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A porából megéledett 
Népismereti Dolgozatokról
1948-ban a román tanügyi re

form megszüntette az egyeteme
ken, így a kolozsvári Bolyai Tu
dományegyetemen is a tisztes ha
gyományokra visszatekintő nép
rajzi szakoktatást, mire 1990-ig, a 
szak újraindításáig a néprajzos fia
talok nevelésében több mint négy 
évtizedes, pótolhatatlan űr támadt. 
Mindazok a beadványaink, ame
lyeket román kollégáinkkal együtt 
újra meg újra a tanügyminisztéri- 
umhoz, valamint a kommunista

pártközponthoz intéztünk, süket 
fülekre találtak; hasztalanul bi
zonygattuk, hogy — nyugatról 
nem is szólva — valamennyi kelet
európai szocialista-kommunista 
országban folyik egyetemi néprajzi 
oktatás, Romániában pedig, tekin
tettel páratlanul gazdag néphagyo
mányaira, a külföldi példáktól 
függetlenül is elengedheteden kö
telességünk volna a néprajzos 
szakemberek: etnográfusok és folk- 
> > > > >  folytatás a 2. oldalon

KENÉZ FERENC
TIZENHETEDIK BUDAPESTI VERS
Jól va n , f iú k , j ó l  va n , c sa k  t i
v a g y to k  a h ősök , legyen  tie te k  a
m u zsik a  s legyenek  csa k  a tie te k
a z  á zsa n  p ro vo k a tő rö k , ne lá b a tla n k o d ja m
fe je tek  körü l, ne fe je tlen k ed jem
lá b a to k  körü l, a koszo rú fo n á sn á l
szem ek  k ö zé  m á r be ne keveredjek ,
lá b s ze n te lő v ízb e  m ár bele ne bu k jak ,
a lá  ne m erü ljek , e l ne keveredjek ,
jó l  va n , fiú k , j ó l  va n , c sa k  t i  leg ye tek
h ősök , vég tére  is  elég  a h ő sb ő l an n yi
nekem , ah án yan  a s zá m lá lá sn á l elé-
je le n tk e z te k , n eh ogy m á r ú jabb  h ő sö k e t
a k a rja k  én, a k i t  ú gy fé lte tte te k ,
h ogy m ég a jo b b  s za lá m i-s ze r zé s i  tech n ikákba
sem  a v a t ta to k  be, e lég  v o l t ,
ha c so m a g o to k a t e lv i t te m  a m e g a d o tt  h á zszá m ra ,
m in th a  bom ba le t t  vo ln a ,
tito k b a n , a leh e tő  legn agyobb  tito k b a n ,
persze , m e g tö r té n t ennek a f o r d í to t t ja  is,
h ogy én te tte m  k i egy  b o m b á t a fő té r i  s zo b o r
köze léb e  s o t t ,  m in den k i szem e lá t tá r a , b e á llí to tta m ,
akk o r m eg o d a jö tte te k  s a z t  su g d o s tá to k
a fü lem be, h o g y  m ilyen  ügyes, m ilyen  ra f in á lt  k is
s za lá m is z e le te lő  g é p e t s z e rk e sz te tte m ,
íg y  h á t  a h e lyszín e in k  n a g y já b ó l k ö zö se k
v o lta k , csa k  a k ó d ja in k  nem , v o l t ,  h o g y  a ra n yló
kön yvek b e  ír tá to k  a n eve tek e t, én m eg
a g y á rk a p u k  be lépőcédu lá ira , néha
csá szá r i á g y a s o k a t k a p ta to k , és n em eg yszer
a m á s ik  c sá szá r  h á ló já b ó l, "Te csa k  á llj
i t t  a kapuban, tudod!"  —  m o n d tá to k  re jte lm esen ,
u jja ito k k a l fe lfe le  bökve ,
jó l  va n , fiú k , j ó l  va n , c sa k  t i
v a g y to k  a h ősök , legyen  tie te k  a
m u zsik a , s tie te k  a z  á zssn  p ro v o k a tő rö k ,
csak  éppen néha nem  tu dom , néha a zo k
a z  esték , m ik o r  a h o ld a t nem  n á la to k ,
de épp  n á lam  keresték , és a z t  m o n d ta m ,
h ogy nem  tu dom , keressék  m e ss z i égen,
nem  v o lt- e  v a jo n  n á la to k
és m o s o g a to tt  éppen?
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•  Szöveggyűjtemény: DANTE ALIGHIERI
•  Biumus: Mennyből az angyal
• SERÉNY MÚMIA
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LETAY LAJOS 
75 ÉVES

Anekdota-változatok keringenek arról, 
hogyan is kapta valahol ennek a hetvenöt- 
n'ek m ég jóval a félideje előtt, a neve mellé 
a bácsi cím et és rangot. Egyes források sze
rint Veress Zoltán adta néki, m ég Zoli korá
ban, am ikor egy  alig m ásfél évtizeddel 
idősebb tanárnak ez kijárt a tanítványától, 
vagy  csak ú gy  eljárt egyszer a szája s a 
dolog  ú g y  maradt, m ígnem  lassan, az effé
lék titokzatos törvénye szerint, legendáso- 
dott. M ás állítások szerint Kányádi nevezte  
el így, amikor a háborút követő évtized  
egyik  ős-szerkesztőségében a romániai ma
gyar irodalom  egyik lap-brontoszauruszát 
szerkesztgették, Tamás Gáspárral hármas
ban. A z Irodalmi Almanachból azóta Igaz 
Szó, majd Látó lett. Létayn pedig úgy rajta 
maradt a Lajos bácsi, hogy egyáltalán nem  
volt sietős hozzáöregednie, a szokás hatal
mát bizonyítja, hogy m ég Kós Károly is 
lajosbácsizta. Akkor, három negyed évszá
zada Aranyosszék ültette bele abba a szék
be, m ely soha sem m ilyen rezsimben el nem  
vehető a tehetségtől, s indította el Kolozs
vár felé, tanulni, ami rövidesen úgy alakult, 
m int a sárkánymesékben: m ögötte határ
szakadék nyüt m eg, évekre elszigetelni az 
otthontól, a lelki gyökerektől, a hátország
tól, m elynek gravitációja korai és kései ver
se it egyálta lán  m eghatározza és beara
nyozza. Jöttek utána ennél nagyobbra tátott 
szakadékok is. Dédapáink régi kalendáriu
m ok ma is olvasható, sárgult napjain-lapja- 
in  a ra n y o sszék i listá k o n  és lustrákon  
szerepelnek, m i pedig  a poézis rovataiban 
és egyéb rovott m últú helyein forgolódunk  
együtt immár négy évtizede. A közös szü
lőföld néha összehozott, m ás dolgok sok
szor szem beállítottak ezekben az évtize
dekben, m elyek egyáltalán nem holm i jubi
leum ok felé terelgettek. A  nem zetiségi lét 
olyan fordulatai közepette, ahol persze az 
in tézm ényeink m egléte vagy m egszűnte  
m ásképp vetődött fel s m ás szabálytalansá
goknak engedelm eskedett, mint m anap
ság, amikor legalább a nyelvünkre s a tol
iunkra már nem  tehet senki lakatot, amikor 
könnyebb nyíltan em lékezni, heveskedni, 
bírálgatni, ám végül úgyis csak elő kell ho
zakodni a születésnapi kulaccsal, virágszál
lal —  ez az egykori Lajos bácsi elhitte, hogy  
használni lehet bármi áron és m inden kö
rülm ényben. Erre persze ráment a lírikus, 
az a költő, aki a Pásztortűztől indult, hogy  
egykori rem énységeknek megfeleljen. Más 
elvárások ragadták és térítették el, egy vagy  
több, egész pontosan már kiszámíthatatlan 
hány nem zedék életidejével és pozitív esé
lyeivel együtt az ő energiáit is. N eve ezzel 
együtt elválaszthatatlan az Utunktól, kitö
rölhetetlen a listákról és lustrákról, ahol ma
gunkat szám bavesszük, mindent és min
denkit, akinek sorsa beépült annak a kul- 
túrfolytonosságnak az idegrendszerébe, 
m ely egyszerre fájdalmasan és diadalma
san értünk lüktetett itt a világháborúk előtt 
is, no m eg lüktetni fog 2000 után is. A  túlélő 
tanút köszöntjük benne is: sajgó téli venyi
ge  lett lassan a költők erezete, de a szőlő
hegy  ki nem  fagyott, ki nem  száradt.

LASZLÓFFY ALADÁR

A porából megéledett 
Népismereti Dolgozatokról

> > > > >  folytatás az 1. oldalról
loristák egyetemi fölkészítése.

Ezzel a tudománytalan tu
dom ánypolitikával együtt 
járt, hogy természetesen egy 
magyar néprajzi szakfolyói
ratról is hiába ábrándoztunk.

U tánpótlás hiányában  
néprajzi kutatásunk feladatait 
az 1948 előtt végzett, egy ke
zünk ujjain megszámlálható 
néhány hivatásos szakem 
berünkkel derekasan m eg
osztva az önkéntes gyűjtők
nek kellett vállalniok, szakfo
lyóirat hiányában pedig a 
gyűjtéseik-kutatásaik jobbára 
népszerűsítő eredményei túl
nyomórészt az irodalmi-mű
velődési havi- és hetilapokba, 
sőt a napilapokba szorultak.

Ilyen áldatlan körülmé
nyek között vállalta közel 
húsz évvel ezelőtt a Kriterion 
Könyvkiadó, élén Domokos 
Géza igazgatóval, Népismere
ti Dolgozatok (ND) című soro
zatunk megindítását, hogy  
végre folyam atos és rend
szeres, a körülm ényekhez  
mérten tudom ányos rangú 
közlési lehetőséget kínáljunk- 
biztosítsunk minden romániai 
magyar néprajzosnak.

Tervünk szerint a kötetek 
kétévenként követték egy
mást: így jelent meg az 1976- 
os, az 1978-as, majd az 1980-as 
kötet. M egszám ozásukat a 
cenzúra "előrelátóan" nem en
gedélyezte, mert az folytonos
ságot sugallt volna, sorszá
mozva tehát feltűnőbb lett vol
na a sorozat valóban bekövet
kező megszüntetése.

Az első három kötet sikere 
minden reményünket fölül
múlta. A szerzők és a két szer
kesztő: dr. Kós Károly és dr. 
Faragó József nem kis örömére 
a határokon innen és túl soro
zatosan jelentek meg a sajtó
ban a legilletékesebb szakem
berek dicsérő méltatásai, az ol
vasók érdeklődését és hűségét 
pedig mi sem bizonyította job
ban, minthogy egy-egy kötet 
példányszáma 30 000-ig növe
kedett. Ilyen körülémények 
között, bőven ellátva közlésre 
érdemes kéziratokkal is, lehet
ségesnek látszott rátérnünk a 
sorozat évenkénti kiadására, 
az 1980-as kötetet tehát az 
1981-es követte. Ezt az ütemet 
azonban a nemzetiségi létünk 
fölött egyre jobban tornyosuló 
sötét viharfelhők miatt már 
nem tudtuk tartani, s az ötödik 
kötet ismét csak két év múlva, 
1983-ban hagyta el a sajtót — 
ám nemcsak késedelme, ha
nem jelentős cenzúrái megcson
kítása is mintha előre vetítette

volna bizonytalan jövőjét.
A társadalom "homogeni- 

zálásának" az a terve ugyanis, 
amely a romániai nemzetisé
gek, elsősorban a nagy lélek
számú magyarság teljes be
olvasztását és eltüntetését tűz
te ki célul, sorvadásra ítélte 
mindazokat a szaktudomá
nyokat és megtiltotta azoknak 
a m űveknek a kiadását is, 
amelyek 1100 éves megszakí
tatlan európai múltunkról és 
létünkről tanúskodva önisme
retünket szolgálták, etnikai 
öntudatunkat táplálták és 
megmaradásunkat erősítet
ték; korántsem volt véletlen az 
ND rekordba illő nagy pél
dányszáma. A magyar hely
ségn evek  használatának  
1985-től elrendelt tilalma — 
most már minden kertelés nél
kül — az összes hungarológiai 
művekkel együtt a néprajzi 
munkák kiadásának is min
denkorra végét vetette, hiszen 
a földrajzi nevek minden nép 
alapvető szókincsének meg
határozó részei, s így ezeket 
egy anyanyelvű szövegben — 
a kiadás feltételeként — ro
mánra átírni az ND-nek nyil
vánvalóan sem szerkesztői, 
sem szerzői nem vállalták. 
Ezért kellett a hatodik kötet 
kéziratának a m egjelenése  
minden reménye nélkül a Kri
terion valamelyik polcán po
rosodnia, és beigazo lód n i 
látszott a sorozat kiadói szer
kesztőjének, V. András János
nak az a kesernyés jóslata, 
hogy az ötödik kötet liláspiros 
külső borítóját inkább feketére 
kellett vo lna  terveznünk , 
mintha gyászjelentés volna.

A gyász jó kiadósnak bizo
nyult: 1983-tól hat éven át az 
1989-es decemberi eseménye
kig húzódott. Ám utána úgy
szólván napokat sem veszte
gettünk: 1990 elején a poroso
dó kéziratot leporoltuk, átnéz
tük és új előszóval az élén  
nyomdára készen visszaadtuk 
a kiadónak. A K riterion  
ugyanis a forradalomnak tet
sző változások eufóriájában a 
sorozatnak ismét évenkénti ki
adását ígérte, ám a rohamos 
infláció közepette az új könyv- 
kiadási rendszer vajúdása, ki
alakulása és va lam elyes  
megerősödése újabb éveket 
igényelt Végre a Magyar Mű
velődési és Közoktatási Mi
nisztérium  segített hozzá, 
hogy — annyi más romániai 
magyar könyvvel együtt— ti
zenegy évi kényszerű szünet 
után 1994 őszén a ND hatodik 
kötete is megjelenhetett, a jö
vőbe vetett optimizmust sugár
zó narancsszínű borítójával.

Ez a borító azonban elfödi, 
hogy a néhai példányszám — 
talán a könyvterjesztők hibás 
becslései, talán a romániai ma
gyar könyvbarátok ijesztő el
szegényedése miatt — ezúttal 
negatív rekordot döntött: har
mincezerről 1500-ra zsugoro
dott; így ehhez a kötethez a 
sorozat néhai vásárlói közül 
csak m inden huszadik tud 
hozzájutni. Az is szomorú va
lóság, hogy a román-magyar 
közös könyvkiadási egyez
mény a kommunista rendszer 
bukásával együtt megszűnt, 
és ma, vagyis öt év múltán 
sem folytatódik; ezért a kötet
ből csak az a néhány példány 
juthat el M agyarországra, 
amelyet magánpostán baráta
inknak küldünk.

Ennyi m egpróbáltatás  
után, bízva a Kriterion válto
zatlan készségében és a Ma
gyar M űvelődési és Közok
tatási Minisztérium további 
támogatásában, a sorozat re
mélhetőleg visszazökken ren
des kerékvágásába. Folyama
tos megjelenésének első felté
tele azonban mégis a kiadásra 
érdemes kéziratok megfelelő 
választéka, ezért ismét várjuk 
mind a régi, mind pedig az új 
munkatársak jelentkezését: az 
önkéntes és hivatásos, fiatal és 
idős, kezdő és gyakorlott nép
rajzosokat. Köteteinkben ez
után is helyet biztosítunk a 
legtágabb értelemben minden 
népismereti anyagnak és té
mának, bármilyen klasszikus 
vagy m odern szem pontok  
szerint feldolgozva, azzal az 
eg y ed ü li k ik ötéssel, hogy  
ténylegesen hozzájáruljon ha
gyom ányos népi kultúránk 
teljesebb feltárásához, megis
meréséhez és értelmezéséhez.

Trianon óta az ND soroza
ta mennyiségileg a romániai 
m agyar néprajztudom ány  
legnagyobb közös vállalkozá
sa. Első öt kötetében, ha jól 
szám oltam , 1184 lapon 64 
szerző 99 dolgozata jelent meg 
637 rajzzal és 221 fényképpel. 
Mindezekhez járult a hatodik 
kötet 344 lapján 23 szerző (kö
zülük 7 első ízben) 23 dolgo
zata 92 rajzzal és 17 fény
képpel. így eddig az összes 
szerzők száma 71 és a dolgo
zataiké 122, a kötetek terjedel
me 1528 lap 729 rajzzal és 238 
fényképpel.

Vajon a Kriterion alapítá
sának 25. évfordulóján kíván- 
hatunk-e magunknak szeb- 
bet-jobbat, mint hogy soka
sodjanak a szerzők és dolgo
zataik romániai magyar kul
túránk gyarapodására.

