saját folyószám
lával Magyarországon, s a támogatásra megítélt összeget más 
ottani folyószámlára kéri, csatolandó a megbízott számlatu
lajdonos írásbeli kötelezettségvállalása arra nézve, hogy az 
összeget folyószámláján fogadja, és annak a pályázó és a 
MKM között megkötött megállapodásban meghatározott cél
ra való felhasználásáért felelősséget vállal.

A romániai Országos Kuratóium kizárólag ezt az 
űrlapot tekinti érvényesnek.
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MIKÓ IMRE
1805-1876

Mikó Imre Erdély történelmében több ízben 
jelentős szerephez jutó régi székely nemesi, a
18. "századtól arisztokrata rangra emelkedett 
család utolsó, ám legnagyobb férfisarja volt 
1805. szepbember 4-én született a háromszéki 
Zabolán. Apja székely nagybirtokos volt. Isko
láit a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban végez
te, am ely éppen az ő diáksága idején élte 
aranykorát. Későbbi írásai elárulják, hogy már 
ifjú korában kialakult benne az elhivatottság 
missziós tudata. Életmódja is ennek megfelelő
en alakult: társadalmi osztálya életformája, szá
mos úri passziója iránt mindig közömbös 
maradt; vadászatok, lovasjátékok, nagy "úri 
murik" nem nagyon érdekelték.

Társadalmi helyzete s neveltetése, történeti 
tudata valósággal arra predestinálta, hogy a 
Habsburg Monarchia keretében ugyan, de er
délyi s nevezetesen magyar nemzeti érdekeket 
szolgáljon. Mivel e kettősség a reformkorban 
nem volt lehetetlen, állami s nemzeti közösségi 
vonalon egyaránt magas tisztségeket tölthetett 
be. 1834-től tagja az országgyűlésnek, 1847-ben 
pedig már Erdély főkincstámoka; régebbtől a 
kolozsvári nemzeti színházi választmány elnö
ke, s a nagyenyedi Bethlen-kollégium főgond
noka. 1848 előestéjén a fentiek következtében 
közismert, nagy tiszteletnek örvendő személyi
ség. Óvatos természete távol tartotta a politikai 
pártküzdelmektől, nem csatlakozott sem a kon
zervatív, sem a liberális mozgalomhoz, de a 
mérsékelt liberális reformeszmék vonzották, s 
egy pontig Wesselényi Miklóst hajlandó volt 
támogatni.

A  forradalom és a szabadságharc korszaka 
viszont nem sokáig tűrte az ilyen kettősséget: 
ingadozása a forradalom és Habsburg-hatalom 
között, kompromisszumos békekísérletei ku
darchoz vezettek. 1848 októberében elvállalta 
az agyagfalvi székely Nemzeti Gyűlés elnöki 
tisztét, de arra már nem volt hajlandó, hogy az 
akkoriban kitörő fegyveres harc vezetésében is 
részt vegyen. Emiatt a magyar forradalom radi
kális szárnya egy adott pillanatban árulónak, a 
többség legalábbis gyávának minősítette, annál 
inkább, mivel 1848 decemberében az erdélyi 
főkormányszék kompromisszumos javaslatát ő 
vitte a királyhoz. Mivel a hatalom is neheztelt 
rá, háziőrizetben tartotta, csak 1850-ben enged
te vissza Erdélybe.

Mikó sietett haza, de Erdély nem fogadta a 
hazatérőt tárt karokkal: a hatalom számára épp
úgy nem volt eléggé megbízható, mint 1848 
decemberében, a magyar társadalom egy része 
pedig az 1848-as szereplése miatt most is bizal
matlan. Egyébként is, a magyarság mint nem
zeti testü let kevés életjelt adott magáról. 
Potenciális vezető rétegét szétszórták a viszo
nyok: egy része börtönben ült, a másik az emig
ráció útját járta. Egy maroknyi, vakmerőségig 
bátor értelm iségi csoport szervezkedett, s 
összeesküvéssel próbált az emigráció terveihez 
igazodni, de leleplezték, és ez újabb kivégzése
ket és üldöztetéseket váltott ki. A volt vezető 
rétegből nem kevés számban az abszolutizmus 
kiszolgálóivá váltak.

Mindezektől eltérő cselekvési módot vá
lasztott egy főleg tanárokból, közírókból álló 
kolozsvári értelmiségi kör. Ennek tagjai már az 
50-es évek elejétől, pontosabban 1852-től meg
próbáltak kitömi a tétlenségből, s Berde Áron 
kollégiumi tanár szerkesztésében sikerült meg
alapítaniuk a Hetilap című gazdasági közlönyt. 
Mikó felismerte a lehetőséget, s bár nyilváno
san csak 1853-ban bontott zászlót, már az emlí
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tett évtől együttműködött a kolozsvári értelmi
ségieknek ezzel a csoportjával, sőt rövidesen a 
kör vezetőjévé vált.

Elméleti írásait áthatja az elhivatottságtu
dat.

Abból az általános nemzetkoncepcióból in
dult ki, amely a nyelvet a nemzet legfőbb ismér
vének tartotta. Az "anyai nyelv" tehát csere 
vagy alku tárgya nem lehet. Az idegen nyelv 
meghonosodása maga után vonja az idegen 
kultúra beözönlését, ez pedig a nemzeti nyelv 
és kultúra elsorvadását eredményezheti.

Elválaszthatatlan tőlük a nemzeti öntudat, 
amelynek "kiapadhatatlan forrása" a nemzet 
történelme. A  hagyomány az alap tehát, a kiin
duló pont, ám ez nem zárja ki a változást, a 
haladást, ezt bizonyítják az 1848-ban bekövet
kezett újítások is. Mikó egyes fenntartásokkal 
magáévá tette a 48-as hagyományt is, de nem 
zárta ki a hagyományápolás területéről a kriti
kai szellemet sem. Rá kell a nemzetnek ébrednie 
arra — írta lrányeszmék című munkájában —, 
hogy egyesek, sőt egész osztályok hibáiból mi
lyen nagy anyagi s erkölcsi kár áramlika közös
ségre.

Az 1848-as változások után úgy látta, hogy 
Erdélyben egyik nemzet sem tervezhette jövő
jét csak önmagában, anélkül, hogy az együttélő 
népre ne lenne tekintettel. Szerinte úgy kell az 
egyes nemzetek ügyeit intézni, hogy abból más 
nemzetekre kár nem származzék. Az általa 
1856-ban alapított Kolozsvári Közlönyben erről a 
következőket írta: "A velünk egy hazában élő 
népekkel elválaszthatatlanul egybe vagyunk 
kapcsolva, jelenünk és jövőnk azokkal nagy 
mértékben egy: ezen már létező és fel nem köny- 
nyen bontható, s felbontani nem is kívánatos 
álláspont (állapot) mindnyájunk kötelességévé 
teszi, hogy egymás iránt türelmesek, kímélők 
legyünk, minden nemzet jogait tiszteljük, a 
közérdekeket közerővel, saját érdekeinket má
sokéinak sérelme nélkül, sőt az ő segítségükkel 
előmozdítani."

Mikó igyekezett együttműködni az arra haj
landóságot mutató román és szász értelmiségi
ekkel: hatalmas levelezésében ennek meg
vannak a nyomai. Kétségtelen azonban, hogy 
számára is a nemzeti kérdés bizonyult a legne
hezebben rendezhető erdélyi közügynek.

Kétségkívül Széchenyi szellemében csele
kedett, soha sem feledve, hogy Erdélyben nem 
csak együtt élnek a különböző nemzetek, de 
versenyben is állanak, és a szászok, valamint a 
románok esélyei azért is nagyobbak, mert ők a 
közösségi társadalom előnyeit élvezik, amit pe
dig a magyarságnál hiába keres ebben az idő
ben. "Csodákban ne ringassuk magunkat, 
mindenekfelett önerőnkben bízzunk."

A nemzeti szolidaritás és társadalmi össze
fogás szükségességét hangsúlyozta és ennek 
szemléltetése során gyakran hivatkozott a tör
ténelemre.

Tudatában volt a gazdaság fontosságának

is. "Meg vagyok győződve — írta 1855-ben —, 
hogy mostanság a magyar nemzetnek két leg
főképpen hasznos, munkás osztálya van: az 
egyik, mely irodalmát, másik, mely földjét mű
veli. Amazok által szellemileg, ezek által anya
gilag erősödik és áll lábra ismét a megtán- 
torodott nemzet."

