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O d a  a z  " O l y a n k o r "-h o z
"Egyik zsandár azt mondja a má

siknak...” Egy gyímesi népdal kez
dődik így. Van valami elkeserítő s 
van valami felemelő, van valami re
ménytelen s van valami biztató ab
ban, hogy bárhova nézünk, bárhova 
nyúlunk, ellenségeivel küzd az em
ber — s az ember ellensége sajnos 
ember. Dehát éppen ezért: a megol
dás, a tisztázás, a kibeszélés lehető
sége logikusan adott, még hogyha a 
gyakorlatban ez még soha, semmi
lyen korban nem következett be, 
nem kerekedett felül, hiszen az em
ber beszélő állat. Sajnos a legna
gyobb határ, sorompó, gát, ember és 
ember közé emelkedő legnagyobb, 
legmagasabb akadály, az értetlenség 
kínaifala éppen ez, ugyanaz, ami a 
kőpattintgató állapotból informáci
ók szerzése és továbbítása révén fel
em elt, az am ihez kötődik, kap
csolódik, eléggé elválaszthatatlanul 
simul minden, ami aztán a széthúzás 
tárgya legyen — a nyelv. Legna
gyobb találm ányunk és lelem é
nyünk: a nyelv, ami sorszerűen  
azonos a létünkbe beépített legna
gyobb időzített bombával, pokol
géppel: hogy a nyelvek különböz
nek, s minden zászlónál keserveseb
ben és fenyegetőbben lobog az el- 
rongyolódásig felettünk, és minden 
határnál szögesdrótosaban tátong 
alattunk a nyelv szabadszelű meny- 
nyországa és senyvesztő lángú pok
la. A nyelveké, melyek nem akarnak 
önmagával összeegyeztethetővé en
gedni egy anyagi sjtjeiben, szellemi 
atomjaiban egységes csodát: a Föld
lakó emberiséget. Ezért vannak gyí- 
mesekben és Szaharákban, dinári 
alpokban és kaukázusokban tolvaj- 
zsandár játékos háborúsdik. Ezek az 
ópiumháborúk és szuezi válságok, 
eldorádó-ostromok, és muszadago- 
lások végsősoron valamennyien — 
nyelvháborúk, miközben maga a 
nyelv immár többezer éve felma
gasztosult, fáraói, szultáni, cári tró
non trónol szépen csiszolódó szür
keállományunk felett. Régebben, 
mint a pénz, mint a vallás, mint a 
haza, mert ősi, eredeti embrióállapo
tában a haza, a hit és a vagyon is be
széd volt, szó volt, nyilatkozó nyelv!

Ezért, ennek nevében feszülünk bele 
most mint a kiszáradt medrű Vol
gák, dunák, nílusok, misziszippik 
hajóvontatói — mi a magunk med
rében áterőszakolni nyelvünk jogait 
azon a földön, ahol m ost törté
netesen az van, ami van s azelőtt 
történetesen az volt, ami volt. És 
ugyanennek a nevében feszülnek el
lenünk mások, egymásellen folyton 
és mindenütt valakik. Csak mert fél
ünk a nyelvtől, ha másé és istenítjük 
a nyelvet, ha a magunké. A  nyelvet, 
melyet csakcsupán szeretni volna 
szabad és szótfogadni általa, mert 
azt a nyelvet, amiért egyáltalán lett 
a beszéd, egyre kevesebben tudják, 
a kereső komunikáció nyelvét egyre 
többen felejtik el, felejtik egyéb nyel
vek alatt és lesznek magányosak és 
elnémulok az ordító kisebbségben s 
az őrjöngő többségben... Volt egy
szer, hol nem volt, valamely közeli
távoli tájon, valamelyik régi, nem 
régi háború után, történt pedig, 
hogy egyik nyelv fiai győztek, a má
sik nyelv fiai fogságba estek. És mi
után m inden lecsendesült, felál
lították a kidöntött lényegtelensé
gek határköveit és körülcsavarták 
őket szögesdróttal, az egyik nyelv 
fiai kényszerűségből a másik nyelv 
országában rekedtek. Ott éltek, et
tek, aludtak, meghaltak és hazakí
vánkoztak, csak templomba nem 
járhattak, csak gyónni-áldozni nem, 
mert nem tudtak nyelvül. Akkor egy 
plébános felajánlotta, hogy ő majd 
közvetít, segít, megoldja a dolgot. 
Igen ám, mondták a hadifoglyok, de 
mi nem tudunk (oroszul, románul, 
magyarul, lengyelül, franciául), mi 
csupán (oroszul, magyarul, romá
nul, franciául, lengyelül) tudunk. 
Nem számít, felelte a pap, a gyónás 
úgysem neki, hanem az Istennek 
szól. És az éktelen, ordas, durva kí
váncsiság, fülelés, lehallgatás, besú- 
gás v ilágában  v ég h ezv itte  a 
közvetítést... "Egyik zsandár azt 
mondja a másiknak." Jól van, mond
jon bármit, de legalább mikor a 
zsandárok nincsenek a közelben, 
legalább akkor, olyankor...

LÁSZLÓFFY ALADÁR

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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HELIKON

SZOCS ISTVÁN

EUROPA-SZALON
Van egy korszak Európa törté

netében a Fronde és Napoleon buká
sa között, amikor a történelem  
színpada Franciaországban volt fel
állítva. H ogy mi volt a kulisszák 
mögött más országokban, hogy mi 
folyt az alagsorban, hogy mi ment 
végbe a hátsó udvaron, az nem volt 
érdekes, mert más világhatalmak 
abban az időben éppen csimasz, ál
ca, vagy hernyó alakban még inku
bációs idejüket töltötték; hogy  
Szabédit parafrazáljam, a jövendő 
hernyólelkű várományosai még 
nem tartottak ott, hogy az égre írják 
pillangóként — halálfejes lepke
ként? — diadalmas nászköreiket, 
mert a cár még hajósinaskodott, a 
restaurált angol királyság mogorva 
csendben fosztogatta a hátsó vilá
got (ma harmadik világnak nevez
zük), a ném et császár kezdett 
osztrák császárrá visszafejlődni, il
letve porosz királyból nem lépett 
még elő germán félistenné, s éppen 
ezért még egész Európa vigyázó s 
főleg irigy szemeit Párisra vetette.

Utólag megállapítható, hogy a 
franciaországi változásoknál sokkal 
vonzóbb volt az anciéme régime, a 
régi rend, a változások előtti.

Almos, szellemes, ravasz és hi
hetetlen okos bíborosok intézték a 
világi politikát, mígnem kevésbé 
szellemes, ravasz, de sokkal kívá
natosabb hölgyek az érsekek kine
vezését. Előkelő marsalok és fel
világosult írók suhantak át a herce
gi szalonokon, és a király ironikus 
közbevetéseket hallatott a legújabb 
pletykák előadása közben.

Ebben az időben Franciaor
szágban temérdek anekdota szüle
tett e színpad szereplőiről, a két 
nagy galaxisközpont, a Napkirály, 
XIV. Lajos és a Nagy Történelmi Fe
kete Lyuk, Napoleon környezeté
ről, persze róluk m agukról is. 
Ugyanabban az időben élte fényko
rát a szellemes bemondások világ- 
irányzata, a maximák, aforizmák, 
paradoxonok rajzása, azóta is a 
jobb emberek, értve ezalatt írástu
dókat és világfiakat, ezt általánosan 
kötelező tananyagnak tartják.

Ebben az időben Franciaorszá
gon kívül mindenki Franciaorszá
got utánozta; minden német fe
jedelmi udvarocska egy törpe Ver
sailles volt — s nagy orosz monst- 
ru m -v erszá ly o k  V orbildje — , 
porosz zsarnokok francia ateisták
kal ebédeltek; a franciák ellenségei 
is nemcsak franciául csevegtek és 
udvaroltak, de franciául vezényel
tek is franciák ellen harcoló csapa
taiknak; a divat nemcsak a hölgyek, 
hanem a tábornokok körében is 
franciául dirigált; a francia könnyű
lovasság képes volt arra is, hogy a 
Rákóczi-Bercsényi-huszárok vise
letét európaivá általánosítsa, a 
csákó, a sujtás és a szablya akárcsak 
a padlóparkettnek egy bizonyos di
vatja s egyfajta hímzésmód a fran

ciáknak köszönhetően vált ma
gyarból európaivá. II. Rákóczi Fe
renc, akinek nem volt kedve nagy
apjához hasonlóan csatában meg
halni, bukása után még francia föl
dön m ondéneskedik egy kicsit, 
amíg be nem vonul a török császár 
dohos faggyúszagú karámjába; de 
az unalmas = erkölcsös Bécsben 
nem volt hajlandó görbe nyakkal 
ministrálni.

Vagyis, szívesebben hódoltak 
abban az időben még fejedelmek is 
egy szép és okos kokottnak, mint 
egy mégoly hatalmas, de erényes, 
de h ívő, polgárias konzervatív  
osztrák-német-római császárnak.

Ennek a korszaknak az anekdo
takincséből válogatott és fordított 
Szabó György egy kis kötetet, a már 
régebben megjelent Antik anekdoták 
és Középkori anekdoták folytatása
ként.

Palotás Dezső: Apokrif I

A válogatásnak akármennyire 
is örülünk, még jobban örültünk 
volna, ha kissé, vagyis ha: jóval ter
jedelmesebb; mert bár igaz, hogy 
akkor az unalmasabb anekdoták is 
szaporodtak volna bennük, de el
kerülhetetlenül szaporodtak volna 
az érdekesek is. így ez a szűkmar
kúság a kiadói szűkmarkúsággal 
felerősítve — gyenge papír, zsúfolt 
szedés satöbbi — az elegáncia tün
tető hiányához vezetett. Szegényes 
kis kántorharangzói idegenforgal
mi füzetecske egy hatalmas kated- 
rálisról, amit a sekrestye mögött 
árulnak. Pompás lakomák maradé
kai újságpapírba csomagolva.

A válogatás különben nem szű
kül be arra a francia világra, hanem 
kiterjed egész holdudvarára is; 
egy-egy fölszedegetett gyöngy
szemtől néha össze is rezzenünk, 
amikor Condé herceg és — Richeli
eu bíboros és Voltaire és Nagy Fri
gyes illatos, csipkés és mélyeíméjű 
világának történetei között váratla
nul arról értesülünk, hogy Kemény 
Sámuel feleségül vette Macskási Katát, 
aki már idósecske volt; vagy hogy egy 
Becskei nevű enyedi nebulónak 
egyízben sok sajt adatott vala, s ha
sonlókról... de egész hamarosan be 
kell látnunk, hogy a hiba bennünk

van... mert ezek a marginálista tör
ténetek, ha szereplőik nem is tar
toznak a Nagy Társasághoz, sok
szor nem maradnak el amazoknak 
jelentéktelenebb részétől.

Mert bizony, magas pozícióban 
is, mint közismert, szokásos dolog 
rettentő laposságokkal kivívni a 
tapsot és az udvari fénymosolyt, e 
kötetecskében is van rá példa. Nem 
is egy.

Másrészt, bizony sok mindent 
el lehetne mondani a nagy bemon
dások gyártóiról. A frankomán 
Nagy Frigyes például, akármeny- 
nyire párisias, alig tudja elrejteni 
magában a — tramplit. A komisz 
Wehrmacht ezredest. (Valószínűleg 
ő maga is termesztett magáról anek
dotákat, módszeresen, néha nem 
volt szerencséje velük. Például a 
leghírhedettebbel, amelyiket a kö
tet összeállítója, nyilván humanista 
beállítottságból nem vett fel válo
gatásába. Egyszer egy csatatéren 
egy sebesült katona az arra lovagló 
király felé nyújtotta karját s pana
szosan így sóhajtott: Meghalok, fel
ség! Frigyes pedig lovaglóosto
rával rásújtott és így kiáltott le: Cső
cselék! Hát örökké akarnál élni?... 
Tagadhatatlanul, irtó szellemes ri- 
poszt!)

Pedig, a korszak elején, vagy 
még valamivel előtte a bölcs mon
dások technológiájának a kidolgo
zói, Montaigne és Pascal próbálják 
a világ elméjébe vésni, hogy az 
igazságnak nem feltétlenül kritéri
uma a tetszetősség; és nem az az 
állítás a legigazabb, amelyik a leg
szellem esebb; de hasztalan. A  
Nagy Korszak, a szellemesség vér- 
tezetének az arroganciát tartja; illet
ve, az igazságtalan arrogancia 
trójai falovának az "elfogulatlan 
szellemet".

így nem csoda, ha a sértődé- 
keny utókor, amíg egyrészt csem- 
cseg és majmoskodik a Napkirály 
és kompániája előkelő allűrjein, 
nem átallja állandóan összegyűjte
ni a leleplező fircse-furcsaságokat, 
amelyek ismeretében ma egy má
sodrangú manöken is Madame 
Pompadour fölébe képzelheti ma
gát, egy ohioi szenátor is megvető
en húzhatja el a száját a Napkirály 
pompája fölött.

E barokk-rokokó hölgyeknek, 
ha volt is gyerekszobájuk, fürdő
szobájuk nem. Nem csoda, hogy 
ilyenformán olyan magaslatokra 
jutott a francia illatszergyártás. 
Kényszerűségből.

És hogy Versailles-nak hiába 
volt száz és száz fényes terme, nem 
volt benne egyetlen angolos mel
lékhelyiség sem. A király a csodála
tos kárpitokat félre-félre vonva, ab
ban a sarokban könnyített magán, 
amelyet legközelebb ért. A mintás 
parkettre és az aranystukkós falak
ra.

(Figyelembe veendő, a Napki
rállyal hülye háziorvosa kihúzatta 
valamennyi fogát, és emiatt, Ő, aki 
az Állam maga volt, állandóan sű
rű-híg hasmenésben szenvedett. 
Ám hagyjuk ezen adalékokat an

golszász kritidstáknak.)
Elgondolkoztató, hogy filozófi

ában, a Régi Rend fénykorának ze
nitjén még a franciák vezetnek. Ám 
már a korszak vége előtt átveszik a 
prímet a németek. Ezt — és a mód
szerüket — jelzi már a kötetbe fel
vett Bach-anekdota. Egy francia 
komponista állandóan ölte Bachot 
szerzem ényeivel. Egyszer Bach 
megkért egy híres német muzsi
kust, hogy fuvarosnak öltözve állít
son be valamilyen ürüggyel hozzá, 
amikor éppen nála van a francia. 
Meg is történt. Bach rászól az álfu
varosra: "Mondja, uram, tud maga 
orgonán játszani?" "Hogyne tud
nék!" Azzal leült és csodálatosan 
fugázott meg prelúdiumozott..."Na 
látja", szólt oda Bach a frandának. 
"Nálunk még a kocsisok is így mu
zsikálnak." A franciákat ez hosszú 
időre nagyon meggondolkoztatta, 
meg is futottak Waterloonál a po
rosz ágyúk orgonázásától.

A német filozófia új hajnala egy 
olyan anekdotával van kötetünk
ben jelezve, amely ugyancsak jel
lemző a német filozófusokra néha 
mennyire szórakozottan és zavar
tan viszonyultak a valóság— a Da
seinwirklichkeit — elvontságokba 
nem rejthető tényeihez. Egy öz
vegyasszony sírva paanszolta Im
manuel Kantnak, hogy elvesztette 
férjét. Kant, hogy együttérzését és 
beleérzését kifejezze, ezt kérdezte 
tőle: "Csak ez az egyetlen férje 
volt?"

A Nevessünk a régiekkel című 
könyvecske legmeghatóbb anek
dotáján nem könnyű nevetni. A kis 
Mozartot meghívták Mária Terézi
ához az udvarba zongorázni. Az 
istenek kegyence azonban, alig ha
tévesen, nagyon zavarban volt s 
egy adott pillanatban hasra is esett. 
Természetesen mindenki kinevette; 
de az egyik kis királykisasszony 
odaszaladt hozzá, megsimogatta és 
felemelte. Mozart hálásan megfo
gadta neki: "Ha megnövök, majd 
elveszlek feleségül." Sajnos, a jólel
kű királykisasszonyt Marie Ántoi- 
nette-ként harminc esztendő múl
va 1793-ban a francia forradalom 
guillotin-nal lefejeztette. Mozart 
akkor már két éve halott volt, nem 
kellett ezt megérnie.

Ám létezik egy újabb regény
írói teória, miszerint akkor Mozart 
meg sem halt, csak kicserélték a 
hullát, ő maga inkognitóban világ
gá ment és sokáig boldogan élte 
életét, családja és adósságai nélkül. 
Ezt az ötletet egy jobb amerikánus 
filmrendező kiegészíthetné azzal, 
hogy Mozart álruhában eljutva Pá
rizsba, m eggyőzte a forradalom 
egy fanatikus aktivistanőjét, hogy a 
köz érdekében játssza el a királynő 
szerepét, s végül is azt nyakazták 
le; míg Wolfgang Amadeus Mozart 
és Marie Antoinette stb. von Habs
burg és Lotharingen, özvegy Bour
bonná, egy hős jenki kapitány  
hajóján eljutott az óceánon túlra. 
Még sokáig éltek és egyik unokájuk 
írta az Elfújta a szél dm ű nagyre
gényt.
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EGYED PÉTER

A dolog vége.

Távolodóban

Nem is ez 
történt veletek 
—  ki tudja, 
elmondja: 
na mondja csak  —

nem is ez 
történt veletek.
A történet régi 
és oly vacak  — >

csak hogy mi 
veled esteleg 
esetleg másban 
véget ért

s te más
vagy: te vagy más 
csupán
még az sem, aki 
végétért

az e ltávo líto tt 
írógép,
a hajba rejtett 
ceruza

azok mögül

meg kinéz 
szalagról

szakíto tt
éjszaka

két
csillagszem  —

manó, hiúz.

A tájból 
ennyi 
az értelem 
levéltakaró 
belebússz, 
o tt fönn

már ismét 
senkisem

vagy egy csillag

az osztováta  
i t t  megáll

kihuny 
a lámpaelem 
semmi más

nem érdekes 
csak vakvilági

fegyelem

mondjuk 
hogy a

sülly tükör 
hol néznek 
téged 
odalenn

jobb lesz 
még följebb 
talán
o tt komolyabb

vad, néma kegyelem.

És mi lesz velem 
ha olasz leszek 
menekülök 
tovább

egy vadban

erdők fö lö tt 
szállók 
más nyelveken 
felhő és eső 
hullócsillag is

hogy magam 
ne halljam

És mi lesz velem

oly olasz leszek

úg y
torpanok

néhány vadban
lőnek
rám
a szám y- 
csattanás 
után

oly mélybe 
bukók hogy 
a golyót 
ne halljam

suhognak ők is 
-  de jó  kis 
fütyölés  —  

vannak otthon 
ők
és csak ők 
suhognak 
szóródnak

manókban,
halban

a vad immár
sündisznót
ereszt
templomokba

oly halkan 
hogy
ne is halljam
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BÁLINT TIBOR

MIÉRT MÚLIK EL MINDEN, 
AMI SZÉP?

' Egy asszony járta a várost a 
nyáron különös öltözékben, há
tán hatalm as batyuval, amelyen  
sz iv á r v á n y sz ín ű  sáv  ív e lt  át, 
mintha zivatar utáni égboltot ci
pelne m agával. Ha a gönc tetejé
be nem  lett vo ln a  k itű zve az 
ausztrál zászlócska, a gyerekek 
bizonyára már ott lóstattak volna 
a n yom áb an , b o lo n d o t sejtve  
benne; h iszen  az idős nő fején 
m a lo m k ő n y i kalap d ísze lgett, 
am elynek karimájáról apró sziki, 
toróckói m eg kalotaszegi alakok 
csü n g tek  arasznyi m élyre, lá
nyok és legények, a m aguk nép
viseletében, és a hölgy lépkedése 
közben ú gy  lendültek egym ás 
nyom ába, m int a körhintán; de 
talán m ég ennél is furcsább volt, 
hogy az asszony a hátára kötött 
batyu alatt görnyedve, dívány- 
párnát szorított a m elléhez, féltő 
ra g a szk o d á ssa l, m intha a reá 
hím zett két játszadozó cicát vé
dené az utcák kölykeitől.

A  város lakóit már sem m i sem  
botránkoztatta m eg turistaforga
lom  idején; szokva voltak a te
n y é r n y i s z ín e s  b u g y ik b a n  
felbukkanó lányokhoz, akik fé
nyes nappal a főtér környékén  
lebegtek vagy  bújkáltak az árká
dok alatt, m int halak az akvári
um ban; láttak élem edett korú  
m iniszoknyás aggszűzeket, akik
nek a divat kajánul fölfedte bá
gyadtkék  ereiket puhán rezgő  
lábszáraikon —  egyszóval ismer
ték az önfeledt m eztelenkedés  
minden változatát, és a legritkább 
maskarákat is; de ez a körhinta-ka- 
lap ú  m atróna m égis m eglepte  
őket, mert ú gy  érezték, hogy már 
a szánalom és a nevetségesség ha
tárán vonszolja  holdutasokéra  
emlékeztető csizmáit...

Széth ú zód va  utat nyitottak  
előtte a járdán, s olykor már-már 
boldogan m osolyogtak egym ás
ra, h ogy  részesei lehetnek egy  
olyan látványnak, am ely eddig  
bizonyára csak a világvárosok  
polgárainak adatott m eg. A  ven
déghölgy azonban nem  sokat tö
rődött v e lü k , m ert em lék eze
tének kihagyásos pillanataiban ő 
maga sem  tudta, hol jár, miként 
került ide, m i a célja valójában; 
csak m ent, húzta a lábát, s a tekin
tete védekezőén meredt jobbra- 
balra, ha p ed ig  tisztulni kezdett 
az elméje, s fölködlött benne a 
szándék, am ely tizenötezer kilo
m éternyi távolságból ide vezette, 
józan és egészséges ingerültség  
váltotta fel arcán a fáradt beletö
rődést, s ilyenkor m éltatlankod
va m otyogta, hogy egyetlen is
m erős arcot sem  lát, holott régen, 
ha kilépett az utcára, már m esz-

sziről kiáltotta valaki a nevét.
" V ilágvége , v ilá g v é g e ! —  

gondolta a fü lledt batyu alatt 
nagy csalódással. — Gazdag va
gyok, de egy  akkorka ismerősöm  
sincs, mint a kisujjam. Csak a ha
lottak szólongatnak!"

H uszonnyolc esztendeje nem  
járt idehaza, sokféle betegség ug
rált át rajta a kenguruk országá
ban, id ő  előtt m egvén ü lt, s a 
tavaszon úgy érezte, hamarosan 
m eg is hal, vagy átkel az Óceá
non, mert egy  éjszaka különös ál- 
m o t lá to tt:  a m a g a ssá g b a n  
mintha fénylő tej keveredett vol
na tintával, a kékség pedig több 
folyóból ömlött a fehér tengerbe, 
am ely örvényleni kezdett; de a 
színek  nem  tudtak elvegyü ln i 
benne, s ő egy idő után m egle
p ő d v e  tapasztalta, h ogy  em el
kedni kezd, egyre gyorsabban  
em elkedik, kétoldalt a füle mel
lett süvít a levegő, neki m eg csu
rog a könnye a félelemtől és a 
boldogságtól, s már azt sem  bán
ja, hogy lemarad a lábáról a pa
pucs, és aláhull a m élyégbe, oly  
jólesőn csiklandozza a talpát a 
szédítő röpülés, miközben az ég  
m agához szívja...

Másnap, amikor elmesélte ál
mát Pileának, a maori asszony
nak, akit m agához vett, fölpil
lantott a mennyezetre, mintha új
ra látni akarná az eget, s hirtelen 
sugallatot érzett, h ogy  tegyen  
pénzzé m indent a férje után ma
radt nagy örökségből, s térjen ha
za  m ie lő b b . S z e m e i ijed ten  
vergődtek arcának rozsdásodó  
rácsozata m ögött, s közben észre 
sem  vette, h ogy  a bennszülött 
sem m i kis vénség, aki már jó órá
ja aprít egy fő hagymát, noha az 
már apróbb az egynapos nyúlfió- 
ka fogánál, sírni kezd vékony tü
csökhangon, s hátának púpos  
k isz ö g e llé se  m in d  h egyeseb b  
lesz, s már az is olyan, akár egy

kenő másának a jelképe...
"Maga egy  ideje m ind elle

nem  álm odik, itt akar hagyni, 
m int egy  rühös m acskát, akit 
megutált — szipogta —, de Pilea 
megjósolja, hogy nem sok öröme 
lesz abban a hazatérésben... Sö
tétség veszi majd körül, és sem 
mit sem  talál m eg abból, amit 
keres... Beteg embernek ilyenkor 
már csak a végső nagy útra sza
bad készülődnie!..."

"Lehet, hogy ez lesz az én vég
ső  nagy utam... M ennem  kell, 
mert szólítanak a halottaim."

"Itt koraliba, gyöngybe temet
kezhetne, maguknál m eg szivá- 
lyos a föld, így mondta egyszer."

"Mond az ember sokmindent, 
de a föld olyan, hogy a várako
zástól m eg a szeretettől végül oly 
porhanyós lesz, mint a geszte
nye."

íg y  b e sz é lg e tte k  az á lom  
után, s most itt volt Szamosvá- 
ron, a különös látomás földjén, s 
már történeteket tudtak róla so
kan; mesélték, hogy néha m eg
oldja a batyuját, és babákat, 
lantfarkú madarakat, apró játék
kengurukat m eg rágógumit osz
togat a gyerekek között; volt, aki 
a temetőben látta, amint sirató
asszonyként jajgatta szét a bána
tát a hantok között, s volt, aki 
tanúként bizonygatta, hogy föl
kapaszkodott a Szép Kilátáshoz, 
száz dollárt tett a szállóvendéglő  
asztalára, és puliszkát kért fris
sen habzó tejjel. Furcsa riadalom  
adódott ebből, de szerencsére az 
ellentengernagynak beöltöztetett 
köszönőember itt legeltette a te
heneit a tujafenyők és a kanadai 
nyárfák alatt, és két pincérgye
rek, akinek az ujjaiban m ég ben
ne bizsergett a fejés ősi módja, 
már szaladt is a vederrel s az ala
csony bárszékkel, hogy kinézze a 
leg feszeseb b  tő g y ű  teh en et a 
m arhalepényekkel telehullatott 
sétányok mentén...kendős fej —  mint önmaga csök-
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N em  lehetett tudni, mi igaz a 
pletykákból, de az idős hölgy  
reggeltől estig bandukolt, járta a 
külnegyedeket; keresett valamit 
s nem találta, s valójában ettől 
zavarodott m eg annyira, hogy  
már nem is érezte a kalapot az 
apró lógó figurákkal, élettelenné 
zsibbadt fején; kereste a Forduló 
utcát, azt a nyilvánosházat, aho
va megejtett lányként cselédnek  
elszegődött, hogy aztán a kupi
mama bekényszerítse a szajhák 
közé, a tisztátalan edények közé; 
kereste a Felhóvár környékét, ahol 
üzletileg már önállósulva fogadta 
a férfiadat, s ahol m ég a meredek 
sikátorok nevei is  m ind a csilla
gos mennyboltra emlékeztettek; 
keresett egy  házacskát a Lépcső 
utcában, egy dülöngő fáskamrát, 
egy  cöveket, hegyében a kopott 
zom áncú lila fazékkal, keresett 
egy  cserép muskátlit, egy csüngő  
esőcsatornát, egy  tenyérnyi ok
kersárga vagy ultramarin színű  
falat, am ely eléje idézze a m úl
tat...

N yak a  m eg g ém b ered ett a 
hajlott dpekedésben, és szuszog
va, egyre fáradtabban pillantott 
ki a batyu alól, miközben a beépí
tett külnegyedekben lépdelt, de a 
töm bházak v igyorogva hátrál
tak, százszor harminckét fogukat 
mutogatva; közelinek látszottak, 
pedig  távol voltak, és az öreg
asszony néha már nem  is  bánta, 
hogy talán soem  éri el a szabályos 
idegenségnek ezeket a betonha
sábjait, sőt ú gy  tetszett neki, épp  
elő le  szaladnak, s olykor m o
tyogva m egfenyegette őket: fus
satok is, bolondok, mert szétütök  
köztetek! Hova rejtették az utcá
mat? Ti nem  az én városomból 
vagytok , m ég  szagotok  sincs, 
nem hogy lelketek volna!

S ezen m egint elm osolyodott 
a m aga kü lönös, fájó módján, 
am elyet nem mindenki ért meg. 
A z első éjszakát egy  huzatos bel
városi kapu alatt töltötte, a ba
tyura hajtva a fejét, két komor 
szem eteskuka őrsége mellett, m i
ve l szállodába nem  fogadták be 
gyanús külseje miatt: m ihelyt a 
h o te lp o rtá s é szrev e tte  b e fe lé  
nyom akodni idétlen  göncével, 
fején azzal a kalappal, már sietett 
eléje, m ielőtt méltatlankodva zajt 
csaphatott volna, a vállától m eg
ragadva kifelé tuszkolta, s utána 
m ég le is pallta a kezét, mint aki 
v a la m ily e n  tisz tá ta lan  d o lo g  
érintésére kényszerült.

D e az asszony reggel újra el
indult, hogy  m egkeresse azt az 
utcát, azt a házat, és sértődöttsé
gében senkinek sem  akarta be
v a lla n i, h o g y  k ép te len  e lig a 
zodni; csak a tekintete lett egyre 
élesebb, szigorúbb és elszántabb, 
mert ím e beteljesedett rajta Püea 
jóslata —  gondolta —> valóban 
sötétség vesz i körül, o ly  tanácsta- 
alan, akár egy  kisgyerek, s érzi,
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hogy megrom lott az em lékezete; 
ez a romlás már otthon m egm u
tatkozott rajta, amikor dugdosni 
kezdte az ékszereit, hogy aztán ő 
maga se találja m eg, s olyankor 
kétségbe esett, kisápadt és szé
dülni kezdett, és hányigere volt a 
szédüléstől; de annál nagyobb  
lett az öröme, mikor a sosem  vi
selt kedves karperecek, nyaké
k ek , fü lö n fü g g ő k  m eg in t ott 
csillogtak előtte, könnyes szem 
m el tapsolva m ég föl is kiáltott, 
hogy boldogság, boldogság, az 
ilyen pillanatokért érdemes élni, 
s rem egő ön k ívü letéb en  m ost 
már oly biztos helyre dugta el a 
kincseit, ahol később már nem  is 
gyanította azokat...