Elhangzott 1994 decem
ber 16-án Csíkszeredán a Kri
terion K önyvkiadó a lap í
tásának 25. évfordulóján ren
dezett ünnepségen.
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LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR VERSEI
LAZARILLO DE SEGOVIA 
RÖVIDEBB ROMÁNCA

Bizonyára a tizenötödik  századból származik, az 
Eredetijét a portugál Airas de Sintra írhatta, de három  

K ü lönböző forrásból ismeretes: az egyik  
Alcalá de H enares U niverzitási Tékájában maradt fenn, a m ásik a 

K atalóniai R ipoll szerzeteseinek m onostori másolatában, a 
Harm adik p ed ig  Santiago de Com postella  

Egyházi Irattárában, m éghozzá gallego nyelven, 
Föltehetőleg a hírneves G il V incente avagy az 

Enrique El N avegador körében tevékenykedő  
Andrés de Costa Algarve mára már 

K ivehetetlen kézírásával

Oviedo, Sigüenza,
Ügyel őrá Salamanca —
De szegény kis Lazarillót 
Csak a fény vonja aranyba!
Jokulátor, hegedős 6:

A regőlés, az a rangja!...
Hisz a ritmust ezer ékkel,
Szaporázván hamarantja,
Arabeszkjét luzitánul,
Katalánul kanyarantja:
Dala múlás paripája,
Magasan nyargal a lantja,
Hogy irigységbe nem éri,
Sem a rosszhír, ama randa...
Dala izzó amaryllis,
Keserűit láng, amarantha:
Dala távol, közel érzés,
Ha sötétbe hal a hangja...
Dala mennybolt, vihar és bor,
Dala hegyhát, dala lanka —
De Toledo, Zaragoza 
Figyel őrá, Salamanca!
Dala Phoenix, továszámyal!
Dala szent túz, szalamandra!

Maros-Vásárhelyt, 1914 júniusában

LAZARILLO DE SEGOVIA 
NAGYOBBIK ROMÁNCA

Föltehetőleg 1494 körül keletkezett: egyesek  szerint 
Talán D on Federico de Granada y Alm ería írhatta az 

Eredetijét m ég M ánzanaresben avagy Valladolidban, az 
Udvar jótékony árnyékában... D e ez távolról sem  

V alószínű, habár igaz, h ogy  a Sierra de Guadarrama és a 
Sierra M oréna m agaslatain é lő  parasztok  

M indm áig ének elik  e kasztíliai dal legősibb  
Variációit... H anem  e tény annál is  

K ülönösebb, mert a titokzatos költem ény csak 
Egyetlen példányban ism eretes: a hírneves 

Burgosi könyvtárban maradt fenn, az 
El Gran Libro del U niverso cím ű igen régi,

Azóta elveszett
Katalógus kötéstáblájába rejtette el 

Valaki.

Lazarillo csodadalnok,
Hegedősség csak a rangja,
Lazarillo dala égő 
Amaryllis, amarantha:
Lazarillo dala fodrát 
Fura tűzzel kanyarantja...
Figyel őrá Alicante,
Barcelona, Salamanca!
Kesely éjben tovaszáguld —
Dala phoenix, szalamandra!

Rejtett, gazdag ritmust röptét 
Lazarillo de Segovia —
Hallja Spanyolhon, a tágas, 
Hol fájdalmas útját rója 
Tajo, Ebro, Guadalquivir 
S a Duero dús folyója 
Hallja León, Valladolid 
Vadász grandja, henye grófja, 
Hogy a vágyról éneket fűz 
Lazarillo de Segovia —
Hallja égi keserűség, 
Megkönnyezi, de nem óvja... 
Védje a Szűz kék szerelme, 
Lazarillo de Segovia!

Dala légyen pihekönnyed,
Ezer ékkel pazar, illó!
Katháj selyem, flamand bársony, 
Súlyos brokát, Lazarillo - 
Hideg legyen, tündökletes,
M int a szirtek hava vilió!
Nők szeméhez hasonlatos:
Örök legyen, Lazarillo!

Kéri Medina, Molina,
Burgos, Mérida, La Mancha, 
Kéri lágy Extremadura 
Papság s a király parancsa!
De dallamod kerek legyen,
M int a délvidék narancsa,
M it Sevilla vagy Sagunto 
Napja érlelt rég aranyra! 
Lazarillo ma románcát 
Konok égi kanyarantja:
Dala hegység, dala mélység,
Dala mennybolt, dala lanka... 
Olyan omlót sose hall már 
Olmedo, sem Salamanca...
Csupa hajlat, félhomály, fény, 
Phoenix, szent túz, szalamandra, 
Amaryllis, tamaritkert,
Keserűit láng, amarantha - 
De gonoszság letiporja 
S az irigység, ama randa!

Idegen módra rikoltoz - 
Nem ibér vér Lazarillo! 
Zsidóbérenc, mórok fattya 
Hírneve is hamar illó!

Provansz küldte kathár kórság 
Nem üdvözül Lazarillo!
Vak katalán eretnekség 
Hangja is a laza, vilió!
Csak varázsló, kanboszorkány - 
Nem keresztyén Lazarillo!

Vesszen tündér kárhozottként 
Lazarillo de Segovia —
Pogány bűnét le ne mossa,
Bár poklok parazsát rója,
Sem a Tajo, sem az Ebro,
Sem a Genii bús folyója!
Segíts, Andrés, titkos vérem, 
Andrés, Guadaljara grófja!
Én szólítlak, hívlak lángban, 
Lazarillo de Segovia!
Tehetetlen nyelvem néma - 
Ha van Isten, meg ne óvja... 
Megvált téged Krisztus vére, 
Lazarillo de Segovia!

Földön kúszó, letört tűzvész, 
Amaryllis, amarantha,
Keserűit láng Lazarillo —  
Fondor füstbe hal a hangja... 
Kiátkozhat Aranjuez, 
Harangszóval Salamanca... 
Fölszikrázik a magasság:
Dala hegység, dala lanka! 
Maga Phoenix: szabadon száll! 
Lelke máglya: szalamandra!

Maros-Vásárhelyt,
1914 júniusában

Asztúria, Galícia 
Ujjong: jöjjön Lazarillo!

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR 1859. szeptember 17-én született Kolozsvárott. 
Latin és francia szakos tanár volt, kiváló romanista hírében állott, de ez nem 
bizonyított, mindenesetre hosszabb ideig hivatalnokként is működött. 1890-től 
főleg Marosvásárhelyen élt. A várossal szomszédos Marossárpatakon hunyt el 
1927 októberében. Negyven verse még 1992 augusztusában került elő a maros
vásárhelyi Molter-hagyatékból. A hirtelen, sőt: hihetetlen fölfedezést követő 
filológiai kutatómunka, illetve a nehéz és szövevényes életrajzi nyomozás ered
ményeképpen jónéhány eredeti Lázáry-levélre és elegyes följegyzésre bukkan
tunk a költő élettársának, későbbi özvegyének, Vajdaréthy Júliának mindeddig 
lappangó hagyatékában... Ám ugyanott további százhét költeményre, valamint 
Marullo Pazzi (későreneszánsz költő és zeneszerző) tizenhét versének Lázáry 
általi fordítására avagy átköltésére akadtunk... A Lázáry-oeuvre immár teljesnek 
látszik, illetőleg (egyelőre) annak mutatkozik. Földolgozása folyamatban van. 
(Dr. Vajdaréthy Rábán szíves hozzájárulásával közzéteszi: Kovács András Ferenc.)
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„Szertenézett s nem  leié  
Honját a hazában../'

(Január k ét n a g y  szü lö tte )
Amikor 1823. január elsején, 

egy téli szerdai hajnalban először 
sír föl Kiskőrösön Petrovics István 
mészáros és a volt cselédlány, Hrúz 
Mária elsőszülött fiúgyermeke, tő
lük — légvonalban — háromszáz 
küométerre, Szatmár vármegye fe
hérgyarmati járásának egyik nagy
községében, az 1344-tőlNagy Lajos 
adományaként birtoklott Szatmár- 
cseke Kölcsey-kúriáján még javá
ban "vajúdik" — igaz ugyan, hogy 
"csupán" egy versen — a 32. életé
vét alig fél éve betöltött "Ferenc te
kintetes úr", aki az addigi sikerei 
jussán előtte kínálkozó —- méltán 
biztosra vehető — ragyogó főváro
si karrier elől, amelyet akár mint 
lírikus vagy kritikus, akár mint esz
téta-filozófus, sőt még a közélet re- 
form ista politikusaként is — 
tehetsége, felkészültsége és ráter
mettsége jussán— elérhetett volna, 
mintegy megrettenve mindeme 
"világi hívságok" sok irányból elé
be tárulkozó lehetőségeinek "meg- 
kísértetéseitől", 1815-ben — már 
huszonöt évesen — inkább a csekei 
"földesúri" életmód remeteségébe 
menekül. Kis magyar glóbusunk
nak ez a kiemelkedő és sokoldalú 
tehetségű, de legellentmondáso
sabb alkatú, tragikus sorsú refor
mista szellemű gondolkodója az 
1823-as — szerdára eső — Újév 
napjának újszülötte után, pontosan 
három héttel később — szintén 
szerdai napon—készül el újszülött 
versének végleges kéziratával, 
amelynek aljára megkönnyebbül
ten odakanyaríthatja megszületé
sének datálásaként: "Cseke, 1823. 
január 22."

Újabb két esztendő elteltével, 
1844. február 4-én a pesti nemzeti 
színház bemutatja Erkel Ferenc 
Hunyadi Lászlódmű operáját, majd 
a bemutatót követően, — szűk egy 
hónappal később — március elején 
ugyanez a Színház pályázatot hir
det az 1823-ban született Kölcsey- 
vers megzenésítésére; s május 12- 
én Szigligeti Ede, a Nemzeti Szín
ház titkár-dramaturgja már jelen
tést is tesz a beérkezett pályamű
vekről, hogy rövid idő múltán, 
1844. július 2-án a pesti Nemzeti 
Színházban első ízben felhangoz
zék a 34-ik életévét még be sem 
töltött komponista, Erkel Ferenc 
pályadíj-nyertes melódiája, ame
lyik nem 'királyhimnusz" — nem 
az osztrák "Gott erhalte...”, sem nem 
az angol "God, save the king...", és 
még kevésbé "Traiasca Regele..." —, 
hanem egy sokat szenvedett nem
zet mindmáig legszentebb imája, 
egyházi énekeskönyveink legszív- 
bemarkolóbb fohásza.

A már két éve verselgető ifjú 
poéta ekkor már jól ismeri Szat- 
márcseke nagy halottját, s ez az 
1844-es esztendő jelenti egyben a 
Petőfi-poézis legjelentősebb fordu
lópontját is. Az eladdig hazafias 
versekkel még csak nem is próbál
kozó, "már" huszonegy éves fiatal
ember poézisében felnyitja a 
hazafias-politikai verszuhatag zsi
lipjét, hogy újabb négy év elteltével 
Petőfi is letegye költői voksáfc 1848.

március 15-ére virradó éjjel papírra 
veti, s még aznap — szabad sajtó 
első termékeként — kinyomtatja a 
Nemzeti dalt...

Itt be is fejezhetnők a csodála
tos időpont-egybeesések, poézis és 
zene kapcsolódás-láncolatának, e 
sírt és életet egymásba fonó üzenet- 
váltásnak a bemutatását. De a janu
ár egyszersmind egy útjára induló 
új év kezdetét is jelenti, s a most 
induló 1995-ös esztendő ’kerek" 
évfordulói sorába illeszkedik 1920 
háromnegyed százados "jubileu
ma"; ezt az eseményt éppúgy szim
bolizálja a szatmárcsekei temető 
nagy halottjának sírhantja fölé 
1856-ban emelt — derékban ketté
tört — hófehér márványoszlop, 
mint a hantok alatt pihenő Kölcsey 
Ferenc tragikus sorsát. 1995. június 
4-én lesz 75 esztendeje, hogy az ak
kori magyar kormány és az antant 
képviselői aláírták a trianoni béke- 
szerződést, amely a csekei Kölcsey- 
kúriától alig pár száz lépésnyire 
kanyargó Tiszát egyetlen tollvo
nással országhatárrá változtatta, s
— három ország között megosztva
— fényévnyi távolságra vetette Fe
renc tekintetes úr hamvainak 
nyughelyét az alig 45 km-nyire fek- 
vő hajdani megyeszékhelytől, 
Nagykárolytól, ahol 1897-től szob
ra állott, s ahol ma is látható még az 
egykori vármegyeház erkélye, 
amelyről elhangzottak híres beszé
dei az örökváltság mellett, a val
lásszabadság érdekében, a magyar 
nyelv ügyében, a szólásszabadság vé
delmében, a jobbágyszabadság köve
telésében vagy a lengyel nemzet 
eltiprása ellen; hogy a Szendrey Jú
liához írott Petőfi-versben megéne
kelt nagykárolyi akácfákról már ne 
is szóljunk... Es a Szatmárcsekétól 
35- km-re eső Szatmárnémetiről, 
ahol — 33 évvel megelőzve a me
gyeszékhelyet — már 1864-ben 
szobrot állítottak a vármegye hu
manista gondolkodású reformeré
nek.

A Csekétől 15 km-re levő Be
regszászt és a 40 km-re eső Mun
kács várát meg éppenséggel egy 
harmadik ország területén kell ke
resnünk...

És nekünk, az Újesztendőre 
várván, még attól kellett retteg
nünk, hogy 1995-ben talán már 
szentesíteni is fogják a büntető tör
vénykönyv módosítására beter
jesztett javaslatot, amelyet kép
viselőházunk 1994 folyamán már 
megszavazott, s amely három évig 
terjedhető fogházbüntetés kiszabá
sát helyezte kilátásba két zseniális 
Ferencíink— Kölcsey meg Erkel— 
egy egész nemzetet megajándéko
zó legszentebb imádságának elé- 
nekléséért. Szemcsénkre, 1995 
legelső ajándékának tekinthetjük 
tehát e beterjesztett javaslat szená
tusi visszautasítását. Ám mégsem 
valami szívderítő, hogy már az 
ilyesmit is "örömszerző" ered
ménynek kell tekintenünk.

BUSTYA ENDRE
Kolozsvárt, 1995. január 10.

ERTE IS SZOLT A  H A R A N G .
(Mikecs László 1917-1944)

Egy fél évszázada pusztult el 
tu d o m á n y o ssá g u n k  n a g y  re
m énysége.

ím e életútjának nehány ada
ta: M ikecs László Bihardiósze- 
gen született 1917. szeptember 
27-én. A  kiváló diákok intézm é
nye, a budapesti Eötvös-kollégi- 
um  tagjaként végezte a buda
pesti egyetemet. 1942-től a ko
lozsvári gyakorló gimnázium  ta
nára. 27 esztendős korához ké
pest gazdag tudom ányos m un
k ásság  állott m ögötte , m ikor 
1944. december 4-én Taganrog- 
ban szovjet fogságban meghalt.

A z elkötelezett értelmiséghez 
tartozott, ebben a szellemben ne
velkedett és munkálkodott. N é
h á n y  e s z te n d ő v e l  N ém eth  
László után, ő is útijegyzeteket 
készített Romániáról (1940). De 
ekkor már m élyen  belevágott 
élete nagy témájába: a m oldvai 
magyarság történetének megírá
sába. A  következő évben —  Do
m ok os Pál Péter m unkájával 
egyidőben — már megjelent a 
magyar népcsoport terjedelmes 
monográfiája részletes bibliográ
fiával (A csángók. Bp. 1941.). A  
szám bavételt végző és feladat
felvázoló tanulmányán (Az erdé
lyi tudomány. Kv. 1944.) kívül a 
csángókérdés kutatása töltötte ki 
életének rövidre szabott alkotó 
szakaszát. Azután A  moldvai kato
likusok 1646-47. évi összeírása és a 
Bandinus-kódex (m indkettő Ko
lozsváron jelent m eg 1944-ben) 
című forráspublikációkkal bizo
nyította rátermettségét.

Lázas életét és gazdag m un
kásságát törte derékba korai ha
lála. Útja a végzet fele az emlé-

Márkos András szobra

kezetes október 12-én kezdődött, 
mikor 5000 kolozsvári társával 
együtt elfogták. Egyetlen bűnük 
az volt, hogy magyarok voltak (a 
tévedésből hálóba került romá
nokat szabadon engedték). A  na
cionalista népirtóknak nem volt 
nehéz a szovjet parancsnokság
gal elhitetni, hogy a városban ci
vilruhás magyar katonák tömege 
tartózkodik és partizánakcióra 
készül a szövetséges csapatok el
len. Elindult hát a magyar férfila
kosság összefogdosása. Volt, akit 
az utcán szedtek össze, volt, akit 
saját lakásáról vittek el, másokat 
m eg középületekből, amelyeket 
a városi őrség tagjaiként vigyáz
tak. Egy orvostanhallgatót a Mi- 
kó utcában fogott el a patrull, 
mikor a klinikáról (ahol napok 
óta sebesült katonákat kötözött), 
jövet fehér köpenyben a Bulgá- 
ria-telep felé indult, hogy m eg
n ézze, m i van a régnem látott 
szüleivel.