1854-ben Kolozsvárt megtartották az 1844- 
ben formailag létrehozott, de valójában nem 
működő Erdélyi Gazdasági Egyesület alakuló 
ülését. Mikó körvonalazta az intézmény célját 
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület arra hivatott 
— mondotta —, hogy "a gazdasági élet beteg
ségeire orvosszeí t találjon". A gazdaság "szinte 
egyetlen közmunkássági tér", ahol az erdélyi 
magyarság megvetheti lábát, hiszen a politikai 
éleiből kiszorult és a közigazgatásban is elve
szítette korábban tartott pozícióit.

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület újjáalakítá
sa élénkülést vitt a magyar közéletbe, segített a 
gazdasági "ön-összeszedés"-ben, napirenden 
tartva a korszerű gazdálkodás korparancsát, 
például állat- és gépkiállítások rendezése, vala
mint a megfelelő szakirodalom terjesztése által. 
Az egyesület hamar kiterjesztette tevékenysé
gét a magyarlakta vidékekre. A  polgári réteg 
támogatását is sikerült megnyernie. A  Nagyvá- 
rad-Kolozsvár-Brassó vasútvonal kiépítésének 
ügyében folyamatosan kapcsolatot tartott fenn ro
mán és szász vezetőkörökkel is. Nem rajta és raj
tunk múlt, hogy ez a terv csak később, a kiegyezés 
utáni korszak első éveiben, de az ő közlekedésügyi 
miniszterségének idején valósulhatott meg.

Más működési területet jelentett az oktatás
ügy. Mivel a Monarchia egész területén "érvé
nyes" T hun-féle  1855-ös isk o la törvén y  
egységesítő elveivel határozott veszélybe so
dorta az egész magyar nyelvű oktatást, Mikó 
ezen a téren is működésbe lépett. Alapítvá
nyokkal és tekintélye közbevetésével az 1849- 
ben tönkrement nagyenyedi Bethlen-kollégiu- 
mot segítette abban, hogy újra megnyithassa 
kapuit; támogatta a nehéz körülményekkel 
küszködő szászvárosi kollégiumot, s hogy az 
általa különösen kedvelt székelység kulturális 
fejlődéséért is tehessen valamit, elvállalta az 
1859-ben alapított sepsiszentgyörgyi (később 
róla elnevezett) kollégium védnökségét, s több 
rendben nagy értékű adományokkal írta be ne
vét az iskola történetébe.

Felvetődik a kérdés, hogy a Habsburg-hata
lom miért tűrte el Mikónak e sokirányú kezde
ményezését, közügyi munkásságát. Meggyő
ződésünk szerint azért, mert a mindenáron 
rendre vagy legalább a rend látszatára törekvő 
állam kevésbé tartott a fontolva cselekvő ma
gyar vezetőtől, mint az összeesküvéstől, az 
emigrációtól vagy akár a passzív ellenállástól, 
ami a politikai hatalomból rendszerint ideges
séget vált ki.

EGYED ÁKOS
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Beszélyem  első részében eldaloltam ne
ked, hogy család ellen nincs orvosság, m ost 
arról szeretnék énekelni, hogy történelem  
ellen sincs. A  történelem m int sorsformáló 
tényező, elég durván beavatkozik életünk
be. N em  tőlünk függ, hogy békében perget
jü k  le  é v e in k e t ,  v a g y  h á b o rú k b a n , 
forradalm akban és ellenforradalm akban. 
Csak kiküldenek az emberek egy m ozgósí
tási "mobilizát pé lók" ügyiratot vagy sas-be
hívót, és m egy  a hapsi, bármily anyátlan és 
kényszeredett is; m egy ész és gondolkodás 
nélkül. Pedig a nádszáltól állítólag épp az 
különbözteti m eg, hogy tud gondolkozni. S 
valóban, egyed ü l a gondolkodás adhatna 
m ódot arra, hogy a kényszerűen adott hely
zetek határain belül valam elyest szabadon  
m ozoghasson az ember, de háborús idők fe
szültségei közepette a történelem nem  szere
ti a gondolatot, s m ég kevésbé a gondolkodó  
embert; ezért aztán m ennek a népek a vágó
hídra színtiszta szabad akaratból. A  gádzsó
népek hősiességet csináltak a mészárlásból.

Ez a sorsom , ez a végzetem , dalolják Cse

polgármesteri hivatalnak kicsi közigazgatá
si központjában szükséges lett volna. Katzell 
jegyző ugyanis félbemaradt ügyvéd  volt, s 
csak ú gy  önszorgalomból falta a Monitor Ofi- 
cialt; a kisujjából rázta ki a legkörmönfon
tabb cikkelyeket is. A  faluban azzal szerzett 
magának hírnevet, hogy választópolgári jo
gaival élve, a parasztok és a kisiparosok ne
v é b e n  in te r p e llá lt  az ig a z s á g ü g y i  
miniszterhez, hogy vajon miért m ent ki di
vatból az a szép kifejezés, hogy Misera plebs 
contríbuens, a nyom orult adófizető nép, m i
kor az már kétszáz esztendőkkel ezelőtt az 
1751. évi Törvénykönyvben is  benne volt. 
Lekvár dolgos népe kéri, hogy a tradíciók 
tisztelete nevében az igaz minősítést rakják 
vissza a jelenlegi polgári Törvénykönybe is, 
hiszen az adók, taxák, bírságok, amendák, s 
főleg a korrupciós csúszópénzek sokkal job
ban nyomorgatják a misera népet, mint év
századokkal ezelőtt. Ilyen tökös fiú  volt ez a 
Katzell jegyző, nem csoda, hogy a lánya is a 
legklasszabb csajok közé tartozott a várme
gyében.

Á B R A H Á M  JÁ N O S
a  a

MINDENT A HAZAÉRT, 
DE ZABOT NEM!
rem ezőn a csávók, d e  különbséget tenni sors 
és végzet között már nem  tudnak. Mert ez a 
két fogalom , bármennyire egybevág is, nem  
azonos. A  végzet egyértelmű, de a sors vég
telenül sokféle; ha jól m egy dolgom , jó sorom  
van, de van balsors is. A  derűs életm ódtól a 
legsötétebb nyom orig, az életigenlő boldog
ságtól a legküátástalanabb pesszim izm usig  
terjed a skála. Végzete viszont mindenkinek  
csak egy van; az, am elyik rendszerint a vé
günket okozza. Jó végzet nincs, legfelejebb a 
könnyű halál irgalmaz a halandónak. D e a 
háborúban nincs könnyű halál.

Sorsom olyan jól alakult, hogy a világhá
borút frontszolgálat nélkül m egúsztam , s ezt 
nem  másnak, mint Katzell jegyzőnek és téns- 
asszony nejének köszönhetem , ezért —  ha 
csak futtában is  —  szólnom  kell róluk.

A  jegyzői famíliával u gyanúgy csikókori 
élm ények kötöttek össze, mint a bárói ud
varral, Corinával és Pamfil tanító családjá
v a l. A z  én  tá r sa sá g o m b a n  c sa k ú g y  
hem zsegnek az úriemberek és a jobb házból 
való született naccságák és dámapalánták, 
m int am üyen a kis szeplős Santa Lucia, a 
jegyző úr virágszála volt, akivel egyívásúak  
voltunk, de én jobban bírtam Tubicát, a taní
tó lányát, mert formásabb és szebb volt; a 
pulykatojás Lucsiának csak zeneórákat tar
tottam. Pedig Lucsia is  úrilány volt, a szó  
szoros értelmében jobb házból való úrilány, 
kertes villában laktak, az apukája pertu állt 
a prefektussal, ő húzta Lekvárban a közigaz
gatás szekerét, mert az ostoba bíró, Zsána-Ja- 
na Juvon János csak lődörgött mellette, mint 
a szélhám os ló; annak csak annyi esze volt, 
m int egy  evangélikus szélkakasnak a házte
tőn: m indig arra fordult, amerre a szelek  
fújtak. M árpedig Erdélyben elég változé
kony volt m indig a széljárás. De Katzell jegy
ző  h a láb an  értette  az a d m in isztrá c ió t, 
m indenre tudott paragrafust és rendsza
bályt, tán m ég többet is, m int am ennyi egy  
vidéki sefalu, seváros, községháznak nagy,

Santa Lucia magánszorgalomból francia 
nyelvet tanult és zongoraórára járt, egy ideig  
a galamblelkű mészáros és hentes Turzay 
Lajihoz, s miután sikerült Katzell jegyzőnek  
egy rozoga családi zongorát megakasztania, 
a házitanító szerepében én jártam hozzájuk. 
A  m aszatos kislány igen jó ruhákat hordott 
és önzetlenül megosztotta velem  a tízóraira 
felszolgált libamájas kenyeret; m inden v o 
natkozásban jólnevelt volt, pont m int az 
anyukája. Rajtam is meglátszott már a kasté- 
ly i nevelés, valahogy a pofámra volt írva, 
hogy úrigyerek vagyok, és kezdtem  is gyű
lölni a hegyi csávókat, mert a ténsasszony  
elhitette velem , hogy "nem vagy te, Gabrilla, 
azok közé való".