D e bármennyire gyönge volt 
is az em lékezete, kálváriás útján 
egy  ízben fölsejlett benne, hogy a 
batyu m élyén, kis gyöngyszegé
lyű  táskában a Lépcső utca fény
k ép e  m ellett ott kell len n ie  a 
háború utáni város térképének is; 
sok és gyötrelm es m unkával el
őkotorta, s mikor ismét visszake
rült a központba, m egállt a köz
lekedési rendőr üres fülkéje m el
lett, és várt, várt elszántan; ne
gyedórányi idő  m úlva jött is a 
fehér egyensapkás fiatal őrveze
tő, kezében fél marék hajtásival, 
s akkor ő a díványpám át a gön
cére fektetve fölkapaszkodott a 
hatalm as, deszka alapú ü v eg 
kannához, szétteregette a hajtása 
m entén foszladozott papirost, s 
rem egő ujjával egy  kis körbejelölt 
helyre bökött, ahol régebb a ked
ves utcák kapaszkodtak fel a he
gyen: a Skorpió m eg a Fiastyúk, a 
Ráktérító m e g  a Nagymedve, az 
Ökörhajcsár és a Vadászebek, a Csil
lagvizsgáló, az Üstökös és a Galilei, 
s fönt a m agasban a Bereniké haja 
—  jelképszerűen. A  m ilidsta a 
térkép fölé hajolt, érdeklődéssel 
nézegette, aztán félretolta a tér
képet.

—  Ezek az utcák már nem lé
teznek, m am us! M eghaltak, le
b on to tták  ők et, oh ó , d e  m ég  
mikor: hatvankettőben!

— A zt mondja, lebontották?... 
D e hát hogyan merészelték?... Ki 
adott rá engedélyt?...

M egdöbbenve nézett fel az 
őrvezetőre, ajka elvértelenedett, 
szem ének sárgás savója hirtelen 
m egbám ult; de a m ilidsta nem  
szánhatott rá sok időt, s  inkább 
rásípolt a magaslatról néhány já
rókelőre, aki belegyalogolt a pi
rosba, m iközben a fakult papiros 
m int hatalm as élettelen falevél 
m ég ott lebegett tétován a furcsa 
külsejű turista kezében.

—  Bizonyára rosszul em lék
szik az őrvezető úr, vagy  csak tré
fál —  m otyogta a szerencsétlen  
teremtés.

Ezután a belvárost járta; m u
togatta a térképet ennek is, annak 
is, de az emberek nem  tudtak el
igazodni azon, csak vonogatták a

vállukat, m eg sem nézték a hár- 
tyaszerűen elvékonyodott papi
rost, hanem kom olyan bólintot
tak, m int akik megértik egy beteg 
asszony rögeszméjét, szánalmas 
kunyerálását, segíteni azonban 
nem  tudnak rajta, így  hát jobb, ha 
odébbállnak, mielőtt szereplőivé 
lennének valami mulatságos jele
netnek; hanem a város régi lakói 
között m égis akadtak, akik em lé
keztek azokra az utcákra, egy tra- 
fikosnő le is rajzolta neki az út
v o n a la t, m egm on d ta , hányas  
buszra üljön, hol szálljon le, de az 
id ő s m atróna ism ét olyan ne
gyedbe került vissza, ahol már 
három ízben is járt, de onnan m ég  
a régi csillagvizsgáló kupoláját 
sem  látta.

Valaki kovártélyt ajánlott a 
várfal tövében, a Búza utca kör
nyékén, közel a Tükrös házhoz, 
m elynek kirakatában egykor a 
város legcsinosabb üzleti lányai 
kínálgatták magukat, sötétharis- 
nyás lábukat fölkecskézve rövid  
kom b in éjü k  fö lö tt, m iközben  
h o sszú  szipkákból eregették a 
füstöt, a pohár vermutjuk mel
lett. Mire azonban az utcáját, ott
honát kereső turista hölgy odáig  
ért, már kim erültén vonszolta  
csizmáit, sajgott a visszeres lába, 
izzott a szem e, száját levegőre  
szomjasan eltátotta, szíve tájékán 
mintha hideg ujjakkal tapogattak 
volna körbe, s olykor hallotta azt 
a hangtalan, ijesztő gitárpengést 
m inden nesz felé rem egve tapo
gató félelmében, csak össze ne es
sék nyomorulttal az utcán, gon
dolta, m ielőtt m egpillanthatná  
m ég egyszer azt a házat. És ek
kor, mintha lázas önkívületében  
tűnt volna eléje, amint egy alka

lommal újra fölpillantott, Vilmát, 
a Debellát látta maga előtt.

—  Mari, Sánta Mari, lelkem, 
aranyom! — kiáltott fel a testes 
nő m eghatódva, mert valóban  
Mari volt az, rögtön felismerte őt 
már bicegő járásáról is; a barátnő 
kalapján is m eglendültek a hintá
zó apró népi alakok, sajátos vise
letűkben, és a m esszire szakadt 
v á n d o r  c s o d á lk o z v a  n é z te ,  
mennyire megöregedett a Debel- 
la: szemkarikái, mint az egym ás
ra csúszott réztallérok csüngtek  
alá az arcán, hangja elm élyült a 
szivarazástól, csak a tekintete 
maradt jóságosán és m ohón für
késző. — Már azt hittem, meg- hal
tál, mert m ég egy levelezőlapot sem  
kaptam tőled, kisanyám, és semmi

hírt nem hallottam felőled...
T öbbször m a g á h o z  ö le lte , 

megcsókolta jobbról is, balról is  
nagy, nyálas, cuppanó csókok
kal; aztán, elesettségét látva, be
vezette a lakásába, lehúzta ször
n yű  csizmáit, lehántotta apadt fa
ráról a ráncokba vasalódott nad
rágot, ágyba fektette őt, sokáig 
dörzsölte balzsamos szerekkel a 
lábát, és Vilma m ost már napokig 
nem  m ozdult el mellőle, csupán  
az üzletig szaladt el néha. Az első  
éjszakán m in d v ég ig  a m últat 
idézték.

—  Emlékszel arra az utcára, 
arra a házra, ott a Felhővár olda
lában, ahol sokáig egyedül lak
tam? —  m osolyod ott el Sánta 
Mari a sötétben. —  A  szappanos 
lé színes buborékokat vetve csur
góit ki a kapuk alól az árokba; 
zsindely bádogra roskadt, rozs
dátó l vöröslő  b ád og  cserépre  
ereszkedett, és Jákob lajtorjájá
nak kőfokai, ahogy a Lépcső ut

cát neveztük, mintha a kék égbe 
vezettek volna... M inden olyan 
szép  volt, olyan, de olyan szép... 
Miután a részeg tis it  kilőtte a láb
száraim közül a pezsgősüveget, 
ijedtemben otthagytam a Szürke 
medvét, de m indig volt négy-öt 
tanítványom  a szepegő, nagyfü
lű  diákok, a m ohón kíváncsi kül
városi kölykök közül, akiket sze
retkezni tanítottam; ma már nem  
is tudom , miért, de m indig en
gem  kerestek m eg ezek a kis bu
ták...

M ost a Debella is elm osolyo
dott:

—  Sokminden m egváltozott, 
amióta elmentél... M eghalt Poók 
Jani is, a girbegurba kis hikimiki, 
d e a halálos ágya mellett virraszt- 
va én megbocsájtottam neki a la
torkodását... Mamuka, a kupim a
ma öt éve nyugszik a Házson- 
gárdi temetőben, Bácsikám pedig, 
aki a hajlónktól megragadva le 
rántott a földre, ha szájaltunk, a 
Barátok temploma e lő tt k o ld u l, 
mert a sok szivarozás miatt cson
kolni kellett az egyik lábát, ame
lyen fölbomlottak a visszerek... 
Hát a kis Dömöckire, Szilvásgom
bócra em lékszel, aki esténként 
hat-hét férfival is szobára ment, 
de m indig azt hajtogatta, hogy  
ennek ellenére k om oly  kérője 
van a vendégek között: nos, m i
után a kéglit hatósági rendeletre 
bezárták , férjhez is  m en t, és  
olyan szép  kettős ikreket szült...

Mari m élázva nézte az ala
csony m ennyezetet, s m ég m in
d ig  c sa k  a m a g a  e m lé k e ir e  
figyelt:

—  Volt olyan aranyos kis ház 
is, am elynek a járdáról be lehetett 
lépni az ablakán, és a földbe süp
pedt fészek lakói úgy  tekingettek 
elő a muskátlik m ögül, mintha 
titokzatos bokrokban rejtőzné
nek, akár'a bennszülöttek... Le
d ő lt tű z fa l m ö g ö tt, a n y ito tt  
padláson fehérnem ű száradt, bi
zonyára dróttá m erevedett dene- 
vérdncogáson, a szom széd  fás
kamrájában bedeszkázott kút ko- 
morlott, am elybe valamikor bele
fulladt egy férfi, és ha a gyerekek 
lekiáltottak a fedőlécek között, 
"hogy vagy, Borbarát?!", a m ély
ből szen v ed ő  d id ergőn  v issz 
hangzott: "Jaj, bizony rossz itt 
lent a sötétben, a hidegben!" Egy 
napon aztán m égis m eguntam  a 
milícia örökös zaklatását, a tanít
ványaim  igazoltatását, beidézé- 
sét, ekkor azonban, mintha a sors 
rendelése lett volna, egy díszlet
festő agglegény, aki m inden ked
den a vendégem volt, bevitt ru
határosnőnek az operához. Itt is
merkedtem m eg aztán H úsvéti 
Jánossal, az én dúsgazdag kis 
öregem m el, az Ajda egyik szüne
tében, rövidesen m egkérte a ke
zem , és elvitt a kenguruk távoli 
országába, Ausztráliába...

» » >  folytatás a 6. oldalon
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HELIKON
> » »  folytatás az 5. oldalról

H allgatott egy keveset, majd 
erőlködve felült az ágyban:

—  Tudod-e, Vilma, hogy ez a 
díványpám a, am elyet ide is m a
gam m al cipeltem  és am elyről 
m ost fölem eltem  a fejem, degesz
re van töm ve valutával?! — sut
togta. —  A z én áldott Jánosom  
m inden vagyonát reám testálta, 
m ielőtt földkörüli hajóútra indult 
a Vének klubtagjaival; aki útköz
ben m eghalt, am olyan jégkopor
sóba fektették ruhástul, m inde
nestül, h ogy  visszatérve a honi 
földbe tem essék majd el illendő
ség szerint, és mire a hajó a kons- 
tancai k ikötőbe ért, már vagy  
hatan hevertek az óriási fagyasz
tó g é p  zú zm a rá s rek eszeib en , 
m int a m élyhűtött vén  kakasok, s 
közöttük feködt H úsvéti János 
is... De ez m ég semmi, mert kép
zeld, mi történt: miután a bunkó 
parti m ilidsták átvizsgálták a ha
jót, és m eglelték a hullákat, a ro
m án sajtó tüstént világgá kiál
tozta a "páratlan bűnügyi leleple
zést", hogy aztán m indenki rö
högjön rajta...

Mari visszahullott a párnára, 
és m indketten kárörvendően rö- 
hincséltek.

—  Ú gy szeretnék valami jót 
cselekedni ezzel a sok pénzzel! —  
sóhajtotta később a vendég.— Mi
vel nem  volt m ég akkorka gyere
kem  sem , m int a kisujjam, szí
vesen áldoznék egy árvaházra, és 
fedezném  egy  olyan kórház föl
építésének a költségeit is, ahol a 
szerelem elesettjeit kezelik a legne
vesebb bőrgyógyászok... Ugyanak
kor h a jla n d ó  v o ln ék  akár 
másfél-kétmilló dollárt a városra 
hagyni, ha visszaépítenék nekem  
az én utcácskámat, Jákob lajtorjáját...

Ekkor e Debellán ijedtség vo- 
naglott végig.

—  N e  szórd  a pénzt, kisa- 
nyám! —  m ondta sírós hangon. 
—  A m i elm últ, többé nem  tér 
vissza, bármit tegyünk!... Előbb 
rendezz egy p ezsgős vacsorát ci
gányzenével, aztán öltöztesd fel 
a te rongybuba barátnődet, ve
gyél neki divatos, könnyű topán- 
kákat, se ly e m b u g y it , c sip k és  
szélű  kom binét, szép krokodil
bőr retikült, francia szépítőszere
ket, hogy kenceficélje magát; hisz 
látod, hogy m egöregedett, m eg- 
csúfult szegény, m iután annyi 
öröm öt szerze tt a férfiaknak, 
m ég Poók Janinak is, de sosem  
jutott hozzá egy-egy jobb holm i
hoz...

Mari m egígérte a Debellának, 
hogy elv iszi a legnagyobb divat
házba, őelőtte öltözteti majd fel a 
próbababát, ízlése szerint, és taxi
val m ennek haza vásárlás után, 
de előbb tárgyalni akar a helyi 
hatósággal az egykori Lépcső utca 
ügyében. Elhatározása oly erős 
volt, hogy elküldte elhalálozott 
férje névkártyáját a városházá

hoz. A  negyedik  napon válasz 
jött, hogy várják, és ő mindjárt 
kocsit rendelt, és odahajtatott. A  
polgárm ester a társalgóban fo
gadta, ahol a zöld posztóval lete
rített asztal m ögötti falrészt a régi 
Szamosvárról festett kép borítot
ta; valami vöröses derengés ter
jedt a város fölött, mintha izzó  
téglafalak porladnának, és a kü
lönös párában tornyok, kupolák, 
aranyozott keresztek csillogtak, s 
néhány ismerős épület m osoly
gott elő, mint egy álomban; Mari 
rögtön a Felhővár környékét ke
reste a tekintetével, és csak ké
sőbb vette észre, m ily kicsiny az 
eg y k o r i város a fe stm én y en , 
hogy a Várfal gyűrűje m ég töret
lenül veszi körbe azt, és a folyó az 
őrtornyokon kívül csillog, gyer
m ekkorának boldog, parttalan 
önfeled tségében...

—  G yön yörű  festm én y  —  
mondta —, de azt hiszem , akkor 
m ég a nagyapám  sem  volt m eg
születve...

A  férfira nézett, aki szem ben  
ült vele, ujjait az áliára kulcsolva; 
érdeklődőn s kissé m égis idegen
kedve hallgatta őt, s ha nem  éb
redt volna benne kíváncsiság a 
gazdag hölgy iránt, elég oka lett 
volna rá, hogy kibújjék a találko
zás alól. Sánta Mari nézte a szép  
és erős szem öldökű férfit, aki öt
venéves ha lehetett, de a haja mint 
tömött és hullámos üvegvatta ta
padt a fejéhez, amelyen utóbb 
gondok füstfelhője lebegett át, s 
Mari váratlanul így szólt:

—  Tudja, m ilyen szép voltam  
én lánykoromban, polgármester 
úr?... Harmincévesen m ég m ell
tartót sem viseltem... De ez is lett 
a vesztem , mert később m egis
merkedtem egy  gazdag üzletem 
berrel, és ő átvitt a világ másik  
végébe, a kenguruk országába... 
M ost m eg egyedül maradtam a 
rámszakadt nagy vagyonnal, de 
sem m i örömöm sincs benne, hi
szen m ég a házacskát sem  talá
lom , am dyben laktam...

A  városatya a díványpámára  
pillantott, am elyet az asszony  
m ost is hatalmas muffként szorí
tott a m elléhez, nézte a pam utgo- 
m olyagot pofozgató deák élette- 
lenségbe derm edt játékosságát, s 
miután a kétely, a gyanakvás és a 
szánalom finom m osolya suhant 
át az arcán, elérkezettnek látta 
tisztázni a látogatás célját:

— Mondja el, hölgyem , m i
ben lehetek segítségére, és én  
m in d en t m egteszek , am i m ó
domban áll — szólott.

Mari m ost m ár határozott 
volt:

— Először is szeretném tudni, 
m i történt az utcámmal, ahol lak
tam, mert sehol sem  találom.

És a táskájából fényképet vett 
elő. A  polgárm ester m egnézte, 
bólintott, és azt mondta:

—  Igen, ez a felhővári lépcső

utca volt, amelyet a Göncölsze- 
kérrel, a Fiastyúkkal és a többivel 
együtt lebontottunk, mert a város 
egyik szégyenfoltja volt.

Fölállt, egy kisebb asztalhoz 
ment, s vékonyra hegyzett ceru
zájával m utogatni kezdte a kül- 
negyedek kicsinyített másán a 
városrendezés tervét; Sánta Mari 
szomorú-gyámoltalanul hajolt a 
makett fölé, mintha nem az épít
kezést, hanem a pusztítást szem 
lélné.

— Azt már ne tessék mondám, 
hogy a város szégyene volt! —  
mondta elnehezülő lélegzettel. —  
Én például sohasem szégyelltem. 
Én ott voltam a legboldogabb!

A  föltartott ceruza m egállt a 
levegőben; a polgármester várt, 
amíg az asszony elhallgat.

—  Ebben a magasságban pél
dául lyukakban laktak az embe
rek, mint az üregi nyulak: b izo
nyára m ég emlékszik rá.

Mari m ost lázadó m egindult- 
sággal fújta ki az orrát.

—  H ogyne em lékeznék!— ki
áltott fel. — De főként nyáron hú
zódtak be az emberek ezekbe a 
hasadékokba, amikor oly jó volt 
k ö zd  lenni a csillagokhoz...

A férfi ú gy  tett, mintha ezt 
nem is hallotta volna.

—  Itt a sánc alatt pedig alko
nyaitól kezdve színes rongyokba 
öltözött lányok illegették és kí- 
nálgatták magukat, a közeli ope
rában fölajzott iparoslegények
nek m eg a hóstáti szolgáknak, és 
förtelmes betegségeket terjesztet
tek; hiszen jól tudjuk, hogy a ka
pitalizmusban lenézték és m eg
alázták a nőket, m ég választási 
joguk sem  volt, és arra kény
szerítették őket, hogy dadják a 
testüket. Más szóval a prostitúd- 
ót törvényrangra emdték:

Sánta Mari egy  pillanatig za
varban volt.

— N em  terjesztettek azok ké
rem sem m iféle betegséget, mert 
én magam ügydtem  fel rájuk! —  
árulta el magát indulatában. —  
És tudja, m ilyen kedvesek, oko
sak, jólneveltek voltak azok a lá
nyok:... A  telepi asszonyok fér
jeivel sosem  feküdtek le, m ég  
csak m eg sem  szólították őket... 
Erre nem  gondol?...

Visszakerültek a zöld  posztó
val bevont hosszú  asztalhoz, is
mét ott ültek szemben egym ás
sal, Mari m egint fölpillantott a 
festményre, nézte a hegyvonulat 
ibolyakék tömbjdt a délnyugati 
láthatáron, és a szem ét elfutotta a 
könny.

—  Ön az imént azt kérdezte, 
m iben seg íthetne, és én m ost 
megmondom: életem  egyik vá
gya az, hogy építsék vissza az 
utcámat, és én kész vagyok bár
m ennyit áldozni erre...

Fölrántotta a díványpám a vé
kony, alig látható villámzárát, be
nyúlt a vastag pamutréteg alá, és

szapora egymásutánban rakta ki 
a pénzkötegeket, vagy  százat, 
dollárban és svájd  frankban; a 
polgárm ester azonban már az 
asztaltól eltávolodva hökkenten  
figyd te  a különös szertartást, a 
díván yp árn a  fö ltáru ló  titkát. 
N agy kínban volt, egy  pillanatig 
őt is m egigézte a sok pénz valu
tában, aztán már szemrehányást 
tett magának, amiért belem ent 
ebbe az alkudozásba, s kezét 
összekulcsolta a háta m ögött, n e
h ogy  kényszerűségből is m eg  
kelljen érintenie a fölhalm ozott 
dollárokat, frankokat. Végül sür
g e tő n , m ár-m ár p aran cso lón  
szólt rá a látogatóra:

—  Tüntesse d , hölgyem , azt 
a sok pénzt, m időtt m ég valakit 
bajba kever vele! Sajnálom, de  
lehetetlen teljesíteni a kérését, 
bármennyire rajong is ezért a vá
rosért!

S ietve  m egn ézte  az óráját, 
majd az ajtó felé pillantott, és ez- 
z d  véget ért a fogadás, a legérde- 
k e se b b  fo g a d á s , a m e ly b e n  
hivatali beiktatása óta része volt.

Sánta Mari pedig  bánatában 
kibérelte egy  estére a Leányvár 
termeit, gyertyafényes, pezsgős 
vacsorát rendelt, és  hatalm as 
murit rendezett az ism erőseivel, 
s mindazokkal, akik egykor sze
rették és m ost eljöttek köszönte
ni; marékkai szórta a pénzt, a 
prímás hegedűjébe egy  összehaj
togatott százdollárost dugott be, 
s Vilmát ú gy  kiöltöztette erre az 
alkalomra, hogy hindu hercegki- 
s a s s z o n y h o z  h a s o n líto t t ,  és  
m ind a tizenkét pincér kezet csó
kolt neki. A  Debella azonban e- 
zen a ritka estén sem  tagadta 
m eg önmagát; lerészegedve fél- 
rdolta a rántott pisztrángot, nok- 
kedlit követdt tojáslikőrrd, majd 
csúf, rekedtes hangon fölsírt, 
megtántorodva hanyatt esett és 
magával rántotta a terítéket.

Mari m egcsöm örölve és hir
telen m indenbe bdeunva m eg
s z ö k ö tt  tő le  m é g  a zo n  az  
éjszakán, és senki sem  tudta, ho
va tűnt. Volt, aki a temetőben vél
te felismerni, volt, aki a röptéren 
látta, m ások azt bizonygatták, 
h o g y  nem  u ta zo tt el, hanem  
visszaöltözött szörnyű maskará
jába: fején ugyanaz a kalap van, 
am elyen apró népi figurák him
bálóznak, m int egy  kisebb kör
hintán; sokan tanúsították azt is, 
hogy tovább bolyong a külne- 
gyed ek b en  óriási batyujával, 
mintha a nyári zivatar utáni eget 
d pelné a hátán, nehéz csizmáját 
vonszolva, olykor m egállít egy- 
egy férfit, és sírásba fulladó han
gon kérdi:

—  Mondja, uram, miért m ú
lik el m inden, ami szép —  mi
ért?...

R észlet a Bábel toronyháza 
cím ű regényből
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SZIGYÁRTÓ SÁNDOR

A KOLOZSVÁRI ZSIDÓ SZÍNHÁZ
1940 ŐSZÉTŐL 1944 MÁRCIUSÁIG

Előzmény. Jó kétszáz éve van Kolozsvárt 
szervezett m agyar színjátszás. Ennek törté
netéről több könyv és tanulmány, cikk és 
recenzió jelent m eg. A z angol királyi család
dal a m últ században közvetlen rokonságba 
került Rhédey család kolozsvári báltermé
ben tartották 1792-től az első rendszeres szí- 
nielőadásokat, 1821. március 21-től pedig a 
két világháború között lebontott, illetőleg a 
Corvin M átyás Egyetem iek Házába bele
épült, első m agyar állandó kőszínházban. 
Közvetlenül Trianon után is olyan —  a nem
zeti színjátszásért m inden áldozatra kész —  
zsidó  szárm azású szem élyiségei voltak az 
erdélyi m agyar színházi életnek, m int Dr. 
Janovics Jenő, Fekete Mihály, Forgács Sán
dor és Bárdi Teréz. A  bécsi döntés után: a 
hitleri hatalom árnyéka, erőltetett fajtörvé
nyek révén is, egyre erősebben nehezedett 
M agyarországra. Kolozsvárt az ERDÉLYI 
HELIKON-alapító, amerikai születésű Ke
m ény János igazgató irányításával újrain
d u lt u gyan  a H u n yad i téren a M agyar  
N em zeti Színház, de éppen a fenti neves 
színészek nélkül. Illetőleg 1941 júliusáig Ke
m ény János közvetlen közbenjárására Ko
vács György a N em zeti színpadán marad
hatott. A z embertelen fajtörvények miatt ál
lástalanul maradt kolozsvári zsidó színészek  
és írók K em ény János Erdélyi Bank Rf.-nél 
lévő  számlájának osztalékaiból kaptak fize
tésként jövő rendszeres támogatást (a pénz
összeget az igazgató utasítására a Magyar 
N em zeti Színház m űvészeti titkára, Szabó 
Lajos folyósította).

A  Kolozsvári Zsidó Színház a Fejedelem  
utcai Vasas otthonban (1945 után románul 
Clubul CFR) kapott helyet. Első előadásuk  
itt 1941. február 13-án O ssip D ym ov jiddis 
n yelvű  orosz író Szomorúságának énekese c. 
színdarabja (m elyet Dr. Janovics Jenő már
1923-ban bemutatott Kolozsvárt, s m elyet 
1926-ig játszottak Erdélyben). A z előadásra 
az engedélyt Kemény János, a kolozsvári
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S ugár  J e n ő  és V árad i  A lad á r
komikusok vendégfelléptével

NBMIESZEK MA« Á fJ AM
( É D E S  ELLENFÉL)
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N u s i .....................................Szöcs Magda
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Olly harmonika művésznő közreműködésével 

Tekintettel a vendégjátékra, a helyárakat egy pengővel felemeljük.
Az «előadás pontoan  >/4 7 órakor kezdődik. Előadás megkezdésekor az ajtókai 

hatósági intézkedésre hezárjuk.
Itclyárak : Zsölye: 6. P. Támlásszék : 5. P. I. hely 3 P.
Elővélcli pénztár: d .  e .  O - l t f l  d .  u .  - « - I f j :  Kalz Jenő papirkercskedé* 

Kolozsvár, Deák Fercnc-u. 37. Telelőn 12-20 Kedden d. e. I0 órától I óráig a izin- 
házi pénztárnál.

F e lk é rjü k  0 tis z te li  b é rló k ü z ü r iség e l. hogy h é rle ls i t lv é n y e lk c l  Icq k é só b b  
kedd  .» le  6-lu b .V áltan i » ilv e sk c d lék . m e rt c u ,k  lg j  tu d ju k  o h . ly e k . l  b l.lo a lla n l. 

A n . ó. k ö z ö n ség e i sx e re le lla l várjuk- -  A te re m  k e llem ese i]  IQtve ven.

Magyar N em zeti Színház igazgatója szerez
te m eg a hatóságoknál, s színháza díszlettel, 
jelmezzel, festékkel és más kellékekkel segí
tette a Fejedem utcában székelő társulatot (a 
kellékek átszállítói között azonban akadtak 
olyan haszonlesők, akik megkeserítették az 
am úgy is nehéz anyagi körülmények között, 
s lélektani nyom ás alatt lévő színészek életét 
—  ha nem  mással, m agas borravaló kikény
szerítésével). Egy-egy akadékoskodó rend
őrtiszt betiltatott ugyan egy-két előadást, de 
a kincses város szellem i vezetői között m in
dig akadt olyan megértő lélek, aki hatályon 
kívül helyezte a tiltást. A  kolozsvári rendőr
főkapitányságon Csutak főtanácsos Arányi 
Júliának 1944. március 19-ét követőleg kije
lentette: "többé már nem adhatok engedélyt, 
bár ami m ost következik, az nem az én ízlé
sem nek való. Magam is kilépek a rendőrség 
kötelékéből". E m egőrzött néhány szó jól 
érezteti Erdély m agyar polgárságának, s 
szellem i vezetőinek vélem ényét, m elyet ta
lán leghatásosabban, s m áig érvényesen, 
1944. május 18-án Márton Áron püspök fo
galmazott m eg a kolozsvári Szent M ihály 
templomban m ondott beszédében, elutasít
va m inden faji, vallási vagy osztályalapon  
álló embertelenséget, üldözést, szélsőséget.

Korunkban, mikor bármerről is jön, m in
den szélsőség, ordas indulat elutasítandó, 
különösen időszerű és példaadó az, ahogyan 
1940 szeptembere és 1944 márciusa között 
Észak-Erdélyben, a háború sújtotta európai 
n á d  hatalmi övezetben, egyedülállóan sike
rült fönntartani és m agas m űvészi követel
m ények szerint m űködtetni a Kolozsvári 
Zsidó Színházat.

Az együttes műsorában több határozot
tan totalitarizmus-ellenes darab szerepelt, 
mint A. Berger Özönvíz c. munkája és Molnár 
Ferenc A z ördög c. színm űve, m elyek napja
inkban ismét időszerűekké váltak. Előadták 
Friedrich Hebbel juditját, Zágon István Ma
rika c. népszínm űvét, 1942-ben pedigM olnár  
Ferenc három egyfelvonásosát: aMarsallt, az 
Ibolyát, és az Előjáték a Lear királyhoz c. szín
m űvet (Fekete M ihály rendezésében). A  kö
vetkező bemutató a háború szorításában lé
lektani szükséglet volt: Fekete László Jánosa 
kifezetten szórakoztató darab, ezek után  
Márai Sándor Kalandja következett, majd 
Kabos Gyula Illatszertára. A  franda színját
szás nagy mestere, Henry Bemstein A tolvaj
c. darabjában az emberi és házastársi botla- 
dozások megbocsájtójaként jelentkezik —  
ezt is bemutatta a Kolozsvári Zsidó Színház. 
Ezt követte Vaszary János Angyalt vettem fe
leségül c. v ígjátéka, m elyb en  eg y  bank- 
igazgató négy sikertelen házassága után, —  
isteni, csoda folytán —  ötödikként egy való
ságos szárnyas angyalt kap, aki azonban 
majdhogynem  csődbe juttatja (ebben Sütő 
András későbbi jóbarátja, a kisebbségi kér
désekben, s Kemény János védelm ében is 
küzdőtársa: Kovács György volt a férfi fő
szereplő). Ibsen Kísértetek c. m űve követke
zett, m ely ugyan szakmailag kívánatos volt, 
közönséget azonban nem hozott. Érdemes itt 
m egem líten i, h ogy  a kolozsvári M agyar 
N em zeti Színház több tagja i s — az uralkodó
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indulatok ellenére —  elment erre az előadás
ra, s egybehangzóan így  nyilatkozott az elő
adásról: "nyugodtan át lehetne tolni a Nemze
tibe

A  következő bem utató Lengyel M eny
hért Antónia c. darabja, m ely Antonie címen 
jelent m eg a színlapon. A romantikus, nosz
talgikus színm ű —  m elyben m ég cigányze
nekar is játszik —  a társulat anyagi gondjain 
is segített, s megszabta a további közönség- 
sikerekhez vezető darabok jellegét: vígjáté
kok következtek. Szántó Arm and és Szécsen  
M ihály Gyertyafénye. Lestyán Sándor—Va
szary János Potyautasa. Bókay János A rossz 
asszonya, valam int Bús Fekete László A  hálás 
kis nő és A nóta vége cím ű operettje. Kabaré 
jellegű előadások voltak Szép Ernő Május, 
Török Rezső Huszárcsók c. darabjai, valamint 
eg y  Nagy kacagó est. Színre került Bónyi 
Adorján Egy kis senkije, valamint Szilágyi és 
Márkus Nem leszek hálátlan cím ű operettjét is 
előadták.