M ásnap hajnalban aztán a 
törvényszék börtönéből m egin
dították a fogoly transzport gya
logos m enetét Torda felé, majd 
vonat szállította őket Brassóba. 
Mikor Focjani-ból —  m ost már 
széles vágányú pályán —  elin
dult szerelvényük a Szovjetunió 
felé, javarészük sorsa m egpecsé
telődött: a közel egyhavi utazás a 
téli hidegben, a hiányos táplálko
zás és könnyű, nyárias öltözet, a 
fűtetlen, zsúfolt marhavagonok- 
beli állapotok, az elmaradhatat
lan tetvek és járványok m eg
kezdték pusztításukat. A  több tí
zezernyi erdélyi elhurcolt pusz
tulása a szovjet lágerekben tö
megméreteket öltött.

M ikecs László alig egy hó
nappal élte túl azt a napot, ami
kor a vasúti szerelvényről kirak
ták a folgolytáborba. Ismeretlen 
katonák és elhurcolt dvü ek  tár
saságában porai ott nyugosznak  
a taganrogi láger temetőjében. 
A z utókor számára gyenge vi
gasz, hogy rövid életében jelen
tősét és m aradandót alkotott, 
hiszen Vele tudom ányosságunk  
jelentős értéke és nagy remény
sége süllyedt a tömegsírba.

M ikecs László és sok ezer tár
sának tragikus sorsa, tengernyi 
szenvedése és értelmetlen halála, 
félévszázad m úlva figyelm ezte
tés a mának, hogy hova vezethet 
az uszító nacionalizmus és a fék
telen gyűlölködés. Nem régiben a 
holocaustra, a népirtásra, az em
b e r te le n s é g r e  e m lé k e z tü n k ,  
majd az elpusztult román honfi
társakra. Utána a magyar áldoza
tokért szólalt m eg a Szent M ihály 
templom harangja és gyúltak ki 
a gyertyák. Érte is szólt a harang.

CSETRI ELEK
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M en n yb ő l az angyal1994. december 24. Valami zak
lató álmom volt, korán ébredek; 
szeretnék visszaaludni, de nem  
sik erü l. M ikor m egn ézem  az 
órát, m ég fél öt sincs. Bekapcsol
jam a rádiót? N em  kapcsolom  be: 
ne verje ki az álmot a szem em 
ből... N em  veri ki, de nem  alszom  
vissza ú gy  sem. Mikor falióránk 
elüti az ötöt, bekapcsolom  a rá
diót: ilyen k or jó n ótázó  zene  
van... Szen d eregve hallgatom : 
Esik eső csendesen, Lepereg az 
ereszen, az ereszen, Sár lesz ab
ból, tudom  én azt... Fél hat után 
k ezd ő d ik  a H atárok n é lk ü l... 
M ost már csakugyan ki kellene 
kapcsoln i, d e hagyom  tovább, 
h a d d  m ondja . Egy szép lé lek  
mondja, hogy ez m ost valam i ka
rácsonyhoz m éltó kellene legyen. 
Ekkor "kapcsolok", hogy mi van  
ma: szent estére virradok üyen  
korán! N ézem  az ablakot, felhőt
len az ég, s ott van a Feleki-tető 
ir á n y á b a n  az ü s tö k ö s - fé n y 
erősségű "csillag"... Valami m ű
hold  halad el ott ilyentájt minden  
hajnalban, jónéhányszor már be
mértem"—  "beradaroztam" —  az 
ablakkerethez viszonyított hala
dási sebességét, ami m ég keret 
nélkül is  szem m el látható. Most 
egyszerre ú gy  fénylik a szem em 
be az erős fényesség, hogy "ráol
vasom": ez m ost nekem  a bet
lehem i csillag! A  szép lélek  nő  
m űsorában eközben a Kárpát
m edence több pontjának árváiról 
szó l a karácsonyiasra hangolt 
hajnali m űsor... K ev ésse l hat 
előtt, a m űsor végpontján m eg
szólal a széplélek nő: "Befejezésül 
Bodor Pált idézem: Annak sem  
lehet n yu god t a lelküsm erete, 
akinek nincs sem m i bűne"... Ettől 
kinyílik a szem em , s érzem, hogy  
m ost már többet álm odni sem  le
het álomról. Felgyújtom  a vil
lanyt, egyből ráteszem a kezem  
minapi jegyzeteimre. Utunk-kol- 
lekdót lapozgattam  pár nappal 
ezelőtt "az eltűnt idő nyomában", 
s az 1957. március 23-i lapszám 
ban m egakadt a szem em  Bodor 
Pálnak egy "lírai röplapján"; ak
koriban éppen ez volt neki a fo
lyó  rovata, a tovaforgatott la p  
számokban is ellebbent az "utó
kori" szem em  előtt néhány "röp  
lap", anélkül h ogy  szövegükbe  
beleolvastam  volna, de ezúttal az 
volt az írás dm e, hogy Kommu
nista hitvallás, és ez  felkeltette  
"utókori" kíváncsiságomat. M eg
tetszett, amit olvastam, olyannyi
ra, h o g y  jegyzeteln i kezdtem . 
Arról vallott hajdani szerkesztő 
társam, hogy őt már zsenge korá
ban "egy öreg cipész megtanítot
ta az Intem adonáléra" Temes
váron, s utána ugyanott ugyan
csak nagyon fiatalon állandóan 
hallgatta a m oszkvai rádiót, úgy
hogy benne nagyon régi keletű a 
kom m unista hit. A  vallom ás vég
passzusát csaknem szó szerint le 

jegyeztem  magamnak, ennélfog
va m ost, a pesti rádió további 
hangja mellett — félfüllel m ég az 
imént hallott Bodor-idézetre ha
jolva —  olvasom  a jegyzetemből: 
„Itt M oszkva, M oszkva beszél... 
Ez a négy szó számomra igazsá
gok Szezám -szava volt, m indazt 
a jót tudtam m ögötte, amit ma 
szodalista humanizmusnak ne
vezek, s amiért negyvennégy au
g u sz tu s  25-én  jelentkeztem  a 
KISz-be, amiért ifjúságom sok
száz  éjszakáját áldoztam  f e l -  
amiért gúnyoltak, leköptek, kika
cagtak és m egátkoztak, amiért 
verekedtem és éltem. Ezekért az 
eszményekért verekszem hát, lel
kesedem , élek és halok; a régi 
percek  rovásai m egm aradtak  
agysejtjeim ben és lelkem ben , 
mint százezer évekkel ezelőtt élt 
madár karmai a kőben — s hogy  
eltűnjenek, agyamnak szét kell 
loccsannia és lelkemnek m eg kell 
tanulnia a lelketlenséget..." N em  
tudom , hány körmét téphették 
akkor a lírai röplapozásban Bo
dornak, hogy üyen hitvallomást 
te g y e n , d e  azt tu d om , h o g y  
ugyancsak nem rég olvastam  a 
Kortársban Páskándi Géza "élet
rajzi" em lékezését, ahol többek 
közt az áll: "1957. m árdus 19-én, 
többhónapi »nyom on követés«  
után egy kolozsvári cukrászdá
ból vittek el"... Ezek szerint négy  
nappal a Páskándi dvitele után 
—  és kereken öt hónappal 1956. 
október 23-a után — közölte a 
vüággal Bodor, hogy miért élt, 
halt, verekedett, lelkesedett, ál
dozta ifjúsága sokszáz éjszakáját, 
s miért él benne a százezer évek
k el azelőtti karom kövület ke
m é n y s é g é v e l  a g y se jtje in ek  
kommunista hitróvása agyának 
szétloccsanásáig, különösen attól 
kezdve, hogy Románia második  
világháborús fegyverfordítása  
után két nappal jelentkezett a 
KISz-be... Ennek a vaüomásnak a 
hitelét nem lehet megkérdőjelez
n i azzal, hogy  "fiatalság bolond
ság", m ert 1957 tavaszán már 
eléggé távol jártunk attól a tizen
négy éves korunktól, amikor m ég  
nem volt benőve a fejünk lágya.

M in d e g y . V is sz a fe k sz e m

"nyughelyemre", eloltom  a vü- 
lanyt, s próbálom  beleringatni 
magam abba a békerévbe, hogy  
noha "annak sem  lehet nyugodt a 
lelkiismerete, akinek nincs sem 
mi bűne", végső soron eléggé tág 
fogalom a bűn, a nem-bűn, a lel- 
küsmeret, s annak nyugalm a és 
nem -nyugalm a. Közben azon
ban nyugtalankodik is bennem a 
lelketlen gondolat, hogy egy ked
ves jegyzetben m eg kellene örö
kítenem, mit hozott nekem ma 
korán-korán az angyal a Bodor 
Pál an gya lszárn yán . N y u g a l
m am b an  o d á ig  r in g a tó z o m ,  
hogy ha jegyzek valamit erről a 
mai angyaljárásról, talán Saulus 
vagy Paulus á ln é w d  jegyzem  —  
a Dium ust már d ég g é  odarova- 
tozta agysejtjeinek rovásaiba Bo
dor —> míg végül abban "nyug
szom meg", hogy inkább Biumus 
néven leszek a jegyzet szerzője: ez 
déggé kifejezi azt az általános mai 
kórt, hogy "egy emberben két ember 
naponta"...

M in d ezen k özb en  azonban  
tudom, hogy a jegyzetből szokás 
szerint nem lesz sem m i, mert ez 
a toüviszketegség is a hiábavaló
ságok kupacába hull a sok többi 
után. Fogom a párnámat a fejem  
alá, mintha angyalszárnyak tol
lújával lenne töltve, s  nyugszom  
a lelküsmeretemmel együtt kará
csonyváró békében. A  "betlehe
mi" műhold sziporkázó fénye is 
halad közben kifdé az ablakkeretből, 
s ragyogása fokozatosan halványul 
az erősödő reggeli világosságban...

Ebben az elnyugodt állapot
ban egyszer csak azt hallom a rá
dióból, hogy egy másik széplélek  
nő valam i olyant m ond, hogy  
"Bodor Pál... aki Romániában élt 
s m ost M agyarországon él"... Fel- 
csapom a fülem, s a csodás jele
n ések  é lm én y év e l h a llgatom , 
hogy szem élyesen is "megjdent" 
Bodor a pesti rádióban, valóságo
san ő lesz ott ma reggel nekünk a 
m agyar angyal. M ég eszm élni 
sem  tudok, már röpködnek az is
merős zamatú szavak, teleszórja 
az angyalszárny lírai röplappal a 
Kárpát-medencét, azt a bizonyos 
"hazát a magasban”... Soha senki 
nem  haUgatott ú g y  M oszkvát,

ahogy én m ost Pestet hallgatom, 
s nem volt m ég senkinek olyan 
Szezámja, am üyei\ Szezám  most 
nekem  van. "Manapság dvüben  
járnak a szentek", hallom  a kará
csonyi szózat üzenetét, és sugár
zik  a le lk esen  ajzott hangból, 
hogy Bodor Pált az Isten is  kará
csonyi d v il szentnek teremtette. 
Ez a hitvaüás már nem is annyira 
hit, m int vallás, és amiben szol
gálatos arkangyalunk hisz, már 
nem a KISz: 'három királyokat" 
em leget, nem  Intem adonálét ta
nító öreg dpészt, az ő "szent esté
inek" végtelen  sora fogja át a 
tereket Budától Bukarestig, a bá
náti Temesvártól a háromszéki 
Á rkosig— a "kolozsvári szent es
te" sem  marad ki —, s a kövület 
m ost úgy kövület, hogy "kará
csonyt nem  lehet sem m ilyen ren
delettel áttenni... a karácsonyi 
em lékeim et nem  tudom  tologat
ni"... Gyorsak a szárnyak, csak 
foszlányokban részesülök a ka
rácsonyi ajándékból, de azt r ö p  
téb en  is  fe lfo g o m , h o g y  a 
temesvári em lék m ost abban a 
" h itvá ltoza tb an "  s z ó l ,  h o g y  
"gyermekkorom, ifjúságom  ah
h o z  a te m e sv á r i re fo rm á tu s  
tem plom hoz fűz...", am ihez m ost 
m ég az is hozzáfűződik, hogy  
"ha ma vitáznék is egyben-más- 
ban a püspök úrral"... És pillana
tok  a la tt  m e g te lik  az e g é sz  
m agyar térség a Bodor nem zet
ség jd esd v e l — Bodor Pál nagya
pa, akinek fia Bodor Pál —, akik 
m in d  ú g y  vo ltak  "angyalok", 
hogy az egyiket a nyüasok kezé
ből mentették ki, a m ásik a szé
kely kulturális autonómia híve 
volt, és m indezek tetejében a szé
kely nem es ősnek egy szobra is  
áll Marosvásárhelyen... így lesz 
id ei karácsonyom  legnagyobb  
ajándéka egy  Bodor-szobor, rajta 
karácsonyi Bodor-üzenetként a 
felírás: "Karácsony a Heródesek 
elleni küzdelem  napja is!”... Ek
kor már nyolc óra felé jár a kará
c so n y i reg g e l, m ű ü stö k ö sö m  
egészen eltűnt az égről: elment 
Pest felé, "átvüágít" m ost oda —  
ott egy  órával m ég hátrább jár
nak a "sötétben" —, s amüyen 
csodás jelenségek vannak, lehet, 
arra is vet egy fénysugárt, hogy a 
H eródesek  harcos KISz-tagok  
voltak-e ifjonti dvüben.

V égső m egn yu gvássa l —  s 
végü l is egy  élm énybeszám oló  
jegyzettel —  zárul a jeles reggeli 
angyaljárás. Végképp m egnyug
tat, hogy angyalom nak nülyen  
n yu god t a lelküsm erete, szen
temnek m üyen ép az agy a. S nyu- 
galom m al tölt el a b izo n y o s
ságérzet, hogy a jövőben sem  fog  
sem m ü yen  "hitvaüásért" locs- 
csanni angyalagy, amely valójá
b an  c sa k  e g y  o ly a n  k ö ltö tt  
szem élynek  a szerve, am üyen  
költött szem ély az is, hogy

BIURNUS
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: a q e

jármát megunva olajra lép Fekete Vince y *

VASS TIBOR

TII CSENG KÓBORLÁSAI
(Részletek a Hazatérés című meseciklusból)

"Száz napra en g ed tem , elm aradt m ég  hatvanat. 
N em  értem , m iért a rend é s  m in ek  a tánc. 
E m ber é s  id ő  ö ssz e v e g y ü l, éh ség  marja a tájat. 
A  tér az erő, a bánat az bánat."

A  hajnal öm lő  lisztje . R észvé tte l 
fe d e tt  a z  ablakod, függönyöd a l
ján  a ránc. A  kert boldogan vérzi 
á t  a fá k  fá ra d t fó ku szá t. Tűnődsz 
még, ébredés á rn ya it u tánzód.
A z tá n  a h áz k é t oldalán olyan  
nagyra nősz, hogy felfa lod  a napot. 
K enyeret szórsz, a ga lam bok  hasa 
m intha k isim ítan á  a teret. 
B ám észkodom . Ö lelkezel. O da
á t  ham ar jó llakn ak . (M ás is kíván.
Ha k ívánod, egyél csak, rossz nem lesz. 
A  tö m ö r párnák m ö g ö tt ugyanaz 
a hang "ritmusa". Nincs m ás dolga, e z t  
így  m ondta . E lszá llt, m ie lő tt ez  a z
ú t a helyére v issza k ö ltö zö tt.)
***
S zá z napra engedtem, e lm arad t még 
h a tvan a t. Szoknyája  hószín, olyan  
szépen m űködik rajta  a nyár. Épp 
negyven éj ó ta  csók a csók rózsa
tő  m ellein. (Nem szúr. Csak á th a to l. 
A k is  fá jd a lo m  összebékíti 
közben a térrel, és a z t  képzeljük  
el, hogy kenyérrel etetnek m inket 
a ga lam bok .)'N in cs o ly  ágy, am i nem 
halál", o t t  keskeny ösvényen D zsi Szing

(Dzsi Szing)
közeleg, hóna a la tt  ilyen  rövid  
m ondatok. P apagáj ül a vállán, 
m ásikon k is zakó, takarni hő  
elől. A  színek is olyanok, m in t 
a z  éhség. U toljára  megnő oda
bent minden kis álom , este lesz. 
***

A tom ok  násza a hajnal. 
Selyem szakállú  fá k  csendes 
orgazm usa. Lassan nő a 
kín, m ozdulatlan  pengeél. 
Ö rökzöld  a veríték  és 
örökzöld  a nyál. Á tte tsző n  
nyíló  árnyék egy borostás  
szájban . U toljára  tán a 
végtelent. Fölfogni fö ldrő l 
a z  ágakat, m esszébb vinni 
a lva járva . A  homlokon  
kis koszorú a z  ébredés, 
fon n ya d t szirm ain  lassúdan  
csillan  a vér. A z  erdőnek 
sem lesz több sza va . R iva ll és 
foncsikba fonja szőr-haját.
A  seb lihegve összenő, 
k itá rva  fé n y t a z  ózon csöpp  
com bjain. Csüggedő rügyek 
rémálma a p ille d t nász.