—  Kik azok az azok? —  kérdeztem egy
szer Katzell jegyzőtől, pusztán azért, hogy  
megbizonyosodjak affelől, amit már addig is 
sejtettem. N evezetesen, hogy őkelm e nézete 
szerint diplom án alul csak bennszülöttek lé
teznek, rabszolgák, prolik, parasztok, nége
rek. Lélekben nagyobb burzsuj volt őkelme, 
mint egy igazi született fegyvergyáros, a leg
nagyobb ipari-katonai konzorcium főfője, 
ahogy ma mondják. Csak azzal nem  szá
molt, hogy a rabszolgák parasztok, prolik, 
négerek, a m inden rendű és rangú, kisem m i
zett indiánok harccal, vezekléssel, munká
val, szolgálattal, m inden eszközzel m eg  
akarják váltani önmagukat, d e nem ázért, 
hogy hősök vagy mártírok legyenek, mint ő, 
hanem valójában, sztrájkkal, fegyverrel, kés
sel, bombával.

De ilyen okos és elvszerű csak azután 
lettem, miután a sitten kijártam én is a káder
iskolát; akkoriban, m egboldogult úrfi ko
rom ban csak azt kérd eztem  a tén sasz-  
szonytól, mért nem  vagyok sem  ezek, sem  
azok közé való? Azért, mert kedves, rokon
szenves és tehetséges vagy, sorolta az értéke
imet. S bizony nem  adtam volna magam egy  
zsák khulért, ha kibújhattam volna a bőröm
ből, hogy színre se hasonlítsak azokhoz. N em

tudom, mondtam-e már neked, hogy volt 
egy időszak, amikor szégyelltem a pofale
mezemet, de hát ebbe a gyermekbetegségbe 
minden roma beleesik egyszer. Vagy restelli 
a feketeséget, vagy túl büszke rá, mert vala
miféle alacsonyabbrendűségi jelnek vagy e- 
lit stigmának tekinti. A  roma, ha csak egy 
árnyalatnyit is, szeretne szőkíteni magán. A 
prunkujokat, különösen a kis csajokat azért 
mossák annyit habzó szappanvirággal, hogy 
hátha-hátha szűkülnek egy cseppecskét. En
gem et azonban a ténsasszony megnyugta
tott, hogy dehogyis vagyok én csúnyafekete! 
Egy kicsit hirtelenbama vagyok ugyan, de 
rém jól áll nekem; olyan vagyok, mint egy 
született cigányherceg.

— Van olyan, ténsasszony? — érdeklőd
tem melegen.

—  Van hát! Miért ne volna? A z egyikről 
Jókai regényt is  írt.

—  A cigánybáróról én is tudok, de az 
operett. Igazi volt-e?

Sajnos igazi cigányhercegről nem  tudott 
a ténsasszony, de látszott rajta, hogy nagyon  
szeretne egyet kitalálni a kedvemért. Azzal 
vigasztalt: ha nem  volt, lesz, én m agam  nö
vök azzá. Hízott a májam és ragyogott a 
képem, elvégre m inden lehetséges. H egyi 
M águs már voltam , hercegprímás vagyok, 
mért ne lehetnék romaherceg vagy akár ki
rály is? Fehér H ódító a gyarmatokon —  av- 
vóna az ig a z i, csú fo lód ott a keram ikus 
onklém.

Katzell jegyző imádta középkort, legszí
vesebben lángpallossal égette volna m eg a 
bűnösöket. M ivel a csendőrség és az elöljá
róság egyazon közigazgatási palotában ügy
ködött, Iordache őrmesterrel szövetkezve  
Inkvizíciót játszottak; a vétkest deresre húz
ták és huszonöt botütést mértek rá a Iá Wer
bőczy  Istenfánész. Ha nő volt a vétkes, 
pellengérre állították és pőrére vetkőztetve 
m egvesszőzték. Orr- vagy  fülvágást, szem- 
kiszúrást, kerékbetörést és végtagnyújtást 
nem mertek alkalmazni, de a Tripartitum elő
írásai szerint büntették a lopást, rablást, be
törést, m ég  a tyúklopást is. Ezért aztán  
néhány ritka kivételtől eltekintve, m int ami
lyen például Orda Kornél és brancsa, a hegyi 
nyám urengi hamar beleszokott a gádzsó  
rendbe és tisztességbe. Dáké muszáj, buk- 
orosz, ahogy Hurubás Vaszi m ondta. A  két 
hivatalos közeg, a jegyző és az őrmester tűz
zel-vassal rendet teremtett a cserem ezői Villa 
Nigrák körül éppúgy, mint a belterületeken. 
Ezért aztán a m egyei hatóságok nem  is  igen  
marasztalták el őket a középkori módszerek  
és eszközök alkalmazása miatt, sőt m ég ser
kentették is  őket a rendteremtésre

Katzell jegyző nemcsak szigorú —  jóké
pű férfi is  volt, de távolról sem valam i csodás 
tünemény, akiért a lányok tönkresorvadnak 
a vágyakozástól. H osszú lábú, keskeny csí
pőjű pali, igazi langaléta. Olyan keskeny csí
pővel volt fölruházva, barátom, mint egy  
született torreádor. Ha leány lett volna, m él
tán ráillett volna a lekvári fakatana m egbé
ly eg zés , am ivel az ü yen  d eszkasovány, 
secsics, sepics fehém épeket illetik mifelénk  
a férfiak. A  haja viszont szép aranysárga 
őkelmének, a bőre pedig  egyenletesen kreo- 
los, mintha lassú tűzön sokáig pörkölték vol- 
n a. M erészeb b  m o z d u la ta ir a , p é ld á u l  
amikor vesszőzött vagy  botozott, a szűk  
nadrág majd szétrepedt rüdeg fenekén, p e
d ig  bőrből való viselőjéhez m éltón hosszú
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pantallót viselt, de az téglaszínű kordbár
son yb ó l vo lt. K ezén finom , nyers színű  
glasszékesztyűt hordott, kecskebőrből valót. 
Ü gy nézett ki a hapsi, m int egy lestrapált 
buzi, becsületemre. M int egy született hím
ringyó. az ilyen férfit egy  rámenősebb nő a 
leg sz ív eseb b en  bekenné vajjal, leöntené  
m ézzel, és szőröstül-bőrőstül m egenné. De 
ez a szelíd , nyim nyám , lányosán rózsás, tej
fehér arcú úrfika (a fizimiskáját, úgy  látszik, 
nem  fogta m eg a pörkölő nap) hol bőrpan
tallót, hol porcelán-nadrágot és likacsos in
get viselt, ú g y  tudott bánni a szavakkal, 
hogy inkább elleplezte, m intsem  kimondta 
velük a do lgok at Elméletileg lelkes híve volt 
a hangos tivornyáknak, de az italt nem  bírta. 
Ezért csak lelkes szavakkal d icsőítette a 
nagy, duhaj, férfias murikat, de valójában 
fájón-kesergőn húzódott félre a lakomáktól, 
m int valam i csökött, fogyatékos legény, akit 
olyan kényes természettel ruházott fel a ter
m észet, h ogy  m ég a pajtaajtó küszöbét sem  
tudta átlépni, mert egyből ájulás környékez
te a csípős állatkigőzölgések miatt. M agya
rán: nem  bírta a trágya és az állatvizelet 
szagát. A  nehéz istállóbűz a szó  szoros értel
m ében fejbe kólintotta.