Vég és remény. Am i 1944. március 19. után 
következett, az ország viszonylagos függet
lenségének elvesztése, a többé-kevésbé tit
kon angolbarát Kállay-kormány leváltása, a 
Gestapo randalírozása, m agyar állampolgá
rok, köztük gyermekek, töm eges elhurcolá
sa és kivégzése, nők megerőszakolása, pol
gári "hadifoglyok" elhurcolása, a magyar 
történelem  legtragikusabb hónapjai közé  
tartozik.

A z erdélyi m agyarság többsége tehetet
lenül vergődött a történelem sodrában. A  
kincses város közel 15.000-nyi zsidóságának  
nagyrésze a ném et m egszállás utáni elhurco
lások áldozata lett. A  Kolozsvári Zsidó Szín
ház tagjai közül azonban néhányan bújkálva 
túlélték a vészkorszakot, s m int Kovács 
György, a Magyar Állami Színház és Opera 
tagja, E rdély jó két év szá za d o s  h agyo
m ánnyal rendelkező színházi életében szol
g á ltá k  to v á b b  a k is e b b s é g i  m a g y a r  
m űveltséget, s  védték azokat, akiket immár 
vagy osztályharcos alapon, vagy m int Ke
m ény Jánost arisztokrata származásuk miatt 
támadtak —  de akik a legnehezebb időkben  
emberségükkel kiérdem dték e védelm et.
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(in majd minden rabszolga né fi szerkeszti: c
jánnát megunva olajra lép Fekete Vince vO

M AGYARY Á G N ES

A HÁZ
M iklós úr egy  hosszú  házban lakott egye

dül. G yerm ekei nem  voltak és a felesége  
olyan rég meghalt, hogy már nem emléke
zett rá senki. Ezt igazán nem  lehetett a szom 
szédok szem ére vetni, hisz M iklós úr jócskán 
benne járt a kilencvenben, bár a szom szédok  
sem  voltak fiatalok. N agyon régóta élt ebben 
a házban, és ism erte m inden zugát, és a 
szom szédait is. A  kertje egy csúnya boszor
kány kinézetű vénasszonyéval volt szom szé
d o s. P ityu rk án é  —  m ert íg y  h ív ták  —  
naphosszat csak siránkozott, és M iklós úr 
m indig tudta, hogy mikor m egy el az ablaka 
alatt, m ivel a nagy sóhajoktól összekoccan
tak az ablaküvegek. De mikor egyszer csak 
két jajgatás közt m eghalt, M iklós úr úgy  
érezte, h ogy  elveszített valamit, és ezután 
hiányzott neki, hogy nincs kinek a panaszait 
hallgatni, ha kisétál a kert végébe, és nincs 
m in kuncognia visszafele menet.

A  jobb oldali házban egy csendes és ősz
hajú házaspár lakott.

K ülönös ember volt M iklós úr, amolyan 
vén m agányos m edve, tele csudálatosabbnál 
csudálatosabb furcsaságokkal, am ivel jól 
m eg tudta botránkoztatni a környezetét. So
kan jártak hozzá, de ő senkit sem  látogatott 
vissza. A  szom szédai közül csak az ősz há
zaspárt tudta m eglepni a bogaraival, m ivel 
Pityurkáné nem  vett észre sem m it a maga 
baján kívül. D e az ilyesm i egyre ritkábban 
fordult elő az idő m úlásával. Híres turista 
hírében állott, és m inden kiránduláson fil
m ezett Saját m aga hívta elő m indegyiket, a 
konyhában felállított ’laborban”. Ezért itt 
alig volt egy  talpalatnyi hely, m indenhol az 
előhívás kellékei hevertek. így  Miklós úr áll
va evett vagy  ha nagyon vágyott ülni, akkor 
ülve is elfogyaszthatta az ebédjét a markából. 
Evés után kényelm es m ozdulatokkal a nad
rágjába törölte a kezét, m ivel nem  tartott 
törlőruhát és ehhez hasonlatos haszontalan- 
ságokat. A  könyvek birodalma a szobában 
volt. A  falak m entén körbe-körbe álltak a 
könyvespolcok, és rajtuk a nagy kom oly le 
xikonok. Egyik-másik talán M iklós úrnál is 
öregebb. Itt m indig  félhom ály volt, valószí
nűleg nem  illett a nagy kom olysághoz a nap
su g a r a k  h a n c ú r o z á sa . V oltak  v id á m  
irom ányok is, d e ezeket csak a konyhában 
merte olvasni, nehogy m egbontsa ezt az ün
nepélyes hangulatot. Ily m ódon napközben  
csak a konyhában volt, a benti sárga lapgyűj
tem ények nem  kis bosszúságára, és ezzel 
m ég zordabbá vált ott bent a hangulat. Mik
lós úr ezért is  nem  szerette ezt a szobát, itt 
jobban érezte az öregség nehezét a vállain és 
a fojtogató m agányt. A  napok múlása lelas
sult, és a szom szédjai is elhaltak mellőle. Már 
nem  volt érdem es kijárni, senkivel sem  lehet

beszélgetni. Először Pityurkáné halt m eg, 
majd az ősz asszony, és az ősz öregember 
m ég öregebb lett, és egyre nehezebben tudta 
magát rávenni, hogy kimozduljon. De Mik
lós úr nem veszítette el a jó kedélyét, és vég
képp visszavonult a filmjei és a könyvei 
közé.

De a sors nem  hagyta, hogy öreg napjai 
nyugodtan teljenek el. Jött a hír: a házból el 
kell költözni, mert lebontják.

— Nocsak —  gondolta —, hát ezt is m eg
értem.

De ezután már sem m ihez sem volt kedve, 
naphosszat üldögélt az egyetlen üres széken  
a konyhában, és ha az üldögélést megunta, 
kiállt az ajtó küszöbére, és zsebre dugott kéz
zel nézegetett kifele. Egy nap megérkeztek a 
bontómunkások. Középtermetű, mokányké- 
pű emberek voltak. Keselyű módjára lepték 
el a ház környékét, lassú, im bolygó léptekkel 
jártak körül és a merészebbike be-belesett az 
ablakon, vajon m elyik bútordarabot lenne jó 
elvinni, ha az öreg itt hagyná. Miklós úr nem  
sokat törődött velük, a pakolással volt elfog
lalva. Igaz, már két hete kezdte el és csak tette 
a bepakolandó holmikat egyik helyről a má
sikra. Elővette a régi, kivénhedt hátizsákját, 
és arra gondolt, ha újra kezdhetné az életet, 
csak annyi dologra lenne szüksége, amennyi 
ebben a hátizsákban elfér. Közben a szom 
széd  házak lassan kezdtek eltűnni, már az 
ablakon sem  mert kinézni többet. Egyszer 
észrevette, h ogy  m induntalan ugyanaz a 
m unkás jár el az ablaka mellet, és sóvár pil
lantásokat vet a konyhaasztalára. Miklós úr 
napokig kuncogott rajta, majd m egunta az 
egészet, és egy délután megfogta, és kitette a 
kert végébe. M ásnap már nem volt ott.

N a — gondolta —> egy gonddal keve
sebb. Ettől kezdve a bútorait m ind kihordta 
a kert végébe, és amit lehetett, m indent el
ajándékozott. Aki eljött meglátogatni, senki 
sem  ment el üres kézzel. Hamarosan kiürült 
a konyha, de a szobába nem mert bemenni. 
Egyszer mégiscsak bement, és hamar lerán
gatott egy hatalmas lexikont. —  Cudar köny
vek, nem fogtok ki rajtam —  és gyorsan 
kisomfordált, hogy ne lássa a többit. A  ven
dég, ahogy kezébe vette, valami öreg érzés 
szállt át rá a könyvről. N em  fogadta el. Mik
lós úr m egszégyenülve rakta vissza a helyé
re. N ap ró l napra k ö ze led ett a k ö ltözés  
pillanata, és M iidós úr egyre vidámabb lett. 
A z ismerősök m egnyugodtak, nem  lesz itt 
sem m i baj, az öreg belenyugodott. Mindent 
elintéztek, hogy ne legyen gondja semmire.

Eljött az utolsó nap. A  konyha üres volt, 
a munkások sem  jártak már ide, a belső szoba 
csendjét m ég ők sem merték zavarni. Miklós 
úr m egnézett m indent m ég egyszer, utoljára, 
majd bement a szobába, és fáradtan lefeküdt 
az ágyra.

M égsem  költözöm  el — nevetett magá
ban, és meghalt..

M osolygott, mikor megtalálták.

TÉREY JÁNOS 
ÖSSZEJÖVETEL
Várva várt gyógy szerésznóm 
alkalmatlan órában érkezik.
Szólít: "Fogózz belém, fogózz 
belém, fogózz leendő pártfogódba!"
Arcán dacos derű és szarkalábak, 
szurokszinú mezben jött fölköszönteni. 
Karón varjú. Ha elhessenteném. De épp 
ilyen sötét nővért akartam pártfogómnak. 
Látásból ismerem. Hogy itt áll, nem csoda.

A napszak: dél. Ilyenkor szoktam fölocsúdni, 
ó  ébresztett, 6 fog ezentúl mindig.
Kiejtésén érzem, tőzsgyökeres varsói nő, 
én Krakkóban születtem, ami jókora 
lépéshátrány. Ha javasolnám, jöjjön vissza 
este —  addig behajtom kintlevőségeim, 
kidobom néhány vacak ereklyémet, 
és legyűröm az unt penzumokat — , 
szembeköpne ez a hatalmas asszony.

"Fogózz belém, bajnok, mártózz belém." 
Mostantól nem boldogulhatok egymagám? 
Védenc a nevem? Varsót túlutazhatom? 
M iért izgat föl, mért képzel vitéznek, 
termékeny borúmat, déli álomkóromat 
elűzheti a gyógyszerésznő egycsapásra? 
Egyetlen cigarettát engedélyez, közben 
töprengenem kell. Néma maradok. S mert 
nem szólok, pofonvág és fölnyalábol.

GYÓGYÁSZAT 
ÉS GYÓGYSZERÉSZET
Por, fehérség és idegesség.
Nincs, aki előtt tisztelegnék.

Poggyászom ép, hiánytalan: 
az élők jele rajta van.

A medicina a kezemben.
Minden vagyok, minden lehettem.

Nem érhet gáncs, nincs félelem 
és örömöm mértéktelen.

Fáradt barátomat kisérem, 
akiben túl sok a szemérem.

Tisztátalan védencemet: 
oltalmára esküt teszek.

Kávémámortól fűtve bátor, 
s hűti egy délutáni zápor.

Itt egyikünk sem álruhás.
Nem környékez meg ájulás.

Megpörkölődni napmelegtől? 
mikor a biztos oszlop eldől?

Olyankor még szebbek vagyunk, 
ha minden élőt elhagyunk.

Kusztos Attila fotója
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BENCZE A N N A M Á R IA

ILU S
,Ilus gyakran járt hozzánk, N agym am á

nak varrt hatalmas m éretű kartonruhákat, 
kötényeket. M íg szúrkodta a bő kartonokat 
hegyes kis gom bostűivel, s körbeszaladta 
nagym am át, a fércek, centisek halmazából 
csak fújta, egyfolytában fújta keserveit, bá
natait.

Én m eg akkoriban egész pici voltam, az 
embereket hasuk, fenekük nagysága után, 
combjuk, lábszáruk, cipőjük formájáról ítél
tem m eg, néha felpillantva a számomra el
képzelhetetlenül magasan im bolygó fejekre 
is.

Húst azért szerettem, mert kicsi volt, és 
kicsisége előnyökhöz juttatta őt gyermeki 
szem em ben. Életének fontosabb m ozzanata
it kívülről tudtam. M inden érdekelt, és nagy
jából m indent m eg is értettem.

Ilus koszos kis öregasszony volt, fekete 
haja az istennek sem akart őszülni, de lágy  
redőkben fityegő arca, karikó lábai, széthull
ni kész teste elárulta azt, hogy  igaztalan az a 
rágalom, m iszerint azért olyan karikók a lá
bai, mert fiatal férfiakkal él, akik néha pénzt 
is adnak neki. N ekem , akkor igaz, m indegy  
volt, hogy Hús kurválkodott-e, vagy sem. 
Legfennebb Nagym am a adott az ilyesmire.

D ohos, büdös szag áradt belőle, keze, 
körme gyászos, ruhája szom szédok nagylel
kűség! rohamainak nevetséges bizonyítékai 
voltak. Mikor elment, m indig kirázták a pár
nát utána, sőt a széket is letörölték.

üusból hiányzott az erkölcs, a polgári 
képmutatás. Tudta, hova tartozik, kivel ho
gyan kell h ízelkedve beszélni, hízelkedésé- 
ért m ennyit lehet kéregetni, lopkodni. N em  
szégyellt kinn hagyott ételekben turkálni, 
ezt-azt elcsóm i nagy lelkinyugalom m al. Mi
lyenségét nem  takargatta, a ranglétrán ka
paszkodni nem  akart, s ha alább csúszott 
egy-két centivel a szom szédasszonyok olcsó  
hierarchiáján, hát nem tett szemrehányást 
magának.

M ondott állandóan, és nem  sértődött 
m eg, h ogy  senki sem  figyeli az unos-untig  
elism ételt történeteit. Szerelm i tragédiája 
számunkra valóban nevetségesnek tűnt.

Sanyi, a ragyás öregem ber, m int egy  
álomfi, állandó jelleggel ott libbent a varró
cérnán és tűhegyen, felcsillant az ollóélen, 
m íg Ilus csak úgy magának, ha m ás nem  
akadt, m esélni kezdett, foltozni újabb s újabb 
színekkel szerelm ük ébredését, kiteljesülé
sét, gyerm ekeik születését, majd Sanyi áru
lását, és Ilus örökégő rem énységét, hogy a 
hűtlen majd egyszer visszatér. Ilus perverzül 
kiélvezte saját szenvedésének és epekedésé
nek m inden árnyalatát. A  lusta dgánynét, 
akivel ura élt, boszorkánynak hitte, és állan
dóan képzelt vagy valós csatákba bocsátko
zott vele elhódított férjéért.

M inthogy én szerettem hallgatni, órákig 
kuporogtam  m ellette a kisszéken, s m íg ő a 
paplant szúrkodta egy  óriási tűvel, palló nőtt 
közénk, Ilus m ind többet és jobban kotorá
szott em lékes tarisznyájában, és mint érett 
körtéket, válogatott csem egéket szolgálta fel 
szüleinek, gyerm ekeinek esem énydús vagy  
éppenséggel sótalan sorsát.

A  szom szédoknak Ilus csak az örökké 
totyogó, kissé féleszű koszos varróné volt,

kinek harisnyáján tíz helyt is felfutott a szem , 
szoknyája lógó, szvettere lyukas, de én ezt 
nem  figyeltem  m ég akkoriban. Babám haját 
fonogatva, hallgattam türelmesen, hogy so
kat kell aludni, m íg gyerek vagyok, mert 
akkor szépen m egnövök, mint eső után a 
növény, és nem maradok olyan töpörtyű, 
mint ő.

Kedveltük egym ás társaságát, m indegyi
künknek oka volt erre. Én azt szerettem, 
hogy ő nem vonta be magát a felnőttség 
merev maszkjával, nem akart leckéztetni, 
sem  okosabbá tenni, ő pedig elengedhette 
magát, anélkül, hogy egyedül legyen, hiszen  
én csak egy gyerek voltam.

Reggelente, mikor a szom szédasszony  
tejföl- és joghurtadagjával eltipegett, amiért 
már hajnalban kiállt a sorba, én is kipislog
tam borzas fejjel, s intettem neki, ő pedig  
visszaintett. Lassanként ez reggeli rituálévá 
alakult.

Egyszer csak fekete ruhában jelent m eg, 
intettem, de ő nem  intett, szája motyogott, s 
úgy délfele, mikor összeszedte végre magát, 
bejött hozzánk, mesélni.

Sanyi elég prózai m ódon halt meg, szék
rekedésben. A  buta cigányné nem hívott or
vost sem, Ilus pedig  túl későn tudta m eg, 
hogy az öreg rosszul van, m ásképpen nem  
hagyta volna meghalni. Mi kétkedve hall
gattuk, nem hittünk abban, hogy székreke
désben el lehet pusztulni, de Ilus számára ez 
nem  volt igazán fontos. M egdicsőült arccal 
m esélte újra és újra, hogy mikor elment a 
cigányné, beosont az urához és beszélgetett 
v d e . Sanyi halála előtt bocsánatot kért tőle, 
végül együtt sírtak kósza életükön.

A  temetés után furcsa álmokban, lehetet
len és csapongó képek között Sanyi többször 
is megjelent, szelíd volt, szava biztató, h ívo
gató, és Ilus egyre boldogabbnak érezte ma
g á t, m ár n em  é r d e k e lte  se m m i a m i 
világunkból, a kötényeket ráncolta, a ruhá
kat elszabta, nem ment sem  sorba állni, sem  
házalni, s hiába intettem, nem vett észre. Feje 
bólogatott, mint aki nagy igazságokat tud. 
Egy idő után már az emberek nem nagyon  
törődtek vele, és Nagym am a is m ás varrónőt 
talált magának. Mikor m égis eszébe jutott, 
akkor két m ondat erejéig sajnálkozott, de 
aztán visszahajolt a leveses fazékhoz. Én 
napjában többször is kilestem, hátha arra jön 
és visszaint nekem , de nem ú gy  lett, csak 
vártam, vártam és egyre nyugtalanabbá vál
tam, mert sem  reggel, sem  este nem  láttam  
már apróka összeesett alakját. Én m ég azt 
hittem, hogy valami csodálatos, titkos erő 
m egvéd m indenkit, akit egyszer m egszeret
tem, és ezért bíztam abban, hogy kicsi öreg 
varrónőnket, az utca futóbolondját, kedves 
lopós m esem ondóm at baj nem  érheti.

Egyik reggel Brádné átjött egy  zacskó 
körtével, s akkor a nagy hírözönben felbuk
kant Bus is, m int egy patakhabon feltáncoló 
dinnyehéj. Túl sokat nem  tud, m ondta a 
szom szédasszony. Szanatórium ba vitték, 
valam i ócska, kopott helyre, bolondokat be
szélt szegény, állandóan repülni akart és 
m ind azt bizonygatta, hogy Sanyi hívja és 
ketten fognak repülni m essze-m essze.

Egyik éjjel aztán kitárta az ablakot, ki is  
lépett volna, ha pont akkor nem  jön a nővér, 
de aztán másik éjjel m egint felkelt, s bele
csobbant az éjszakai légbe.

A  temetésen nem volt senki, m ég gyer
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MA MARADHATSZ...
Ma itthon maradhatsz mondta apám 
pihenj kicsit te is
épp csak annyit tegyél fogd a sánta lovat 
vezesd az erdőbe vidd valahová 
s röpíts egy golyót a fejébe

Ma nem kell ottlenned a kiképzésen 
mondta a szakaszoezetó itt maradhatsz 
érted te a csíziót
csak annyit tegyél fogd a sánta lovat 
vidd az erdőbe vidd valahová 
s eressz egy golyót a fejébe

Most a tied leszek suttogta a kedves
hallod a tied leszek
de fogd a sánta lovat
vidd az erdőbe vezesd valahová
s röpíts egy golyót a fejébe

A VITORLÁS
Lassan süllyedt a vitorlás, s akkor 
mi van mondtuk süllyed a vitorlás minden 
vitorlás elsüllyed egyszer 
mondtuk s kezet szorítottunk 
s búcsút vettünk egymástól

de a vitorlás olyan lassan süllyedt 
hogy tíz mérföld után mi akik 
még kezet ráztunk szégyenkezve 
pislogtunk nem tesz semmit hajtogattuk ez 
egy olyan hajó mely lassabban süllyed 
de végül is elsüllyed na ugye megmondtuk

de a vitorlás olyan lassan süllyedt 
hogy egy év után is szégyelltek 
magunk mind akik kezet ráztunk és 
minden reggel egyenként kimentünk 
méricsk£tük a vizet hm nincsen sok el
süllyed lassan de biztosan

de a vitorlás olyan lassan süllyedt
hogy egy emberélet után is
kijártunk egyenként és kémleltük
az eget mértük a vízállást csikorgattuk fogainkat
ez nem egy vitorlás méltatlankodtunk

ez egy... 
ez egy...

FEKETE VINCE fordításai

mekei sem , igaz, azok sohasem  törődtek az 
anyjukkal, fejezte be Brádné, s m íg N agym a
ma a kapuhoz kísérte, fogtam az ajándék 
körtéket, és hátraszaladtam velük a málna
bokrok tövébe. M iközben ettem, szép csend
ben elképzeltem , amint, éjjel felragyogtak a 
csillagok, s Bus m esél a hidegtámlájú szé
keknek, vizespohárnak s aztán egyszer csak 
ú gy  érzi, hogy valaki haBgatja őt, felnéz és 
Sanyit látja, akinek megbocsátott már na
gyon  rég, és ketten elindulnak az ablak- 
szárny fe lé , ahonnan fény  libben néha, 
küépnek csendesen a szél hátára, lábuk m ég  
érinti a fák hegyét, a vizes poharak lassan 
m egcsörrennek bent, és Ilus karikón és  
szutykosan, Sanyi pedig  ragyásan és idétle
nül, de egym ást kézenfogva lépdelnek az 
örökkévalóság felé...
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FELVÉTELI—FELKÉSZÍTŐ 1.
Az irodalomról való tudás
A felvételi követelmények körülhatárolásában egy korszerűbb irodalom- és egy korszerűbb tudásfel

fogás érvényesítésének alapelvébői indulunk ki, s ennek érdekében szükségesnek tartjuk:
— egyrészt: a lexiMis ismeretanyag csökkentését a középiskolai tantervi követelményekhez viszonyít

va, abban az értelemben, hogy a hosszú szerző- és címlista helyett, amely mögött egy beteljesíthetetlen 
teljesség-illúzió rejlik, s amely többnyire a pályázó memóriájára ró ugyancsak teljesíthetetlen feladatot, 
inkább egy problémacentrikus programot vázoljunk fel, amelynek fókuszai:

-— egy  eszmetörténeti problémarendszer, amely az irodalom történetében a szerves kulturális folya
m atosság felismerését várja el.

—  és egy  történeti-poétikai-műfajdméleti fókusz, am ely a m űelem ző, műértő, szövegértési feladatok 
m egoldásában a poétikai m etanyelv alkalmazását, az önálló kritikai tevékenységet kéri számon;

— másrészt: A lexikális ismeretek csökkentése mellett azonban szükségesnek látszik az iskolai 
tantervi elvárásokhoz viszonyított köoetdménybóoítés is: pl. művelődéstörténeti ismeretek (tájékozódó
képesség a társművészetek világában, a világirodalomban, mitológiai alapismeretek stb.), a szövegma
gyarázat és műértelmezés technikáinak a középiskolai elvárásokhoz képest magasabb szintű ismerete 
stb.

(Részletek a Magyar Irodalomtudományi Tanszék Felvételi Bizottságának a felvételi 
vizsgarendszer módosítására vonatkozó javaslatából: A  hét 1994/19-20)

Hogyan is kezdjünk hozzá?
Adottak a tankönyvek (a bennük megjelölt 

fejezetekkel), s adottak az iskolai leckefelmon
dások alkalmával szerzett tapasztalataink; ez 
utóbbiak többnyire azt bizonyítják, hogy vala
kinek a munkája akkor eredményes (akkor kap
hat jó jegyet), ha jól "megtanulta a leckét", azaz 
jól bevéste az emlékezetébe a tankönyv szöve
gét, a legfontosabb adatokat, a fogalmakat, s jól 
megjegyezte ezek logikai sorrendjét. Aki ilyen
formán "jó tanulóvá" lesz, arról feltételezhetjük, 
hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezik, 
hogy — ahogyan mondani szokás — "van álta
lános műveltsége", s hogy ennek alapján sikere
sen fog szerepelni az érettségi és a felvételi 
vizsgákon. Ebben a felfogásban a tudás egy jól 
körülhatárolt ismeretanyag birtoklását jelenti.

Csakhogy ez mégsem ennyire egyszerű, 
mint amilyennek első látásra tűnik. Hol van az 
a határ — kérdezhetjük —, amely pontosan 
kijelöli nekünk az általános műveltség terjedel
mét? Mondhatjuk-e valaha azt, hogy most már 
mindent tudunk? Mondhatjuk-e, hogy tökéle
tesen tudjuk, amit megismertünk?

Különösen élesen vetődnek fel ezek a kér
dések akkor, ha valaki irodalmi ismereteit akarja 
gyarapítani. Mindenki tapasztalhatta, hogy az 
irodalmi művek ezerféle jelentést rejtegetnek 
m agukban, hogy m inden műnek legalább 
annyi olvasata van, ahány olvasója. Mondhat
juk-e, hogy ismerünk egy művet, ha megtanul
tuk annak a tankönyvbeli értelmezését? A 
válasz nyilvánvaló: nem. Aki a tankönyvet 
megtanulja, az jól ismer egyetlen vélekedést — 
a tankönyvét — az irodalmi művekről, de ma
guk a műalkotások, maga az irodalom idegen 
marad számára. Ú gy tűnik tehát, hogy az iro
dalmi ismeretek más természetűek, mint a fizi
kai, a b otan ikai vagy  akár a történelm i 
ismeretek.

Mi az, ami irodalomból megtanulható?
Az életrajzi adatok, a művek születésének 

körülményei, a történelmi-társadalmi "háttér
rel" k a p cso la to s  ism eretek , az iroda
lom történ eti korszakhatárok, a m űvek  
utóéletére vonatkozó adatok stb. Csakhogy 
mindez nem a műalkotásra, hanem inkább an
nak környezetére (előttesére, utánjára, hátterére 
stb.) vonatkozik. A mi érdeklődésünket ezzel 
szemben az "igazi" irodalom, a műalkotások 
iránti vonzódás irányította erre a területre.

Lehetséges-e az irodalomról való tudás?
Lehetséges, de más a tartalma, más a termé

szete, mint ahogyan azt a "leckefelmondások” 
során tapasztalhattuk.

Az irodalmi tudás elsősorban abban külön
bözik a hagyományos értelemben vett ismere
tektől, hogy nem a külső valóság egy darabjáról
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szóló leíró beszámolóként működik, hanem az 
irodalomhoz való viszonyunkat, a művek meg
értésének folyamatát dolgozza ki. Az  irodalom 
akkor él, ha a műalkotások megszólítanak ben
nünket, olvasókat, ha felébresztik azt az igé
nyünket, hogy újra meg újra elolvassuk őket. A  
legtöbb mű azonban (különösképpen a nagyon 
régiek és a legújabbak) megértési nehézségeket 
támasztanak, szellemi erőfeszítést igényelnek 
tőlünk. Ezért az irodalmi műveltség az olvasó
nak azzal az igényével, az arra való hajlandósá
gával kezdődik, hogy felkutassa a szövegek 
homályba vesző vagy már elveszett jelentését. 
Továbbá: olyan megértési stratégiáknak a ki
dolgozását és állandó gyakorlását jelenti, ame
lyek révén ez lehetővé válik.

Az irodalmi ismeretekre tehát nem azért 
van szükségünk, hogy úgy raktározzuk el és 
őrizgessük az emlékezetünkben, mint egy sok
fiókos szekrényben, hanem azért, hogy hasz
nálni tudjuk ezeket az irodalmi alkotások 
megértésében, hogy gondolkodni tudjunk az 
irodalomról, hogy képesek legyünk beszélni és 
írni azokról az élményekről, amelyekben a mű
vek olvasása során részesültünk.

Akkor hát egyáltalán semmit sem kell 
megtanulni?

Dehogynem! A  művek nem önmagukban 
léteznek, hanem más szövegek, könyvek soka
sága veszi körül őket. Ahhoz, hogy tájékozódni 
tudjunk az irodalom világában, hogy fel tudjuk 
mérni azt az idő- és értelembeli távolságot, 
amelyet át kell hidalnunk a művek megértésé
hez, rendet kell tudnunk teremteni a szövegek 
sokaságában. Az adatok, a tudományos nyelv, 
a fogalmak arra valók, hogy segítségünkre le
gyenek ebben a rendteremtésben. Csak éppen 
arra kell vigyáznunk, hogy jól tudjuk használni 
ezeket. (Például: nem azért kell tudnom azt, 
hogy Balassi a reneszánsz költője, mert ezt "illik 
tudni", mert ez "hozzátartozik az általános mű
veltségemhez", hanem azért, mert ez az ismeret 
segít nekem felbecsülni azt,-hogy miképpen 
szólt, s mi mindent tudott érvényesen és időtál- 
lóan elmondani a XVI. századi magyar költői 
nyelv. Nem azért kell tudnom, hogy mi a meta
fora, hogy meg tudjam számolni, hány metafo
ra van egy szövegben. Hanem azért, hogy 
jobban megértsem, hogy a költői nyelvterem
tésnek ez az eszköze hogyan újul meg időről- 
időre, versről-versre, hogy "mi mindenre 
képes".)

Ezt jelenti követelményrendszerünkben.

a problémacentrikusság:
az ismereteket nem öncélúan, nem önma

gukért kell elsajátítani, hanem azért, hogy ezek
nek a segítségével rendezhessük el a magunk 
számára azokat a kérdéseket, problémákat, ame

lyek ténylegesen érdekeltté tesznek az iroda
lommal való elmélyültebb foglalkozásban.

A z eszmetörténeti problémarendszer p ed ig  
(mint a problémacentrikusság egyik fókusza) 
azt jelenti, hogy az irodalomtörténeti ismeretek 
nemcsak (és nem elsősorban) a szövegek, írói 
életművek, életrajzok kronologikus sorrendjé
nek az ismeretéből állnak, hanem inkább azok
nak az összefüggéseknek , kérdéseknek a 
felismerését jelentik, amelyek eleven folyamattá 
teszik számunkra az irodalom történeti létét.

A történeti-poétikai-múfajelméleti fókusz sem 
csak az idevágó lexikális ismeretekre vonatko
zik, hanem az olvasónak arra a képességére, 
hogy a spontán olvasási folyamatot ki tudja 
egészíteni a tudatos értelmezéssel, s az értelme
zés során használni tudja ezt a fogalomrend
szert. Tehát ez sem annyira különálló is
mereteket, mint inkább nyelvhaszálatot jelent, 
amelyet nem "magolással", hanem a műértel
mezés gyakorlásával lehet elsajátítani.