F. LŐRINC TIBOR 
***
Újra nők, szép  nők,
nők a tévéből, nők a z  úton,
nők luxusautóban, nők a z  étteremben,
m ásik  aszta ln á l, m ás férfival,
m ás pénztárcával.
N ők, k ik e t soha nem lá tok  hálószobám ban, 
nők, buja, kielégítetlen nők.
Szép vá ltakka l, karcsú csípővel, 
göm bölyű érett cseresznye seggel, 
hosszú  íz e lt  lábakkal, lágy ölekkel, 
büszke m ellekkel.
Fényes, csábító  tekin tetük  
engem m egaláz, 
és m égis gyönyörűek ők,
Nők.

Kun Lajos fotója

BALOGH BALÁZS
A  DALLAS
ÉS A KŐMŰVESEK
A  házak  végében 
k é t tízk iló s  vödörrel 
lök v a la m it a d isznóknak  
anyu

tizen ké t b icik li 
a kocsm a fa lánál 
ben t egy tu ca t 
stam pó  m e lle tt 
tizen ké t apu 
tanakodék  
a tegnapi D aliásró l 
aztán  m ehet a fa la zá s

AZ ÁCS FELESÉGE
K övér v o l t  
otthon  ü lt  so k a t  
m űanyagpohárból 
n eszkafét iv o t t  
és n agyo k a t n yö g ö tt  
m ikor a kiskacsáknak  
tép e tt ká k icso t 
a Cigányhegyen  
de este
ha g a ty á já t o ld o tta  
a z  izm os ács 
édes v o l t
m in ta  m ézeskalács

FALUSI ÁRVÁK
N orbert ha begorombul 
fö ldh özvágja  
a z  összes já té k á t  
Jennifer idétlenségeket 
ír  a Jóistenről 
minden délután  
a naplójába  
nagyapa rendes ember 
v ig y á z  rájuk  
csak nehezen hajol m ár  
nyögdécsel és sze llen t 
ahogy a rózsaszín  
A m o sza p p a n t  
keresi
a lábvizében

A FALUN KERESZTÜL 
GYŐR FELÉ
L a ssítok  
hátha szekér h a jt  
elém  vagy  
ka jlaszarvú  tehén 
téved  a z  útra fel 
kan d iszn ó t terelhet 
a z  öreg Z sida i 
ha bebúgott egy koca  
va lah o l
de a kocsm a e lő tt  
sincs fe ld ő lt  
bicik li 
és a végső  
h a jla t is  üres 
csak a faluvégen  
h ervad t pipacsm ezőn  
egy duncivalagú lány  
s to p p o l a város felé
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PAPP SÁNDOR ZSIGMOND KARCOLATAI

falcs
"mily vidám  lehet"

A  szemetesnéni éppen a nagy 
tömbházi kukában turkált, a régi
módi házmester pedig a szerelem 
előnyeit ecsetelte a lépcsőházban. 
Az egészet ártatlan bűz mosta át, a 
külvárosi lakótelepek fülledt lehe
leté. Elhittem a hangulat diktálta 
közhelyeket. Tekintetébe fúrtam 
magam, a kék szempár rutinjába. 
Hiszen ilyenkor minden írisz hal
ványkék, akár a norvég fjordok a 
k in a g y íto tt térk ép foszlán yon . 
Olyan elérhetetlen és annyira isme
retien. Minden akkori földrajzi is
m eretem et a hibbant Zsadányi 
apjától szereztem, aki meghatáro
zó személyisége volt a kerületi ki
seg ítő isk o lán ak . Üres óráiban  
zongoraleckéket is adott, teljesen 
ingyen valamilyen olcsó humaniz
mus nevében. A hibbant Zsadányi 
szerint az öreget csúnyán kizsák
mányolták a botfülű tanítványai, s 
a nagyvonalúságot cseppet sem is
merő körülmények. Ezt egy szusz
ra hadarta a suli vécéjében, ahol 
első csehszlovák óvszerünket tesz
teltük. Acsapvizet kimondottan jól 
bírta. Csupán akkor szakadt el, 
amikor a seprűnyélre próbáltuk rá
erőltetni. Ez a végzetes előjel egész 
életemen elkísért.

Hetek óta Melinda bugyiján 
töprengtem, amit egy véletlen pil
lanatban csíptem el a lépcső legal
ján, teljesen a korláthoz simulva. 
Bizonytalan folyamatok zajlottak 
bennem . Ö sszegörnyedve lopa
kodtam hazáig. Következetesen 
kerültem a forgalmasabb helyeket, 
rettentően zavart az az idétlen du
dor nadrágom elején. "Falcs, falcs!" 
— ordította hülye hangján az öreg, 
amikor felfedezésemet kellő ko
molysággal próbáltam megosztani 
vele. Persze csak a Liszt rapszódiá
ra figyelt, bár végül ideadta csont- 
szálkás nyakkendőjét. Akkor már 
holtbiztosra vettem, hogy beteg va
gyok. "Nedveit veszti a szerelem" 
— szavalta kaján pofával az előszo
bában, majd a férfiak nemes szoli
daritásáról su ttogott többször  
emlegetve volt feleségét, aki mind
végig megmaradt Stones rajongó
nak. Nem értettem az összefüg
géseket. A nyakkendő drága tapin
tású szövete a szürkülethez hason
lított. Arcomon csúszott végig a 
város mindennapi közönye. Mar
káns vélemény fogant meg ben
nem akkor és ott a tekintélytisz
teletről. Lépéseim a betonon, a kó
bor kutyák csaholása.

A hibbant Zsadányi javasolta a 
tizenegy szál gerberát." Valamilyen 
bűvös érdekeltség fűzte ehhez a 
számhoz. Akkoriban még tuti biz
tos lehetett abban, hogy híres 
sportriporter lesz. "Itt nem lehet 
spórolni, kérlek" — érvelt fölénye
sen, s újra köttette velem a nyak
kendőt. A második megálló után 
már nem éreztem a kezem, minden

hely foglalt volt, le sem tehettem 
azt a dögnehéz csokrot. S persze 
blazírtan idétlenkedett a jelenet 
végkifejletében. A kellékek szemte
lensége néha mindent felülmúl. 
Aztán én, a megrögzött kisinas a 
maga lelkesedésével. Ő pedig nő 
volt, hamisítatlan, aki a fontosabb 
pillanatokban is elfelejti megadni a 
telefonszámát. "Egy kis sót kell 
szórni a vízbe, akkor sokáig friss 
marad" —adtam át a Hibbant uta
sításait. Ez sem hatotta meg. A ta
nácsta lan ság  utcányira nőtt 
bennem.

Máig kérdéses, hogyan felejt
hettem a villamoson a csontszál
kákkal együtt. Hiába érdeklődtem 
aztán megnyúlt képpel a végállo
máson, nem hittek nekem. Kapcso
lataim  kezdtek  m egváltozn i. 
Zsadányi átnézett rajtam, az újra- 
válaszott vezetőség a gumik teszte
léséből is kizárt. Év végén föld
rajzból hasaltam el, szinte észrevét
lenül kerültem át a kisegítőbe. Ott
hon anyámék letagadnak a tele
fonban. Átbuktak rajtam az esemé
nyek. A szerelem hatalma néha 
megfejthetetlen.

Ma már az arcok is homályo
sak, elemyed a hangulat. Azt hi
szem, mindenki felejthető, s nem 
mi vagyunk túlzottan ostobák. Vé
leményem hajszálpontosan meg
egyezik a doktor úréval. Javulok. 
Lassan kiengednek egy hosszabb 
sétára.

Erre tisztán emlékszem.

etűd
"...éjjel az ágyban..."

Az asszony már átadta aszott 
testét a halál bűvöletének, s a folyo
sónak is olyan átható elmúlás-sza
ga lett, hogy mindenki hosszan 
elbeszélgetett saját lelki ismereté
vel. Vad korszakunkban téblábol- 
tunk akkor, s nemegyszer a szé
gyen pattanásaival testünkön tér
tünk meg ebből a bérházi idillből, 
ahol a szerelem ígérete porosodott 
elegyedve az unalom édeskés ízé
vel. Igazából nem történt semmi. F. 
Olga gyerekes komolysággal ment 
el, mint a komolytalan szeretők, 
kedvenc nylonharisnyájában, amit 
előzőleg óvatosan fejtett le magá
ról, féllábon ugrálva a tévé mellett. 
Miközben én lepedőt szereztem a 
nyikorgó szekrényből. Azután órá
kig éreztem tenyeremben mellének 
ívét. "Mikor kellek megint?" — 
esett ki belőle az intelligencia, s li
bakék szemével elsimította voná
saim, ahogy az ágyon felejtett moz
dulataimat kutattam valamilyen 
könnyen kezelhető melankóliával. 
Nem tudtam válaszolni. Erzsiké 
néni árnyéka makacsul keringő
zött a huzatban, s nem értettem, 
miért érdemli meg az örökkévaló
ságot az, aki visszeres lábain átkoz
ta nap mint nap a világot De ezt 
nem is értheti egy olyan alak, aki

nek az élet csak blöff, s akit mindig 
kiszúr a rendfenntartó a tömegből. 
"Olyan leszel, mint az apád!" — 
jósolta nővérem a vécéből rikácsol
va, de én nem akartam hasonlítani 
arra a fényképre, mely ott függött 
nem messze, a falon, évek óta, s 
már átvette a mellékhelyiség bű
zét. Hiába volt ennyire rosszindu
latú, mégsem tudott védekezni a 
sors közönséges megnyilvánulásai 
ellen. Férje elment az összes ol
csóbb kisasszonnyal, akik már ki
estek a termelésből, s a bérház 
udvarán megcsillanó protézissel 
ijesztgették a mohó kamaszokat. 
Áz ősz belekarmolt a penészes fa
lakba, a szél egykedvűen jajongott 
a poroló körül. Nem volt benne 
erő. Csak savanyú beletörődés.

A bárszekrény előtt ültem, 
megfelelő pózban, s végignéztem a 
szobán. K em ényen, férfiasán. 
Mégis, csupán a szőnyeg rojtjai 
közt vergődő hajszálait láttam. F. 
Olga hajlékony arcait, s nem túl 
csúnya vádliját, amelybe megfo- 
gózkodhattam . A m egszolgált 
gyönyör ernyedtsége a levegőben, 
az illatok, ahogy elkeverednek az 
est tömegével. Töltögettem az ele
gáns italokat rakoncátlan sorrend
ben. Lassan elviselhetővé vált a 
szavak gerinctelensége. Eredeti 
koktélt akartam, amiben feloldha
tom a holnapi eszmélést, amelynek 
nevemet adományozhatom; végül 
is ismeretlen szerénységgel Hajna
li Látomásnak kereszteltem el. A  
csend vázlatai kitárulkoztak előt
tem őszinte hévvel az imbolygó fa
lak közt, ahogy leszédültem az 
utcára. "Te voltál az álmom"— éne
kelte a kopasz bárpincér. Tetszett a 
dallam. "Hidd el, ez így jó..." — 
vigasztalt, s a szomorúság foltjai
val tovább könyökölt a nedves bár- 
pultnál. A lányok elh aszn á lt  
kontúrjai az elkülönített helyeken. 
A zene foszlányai.

Majd a rendőr vállán sírdogál- 
va, mint a beteljesülés, a kukák 
megbonthatatlan magányában. 
Mert elpazaroltam az infánsnőm 
halálát, aki minden bűnével teleor
dította a lépcsőket, de reggel az éb
redés előtt m égis m egbékélt a 
világgal. S ez felejthetetlen. "Még
iscsak az anyád volt" — mordult 
vissza feddőn a fakabát a közhe
lyek megmagyarázhatatlan má
morával, s kilépett a fénybe.

bagatell
"nincsen már szó..."

A  kolduslány meglepetéssze
rűen nem nyújtotta felénk kifakult 
markát, csak énekelt össze-össze- 
rándulva a remegő levegőben; ta
lán már ő is érezte a lom ha  
közönyösséget, ami jóllakottan el
nyújtózott az utcákon. Amolyan 
eszmélés volt ez, Nagy Főtéri Ész- 
mélés, amihez hozzálendült az 
ereszekről lecsepegő hangulat, s 
ezt még a rendőr is tetten érte, 
ahogy fütyülőjével riogatta az ál
mos képű gyalogosokat. Beton

oszlopnak támaszkodtunk ázott haj
jal, a korpa fellélegezett nedves fej
bőrünkön, ilyen szaga volt még a 
télnek, ahogy fáradtan kóborolt reg
gel a szénfekete járdákon. "Elszabták 
ezt valahol" — suttogta finoman az 
ellenőr, s azt hitte, megfogta a lénye
get, és pislogott hozzá, ahogy az em
berek szoktak a villamoson, ha nincs 
bérletük. Később azt is megtudtuk, 
hogy már a saját anyja sem volt egy 
kimondott angyal, s ez akár családi 
tradícióként is felfogható. Erről töb
bet csak a trafikosnő mondhatna, hi
szen ő az igazi agytröszt, a városban 
keringő legendák csámpás mester
dalnoka. Kicsit elszomorított ez a 
tény, mert a trafikosnő olyan ártatla
nul árulta a reggeli, nyomdaszagú 
újságot, hogy még a gyerekek is el
varázsolt tündérnek vélték. Ezért 
nem szabad ma megbízni senkiben, 
aki nem ébred fel egy egyszerű csók
tól. A betonoszlop sem dobott felém 
meleget, a tér mozgalmas lüktetése 
cipőmig tornázta magát.

"Elkísérted? — kérdeztem nagy
sokára, mert már untam az emberek 
elcsépelt arcait, s megpiszkálta az 
orrát, mint mindig, ha nem tudta jól 
a választ. "Igen, de nem hívott be", és 
eltöprengtem azon a karikalábú lá
nyon, aki a műit héten még a szere
lem kezdetleges színeivel álldogált a 
latyakos megállóban, ahová csak 
időnként szédült be a negyvenket
tes. Eszembe jutott a patikusnő férje 
is, akiről az egész kerület tudja, hogy 
csak egy patkány, de ezt a felisme
rést nem hangoztatták előtte túlzott 
lelkiismeretességgel, mert ugye az 
erkölcsök még fontosak valahol. Te
hát egy ugyanilyen süket délutánon 
mondta: "A lányokban is tisztelni 
kell a nőt, különben baszhatod a di
rekciót!" — a falhoz kente sörösüve
gét, amiben kotyogott még az éj
szaka. Ez megmaradt bennem.

Doboz nagyvonalúan dobta el a 
cigarettát. Sercegve elhasalt a tócsá
ban, felsértve a fák arcait, melyekkel 
szemérmesen betakarta magát még 
hajnalban, amikor harmatos a része
gek lehellete. A semmitevés íztelen- 
sége játszadozott a lábuk között, 
babaszem eivel felpillantott ránk, 
akik még valamiért nem tisztelik a 
nőt a csitriben. Talán semmit nem 
tudnak a szerelemről, mindössze a 
hormonjaik űzi őket előre vakon a 
huzatos főutcán. Ennyi volt az egész 
kalkuláció, csupán a végeredmény 
sántított néha. A tavasz már a tömeg
ben nyüzsgött ringó farral; a tömeg
ben, amely csak hömpölygött arc
talanul az ásító kirakatok takarásá
ban, a Nap erőtlen karjai között.

"Menjünk moziba, ott legalább 
sötét van" — nyögte Doboz a megol
dást odvas fogai mögül, s elmasíroz- 
tunk p ille d ő  gondolatainkkal 
(megtartva a jólneveltség eszményi 
látszatát), többször odabólintva a 
trafikosnőnek, aki már kiteregette 
híreit az utcasarkon. Péntek volt, a 
hétvégi mámor ígérete vigyorgott a 
koldusban. A napraforgómag recs- 
csenése elnyomta a zsivalyt, s mi 
percekig súlytalanok voltunk. Eny- 
nyire boldogan és közömbösen.
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NAGY CSABA

CSANDRA ÉS A NAGY RABTARTÓ
Egy sziget királya volt a N agy  

Rabtartó az idő tájt, amikor sok  
isten uralkodott a Földközi-ten
ger nyugati partvidékén és szi
getv ilágáb an . A lattvaló i, akik 
gyéren és kis számban népesítet
ték be a szigetet, ú g y  tudták, 
hogy uralkodójuk Kharontheisz 
az alvilági isten szolgálatában ál
ló  révész, Kháron leszármazottja, 
és befolyása van a döntésekre, 
am elyek alapján a halandók a föl
di lét után az Elyziumi M ezők 
árnyas ligeteibe, vagy a sötét, v i
gasztalan Tartaroszba kerülnek. 
T em plom ot állítottak H ádesz- 
nek, az alvilág istenének, és vak 
e n g e d e lm e s s é g g e l szo lg á ltá k  
Kharontheiszt, mert érdemesnek  
akartak m utatkozni az elyzium i 
alvilágra. A  király egyébként is 
m egb ü n tette , aki e llen szeg ü lt  
akaratának. A  H ádesz templom  
m ögötti hegyoldalban sziklabör
tönt építtetett, és abba záratott be 
mindenkit, aki nem követte első 
szóra utasításait. A  szik laodú  
n y ir k o s  p e n é sz v ir á g o k a t  te
nyésztett és lassan sorvasztotta 
lakóit, akiknek siránkozása ál
landó kísérőzenéje volt a temp
lom  szentélyében lezajló áldozati 
szertartásoknak.