Sok beszéd  járta Katzellné asszonyról, 
kusza és boldogtalan élete volt, atyja idegen  
hangzású nevet viselt, b izonyos részvények  
árfolyamának zuhanása miatt csődbe jutott, 
amikor Katzellné m ég kislány volt. Állítólag  
valam i gyógyíthatatlan betegségben is szen
vedett, ezért költözött be a Horváth-tanyáról 
a városba, h o g y — mint m ondta— orvos-kö
zeiben legyen. A  róla szállongó m endem on
dák arra a periódusra esnek, amikor férje 
önkéntesként a frontra ment, de nem ebben, 
hanem  az első  világháborúban, és három  
esztendeig  sem m it sem  tudatott magáról. 
U gyanis önkéntesként nem  a hazafiúi buz
galom  miatt vonult be, hanem azért, mert 
hektikás nejét in flagranti rajtakapta a krasz- 
nai jegyzővel. A  beteges csaj ejsze így  akarta 
testi és lelki bajait helyrepofozni, állandó bá- 
gyatagságát egy  cseppecskét felélénkíteni. 
Katzell jegyző erre szerelmi bánatában el
m ent kacérkodni a halállal. Egy sor nem sok, 
annyit sem  írt haza. M indenkinek az volt a 
vélem énye, hogy elesett, s  bár hősi haláláról 
hivatalos értesítés nem  érkezett, felesége el
hitette magáról, hogy  özvegy. Annál is in
kább, m iv d  senki sem  akadt, aki a szom orgó 
csaj özvegységében kételkedett volna, épp  
ellenkezőleg: a férfiak többsége m ind m eg  
akarta erősíteni ebben a m eggyőződésében. 
M ígcsak 1$20 nyarán váratlanul haza nem  
toppant Katzell jegyző úr. A ddig önkéntes 
fogságb an  tartózkodott O roszországban. 
H ogy lehet egy ember frontkatona is, fogoly is 
önkéntesen, elképzelni sem  tudom, de vannak 
ilyen kuqfántos fura helyzetek. Muszáj elhin
nem, ha már itt az eleven példa előttem.

A z önkéntes szám űzetés után a jegyző úr 
kigyógyult passzív  és apatikus búskomorsá
gából, am ibe bizonyára csak Prunella tén- 
sa sszo n y  testi-le lk i ü g y e i m iatt esett, s 
valam iféle újfajta m izantropikus féreg kezd
te befészkelni magát keserűn bugyborékoló 
leikébe. A m izantrópia sem  m indig általános 
em bergyűlőlet, néha lehet túlzott embersze
retet is, azzal a szom orkás körítéssel, hogy  
nem  m indenki olyan, am ilyen egy  rendes 
embernek lenni kellene, ezért védni kell a 
rendeseket a másfajták, a sem m irekellő, 
csürhe rendetlenek támadásától. Ekkor telt
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m eg a jegyző úr epehólyagja a xenofóbia 
kígyóm érgével, s költözött leikébe a rendte
remtés szigora. Okos ember létére nem tud
ta , h o g y  a tü r e lm e t le n sé g  és az  
idegengyűlölet legtöbbször sündisznó bőré
be bújtatott hiúság: ne tűrd másokban a ma
gad hibáit. Valamiféle civilizációs eszm ény  
nevében rémesen aktív lett, a tetterő feszítet
te; diadalmas, már-már kárörvendő jóérzés 
fogta el, amikor meghallotta, hogy a tordai 
fináncok palotáját bombatalálat érte, és po
rig égett az egész kóceráj. Szerencsére a hír 
ham is volt, nem  gyújtóbombák hullottak a 
várm egye pénzügyi épületére, csak egysze
rű robbanó bombák, így  csak féloldalasán 
érte kár az épületet, amit hamarosan helyre 
is  pofoztak. Egy hétig tartott a romelta
karítás, egy  hónapig a tatarozás.

A  ténsasszony csak mérsékelt lelkesedés
sel vett részt a rombolás keltette diadalban. 
N em  hitt benne, hogy a fináncpalotában el
veszett vagy beleégett m inden irat, s az új 
világ ügyvédjei és közigazgatási jogászai, 
vagy m inek nevezzük  őket, nem gyűjtik 
össze mindazokat az információkat, ame

lyek a lefizetett vagy elmismásolt tartozáso
kat és adóhátralékokat ki nem  mutatnák.

A  családias belle époque a húszas évek
ben, tehát pont akkor múlt ki, amikor Katzell 
jegyző az önkéntes szám űzetésből hazaver
gődött, s ezzel az én házitanítói szerepem is 
m érséklődött valam ennyire a családban. 
Katzell jegyző úgy trónolt házassága romja
in, mint egy hős; türelmes jóindulattal tata- 
rozgatta a családi fészket, amelyből néhány  
évvel azelőtt frontszolgálatra szegődött, s 
boldognak mondta magát, hogy legalább ak
tívan hal m eg, és nem passzívan. N em  tud
tam, m it akart ezzel m ondani, csak évek  
múltán keseredett m eg a szájam íze, amikor 
nekem  is kikézbesítették a behívót. De a 
jegyző kiállását akkor is bárgyúnak éreztem: 
m i az, hogy valamiért hal m eg valaki és nem  
a semmiért? N em  mindegy? Határozottan az 
a vélem ényem , hogy egyetlen ügy  sem  lesz  
se jobb, se rosszabb, se bárgyúbb, se igazabb 
attól, hogy emberek halnak m eg érte. A z  
ilyesm inek egyszerűen hányadék íze van, 
akárhogy akarják a nagykutyák fent, lent, 
középen, m indenütt úgy  feltüntetni, hogy az 
aktív halál jobb, mint a passzív, és a katonák 
végü l is nem ingyen halnak meg. Az igaz,

h ogy  valamiért halnak m eg, legfőképpen  
azért, mert találat éri őket, d e az a jelképes 
izé, amiért érdemes meghalni, sohasem  fért 
be a srófos és individualista sérómba. Pedig  
sorozás előtt úgy  terveztem, ha annyira sür
gős nekik, hogy engem  is berángatnak, a 
bazsavám által három hónap alatt én már 
zászlós leszek. Részeges vagy legalább p o 
haras katonatiszt m indig volt és lesz, én p e
d ig  k im u z s ik á lo m  b e lő lü k  a le lk e t  s 
magamnak a rangot. Ha valaki kapcáskodik  
velem , azonnal párbajra hívom  s lekaszabo
lom  a kutyát. Le én. Előfordulhat az is, hogy  
háború m égsem  lesz, csak egy kis piff-puffos 
csetepaté, és akkor már csak rajtam múlik, 
m eddig em elkedek a rangban. A  békeidős 
képlet e lég  hibátlannak tűnt. K ezdetben  
ugye van a karpaszom ányos, utána jön a 
hadapród-őrm ester, majd a h osszú  kard, 
kurta tőr, fekete nadrág, m űvész jelzésű  
kam gam zubbony, vagyis a zászlósi fokozat, 
és atüű felfelé már igazi társaságbeli úriem
ber lesz Gabrilla. A  lányok szem ében igazi 
kackiás, snájdig huszártiszt, aki után a leg
szendébb szüzek is kukra pisilnek, nagya
nyám  szójárása  szer in t. K arcsú term e
temmel, csinos arcommal, érzéki ajkammal, 
szabály szerinti ildom os viselkedéseim nél 
oly kapós leszek, hogy csak na. Mint a kaszi
nóbeli tiszt urak, akiknek néha egy-egy hétig 
is húztam , ha belem elegedtek a m ulatozás
ba. Lányos házak várva várt kedvence és 
kegyence lesz Gabrilla. Kívülről így  képzel
tem el a hadviselést. M inden volt az én illú
z ió im b a n , csak  h arcásza t, ö ld ö k lé s  és 
rombolás nem. Ú gy képzeltem , hogy lesze
relés után, mint m inden daliás tiszt esetében, 
az elit rokonság praktikus összeköttetései 
révén valam ilyen könnyű, tekintélyes és jól 
jövedelm ező álláshoz juttat, h isz köztudott, 
hogy minél kevesebb m elóval jár egy  állás, 
annál többet fizetnek érte. Volt katonatiszt
nek ped ig  kizárólag ilyen funkció dukál. 
Utána aztán jöhet a nagy pinartoldalékos 
beházasodás; nejem hozom ánya akkora lé 
szen, hogy a legtékozlóbb életm óddal sem  
tudok majd végére járni.

Ennyiből már láthatod, h ogy  a háborús 
besorozást sem m ibe vettem , viszont úgy  
képzeltem , hogy rang és m undér által vetek  
v é g e t m in d en  n yom orn ak , m izériának, 
m unkanélküliségnek, kopott ruhának, szű
kös táplálkozásnak, lélekölő bizonytalan
sá g n a k  é s  r e m é n y v e sz te ttsé g n e k . A z t  
hittem, hadviselés által jóra fordul az élet, 
pusztán azért, mert katonaruhát ölt az em
ber. Sokaknak sikerült ez már a gádzsó-vi
lágban, Gabrillának mért ne sikerülne? De 
amilyen szerencsém nekem van, ahogy ma
gamra öltöm  a mundért, egyből kitör a há
ború, mert így  akarja Hadúr és így  m űködik  
a logika; amíg m undérok és egyenruhások  
vannak, addig m indig kilátásba van a hábo
rú. Ha történetesen éppen nincs háború, ak
kor k ö z e li  v e sz é ly é r e  k e ll h iv a tk o zn i, 
különben nincs indokolva az egyenruhások  
léte. A  legpiszkosabb m anipuláció ez az em
beriség történetében. El kell hitetni a népek
kel, hogy az élet bellum omnium contra omnes, 
s ebben az általános küzdelem ben a hadak 
m entik m eg a civil társadalmat. A  hadakat 
tehát m inden körülm ények között fenn kell 
tartani, mert ugye ez a függetlenségünk és 
szuverenitásunk záloga. H ogy kitől, mitől és 
miért akarunk függetlenek lenni, és főképp: 
mire jó a szuverenitás, az teljesen m ellékes 
kérdés. A  lényeg az, hogy m esterségesen  
szítsuk az általános fenyegetettséget, mert
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akkor a mundérosok időtlen időkig fennma
radnak, élnek, virulnak, élősködnek gondta
lan. N agyobb  átejtés és becsapás nem  is 
létezik a kurva gádzsó-világban.