A tanulást segítő eszközökről
A tankönyvek abban segíthetnek, hogy kö

rülhatárolhassuk magunknak az ismereteknek 
azt a szeletét, amellyel kapcsolatban bizo
nyítanunk kell a felvételi vizsgán, hogy a meg
értés igényével, "problémacentrikusan" tudunk 
gondolkodni az irodalomról. (Persze ez nem 
jelenti azt, hogy "csak ennyit” tudhatunk; az 
újabb és újabb, gondolkodva szerzett tudásnak 
az a természete, hogy átszervezi az egész koráb
bi tudáskincsünket is. Ezért nem időveszteség 
egy felvételiző számára még az sem, ha olyan 
művekkel, irodalmi kérdésekkel is foglalkozik, 
amelyek nem szerepelnek a "felvételi anyag
ban". Abból a tágabb horizontból ugyanis, ame
ly et ezek k el a fö lö sleg esek n ek  tűnő is 
meretekkel szerez, jobban fogja látni és érteni a 
kötelező anyagot" is.)

Akövetelménybóvítés szempontja voltaképpen 
ennek a szélesebb horizontnak a szükségessé
gére utal. A  félreértések elkerüléséért itt megje
gyezzük, hogy az e szempont alatt felsorolt 
ismeretfajták követelményköre nem lépi túl a 
tankönyvekben is benne lévő ismeretanyagot 
(például csak azoknak a mitológiai motívu
moknak az ismerete szerepelhet majd a felvételi 
feladatok között, amelyek a tankönyv irodalmi 
szövegeiben előfordulnak); éppen csak na
gyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban, a 
problémacentrikusság imént említett elvének 
megfelelően.

A z ajánlott könyvészet az irodalomról való 
gondolkodáshoz szükséges nyelvhasználat 
gyakorlását hivatott elősegíteni. N. b.: ez a 
könyvészeti lista ajánlott, tehát nem kötelező! 
Tájékoztatásképpen azokat a szakkönyveket 
soroltuk itt fel, amelyek viszonylag könnyen 
hozzáférhetőek nálunk is. De nyugodtan olvas
hat bárki ezek helyett (vagy mellett) más szak- 
irodalmat is.

Két tanács:
1. Jó, ha az olvasó figyelmes a szaktanulmány 

megírásának időpontjára; tudniillik, mint minden 
tudományág, az irodalomtudomány is időről-idő
re felfrissíti szempontjait, módszereit. (Persze ez 
nem jelenti azt, hogy a régebbi tudományos szöve- 
gekne lennének használhatóak Arany János, Kosz
tolányi Dezső műelemzéseit, Horváth János, Szerb 
Antal irodalomtörténeti tanulmányait például ma 
is haszonnal és élvezettel lehet olvasni.)

2. A szakirodalom tanulmányozása akkor sike
res, ha vázlatokat, jegyzeteket készítünk az olva
sottakról, ezeket rendszerezzük s ha lejegyezzük a 
kérdéseinket is. Tekintve, hogy a felvételi vizsga 
egyik fontos mozzanata az írásbeli dolgozatok 
megírása, jó, ha állandóan gyakoroljuk "edzésben 
tartjuk" írásbeli kifejezőképességünket.

ORBÁN GYÖNGYI
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sző veggy űj tem ény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK 2.
PURGATORIUM
HATODIK ÉNEK
Óda Itáliához
Amikor véget ért a kockajáték, 

a vesztes árván, béna hangulatban 
ül, s próbálgatva, dacosan dobál még; 

de a nyertes már indul víg  csapatban;
(egy előtte megy, más nyomon kiséri, 
harmadik oldalt bök, hogy ő is ott van): 

oda se fordul, míg ez s az dicséri; 
hogy szabaduljon, markukba dug olykor, 
a tolongástól magát úgy kíméli: 

akként forogtam, e sürú csoporttól3 
övezve én is; és Ígérgetéssel 
menekedtem a tolongó sodortól.

O tt volt az arezzói, durva kézzel 
kit Ghin di Tacco ölt meg; ott a másik, 
ki futva nem sejté hogy vízbe vész el; 

emelt kezekkel láttam, ott imázik 
Novello és a pizai, ki tette, 
hogy a jó  Marzucco ma hősnek látszik; [...] 

Kibontakozva a sok árnyon át, 
ki mind könyörgött, hogy könyörgjek érte, 
hogy előbb érje a szentek honát,

» 0  fényességem« —  ajkam esdve kérdte —  
»könyved egyhelytt tagadja, hogy a sorson 
ima hajlíthat, ha az Ég kimérte: 

s ez a nép mégis a z t  könyörgi folyton; 
az 6 reményük volna hiuságos? 
vagy én szavadat nem jól értve mondom?«

És 6 felelte: »írásom világos; 
és mégis az 6 reményük se csalfa: 
csak józanul nézz, s ne vakon csodálkozz! 

Mert nem csorbul az ítélet hatalma 
ha túz-szeretet perc alatt megadja, 
miért itt hosszan kell évelni halva: 

de ottan, ahol versem ezt tagadja, 
nem menthet ima többé, mert az Isten 
onnan az imát többé nem fogadjo2.

De ily magas kételynek helye nincsen 
mig nem szól hozzád Az, ki az Igazság 
s elméd közt lámpa lesz, hogy fényt derítsen: 

értesz-e? Beatrice. —  £  magasság 
csúcsára érve őt leled nevetni, 
ülvén szent arcán örökös vigasság.«

S én: »Uram, jobban szeretnék sietni! 
nem vagyok már oly fáradt mint idáig!
S látom, a hegy már árnyát kezdi vetni!« 

»Megyünk mindaddig, míg a nap világít; 
megyünk mindaddig, mig lehet« — felelte —  
»de máskép lesz majd, mint te jáslanád itt. 

Mert a Nap, mellyet most homályba rejte 
a hegy, s nem tör meg tested rajzolatja: 
megtér előbb mint a csúcson leszel te.

De nézd, egy árny ott szemével kutatja 
lépéseinket, egy es-egymagán, 
ki tán kurtább utunkat megmutatja.«

S feléje mentünk. Ó  lombárdi árny!
Lassú szemében gőgje dagadozván 
hogy állt ott, megvetés a homlokán!

Egy szót se szólt, se költőmhöz, se hozzám; 
menni hagyott, csak szemeit vetette 
ránk, nyugton, mint a pihenő oroszlán. 

Vergiliusz kérve közelitette 
hogy a jobb grádicsot jelezze nékünk; 
de 6, nem is méltatva feleletre, 

hazánk kérdezte rögtön, s földi létünk; 
»Mantova...« —  kezdte költőm; és az árny ki 
oly zord-csukott volt amidőn elénk tűnt, 

fölugrott s ajkán szárnyas ige szállt ki:
»Fddid vagyok Sordello« —  mondta szája 
—  »ó mantavai!« —  s kart repesve tárt ki3. 

Rab Itália, hajh, nyomor tanyája, 
kormánytalan hajó vad förgetegben, 
világnak nem úrnője, csak rimája: 

lám, alig földed szent neve kirebben 
s honfitársát hciltan e drága szellem 
fogadja testvérénél melegebben 

mig élve benned testvér testvér ellen,

kit egy fal övez és egyazon árok, 
nincs hogy egymással hadat ne viseljen. 

Nyomorult! bár szemeddel körbejárod 
tengered partját, s mély öledbe nézel, 
békével boldog pontod nem találod.

M it ér hogy facet tett rád gondos ésszel 
Justinianus, ha üres a nyerged? 
neved annál nagyobb szégyenbe vész elr.

Aj, bitang nép, ma is hú lenne lelked, 
és hagynád Caesart ülni az ülésben, 
ha az Isten szavait nem felejted.

Nézd, milyen bokros a paripa! nézd, nem 
tűri fékét, mert nincs sarkantyuzója, 
mert te tartod kantárát gyenge kézben!

Ó Német Albert, mért szálltál le róla?
Tenéked nem szabadott volna félned 
nyerget vetni a bús vadságu lóra.

Hulljon ezért véredre bölcs Ítélet 
a csillagokból, új s előre-biztos, 
melytől utódod borzadva félhet.

Mert vén apáddal csak otthoni piszkos 
ügyleteidre gondolván, feledted, 
hogy a császár-kert útja sárral iszkos5.

Jöjj, nézd, a Montaguok s a Capulettek 
s Monaldi s Filippeschi6, búval ottan 
- te gondtalan! —  s gyanúval tellve retteg!

Jöjj, nézd, kegydlen, hogy nyög elnyomottan 
a hú nemesség: légy bajukra balzsam! 
lásd, Santafiorban milyen állapot van7.

Jöjj, nézz Rómádra, hogy sir, csupa jajban, 
özvegyen, árván; s ezt zokogja folyvást: 
»Cézárom, miért nem vezetsz a bajban?«

Jöjj, nézd e népet, hogy szereti egymást! 
s ha már részvétre nem költ szörnyű kórunk, 
jöjj legalább hogy tennen szégyened lásd!

0  nagy Istenség, ha nem bún hogy szólunk, 
aki szenvedtél a kereszten értünk, 
elfordítottad szemedet mirólunk?

Avagy mély terved, melyet mi nem értünk, 
teszi hogy a sok rosszból magasabb jó  
készül nekünk, milyet nem is reméltünk?

Itália minden várossá apró 
zsarnokkal tellve, s új Marcellussá lesz?, 
ha pártot gyűjthet minden apró rabló, 

örü lj, Firenzém, tereád nem áll ez, 
hála népednek, mely épígy beszélvén 
nyugodtan hallhat; csak díszedre vál ez! [...] 

örü lj, mert van okod, mert Béke áldja 
és Bőség áldja földed és Okosság; 
valót mondok, s az eredmény beváltja.

Kik az antik fiád törvényeit hozták,
Athén s Lacedaemon; csak keskeny útat 
törtek kultúra felé, boldog ország, 

hozzád képest, ki folyton annyi újat 
szösz, hogy amiket októberbe szőttél, 
november közepéig elavulnak.

Csak már amennyi emlékem előtt él, 
kormányt, szint, törvényt, pénzt hányszor cserütél 
s polgáraidban is kicserüődtü!

Gyújtsd meg emléked, s lásd magad' e mécsnél: 
beteg asszony vagy, aki nem lel enyhel, 
kit tollas ágyán Sóén ér az éjfél, 

s csak vánkosátforgatja —  s nem pihenhet!

*E csoport az ötödik énekben vette körül Dan- 
tét. Csupa olyan lélekből áll, kiket "erőszakos vég  
megelőzött" a bűnbánásban, vagyis csak az utolsó  
órában tértek meg. Ugyanez az osztályrésze a kö
vetkezőkben felsoroltaknak; ki hadban esik el, ki 
gyilkosság áldozata, ki bitón végzi közülük. V er
gilius az alvilágról énekel, a Pokolról, ott pedig már 
csakugyan nem  segít az ima. 3Sordello: XUI. száza
d i olasz trubadúr; a Mantova melletti Goitóból 
származik. 4Jusünianus meghozta törvényeit a ró
mai birodalom számára, de nincs aki végrehajtsa. 
5I. Albert, csakúgy mint atyja, Habsburgi Rudolf, 
keveset törődött római császárságával. Gyilkos kór 
ölte meg. 6 A nagy pártvillongásokban meghason- 
lott ellenséges famíliák 7Santafior, az elhanyatlott 
ghibellin-fészek, a botrányos közbiztonsági állapo
tok példája. *Marcellus: Caesar híres ellensége.

TIZENEGYEDIK ENEK
A m űvészek gőgje
» 0  Miatyánk, ki lakozol a mennyben, 

nem határokba szorítva, csak első 
magasságodhoz vonzó szerelemben: 

szenteltessék meg neved. Áldja felső 
erődet minden teremtmény beszéde, 
s fuvalmad, mely a szívedbe édesen jő.

Jöjjön el a Te országod, a Béke: 
mert ha nem jön, mi minden képességet 
összeszedve sem érünk közelébe.

Mint angyalaid áldozzák Tenéked 
akaratukat, dalolván: »Hosanna!«: 
úgy áldozzák az emberek övéket.

Hulljon elénk a mindennapi manna, 
mely nélkül e vad pusztán hátracsügged, 
aki leginkább előrerohanna.

Mikép mi annak, aki ellenünk tett, 
bocsáss meg nékünk; légy irgalmas ostor 
bününk számára; ne nézd érdemünket. 

Erőnket, mely oly könnyen rosszbakóstol, 
ne hadd, hogy az ős Ellenség kísértse: 
de szabadíts meg minket a Gonosztól.

A  végső kérést nem magunknak kérte 
ajkunk, Uram, mert nem kell; hanem annak, 
kinek még földi húsban cammog ätef.« 

Igyen könyörgött a sok árny utómnak 
könnyebbségéért; s nyomva súlyaiktúl, 
milyenek olykor álmainkba' nyomnak, 

más-más mértékben gyötrődtek a kíntul 
járván körét ez első partszegélynek, 
míg a világ köde róluk letisztul2.

S ha ők ott folyton javunkra beszélnek, 
mit nem kell i t t  az 6 javukra tenni, 
kiben jó  szándék jó  gyökéren éled?

Segítsük őket foltjaik levenni, 
mik itt szennyezték, hogy tisztulva, könnyen 
tudjanak csillagos körökbe menni.

»Igazság és Kegy úgy emelje fönnyen 
lelketek égbe, szárnyatok megoldva, 
hogy vágyatok szerint suhanva menjen 

veletek föl, föl: amint itt a kurta 
utat megmutatjátok; és ha több van, 
azt mely lejtésben legkeoésbbé durva: 

mert itt e társam még azok között van, 
kiket Ádám húsa ruház, s röpülni 
vágya szerint, de ereje fölött van.«

Ami szót kaptunk most feleletül mi 
azokra miket szólt a Bölcs Kisérő, 
hogy kitől jöttek, nem akart kitűnni; 

csak hogy azt mondták »Aki jobbfelé jő 
velünk a parton, rálel a kapúra, 
melyen fölhághat az is aki élő.

S ha nem gátolna ez a szikla-súlya, 
amely itt gőgös nyakamon kemény fék 
s amelytől arcom földre lekonyúla, 

ezt, aki nem mondja nevét, de él még, 
jobban megnézném, hogy nem ismerős-e? 
s részvétet tőle kínjaimra kémék.

Én latin voltam, és fajomnak őse 
—  nem tudom, hogy hozzátok ért-e híre —  
Aldobrandesco3 volt, Toscana hőse.

Elődeim nagy lelke, régi vére 
szívemet úgy megduzzasztotta gőgben, 
hogy nem gondolva közanyánk bűnére, 

magam' becsültem, mással nem törődtem; 
s ez lett halálom, mint Siéna tudja, 
s minden gyermek campagnai mezőkben. 

Omberto vagyok; s gőgöm a bal útra 
nemcsak engem vitt; megszenvedte minden 
barátom, vélem bús romlásba jutva.

S ezért kell ezt a súlyt most, íme, vinnem; 
s mert az életből, vezeklést se tartva 
távoztam, most nem távozhatok innen.« 

Szólt, s én hallgattam, fejemet lehajtva; 
s egy árny ki eddig velünk szót se váltott, 
a nagy súly alól arcát fölcsavarta 

s megnézett és megismert s fölkiáltott, 
s rám ki hozzájuk legörbülve jártam,

» » »  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

fáradságos tekintetet bocsájtott.
» 0 «  —  szólék —  »te vagy Oderisi, látom: 

Agobbio s a művészet dísze, melynek 
neve fényfestés Páris városában.«

»Testvér« — szólt —  »vígabb színeket viselnek 
bolognai Franco rajzai; nékem 
részem van dicsSségból: 6 betellhet4.

Nem voltam úy szerény ám én se régen 
míg éltem; lángként lobogott e szívben 
és csak kitűnni vágyott, büszkeségem!

És ennek árát fizetem ma itten; 
s még itt se volnék, ha, még bűnre képes 
testtel, Hozzád nem tértem volna, Isten!

Ó  embergőgök hiúsága! véges 
hír mely mindjárt meghal, ha elhuny átlőtt 
barbár kor tér vissza hitfejéhez!

Lám, festészetben Cimabue tartott 
minden teret, és ma Giottót kiáltják 
s amannak híre éjszakába hajlott, 

így  Gídó Gídót, egymást sorba váltják 
a költők; —  s d  már tán, ki úgy kinyomja 
mindkettőt, mint fészekből a madárkát5. 

Szélre hasonlít, lenge fuvalomra 
e földi hírnév —  mely nevét cseréli 
a tájjal, amint erre fuj vagy arra.

Több híred lesz tán, ha vénségben éri 
húsod a halál, mint ha amidőn még 
ajkad a p a c it és p a p it beszéli, 

ezer év múlva? mely oly kis idő még 
az örökhöz, mint a leglassubb égkör 
forgásához, míg pillád emelődnék.

Ennek, ki lassan leng el e vidékről6 
előttem, zengett nagy Toscana régen, 
ma Siéna sem zeng nagyon nevétől,

Siéna, ahol úr m it, mikor épen 
állt még Firenze gőgje, ki ma rima, 
de büszke hölgy volt annákidejében.

M int a fü színe, mit a nap kihína 
a földből, a ti dicsőségtek ollyan: 
aki kihíja, ugyanaz klszíja.«

És én: »Igaz szód int, hogy fölcsatoljam 
alázat övét, s gőgömből leszállni; 
de most, kiről szdtál? hadd tudakoljam.«

»Ez itt« — felelt 6 —  »Provenzan Salvani 
s azért van itt, mivel minden hatalmat 
Siénában magának mert kívánni.

Azért jár így most; és nem lel nyugalmat 
mióta meghalt; ily pénzzel fizet meg 
kiben merész vágy szertelen kisarjad.«

S én: »Ha oly lelkek, akik életüknek 
bűnbánót nélkül éltek alkonyáig, 
ott lenn maradnak, ide nem jöhetnek, 

ha ima nem száll, mely üdvükre válik, 
annyi ideig, mint ameddig éltek: 
hogy engedhette ő t  az ég idáig? «

»Mikor még híre-kíncse volt tömérdek, 
koldulni, minden szégyent félretéve 
kiült Siéna piacára, féltett 

barátja váltságát hogy összekérje 
—  (mert akkor Károly börtönében élt ez) —  
bár reszketett erében büszke vére.

Nem mondok többet, és talán nem értesz; 
de városod majd veled nemsokára 
úgy bán, hogy sorsod szavaimra fény lesz.

E tette által lön föloldva zára.«

1A znz Danténak; a fohászkodó purgatóriu- 
m i lelkeken nincs immár hatalma a Gonosznak.
2 A Purgatórium első körében a gőgösök, kevé- 
lyek tisztulnak, súlyos kövek alatt göm yedez- 
ve. 3Santafior grófja. Fiát, Qmbertót, a sienaiak 
ölették m eg .4 Az agobbiói Oderisi és a bolognai 
Franco jeles miniatűrfestők; a műfaj m űvelőit a 
franciák illuminátoroknak: fényfestőknek ne
vezték. 5 A két Guido: Guido Guinicelli és Gui
do Cavalcanti; a diadalmas harmadik költő 
maga Dante. 6 Aki 'lassan leng él", az Proven
zan Salvani, a ghibellin Siena ura. Mikor egy 
barátja fogságba esett, nem  restellte szem élye
sen összekoldulni váltságdíját.

TIZENNYOLCADIK ENEK
A szeretet titkai. Rohanó lelk ek
Végét vetette a bölcselkedésnek 

mély Doktorom1; s engem figyelt, kutatván 
jelét arcomon megelégedésnek; 

de én, folyton új szomj által maratván, 
kívül: hallgattam, belül: így haboztam: 
»Megunta már sok faggatásomat tán...«

De igaz atyám látta, mint kínoztam 
magam a félénk vágyban egyre némán, 
és szólva szólni bátoríta mostan.

»Mester, világos szavad úgy hat énrám« —  
mondtam ekkor — »hogy látásom megéled: 
bármiről szólsz, fény árad szét a témán. 

Azért, lelkemnek édes atyja, kérlek: 
melyből szerinted jó  és Rossz erednek, 
a Szeretetnek titkait beszéljed!«

»Fordítsd felém hát« — feleié — »eszednek 
fénylő fáídyáit, s táruljon szemedbe 
a Vakok balgasága, kik vezetnek.

A  lélék szeretetre lön születve 
és hajlik ahhoz, ami néki tetsző, 
mihelyt a tetszés fölnógatja tettre.

Elmétek a világról képeket sző, 
s látástok előtt lepergeti, sokszor 
minden figyelmet egy ily képre vesztő.

S ha telketek így rajtaveszve tapsol, 
az már szeretet: Természet hatalma, 
am elyatdszés által összekapcsol.

Majd mint a tűz, mely ég felé hadarja 
lángját, lénye szerint magasba vágyva, 
hogy felsőbb körben lengve el ne halrur: 

úgy leng a lélek, úgy lobog a vágyba, 
mely lelki mozgás; s addig nem pihenhet, 
amíg övé nem lesz szerelme tárgya.

Most láthatod már, milyen messze elvet 
minden igazságot, ki jó dolognak 
tart önmagában bármilyen szerelmet.

Mert mondjuk a szerelmet jó  anyagnak: 
akkor se lesznek jók minden pecsétek, 
miket a jó  viaszból nyomni fognak.«

S feleltem: »Hú figyelmem, s bölcs beszéded 
így a szerelmet megértetve vélem 
kétellyel még csak jobban telivé tett.

Mert ha a vágy kívülről jő elébem, 
és a lélek nem jár a maga lábán, 
rosszban vagy jóban mi a bún vagy érdem?« 

»Hallj hát, amennyit értelmed belát tán: 
a többit kérdjed« — szólt —  »Beatricétől, 
mert a Hit dolga, túl az Ész világán.

Minden lélek, mely a test tömegétől 
külömbözik, bár összekötve vüe, 
saját hajlamot s ösztönt nyert az égtől: 

de csak működve tűn ki, hogy miféle, 
és a hatásban nyilvánul a hajlam, 
mint csak a lombban az, hogy a fa él-e?

Azért nem sejtem, hogy első fogalmam 
honnan származik; sem hogy honnan ébredt, 
ami szivemben legmélyebb óhaj van.

Miként ösztöne vezeti a méhet 
mézet csinálni; — ezt az ősi ösztönt 
nem éri ilymód sem gáncs, sem dicséret,

S hogy összhang álljon ösztöneink közt fönt 
e legősibbel: adatott nekünk 
erő, mely lelkünk ösztönei közt dönt. 

Érdemet csak ezáltal nyerhetünk, 
ez a kútfeje bűnnek és erénynek, 
amint jobb vagy bal úton szeretünk.

Minden bölcs, alá látta, hol a lényeg 
s igaz etikát hagyott a világra,- 
e szabad erőt elfogadta ténynek.

Hát hígyjed bár, hogy minden vágyad lángja 
külső hatásra szükségkép kigyúlad: 
beles féket vetni van erőd a vágyra.

És csak e szabadságon alapulhat 
minden erény; ezt hogy Beatricédre 
figyelve majdan értsd őt, megtanuljad!« —  

A hold, éjfélig késve, följött végre 
s a sok szép csillagot megritkitotta; 
égő vödörként lassan szállt az égre,

s útját, ég dien, azontájt futotta, 
ahol a Nap jár, ha Róma lakója 
szárd és korzföld közt látja lenyugodva: 

midőn az, ki által ma Pietóla3 
falucska dicsőbb a nagy Mantovánál, 
lön súlyos kétdyemnek oldozója: 

s én, nyílt és tiszta szava hallatánál 
kérdéseimre, akként álltam ottan, 
mint ki dgondolkozva és sután áll; 

de dmélázásomból fölriadtam 
m ivd egyszerre sűrű nép tolongott 
hátunk mögött, elérve, nagy csapatban 

amilyen antik éjeken zajongott 
kménus és Asópus partja mentén, 
ha Théba népe Bacchusért rajongott.

Úgy jöttek, sarlós útjukon kerengvén, 
ezek, mert bölcs szeretet s szent kívánat 
sarkantyuzá lépésük, nem pihenvén.

Tüstént elértek, oly igen jutának, 
nyomunkba hágva csapatuk tömegje, 
ketten dűl —  szavukba' sírt a bánat*.

»Mária késés nélkül ment a hegyre5! 
és Caesar Ilerdáért odahagyta 
Marseillet, s Hispániára tört sietve.«

»Hamar, hamar, hogy üdvünk pillanatja 
közönytől d  ne vesszen! A  kegydmet 
hő vágy esőzze!« —  másik ezt riadja.

» 0  lelkek, kikben ily nagy lángra gerjed 
a buzgalom, tán váltságúl, hogy hajdan 
átetek ott túl lanyhasdgban ernyedt: 

ez itt, ki él még (nem hazudik ajkam) 
fölmenni vágyik dső napsütésre: 
mondjátok hát, hol van nyílás a falban.« 

így szólt Vezérem ajka; s mitse késve 
az egyik szdlem ráfddte: »]érték 
utánunk, s rátaláltok majd a résre.

Nem álhatunk meg, oly vágy nyila kerget: 
hisszük azért, szivdek megbocsátja, 
ha bennünk nem sok szívességre Idtek.

Én Veronában San Zeno apátja 
valék,jó Barbarossa fénykorába', 
kinek nevét Milánó sírva áldja.

S van aki (fűig sírban már a lába) 
e klastromot, hogy úrkodott fdette, 
hamar siratni fogja majd, hiába: 

mert fiát, kinek nyomorék a teste 
s Idke méginkább, s születése szégyen, 
törvényes pásztora helyébe tette6.«

Nem tudom, szólt-e még, vagy egy igét sem: 
mert messze m it már, úgy dőmbe vágott; 
de amit hallottam, azt hűn idézem.

És szólt utómnak Segítője: »Látod, 
ott jön még kettő: nézd s figydj a ddra: 
szavaikkal marják a lustaságot!«

»Sírban hevert már« — szólt a dal —  »kihal 
a nemzedék, mdynek megnyílt a tenger, 
mire a Jordánt megláthatta sarja7; —  

s ki azt mondá a fáradságra: nem kdl, 
s Anchisesfiát nem követte végig, 
dicstden élt tovább a gyáva ember*!« —  

Midőn már nem is látszó messzeségig 
tűntek e végső árnyak is dőlem, 
agyamban új gond űzte d  a régit, 

amelyből újat, s újra újat szőttem; 
s így jött-ment a gondolat, könnyű szárnyon, 
míg, szemem-csukva, sötét lett dőttem: 

és éjiként a gondolatból —  alom.

V ergilius a rosszra fordult szerétéiről szóló  
saját eszmefuttatásának vet véget. 1 2A  régiek sze
rint van az égnek egy köre —  a tűz öve —> ahová 
természeténél fogva törekszik m inden tűz, mert 
itt a földön hamar el kell halnia. Vietola: a régi 
Andes, Vergilius szülőhelye; Mantova közelében  
fekszik. 4A  negyedik körben a jóra való restség 
vezekel. A  rohanó lelkek az egyház és a szent 
birodalom iránti buzgóság példáit kiáltják. 5A  
gyermekágyas Erzsébethez. 61152-ben Barbarossa 
Frigyes, a későbbi német-római császár lerombol
tatta Milánót. A  veronai San Zeno klastrom apáti 
tisztét abban az időben M. Gherardo töltötte be. 
1291-ben Alberto della Scala, Can Grande testvére, 
apáttá saját fiát tette m eg, aki sánta volt. 7Célzás a 
zsidók lassúságára, útjukban az ígéretföld felé. 
Ä Aeneas m egannyi rest követője, aki elmaradt Szi
cíliában.

» » » » »



HELIKON

H ARM INCEG YEDIK  ÉNEK
Beatrice leveti fátyolát1
»S te ki a szent folyón túl sírva állsz ott2« —  

szavát felém így hegyével szegezve, 
mely éllel is már oly metszenek látszott, 

nem késlekedve hölgyem újra kezdte:
»Szólj, szólj, igaz-e? Mert ekkora vádat 
a te vallomásod kell, hogy kövesse3!«

Minden erőm olyan zavarba lábadt, 
hogy érzém hogy, mely szívemből előtör, 
a hang ajkamig sem érve lebágyad.

Várt egy kicsit, majd mondd:»M it tűnődd? 
Felelj! még nem oszoltak el sötäebb 
emlékeid a léthei erőtől.«

Riadtságom most egy igent kitépett 
belőlem —  de oly gyenge hangot adtam: 
látni kellett volna, hogy érthessétek!

M int nyílvessző, ha túlfeszítve pattan, 
csupán lankadva ha elér a célig, 
míg íjja s húrja leesik szakadtán: 

a nagy tehertől úgy törtem meg én itt; 
csak könnyem buggyant, s sóhajos szerelmem: 
hangom elhalva ért a szájszegélyig.

S 6 szólt: »Sugalmas (hajtásom ellen, 
mely a Fő Jónak vont szeretni fényét, 
amelynél nincs ki föntebb célra leljen, 

mely láncot leltél, mely bilincsek kényét, 
melyek szívedből a föllébbjutásnák 
ilyen egészen elvették reményét?

És mily reménynek, és milyen varázsnak 
láttad jegyét m ás homlokára írva, 
hogy oly könnyen légy követője másnak?« 

Ajkam keserves sóhajtásra nyílva 
amit talált is feleletre, halkabb 
pár szót, formálni fáradsággal bírta.

És sírva mondtam: »rossz utakra csaltak 
a jelenvalók, csalfa kéjeikkel, 
mióta tőlem arcod eltakartad.«

S 6 szólt: »Titkolná bár az ajkad itt el, 
vagy ép tagadná, amit így elárul, 
a Bíró mégis tudna róla, hidd el!

De ha a bűnös saját ajakárul 
hangzik a vád el: az itteni Törvény 
kereke akkor éle ellen hárul.

De hogy a szégyen még jobban gyötörvén 
erős maradj, és a szirén dalára 
ne vonjon máskor csábítva az örvény: 

vesd el a sírást, és lelked falára 
írd föl, hogy inkább az ellenkezőre 
vihetett volna testemnek halála.

Mert olyan testnek voltam viselője, 
hogy soha szebbet Természet s Művészet 
nem alkotott —  és ím, por lett belőle!

És hogyha így e legnagyobb Igézet 
ily csalfa v d t  irántad: mely halandó 
szépség izgatná még a szívverésed?