A  N agy Rabtartónak volt egy 
s z e n v e d é ly e :  sz e m e k  v ilá g á t  
gyűjtötte. A  börtön m ellett volt 
egy  kútszerű m ély luk. Olyan 
mély, hogy aljára a napvüágnak  
csak egy kicsi sugara jutott, s az 
is csupán abban a néhány perc
ben, am ikor H éliosz napisten  
szekere napi útján éppen az üreg 
fölött haladt át. Kharontheisz en
nek a kútnak a nyílására vastag  
fedőkövet tétetett. Ettől a fené
ken a legsötétebb feketeség ural
kodott, olyan, hogy maga a Tar- 
tarosz sem  lehet feketébb. Ide 
eresztették le  szo lgái azokat a 
jámbor halandókat, akiknek sze
m e a királynak m egtetszett. A  
m ély sötétség néhány hónap alatt 
m agábaszívta a foglyok szem evi- 
lágát, és fehéren világító szem go
lyóval, vakon hozták fel őket a 
szolgák a napvüágra, am elyet ők 
ezután soha nem  láthattak. Ak
kor Kharontheisz maga szállt le a 
kútba, és napokon keresztül saját 
k ezű leg  szűrte a fenéksötétet, 
am íg kiszűrte belőle a szem vilá
got, és bezárta egy kicsi amforá
ba, annak szájára feszített át
tetsző kecskebélhólyag-hártyá- 
val. Am foráit felerősíttette nyí
lá s sa l le f e lé  a tró n term éb e . 
Esténként, am ikor H élio sz  úr 
szekere eltűnt a tenger pereme 
alatt és Szeléné úrnő fakó holdfé
nye világított csak a sziget fölött, 
a szolgák vastag juhprémekkel 
fedték be a trónterem oszlopkö-

zeteit, hogy egy külső fénysugár 
se zavarja a magábavonuló Kha
rontheiszt. Az amforákban ilyen
kor ébredeztek a bezárt szem 
világok, és a hólyaggal födött 
nyílások tarka színekben világí
tani kezdtek. A z emberi szem  
m indenféle színe képviselve volt 
köztük. Volt ott olajos barna, tü
zes zöld, mélykék, világító sárga, 
seszínű bam ászöld, türkiz és bú
zavirágkék. N ém elyik fátyolos, 
mintha könnyfüggöny m ögül te
kintene, másik a lélek tisztaságát 
hirdetve csillogó, megint másik 
éles, m esszetekintő, átható, s új
b ó l m ásik  lán go ló  prófétikus, 
ötödik ravaszul hunyorgó, hato
dik m élafényű semmibetekintő, 
és így  tovább, m indegyik külön
böző, mint ahogy egykori tulaj

donosaik különböző adottságo
kat, érzéseket és rejtelmeket hor
doztak volt magukban, am elye
ket magába sűrített a szem ük v i
lága. A  N agy Rabtartó ilyenkor 
hanyatt vetette magát a trónszék 
előtti medvebőrökön, itta magá
ba a csodás színorgiát, nem győz
ve  betelni annak élvezetével. A  
szigeten évről évre gyarapodott a 
vakok száma, akik szánnivalóan 
tapogatóztak körbe. N ém elyik  
sz ik la h a sa d ék b a  ese tt és ott 
pusztult nyomorultan, másokat a 
tenger hullám ai sodortak tova, 
de ezek jártak jól, mert aki élt 
közülük, az kolduskenyéren ten
gődött, am íg a párkák m eg nem  
könyörültek rajta és el nem met
szették életfonalát.

Kharontheisz a szigetvilágból 
szerezte be a gyűjtem ényéhez  
szükséges emberanyagot. Időn- 
kint föníciai olajkereskedőnek ál
c á z v a  b a ra n g o lta  g á ly á n  az  
Archipelágoszt és a Kykládokat, 
de elment Kyproszig tüzes leány
szem ekért és eg ész  Szicíliáig, 
ahol az Etna lejtőin vérbe borult 
szem ű emberevők tanyáztak. Ha 
v a la h o l ritka szem p éld án yra  
akadt, szolgáival elraboltatott tu

lajdonosát a kielégülés diadalá
val vitette haza szigetére.

Egyik útján a rhodoszi kikö
tőben rakodómunkásokat tobor
zott olajamforák behajózására. 
Naplem ente táján, amikor a Ko
losszusnak nevezett világítóto
rony m egnyúlt árnyéka a m el
lette fekvő partokra vetődik, eb
ben az árnyékban fekvő alakra 
bukkant. Egyszerű, izmos-forma 
ember volt, olyan darócrongyok- 
ban, amilyeneket az alkalmi ra
kodók hordanak, ezért hangos 
szóval megszólítva felébresztet
te. Felujjongott benne a gyűjtő
szenvedély, amikor a m egszó
lított rávetette a tekintetét. Fur
csán távolbanéző volt az, s noha 
azaz ember ránézett, m égis mint
ha a háta m ögött látott volna va

lamit. Nyugtalanság vibrált ben
ne. Ú gy tűnt, színe is váltakozik 
szemének. Napfestette bíbor fel
hők visszfénye tükröződött fény- 
h e z  a lk a lm a z k o d ó  s z ű k ü lő  
szembogarában. A teherhordó —  
mert az volt — késznek mutatko
zott a rakodásra, s könnyű volt a 
hajófenékben m egkötözve lefek
tetni hallgatag olajkorsók közé. 
H azaérve késedelem  nélkül le
eresztették a kútba. Kharontheisz 
előre élvezte a nyugtalanító új 
szem világ látványát gyűjtem é
nyében.

A z új fogoly, aki görög nyelv
nek idegenhangzású  Csandrá- 
nak neveztette magát, évekkel 
azelőtt m essze keletről indult el 
egy  szé les , m éltósággal höm 
pölygő folyó partjáról, amelyet 
ott Brahmaputrának, Isten ado
m ányának hívtak. N em  tudta, 
miért vándorol. Vonzotta a távol, 
valam i m egnevezhetetlen m ág
nesesség, s ő jött, viszontagságok  
közt, gyalog. N éha koldult, m ás
kor erdei bogyókon élt vagy al
kalm i m unkákért kapott e le -  
ségen tengődött, de független és 
szabad volt egész eddigi életé
ben. Rablóktól nem kellett tarta

nia, hisz a puszta létén kívül csak 
néhány rongya volt, és hatalom  
fölött sem  rendelkezett, am ely
nek birtoklásáért annyi vér fo
lyik. Kerülte a veszekedést, noha 
nagyerejű, dom ború izm ok fe
szü ltek  n a p sü tö tt barna bőre 
alatt, s ha kikötők forgatagában 
vagy vásári zsivajban részeg ha
jósok vagy teherhordó rabszol
gák verekedését látta, csendben  
sarkára ült és szem lélődött. Ha 
belekötöttek, udvarias meghaj
lással ő kért bocsánatot, d e az is 
előfordult, hogy elfutott. N em  
mert félt volna, de sem m i értel
mét a verekedésnek nem  látta.

Most itt guggolt szokott pihe
nőpózában, sarkára ülve, a gödör 
fenekén, és nem értette, m i törté
nik vele. A  napok múlását csak a 
kötélen rendszeresen leeresztett 
ennivaló periodicitásán észlelte, 
és hamar rájött, szűk celláját k ö 
rültapogatva, hogy annak végé
ben sziklarepedés húzódik, és ha 
ügyes, az elnyeli ürülékét vala
hová mélyebbre, s így  annak bű
ze sem  facsarja az orrát. Vizet is 
eresztettek le hozzá bőven, m ég  
mosdani is tudott naponta. Egészé
ben nem érezte volna rosszul ma
gát, ha tudta volna, miért van itt. De 
nem tudta, és ez nyugtalanította.

Telt az idő, és ő lassanként 
észlelni kezdte, hogy amikor az 
étel leeresztéséhez felem elik oda
fent a fedőkövet, egyre kevesebb  
lesz a fény, ami a nyíláson beszű
rődik. Előbb azt hitte, hogy borús 
az időjárás a szabadban, aztán rá 
kellett jönnie, hogy nap m int nap  
kevesebbet lát. Hiába tárta sze
m ét a fénynek arra a percre, ami
kor nyitva volt a kút, hiába itta 
szem e a külső világosság m inden  
kis szilánkját magába, lassan ho
mályba veszett a ritka fenti fedő
n y itá s  ak tu sa . Ekkor történt 
egyszer, hogy a nyílás peremére 
egy vigyázatlan szolga ráejtette a 
kőfedelet és lepattant a káva egy  
darabja. N agy  zörejjel, faltól falig 
verődve esett le a kő, s  ő önkén
telenül a zaj irányába kapta fejét. 
Ekkor élesen szem ébe lövellt a 
napsugár, ami a hiányzó perem
darab helyén támadt nyíláson át 
tört m agának utat a sötétbe, ő  
fürdette a szem ét benne, itta a 
fényt hol egyik, hol másik szem ét 
tartva elébe. A  nap azonban to
vább v á n d o ro lt, a fén y su g á r  
gyorsan felkúszott a sziklafalon 
és az üregben újra a terhes sötét
ség  vette át az uralmat. Ezután a 
napsugár m inden nap lekúszott 
a kútba, végigvándorolt annak 
alján, és az átellenes falon felsiet
ve  újra szem  elől veszett. Nem  
sütött Csandrára napi tíz percnél 
többet, de ő ez alatt az idő alatt 
fürdette benne a szem ét, és ez  
elég volt ahhoz, hogy megtörjön 
rajta a sötétség hatalma. Látása 
fokozatosan visszatért, és amikor 
Kharontheisz a szokott szem vi-
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lágvesztő időtartam után a fel
színre hozatta, ugyanazzal a tá- 
volbavesző  tekintettel nézett a 
szem e közé, m int hónapokkal 
azelőtt a fárosz árnyékában.

A  király m egdöbbent. Előbb a 
feketeségnél erősebb varázslatra 
gyanakodott, de aztán a tyranno- 
szok  szok ott radikalizm usával 
utánajárt a dolognak. Leereszke
dett m aga a kútba, rendelkezésé
re egy  napra rátették a nyílásra a 
fedelet, és így  felfedezte a szem - 
világm entő napsugarat. Rettene
te s  d ü h v e i s z á llt  k i ú jb ó l a 
szabadba, börtönre vettette a ha
nyag szolgákat, Csandrát vissza
parancsolta az üregbe, és attól 
kezdve naponta maga ellenőriz
te, hogy pontos helyére teszik-e a 
m ost már nagyobb kőből készült 
fedelet. M ég a peremét is gondo
san eltömíttette odavert ragadós 
agyaggal, nehogy H éliosz úr újra 
kifogjon rajta.

A  fogoly hát újra visszakerült 
a cellába, és hiába várta a nap 
szokott szakában a felékúszó fel- 
töltő fénysugarat. Hiába az első, 
hiába a m ásodik nap, és hiába 
hosszú  heteken át. Már újra ho- 
m á ly o so d n i k ezd ett e lő tte  az 
ételbeadás kicsi nyílása, és erőt 
vett rajta a kétségbeesés, amikor 
úgy érezte, hogy m ost van.a nyí
lás fölött a nap, de hiába fordítot
ta kereső tekintetét a pont felé, 
ahol a fénynek m eg keÜett volna 
jelennie. Erőltette a képzeletét, 
m ilyen is volt a kis világos folt, 
amikor annakelőtte belopózott 
az üreg szélén. N ap m int nap na
gyobb erővel m űködött benne a 
képzelőerő. A ddig-addig, hogy  
egy szép  nap m eg is jelent előtte 
a kis sárga fényellipszis, és elin
dult lefelé a sziklafalon. LÁTTA, 
am int jön , és rem egve  várta, 
hogy szem éhez érjen. És akkor 
tom boló belső örömmel tíz per
cig fürdette a szem ét benne, majd 
végigkísérte tekintetével felfelé 
tartó útján, és széles m osollyal 
búcsúzott tőle, amikor távoztá- 
val újra feneketlen sötét borult a 
kút belsejére. Ettől kezdve fantá
ziája m indennap elhozta hozzá a 
gyógyító fényt, és mintha az tény
leg élő napsugár lett volna, vissza
tért tő le , ső t  so h a  n em  v o lt  
mértékűre erősödött szemevilága.

Megrettent tőle a király, ami
kor foglyát újra felhozatta. Attól 
tartott, isten i pártfogók állnak 
Csandra m ögött és ú g y  gondolta, 
m eg kell nyernie azok jóindula
tát. Drága gyolcsokba öltöztette 
C sandrát, házat és szo lgasze
m élyzetet ajándékozott neki, asz
talánál etette, és leste m inden  
kívánságát.

C sakhogy Csandrának nem  
voltak kívánságai, ő  új világot 
fedezett fel m agának, a fantázia 
világát. Ha esténként hanyatt 
dőlt fekhelyén, harm onizáló fé
n yek  játékát k ép zelte  el háza

m ennyezetén, és ím e megjelen
tek ott azok a fények, és gyönyör
ködtették őt változatos alakzata
ikkal, játékaikkal és fényerőkü
lönbségeikkel. Egyre erősebbek 
lettek ezek a fények, már a szom 
szédok is észrevették, s később be 
is  k é r e z k e d te k  h o z z á , h o g y  
együtt gyönyörködjenek vele a 
játék pompájában. Csandra be
engedte őket, mert szívesen m eg
osztotta  öröm ét jóem bereivel. 
Egy este Kharontheisz belső szol
gája is részesült a látványosság
ban. Ez a szolga ismerte a király 
szem fénygyűjtem ényét és annak 
játékát. Lélegzetvesztve futott a 
palotába, térdrevetette magát, és a 
lihegéstől szakadozottan mondta: 

— Bocsáss m eg alantas szol
gádnak, Kháron rokona, hatal
m as úr, király, h ogy  ebben a 
szokatlan órában felséges színed  
elé tolakodik, de el kell neked  
mondania m ost azonnal, amit sa
ját két szem ével látott.

—  Beszélj szolga! — mordult 
rá a király.

A  szolga széttekintett a tető 
alatt viliózó amforanyílások kö
zött.

—  M indig csodáltalak, uram, 
pazar gyűjteményedért, és m in
den egyes darabját vigyázattal és 
áhítattal erősítettem fel általad 
parancsolt helyére. M ost azon
ban azt kell m ondanom , hogy  
Csandra m ég pompásabb és sok
színűbb gyűjtem énnyel rendel
kezik háza mennyezetén. Most, 
épp m ost láttam, felséges úr, azo
kat az alak- és színváltó játéko
kat, amelyek neki vannak, és m eg  
k ell m on d an om  — kegyelem  
e g y sz e r ű  fejem n ek  — , h o g y  
m essze felülmúlják a tiédet.

A  király kegyetlen szürke sze
m e fölött összerándult a szem öl
dök:

—  Parancsolom, hogy ide ve
zessétek azt az embert, mert ki 
akarom hallgatni!

És elment a szolgahad, és át
adta Csandrának a parancsot, de  
ujjal sem  mert hozzányúlni, mert 
már összezavarodott és nem tud
ta, nem hatalmasabb-e ő, mint uruk. 
Csandra pedig engedelmesen fel

állt, elment a palotába és fejet-tér- 
det hajtva a király elé járult.

—  Hívattál Nagyúr.
—  H ívattalak, szolgáim  el- 

sőbbike, m ert pazar kezekkel 
pártfogásomba vettelek, és m ost 
azt kell hallanom , h ogy  ezzel 
visszaélsz. Házadban, amit tő
lem kaptál, az enyém nél gazda
gabb fényjátékokat rendezel. El 
nem  tudom  k ép zeln i, honnan  
szereztél ehhez anyagot ilyen rö
vid  idő alatt, hiszen én az enyé
met évtizedek alatt gyűjtöttem, 
és az m égis a tiéd m ögött marad. 
Zeusz tudja, nem az isteneket 
loptad-e m eg érte? Ha így van, 
csak töredelmes vallom ás segít
het rajtad, mert téged ugyan min
denképpen börtönbe duglak, de 
a m egharagított isteneket, ma
gad és valam ennyiünk érdeké
ben, m ég kiengesztelhetem.