Am  ha tényleg háborút ad az Isten, akkor 
már viheted akár ezredességig is, mit érsz 
vele, ha egy tévelygő golyó, vagy m ég in
kább egy vaktából lehullt bombarepesz épp  
téged választ ki a sokaságból, a bajtársak 
pedig  hálából és kegyeletből egy  kis idegen  
földet vetnek a hasadra? A z ilyesm ire min
d ig  van esély, ha elég hosszú  és kiadós a 
háború. Lélekben tehát már nem kívántam  
parancsolgatni senkinek, nem  vágytam  cico
m ás tiszti ruhára, sőt a rangfokozatok ö s s z e  
m u z s ik á lá s á t  sem  ta r to tta m  an n y ira  
csábosnak. Hát m ég ha én is  valam ilyen sza
bályszerű, kom isz, elállatiasodott tisztjelölt 
leszek, olyasfajta sem atikus típus, am ilye
nekkel tele van a világ, s amilyeneket köny
vekből és a valóságból magam  is ismerek 
eleget! M egém é-e akkor kivetkőzni m ég ab
ból a csepp emberségből is, am ivel Devla> 
Gott, Isten és D um nyezó megáldott? N em  
hiszed  el, de tisztára ilyen hum ánus m eg
gondolásból, m ondhatni em berséges ma- 
gam féltésből kerültem el m esszire a hadak 
útját, sőt a m undérosok egész léhűtő, ravasz, 
ingyenélő kompániáját. Én szerintem az nem  
egy  becsületes intézmény, s  bizony el is kö
vettem  m indent, hogy távol maradjak tőle. 
M int a vagabund K om éliusz a melótól. Ha 
n éh a  m eg k érd eztem  tőle: m erre jártál, 
ecsém , h ogy  oly  régóta nem  láttalak? —  Én 
bizony, ecsém , nyom ta m eg a szót, épp m ost 
gyüvök a munka temetéséről. H osszú gyász- 
szertartás volt, de m ost m án végképp elfő- 
deltük szegén yt

Hát bizony így voltam  én is a katonaság
gal: szíves-öröm öst elm entem  volna a hadak 
temetésére, különösképpen a m ásodik világ
égés kirobbanása előtt. De ez sem  kizáróla
g o s , m e r t m a is  e lte m e tn é k  m in d en  
hadsereget. Csak rendfenntartó erőket tarta
nék fenn az ENSZ égisze alatt, s azokat is 
csak azért, hogy legyen ki pofán vágja és 
orron csökkintse azokat akik a nem zeti hatá
rokon k ívül viszályt, zavargást keltenek és 
háborúsdit játszanak. A  belviszályok m egol
dására és rendfenntartásra énszerintem  ele
gen d ők  a policájok, ú g y h o g y  hadserege  
egyedül az ENSZ-nek lenne. Mert azért egy  
fegyelm ezett, szigorúan ellenőrzött karha
talmi erőre m égiscsak szükség lenne ebben a 
duhaj világban, hogy "pontra rakja", orron 
k op p in tsa  a v irtu sk od ók at. K épzeld  el, 
m ennyi ember, m ennyi felszerelés és techni
kai eszköz szabadulna fel termelő tevékeny
ségre m inden országban, ha máról holnapra 
nem  len n e szü k ség  nem zeti hadseregek  
fenntartására! És nem  is akármilyen techni
káról és emberekről van szó, hanem  a leg- 
jobbról és a legerőteljesebbekről. Ha a világ  
követné a romák példáját és senki sem  alakí
tana nem zeti hadsereget, egyből Kánaán len
ne a Földön. Ilyen egyszerű és kézenfekvő az 
egész, hogy m egoldódjanak az emberiség 
legnagyobb gondjai, m égsem  smakkol a gá
dzsó népeknek. Tudod miért? Mert ma m ég  
olyanok vezetik őket akik érdekeltek a ha
dak fenntartásában. De esküszöm , én majd 
teszek  róla, am ikor um parátor leszek  és 
m egalapítom  a Romland N agy  Birodalmat.

A d d ig  azonban ki kellett lábalnom szo
rult helyzetem ből. Megjelentem hát Katzell 
jegyző úrnál, s kérve kértem, n e tagadja m eg  
tő lem  jó in d u ltú  tám ogatását, m iközben

meglobogtattam a behívót és elsóhajtottam 
azt a keserves vágyakozásom at, hogy "csak 
a szabadságos kis könyvem et várom". A  
jegyző úr atyás türelemmel végighallgatott, 
de mint önkéntes frontharcos, nem  adhatta 
olcsón a dolgot.

—  Ugye, tudod, Gabriel, hogy a halál azt 
viszi el, akit akar.

—  Tudom, jegyző úr.
— Na, nemcsak a halál, hanem a király is.
—  A zt is tudom, jegyző úr.
—  M int hű alattvalóját, a király m ost té

ged  is felszólít állampolgári kötelességed tel
jesítésére.

— Köszönöm őfelségének, hogy román ál
lampolgárságra engem et is érdemesnek tart, 
de vajon én érdemesnek tartom-e magamat? 
Én tisztelem, becsülöm őfelségét, végül is 
m inden királyt szeretek; nekem mindegy, 
hogy Károly vagy Mihály vagy György vagy  
Wasa Gusztáv; én Carmen Sylva anyakirály
nőt éppúgy tudnám szolgálni, mint Mária 
királynőt vagy  a koronahercegnőket, sőt
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m ég a csudálatos frajla Lupeascának is ad
nék hajnali zenéket és tennék szolgálatokat 
Ha jól m eggondolom , valamennyi korona
hercegnőt tudnám szeretni és szolgálni, de...

- M elyiket az öt közül? - m osolygott a 
jegyző úr.

- A zt nem m ondom  m eg, mert főbe lőné
nek érte. D e abban már nem  vagyok biztos, 
hogy a frontra is  kim ennék értük. N agy hiba, 
de valahogy hiányzik belőlem  a hazafiúi 
buzgalom.

- M üyen fegyvernem nél szolgáltál, Gab- 
rilla? -tért a lényegre a jegyző úr. M enten el 
is képedt, m eg volt döbbenve, mikor beval
lottam, hogy én bizony csak szoknyavadász- 
k od tam , m ert am ikor be k e lle tt vo ln a  
rukkolnom, Wecken báró valam iképpen ki
járta a katonai körzetnél, hogy  "mobihzát pé  
lók", helyben m ozgósított hadfi volnék az 
udvari zenekarban. Érzékeny testemet nem  
érintette m ég katonai mundér, jegyző úr.

- Nem  baj. A m i késik, nem  múlik. M ost 
beöltözöl te is, m éssz hazát szolgálni. - Ú gy  
látszott, hogy hajthatatlanságát nem tudom  
m egtöm i. Pedig a nagy bároszán gádzsókat 
egyszerű kérelem alapján mentesíteni szok

ták a hadkötelezettség alól, de csóró paraszt, 
s pláne egy  roma érveire és kérelmeire rá sem  
hederítenek az urak. Pedig annak idején, 
amikor a vén báró patronált, m inden irato
mat rendben találták, m ég a sérvet, süketsé
get és lúdtalpat pertraktáló paragrafust sem  
vitatták el, amelyet Pipás doktor szíves hoz
zájárulásával állítottak ki, s am elynek alap
ján Picula Gábor szabadon sétafikálhatott, 
m íg m ás egyszerű halandó, hazavédelem  cí
mén m ent a keleti vágóhídra. N agy marhák 
a gádzsó népek, ha azt vesszük. Szerintük a 
hadm űvészet a virtusoknak és reguláknak 
az a szép  gyűjtem énye, am ely előírja, hogy  
egy darabkával nagyobb földért vagy n é
hány tonnával több ásványi kincsért hogyan  
irtsák és nyúzzák egym ást az emberek; a 
hadm űvészet m egtanítja a népeket arra, 
hogy bizonyos érdekeikért hogyan fojtogas
sák, égessék, szorongassák, öldököljék egy
mást a lehető legtökéletesebben.