Úgy kellett volna hát, hogy ily csalandó 
képek első nyilára visszafordulj 
föl, hozzám, ki már nem valék múlandó: 

nem hogy szárnyaddal inkább visszacsorbulj 
több mámort lesve, vagy egy csitri lánykát, 
vagy részegülni pillanatnyi bortul.

Tőrbe ejthetni a csupasz madárkát 
két-három ízben: —  de már tollas ellen 
hiába vetsz ki tőrt, vagy dobsz ki dárdát!« 

M int a fiúcska, nem hogy megfeleljen 
a korholásra, hanem földreszegoe 
szemét, szégyenben álljon és figyeljen: 

úgy álltam én ott; ő  meg újra kezdte:
»Ha bánt a szó  már; vesd föl a szakállad, 
s amit lá tsz , még jobban hat majd szivedre.« 

Nem könnyebben szakad ki ahol állott, 
földjéből ős cser, ha északi orkán, 
vagy Afrikáé, víjja mint egy várat: 

mint én emeltem e parancsra orcám, 
mert megértettem a célzása mérgét, 
hogy sza k á llt mondott, az arcomról szólván. 

S amint fölvetve, az eget elérték 
szemeim, hogy nem hinti már virágát 
az égi lények serege, megérték, 

s, bár nélkülözve fényük tisztaságát, 
hogy Beatrice a Vad felé fordul, 
mely k é t term észet egy személybe: látták* 

Fátyol mögött is, s e  tul-parti pontrul

régi magát, mint az, mig élt, a többi 
nőt: múlta föllül bájjal a síron túl.

S érzém, hogy szívem bánat-csallán gyötri 
s ami legjobban csábított kívüle, 
azt kezdtem akkor legjobban gyűlölni.

S olyan önvádnak szorított gyűrűje, 
hogy csak A z tudja, aki oka volt, 
hogy mivé lettem, elalélva tőle.

Majd, hogy szivemből erőm visszafolyt, 
a Hölgy, kit élőbb egyedül kisértem , 
így szólt: »Fogózz belém!« —  és rámhajolt. 

Torkig merített a patak vizében, 
s könnyen a vizen, mint takács hajója, 
járt, vonva testem, s lengedezve szépen.

S a boldog partnál: »Asperges me«6 — szála 
hirtelen ének —  le se tudom írni 
báját: még emlékem sincs tiszta róla.

Csak érzém a Szép Nő karját kinyílni, 
s hogy fejem átölelve lement: 
és kellett akkor a szent habból inni!

Aztán kivont a vízből, s visszavitt 
s ott álltam a négy nimfa tánckörében, 
és mind körém övezte karjait.

»Nimfák zagyunk itt, csillagok az égen! 
s még Beatrice nem m it a zhlágon, 
már ót szolgálni mltunk szánva négyen.

Eléje viszünk, — de hogy jól kiálljon 
szemed oly fényt, mint szeme, fátyla ndkül, 
edzze meg ama mély nézésű Három!« —  

zengett felém a Négyek énekéből2; 
s hol Beatrice állt felénk fordulva, 
a Griff elé vont táncuk sodra végül.

»Most már szemed ne kíméld!« —  szóltak újra —  
»ama smaragdok eleibe álltái, 
melyekből rég rád céloz Ámor ijja!«

Ezer zagy vonta, mdegebb a lángnál, 
szemem, a Szemhez, mely látni se látszott 
egyebet ottan ama Griffmadámál.

Mint a nap a tükörben, úgy sugárzott 
a Dupla Lény a Szemekben, s hol eggyik, 
hol másik képét mutogatva játszott.

Képzeld, olvasó, mily csodának tetszők 
látni zxúamit nyugton állni, s képét 
változni folyton, nem nyugodni percig!

S míg így bámulva nyeltem boldog ükét 
a lelki lakúnak, m dy jóllakatva 
veri és költi a sziveknek éhd: 

mintegy magassabb voltukat mutatva, 
dőre szállt angyali énekekkd 
a másik Három Hölgynek tánccsapatja.

»Fordulj hívedhez, fordulj szent szemeddel 
ó Beatrice!« —  szólt a dal —  »ki annyi 
lépést tett, míg im Hozzád érkezett el! 

Kedvünkért kedvét ne halaszd megadni, 
hogy rejtett m ásodik szépséged lássa, 
s ajkadat, mdlyet el szoktál takarni!«

Ó örök Fénynek élő villanása! 
ki sápadt úgy meg a Parnasszus árnyán 
s kit itatott úgy deven forrást/, 

hogy lankadás ne venne Idke szárnyán 
erőt, ha próbál énekdni Téged, 
amint a szabad ég fdé kitárván 

a szent összhangba csorgatod szépséged!?

3Beatricét fátyol takarja, amidőn megjelenik 
Dante előtt a Földi Paradicsomban. 2A  "szent fo
lyó" a Léthe, a feledés vize. A  holtak azért ittak 
belőle, hogy elfelejtve földi életüket, megtisztul
janak. 3Az előző énekben kifejtett vád: Beatrice 
halála után Dante hamis utakra tévedt, hűtlen lett 
a hölgy emlékéhez s az általa megtestesített esz
ményekhez, süket maradt a tőle érkezett sugalla
tokra is. 4A Vad azonos a korábban emlegetett 
Griffel, amely kettős természetű lévén (félig ma
dár, félig oroszlán), Krisztus jelképe, ki félig Isten, 
félig ember. sEz a H ölgy Matilda, az egyház iránti 
áhítat jelképe, Dante első eligazítója az Édenkert- 
ben; földi életében ő a "nagy grófnő", VII. Gergely 
pápa buzgó híve, övé Canossa vára, ahol IV. Hen
rik császár m egaláztatása végbem ent. 6"Meg 
fogsz engem hinteni" —  a zsoltár szava i.7 A  nim 
fák, a csillagok, a Hármak és N égyek  az erények  
8A  Parnasszus a Múzsák hegye, forrásából a köl
tők isznak.

PARADICSOM
TIZENÖ TÖ DIK  ÉNEK  
Dante őse
A jóakarat, am dy sohse fárad 

önteni helyes szeretet fuvalmát 
—  miként a rosszból a helytden árad -  

dcsitítá az édes líra húrját, 
m dyet az Ég újjá feszít vagy enged, 
s dcsöndesíté ama dal zsivajját.

Hogy' képzdhetnéd, hogy süket leendett 
igaz kérésre ez a Kar, m dy értem, 
csakhogy kérhessek, engedé e csendet?

Bizony mdtó, hogy örök kínban djen, 
ki az Öröktől fosztja meg magát, 
hogy dmúlandó szerdmet cserdjen!

Mint tiszta égen szökve szalad át 
nyáreste hirtden tűz, m dy magával 
vonja szemed, követni szalagát; 

s futó csillagnak mondanád; de rávall 
arra, hogy más, avval, hogy nem hiányzik 
hdyérül egy se, s múló sugarával: 

úgy láttam, hogy egy csillag lecikázik 
csillagzatából ama láng-keresztnek 
jobb karja végétől talapzatáig, 

s gyöngyként, melyet zsinóra nem eresztett, 
csillogott sugárfonalán suhanva, 
mint alabastrom mögött fény ha reszket, 

így Anchises, hogy már temetve hamva, 
suhant árnyként —  ha nem hazug a Múzsa —  
Elysiumban fiához rohanva.

»O sanguis meus, o superinfusa 
gratia  Dei, sicu t tibi, cui 
bis unquam coeli janua rec lu sar« 

így szólt a láng; és én hozzásimúlni 
vágyva, reá, majd Kedvesemre néztem, 
és kezdtem kettős bámulatra gyűlni, 

mert szeme égett drága nevetésben 
s én úgy éreztem akkor, hogy enyémet 
üdvöm és Éden legmélyébe véstem.

S tovább hallottam zengeni a fénynek, 
kit egyként boldog voltam hállva-látva, 
oly m dy szavát, hogy nem is érthetém meg. 

Nem szántszándékkal rejtezett homályba, 
hanem kényszerből; mert föllebbre szállott 
vesszeje, mint cd t tűz e földi tábla.

Mikor a tűz, mely nagy szívéből áradt, 
oly fokra csillapult, hol már a szónak 
nyila értdmünk cdjába találhat: 

az első, mi kizengett hallhatólag, 
ez volt: »Áldott légy, Hármas Egy, ki íme 
magvamra szórod záporát a Jónak!«

S szólt: »Boldog szomjban száradt szájam ínye, 
mdlyel a Nagy Könyv olvasása töltött3, 
mdynek sohsem változik lapja-színe: 

ma te, fiam, föloldtad ezt a böjtöt, 
fényem nagy böjtjét, a Nőnek kegyébül, 
aki váltadra, szállni, szárnyat öltött.

A zt hiszed, minden eszméd úgy bdémgyűl 
abból, ki Első, —  mint, ha j d  megérted, 
a kettő-három-négy az Eggyen épül: 

azért azt, hogy ki vagyok, meg se kérded, 
sem hogy mért szállók így eléd vigabban 
más boldognál, kit vidámsága dtet.

Hited nem csal; mert bárki e csapatban 
belát a nagy Tükörbe, melybe’ minden 
gondod előbb kitárul, mint magadban.

De, hogy a szent vágyat, m dy drága kincsem 
s amdynek szomja tart örökre ébren 
boldog látásban, —  jobban tdjesítsem: 

emeld csak hangod tiszta, nyílt beszédben! 
zengjen a kérés, zengjen a kívánság, 
mdyre a válasz már dőre készen!«

Hölgyemre néztem; s rajta oly vidámság 
ömlött el, szómat már dőre hallva, 
hogy érzém, Idkem vágy tollai rántják, 

s kezdtem: »Az érzés és az ész hatalma 
egyforma súllyal van kimérve néktek, 
amint az ős Egyenlőség sugallja; 

m ivd a Nap, m dy világítva éget, 
hőt és fényt oly egyformasággal önt fönn, 
m dy minden hasonlatot kicsivé tett.

De akarat és tudás lenn a földön 
kdl, hogy oly okból, mely nektek világos, 
szárnyára más-más tollazatot öltsön.

» > »  folytatás a 14. oldalon
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HELIKON

És engem, földit, ilyen végzet átkoz, 
úgy, hogy köszönni nincsen semmi másom, 
csak szívem, ez atyai fogadáshoz!

De esdek hozzád, eleven topázom, 
kivel gyöngyös e drága ékszer: engedd, 
hogy szép neveden vágyam lakomázzon!« 

» 0  lombom, kiért örömben derengett 
szivem, már várva: gyökered válik én1 * * 4!« 
válaszul 6 így törte meg a csendet; 

s: »Kitől családod« —■ szólt előrelépvén —  
»kapta nevű, s ki száz évet legázolt 
már lenn a Hegynek első kendékén, 

nekem fiam, és néked nagyapád volt; 
illik, hogy útját, jámbor sarjaképpen 
mindenmód könnyüsd és imáddal ápold. 

Firenze, régi szűk kerületében, 
hol tornya á l  még, s reggel s délidőre 
harangja zeng, békés volt, tiszta, vétlen. 

Nem volt dús öve, gyöngyös főkötője, 
sem szépharisnyás hölgyei, se lánca, 
mely látnivalóbb, mint a viselője.

Nem okozott még rettegést a lányka, 
alig születve apjának: hogy' adja 
férjhez hamar, s mit néki hozományba? 

Nem nézd t üres terem dús falakra; 
Sardanapal5 még nem akadt, ki hálók  
fényűzésének titkát megmutatta.

Nem verte még pompában Montemalót 
a kis Madárhegy6, mely emelkedésre 
kiváló lesz, esésre még kiválóbb!

Bellincion Bertit7 * 9 láttam én kevésbe 
került bőrövvel, csontcsattal; s tükörtől 
kelni nejét, arcát nem piperézve.

Láttam Nerlit és Vecchiót durva bőrből 
készült ruhával elégedni, s orsót 
s guzsalyt nem válni büszke úri hölgytől. 

Boldog nők! tudták, hol lelnek koporsót, 
s nem kellett, hogy üres ágyban sirassák 
férjüket messze frank utakra bolygót. 

Hanem némellyek a bölcsőt viraszták 
és csicsugaiva hasznáták a nyelvet, 
amely papáknak-mamáknak mulatság; 

és mások, fanogatva rokka mellett 
a kis családnak Fiesolét mesélték?, 
s Rómát és a trójai veszedelmet.

Akkor még csoda volt, és úgy beszélték 
volna Cianghellát s Saltordlót, mint ma 
Cincinnatust s Comeliát beszélnék?.

Ily régi boldog nyugalomba, minta
otthonba, milyet minden hú szív áhít, 
egyszerűségbe és polgári csínba 

tett engem Mária, kit jó  anyám hitt; 
s ős templomodban Cacciaguida s egyben10 * 
keresztény lettem —  s ez ma is vidámít.

S Moronto s Eliseo bátyja lettem: 
a Po völgyéből jött a feleségem: 
s te ennek nevét viseled nevedben11. 

Szolgátam Komád császár seregében, 
kinek, hogy karddal övemet csatolja, 
kegyét számomra kinyeré az érdem.

Vele harcoltam, Keidig hatoloa12, 
a korcs hit ellen, melynek népe máig 
pápa bűnéből jussotok' bitolja13.

Itt oldozott föl engem a halá; itt 
ölt ki e csúf nép a csalárd világból, 
melynek szerelme vesztdekre válik:

■, s Békémbe száltam  e vértanuságból.«

1A tizennegyedik énekben feltűnt égi fény
keresztből áradó himnuszt. 2”Ó, én vérem, ó,
Isten ráárasztott kegye! Kinek nyüt m eg valaha
kétszer az Ég kapuja, m int neked?" ~A z égi 
végzések  könyvében olvasta, hogy Dante egy 
napon el fog  jönni. 4A "gyökér": Cacdaguida,
Dante dédapja, bujaságáról nevezetes keleti
fejedelem. 6 A  M ontemalo Róma, a Madárhegy 
Firenze m elletti domb. 7Régi firenzei nemes,
akárcsak N erli és Vecchio. sFiesole ősi etruszk 
központ, Firenze fölött áll egy dombon; azt
tartották róla, hogy a világ legrégibb városa.
9Cianghella rosszhírű nő, Saltorello f eslett életű
költő, Q ndnnatus puritán római, Cornelia a
feddhetetlen Gracchusok anyja. 10A z  "ős temp
lom" a firenzei keresztelőkápolna. 13Cacdagui- 
da felesége Alighieri-lány. I2III. Konrád zászlaja 
alatt harcolt keresztes hadban, s a császár lo 
vaggá ütötte. 13Mert a pápák nem  sokat törőd
tek a Szentföld visszafoglalásával.

HARMINCADIK ÉNEK
Fényfolyó és fényrózsa
Táán hatezer mérföld messzeségben 

lángol a déli óra; és a fűdnek 
árnya vízszintes síkban esik épen: 

mikor olyan kezd lenni a fölötted 
mélyülő ég, hogy benne halaványra 
sápad sok csillag, s meg se látni többd, 

s amint a N aprm  szolgálóleánya1 
előjön, az ég, fényeit elűzve, 
elzárul s legszebb gyöngyét is lehányja: 

így a Pont körül, mely engem legyőzve 
játszató a csillagos karikákat 
s amit gyűrűz, abban látszik g y ü rű zv i, 

szemem előtt minden fény egyre sápadt: 
s úgy érzem, hogy Hölgyemhez visszafordít 
a szerelem, és az, hogy mást se látok.

Ami ezer szó eddig róla folyt itt, 
olyan dicsérd az együtt se lenne, 
mi ily szépségd semmiben se csorbít.

A szépség, amit láttam, szertdenre 
gyulva, mirajtunk túlárad, s egészen 
csak Alkotója tud örülni benne.

E pontná toliamat legyőzve érzem, 
jobban, mintsem vig vagy szomorú költő 
volt tárgya á ltá , vagy valaha lészen.

Mert mint a nap remegő szembe, kelt 6 
emlékembe, a gyönyörű mosollyal 
lelkem' magából-kikdésre keltő.

Mikor még együtt élt a földi porrá 
s először láttam: onnantól idáig 
még tudtam, a látást kövdni tollal; 

de most látásom jobban szerteváik 
szent szépségétől, mint bármely művészé, 
ha képessége elért a határig.

Hagyom azért, hogy tágabb ajk idézné, 
mint az én gyenge trombitámnak ajka, 
mely nagy leckéjd kis hijján bevégzé. 

ó ,  mint kész vezér hangra, mozdulatra: 
»Kijöttünk a legnagyobb égi körből 
a Mennybe, am dy tiszta fény« —  mutatta —  

»lelki fény, tiszta öröm, ment a földtől; 
tiszta szerelem, igaz Jó szerelme; 
tiszta öröm, mely minden ízen tultör.

Az Éden mindkét seregét figyelve1 
meglátod itt, és egyiket közülük 
oly arccal már, mint ítéletre kelve.«

Váratlan villám, fényből vonva gyűrűt 
a szem köré, és elfedve előle 
oly csillogást is, ami náa sűrűbb, 

nem égőbb, mint ott volt a fény gyűrűje, 
m dy szememet tüzfátyollal borítva 
minden látását dragadta tőle. [...]

És láttam oly fényt, mintha folyam árja 
villámsütésnél és csodás derűben 
tavaszból-himzett part közt folydogána.
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Szikrák a vízből pattogtak sűrűén 
s mindkd parton a virágokba ültek, 
mint a rubintok aranyos gyűrűben.

S amint illattal ott megrészegültek, 
visszamerültek a csodás folyóba: 
ők bemerültek, mások fölkerültek.

»Anná kedvesebb, mennél lángolóbbra 
gyűl szent vágyad, hogy ami titkosat lát 
szemed, mélyébe elméd behatódna.

De efolyónak kell még inni habját, 
mielőtt csillapodna szomju lázod!« —  
hallám szólni szemeim drága Napját.

S hozzá tévé: »E folyam, e topázok, 
kdve és szállva, pázsitok mosolyja, 
a Valóságról csupán szürke vázak; 

nem mintha A z nehéz-értelmű volna: 
benned a hiba, aki még szemeddé 
gyengébb vagy, hogysem ily mélyig hatolna!« —  

Mikor a csecsemő nyúl csöpp kezekkd 
az emlő után, hogyha túl a rendes 
órán később ta lá  ébredni reggd: 

ez hasonlít az én mohó szememhez; 
s fénylőbb tükörré tenni azt, benéztem 
a Habba, mdytől minden fényesebb lesz.

S amint pillámnak beivám egészen 
eressze alá, láttam hogy szalagja 
a hosszúkásból kerekforma lészen. [...]

Óh Isten fénye! benned emdődtem 
az igaz Ország dicsét látni: engedd, 
hogy amit láttam, most szavakba szőjjem!

Olyan fény van ott hogy a földi szemnek 
láthatóvá lesz Alkotója benne, 
mely e Látáson kívül nem pihenhet.

Alakja olyan, mintha körbe menne, 
mely akkorára gömbölyűi előtted, 
hogy a Napnak nagyon tág öve lenne.

Csupa sugár ó ,  és visszaverődnek 
mind amaz Első Mozgó sírna gömbjén4, 
am dy innen kap d e td  s erőket.

S mint domb, ha lábát az árvíz döntvén, 
tükrözik abban, zöldje üde lombját 
s virágai dús visszfényét köszöntvén: 

úgy láttam e fényár közt lengni dombját 
ezer küszöbbd, tükrözve, a Népnek, 
mely földtől d v á t,  és megldte Honját.

És ha alját üy fények öntözék meg, 
gondolhatod, mily tágra nyíl a Rózsa, 
s mily messzeségét borítja az égnek.

Szemem, szélétől csúcsáig lopózva 
nem tévedett el, hanem e Kehdynek 
fényét és tájét szerte behajózta.

Nincs ott hatása távolnak s közdnek; 
e hdy közvetlen az Isten kezében, 
s a Természet törvényi szünetelnek.

Az örök Rózsa arany közepében 
mely fejlik, feslik, és a szent Tavaszba 
illatát küldi dicsérd fejében: 

mint aki szólni vágyna és habozna, 
úgy tett le Hölgyem, s mondta: »Nézd s figydjed, 
mily Gyűlés, fehér ruhákkal havazva!

Nézd, városunk mily messze körre terjed!
Nézd, padsoraink milyen tde mind már!
Kevés, ki még itt üres hdyre Idhet.

Ama nagy trónra, melynek díszein jár 
szemed, m ivd már a korona rajta, 
dőbb mint e lakzi borából inná, 

ül majdan Henrik5, kit a fűdnek ajka 
császárnak mond, s kijön, hogy megjavítsa 
Itáliá, bár nem érdt az arra...

Vak kapzsiság Idkdek dboritja, 
s olyanok lesztek, mint a csecsemő, 
ki dien h á , s a dajkát dtaszitja.

Oly ember lesz a Szentszéken, minő 
a legrosszabb, s ki nyíltan és titokban 
más úton jár majd, mint amdyen ő6.

De nem sokáig fogja túrni ottan 
a zú r , és a szent hdyről oda csapja, 
hol Simon mágus búnd miatt van, 

és az Anagni7 lejjebb s zá l alatta!«

1A  Hajnal. 2A Pont: Isten. A  körötte kerengő 
köröknek az égkörök felelnek meg: mintának az 
utánzat. 3A z  angyalokat és az üdvözölt lelkeket. 
4Az Empyreum minden fénye visszatükröződik a 
Primum M obüe kristálygömbjén. 5VH. Henrik 
császár, akitől Dante oly sokat várt.6 Henrik ellen
sége V. Kelemen. 7VÚI. Bonifác pápa született 
Anagniban.



HELIKON

H A R M IN C H A R M A D IK
ÉNEK
Az istenlátás
»Óh szűz Anyánk, leánya ten Fiadnak1, 

teremtményeknél nagyobb és szerényebb, 
6s célja az örök határozatnak: 

természetünket a te tiszta lényed 
megnemesíté, úgy, hogy a Teremtő 
teremtménnyé lett benned, s szent erényed 

méhedben felgyujtá a tisztelendő 
szerelmet, melynek örök melegébül 
a Béke e Virága volt kelendő.

Te déli láng a Szeretet egéből 
vagy itt nekünk; és lenn az embereknek 
élő forrás, melytől reményük épül.

Úrnő, minden kegyek tőled erednek!
Aki nélküled vágyik szent malasztra, 
szárny nélkül vágyik szállni az eretnek.

S nemcsak könyörgő lel nálad vigaszra: 
jóságod gyakran azt a szenvedőnek 
kérés előtt megadja, nem halasztva.

Jóság és nagyság benned egybenőnek, 
és irgalmasság, s ami csak erénye 
lehet teremtett lénynek, földi nőnek, 

lm ez, ki —  bárha gyarló, gyenge lénye —  
a mindenségnek mélyétől idáig 
látta a szelleméltet, s szemefénye 

most még magasabb, új látványra vágyik, 
kér új erőért, fölhatolni, téged 
kegyelemből az utolsó csodáig.

S én, mert soha még vágyam így nem égett 
magamért sem, küldöm imámat érte, 
kérvén, ne vesd meg e szegény igéket, 

s mely halandó voltából őt kisérte, 
oszlasd a felhőt szent imáddal szerte, 
hogy lássa a legfőbb Jót, mint remélte!

S még arra kérlek, nagy Királynő, mert te 
mindent tehetsz: hogy ily látás után is 
maradjon épen magas vágyu lelke. 

Győzzön hatalmad emberi voltán is!
Lásd, Beatrice érte mennyi szenttel 
könyörög —  és velük az én imám is!«

A z égi szempár, melyet áldva kedvel 
az Ur, mutatta, hogy a Szűzanya 
az ájtatós imát hallgatja kedvvel.

Onnan az Örök Fényre villana 
e drága Szempár, hova nincs teremtmény, 
ki tiszta szemmel bépillantana.

S én, vágyam ős célját közeire sejtvén, 
illőn, amint a szemem föltekintett, 
égő kínját egyszerre dfdejtém.

Bernét mosolygott és kezével intett 
hogy nézzek fölfelé; de szomju lelkem

magától is már intése szerint tett.
Mert szememben mind tisztább fénnyel telten 
a magában-egy Igaz sugarába 
mind jobban-jobban behatolni mertem.

Innen kezdve látásomat hiába 
vágyom leírni: gyenge lesz az ember 
szava rá, és emlékezete kába.

Mint akit elfog álomteli szender, 
s ébredve megmarad a benyomása, 
de másra emlékezni nem bir, nem mer:

úgy tűnt el az én lelkem látomása; 
valami édes megmaradt belőle 
máig; s ki merne emlékezni másra?

Hó olvad így, ha nap süt a tetőre; 
s a Szibillának jósoló falómból? 
így szálltak szét a legkisebb szellőre.

Óh égi Fény, te kit a földi gondok 
s földi fogalmak soha föl nem érnek, 
tedd dicsővé a dalt, melyet ma mondok.

Csillanj fel újra szellemem szemének, 
hogy látásomból egy szikrácska majdan 
jusson azoknak is, kik még nem élnek.

Ha most malasztod könyörülve rajtam 
emléked e versekben visszazendül, 
győzelmed híre terjedend a dalban. —

Akkor az éles, dő fényözöntől 
ha elfordúlok, zavarva legottan 
lelkem örökre zavart lenne szentül.

És én emlékszem, amint egyre jobban 
tekintetem a végtelen Erővel 
összekapcsolni bírva bátorodtam.

Óh dús Malaszt, az örök fény-kutfővd 
szétolvadó látásban elvegyülni 
megáldtál engem kegyelemmel, bővel.

S láttam mélyében három-egybe gyűlni, 
szeretettel kapcsolva egy tömeggé, 
mi ittlenn szerte szokott elegyülni;

su bstan tiá t és accidenset eggyé 
és habitus? ,  egy-fénynek, egy-valónak 
lehelve, mondom, elemmé s deggyé.

Egyetemes formáját e csomónak 
hiszem, hogy láttam; hiszem, mert ha mondom, 
tágabbra tártan örülök a szónak.

Egy perc mélyebben elaltatta gondom’, 
és Árgo árnya, Neptun döbbenése 
huszonöt századát legyőzte pontom4.

Ldkem ekként egészen bdevésve 
merően és figyelve, mozdulatlan, 
a bámulásból izzott tüzelésbe.

Olyanná lesz a lélek ama Napban 
merülve el, hogy, bármi másba nézzen, 
lehetetlen, hogy megnyugodjon abban.

Mert minden jó, m dy vágyak tárgya lészen, 
benne gyűl; s ami rajta kivül dvét

minden célt, benne célba jut egészen.
Dalom ezentúl kurtán fogja tervét, 

mert csak annyit emlékszem, mint a gyermek, 
ki még az emlőn nedvesíti nydvét.

Nem hogy tán egynél több kép rajza termett 
benne, mert mindig egy marad az élő 
fény, m dyet szemem oly égőn figyelt meg: 

hanem mert tőle mind érttebbre érő 
látásom ott látását úgy cserélte, 
mintha kép képet lenne megcserélő: 

a fénysürú mögé, a tiszta mélybe 
három kör áradt, élesen kiválván^ 
háromszin és egy átmérőjű térbe5.

És egy a mást, mint szivárványt szivárvány, 
tükrözte föl, s e kettő lehelése 
a harmadik, bdőlük egyre szállván. [...]

Óh örök Fény, magadban ülve boldog!
Magadat érted csak, s magadtól értve 
magadat értőn szereted s mosolygod.

S ama körforgás, amely így megértve 
olyannak látszott, mint a visszavert fény, 
amint sokáig néztem bde kérdve, 

magában, s színét színeibe rejtvén 
a m i képünknek festődött keretté, 
hogy csak azt néztem, minden mást fdejtvén. 

Miként a mérnök, ki a kört szeretné 
megmérni, töpreng, hogy titkába lásson, 
de mérő dvét hasztalan keresné7: 

ollyá tett engem ez uj látomásom 
töprengve tudni, hogyan egyesúle 
kör a képpd, s hogy árad át egymáson, 

de szárnyam ahhoz hasztalan feszúle —  
mig villám fénye tárta szememet fd  
és égő vágya ekként tdjesüle.

Csüggedtem volna, lankadt képzelettd, 
de folyton-gyors kerékként forgatott 
vágyat és célt bennem a Szeretet, m dy  

mozgat napot és minden csillagot.

BABITS MIHÁLY fordítása

3Qairvaux-i Szent Bemát imádkozik. V ergi
lius szerint Sibylla letépett falevelekre írta jósla
ta it. 3 A sk o la sz tik u s  f i lo z ó f ia  m ű sza v a i;  
substancia: lényeg, accidens: esetlegesség, habitus: 
m ód. 4Iaszónék, az argonauták vállalkozását 
Dante 25 évszázados régiségbe helyezi. Ennyi 
ideje nem  tud ocsúdni meglepetéséből N eptunus 
tengeristen. 5A  három kör a Szentháromság jelké
pe. "Ez a "keret": Krisztus. 7A kör mérését (négy
szögesítését) a régi tudomány megoldhatatlan
nak vélte.

A három túlvilági birodalom beosztása
POKOL
A Pokol kapuja: közönyösök. L 

Kör (Tornác): kereszteletlenek. II. 
Kör: a szerelem  bűnösei. IH. K ör  
m értéktelenek ételben-italban. IV. 
Kör: a pénz bűnösei. V. Kör (Styx): 
haragosok. VI. Kör: eretnekek. VH. 
Kör: erőszakosok. 1. gyűrű: feleba
rátjuk ellen (ilyenek pl. a zsarnokok: 
ott fürdik a vérpatakban N agy Sán
dor, Attila stb.). 2. gyűrű: önmaguk  
ellen (öngyilkosok). 3. gyűrű: a) Isten 
ellen (istenkáromlók); b) természet

ellen (szodomiták); c) munka ellen. 
VEI. Kör (Rondabugyrod): csalók. 1. 
b ugyor csábítók. 2. bugyor: hízel
gők. 3. bugyor: szimóniákusok. 4. bu
gyor: jósok. 5. bugyor közönséges 
csalók. 6. bugyor: képmutatók. 7. bu
g yor tolvajok. 8. bugyor: rossz ta
nácsadók. 9. bugyor: viszályszítók. 
10. bugyor: hamisítók. IX. Kör (Kod- 
tusz): árulók. 1. alkör (Kaina): roko
n a ik  e llen . 2 . alkör (A ntenóra): 
hazájuk ellen. 3. alkör (Ptolomea): 
vendégeik ellen. 4. alkör (Judecca): a 
legmagasabb dolgok (Isten, világcsá
szárság) ellen (pl. Júdás —  az alkör 
névadója —,Brutus és Cassius).