Mosolyra nyíló ajakkal vála
szolt akkor Csandra a királynak:

—  Hatalmas úr, Kháron roko

na, király. N agy hálát érzek irán
tad, mert felem eltél engem  orszá
gok poros vándorújáról m agad  
mellé, és olyan ajándékokkal hal
m oztál el, am elyekhez féreg vol
tom sem m iképp sem  volt méltó. 
Ám  leginkább azt köszönöm  ne
ked, hogy bezárattál ama sötét 
lukba, mert kincseidet szem em  
világával akartad gyarapítani. 
Abban a feneketlen feketeségben  
rájöttem fantáziám erejére. Tudd 
meg, hogy amikor elzárattad elő
lem  a látásomat m egm entő nap
sugarat, akkor én azt e lk ép 
zeltem magamnak. A  napsugár 
pedig jött, ahogy én elképzeltem, 
és újra m eg újra feltöltötte a sze
mem  világát, hogy amikor felho
za ttá l en gem  a p o k o li sö té t
ségből, ugyanolyan tiszta látás
sal nézhettem rád, mint annake
lőtte a rhodoszi kikötőben. Mióta 
itt élek  a k özeled b en , tovább  
edzettem  képzelőtehetségem et, 
és annak játékát ma már a többi 
emberek is látják, és gyönyör
ködnek is benne. Én pedig szíve

sen szerzek ezekkel a gyönyö
rökkel jó órákat a fáradt ember
nek, mert számomra öröm az ő 
öröme.

—  N ekem  is kell ilyen képze
lőerő! —  pattant fel ültéből Kha
rontheisz, és mindjárt rendel
kezett, hogy  őt m agát zárják be a 
k ú tb a  u g y a n a n n y i id ő r e  é s  
ugyanolyan körülm ények közé, 
am íg és ahogyan Csandra ott élt, 
és sem m i körülm ények között ne 
szakítsák m eg máskor ottani tar
tó z k o d á sá t , m in t a h o g y  azt  
Csandrával tették.

Kharontheisz leülte az önkén
tes fogság első időszakát, és ami
kor napfényre hozták, látta, hogy  
Csandra az igazat m ondta, mert 
a hozzá bocsátott fénysugár játé
kával m egm entette látását. Ak
kor parancsot adott, hogy újra 
eresszék a kútba, tömítsék el tel
jesen a nyílást, és történjék akár
mi, három hónapon át onnan fel 
ne húzzák. Ült a király a m ély
ben, és várta, hogy elkövetkez
zék az idő, amikor a nap rásüt a 
betömött nyílás peremére. Érez
te, ennek mikor van itt az ideje, és 
abban a percben ráfüggesztette 
tekintetét a feketeségnek arra a 
pontjára, ahol a fényfolt m eg szo
kott jelenni, és m inden akaratát 
m egfeszítve elképzelte, hogy ott 
is van. Ám  a fényfolt nem  jelent 
meg, és nem  a következő napon, 
és a három hónap egyetlen n a p  
ján sem. Egy hónap múltán a fe
k ete  v é sz  m ár k e z d te  b e lő le  
k isz ívn i a szem evilágát, és őt 
egyre inkább szorongató kétség- 
beesés fogta el, d e m ég m indig  
makacsul várta, hogy az e lk é p  
zeit sugár megjelenik. Két hónap 
után alig látott, feneketlen elke
seredésbe esett, és étkeztetésénél 
felk iáltott a szolgáknak, hogy  
húzzák őt fel. Ám  a szolgák va
kon teljesítették parancsát, m i
szerint három hónapig sem m i 
körülm ények között fel ne húz
zák. A következő nap rikoltott 
feléjük, aztán üvöltött, átkozó- 
dott és fenyegetett, majd kért, kö- 
nyörgött, végül sírt, zokogott és 
őrjöngött, de a szolgák, mintha 
sem m it se hallottak volna, tették 
a dolgukat. Három hónap eltelté
vel úgy  állt ott az üreg szélén, 
mint azok, akiket megrabolt sze
m ük világától, és m ost tapoga
tózva bolyonganak a szigeten.

H a lk a n  m e g p a r a n c so lta , 
hogy vezessék a palotába. Botla
dozva, rem egő térdekkel m ent a 
szolga után, aki kézenfogva ve
zette. N em  láthatta, hogy közben 
beesteledett, és a háta m ögött 
m ind messzebb maradó kút egy
re erősödő hidegszürke kímélet
le n  fé n y t  su g á r o z . O ly a n t, 
amüyen az ő szem evilága volt, 
am íg látott vele.

i ’ t ü É N v  M á u i a
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HELIKON

Magába dobigái
a mondat

A  gyermekkor első emlékei, a környezet 
először feltárulkozó hangjai, színei, illatai, 
fényei; az emberi gondolat első m egnyilat
kozásai a világ, a létezés m indm egannyi je
lensége felé; az ifjúkor elem i erővel feltörő 
érzései; család és társadalom, irodalom és 
filozófia, kereszténység és történelem, szere
lem és m űvészet, háború és politika, örömök 
és kiábrándultság, kétség és bizonyosság  
szűnni nem  akaró hullám zásai —  m elyi
künk tudatában nem  fészkel együtt külső és 
belső tényeknek, közhelyeknek és szem élyes 
élm ényeknek ez a többé-kevésbé alaktalan
nak látszó halmaza? Ebből a kiindulópont
ból tek in tve  n a g y o n is  érthetőnek  tűnik  
Dom okos Johanna első irodalmi ténykedésé
nek eredm énye, am ely  tarka füzérben dobja 
elénk a témáknak a fentinél is jóval szélesebb  
skáláját.

És ezzel máris a kötet legfontosabb jel
lem zőjéhez jutottunk: a m ontázs-jelleghez és 
az ezzel járó heterogenitáshoz. A  kötet úgy
szólván nem  is versekből, hanem laza, sok
sz o r  m er ő b e n  s z e r v e t le n  fe lé p íté s ű  
szövegkonstrukciókból /  verskonstrukciók
ból áll össze. N em  véletlenül használom  itt a 
többek által Szilágyi Dom okos egyes költe
m ényeire alkalmazott "verskonstrukció" ter
minust, hiszen ami a tematika fő vonalait 
illeti (a lét problématizálása, a szerelem mint 
létélmény, viaskodás az idővel, a m úlandó
sággal, népköltészeti, klasszikus és kortárs 
irodalm i, vallási, etnológiai stb. reminisz
cenciák), nem különben egyes formai eljárá
sokat tek in tv e  [k özp on tozás elhagyása, 
kiem elések, bekeretezések, képvers-szerű
ség, azaz a szöveg  írásképének különböző  
szim bolikus alakzatokba való rendezése, 
amilyenek: fáklya (21. o.), gyertyatartó (33.
o.), kehely (37. o.), leányalak (27. o.), kopjafa 
(49. o.), fa (41. o.)] párhuzamot vonhatunk a 
kétféle "versépítmények" között. Azonban  
pusztán a tematika és egyes formai, illetve 
nyelvezetbeli hasonlóságok között. (Lásd a 
"kemény" filozófiai nyelvezet betörését D. J. 
egyes "versépítményeibe" is: sokszor egé
szen képtelen  m ódon, az irodalm i-költői 
nyelvezet disszonáns, fülsértő kontrasztja
ként.)

"Képtelenséget" em legettem  az imént, és 
nem  m inden célzatosság nélkül, hiszen ezek  
a szövegek  egészükben m ég a szabadvers 
kategóriájába is nehezen sorolhatók be, lé
vén, h ogy  költői képekben (a szó szoros ér
telmében vett trópusokban) m eglehetősen  
szegén yek . N éh án y  m egszem élyesítésen , 
jelzőn és álszinesztézián kívül e szövegek  
líraiságát elsősorban az egyfajta hom ályos
ságot eredm ényező szaggatott, diszkontinu- 
us szerkesztésm ód , heüyel-közzel m egje
lenő gondolatritm us, néhány sikerült és ke
vésbé sikerült szóalkotás, ellentétezések, 

-egy-két jól m egoldott fokozás és a beépített 
egyes szövegelem ek, áthallások kultúrkon- 
notádói adják. Sok az olyan leírás (1. pl. A  
vadász és a nyúl c. vers egyes részeit), am ely

S’t t f F f l / V

úgym ond egy  hangulatot próbál rögzíteni, 
de —  költői képek híján —  m egelevenítés 
helyett csak lapos leírást, hangulat helyett 
csak "hangulatdefinídót" kapunk. így  üres 
váz, valóban csak "forgatókönyv" marad a 
szöveg, de annak is a silányabb fajtájából, 
amilyenek gyártását (rendezői utasításokkal 
együtt) nyugodtan bízhatja tehetséges vagy  
tehetségtelen mozipalántákra a Költő.

A szaggatott, diszkontinuus szerkezet, a 
legnagyobb mértékben különböző szöveg- 
egységek "együttállása" (mint a józanul nyo- 
m onkövethető linearitás ellentéte) nagyfokú  
im presszionisztikus jelleget eredményez, el 
egészen a skizofrén tudatállapotok vissza
tükröződéséig (nem a kórházba utalandó 
esetekre, hanem napjaink általános skizofré
niájára gondolva). Magának a létkáosz m eg
élésének a tanújele ez az "anti-struktúra". 
Sokkal nagyobb koherenda, szervezettségi 
fok érhető tetten egyes rövidebb szövegegy
ségek szintjén; ezeket önmagukban inkább 
n ev ezh etn én k  e g y -e g y  im p ressz ió t, él
ményt, reflexiót hatásosan megragadó rö
vidversnek. Két példa ilyenekre:

"hajnalt nyitott 
szeméjszakában 
jajszálpontos 
nem emlékezettel 
a szomjas béka 

igéit nyelvem  alatt oldja 
szájam a pohár szélén hagyott 

nyomába fagyott 
szólsz és megölelsz" (41. o.) 

"esőcseppel esik a lét 
hogy tűszúrástól megpattanjon 

de m egáll megnyúlása  
ohhhhhh" (50. o.)

N em  a S z ilágy i D om okos-párhuzam  
kedvéért (végtére m ég zokon venné úgy  
szerzőnk, mint a boldog em lékezetű Szisz 
Kapitány), de próbáljuk m eg röviden nyo- 
monkövetni, hogyan is vonul végig én és 
világ konfliktusa, a létélm ény problémává 
tétele a kötet szövegein. Mindjárt a kötetkez
dő versben az első oldal alján a tudat csődje 
köszönt ránk; az én képtelen józanul felfogni 
a lét rendjének alapjaiban történő m egbom 
lását ("a védett/v irág felszántja a rétet/a  vé
dett—  állat elítéli a húsnemevőket..."). A  
létparadoxon — fokozás nyom án — egyet
len artikulálatlan, m égis sokatm ondó üvöl
tésben nyer kifejezést:

neeeeeeeeeddeeeeeeeeeem 
hogy aztán pillanatképekben végignyar

galjon a viaskodó tudaton gyermekkorra és 
népi-nem zeti identitásra egyaránt referáló 
népm eséi m otívum , a nem zeti kultúrát és 
mindenkori társadalmi problematikát egya
ránt hordozó irodalmi élmény, az infláció 
kísértete, a túlméretezett és istenített techni- 
dtás eszméje, földhözragadtság és a csilla
gos ég  magassága, küzdelem  az idővel, az 
örökkévalóság illúzióvá degradálódása, az 
elmúlás jeleinek kiütközése fiatal és öregkor
ban egyre nyomasztóbban; a lét súlyába, ill. 
a kilátástalanság érzésébe belerokkant én ké
pe, népköltészeti reminiszcenciák szürrea- 
lisztikus képekbe oldódása, az én önmagába 
zárkózása egyfajta önelégültségben, amire 
rögtön rácáfol a gyilkos kétely, viaskodás,
viaskodás, íme, m égis én győztem ....... és a
végén fölébredek, és kiderül, hogy csak ál
m odtam  az egészet. Rövid nyújtózkodás, 
álom és valóság közötti lebegés után minden  
kezdődik hát elölről: m enekülés privát noé-

Fekete Tibor rajza

bárkámba, amit egyúttal már börtöncellának 
is érzek, hiszen emberi m ivoltom  "jóvátehe
tetlenül" a világba, a létbe húz; melyik fonto
sabb hát: az álom vagy az élet?, ér-e valamit 
a világról szerzett materiális tapasztalat?, 
idill vagy romok mindenütt?... Sem m i nem  
új a nap alatt —  a világ: ism étlődés, bele a 
végtelenbe, az antinómiák pólusai nem vá
laszthatók szét, sőt, továbbmenve: a pólusok  
m eg sem  különböztethetők egym ástól —  eb
ben a világban nics iránytű, am ely tájékozó
dást adhatna az örökösen vergődő tudat 
számára.

És az ilyesfajta parafrazálgatást végigvi
hetnénk az egész köteten, akkor sem  talál
nánk mást, mint ellentétek örök egymásba 
folyását, a létdilem m a m egoldatlanságából 
eredő, m enetrendszerűen kiújuló, olykor 
végletekig éleződő nyugtalanságot. H iszen  
az én és világ, szubjektum és objektum kö
zött sincs lényegi különbség; erre vallanak 
az énelhasonulás, énkettőződés (46-48. o.), 
énsokszorozódás (27. o.), külső és belső világ  
egym ásba kuszálódásának képei (23. o.), a 
külső idő és szubjektív idő egybem osódása  
(28. o.). A  kötet zárása sem  hoz kilépést ebből 
a gondolatkörből, immár maxim aszerű so
rokba tömörítve:

"magába dobigái a mondat 

plágium

aki m esél túléli a dolgokat

arcáról levesz tíz ujjat 
mint könyv becsukódik

folyón
véren

könnyű m ost az átkelés"

M élységesen századvégi (vö. "fin desiéc- 
le"), m élységesen filozófiai (filozófia a. m. 
nyugvópont nélküli keresés, örök, céltalan 
töprengés), és hogy a kritikus is hozzáadjon 
egy paradoxont —  mélységesen blazírt befeje
zés. Vajon tényleg kom olyan gondolja?

CSOBÁN ENDRE ATTILA 
D om ok os Johanna: Prélude. Szeged, 

1994.
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szöveggyűj temény szerkeszti: k . j a k a b  a n t a l

Dante Alighieri; Durante Alighieri (az általáno
san elterjedt Dante név a szilárd, jelentésű Durante 
rövidített alakja); (Firenze, 1265.5. ?— Ravenna, 1321. 
9.13. v. 14.) olasz költő, politikus; fő művét, az Isteni 
Színjátékot, amellyel mellesleg az olasz irodalmi nyel
vet is megteremti, "a középkor lexikonának” nevezik 
(tekintettd a bennefoglalt hatalmas hitregei, hittudo
mányi, bölcseleti, történeti, földrajzi, csillagászati stb. 
tudásanyagra), ám az eposz nem csak költői kifejezé
se és lezárása "tíz néma évszázadnak”, hanem kezde
tét is jelzi egy új komák, a reneszánsznak, elsősorban 
azért, mert a szerző a saját személyiségét áhította a 
középpontba, minden gyűlölködésével, rajongásá
val, politikai indulatával egyetemben. Régi firenzei 
nemesek leszármazottja. A  család a pápa és a német
római császár közti villongások korában a pápapárt 
mérsékelt szárnyához, a fehér guelfekhez csatlako
zott. Dante föltehetően alsóbb egyházi iskolákat vé
gez szülővárosában. Gondolkodására erősen hat 
Brunetto La tini, a kiváló politikus és tudós, aki fölkelti 
benne az írói becsvágyat. Mint Vita nuova (1294) [Új 
élet, 1965] c., prózai magyarázatokkal tűzdelt verses 
naplójában írja, 1374-ben —  azaz 9 éves korában —  
látta először Folco dei Portinari lányát, Beatricét, aki 
olthatatlan és reménytelen szerelmet ébreszt majd 
benne. Miután Bice szülői parancsra érdekházasságot 
köt, 1290-ben pedig hirtelen meghal, Dante a kicsa
pongásban keres vigaszt, ennek emlékét őrzi sok sza
badszájú verse különféle Lisettákhoz, Horettákhoz, 
Violettákhoz. A  90-es évek elején a bolognai egyetem  
hallgatója, összebarátkozik Guido Cavalcantival, aki 
egyik kezdeményezője a később Dante által tökélyre 
vitt és elnevezett, hajlékonyságra és pontosságra törő 
dolce stíl nucrvónak. Közben katonáskodik is, több csa
tában vesz részt. Családja rábeszélésére feleségül ve
szi a nagyhatalmú C. Donáti leányát, Gemmát, akitől 
több gyermeke születik. Mivel csak céhpolgár visel
hetett közhivatalt, beiratkozik az orvosok és gyógy
szerészek céhébe. Többször tagja a városi tanácsnak 
1300-ban —  két hónapig —  mint a priorok egyike 
irányítja Firenze sorsát Igyekszik elsimítani az ellen
téteket a fehér és a fekete guelfek között, viszont a 
város szabadsága védelmében a pápasággal szemben 
elszántnak mutatkozik. 1301-ben kénytelen követség
be menni fő ellenségéhez, Vili. Bonifác pápához, aki 
Valois Károlyt bérelte föl Firenze elfoglalására. Boni
fác mindaddig visszatartja Dantét, m íg 1302-ben be 
nem következik a pápa világi fennhatóságát elismerő 
fekete guelfek hatalomátvétele. A volt prior már nem  
térhet haza, örökre száműzik, házát lerombolják, tá
vollétében tűzhalálra ítélik. Aszáműzöttfehér guelfek 
szövetségének titkáraként számos követséget vezet 
tekintélyes elvbarátaihoz. 1304-ben azonban, minek
utána kudarcba fulladt a fehér guelfek kísérlete Firen
ze visszafoglalására, szem befordul párthíveivel, 
"hogy önmagának csináljon pártot magából", s hogy 
azután a császárpártiaknál, a ghibellineknél tapoga
tózzék. Ekkor kezdődik hontalan bolyongása, mely
nek csak szórványos m ozzanatai ism eretesek. 
1310-ben m ég felcsillan előtte egy lehetőség: VH. Hen
rik haddal érkezik Itáliába, hogy német-római csá
szárrá koronáztassa magát. Ám de Henrik siker
telenül ostromolja Firenzét, és 1313-ban váratlanul 
meghal. így  szertefoszlanák Dante reményei szülő
földje viszontláthatására. 1316-ban büszkén vissza
utasítja a felajánlott megalázó kegyelmet. N em  sokkal 
később fölkeresi Veronában Can Grande della Scalát, 
az itáliai ghibellinek fejét, de az Agár, akitől oly sokat 
várt, a nagyúr nem szentel túl sok figyelmet a nyo
morgó költőnek. 1318-ban az irodalompártoló raven- 
nai fejedelem, Guido Novello da Palonta udvarában 
talál menedéket. 1321-ben betegen tér m eg egy velen
cei követségből, s nem épül föl többé. A pápai harag 
elől elrejtett hamvait csak 1864-ben találják meg. "Rej
tett éveiben" két m űve született. A Comnvio (1305-08) 
[Vendégség, 1965] azt taglalja, hogy az igazi nemesség 
forrása nem a születés és vagyon, hanem a kifejtett 
képesség, a virtus. A De vulgari eloquentia (1305-06) [A 
nép nyelvén való ékesszólás, 1965] ugyancsak tudós ér
tekezés, ezúttal a korabeli költészetről, a népnyelvről 
mint az élő nyelv "ésszerű jeléről", a nyelvjárások ki
várta tos egyesítéséről, s a sorok között fölsejlik Dante 
vágyálma: az egységes Itália, a nemzeti királyság. 
Legérettebb elméleti munkája egy 1317-18-ban kidol
gozott, hevesen pápaellenes vitairat, amelyben esz
ményként állítja az olvasó elé azt a világcsászárságot,