Katzell jegyző a legnagyobb jóindulattal 
megmagyarázta a tényállást. A  hazaszeretet 
jellegéhez az is  hozzátartozik, hogy a haza 
követeléseket állít a fiaival szem ben, és jó 
honfi az, aki áldozatkészen és lehetőleg gon
dolkodás nélkül eleget tesz ezeknek a köve
telések n ek . A  H aza szeretete  abban az 
arányban nyilvánul m eg a honfi iránt, ami
lyen mértékben a honfi teljesíti a Haza kíván
ságait. A  Haza m ost vért kíván, add oda neki 
a véredet.

Ezek után, láttam a szem én, elvárt volna 
tőlem néhány elismerő szót, hogy kinyilvá
nítsam rokonszenvem et az ily  gyönyörű ha
lál iránt, de belőlem  hiányzott m inden hősi 
gesztus, és képtelen voltam  a frontharcos 
dicsőítésére, bár készséggel elismerem, ha 
m indenki olyan férfiatlanul viselkednék, 
mint én, soha senki nem  védené m eg a Hazát 
a m esszi Magyarországban.

- H elyes, mondtam , mert m eg voltam  
győződve, hogy csúfságból beszél. M indent 
a hazáért, de zabot nem! Ha már rászomja
zott, szívesen adok én neki vért, d e nekem is 
csak vagy öt liternyi van, s ha azt odaadom , 
később micsinálok? Két dedt, maxim um  ket
tőt és felet adok neki ebből a drága jó roma
vérből, de többet nem! Ha egy fertálynyi 
edzett romavér elég a Hazának, akkor jó, 
adom  örömest, legyen boldog vele, da a má
sik négy liter és három fertály kell nekem, 
mert én is hőmmé machine vagyok, és a hen
gereim , dugattyúim , gyertyáim , delkóim , 
v ezérm ű veim , az eg ész  autom ata-rend
szerem  a karburátortól a kapcsolószekré
nyig  vérrel m űködik

—  A z ördög vitt volna el —  mondta m o
solyogva a jegyző úr.

Lementünk az adminisztrációs palotába, 
az irodájában elővette azt a könyvet, ame
lyikbe azért jegyzik be a fiúgyerm ekek ne
v é t, h o g y  e g y  m á sik  n a g y k ö n y v b ő l, a 
katonai körzetnél három évig ki se húzzák belő
le, ahogy a nóta mondja. De bizony a jegyző  
úr a szem em  láttára m eghazudtolta a regruta 
nótát, és a nevem  m ellé az egyik  rubrikába 
beírt egyetlen árva szót: decedat. Dátum, pe
csét, aláírás. És attól kezdve a katonai körzet
ben fújhattak a plattenbe; engem et m un
dérba már csak úgy bújtathattak volna, ha 
kiásnak valahonnét a föld  alóL így  úsztam  
m eg én a frontszolgálatot. N agyanyám  úgy  
zárta le az első világháborút, hogy "Vöt egy  
csum ó rom, éhség, szükség, s  m ég több ha
lott", nekem  pedig Isten és Katzell jegyző  
megadta, hogy így  zárjam le  a m ásodikat

21



HELIKON

5© ^ 50© g0@ 0Ö ^ ^ ^ Q p< S> 0& O 00O < 3

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÉZDIVÁSÁRHELY

GYÁR UTCA, 9 SZÁM
TELEFON: 067/362520
TELEX: 68616 iiepr
TELEFAX: 068/51458

ELŐÁLLÍT ÉS FORGALMAZ:

— D-típusú biztosítékokat (betétfejeket, biztosító alj
zatokat és kiolvadó betéteket 2-63A)

— Csőrendszerű biztosítékokat (betétfejeket, mellső 
csatlakozású biztosító aljzatokat és kiolvadó betéteket 
1-125 A)

— 2,3,4,5 áramkörű kapcsolótáblákat lakások részé
re

— E 14, E 27, E-40-es villanyégő-foglalatokat kerámia 
és bakelit változatban

— Szimpla és dupla dugaszoló csatlakozókat kerá
mia szigeteléssel: (10A, 16A).

— 4,6,16,35,50,70,90,120,185,240 mm2-es elektro
mos csatlakozókat

— Fali csatlakozó dobozt
— Mono- és háromfázisú főbiztosítékot és bekötő 

dobozt
— Három fázisú villamos kapcsolótáblát, háromfázi

sú dugaszoló csatlakozót
— MFR-típusú biztosítékaljazatokat
— Asztali- és falilámpa testeket
— Halogén lámpatesteket
— Kábel csatornát villamos huzalok vezetéséhez
— Kerámia termékeket a villamos iparnak, vegyipar

nak, könnyűiparnak, fémfeldolgozó iparnak, háztartási 
cikkek számára

— Szikraoltókat bányaipari kapcsolók részére

BEMUTATÓ ÜZLETEINKBEN
(a vállalat székhelyén és a 33-as udvartér, 5. szám 

alatt) bő választékban kapható:

— Kerámia, háztartási cikkek, tányérok, fonott kosa
rak, virágvázák, hamutartók, kávéscsészék, kulacsok, 
kés- és kaszafenők, elektromos berendezések lakások 
részére.

Márciusi évfordulók
1 -1 2 0  éve halt m eg Tristan Corbiére francia költő

— 210 éve halt m eg Sajnovics János m agyar tudós
2 —-120 éve született Jászi Oszkár magyar filozófus

— 90 éve született Mircea Mancas román filozófus
3 - 2 0  éve halt m eg N ém eth László magyar író
4 — 90 éve született Deér József svájci magyar történész 
— 125 éve született Thomas Sturge Moore angol költő

5 -1 0 0  éve halt m eg Nyikolaj Szemjonovics Leszkov orosz író
— 40 éve halt m eg Hortensia Papadat-Bengescu román írónő
—  75 éve halt m eg Radu Stanca román író

6 —  520 éve született M ichelangelo Buonarotti olasz költő 
-110 éve született Paul Géraldy francia költő
— 700 éve született Heinrich Seuse német író

7 — 150 éve halt meg Constantin Faca román író
—  210 éve született Alessandro M anzoni olasz író 
— 125 éve született Thury Zoltán m agyar író

8 — 100 éve született Agatha Grigorescu-Bacovia 
román költőnő

— 75 éve született Homyák József romániai magyar író
— 225 éve született Pápay Sámuel magyar 
irodalomtörténész
—  50 éve halt m eg Sárközi György magyar költő

9 — 75 éve halt m eg Haralamb Lecca román író
— 100 éve halt m eg Leopold von Sacher-Masoch ném et író

10 —  30 éve halt m eg H üszein M ehdi azeri író
11 — 100 éve halt m eg Cesar Cantü olasz történész
12 —  310 éve született George Berkeley angol filozófus

—  30 éve halt m eg George Cálinescu román kritikras 
— 130 éve született Tutsek Anna magyar írónő

13 —  600 éve halt m eg John Barbour skót költő
— 125 éve halt m eg Charles de Montalambert francia író

14 — 20 éve halt m eg Ivó Andric horvát író
15 — 25 éve halt m eg Fem and Crommelynck belga író

— 90 éve született Radu Gyr román költő
— 180 éve született Ctibor Zoch szlovák költő

16 — 180 éve halt m eg Ion Molnar-Piuariu román tudós
17 — 175 éve született Anne Bronte angol írónő 

— 150 éve született Heinrich Gusztáv magyar
irodalomtörténész

18 — 110 éve született Elza Sterste lett költőnő
19 — 130 éve halt m eg N icolae Filimon román író

— 475 éve született Jorge d e Montemayor spanyol költő
20 —  225 éve született Johann Christian Hölderlin ném et költő

— 90 éve született Vera Fjodorovna Panova orosz írónő
—  20 éve halt m eg Tlberiu Vomic román író

21 —  250 éve született Johan Nordal Brun norvég költő
— 80 éve született C ilin  Gruia román író

22 —  100 éve született ülés Béla magyar író
—  40 éve halt m eg Unto Kalervo Seppänen finn író

23 —  75 éve született Radu Lupán román író
—  380 éve született Ferrante Pallavidni olasz író

24 —  90 éve halt m eg Jules Verne francia író
25 — 120 éve halt m eg Louis Achard francia író 

— 110 éve született Matei I. Caragiaíe román író
26 —  50 éve halt m eg Fenyő László magyar költő 