PURGATÓRIUM
Előpurgatórium: a hanyagság: a) 

akik egyházi átokban hunytak el; b) 
akik késedelmeskedtek a megtérés
ben; c) akik csak az erőszakos halál 
pillanatában tértek meg. Purgatóri- 
um: a Bűn. I. Kör: kevélyek. n. Kör: 
irigyek. D3. K ör haragosok. IV. Kör: 
lanyhák, jóra restek. V. Kör: fösvé
nyek, pazarlók. VI. Kör: torkosok. 
VII. K ör buják.

A  POBOATÓRIUM FÜGGÉLYES K E R E SZ T M E T SZ E T E
u.

/
Na

i  '  . \ z
L i

1. A sziget partja 
~2- A  várakozás, sziklája
3. Virágos völgy
4. Kapu
ö. Első kör : Kevélység 
0. Második kör Irigység 
7. Harmadik k ö r : Harag

8. Negyedik k ö r  Tóra való 
reataé?

9. Ötödik kö* Fösvénység
10. Hatodik kör Torkosság
11. Hetedik kör • Bujaság
12. Földi paradicsom

PARADICSOM
A tűz öve: a villámok lakhelye; 

ide lobog föl m inden földi tűz. A  
H old ege: önhibájukon kívül tökélet
lenek (ilyenek a zárdából elhurcolt és 
férjhez kényszerített szüzek). A Mer
kur ege: serények (pl. Justinianus, a 
törvényalkotó császár). A  Venus ege: 
szerelmesek (pl. Raháb jerikói kéj
hölgy, aki Józsue kémjeit támogatta, 
s ezáltal megszerezte neki Jerikót, az 
ígéretföld kulcsát). A  N ap ege: böl
csek (pL AquinóiSzent Tamás, Alber
tu s  M a g n u s, B ö lcs  S a lam on , 
Boéthius, Béda). A Mars ege: harco
sok (pl. Józsue, Makkabeus, N agy  
Károly, Roland, Bouillon Gottfried

keresztes vitéz és Dante őse). A  Jup- 
piter ege: ítélkezők (pl. Dávid király, 
Traianus, N agy Konstantin). A Satur- 
nus ege: elmélkedők (pl. Szent Bene
d ek —  itt m ég elfödözött arccal, nem  
úgy, m int följebb, a M ennyei Rózsa 
egyik szirmaként —> Romuáld, Szent 
Makár). Az állócsillagok ege: diadal
m enet (K risztusé). A  K ristály-ég  
vagy Első M ozgó (Primum Mobile): 
angyali karok. Em pyreum : Isten. 
N yugalom  és Végtelenség.

3. Purga tórium-begy

4. Az Ikrek helye D ante első lenézésekor
(XXJL 133).

6. Az Ikrek helye D ante második lenézésekor 
(XX VIL 79.)-
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HELIKON

GÁL SÁNDOR

JELENTÉS A FOLYÓNAK
(Regényrészlet)
—  M ozgósítás lesz!
— Háború!
Pattog az éjszaka a falu felett. Csillagokat 

szegeznek az ég  kupolájára. A z ég  alatt lom 
hán ü gető  felhők. Szép, tiszta, hangtalan 
m indenség. Alatta m egérett emberi vetések; 
tűzre várók, hóra és fagyra várók. A  szél szép  
csendesen üget.

Hajnalodik.
Valaki az istálló m ögött harákolva köp. 

Aztán káromkodik egyet. Ló horkan. Kakas 
virító kukorékolása, akár a fűrész, felhaso
gatja a békét.

Európa, m int egy hatalmas katlan, lassan 
fortyogni kezd. Alá gyújtottak az ördögök, 
sátánfiak.

"Jövőre elm egyek", Sandri szédelegve  
bukik be az istálló ajtaján, a fal mellett m eg
vetett vackára. Bimbó, a jó fejőstehén, értet
lenül bám ul rá. Bőgni is elfelejt. Sandri vet 
m agán egyet, mintha az egész világ terhét 
bele akarná borítani a tehén fara m ögött gő
zö lgő  puha, barna lepénybe. Pedig csak 
N agynétól szeretne szabadulni; vagy m ég  
inkább önmagától.

—  Elmenni! Elmenni ebből a bűzös, lepe- 
dékes, tyúkganéjos nyomorúságból! El, el
menni!

A  prices fájdalmasan megreccsen alatta, 
mintha a gondolat a zizegő  szalmában és a 
szuvas deszkákban tovább fájna. Lüktet a 
halántéka, az ágyéka sajog, mintha m inden  
csepp vérét, m inden csepp nedvét kipum 
pálta volna N agyné szomja, kielégíthetetlen  
ágyéka. M ég m ost is érzi —  pedig már távol 
van tőle —  a m ohóságot, a fekete tüzű éhsé
get, a lüktetést, amelyben m egég a hús, a 
csont, az értelem. A  fák zizegnek, lombjuk 
között langyos szél m otoz, lustán, mint az 
éjszakai tó álm os hullámverése. Bújj ki ma
gadból, vesd  le a bőröd, légy kígyóvá, kígyó- 
k irá lly á , k íg y ó is te n n é , k íg y ó m a rá ssá ... 
Fullánkod engedd egyre mélyebbre, a m in
denség időtlen ölét spricceld teli kölkeid fé- 
ligk ész  m illióival... Lakj jól időtlen  m in
denség m eg-nem -születő kölkeimmel. Vedd 
és add! Csillapítsd éhségedet, m ost és m ind
örökké... Sandri nyugtalanul, álmatlan á- 
lom m al forgolódik, m ozog az istállói prics- 
csen. Felnőtt Krisztus, m egcsalt Krisztus, ki
facsart testű istenfia. Szunnyadó szent állat. 
Üres á g y é k ú  m egváltó . Sandri, szegén y  
Sandri, boldogtalan Sandri... A  Bimbó feszü
lő tőgye világít felette a félhomályban: talán 
holnapra már m inden m egváltozik. Talán 
holnapra... Talán... nem  szeretem ezt a szót. 
N em  szeretem... N em  szeretem!

A z akácosok és a nádasok pedig csende
sen, igen  csendesen, igen nagy csendesség
gel és nyugalom m al zizegnek, suhognak.

—  Háború készül!
—  M ozgósítás.

A lvég i Köves József a trágyadomb m el
lett álló szekérre vasvillával hányja fel a ga- 
najt. N esze, szép  reggel! Szagold! Illatozz, 
szép  reggel. Illatozz! Röppen az érett ganaj 
fel a szekérre. A  villa négy ága kifényesedik. 
Ezüst villám ok a hajnali pírban. G őzölög a 
trágyadomb kibontott teste. Fűtenek ala tta
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az ördögök és a sátánkölykök. A  szom széd
ban felbőg Kovácsék szamara: iá..iái., mor- 
zézza bele a friss reggelbe. Mentsétek m eg  
lelkeinket. Totty! Egy érett alma a kertben 
elengedte az ágat, s a száraz földön szerte
fröccsent. Uram isten, könyörülj rajtunk. 
Tartsd m eg az ágon az almát, tartsd m eg  
fejünk felett az eget. Uramisten, könyörülj 
rajtunk...

—  Gazduram, a kiscsikó dögledezik...
Erős Dániel előtt az egyik cseléd köpi ki

a szavakat, mintha m indegyik külön-külön  
varangy lenne.

Erős Dániel a cselédje feje felett a fehérre 
m eszelt falra mered. — Dögledezik a kiscsi
kó... Dögledezik a...

Szem e előtt a kiscsikó jelenik meg. Erős 
volt, szép volt, barna szem ű. Tele élettel... A  
Hóka fia. Hóka volt a legszebb kanca a falu
ban. Törzskönyvezett okos állat. S m ost a fia 
dögledezik. A kutya úristenit ennek a világ
nak, a hétszentséges úristenit a rohadt világ
nak. Mi készül itt? Mi készül itt?!

Jegenyék zö ld  lángjai, jegenyék sárga 
lángjai.

Szeptember reggele.
A  falu, akár a szétnyíló ököl, egyre jobban 

kiterül a fény előtt. Várakozó csend. Ludak 
az út porában. Török Józsi felesége, a kitaga
dott Erős Juli a kisfiát öltözteti. M ost tanul 
járni a kicsi, pedig már szaladnia kéne. Las
san lépeget, előre dobja-veti a lába fejét, eme
li a bokáját, lábujjhegyre lép, mintha féltené 
a sarkát a földtől; felső testét hátra feszíti. A  
combja alig vastagabb az alsó lábszáránál. 
Valami baj van a lábával, mondogatják az 
asszonyok. De Juli nem hisz nekik. Majd 
m egvastagszik a combja! Járni is megtanult. 
Pedig azt mondták: a Juli gyereke beteg. 
N em  indul el, ágyban marad á e te  végéig. S 
íme: jár! N em  fogott rajta Erős Dániel átka. 
Mert az Isten m egsegíti azokat, akik szeretik 
egymást. Á d nekik egészséget, ételt, italt, 
jókedvet.

—  Éjes vadot ídesanám  —  mocorog a kis 
Török anyja karjaiban — éjes vadot...

—  Mindjárt, kincsem — csendesíti Júlia 
—■, mindjárt adok friss fejecskét. Csak tartsd 
szépen a kezedet... így...

A  kis Török azonban nem ad a jó szóra, 
csak mondja a magáét. —  Éjes vadot... éjes 
vadot...

Forgószél a száradó kukoricások fölött. 
Kést bele! Folyjon a boszorkány vére! Kést 
bele! A  kukoricatábla éretten zizeg. Pattog, 
ahogy a csöveket törik; a sárga, zsíros fényű  
kukoricacsövek ú gy  állnak az asszonyok  
markában, mint óriási férfihímtagok. Pat
tognak a letört kalászok, ártatlanul. Az érdes 
kukoricalevelek, akár a borotva; felnyisz- 
szantják a kéz bőrét.

Halom ba öntik a fö ldön a kukoricát, 
vagy ha van fogat, a szekérre. A  lovak fel-fel- 
harapnak egy-egy elejtett kukoricacsövet, a 
zabla habot vet a szájukban, s a fehér hab 
lehull a száraz földre.

A zok a kukoricacsövek!
A z a m ozdulat, ahogy az asszonykéz  

megmarkolja! S az a hőség a kukoricatábla

Bardócz Lajos grafikája

közepén! M egszalad tőle a vér. Eldőlni a 
sorok között, m egtám asztani a napot fél láb
bal, összefonódni és teleszóm i fél Európát 
kiköltetlen kölkeinkkel...

Csak a kéz jár, csak a gondolat jár, csak a 
vér tódul az erekben bolondabbtól, csak a 
nap süt a zizegő kukoricaszár között forrób
ban szeptembernél.

Pitt-patt. És ismét: pitt-patt. Óriásivá nő  
a táj, ha valaki rája lép.

S a tábla végén.
— Ha így  haladunk, itt ér a dér.
—  A  hó is.
S este lám pafénynél cipelik a szárítókba 

a fosztott tengerit. Fel, egyre magasabbra!
A  lámpák szentjánosbogarai göm yedező  

hátakat, nyögő alakokat borítanak a sejtel
m ek és a babonák félhomályába. Forgószél
em lék ek  tem etn ek , fo r g ó sz é l-e m lé k e k  
élesztenek.

—  Hallottátok, amikor...
—  Láttátok, ahogyan...
S a m ese hátborzongató suttogása:
"Holtnak holt a barátja, nyisd  ki barátom  

az ajtót..."
—  S kinyitotta?
A  mesélő: "Előbb letette az egyik lábát, 

mert ravatalon feküdt, aztán letette a másik  
lábát..."

A lány m it csinált?
A  mesélő: "A lány már majdnem elájult a 

félelemtől. És ekkor m egint kopogtattak az 
ajtón: "Holtnak holt a barátja, nyisd  ki bará
tom az ajtót." Pontosan éjfél volt...

A z egyik lány borzadva felsikolt...
A  többiek röhögnek.
—  Csak m eséld.
—  M ondd tovább!
De a félelmet már nem  lehetett visszate

relni a barlangjába. Odaült a táncoló, sárga 
lám pafény köré, a fényudvar szélére, kísér
tetnek.

Egy csendes, fülbe súgó hang:
—  N e  félj, hazakísérlek.
Egy pillanattal később a lefosztott kuko- 

ricacsuhé boldogabban zizzent...
Erős Dániel a m eglebbenő lámpafényt 

nézi. M egdöglött Hóka csikaja, mondja a 
lám pafénynek hangtalanul; m inha ma este a
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falu m inden kukoricáját őbelé öntötték vol
na. Ezerszer ezer m ázsa súlyt érez a m ellé
ben. "A Hóka csikaja megdöglött..." Denevér 
surrogó röpte éri az akádfa érett lombját, Fe
szülő, bársony szárnyai a feketeségben evez
nek.

"Halottnak halott a barátja..."
Lábra kelnek a rémségek. Bent és kint. A  

falu éjszakájában csakúgy, m int nappalai
ban. Külső és belső rém ségek keresztezik 
egym ást. A  tetők leégett emléke felem elke
dik és eltakarja a csillagos eget. A  temetőben 
a gesztenyék felett szél m ozdul. M ég nem  
jelölték ki, de ott van egy em lékm ű helye, 
am ely befogadja azokat, akik soha nem tér
nek vissza ebbe az éjszakába.

Szőke Sándom é született Szabó Sára déd
unokáját, a k icsi A ndrást altatja. M esét 
m ond. A  rókáról és a farkasról, a kiskakas 
gyém ánt félkrajcárjáról, a molnár szürke lo
váról és a kis tyúkocskáról. Andráska csend
ben hallgatja a szüle rekedtes hangját, s  a 
hang m ögül előszivárgó m esevilágot. Majd 
m indegyik m esét ismeri már, hiszen számta
lanszor hallotta, de jó így  újrahallga tni m ind- 
e g y ik e t, fé lig  le h u n y t szem m el, jó íg y  
hallgatni a szülét, aki egyre feketébb és egyre 
vénebb. S akinek fogatlan szájából előcsor
dogál a m ese csodás patakja.

"Égszakadás, földindulás, 
a fejemen egy koppanás, 
szaladj te is, pajtás, 
szaladj te is, pajtás."
És a róka is velük szaladt. Verembe estek, 

m egéheztek. Itt a farkas mondja a verset: 
"Farkas-barkas jaj be szép,
Róka-bóka az is  szép,
Ő zöm -bőzöm  az is szép,
Kakas-bakas az is szép,
Tyúkom-búkom jaj be rút"!
S m egették a tyúkot.
De ahogy felébredtek, m egint csak éhe

sek voltak. Felállt a farkas és újra rákezdte: 
"Farkas-barkas jaj be szép...”
A  m ese fonala összeköti a holdat és a 

csillagokat. Ezüst fény, ezüst csend, am ely
ben arany almákat teremnek a m esebeli al
mafák. Andráska figyeli csilingelésüket, jó 
m élyre elraktározza magában a hangokat, 
hogy bármikor elővehesse, ha a szüle nem  is 
ülhet már az ágya szélére. S ahogy lassan 
elalszik, tovább álmodja a meséket. Óriások 
és tündérek között jár, elér az Óperendás- 
tenger szélére, az Ü veghegy titokzatos tete
jéről néz le a Rézerdőre és a kacsalábon forgó 
várat sarkának egyetlen dobbantásával m eg
állítja, s ú g y  sétál fel az aranylépcsőkön,' 
mintha ő lenne a legkisebb királyfi. S arra 
sem  ébred fel, amikor az apja részegen betán-

Litecky Krauss Ilona: Régi udvar

forog a konyhába és ruhástól veti magát az
ágy™-

Éjszaka van. Éjszaka az alvók és a virrasz
tók felett.

Éjszaka van Európa felett.
Nehéz, hallgató éjszaka.

S amikor megvirrad, lecsapnak a dob ve
rők a dobra.

Pramparra, prampara, tramtta ta.
A kisbíró hátát a dob szíja púpossá nyo

morította. Veri a rézpántra feszített kecske
bőrt, üti, s a dob szíja közé szorított fehér 
papírlapról hivatalos közlem ényt olvas fel a 
tér közepén állva.

"Közhírré tétetik..."
A  dobszóra a házakból előjönnek az em 

berek, nekidőlnek a kerítés deszkáinak és 
hallgatnak.

"...hogy m inden katonaköteles férfi déli 
tizenkét óráig köteles megjelenni..."

M ozgósítás!
1938. szeptember 23.
"Holtnak holt a barátja..."
Veszélyben a köztársaság!
És: M indent vissza!
—  Háború lesz —  mondja A lvégi Köves 

József —-, háború. —  Fenét —  szól vissza a 
m indig bizakodó Kovács szom széd. —  N em  
lesz itt háború. N em  bőgött hajnalban a sza
maram.

Csillag Ferkó a küszöbön ül. A  földet né
zi. Két óra m úlva jelentkeznie kell. A z éjsza
kai részegség súlya m ég ide-oda rántja a 
fejét. Sára ott kuporog mellette, Andris, a 
fiuk pedig az udvaron játszik. A  tegnapi m e
séket hallgatja, ahogy a faágak között sod- 
r ó d n a k -sz ín e se d n e k . K u k orik ú  török  
császár! A dd vissza a gyém ánt félkrajcá
rom...

—  Vigyázz magadra —  súgja Sára Ferkó- 
nak — , nagyon vigyázz magadra.

—  Te m eg a gyerekre.
A  katonaládát lehozzák a padlásról. Me

leg holmit rak bele Sára. "Az éjszakák már 
hűvösek." A  jobb oldali fiókba kerül a borot
va, a szappan és a pamacs. M eg egy felállít
h a tó  tükör. M ajdnem  m in d en  h ázb an  
készítenek valakit a bizonytalanság felé. Hol 
csendes szomorúsággal, ho l hangos sírással.

—  M enni kell.
—  Menni. De ki ellen?
Csend.
—  S ha lőni kell?
Itt, a Dunánál! Idefelé özönlik a katona

ság, délre a magyar határhoz.
Délben indulás. Csillag Ferkóval a vonat 

Losoncig m eg sem  áll. Itt is ugyanazzal a 
határral áll szemben. Kik ellen kell harcolni, 
ha harcra kerül a sor? S miért?

Főleg: miért?
Káin és Ábel áldozati oltárára már felrak

ták a rozsét. Az áldozatokat is  terelik már. 
Testvért a testvér ellen. Szegény embert a 
szegény ember ellen. Vajon kigyulladnak-e a 
máglyák? "Uram —  könyörög Káin —> én 
csak bot vagyok a te kezedben. Csak bot. N e  
tedd, hogy sújtanom kelljen. N e tedd, uram, 
hogy a bűn megismétlődjék. Engedjen el a te 
hatalmas kezed, és tarts m eg az én testvé
remmel, Ábellel bennünket, hogy vethes
sünk és arathassunk a te dicsőségedre, s a mi 
épülésünkre... N e engedd, uram, hogy a te 
szolgád bot legyen... Vagy ha ez a szándékod  
vele, előbb törd ketté a te erősségeddel és 
legyen békesség a m i földünkön, általad, a te 
kegyelm edből, m ost és mindörökké..."

LÁSZLÓFFY CSABA 

HAZATÉRÉS
Hátam mögött a havazás 
az egyedüli háttér 
(egy törött fehér kertiszék 
eltűnt egészen)

amit már az emlékezet sem 
képes befogni
hogy múltammal azonos lehessek —  
csak a képzeletben szállingóznak 
színes emlékpihék

még egy hóhullámzásban 
bolyongó batár 
aztán a poézisgyártás 
teljes képtelensége: 
kopott cibetke-prémben 
ágálni másmilyen időben! 
a mérgek oly hirtelen felszívódtak 
nem is érzi (de tudja) az áldozat

sehol egy villámzárlat 
hibátlan fű melyben a kutya is 
zölden nevet
s a fácán tolla rozsdapettyes 
a golyótól

elfogy a zuhogás 
elfogy a lobogás 
elhal a kiáltás 
elhal a látás

aláhulló esendóség gyűjteménye 
vérpiros fagyott almák s madártetem 
temetője —  hova párolgott el 
a rejtelem?

csípős vad ősz után 
mint érintetlen fehér íven 
le nem ütött betűk 
kivehetetlenek a vadcsapások

az álcázott pusztulás 
hó alá rejti romló 
(emberi) bélyegét

a kéz és minden billentyű 
(a szívé is) nyugodt------

elborult aggyal mégis (?) 
mint aki olyat lát 
ami még láthatatlan

1993. XI. 14.
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BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS 
(Erdélyi városok)

SEPSISZENTGYÖRGY
SEPSISZENTGYÖRGY az Olt 

nyugati partján, ahol a város kö
zepén  fo ly ó  patakot lebocsátó  
völgyecske húzódik, részint lej
tős, részint sik helyen fekszik. Ré
geb b en  az eg é sz  szék  g y ü le 
kezőhelye és m integy székvárosa 
volt. Jelenleg szállást nyújt az ez
redes urnák és a nem es székely  
lo v a s  határőrezred stábjának. 
Évente négyszer tart igen népes 
nagyvásárt.

1) A  Szentgyörgy név elé (la
tinul Sanctus Georgius) s Sepsi jel
ző járul, am ely m egkülönbözteti 
a h a s o n ló  n e v ű  C sík sz e n t-  
györgytől, M arosszentgyörgytől, 
Erdőszentgyörgytől stb. A  m ező
városnak ez a neve igen régi, me
lyet a nem es Báthory István er
délyi vajda 1492-ben kelt levelé
ben h e ly te le n ü l n ev ez  Szent
györgy rtíros-nak, noha sohasem  
voltak  városi előjogai, hanem  
csak mezóvárosi.

2) A  m ezőváros ú gy  helyez
kedik  el, h o g y  nyugatról és a 
völgyben, m égpedig  annak déli 
és északi oldalán, (ahol egy  kelle
m es dom bon épült fel a tem plom  
és a várfallal körülvett torony), a 
lakóházak láthatók; délkeletről 
pedig egy  síkság tárul fel: a többi 
lakos és a stáb kvártélya befoga
dására. ugyanott a Szentgyörgy 
n evezetű  falu nem  elkülönített 
h ely et fo g la l el, hanem  telkei 
többhelyt beékelődnek a városi 
település közé.

3) Régen azonban nagy volt, 
és m a is  e lég  n agy  az eltérés 
S zen tgyörgy  m ezőváros és az 
azonosnevű falu között. 1) A  leg
régibb és számunkra ismeretlen 
időktől fogva ugyanis, amikoris 
a m ezőváros tisztességét ráru
házták, egészen 1711-ig, amikor a 
székely  katonaságot hazaküld- 
ték az ekeszarvához, a mezóváro
siak,- m int a d ófizetők  és fuva
rosok, otthon maradtak, m ente
sítve a hadviseléstől; a falusiak el
lenben m indig hadba vonultak s 
ősidőktől nem  voltak kötelezve  
adóra, csak akkor, ha mezővárosi 
telkeken laktak. Ezért 1678. októ
berében az országgyűlésen hatá
rozatba m ent a 9. cikkellyel, hogy  
a szentgyörgyi katonát, aki pol
gári telken lakik, postalovakkal 
való szállításra ne kötelezzék, de 
legyen  köteles a m ezővárosi telek 
utáni rendes adóra. A  cikkely így  
hangzik: "Sepsi Szent Györgyön  
C ivü is F u n d u son  lakó v itézlő  
rendek, kik Zászló alatt vágynak,

m ivel a' szükségnek idején fegy
verrel kelnek fel, Haza szüksé
gére posta ló adással ne terhel
tessenek; mindazonáltal a' Város 
közé, nevezet szerént az Ország 
adójában contribuáljanak". Ebből 
egyszersm ind megértjük, hogy a 
városiak kiváltságleveleiben, —  
ami miatt panaszt tettek a fejedel
meknél, —  az áll, hogy a városi
aknak nem szabad engedni hogy  
fegyvert ragadjanak. 2) A  falu  
nem részese a m ezőváros kivált
ságainak, [...] 3) A  nagyvárosok  
jövedelm e és a vásárokon való 
bormérés joga egyedül a m ező
városé. 4) A  falu a szék királybí
rójának hatásköre alatt áll, a 
város élén viszont saját elöljáró
sága, am ely m integy saját alsó fó
rumán dönt az ügyekről, ahon
nan fellebbezés útján a gyorslejá
ratú esetek a szék nem es Állandó 
Táblájához jutnak, de csak polgá
ri perek esetén: a bűnügyek itt 
lezárulnak, mert a városi elöljáró
ság élet és halál jogával van felru
házva. A z elöljáróságot alkotják: 
a városbíró, aki elnököl, a jegyző, 
és rajtuk kívül tíz tanácsos. 5) A  
falu adója a szék közös percepto- 
ri pénztárába folyik be és a falusi 
bíró szedi össze; a városnak el
lenben, a többi taxális mezőváros 
szokásainak m egfelelően , saját 
királyi perceptora van, aki királyi 
fizetést élvez és egyenesen a tar
tom ányi pénztárba, Szebenbe vi
szi be az adót s ugyanabból a 
pénztárból van ellátva utipénz- 
zel. Ugyanakkor m egjegyzendő  
nem csak erről a mezővárosról, 
hanem  Ilyefalváról, Kézdivásár- 
helyről és Bércekről is, amelyek

sz in tén  taxális m ezővárosok , 
hogy miután a m i időnkben felál
lították a székely katonaságot, a 
katonai jogkörnek itt alárendelt 
összes családfők, akár lovasok, 
akár gyalogosok, az adó rájuk 
eső összegét többé nem a közöt
tük m űködő királyi perceptor- 
nak fizetik be, hanem katonai ha
tóságaiknak, akik azt éppen úgy, 
mintha a hadi pénztárból vették 
volna ki, (tudniillik az adószedés 
kevésbé kényelmes), a katonák 
zsoldjára fordítják. Ezekben a 
helységekben tehát a királyi per- 
ceptorok csak a városi telkeken 
letelepedett jobbágyoktól, zsellé
rektől és kóborlóktól szedik be az 
adót. Ezért nem  kell csodálkozni 
azon, hogy ebben a tágas és né
pes Szentgyörgy mezővárosban  
a jelen évre csekély összegű adót, 
m égpedig 253 magyar forintot és 
51 dénárt szedett be a m ezőváros 
perceptora, akinek a kimutatásá
ban más nem  is szerepel, mint 37 
jobbágy, 3 jobbágyözvegy, 7 zsel
lér, 3 úgynevezett letelepedett ci
gány, 6 kóborló és az utóbbiak 
özvegyei hárman.

4) Napjainkban itt tartják Sep
si szék gyűléseit és a bírósági 
ü gyvite lt. Ezért van az, hogy  
ugyanezt a széket ném ely iratok
ban Szentgyörgy széknek (lati
n u l Sancti Georgii sedes) írva  
olvassuk. Tehát könnyű megérte
ni, mit érnek a városi kiváltságok  
ném ely szavai, amelyeknek a ki
bocsátása után a városlakók pa
naszára a tisztviselők figyelm ez
tetést kaptak, hogy Sepsi szék ta
nácstagjai a várost ne tegyék ide
genek menhelyévé.

5) A z időpontok, amikor a ki
váltságosán  en ged élyezett há
rom nagyvásárt tartják, ezek: 1) 
Reminiscere vasárnap utáni pén
tek, de már csütörtökön is sok 
árucikket vásárolnak és eladnak, 
főként barmokat és rengeteg ken
dervásznat. 2) Keresztelő Szent 
János ünnepén. 3) Szent Lukács 
evangélista ünnepén. Ulászló ki
rály, a brassói kereskedők és m es

teremberek megkeresésére, 1510- 
ben kiadott egy  parancsot, hogy  
itt ne tartsanak piacot, de 1515- 
ben Zápolya János Erdély vajdája 
visszaadta a városnak a régi sza
badságát. A z előzőkhöz járult a 
negyedik nagyvásár is, az április 
27-i, amikor fonalat és szőttest 
árulnak. Ezt 1740-ben a felséges 
uralkodónő önként, a legkegyel
m esebben engedélyezte. A  heti
p ia co k a t, a m ely ek et a város  
egykor élvezett, a m eg nem tar
tás fo ly tán  régen  e lveszte tte , 
m ost azonban fe lé lesztésü k re  
gondol és harcol érettük.

6) A  város természetadta elő
nyeihez járul a nem éppen kitűnő 
savanyúvíz, am ely nyári napo
kon a lakosok szomját oltja. A  
Súgás nevű  erdős részen van más 
víz  is, am ely sokkal egészége- 
sebb, de sokkal távolabb is esik a 
mezővárostól.

7) A z 1721-1722-es Conscriptio 
Carolina a m ezővárosról a követ
kező leirást adja: "Ennek a Szent- 
g y ö r g y n e k  a la k o sa i, az  
üyefalviakhoz hasonlóan, a Sepsi 
széknek adózni köteles falusi la
kosokkal keverten élnek, sőt a 
fö ldeket is  együtt birtokolják. 
Három földtáblájuk van, am e
lyek kevés trágyával ellátva, bár
m ily en  gabonából jó term ést 
hoznak. Makktermő erdő, szin
tén a falusiakkal közösben, ele
gendő van ahhoz, hogy m integy  
kétszáz sertést hizlaljon. Egy ne
m es tulajdonosnak (m égpedig  
Daczó urnák —  B. J.) az Olt fo
lyón lévő malma elégséges a vá
rosiak őrléseihez is. Brassótól két 
és fél mérföldre fekszik. U gyan
olyan esetekben és súllyal szen
vedi el a beszállásolást, mint az 
előbb  em líte tt m ező v á ro s. A  
m integy 59 szekér hozam ú ka
szálójuk, am elyet valam i nem e
se k n e k  e lz á lo g o s íto t ta k  275  
m agyar forintért és forintba, kö
zös a falusiakkal. M inden évben  
három nagyvásár jövedelm e jut a 
városiaknak, kb. 15 m agyar fo
rint értékben" (jelenleg többre 
felm egy —  B. J.).