DANTE
. . .  . . . . .  ----- ------- .------------------------- —— ;------------ ff-

ahol szétváltak a hit és az értelem útjai: De Monarchia 
[Egyeduralom, 1965], Az adatokszerint az 1307 és 1320 
közötti időben keletkezett Dante roppant ölelésű re
meke, a Commedia, amelyet Boccaccio látott el csodá
lata jeléül a Dwina jelzővel A cselekmény szerint 
túlvilági utazása mintegy kétharmad részében (a 
Poklon át és a Purgatórium oldalán-meredélyén) Ver
gilius árnya, majd (a Tisztuláshegy fennsíkján lévő 
Földi Édenkerttől a végcélig) Beatrice lelke kíséri, 
vezérli, gyámolítja a költőt. Az indulást 1300 nagy csü
törtök éjjelére, a megérkezést az istenség trónusához 
húsvét vasárnapjára teszi Dante. Az általa elképzelt 
hármas birodalom a Föld középpontján átmenő vi
lágtengely körül helyezkedik eL A tengely Jeruzsálem 
városánál lép be a föld alá, innen a Pokol egyre sző
kébb köreinek síkját metszve tart lefelé; a Pokol alján, 
a Föld középpontjában a jégbefagyott Lucifer áll (Ver
gilius itt a sátán szőrzetébe kapaszkodik, így segít 
átcsusszanni Danténak s a továbbiakban már emel
kednek). A  világtengely továbbhaladva a túlsó féltekét 
borító óceán egyetlen szigetén meg a rajta felnyúló 
csonkakúp alakú hegyen, a Purga tóriumon, kiér az 
űrbe, átszeli a Paradicsom koncentrikus égköreit, és 
belefúródik a Mennyei Rózsa közepébe, ahonnan már 
látható az istenség. Útja során az élő és az élők közé 
visszatérendő Dante találkozik a Biblia, a mitológia, a 
történelem, a közelmúlt, szűkebb és tágabb pátriája 
számtalan híres vagy hírhedt alakjával, saját ellensé
geivel és barátaival (helyesebben mindezek leikével), 
így a kárhozottak, vezeklők vagy üdvözültek bünte
tésének vagy jutalmának leírása révén ítél elevenek
ről, holtakról és a fantázia szülötteiről. A hol 
hátborzongató, holmámorító látomássorozat rendkí
vüli mértékben rendezett.

Amú legváratlanabb szintján (mondhatnánk köreiben) 
ismétlődnek bizonyos bűvös számok, amilyen a 3 és a 7. 
Hármas a túlvilági birodalom, tehát három nagy tömb
re tagolódik az alkotás (Pokol, Purgatórium, Paradicsom. 
Mindhárom rész 33 énekből áll, ha eltekintünk az 
előhang jellegű Sötét erdő...-tő i és az énekek terjedelme 
megközelítőleg azonos. 9 (azaz 3x3) a pokolkörök, az 
égkörök és az angyali karok száma. Forma és anyag—  
okítja Beatrice a Paradicsomban Dantét — vegyesen s 
vegyítlen mindig készen állt az Örökkévalóban, mint 
három nyü a háromhúrú ívben, ennélfogva a teremtés 
hármas eredménye: a tiszta forma (tiszta cselek- 
vés=angyalok); a csupasz erő (=anyag); a kettő vegyü- 
lete. A Színjáték versformája a 3 soros szakaszokból álló 
(aba, bcb, cdc... rímelésű) terdna. Más. APokol torná
cában, a Tebegők", vagyis vétlenek, de kereszteletlenek 
helyén, Homérosz, Horatius, Ovidius, Lucanus s ter
mészetesen a most csak kísérőként, de egyébiránt ille
tősége szerint itt időző Vergilius társaságában Dante

elhalad egy "ős kastély" előtt, amelynek 7 kerítése és 7 
kapuja van. Hét a főbűnök száma, ezért éppen hét köre 
a Purgatóriumnak. A Földi Paradicsomban látott "cso
dálatos körmenef ’ élén 7 gyertyatartó (a Szentlélek hét 
ajándéka) közeledett a költőhöz, aztán jött előbb 3, majd 
4 hölgy (Hit, Remény, Szeretet m eg a négy sarkerény, 
ami összesen 7), és 7  agg (hét szent) zárja a sort. Egyéb
ként a főbűnök is az erényekéhez hasonló arányban 
oszlanak m eg  háromköziilüklstent és embert egyaránt 
bánt, a többi négy csak az embert Még csak annyit erről: 
a Pokol hetedik körében három gyűrű (alkör) található.

A bűnhődés rendszerint metaforásan-metonímiásan 
kapcsolódik a bűnhöz. A Pokolban "a tivornyák hősei" 
nyakig vízben szorongnak, piszkos hóié zuhog rájuk, 
Cerberus, a háromfejű eb a hasából nőtt két kormos 
kezével karmolja, "falja" őket; a haragosok kézzel láb
bal foggal tépik, szaggatják egymást a Styx sáros vizé
ben; egy dölyfös firenzei saját húsába harap; az 
eretnekek, kik azt vallották, "testtel vész a lélek", égő 
sírokban fekszenek; az erőszakosak vérpatakban für- 
denek az öngyilkosok fává válnak, s ha majd az utolsó 
ítélet után visszakapják testük, fölakasztják azt "saját 
morc árnyuk fájára"; az istenkáromlók lángözönben 
ütlegelik magukat, hogy oltsák a tüzet; a ferde hajla
múak szüntelenül keringenek a tűzesőben, mialatt fe
jük ellenkező irányban forog a jósnak (aki hamis 
jövőbe nézett) hátracsavarodik a feje, úgyhogy "alfelé
nek hasadékán folyt le a könny patakban"; a képmuta- 
tókkívül arany, belül ólom csuhát viselnek; a trubadúr, 
aki viszályt szított apa és fia (a természettől összetar- 
tozók) k özi kezében viszi leszelt fejéi lámpás gyanánt 
a hamisítót szomjúság gyötri, de csak rohadt vizet ihat 
két egymást meggyilkolt testvérnek összefagyott feje 
emelkedik ki.csupán a Pokolkút mélyén nyugvó tó, a 
Kodtusz jegébőL APurgatóriumban a gőgösök vétkük
höz mért súlyú köveket dpelnek kétrét görnyedve 
(Dante fél, nehogy ő is erre a sorsra jusson); az irigyek 
szemhéja vasfonállal levarrva (ne mereszthessék sze
müket mások javaira); a lanyháknak, jóra resteknek 
szakadatlanul rohangálniuk kell miközben az igaz 
egyház, illetve világcsászárság iránti buzgóság jelké
peit hadarják Szűz Máriát Caesart a fösvények kap
zsik megkötözve, arcukon fekve sírdogálnak (mert 
éltükben kincseik nyűgözték le őket, nem az Égre 
vetették pillantásuk); a torkosok csonttá-bőrré sová- 
nyodnak a bujákat (nemcsak mert a Tisztítótűzben 
vannak elvégre) szörnyű lángok emésztik

Párhuzamok és ellentétek szövevényes rendszere fogja át 
Dante művét. A  Pokol szembenáll a Paradicsommal kö
zöttük a Földi paradicsom, Ádám és Éva hajdani lakhe
lye A Purga tóriumban ugyanazon kínokat szenvedik el 
a tékozlók mint a zsugoriak A Golgota, a Megváltás 
hegye, éppen ellenlábasa a Tisztulás hegyének a Purga- 
tóriumriak és közöttük a Föld középpontjában tanyázik 
Dis (Lucifer). APokol a rabság, a Purgatórium a szabad
ság birodalma (mindenki oda megy, ahová akar), a Para
dicsom a boldog önfeladás tere. A vezeklők a Tiberis 
torkolatánál a kárhozottak az Acheron partján várják ki 
elszállításukat A Purgatórium lakóin segítenek az élők 
imái a Pokol lakóin nem. A Pokoltölcsér keskenyedő 
körein lefelé haladva a bűnöksúlyosbodnak ATisztulás- 
hegy szintén mind kisebb kerületű párkányain emelke
dőben egyre enyhébbek a vétkek és minél magasabbra 
kapaszkodunk a Paradicsom egymásban és a Fold körül 
forgó egein á l annál fényesebb az érdem, szeplőtlenebb 
az erény, mígnem feljutunk az Empjyreumba, Isten moz
dulatlan, végtelen és örök birodalmába, ahol megláthat
juk ö l  aPontot A vezeklőkapzsik nappal a Megelégedés 
és Bőkezűség, este a Kapzsiság préldáit litániázzák mert 
a megváltás egyik eszköze az erény korbácsa, a másik az 
elrettentés féke Pogányok elvben nem üdvözülhetnek 
ezért Vergilius— noha vezetője és mintaképe Danténak 
—  még a Földi Paradicsomba se teheti be a lábál de 
például a dicső római császárt, Trajánt rövid időre feltá
masztja az Úr, Ezékiás király halálát plédig elhalasztja, 
hogy megtérhessenek. Az angyali karok megannyi tűz- 
udvarként forognak az "éles Pont" (Isten) körül hogy 
mintául szolgáljanak a Föld körül forgó égköröknek 
csakhogy utóbbiaknál a legnagyobb, a legkülső (az Első 
Mozgató) a legfürgébb, az angyalkarok közül viszont a 
legkisebb, a legbelső, mert ezt fűti leginkább, legköze
lebbről a Szikra szerelme.

Végezetül a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom 
zárósorában egyaránt előfordul a csillag szó: "és így 
jutottunk ki a csillagokhoz"; "tiszta, s röpnilni kész a 
csillagokhoz"; "mozgat napot és m inden csillagot".
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HELIKON

ISTENI SZÍNJÁTÉK
PO K O L
(részletek)
ELSŐ ÉNEK  
A sötét erdőben
Az emberdet útjának felén 
egy nagy sötdlő erdőbe jutottam, 
mivel az igaz utat nem lelem.

Ó szörnyű dbeszdni mi van ottan, 
s milyen e sűrű, kusza, vad vadon: 
már rágondolva reszketek legottan.

A halál sem sokkal rosszabb, tudom.
De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, 
hallanod kell, mit láttam az utón.

Akkortájt olyan álmodozva jártam: 
nem is tudom, hogyan kerültem arra, 
csak a jó útról valahogy leszálltam.

De mikor rábukkantam egy hegyaljra, 
hol véget ért a völgy, mély, mint a pince, 
melyben felébredt lelkem aggodalma, 

a hegyré1 néztem s láttam, hogy gerince 
már a csillag3 fényébe öltözött, 
mely másnak drága vezetője, kincse, 

így bátorságom kissé visszajött, 
mely távol volt szivemből teljes éjjel, 
melyet töltöttem annyi kín között.

És mint ki tengerről jött, sok veszéllyel, 
amint kiért lihegve, visszafordul, 
még egyszer a vad vízen nézni széllyel: 

úgy lelkem, még remegve borzalomtul 
végignézett a kiállt úton újra, 
melyen még élve senkisem jutott túl.

Majd fáradt testemet kissé kifújva 
megint megindulék a puszta lejtőn, 
mindég alsóbb lábam feszítve súlyra.

És im, amint meredni kezde lejtőm, 
egy fürge, könnyű párduc4 tűnt elémbe 
szép foltos bőrrel, csábosán, megejtőn.

S nem tágított utómból tarka képe, 
inkább elzárta s úgy előmbe hágott, 
hogy futni fordultam már, visszalépve.

De hajnal aranyozta a világot 
s feljött a nap azon csillagsereggel, 
mely vde volt, midőn e szép csodákat 

megmozdítá Isten az első reggel: 
úgy hogy nekem reményt az ellenségre 
vínom párduccal s tarka szörnyeteggel 

adott az órás évszak édessége: 
de jaj! a félelem megint leláncolt, 
feltűnvén egy oroszlán5 szörnyű képe: 

mély emelt fővel közeledni látszott 
s dühös éhséggel zsákmányát kereste, 
úgy hogy a lég tőle remegni látszott.

S egy nőstényfarkas6, melynek vézna teste 
terhesnek tűnt föl minden céda vággyal 
s ki miatt lön már annyi népnek veszte.

Ez megbénított olyan bénasággal, 
hogy elvesztőm a magasság reményét 
a láttából eredő gyávasággal.

És mint ki lesné kocka nyereményét 
ha jő a pillanat mely vakra forgat, 
búsan átkozza játékos merényét: 

olyanná tőn engem e nyugtalan vad, 
mely újra elűzött a magasságtól 
ama vidékre, ahol a nap hallgat.

És míg így én, távol a napvilágtól 
tépődtem: im valakit mintha látnék 
rekedtnek tűnt fel hosszú némaságtól.

Jött a nagy pusztában; s én rákiálték 
amint megláttam: »Könyörülj meg rajtam, 
akárki vagy, igaz ember vagy árnyék!« 

Felelt: »Nem ember, ember régen voltam.

Golgotha

Purgató riu

Szüleim Mantovából mindaketten 
lombardok voltak: de már rég megholtam. 

Bár későcskén, sub Julio7 születtem, 
jó Augusztus alatt Rómában ütem, 
hívén a régi, hazug istenekben.

Költő8 valék és versben elregéltem, 
mint menekült, míg nagy Ilion égett, 
Anchises jámbor magzata az éjben.

De mondd, mi hajt a völgybe vissza téged? 
Mért nem törekszel fel a szép halomra, 
melyen kívül nem lelhetsz üdvösséget?« 

»Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla 
ama hatalmas ének égi vize?« 
fddtem s szégyen szállt a homlokomra.

»0  minden költők dicsősége, dísze, 
ki könyved oly buzgón szereti régen, 
legyen mostan kegyedben némi része. 

Mesterem, mintaképem vagy te nékem, 
te vagy csupán, kitől örökbe kaptam 
a zengzetes szót, mdy ma büszkeségem. 

Látod előttem milyen szörnyű vad van, 
védj tőle híres bölcs, mert szembeszállni... 
vérem remeg a puszta gondolatban!« 

»Tenéked másik úton kdl ma járni,« 
fddt midőn meglátta, hogy sírok,
»ha nem akarsz e vad hdyen megállni: 

Mert ez a szörny, kitől könnyed csorog, 
útjába állna, bárki közelednék, 
úgy hogy halála lenne e bírok.

És oly gonosz, hogy sohse csöndesednek, 
rossz vágyának sohasem dég a kár 
s evés után csak annál ékesebb még.

Sok állat van, kihez nősténynek áll 
és még több fog ennekutána lenni, 
míg djő, ki megölje, az Agár9.

Ez nem kíván földet, sem ércet enni, 
hanem erényt, bölcsességet, szerelmet 
s Feltro s Felíró10 között fog megjelenni. 