— 120 éve halt m eg Kriza János magyar költő
—  370 éve halt m eg Giambattista Marino olasz író

27 — 120 éve halt m eg Edgar Quinet francia író
28 —  480 éve született Teresa de Cepeda y  Ahunada 

spanyol költőnő
—  70 éve született Victor Tulbure román költő

29 — 100 éve született Em st Jünger ném et író
— 110 éve született Kosztolányi D ezső magyar költő
—  90 éve született Rejtő Jenő (P. Howard) magyar író

30 — 100 éve született Jean Giono francia író
31 — 140 éve halt m eg Charlotte Bronté angol írónő

—  30 éve halt m eg Alexandru Sahighian román költő 
? —  50 éve halt m eg Halász Gábor magyar kritikus
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E gyik  vasárnap úgy éreztem, hogy magamban a katoli
kus templomba kelle mennem. Tömve volt a templom. A  
pap románul prédikált, de talán egyetlen román ember sem  
volt a m isén, az im ádkozók nagy része örmény s egyéb  
katolikus. A  szent énekek is románul zengtek. M indenki 
énekelt, hangosan, szívből. Én dermedten álltam, és nem  
tudtam bekapcsolódni a szárnyaló éneklő imába. A  dalla
m ot ismertem ugyan, magyaron kívül m ég latinul is a leg
többjét, sőt ném etül is, d e románul egyiket sem. Elképedve 
néztem  a mellettem  álló fiatalemberre, akinek hatalmasan, 
egyedül szállóan dörgött a hangja, mert ő nem  románul 
énekelt, hanem —  hamarosan megértettem —  örményül. 
Visszanézett némaságomra, bátorított tekintetével, s való
sággal parancsolt. És én elkezdtem  magyarul énekelni, egy
re hangosabban én is. ő  nekem énekelt örményül, én őneki 
magyarul. A  lelkemben valóságos katarzist éreztem.

Soha m ég nem  történt velem  ilyesm i, de m ég csak ha
sonló sem . Szüléim én és nagyszüleim en kívül szem élyes 
érzelm i rezdüléseim  lánytársaim m egértéséhez fűződtek  
eddig  csupán. S m ost ím e, egy  idegen (m indenképpen ide
gen) férfi hangjával, énekével s éppen a templomban paran
csol (m ég ha lelkem re parancsol is) nekem . Akinek a 
szőkébb családi körön s lánytársaimon kívül hangomat, 
lelkem nek (legbensőbb egyéniségem nek) ezt a titokként 
őrzött röpülését edd ig  soha nem  hallhatta idegen s avatat
lan. S m ost ím e, szinte szándékom  ellenére, valíomásszerű- 
en harsogva énekelek. S m íg  énekelek egészen nyitott 
lélekkel, közben felülről magamra látva, mint az isten, aki
nek nevében követem  el ezt a magam ellen hangzó vétket 
—  érzem , hogy a felülről figyelő m indenható árnyékában 
titkos, csak kettőnk (hármunk) által ismerhető szövetség  
keletkezik a tem plom  ideiglenes alkalmának kövén. S mi
közben rettenetes szégyen fogan bennem ön(én)feledt m eg
n y ila tk o zá so m  m iatt, testi v a lóm  hangm ám ora által 
iszonyatos m egtisztulást érzek, am íg csak az orgona búgá- 
sával szárnyalt anyám tól tanult magyar énekem. S benső 
m egdicsőülésem  perceiben m egfeledkeztem  arról, aki m el
lettem, közelem ben zendített a maga lázadó —  idegen —  
örm ény dallamával, s engem  is  lázadásba sodort a magyar 
isten mellett, m ellé, abban a rögtönzött éneklésem  m ögötti 
reményben, hogy egyedül fogok helytállni és maradni a 
tem plom  tömjén es hangtérében.

B oldogan, erősen és öntudatosan léptem  ki a templom  
kapuján. (...)

Egyébkor különben a görögkeleti templomba jártam 
Victoriával és Titkával. Istentisztelet után rendszerint el
m entünk egy kicsit korzózni a tengerparti sétányra. A  Ka
szinó előtt egyszer lefényképeztettük magunkat, hárman 
együtt, az utcai fényképésszel, ő s z  lehetett, átmeneti kabát 
van rajtunk. M osolygunk. A  kép birtokomban: m osolyunk  
m áig t^rt.

R észlet Cseres Tibor: Ő seink kertje, Erdély  cím ű m űvé
b ő l, M agvető, 1990.
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REFLEXIÓK 9.

A ZENE
"SZÍNELVÁLTOZÁSAI"

Ötven éve figyelem  a zene  
alakulásait, "színelváltozásait”.
Középiskolai tanulóéveim  alatt 
aligha ism erhettem  volna m eg  
Bartók zenéjét, ha csak arra ha
gyatkoztam volna, amit zongo
raóráim on és a zenei m ellék
tantárgyak óráin hallottam a 20. 
századi zenéről, és benne az új, 
m odem  magyar zenéről. Szinte a 
véletlennek köszönhetem , hogy  
kezem be vehettem  Bartók ma
gyar népdalgyűjteményét. Ez a 
csodálatos könyv, ott, Marosvá
sárh elyen  "elrejtve" a v árosi 
könyvtár raktártermeiben m u
tatta m eg ennek az új zenei világ
nak az ősi, népi zenei hátterét.
Reveládóként hatott ez a felfede
zés. Új távlatok nyütak m eg álta
la: Bartók zenéjét —  éppen ezért 
—  hamarabb szerettem és értet
tem m eg, mint sok más m odem  
zeneszerzőt. Kodály zenéjével 
csak Kolozsváron, főiskolás ko
romban találkoztam, bár Maros- 
vásárhelyen már 1952-ben köz
vetlenül részt vettem  a Felszállott 
a páva c. férfikari m űvének a be
tanításában az akkor már na
gyon halódó Iparos Egylet dalár
dájának próbáin. Tulajdonkép
pen ez volt az ELSŐ Kodály-mű, 
amit megismertem.

A z új zenei világok felé való  
rajongó kitárulkozásunkat az öt
venes évek kultúrpolitikája nem  
vette jónéven. M ég Wagner Tris- 
tánjának diákköri elemzéséért is  
dohogtak a felettesek. Bartóki fo- 
gantatású  e lső  egynem ű-kari 
kompozíciómat elég hosszú idő
re a formalista, dekadens és ext
ravagáns jelzők árnyéka borí
totta be. De aztán jött a nagy fel
fedezés, a dodekafónia, és a hat
v a n a s  é v e k  k ö z e p é r e  m ár  
polgárjogot nyert min álunk is az 
UJ, vagy amit mi annak idején 
annak véltünk. Aztán erre is jött 
a vá lasz: a D O D EK A FÓ N IA  
HALOTT. Boulez röppentette v i
lággá az új zenei látásmódot, de 
sokan mások is hatalmas erővel 
dolgoztak egy  új zenei világkép  
és a m ögötte felsejdülő új zenei 
technikák kimunkálásán. Euró
pa perem vidékem  m ég csak ta
nulgatták a dodekafóniát, ami
kor Nyugat-Európa már régen 
maga m ögött tudta azt. N osza, 
rajta! Mi is nekilendültünk az új 
zenének: Bartók, Schönberg, We
ber után új nevek bukkantak fel 
Stockhausen, Messiaen, Pende- 
recky. És utánuk m ég egy egész  
sor új név bukkant fel, m indenik  
hozott valam i újat. De a hetvenes 
évek nagy újdonsága —  m ife
lénk! —  mégiscsak a zenei grafi

ka volt, jól megtűzdelve aleato- 
riával, repetitív zenével, effek
tus-halmozással és... gyönyörű 
kottaképekkel. Még olyan parti
túráink is akadtak, amelyeket ér
demes volt rámába helyezni és 
üveg alatt a falra függeszteni, 
olyan szép grafikáknak sikere
seitek.

Hol volt már ekkor Bartók ze
néje, hol volt a népdalfeldolgo
zás epigonjainak zeneáradata, és 
már Schönberg-Webem újításai 
is amolyan klasszikus modern
ségnek számítottak. Előre, új ho
rizontok felé, volt a jelszó, a zene 
újítási lehetőségei kimeríthetet
len ek.

Boldog generációk, amelyek 
mindezt végigélték, végigcsinál
ták. Hittek a zene végtelen meg
újhodásában, mert volt miben 
hinniök.