Továbbá, akkoriban a m ező
város telkein a családapák száma 
ez volt: armalista 4, lófő és gyalo
gos 12, városi polgár 18, ezeknek  
az özvegyei 3. Elhagyott telek 18 
3 /4 , lakott telek 21. Igás ökör 31, 
tehén 40, tinó és üsző 6, m én és 
kanca 30, juh és kecske 56, sertés 
76, méhkas 21. Szántóföld: 6 1 3 /4  
köböl; búza- és rozsvetés 1721-re 
175 2 /4  köböl, ebből lett 1724 ka
langya. Árpa- és zabvetés 153 kö
böl, ebből lett 18861 /2  kalangya. 
Borsó, lencse vetés 7 3 /4  köböl, 
ebből termett 55 köböl. Kender 
vetés 13 1/4 köböl, termése 240 
1 /2  kalangya. Széna lett 63 1 /2  
szekér. Pároló edény: 1, a bevétel 
ebből 8 magyar forint. Az évi be
vétel a mesteremberektől, (mert

» » » » »
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vannak földm űves városiak is), 
18 forint. 1721-ben a téli adóból 
befolyt 128 magyar forint és 61 
dénár. Követelési adósság 74 fo
rint; terhelő adósság 660 forint 45 
dénár. M ind a városiaknak, m ind  
a fa lu s ia k n a k  k ö z ö s  k a szá ló  
m integy 60 szekér szénát hoz. 
Szentgyörgy és Ilyefalva m ező
városnak Sepsi szék  falvaiban  
volt három telke, 101 2 /4  köböl 
szántója és egy 165 szekérrel ter
m ő kaszálója.

Ezekből láthatod, hogy a ne
m es m ezőváros m ily kicsiny volt 
a Conscriptio Carolina idejében, 
amikor atyáink siratták a sokezer 
székelyt elragadó pestis kegyet
len emlékét, és azt, hogy manap
ság m ily sok hosszal m egelőzöd  
a régi állapotot m ind a házak szá
mát, m ind akármilyen javak gya
rapodását tekintve.

8a) Az azonosnevű m ezővá
rossa l ö sszek ev ered e tt Szent
g y ö r g y  fa lu b a n  m o st  m i is  
"belekeveredünk". Fekvését és ál
lap otát láttuk (2-3.), előrebocsát- 
va a figyelm eztetést, h ogy  ezt 
senki se Írja rovásunkra, hiszen  
amikor Szentgyörgyről szólunk, 
a falut kell érteni, nem  pedig a 
várost. A  falusiak ugyanis kato
nák voltak, akik az előző évszá
zadokban kiválóan szolgálták a 
hazát fegyvereikkel. A  nem es, 
szentgyörgyi-nek nevezett Dac
zó  családot am ely régi is és hires 
nem ességű, jelenleg egyedül tek. 
sepsiszentgyörgyi Daczó József 
úr, a három széki Á llandó Tábla 
tényleges assessora tartja fenn. 
Atyja Ferenc volt. A  XVII. század  
végéhez közel élt Daczó János 
urat 1663 körül az ottomán por
tához követté, s  Csik, Gyergyó és 
Kászon székely székek főkapitá
nyává nevezték  ki. Olyan nagy- 
rab ecsü lt férfi v o lt, h o g y  ve- 
télytársai bevádolták a fejedelem  
előtt, mintha a Portánál a fejede
lem ségre pályázott volna.

b) N em  pusztult ki az előkelő, 
nem es s ebben a székben igen ré
gi Székely család sem , am elyet 
régi írásm óddal Zekel-nek nevez
nek s am elynek egyik ágáról azt 
olvassuk, hogy szentgyörgyi-nek  
írja magát. Ebből m egnevezésre  
kínálkozik  "Joannes Zekell de  
Zent Geurghi (ma Szentgyörgyöt 
im ák —  B. J.) Auranae prior". Ez 
az Aurana vagy Clavis uram  Ve
lence Dalmáciájában van, közel 
egy szerény helységhez, jelenleg 
vár, csaknem 600 házából álló ter
jedelm es elővárossal. Itt 1345 tá-. 
ján I. Lajos, M agyarország ki
rálya, a nápolyi hadjárat során 
neki nyújtott hathatós támogatá
sért a rhodosi (most máltai) lova
go k  részére  h íres  és n a g y o n  
g a z d a g  te s tü le te t  a la p íto tt ,  
am elynek priorját vagy  parancs
nokát —  becsületessége és a tisz- 
te le tr e m é ltó  o r s z á g g a l v a ló

állandó törődése miatt, a keresz
ténység védelm éért folytatott ki
tartó katonáskodása miatt és a 
báróságért, a m elyet v ise lt  —  
mugnificusnák nevezték el. Ami
kor 1537-ben a törökök elfoglal
ták A uranát, ezek  a lo v a g o k  
lassanként kipusztultak Magyar- 
országon és rendjüket többé nem  
újították m eg. Aurana első prior
jává Lajos Raym undus de Bello- 
m on te-t tette m eg; utána kö
vetkezett J. Baudonus Comuti, 
majd némi idő elteltével, m égpe
dig 1445-ben a m i Székely Jáno
sunk, (másként "Joan Zekell de  
Zent Geurgh"), Dalmácia, Hor- 
vá tország, Szlavónia bánja és Au
rana priorja vagy kormányzója, 
és ugyanazon rangban "Thomas 
Zekell de Kevend" 1559-től 1461- 
ig  (Kecselich 279-280). Mindeb
ből kitűnik, hogy mekkora vitéz 
volt Székely János, aki vérrokon
ságban állott H unyadi Jánossal 
is, Erdély vajdájával és Magyar- 
ország  korm ányzójával. Ezért 
egyes tudósok úgy vélekednek, 
hogy maga a kormányzó is ebből 
a Székely családból vette erede
tét.

A  roppant nagytudom ányú  
és híres Kercselich apátur így  szól 
erről a dologról: "János (Hunyadi 
vagy Korvin) a Székely nem zet
ségből származott, m ivel Turóczi 
is Székely Jánost (Aurana priorját 
—  B. J.) a korm ányzó úr vérroko
nának nevezte. Istvánffy pedig  
ezt jegyezte fel: "Székely János, 
ennek a neve Secula volt, így  hív
ták a románok és a thrákok, m ig  
a magyarok Hunyadnak; jobbke
zét lecsapták egy ütközetben és 
az erdélyi Fehérvárt nyugszik el
temetve. Vannak más, különféle 
vélekedések is János születéséről. 
E g y esek  h a n g o zta tjá k , h o g y  
Zsigm ond császár törvénytelen 
fia, mások szerint I. Lajos felesé
géé, Erzsébeté, akit őexcell. De 
M onads úr paráznasággal vádol, 
hogy emiatt János nem zetségét a 
Scaligerektől vezesse le. A  kor
m án yzó  János apját Dem eter, 
zágrábi püspök, titokban nevelte 
és H edviggel Lengyelországba  
engedte, ahol János, a kormány
zó, törvényes frigyből született... 
Én inkább akarok tudni János 
kormányzónak a haza ügyeiben  
szerzett kiváló érdemeiről, mint 
születéséről, és többre becsülöm  
férfias erényeit, mint származá
sát” stb.

M indezt a nem es Székely csa
lád dicsőségére mondtam el és 
ugyanakkor Szentgyörgy falué
ra.

FEKETE VINCE
ALVADT VÉRREL A  SZÁMBAN
A nyakszirteden levő halk tisztásra 
meleget lehel a lámpa tompa árnya; 
térdhajlatod barnaságát kecsesen rejti el, 
s lenyúl a boka völgy katlanába.

M int egy leszúrt állat gőzölgő vérét, 
szelíden csorgatja szemed a nézést.
Zöldellünk ketten szavakra várva, 
s belecsobbanunk a hallgatás aranytavába.

Kint már rügyet bontamk a lámpaoszlopok, 
a tömbházak az ég sötétjébe felkiáltnak.
Négy városon és hetvenhét kanyargós utcán át 
futok tőled alvadt vérrel a számban.

HAZA ÉS HAZA
M ózes Attilának 

M int nagy párás harangvirág, 
csukódik ránk az éjszaka.
A sötétből minden a fényre rág, 
nem fúrja mélyebbre magát készaka

rva. A vadnövény magját 
széthordja a szél. De akit 
igék havazmk át, mint anya 
magzatát, hordja ki magát.

A sűrű pépből ki, nincs szabad út.
Oda, hol szőke fény nyaldossa a szobát. 
Hova nem hozza szél jaguár szagát.
Ki haza vágy, de mindég csak haza jut.

HÉTVÉGE
"Visszatöbbénem!" Könnyek, sértések.
Meg két üveg tormáscékla. Négyszáz 
kilométerre aznap a vonattal.
Sivár albérlet. Harmincévesen.

Nem hívtalak. Ezt tudtad. Nem hívtál.
Ez várható volt. Azok után. Kétségek 
kizárva. Hat év. Ennyi. Volt. Üres 
hétvége. Kávé, cigaretta. Csoszogás

a fürdőtől a konyháig. Le sörért. Vissza. 
Három m p. Hívjalak? Ne. Hívjálakne!
Vajon mit csinálsz? M it csinálok? ]ó 
volna valakinek a "bőre tónusa ".

Fölöttem papucsosan klappol egy nő.
Verset írok. Zihálását majd éjjel hallani.
Verset írok! A  vékony panelleken áthallatszik. 
M it nem adnék most ázott-szamóca melledért!
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GAAL GYÖRGY

Egy élet a filozófia jegyében: 
Bartók György

„Hideg februári reggelen egy 
magányos sétáló tart a Bükkerdő 
felé. A  hó sűrű, nagy pelyhekben 
kering a levegőben, mint nászra ké
szülő selymes pillangók. Körös-kö
rül néma csend. A hegyen felfelé 
erdőbe visz az út, erdőbe, amely
nek minden fáját régóta ismeri a 
magányos vándor. A hóval borított 
magányos tölgyek, karcsú, elegáns 
nyírfák, a magányos berkenyebo
kor, a csonttá fagyott pompás víze
sés, az ösvényeken ide-oda futó 
búbospacsirták, a hótakaró alól irt
ott merészen kikandikáló örökzöld 
örömmel köszöntik régi barátjukat, 
aki vissza, a város felé fordulva el
merül a téli természet végtelen  
szépségeibe. A  néma csendet sem
mi sem zavarja, s az élet háborítat
lanul fejti ki magát, öltve alakot és 
keresve formát, amelyben pompá
ját kifejtheti. Déltájban megtörik a 
fellegek függönye, a nap már tava
szi erőt sejtetve veti szét arany su
garait, melyekben a fagyott hó
szemek gyémánt csillogása messzi
re áttör a lombtalan fák között. Itt 
megfagyott és téli képbe öltözött a 
csend is, amlyet megszakít, de még 
érezhetőbbé tesz a városból és a 
környező falvakból ide ható haran
gok szava. Először a Szt. Mihály 
tem plom ának harangja búg fel, 
majd a Magyar utcai harang mé
lyen zengő hangja járja át a lelket, 
és mint hatalmas folyam gyűjti ma
gába a monostori kápolna csen
gettyűjének, a györgyfalvi, pap
falvi, kajántói, szamosfalvi haran
gok fürge, hívogató szavát. A hegy
tetőn előttünk áll az élet a maga 
csendjével, a maga zajával, a maga 
szépségeivel, a maga nehézségei
vel: a téli nap csodálatos fenségén 
m egittasult lélekkel köszönti a 
hegytetőn állva az életet magányos 
vándora az életnek s e földnek. 
Mennyit köszönhet ez a vándor, ez 
az életszerelmese a természet élve
zetének és alázatos szemléletének, 
csak most kezdi tudni, amikor Mi
kes szavai szerint élete kenyerének 
egy részét a nagy, magyar Alföldre 
tette le az Úr! Az ott alakított élete
rők vad energiával küzdenek itt is 
a természettel tovább, s a már kiala
kított életformák újra formálódnak 
a természet élvezetén és szemléle
tén. Arról azonban bizonyára ő te
het a leg k ev eseb b et, h ogy  a 
Bükkerdő zúgását, a tovatűnő pa
tak csörgését, a kajántói rét tavaszi 
pompáját, a Lombi hegyen nyíló 
rannunkuluszok arany szőnyegét, 
a magányos berkenye szerénykedő 
bokrát most is eléje varázsolja min
den boldog és várakozással teljes 
tavaszi nap.” Ezeket a Kolozsvárra 
utaló, szinte már vallomásszámba

m enő sorokat 1930-ban közölte 
Bartók György egy filozófiai tanul
mány bevezetőjeként1. Az emberi 
életút alakíthatóságának titkait ku
tatta. Ekkortájt kezdett kikristályo
sodni benne az a filozófiai rendszer, 
amelyet az Ember és élet (1939) című 
kötetében összegzett. Megkülön
bözteti a természet világát és a szel
lem világát, ez utóbbit az emberi 
lélek hozza létre a természet fölé 
emelkedve. A szellem világát az 
eszmék irányítják. így jön létre a 
test-lélek-szellem hármas egység. 
Az összekötő kapocs az ember: tes
tével az élő-élettelen természet ré
sze, de lelke lehetővé teszi, hogy 
felemelkedjék a szellem magasabb 
világába. így lesz az ember "két vi
lág polgára”. A szellemi világ meg
nyilvánulása a vallás, tudomány, 
művészet, bölcselet. Az emberi élet 
tualajdonképpen harc a két világ 
között: rajtunk múlik, hogy a szel
lemi szféra legyőzze a testit.

Neokantiánus szubjektív idea
listának szokták minősíteni Bartók 
bölcseletét, mely Böhm Károly taní
tását folytatja, s találkozik a szel
lemtörténet tanaival. Bartók, bár 
kálvinista teológusként indult, állí
totta, hogy életünket mi magunk 
alakítjuk, formáljuk: életünk egy 
műalkotás.

És Bartók valóban alakította az 
életét. Tanult édesapja legmaga
sabb csúcsra felfutó, de lényegében 
felemás életútjából. Idősebb Bartók 
György is szív szerint filozófus 
volt. Tübingenben doktorált, Ko
lozsvárt szerzett egyetemi magán
tanári képesítést filozófiából, s 
mikor 1876-ban meghívták nagye- 
nyedi másodpapnak, azzal a re
ménnyel foglalta el állását, hogy 
rövidesen az ottani teológia tanára 
lehet. Az egyházpolitika azonban 
közbeszólt két párt küzdött ekko
riban. Szász Domokosék Kolozs
várra akarták költöztetni a re
formátus teológiát, s itt az egyetem
hez kapcsolni. A Kovács Ödön pro
fesszor vezette enyediek viszont 
ragaszkodtak főiskolájukhoz. Ko
vács Ödön emellett egy teológiai 
irányzat, "az enyedi liberalizmus” 
vezető egyénisége is volt. Ez a bib
liai tanításokat összevetve a mo
dem  tudományos eredményekkel, 
mindig az utóbbiakat fogadta el, a 
bibliai szövegnek szimbolikus je
lentést tulajdonított. Id. Bartók 
György — maga is enyedi végzett 
— fenntartás nélkül csatlakozott az 
enyediekhez, sőt rövidesen az itte
niek második vezére lett. Ő szer
k eszte tte  1876-tól 1883-ig az 
Egyházi és Iskolai Szemlét, mely az 
enyedi nézetek szócsövének tekint
hető.

Miután 1885-ben Szász Domo
kos került az erdélyi püspöki szék
be, kemény kézzel hozzáfogott 
tervei megvalósításához. Munkás
ságát olyan visszhangok kísérték, 
mint a Tolnai Lajos Sötét világáé, de 
máig dicsérik nagy alkotásai. Az 
"építő püspök”-nek nevezték. Id. 
Bartók György — aki már évek óta 
helyettes tanárként előadott a pap
neveldében — belátta, hogy belőle 
az új püspök alatt nem lehet pro
fesszor. így 1892-ben Szászvárosra 
ment lelkésznek. A Szász Domo- 
kos-ellenes párt juttatta őt 1898-ban 
a főjegyzői, 1899-ben a püspöki 
székbe. Igaz, Bartók bölcsen kor
mányzott, az 1895-ben Kolozsvárt 
megnyitott, az egyetemmel össze
kapcsolt 'Teológiai Fakultás"-t ma
ga is támogatta. De nagyobb al
kotásokra a kilenc évi főpásztorság 
alatt nem futotta erejéből. Jövendő 
veje, Ravasz László mondotta em
lékbeszédében: egész élete a pro- 
fesszorságra  való k észü lőd és  
jegyében telt el, s az áhított katedrát 
sosem kapta meg2.

Az 1882. augusztus 3-án Nagy- 
enyeden született ifjabb Bartók 
György a Bethlen Kollégium Gya
korló iskolájában 1888-1892 között 
végezte az elemi osztályokat. Ek
kor édesapja átköltözésével ő is 
Szászvárosra került, s a református 
Kun K ollégium ban tanult, tett 
érettségit (1900). Itt már kitűnt tar
talmas dolgozataival, önképzőköri 
tevékenységével. Az éppen püspö
ki székbe emelkedett édesapja pá
lyáját választotta.

A hatodik tanévét kezdő ko
lozsvári református Teológiai Fa
kultás hallgatója lesz 1900 őszén. S 
ezzel egyszerre beiratkozik a Fe
renc József Tudományegyetem Böl
csészeti karára is. Az egyház kez
dem ényezésére a m inisztérium  
ugyanis engedélyezte, hogy a teo
lógusok heti tíz órát felvéve az e- 
gyetem rendes hallgatóinak szá
mítsanak. Sőt. I-n. éven néhány tár
gyat (bölcselet, pedagógia) ott 
kellett hallgatniuk. Utóbb ezekből 
doktorálhattak, tanári diplomát is 
szerezhettek a teológiai mellé.

A kolozsvári "fakultás" ekkori
ban a legrangosabb és legmoder
nebb szellemű magyar református 
teológiának számított. Főleg tudo
mányos színvonalával tűnt ki. Itt 
Bartók barátjával és évfolyamtársá
val, Ravasz Lászlóval együtt min
den téren a legjobb diáknak szá
mított. Már I. éven jutalmazzák 
prédikációfordítását és szabad elő
adását. ü l—IV. éven pedig a bibliai 
tudományok köréből kiírt pályaté
telt oldja meg sikerrel. Átszervezik 
a diákönképzést is. Ugyanakkor az

egész egyetemi ifjúság diákvezérei 
ők ketten. Az Egyetemi Kör önkép
zőkörének az elnöke Bartók. Állan
dó m unkatársa 1901 őszétő l a 
Kolozsvári Egyetemi Lapoknak. 
Az ifjúság gondolkodásának meg
újítását szorga lm azza . A lap  
1902/1903-as évfolyamának első 
félévét Ravasz, a másodikat Bartók 
szerkeszti. Mint a Ravasz László 60. 
születésnapjára összeállított em
lékkönyvben megírja Bartók: őket 
is ugyanazok az eszmények fűtöt
ték, amelyekért Adynak is kellett 
szenvednie.

Egyetemi hallgatóként került 
Bartók a kor két legnagyobb hatású 
professzora vonzáskörébe. Ezek a 
filozófus Böhm Károly és a pedagó
gus Schneller István voltak. Böhm 
leglelkesebb tanítványainak éppen 
a teológusok számítottak, szubjek
tív idealizmusa sok szempontból 
egyeztethető volt az akkori teoló
giai felfogással. Bartók II. és III. 
éven is dicséretesen dolgozza ki a 
filozófiai pályatételt Schopenhauer 
erkölcstanáról, illetve John Locke 
ismeretelméletéről. Teológiai ta
nulmányait 1904-ben, az egyetemi
eket 1905-ben fejezi be. Miután 
megszerzi a lelkészi oklevelet, előt
te is megnyílik a — hagyományos
nak tekinthető — külföldi tanul
mányút lehetősége.

Áz 1905-1606-os tanévet Né
metországban tölti. Tanulmánya
iról, tapasztalatairól az Erdélyi Pro
testáns Lap hasábjain, majd kötet
ben is közzétett öt németországi 
levelében számol be3. Az első sze
meszterben lipcsei professzorokat 
hallgat, többek között Wilhelm  
Wundt filozófiatörténeti és Johann 
Volkelt ismeretelméleti előadásait. 
A következő félévben Berlin és He
idelberg diákja. Főleg az utóbbi he
lyen , a ném et újkantiánusok  
fellegvárában volt rá nagy hatással 
Wilhelm W indelband, Heinrich 
Rickert és Ernst Troeltsch. Tapasz
talatai alapján megállapítja Bartók, 
hogy az erdélyi "merőben elméleti” 
oktatással szemben nagyobb súlyt 
kellene fektetni a gyakorlati lel
készképzésre. A teológia tanul
m ányozásának alapja a vallás- 
történet és a vallásfilozófia kell 
hogy legyen.

Hazatérve Bartók egy évig a ko
lozsvári Református Kollégium  
óraadó tanára. Közben 1906-ban le
doktorál, 1907-ben megszerzi ma
gyar-német szakos tanári oklevelét. 
Ez az év pecsételi meg első dönté
sét. Nem a lelkészi, hanem a tanári
tudósi pályát választja.

Első dolgozatai pályaműveiből 
nőttek ki: Jakab leveléről a Theolo- 
giai Szaklapban, Schopenhauer er
kölcs tanárál a Protestáns Szem
lében közölte első terjedelmesebb 
tanulmányait 1905-ben. Az elkö
vet- kező évekre is jellemző ez a 
kettősség. Egyrészt a Biblia és a va
lóság tényeinek összevetése az ak
kori ásatások fényében, az őske
reszténység világa foglalkoztatja, 
másrészt a filozófia. Disszertációja 
Az akaratszabadság problémája cím-
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mel 1906-ban önállóan is megjele
nik. Ez Böhm értéktani kutatásait 
viszi tovább. Ő volt az első, aki a 
teológia végzettjei közül doktorált 
az egyetemen.

1907 őszétől Bartók a nagyenye- 
di Bethlen Kollégium helyettes, 
1908 őszétől rendes magyar-német 
szakos tanára. Kálvin pedagóiai né
zeteit összegezi székfoglaló beszé
d éb en . Itt kezd  el az erdélyi 
filozófiatörténet iránt érdeklődni. 
Ezt tükrözik Mihályi Károly és Kö
teles Sámuel enyedi professzorok 
bölcseletéről az Athenaeumban kö
zölt dolgozatai. Az Athenaeum kü
lönben a kor legrangosabb, az a- 
kadémia kiadásában megjelenő, fi
lozófiai folyóirata. 1908-tól itt rend
szeresen  k özö lt ism ertetései, 
dolgozatai már bizonyos elisme
rést jelentettek.

Az egyházkerületi közgyűlés 
bölcsészdoktori oklevele és irodal
mi munkássága alapján ifj. Bartók 
Györgyöt 1907 őszén a kolozsvári 
teológia magántanárává minősítet
te a filozófiai tudo
mányok szakcsoport
ból. így ő lett az új tan
intézet első tényleges 
magántanára. Enyed- 
ről in gázva  rend
szeresen megtartotta 
szombati elődásait. Az
1907 decemberében el
hunyt édesapja helyé
re Kenessey Béla te
ológiai igazgatót vá
lasztják püspökké. A  
megüresedett katedrá
ra 1908 áprilisában pá
lyázatot írnak ki. A  két 
jelentkező közül az
1908 őszi közgyűlés 
Bartók Györgyöt mi
nősíti és választja meg.
Ez az év  a család- 
alapítás esztendeje is a 
fiatal tanár életében.
1908 júliusában Ra
vasz László veszi nőül 
a 22 éves Bartók Mar- 
gitot, az egyik tanú 
Bartók György, októ- • 
bér 17-én Bartók György lép frigyre 
a 24 éves Ákontz Ilonával, Ákontz 
Sándor kolozsvári kézim unka
nagykereskedő lányával. Itt az 
egyik tanú Ravasz László. A házas
ság rövid életű. A feleség 1914 au
gusztusában, a világháború ki
törésének napjaiban hal meg egy 
árvát hagyva maga után.

1909. szeptember 12-én a tanév
nyitó ünnepély keretében foglalja 
el Bartók György teológiai tanszé
két. Ő az alapítás óta beiktatott má
sod ik  tanár Ravaszt követően. 
Minden kolozsvári felsőoktatási in
tézm ény képviselteti magát. Ke
nessey püspök és Nagy Károly új 
teo ló g ia i igazgató  is b eszéd et  
mond. Bartók székfoglalója egy rit
ka alapossággal kidolgozott tudo
m ányos program nyilatkozat: A 
vallástudomány tárgya és módszere. 
Az ekkor még csak II. éves Makkai 
Sándor 1925-ben az erdélyi refor
mátus egyházi irodalomról írva4 e

mű alapján jelöli ki helyét. A ko
lozsvári "fakultás"-on ekkoriban 
két irányzat mérkőzött. A  nagye- 
nyedi liberalizmus mellé felsorako
zott a két budapesti végzettségű 
professzor Kenessey és Kecske- 
méthy István képviselte pietizmus. 
A pietisták a tudományossággal 
szemben az egyéni hit élményére 
fektetik a hangsúlyt. A két irányza
tot majd Ravasz László egyesíti. 
Bartók az apja által is képviselt libe
ralizmus legszélsőségesebb válto
zatát terem ti m eg. Itt már a 
tudományosság az egyedüli szem
pont, rendszerében a vallásos él
mény szerepe teljesen mellékessé 
válik. Ennek veszélyére Nagy Ká
roly igazgató beiktató beszédében 
is utal.

Mint teológiai tanár, Bartók az 
újszövetségi tudományokat adta 
elő. Részt vett a teológia minden 
tevékenységében. 1909 novembe
rében — a szabályzatnak megfele
lően — pappá szentelik, bár nincs 
nyoma annak, hogy rendszeresen

prédikált volna. Két kurzust jelen
tetett meg: Az újszövetségi görögség 
nyelvtana (1909), Az Újszövetség ira
tainak teológiai gondolatai (1911). 
Mindkettő német forrásmunkára 
alapoz. Tárgya összefoglalását 
nyújtja a teológia gondozásában a 
nagyközönség számára 1917-ben 
kiadott A mi vallásunk című kötet
ben.

Kolozsvárt Bartók újra Böhm 
vonzáskörébe került. Magántanári 
habilitációra jelentkezett nála. Érte
kezése, Az erkölcsi érték philosophiája 
1911-ben jelent meg, 1912 február
jában lett "a morális philosophia és 
a morális philologia történetének 
magántanára". Közben 1911 tava
szán Böhm váratlanul elhunyt. Bar
tók ekkor már a leghűségesebb  
tanítványnak számított, úgyhogy 
két nekrológot is kértek tőle meste
réről5. Majd 1913 tavaszán ő volt a 
lelke a Böhm Károly Társaság meg
alapításának. Ügyvezetőjéül is vá

lasztották. A titkári funkciót Mak
kai Sándor vállalta. Egyrészt a ma
gyar filozófiai irodalom művelését 
akarták támogatni, másrészt Böhm 
emlékét ápolni, hagyatékát közre- 
bocsájtani. Később egy folyóiratot 
is megjelentettek volna. A  társaság 
működésének nem sok nyoma ma
radt. A Philosophiai Értekezések 
sorozat egyetlen számaként Bar
tóknak Böhmről írt 17 lapos dolgo
zata jelent meg. S közzétették Böhm 
Összegyűjtött műveinek öt tanul
m ányt tartalm azó első  kötetét 
(1913). Egyetlen, októberi felolvasó 
ülésükön Tankó Béla tartott előa
dást. Bartók az 1913-ban megjelent 
háromkötetes Böhm Károly-emlék- 
könyvben a mester értéktanáról kö
zölt dolgozatot, 1918-ban németül 
ismertette filozófiáját5. 1928-ban 
pedig Böhm-monográfiát jelente
tett meg. Ő rendezte sajtó alá Böhm 
hátrahagyott műveit, az Ember és 
Világa IV., V. és VI. kötetét. Bartók 
az, aki maga köré gyűjti a Böhm-ta- 
nítványokat, s az ő munkássága

nyomán születik meg a magyar fi
lozófiatörténetben erdélyi iskola 
néven ismert csoportosulás.

Bartók 1912-től rendszeresen 
megtartja heti 3-4 óráját az egyete
men. Az erkölcsfilozófia történetét 
ismerteti kurzusain, s egy-egy alap
vető bölcseleti munkát olvastat és 
magyaráz szemináriumain. A  tan
széket ugyan 1913-tól Pauler Ákos
sal töltik be, de ő már 1916-ban Bu
dapestre távozik. Ekkorra a 34 éves 
magántanár szakmai elismertsége 
olyan mértékű, hogy megpályáz
hatja, s meg is kapja Böhm egykori 
tanszékét. 1917 őszén vesz búcsút a 
kolozsvári telógiától. Az egyetem 
elvételéig már csak két tanév van 
hátra. Ezután a filozófia minden 
ágából tart előadásokat heti öt órá
ban, két órája szem inárium  — 
rendszerint tanárképző gyakorlat.

Kutatómunkája ekkoriban kife
jezetten az etikára irányul. Kidol
gozza az akadémia által Kant eti

A Kolozsvári Protestáns Teológia. (Bíró Ádám fotója)

kájának bemutatására kiírt pályaté
telt. Ennek alapján neki ítélik az 
1918-as Gorove-díjat. A nagy mű 
csak 1930-ban látott nyomdafesté
ket Kant etikája és a német idealizmus 
erkölcsbölcselete címmel az Akadé
mia filozófiai könyvtára sorozat 4. 
köteteként 330 lapon.

Az I. világháború végén, 1918 
karácsony estéjén Kolozsvárra be
vonultak a román királyi csapatok. 
Rövidesen a románság igényt for
mált az egyetemre. Elvételének, el- 
románosításának azt a formáját 
eszelték ki, hogy 1919 májusában 
felszólították a tanári kart: tegyen 
hűségesküt a román királynak és 
vállalja a két év m úlva román 
nyelvre való áttérést. Ezt a tanári 
kar egyöntetűen megtagadta, mire 
május 12-én a hadsereg körbezárta 
az egyetem épületét, és a magyar 
tanári kart távozásra kény
szerítették. Hiábavalónak bizo
nyult az érvelés, hogy a békekötés 
előtti hűségeskü követelése a nem
zetközi joggyakorlat szerint tör
vénytelen . A z egykori magyar 
épületekben és felszereléssel újon
nan kinevezett román tanári karral
1919 november 3-án megnyílt a ko
lozsvári román egyetem.

Az állás nélkül maradt tanárok 
és diákok jó része vándorbotot vett 
kezébe. Budapestre menekült, ott
1920 elején folytatni próbálta a ko
lozsvári egyetem munkáját. Azok, 
akik Kolozsvárt maradtak, még re
ménykedtek a békekötés kedvező 
kimenetelében. Ennek megtörténte 
után egy felekezetközi egyetem fel
állítására tettek kísérletet, végül lét
rehoztak egy Református Tanár
képző Intézetet, mely egyetlen tan
évet (1920-1921) működött a refor
mátus Teológiai Fakultás mellett7. 
A román hatóságok azonban nem 
tűrték meg, erőszakkal bezáratták. 
Közben Budapesten döntés szüle
tett a kolozsvári egyetem Szegedre 
telepítéséről, s valamennyi még Er
délyben levő professzort felszólí
tották tan szék e e lfog la lására . 
Bartók most újra választás elé ke
rült. K öthetett volna kom pro
misszumot: még üres újszövetségi 
tanszékére b iztosan  öröm m el 
visszafogadták volna. S miután Ra
vasz is ekkoriban távozott, pár év 
múlva alighanem a püspöki székbe 
kerül. Ő azonban a filozófia mellett 
döntött. 1921 nyarának végén tele
pedett át Szegedre.

Tizenkilenc évig volt Bartók a 
szegedi egyetem filozófia profesz- 
szora. Két-hároméves ciklusokban 
előadta a filozófiatörténetet, emel
lett bevezető kurzusokat, lélektani, 
logikai és etikai kollégiumokat tar
tott. Legérdekesebbek azok a szak
kurzusai, am elyek p illanatnyi 
kutatási témáját tárják a hallgatók 
elé. A Bölcsészeti kar 1926-1927-re 
dékánjává majd prodékánjává vá
lasztotta, a Középiskolai Tanárkép
ző  Intézet elnökévé nevezték ki. 
Számos bizottság és tanács munká
lataiban kellett részt vennie. Német 
és francia filozófiai-lélektani társa- 

» » >  folytatás a 22. oldalon
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folytatás a 21. oldalról

ságok iktatták tagjaik sorába.
Szeged biztosította azt a nyu

godt légkört Bartóknak, ami lehe
tővé tette az összegezéseket. Eddig 
csak készült a pályára, Szeged után 
alig írt. Úgyhogy itt született a bar
tóki életmű. A 20-as évek elején a 
centenárium hatására Petőfi került 
érdeklődése középpontjába. Ennek 
terméke több cikk mellett a Petőfi 
lelke (1922) című kötet. A költő líri- 
kusi lelki alkatát elem zi versei 
alapján. Kant születésének kétszá- 
zados évfordulójára elkészíti az el
ső  m agyar nyelvű Kant-mono
gráfiát, mely végül Kolozsvárt jele
nik meg 1925-ben. Hegel halálának 
centenáriumára (1931) is több dol
gozatot ír.

Az alkalmi munkák mellett
1924-ben először jelenteti meg A 
philosophic: lényege című alapművét, 
lényegében kurzusát, mely filozó
fiáját körvonalazza8. Két év múlva 
etikatörténetének első kötete jele
nik meg: Az erkölcsi értékeszme törté
nete a görög filozófiában (1926). Főleg 
ennek köszönhetően a Magyar Tu
dományos Akadémia levelező tag
jává választják 1927-ben. Ettől 
fogva legfontosabb dolgozatait itt 
mutatja be, s e tudományos fórum 
kiadásában jelennek meg. Székfog
laló értekezése: A "rendszer" filozó
fiai vizsgálata (1928). Sorra kö
vetkeznek: A z "eszme "filozófiai vizs
gálata (1929), A "szellem" filozófiai 
vizsgálata (1934), A metafizika célja és 
útjai (1935), A lét bölcseleti problémája 
(1936). Ezek filo zó fia i rend
szerének építőkövei, az összegezés 
egy bölcseleti antropológiát ered
ményez, mely 1939-re készül el: 
Ember és élet. Közben 1935-ben 
megjelenik A z erkölcsi értékeszme 
története második kötete, mely az 
újkorig halad. Ugyanebben az év
ben a református egyház kiadja 
ötödfélszázlapos filozófiatörténe
tét.

Amire Kolozsváron a Böhm 
Társaság keretében nem tudott sort 
keríteni, azt Szegeden valósítja 
meg: 1936-ban folyóiratot indít 
Szellem és élet címmel. E körül cso
portosítja a böhmi filozófia folyta
tóit és a szellemtörténeti kutatókat. 
Az Erdélyben élők is rendszeres 
munkatársai lesznek. A kor legran
gosabb bölcseleti folyóirataként 
tartják számon. 1941-től Kolozs
várt folytatta szerkesztését. Évfo
lyamonként négy, száz lap körüli 
füzetet szándékozott kiadni. Egy- 
egy évfolyám néha két naptári évre 
is kiterjedt, úgyhogy 1944-ben a 
VII. évfolyam 1-3. számával sza
kadt meg a sorozat. A folyóirat ol
dalain Bartók több tanulmánya, 
ismertetése jelent meg. Közülük 
egynek, az 1940 júniusi számban 
közölt Faj. Nép. Nemzet-nek külö
nös visszhangja támadt. A szerző 
csak a három — akkoriban sokat 
emlegetett — fogalom tisztázását 
tűzi ki céljául. De megállapítása, 
hogy a "tiszta faj csak gondolkozási 
kategória, mely pusztán a filozófu

sok, vagy talán jobban mondva: a 
faj-politikusok gondolkodásában 
él", s az egész dolgozat kicsengése 
szembefordulás a hivatalos politi
kával.

Az 1939-1940-es tanév végén a 
rotáció és anciennitás elvének meg
felelően Bartókot választják rektor
nak. Akkor még nem sejtheti, hogy 
ezzel történelmi feladat hárul rá. 
Az 1940. augusztus 30-i bécsi dön
tés eremdényeként Kolozsvár újra 
Magyarországé lett, s az egyetem 
Szegedről hazatérhetett alapítási 
városába. A kivonuló románoktól 
üresen hagyott egyetemépületek 
átvétele, berendezése, az október 
24-i országos visszhangú tanévnyi
tó megszervezése mind Bartókra 
hárult. Ezért a munkásságáért u- 
tóbb a Magyar Érdemrend közép- 
keresztjével tüntetik ki. Ekkoriban 
nevét már Málnási Bartók György
ként használja. Még le sem köszön 
a rektorságról, 1941-1942-re a Böl
csészeti kar dékánjául választják. 
Úgyhogy csak 1943-tól kezd me
gint írogatni: az Erdélyi Helikon
ban jelenik meg négy nagyobb 
tanulmánya. Az egyik Bánffy Mik
lós természetlátását vizsgálja, s az 
író-politikus 70. születésnapjára ki
adott emlékszám részére születik. 
A többiek a lét és a jövő kérdésével 
foglalkoznak. A  válsághangulat 
csendül ki belőlük, néha már-már 
prédikációs fordulatokat használ. 
A "hűséges és elszánt istenfiúiság"- 
ban látja a "szebb jövő zálogá”- t .

A világháború végén lakását, 
könyvtárát elhagyva Bartók is a 
menekülőkkel távozik. Budapes
ten a teológiai akadémián tanít pár 
évig. A Tudományos Akadémia 
1945-ben rendes tagjául választja. 
1949-ben azonban megfosztják tag
ságától, nyugdíjba kényszerítik, s 
úgy tűnik, további évei letargiá
ban, visszavonultságban telnek. 
Mint idealista filozófust a tudo
m ányos élet teljesen m ellőzte. 
1970. november 26-i halálára is 
csak a kolozsvári Korunk (1971/5) 
figyelt fel. Tamás Gáspár Miklós 
megállapítja: "Korában a legmaga
sabb színvonalon, a legelsőrendű 
tájékozódással vizsgálta azokat a 
kérdéseket, amelyeket a bölcselet 
élete a felszínen tartott."

Jegyzetek
1Budapesti Szemle 217. köt. 261-

274.
2Dr. Bartók György mint teológus. 

In: Málnási dr. Bartók György püspök 
emlékezete. Kolozsvárt, 1909. 46-93.

3Németországi levelek. Kolozsvár, 
1906.

4Az erdélyi református egyházi iroda
lom 1850-tól napjainkig. Quj-Kolozs- 
vár 1925.40-43. _

^ d é ly i Lapok 1911.311-319.; At
henaeum 1911. II. 1-8.

6Zeitschrift für Philosophie und 
Philosophische Kritik Bd. 165. 134- 
173.n

Ennek történetét a Helikon 
1990/26. számában közöltük.

TJjabb kiadásai: 1934 (Szeged), 
1944 (Kolozsvár), 1947 (Budapest), 

trdélyi Helikon 1944.13-20.

REINO ERIKSSON VERSEI
r é g iö r e g  szavak
Az öregasszony 
vérszínű szemei, 
az öregember 
reszkető kezei, 
a régiöreg szavak: 
holnap, holnap.

HALÁSZOK
Ketten ülnek a csónakban. 
Egyik azt kérdi: 
Hogy-hogy nem halászol? 
Ő a halászatra gondol.
A másik a vizet nézi,
A víz tükrére gondol.

PROCESSZIÓ 
Elöl viszik a képeket.
Utol nem érjük őket.
Sivatag szélén gulipán 
figyeli a tengert.
Ászéi megkopasztja. 
Sötétedik.

ÁRNYAK ÉS ÖSVÉNYEK
A hold a nyírfaágak között. 
A nóillatú udvaron 
árnyak és ösvények 

kereszteződnek 
láthatatlan és látható 

változatokban.

IDILL
Ebben az udvarban kihaltak az ördögök, 
A lány megfojtotta a döglődő tyúkot,
A kutya nem ugatja az idegent,
Az istálló tetején nyárfa nő.

A PILLANTÁS 
Vérvörös füzikék szegélyezik 
mérföldnyi munkaszürke utamat, 
észre se veszem, 
de pillantásom megtorpan 
az első sárgálló nyírfalevelen.

VANNAK ÁLLATOK 
Vannak olyan állatok, 
akik vízililiomlevelet esznek.
Vannak olyan állatok, 
akik eszik az olyan állatokat, 
akik vízililiomlevelet esznek.
Vannak olyan állatok, 
akik olyan állatokat esznek, 
aki eszik az olyan állatokat, 
akik vízililiomlevelet esznek.
Vannak olyan állatok, 
akik eszik az olyan állatokat, 
akik olyan állatokat esznek, 
akik eszik az olyan állatokat, 
akik vízililiomlevelet esznek.

KÖRÖK A VÍZEN
Hangtalan szárny simogatja a levegőt,
begörbülnek a horgas karmok.
Egy lehulló toll 
köröket rajzol 
a vízre.

LÉTPILLANAT 
És újból itt,
amikor az első vándormadarak 
az ég kékjére rajzolják magukat, 
amikor a nap fűtötte lég 
vibrál a megsemmisülő jég 
fölött.
Tökéletlenül érezvén át 
e létpillanatnak 
legnagyobb fontosságát 
és tökéletes közönyét.

'SIGMOND JÚLIA fordításai

REINO ERIKSSON, társadalomtudományok 
magisztere, rektor, kétnyelvű — finn és eszperantó 
— kötetének címe A KOTESTAMENTUM (1981).
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‘KÓ'D'EX—
A z 1991-es népszám lálás alkalmával Szlovákiában 5629- 

en vallották magukat ném et nem zetiségűnek. Ném et erede
tű polgártársaink száma —  becslés szerint —  15-18 ezerre 
tehető. A  rendszerváltást követően alakult Szlovákiai Kár
pátném etek Egyesületének 36 helyi szervezetében közel 
négyezer tagot tartanak nyilván.

—  Öt eszten d ővel a rendszerváltás után felem elte-e  
már a fejét egy m egbélyegzett, leírt közösség  — a szlová
k ia i ném etség? M ilyen  ennek  a k özösségn ek  a közérzete?

—  Ha konkrétan akarok a kérdésre válaszolni, azt m ond
hatom, hogy pozitív irányban változott a közérzetünk. Jobb, 
mint öt évvel ezelőtt volt.

—  M ennyire hatott az itteni ném etségre a kollektív  
b űn össég  m ellett az a skizofrén állapot, am ely a ném etor
szági ném etséget id eo lóg ia i okokból "jó" ném etekre (volt 
N D K ) és "rossz" ném etekre (NSZK) osztotta?

—  N em  hiszem , hogy ez döntő lett volna, m i nem úgy  
néztünk rájuk. Általánosabb volt itt a lélekrombolás.

—  M i egyesü letük  álláspontja a ném eteket és m agya
rokat egyaránt sújtó b en esi dekrétumokról?

—  Tevékenységünk kezdete óta egyértelmű: eltörölni, s 
azt követően erkölcsi és anyagi jóvátétel.

—  Valamikor a K árpát-m edencében é lő  ném etségnek  
n ívós, virágzó iskolá i voltak, a m ásodik világháború után 
nem csak m egszüntették  őket, de m ég az em lékezetből is  
igyek eztek  kiirtani. M ilyen  a je len leg i helyzet? M i a prog
ram lényege?

—  Tehát távlati célunk az, hogy az iskoláinkban 50 %-ra 
ném et legyen az oktatás nyelve. Minálunk ugyanis az a 
helyzet, hogy ném et szárm azású gyerekek többsége nem  
tud ném etül. Két generáció kiesett, mert anyanyelvét bele
fojtották. Félt a szülő, félt a gyermek. Jelenleg sok olyan  
ném et eredetű család van, ahol gyengén vagy egyáltalán 
nem beszélik a ném et nyelvet.

A z idén tehát már van négy m ásodik osztályunk és öt 
első; az ötödik Pozsonyban. Egyre gyakoribb telefonhívás: 
itt is, ott is szeretnének ném et osztályt nyitni. M i egyelőre 
csak kihelyezett osztályokra gondolunk, önálló iskolákra 
nem.

—  Júniusi testületi ülésünkön fogadtunk el egy döntést, 
hogy az itteni ném et iskolák számára a pedagógusképzést 
csak a nyitrai N em zetiségi Kultúrák Karán tudjuk elképzel
ni. Van tervezet, van szenátusi határozat, m égsem  történt 
sem m i sem.

Kértük a ném et nagykövetség és a Goethe Intézet segít
ségét is. Habár rövid  távon sikerült m egoldást találni, 
hosszabb távon csak az itthoni pedagógusképzésre alapoz
hatunk. a ném etországi tanárképzés számunkra nem  m eg
oldás. Két szem pontból sem. Á z első az anyagi része; a 
másik: hányán jönnének vissza? M eg aztán, a m i osztálya
inkba nemcsak ném et gyerekek járnak. Sok szülő, felismer
ve  a ném et nyelv fontosságát Közép-Európában, ezekbe az 
osztályokba íratja gyermekét.

—  A zt már az elején  em lítettem , h ogy  nyelvünket is  
szépen  b eszé li. Elárulná: h o l tanult m eg ilyen  választéko
sán magyarul?

—  Kassa az otthonom, családom egy  tipikus monarchi
abeli család. Édesanyám német, édesapám  magyar. A  csa
ládnak vannak ágai Erdélyből a Szepességig. Toleráns 
családban nevelkedtem , ahol három nyelv m egfért egym ás 
mellett: a ném et, a m agyar és a szlovák. M ivel nemcsak 
egym ás mellett élünk, hanem  egym ással is, számomra el
képzelhetetlen, hogy ne tudjak szlovákul, magyarul, de m ég  
angolul is. Beszéd közben kérdezte, hogy m ilyen nyelven  
álmodom?... Én néha m ég angolul is.

R övidített b eszélgetés Gertrud Gréserrel, a Szlovákiai 
Kérpátném et Egyesület elnökével. (K eleti N apló, Kassa, 
1994. novem ber) ’

—  IO^pTX

PARAM UZIKOLÓGIA11. 

E n erg ia-p erfú zió
A  m űvészetben sokkal általá- 

n osab b  az en erg ia -p er fú z ió , 
mintsem gondolnánk.

A  közelmúltban egyik V. éves 
rendezőszakos hallgatóm  vizs
g a o p erá já n a k  e lő k é s z íté s é n  
munkálkodva döbbentem rá új
ra, h o g y  m ilyen  sokszor van  
szükség az energia-perfúzióra. 
Újra és újra im pulzust kellett ad
ni a betanulás konkrét fizikai és 
jóval elvontabb lelki folyamatai
nak. Visszatekintve úgy  tűnik: 
en erg ia -d u zza sz tó k o n  halad
tunk át, újabb energiaforrásokat 
kapcsolva be a rendszerbe. És 
mikor már minden készen volt, 
egyszerre  m eg in gott az ép ít
mény. A z ötletek, amelyekkel új
ra és újra tovább lendítettük a 
folyamatot, egyszerre mintha ki
merültek volna. Beállt a tanács
talanság, ö tlettelen ség  o ly  jól 
ismert légüres tere. És akkor jött 
a m egm entés: eg y  sakktáblát 
im itá ló  sző n y eg  képében . Ez 
ugyanis az utolsó pillanatban ké
szült el, és egyáltalán nem is szá
m ítottunk arra, hogy végü l is  
m eglesz. A  szőn yeg  hatalm as 
mágnesként vonzotta m agához 
az előadókat, úgyannyira, hogy  
majdnem teljesen csak ezen az 
aránylag kis színpadtéren kezd
tek el összezsúfolódni. Állandó
an figyelm eztetni kellett őket, 
hogy lépjenek ki ebből a m ági
kus négyszögből. És m ég e fi
gyelm eztetéseknek  sem  en ge
delm eskedtek. Hatalmas ener
gia-forrást jelentett ez a látszólag 
jelentéktelen tárgy. Kiteljesedett 
az előadás. Rejtett lelki és szel
lemi energiákat szabadított fel az 
előadókban. Szinte kitapintható- 
an jelen volt, sőt betolakodott az 
egyébként részleteiben is m íve
sen kimunkált előadásba.

Egy zenem ű előadása köz
ben is érezhető az energia-átöm- 
le s z t é s  k i-b e  k a p cso lá sá n a k  
szabálytalan lüktetése. Ez alól 
m ég a legnagyobb m ű vészek  
sem kivételek. A zonos energia
szinten nagyon nehéz, sőt lehe- 
tetlén végigvinni egy előadást.

És úgyszintén lehetetlen azonos 
energiabefogadással végighall
gatni egy  m űvet. A kétféle, sza
bálytalan energia-erővonal hol 
találkozik egym ással, hol külön
válik egymástól. A  találkozások 
rendkívül felfénylő pillanatai
ban jön létre a műalkotás közve- 
t íté sé n e k -b e fo g a d á sá n a k  fe
le jth etetlen  é lm én y e . Ezek a 
nagy katarktikus m űvészi pilla
natok. E két energia-erővonal 
sokféle találkozásából jöhet létre 
az a jelenség is, hogy ugyanattól 
az előadótól (előadóktól) két
szer, sőt többször egym ás után is 
képesek vagyunk meghallgatni 
ugyanannak a m űnek vagy m ű
részletnek az előadását. Például 
üyen eset a ráadás során felhang
zó  ism étlése egy egész műnek  
vagy  részletnek (tételnek). És 
odahaza is nem csak képesek va
gyunk egy kedvelt zenét több
ször egym ás után m eghallgatni, 
de néha valósággal igényeljük is 
ezt. Ennek azonban előfeltétele, 
hogy az előadás és m i m agunk is, 
hallgatás közben energia-átöm- 
lesztéssel tartsuk életben a folya
matot.

Ilyesm ihez nyújt segítséget a 
m űvet m egelőző (vagy nagyrit
kán követő) ism ertetés, am ely  
csak akkor igazán funkcionális, 
ha valam üyen  m ódon  valóban 
bekapcsol a hallgatóban valami
lyen lelki vagy szellem i erőfor
rást. P é ld á u l m e g m o z g a tja  
fantáziáját, szellem i erőkifejtésre 
serkenti, vagy egyszerűen "elva
rázsolja".

Felvetődik a kérdés: hány
szor vagyunk képesek egym ás 
után ugyanazt a m űvet ugyan
abban az előadásban m eghall
gatni. M indig is izgatott az a 
kérdés, hogy mitől függ ez?!

Kétségtelenül a szellem i, fizi
kai e lfá ra d á su n k  (v a g y  már 
m eglévő fáradtságunk) nyom ó
sán esik a latba a mit és mennyi
szer v iszo n y la tá b a n  — k ü lö 
nösen ha bonyolult zenem űről 
van szó. Komoly érv az, hogy  
mennyire kedveljük azt a művet, 
és az is, hogy m üyen céllal hall
gatjuk. De a legfőbb tényező —  
m inden valószínűség szerint —  
az, hogy m eddig vagyunk képe
sek energiát rávinni a zene m eg
hallgatására. M ennyi ideig va
gyunk abban a helyzetben, hogy  
energiát ömlesszünk a hangok ára
dásába? Van, aki talán már az 
első meghallgatáskor édesdeden  
elszunnyad, van, aki négyszer-őt- 
ször is képes újra végigm enni a 
darab h an gzó  folyam m edrén. 
A zt hiszem , valahol itt kezdődik  
a ZENEÉRTÉS.

TERÉNYI EDE

23



HELIKON

HOL-
A  Bethlen Alapítvány 1994. évi díjazottjai: 

Bethlen Gábor-díjban részesült Gazda József 
néprajzkutató, Kató Béla református lelkész, 
Koncsol László költő-irodalomtörténész és 
Sulyok Vince költő-műfordító. Tamási Áron-dí
jat kapott Marosi Ildikó irodalomtörténész, 
Márton Áron-emlékérmet kapott Jeleníts Ist
ván piarista tartományfőnök; a szlovákiai Ki- 
rálynelm ec polgárai; a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesülete, valamint az amerikai Ma
gyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Köre 
és a közelmúltban elhunyt dr. LevendelLászló 
főorvos.

M egjelent a Látó 1994-es decemberi szá
ma, amelyben verset olvashatunk Faludy 
Györgytől, Thinsz Gézától, Tűz Tamástól, 
Lászlorfy Csabától, Jatzkó Bélától és Horváth 
Elemértől. Cikket, ismertetést, tanulmányt kö
zöl Kuszálik Péter (Az Irodalmi Újságról — több 
tételben), Sárközi Mátyás (Emlékezés az Irodalmi 
Újságra), Ferdinandy György (Az Irodalmi Új
ság hőskorából) és Kántor Lajos (Megkésett olva
sói levél). Láng Zsolt kérdéseire Méray Tibor 
válaszol. Az Erdély, Erdély cím alatt Ion Rafiu 
és Illyés Elemér levélváltása (Nehéz dialógus); 
Tamas Gáspár Miklós Erdélyi múlt, román jelen, 
magyar jövő; Szőcs Géza Egy operatív csoport 
íróasztaláról; Méray Tibor Valaminek történnie 
kell.APárizs, Párizs cím alatt: Cs. Szabó László

New York, New York; Karinthy Ferenc Vásárhe
lyi Könyvbarát; Gergely Tamás Szeptember, San
tiago; Gara László Éjszakai beszélgetés Tristan 
Tzarával Villon mester titkáról; Vitéz György 
ószi ének, Moebius szalag; Enczi Endre Bábel; 
Halász Péter Az igazi WaUenberg; Márai Sándor 
Századvégi jegyzetek; Láng Zsófi Utóirat.

Nemrégiben jelent meg az Előretolt Hely
őrség című irodalmi kéthetüap első, "előretolt 
száma" Orbán János Dénes "előretolt szerkesz
tésében". Szerkesztői gárda: Sántha Attila, 
Bréda Ferenc, Fekete Vince, Kelemen Hunor, 
László Noémi, Páll Zita, Szilágyi P. Csaba és 
Szőcs E. Andrea.

Január 18-án nyílt meg a kolozsvári Lucian 
Blaga Egyetemi Könyvtár galériájában Valovits 
László festészeti és grafika kiállítása.

Január 22-én a kolozsvári Unitárius Egyház 
dísztermében került sor Zsakó Erzsébet felol
vasó ülésére Mária vagy Márta? A nő szerepe az 
egyház és nemzet életében cím alatt. Beethoven 
op. 127-es Esz—dúr vonósnégyesének két tételét 
előadta a Bartha vonósnégyes (Bartha Lajos, 
Bartha Mátyás, Szabó Kóréh István, Kostyák 
Előd). Verset mondott Ferenczi Enikő.

A  Művelődés 1994/novemberi számának 
tartalmából: Szabó Zsolt Lengyelbarátságunk 
évszázadaiból; Kiss Gy. Csaba ''Egytestvér a ma
gyar és a lengyel'; Alkja Majcher-Wegrzynek 
Erdélyi körkép; Stanislaw Sroka Lengyel-magyar 
kapcsolatok a 14. században; Winter Péter Tün
dérország királynője; Jerzy Berzala Rex non pic- 
tus; Gáspár Attila A Szilágyság és lengyelországi 
kapcsolatai; Eke Éva A Báthoryak várkastélya Szi-

lágysomlyón; Kovács István Bem Józsefről; Ró
zsás Attila Bem ajpó nyomában; Lakatos Róbert 
Erdélyi diák Lengyelországban; Kósa László Len- 
gyelkedik; Gábor Dénes Emlékek a Gulágrd; Sta
nislaw Vincenz Tájak— történelemmel;Kerényi 
Grácia Szerelmem, Varsó; Rafal Smoczynski Kd- 
ko, avagy minden a régi, Hogyan jön ki a magyar 
a románnal?; Danuta Bogowieszczanska Tilta- 
kozálevél.

A  Jelenkor januári száma közli egyebek 
mellett Visky András A séta című prózai írását.

Ciróka Bábszínház néven nyílt bábszínház 
Kecskeméten. Az ünnepélyes megnyitón Bállá 
Zsófia Triangulum avagy Száz ördög közt három 
szentek című báöjátékat mutatták be Kovács 
Ildikó rendezésében.

A Hitel januári száma közli Fekete Vince 
Paíackposta dm ű versét.

A  Forrás 1-es száma hozza többek között 
Visky András Véresek dm ű hangjátékát, Lá- 
záry René Sándor versét, László Ferenc Bartók 
tanulmányát és Kenéz Ferenc Áttelepedési nap
lójának egy részletét.

O lvasó in k  k ö zü l többen  érdek
lődtek  a H elik on  1995/2 szám ában  
m egjelent Mennyből az angyal szer
zőjének  k iléte fe lő l. Ezúton közöljük: 
a cikk szerzője (B ium us) Szabó G yu
la.

Télben
Arany János verséből idézünk a vízszin

tes 1., függőleges 27., 16. és vízszintes 83. 
számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: H, K, R). 16. ...oly, törökországi vá
ros, Edime régi neve. 17. Csapadék. 18.... 
van, izzad. 19. Szájat bámulásra nyit. 22. 
Gyógyításra szorul. 27. Azonos mással
hangzók. 28. Erőszakosan húzgál, rángat. 
29. Földforgató eszköz. 30. Ez a mozgást 
gátló szerkezet 32. Szükséges lenne. 35. 
Iszogatni kezd! 36. Mosószer. 39. Fájdal
mat kifejező indulatszó. 40. KLE. 42. For
dított erdei állat. 43. Alapfokú. 45. Gubós 
növény. 46. Az igazgyöngyhöz hasonlító 
üvegutánzat. 48. Keservesen sírnak. 50. 
Folyékonnyá teszed. 52. Olasz könnyűze
ne-énekes. 53. Testrész. 54. Mozigépész te
szi. 55. Véka egynemű hangzói. 57. A  
távolabbit. 58. Az egyik oldal. 60. Zola-re- 
gény. 61. Athéni futballcsapat. 63. Megta- 
lálá. 66. Lesothoi és ecuadori gépjárművek 
nemzetközi betűjelzése. 68. Szenvedés. 69. 
Hajóroncs, románul. 71. Inai egynemű 
hangzói. 75. Kívül kevert betűi. 76. Füg
getlen szultanátus Arábiában. 78. ... kell, 
cselekednem kell. 80. Harap. 82. Szónok
lat, latinul. 83. A z idézet utolsó sora (zárt 
betűk: Ö, É, T).

FÜGGŐLEGES: 2. Argon, lítium és 
hidrogén vegyjele. 3 Gyurma. 4. Vissza: 
község Heves megyében Hatvantól kelet

re. 5. Játékkal foglalkozik. 6. Uruguayi és 
portugáliai gépjárművek betűjelzése. 7. 
Azonos betűk. 8. Hazai folyó. 9. Egymást 
követő magánhangzók az ábécében. 10. 
Dedméter. 11. Ikebana összefüggő betűi.
12.... végéig, mindhalálig. 13. Magyar köl
tőóriás. 14. Az ilyen öly v a rágcsálók réme. 
15. ...nap, az elmúlt huszonnégy óra. 16. 
Az idézet harmadik sora (zárt betűk: R, Ö, L, 
V, SZ, L). 20. Többféle színű kovaféle ás
vány, féldrágakő. 21. Coca-cola..., üdítő 
ital. 23. Lankadatlanul figyelő. 24.... a sa
rat, megállják helyüket. 25. Haladj. 26. Ki
csinyítő képző. 27. Az idézet második sora 
(zárt betűk: I, A, Ó). 31. Mértékegységek 
előtagjaként tízszerest jelent, névelővel. 
33. Egyiptom Arab Köztársaság. 34. Ab
laktalan hálófülke. 37. Bolond részlet! 38. 
Arra a távolabbi helyre. 40. Káposztafajta. 
41. Valamivel szemben. 44. Valódi. 45. Kí
nai politikus volt. 46. Egészséges ital. 47. 
Juttattam. 49. Csendes német! 50. Felhő. 
51. ÓIN. 53. Házoldal. 56. Sárgásfehér sző
rű ló betegsége. 58. A  szobában. 59. Vissza: 
becézett Lajos. 62. A karunk alsó vége. 63. 
Gyermekem. 64. Gúnyos megjegyzés. 65. 
... visszamenőleg, esztendők óta. 67. Szép
ség. 68. Kávé! 70. Asztácium vegyjele. 71. 
Vissza: floridai üdülőhely. 72. ív alakban 
repül. 73. Mégpedig, vagyis. 74. Fogyasz
totta. 75. A végén rikoltó! 77. AAK. 79. 
Méter és tonna. 80. Maros megyei gépko
csik betűjele. 81. Skálahang. 82. Ezüstfehér 
színű fém.

SALLÓ LÁSZLÓ

A  HELIKON 2. számában közölt, Hó d m ű  rejtvény 
megfejtése: Ne riasszon a téli ég./Milyen nagyok vagyunk 
alatta.,/Vállas gondjaink ámyai/vetülnek végtden havakra.

Főszerkesztő: SZILAGYI ISTVÁN Főmunkatársi S z d S S g :  , , » Ä tM Ö Z E S  A T O üfc próza,knbka
kesztőhelyettes: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LASZLOFFY ALADAR; világkultúra NAGY MARIA: olvasószerkesztő
; titkár. SIGMOND ISTVÁN SZÖCS ISTVÁN KJAKAB ANTAL vers,irodalomtörténet RAKQ5SY TIBOR; m űszaki szerkesztő

Szám ítógépes tördelés: NAGY MÁRIA; nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós sajtóközpont; feldŐfe vj^tŐ : TŰNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dm e: 3400 O ut Napoca, stelasilor 14- Posta fiók (casuta posták) 24$ 1 ^ 3 0 9 ;
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