A kijózanodás a nyolcvanas 
évek posztmodem irányzataival 
adta tudtunkra: a zene forrásai 
egyáltalán nem kiapadhatatla- 
nok, és új források felfedezése se 
oly könnyű már, mint amilyen
nek tűnt a megelőző nagy kor
szak újítási mámorában. Vissza 
kellett haladni az időben, hogy 
tovább tudjunk lépni a holnap 
felé. Ismét melódiákat írtunk a 
hangszerek hátlapjának koptatá
sa helyett. Ismét formákat építet
tünk fel az előadók pillanatnyi 
diszpozíciójára utalt rögtönzé
sek helyett. Egyszóval: ZENÉT 
ÍRTUNK ÚJÍTÁSOK HELYETT. 
Büszkén vallottuk, hogy stílu
sunk NEOMUZIKÁUS. A zene 
visszatalált önmagához. Kellett 
a nagy kitérő, be kellett engedni 
az új idők friss levegőjét, mert 
utána valahogyan minden más
képpen szólalt meg: évezredek 
újraélt muzsikája, már elfeledett
nek tűnt századok zenetechniká
ja, az eruópai zenei világ 
újraálmodott stílusai.

Most ismét egy új generáció 
kopogtat: a mai negyvenévese
ké. Ok is újat akarnak adni, an
nak rendje és módja szerint. 
Hova fordulhatnak "segítségért" 
a zenében? ÉN NEM TUDOM, 
DE ÓK BIZTOSAN TUDNI 
FOGJÁK!

TERÉNYI EDE
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I HOL-
Február 10-én K olozsvárott tartotta 

egyéves fennállásának évfordulós ülését az 
ASISC  (az  írók Kolozsvári Szakszervezete). 
Ö sszefoglaló jelentést olvasott fel a szak- 
szervezet elnöke, Mircea Oprija, a szám ve
v ő s é g  je len té sé t Irina Petra^ tartotta; 
m indezt felszólalások és hozzászólások kö
vették, majd a gyűlés után a szakszervezet 
koktélpartit adott a jelenlévők tiszteletére.

A  budapesti Merlin Színházban február 
5-én mutatták be a Szövegek vendégségben 
d m ű , Szőcs Géza m űveiből összeállított

kompozíciót. Előadta Jordán Tamás és Sel- 
m eczi György.

A költő életei címmel rendeztek Szilágyi 
Dom okos-estet a Fantom Pódium Független 
Színpadán. Január 25-én a Kolibri Pincében 
Szilágyi Domokos kényszerleszállásai d m  alatt 
hangzott el Dóczy Péter estje.

A Nappali Ház 4. számában A z átjárható
ság természetéről d m  alatt Berta Péter fűz 
néhány m egjegyzést Kovács András Ferenc 
Lázáry René Sándor-dklusának történe
lem szem lé le téh ez . U gyan itt o lvash ató  
Visky András Hermész d m ű  verse.

Boglárka Novellák, melyek rosszul végződnek 
dm alatt elemzi Kisgyörgy Réka Angyalok 
kenyere dmű novelláskötetét.

A  Tiszatáj 2-es számában "Az író ember
nek magával és a világgal kell megmérkőznie..." 
d m  alatt Erdélyi Erzsébet —  N obel Iván 
beszélget Kovács András Ferenccel, s a lap  
hozza Lázáry René Sándor Ficzfapoéta sírfel
irata, Mikes Kelemen mondja, Transsylván hős
költemény, és Melyben a múzsáknak pana- 
szolkodik dm ű, Kovács András Ferenc által 
"közzétett" verseit.

A  Kortárs februári számában Hamlet 
Beckettet rendez címmel Bérezés László ké
szít interjút Tompa Gáborral.

A z  Alföld 2-es szám a egyebek mellett 
hozza Lászlóffy Aladár Szentkép fatáblán, 
Jön már az utakon és A  hóesés ha most eláll 
d m ű  verseit.

A  Magyar Napló 1-es számában Pomo- 
gáts Béla Magyar író, európai polgár d m  alatt 
köszönti M éhusz Józsefet, Som lyó György 
Kovács András Ferenc Lelkem kockán pörge
tem  d m ű  v ersesk ötetét m éltatja, Beke 
György Kettős lelkűiét? címmel Lakatos De
meterre emlékezik, s a lap hozza Gál Éva 
Emese verseit.

-MI !

A  Jelenkor februári számában Nagy

A széphalm i Kazinczy-kúria

ALFÖLDI TEL
Horváth Imre versét idézzük a vízszintes

1., 20., függőleges 15. és 52. STcámú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 

betűk: T, É, A, T, R, É). 15. Kezdet és vég 
nélkül illanó! 16. Megragadni. 17. Ferdén, 
rézsűt 18. Hans ..., a nonfiguratív szob
rászat egyik legjelentősebb művelője. 20. 
A z idézet másodüt sora (zárt betűk: Z, D, N). 
21. Ideiglenes zárka. 22. Tyúk hangot hal
latott 25. Las..., USA-beli város. 28. Régies 
írásmódú családnév. 29. Nőnek a fák haj
tásai. 31. Sárga színű, gyúlékony elemet 
tartalmazó. 33. Összezavarodott kan! 34. 
Svéd férfinév. 35. Lobbanékony, szenve
délyes. 37. Gyorsak, románul. 39. Román 
nőnemű személyes névmás. 40. A házas- 
társ apja. 4 2  Foszfor, radon és uránium 
vegyjele. 43. Kupagyőztesek Kupája. 44. 
Névsor. 47. Okosak. 48. ÁEV. 50. Odajutni. 
5 2  Angol női név. 53. Jóleső érzéssel gyö
nyörködsz valamiben. 55. Labdát hárít a 
kapus. 56. Téka egynemű hangzói. 57. 
Hajtotta, keigette. 58. Eszmei vita. 60. For
dított határozott névelő. 61. Ingerületet ki
váltó hatása. 63. Tajtékos. 65. Személyes 
névmás. 66. Csöndes pihék! 68. Vissza: 
lekaszált fűből lesz. 71. Eszik, angolul 
(EATS). 73. Korsószerű kisebb ivóedény.
75. Magyar tudós, a hafnium felfedezője 
(György). 76. Sűlymérték. 80,’NÉI. 81. Szá
ját nyitogató. 83. Esztendők láncolata. 85. 
Swaziföldi, olasz és magyar gépkocsik 
nemzetközi betűjele.

FÜGGŐLEGES: 2. Ennivalót fogaival 
elharapdáló. 3. ... kész, a napi forgalmat 
még aznap kimutató könyvelés. 4. Ittrium 
és nitrogén vegyjele. 5. Sróf páros betűi. 6. 
Felhő, románul. 7. Visszavágy! 8. Karral 
jelt adok. 9. FIÚ. 10. Katonai gazdasági 
hivatal. 11. Nyafog összefüggő betűi. 12  
Görög szerelemisten (S=SZ). 13. Mikes 
Kelemen előneve. 14. Megokolás. 15. Az 
idézet harmadik sora (zárt betűk: Ó, E, K, K).
19. Helyet szeretne foglalni. 23. Esőben 
állhat a harmadik személy (két szó). 24. 
Állóvize. 26. Vissza: évekkel ezelőtt. 27. 
Seprűvel takarítod. 30. Levágott gabona 
kévéiből rakott kereszt 3 2  Temesvári szí
nész, a végén személyneve kezdőbetűjé
vel. 36. Fűszeres. 38. Zúgni kezd! 39. A  
talpasok vezére volt (Tamás). 41. Vajon tíz 
a négyzeten? 43. Mázolá. 45. Kortyoljuk.
46.... család, humorral tele magyar animá
ciós filmsorozat. 48. Apátián, anyátlan. 49. 
Varrni. 51. Visszaveszi-é?! 5%. A z idézet 
utolsó sora (zárt betűk: I, O, T, Z). 54. Félig 
elhull! 57. Esetlen sün! 59. Jóid, bárium és 
kén vegyjele. 61. Nyilvántartásba vevő.
62. Tiszti rang rövidítése. 64. Autómárka. 
65. Kisebb fivéreim. 67. Mar (ék. f.). 69. 
Erdő, latinul. 70. A rendekre tagolt feudá
lis társadalommal kapcsolatos. 7 2  A füst
köd angol neve. 74. Befejeztetett. 77. 
Rámgördül összefüggő betűi. 78. Határta
lan diéta! 79. Amerikai költő (Edgar Allan, 
1809-1849). 82. Bori egynemű hangzói. 84. 
RS. 85. Saját kezűleg.

SALLÓ LÁSZLÓ

A  HELIKON 3. számában közölt, Télben d m ű  rejt
vény megfejtése: Hagyjuk e zord képet,/Hisz?ez a való, ez 
sivatag életem./Deríts szép álmokat örökzöld tavaszról/Oh 
költészet! nekem.
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