Itáliának üdvöt hoz s kegydmet, 
kiért harcolt Turnus s a szűz Camilla 
S Euryalus és Nisus11, társa mdlett. 

Minden városon által űzi, vijja 
e rossz vadat, míg a pokolba szálland 
honnét az ős irigység fényre hívta.

Miért is úgy hiszem, javadra váland, 
ha most követsz és az én vezetésem 
utat neked az örök helyre tárand, 

hol dszorúlsz majd annyi szenvedésen, 
láttán a sok keserves antik árnynak 
s az új halált kívánó bús nyögésen.

Onnan azokhoz mégy, kik bízva várnak 
a tűzben is, mert egykor, úgy remélik,
—  bármikor, —  a boldog seregbe szállnak. 

S ha te is vágysz fdhágni majd az égig, 
lesz egy Idek, ki mdtóbb nálam arra, 
vele hagylak, nem kísérhetlek végig.

Mert a Császár, kinek fenn áll hatalma, 
általam (mert törvénye dien éltem) 
nem engedi, hogy nyílna birodalma12.

Úr mindenütt s ott kormányoz az égben, 
ó boldog, kit oda választ az üdvre, 
hol városába ül királyi székben!«

S én szóltam: »Költő, kérlek könyörögve 
azon Istenre, kit te nem ismertél, 
hogy ne jussak ennyi kínra se többre, 

hogy ahova Ígérted, dvezetnd, 
hogy lássam a szent Péter kapuját 
s a szörnyű jajt a kárhozott seregnd.« 

Elindult és én követtem nyomát.

3Kezdődik az egész művet átszövő jelképek, 
allegóriák sora. A  sötét erdő: a megromlott Itália. 
2 A hegy: az erény. 3Ez a csillag: a Nap. 4A párduc: 
a kéjvágy és Firenze. 5 Az oroszlán: az erőszak és a 
francia királyság. 6A farkas: a kapzsiság és a pápai 
uralom .7Azaz Julius Caesar alatt. ^Vergilius. Bar
tolomeo della Scalának, Verona urának öccse: Can 
Grande (a név jelentése: nagy eb); tőle várja a költő 
Itália fölemelését. I0Helyesebben Feltre és Monte- 
feltro, Can Grande birtokának határai. nTumus, 
Aeneas ellenfele; Camilla, az amazon; N isus és 
Euryalus, a két jóbarát: Vergilius h ő se i.12 Aki p o 
gány volt, nem juthat a Paradicsomba.

Ö TÖ D IK  ÉNEK  
A Szerelem halottjai
így másba szálltam át az dső körből, 

kevesebb hdy van kerítve e mással1 
s annál több fájdalom, mdy jajba föltör.

Itt Minős 2 ,  szörnyű fogcsikorgatással 
áll, bűnt kutat, szdén a bemenetnek, 
itd, parancsol, farkcsavargatással.

Úgy értem, hogy akik bűnre születnek, 
débe jutva, bűnüket kihírlik, 
s ő, ismerője minden csúnya tettnek, 

nézi, pokolnak mdy hdyére illik 
és annyiszor csavarja körbe farkát, 
ahányadik pokol, bűnére, nyílik.

Mindég dőtte népet látni tarkát 
s mind hozzá sorban ítéletre tart, 
szól, hall, aztán útra készíti sarkát.

»0  te, kit befogadt e szörnyű part« —  

szólt Minos, amint közelébe jöttem, 
pihentetvén a szörnyű hivatalt. —

»Lásd, hogy jutsz beljebb s kibe bízol itten?
Ne csaljon az meg, hogy a kapu széles.«
És szólt vezérem, ki sohase retten:

»Mit zúgsz? Nincs szavad útja végzetéhez: 
így akarják ott, hol szigorú törvény, 
bármit akarnak —  és többet ne kérdezz!«

Most kezdődött a mélységből kitörvén 
hallani jajgatás; oly hdyhez értem, 
hol ezer hang sírt, a fület gyötörvén.

Most minden fénytől néma helyhez értem, 
mdy, mint a tenger a viharba', zúgott, 
mint tenger, zúgott ellenséges szélben.

Pokol szélvésze, mdy sohase nyúgodt 
itt örvényébe vitt sok béna Idket 
s gyötörve őkd és forgatva búgott.

Mihdyt csapatjuk az űrhöz közelgett, 
vad jajgatásba tört ki s káromolva 
Istennek örök erejét, kesergett.

Megtudtam, hogy olyanra háromolna 
e büntetés, ki vétkezik a húsban 
és kéjt keres, bár abból kára volna.

S mint madarak, ha hűvös és borús van 
tdt tág csapatban szállnak, seregdyek, 
úgy itt e szélben, zordban, háborúsban, 

fd és le, td-túl leng a sok rossz Idek 
s mind tudja jól, hogy többé —  nem nyugalmat, 
de még csak egy kis enyhülést sem ér meg.

S mint búsan szólva szállnak őszi durvák 
légben magukból hosszú sort kötözvén: 
úgy sírtak itt ez árnyak únt siralmat, 

a mondott forgatagban szállva görbén 
és én kérdeztem: »Mester, kik lehetnek, 
kiket úgy ostoroz e szennyes örvény? «

És 6 felelt: »Vezére e seregnek, 
amdyről benned tudni kdt kívánság, 
császámője volt soknydvű tömegnek.

Míg élt, a bujaságnak járta táncát, 
s ezért renddte: »illik ami Ízlik«, 
hogy detének kisebbítse gáncsát.

Ez Semiramis3, akit tudniillik 
férje Ninus hagyott a trónon hátra, 
merre ma szultán birodalma nyílik.

Ott jő, kit Aeneásért ölt a máglya, 
mert holt Sychaeus dien élni lázadt4, 
utána jő a kéjes Kleopátra.«

Ott volt Heléna, ki miatt csatázott 
ádáz kora, ott volt a nagy Achilles, 
kit végre is szerdme leigázott.

Láttam Párisi, Tristánt s megannyi híres 
árnyat ujjal mutatva, mint kinek 
szerdme miatt lett halála véres.

És hallva sorban hogy nevezi meg 
költőm a régi daliákat, nőket, 
érzém, szemembe részvétkönny remeg.

És kezdtem: »Mester, ama szeretőket 
hadd szólítsam meg, kik ott messze járnak 
s úgy látszik, a szd viszi könnyen őket.«

S feldte: »Lesd ki, mikor erre szállnak 
és kérjed ama szerdem nevében, 
amdy röpíti őket —  erre várnak.«

Mihdyt a szd közeire hozta szépen, 
szóltam hozzájuk: » 0  szomorú Idkek, 
jertekfdénk, ha Más se tiltja épen.«

Miként a gerle, mdyet vágya kerget 
száll egyenest a légen át az édes

» » » » »
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» » » » »
fészek felé s szárnyat vígan emelget:

Úgy e szerelmi pár felénk a vészes 
légben elválva Didó csapatától 
hálával jött a részvevő beszédhez.

» 0  jóságos lény, nyájasszavu, bátor, 
ki eljössz égő legünkbe a főidről, 
amely még nedves vérünk bíborától: 

ha nem volna imánk az égi körtói 
elzárva, kérnők, legyen béke rajtad 
ki szánod a kínt, mely ajkunkra föltör.

Hallani vágysz vagy szólni akar ajkad? 
beszélünk mi, vagy figydünk igédre, 
amíg a szä , mint most egy percre, hallgat.

O tt születtünk, ahol a partvidékre 
leszáll aP ó  ésa tengerbe tér meg, 
hogy társaival békét lelne végre.

Szerelem, gyenge szívnek könnyű méreg 
társamat vágyra bujtá testemért, mely 
oly csúf halált halt —  rágondolni fdel?. 

Szerelem, szeretettnek szörnyű métdy 
szivemet is nyilával úgy találta, 
hogy látod, itt se hágy keserve még el. 

Szerelem vitt kettőnket egy haléba, 
ki vérünk ontá, azt Kairur várja.«
A gyászos pár ily szavakat Hálta.

S míg hallgaték egyötröttek szavára, 
lenéztem s ajkamon kitört a sóhaj 
s a költó kérde: »Szivedet mi vájja?«

Sfeldvén néki, mondtam ekkor: » 0  jaj!
Hány édes gondolat vihette ókét 
a kínos útra, mennyi titkos óhaj!«

S újra megszólítom a szenvedőké 
s kezdém: »Francesca, bánatod reám oly 
érzéseket hoz, hogy a könny erótet...

De mondd: a sóhajok korában Ámor 
hogyan lé t  megismerni bátorítod, 
minő az édes vágy, a kées mámor?«

És 6 feldt: »Nincs semmi szomorítóbb, 
mint emlékezni régi szép idóre 
nyomorban: ezt jól tudja bölcs tanítód!

De ha oly nagyon vágysz ismerni dóré 
vágyunk csiráját, úgy teszek, habozva, 
mint aki szól és sír hozzá dóré.

Egy nap, mi ketten, egy könyvet lapozva 
olvastunk benne Lancdotto rejtett 
szerelméről, nem is gondolva rosszra.

Szem é ez gyakran szememen fd e jté t  
s arcunk az olvasásba belesápadt; 
defóleg egy pont lé t ,  amdy megejtét.

Szent mosolyáról olvasván a vágynak, 
m dy csak egy csókra szomjazik bolondul, 
ez, aki tólem többet el se válhat, 

ajkon csókolt, remegve izgalomtul. 
így Galeottónk? lett a könyv s írója.
Aznap többé nem olvasónk azontúl.«

Amíg az egyik lélek ekként szála, 
a másik zokogott, hogy úgy éreztem 
mint akinek dhal egész valója 

és mint valami holttest, földre estem.

!.Vlert lefelé a Pokoltölcsér körei szűkülnek. 
2Krétai király volt, o ly  igazságos, hogy holta 
után Zeusz az alvilág bírájává tette. A m ásodik  
körben indul a voltaképpi vétkek büntetése, 
ezért áll itt a bíró. 3 Asszír császárnéi; híres tör
vénye: licitum Cjuod libitum.4Dido, Vergilius hős
n ő je . A e n e a sé r t  h ű te le n  le tt  férjének , 
Sichaeusnak hamvaihoz, de Aeneas elhagyta, s 
D idó bánatában öngyilkosságot követett el. 
Trancesca da Rimini beszél. Társa, Paolo, a férj
nek, Giancottónak testvére volt. Giancotto rajta
kapta és m egölte őket. 6Kaina a testvérgyilkosok 
helye a pokolban. ^Lancelot, a mondái Artúr 
király vitéze. Királyának feleségét, Guinevrát 
szerette. ÄGaleotto volt Lancelot és Guinevra 
pártfogója, kerítője a lovagmondában.

J e ru z s á le m

P urgatcrium

TIZENNYOLCADIK ENEK 
Rondabugyrod
Van egy hdy a pokolban, Rondabugyrod1, 
vasszínú kőből, mint a héedik kör, 
m dy fönn keríti e sok ronda bugyrot.

És e kórétnek közepén nyílik föl 
egy széles, m dy kút óriási szája 
(annak idején szólok mindezekről).

Gyűrű tehát a kőm ezó formája 
a kút s a nagypart lába közt, középen 
s tíz kerek völgyre van felosztva tája.

S mint várat néha bekerítve szépen 
árok árokra gyűrűsen övedzík, 
olyannak tetszett nékem e hdy épen, 

minőnek az ily vár környéke tészik; 
s mint az ily árkokat a várküszöbtöl 
a külső partig kis hidak ha mészik: 

úgy itt is a nagy külső kótömegból 
szirthidak metszik e tiz görbe bugyrot 
a Kútig, hol a hidak sora megtör.

E helyen voltunk, s mesterem leugrott 
Geryon2 nagy hátáról s balra tartott 
s én vde, nézve ezt az újabb poklot.

S láttam, hogy jobbról újabb kín nyaoalygott, 
új ostorozok, új ostorozottak, 
akiktől az dső bugyor kavargóit.

A fenekén mezítlen támolyogtak, 
innenső részén nékünk szembejővén 
túlsón vdünk, de lépteik nagyobbak3.

Rómában a jubileumnak évérv 
rendezték így járását a tömegnek, 
a hídon, a tolongás nagyra nővén, 

hogy át az Angyalvár felé mehetnek 
egyik szélén, szent Péter templomához, 
a másikon meg vissza csak, a hegynek.

S fönn a csúf szírien szerteszét csatár az 
nagy ostorokkal sok nagy szarvas ördög 
és le-lecsap hátra a pőre nyájhoz.

Hejh, hogy kapkodta sarkát és nyöszörgött 
mind az első ütésre! Egy se várt ám, 
amíg a második nyakába csörgött.

S míg nézdegdve mentem fönn a vártán 
a szemeim lenn egy bűnösre estek.
»Ezt én már láttam valahol!« —  kiáltám.

És megállottám, jobban nézni, veszteg 
és jó  vezérem is megállva, tűrte 
hogy látni kissé vissza is mehessek.

S az ostorzott szememet úgy kerülte 
hogy földre nézett: de hiába volt az, 
mert rászóltam: »Te, ki szemed a földre 

sütöd le, ha nem hamis arcot hordasz, 
te vagy Venedico Caccianemico; 
de mi vitt rá, hogy kínban itt sikoltasz?«

S 6: »Nincs jókedvem, szép szókra tanító; 
nem is fddnék, ha nem volna hangod 
régi világról emlékem-újító.

Én voltam, ki a kitűnő kalandot 
a grófnak, a szép Gizdlát, szereztem5, 
mdyről bolond hírt annyi pletyka mondott.

S nem vagyok itt Bolognából egyetlen, 
sőt van itt földim annyi, mint a tenger: 
nem mond s ip á ta z  egész kerületben 

Savena s Reno közt ma annyi ember6; 
gondolj a bolognai kapzsiságra 
s aztán egyéb, szavam dhinni, nem kdl.«

S míg így beszél, egy démon hátba vágja 
a nagy korbáccsal és kiált: »Előre! 
itt nem csinálhatsz üzletet rimákra!«

S én visszamentem most és utam őre 
elvitt egynéhány lépéssel odáig, 
ahol az első szirthíd nyúlt dőre.

Elég könnyen másztunk a híd csúcsáig 
s megálltunk, jobbra visszanézve balrul, 
mint a külső köröktől aki válik.

Mikor középen voltunk, ahol allul 
nagy ívet tát a híd a bűnösöknek:
»Nézz le« —  szólt költőm —  »most e szirtkarajrul: 

azok közt, kik lenn ostorozva nyögnék, 
még nem láthattad arcát némelyeknek, 
mivelhogy vélünk egy irányba jöttek.«

S így kezdem az ős hídról a menetnek 
azt a részét szemlélni, kik a másik 
oldalon, szintén ostorral űzetnek.

»Nézd azt, kiről a fenség úgy sugárzik« —  
szólt kérdés nélkül, jó  vezérem ajka —
»és nem sír, míg a többi kínban ázik.

Milyen királyi most is még az arca!
Ó a za  jázon, aki drága gyapját 
Colchisnak bátor csdévd kicsalta.

S Lemnos szigetnek is hajózta habját, 
hol olyan vakmerőén küldte halni 
férjét a sok kegyetlen hölgy meg apját.

És ott 6 csalta meg csábítva talmi 
igéretekkd ifjú Isiphilét, 
aki társnőit mind meg tudta csalni7.

Teherben hagyta és megrontva hírét: 
ilyen bűnért bűnhődik ily kínokkal, 
mert Médeával is trtt ilyesfdü  

s idejön mind, ki így tesz asszonyokkal! —
De végzünk az első bugyorrá itt már 
és a sok benne futkosó konokká.«

A partnál jártunk már, a másodiknál, 
m dy a hiddá keresztbe tartja válát 
s második hídnak lesz bdőle hidvál.

És ide már azoknak zaja száll át, 
akik a második bugyorban orron 
szuszognak s körmüket húsúkba vájják.

Kérges penész ült itt a parti ormon, 
mert a bugyornak gőze lecsapódott 
s szemem gyötörte és csavarta orrom.

S itt a fenék oly mélyre lehuzódott 
hogy fd  kellett a híd hátára kúszni: 
a partról nem Idhettünk látni módot. 

Fdkúsztunk. S láttunk ronda népet úszni 
oly rondaságban nyakig fulladozva, 
m dy árny ékszékekből szokott lecsúszni.

S egy fejet láttam, szemmd ott motozva.
Polgár-e vagy pap? nem m it tudni módom, 
úgy össze volt e lében maszatozva.

»Mért csak engem figydsz, hogy hánykolódom?« -  
kiáltott —  »Miért nem a többi rondát?«
És énfeldtem: »Mert, ha nem csáódom, 

szAráz-hajassan is emlékezem rád.
Alessio Interminei da Lucca —  
az vagy ugy-é? azért nézlek leginkább.«

És erre 6, kobakját ütve, zúgja:
»Ide merített engem a hizdgés, 
m dlyd  szájamnak sohse td t be lyukja.«

S vezérem szólt most: »Ez örök kesergés 
fölé dugd arcod egy kicsinyt előrébb 
s szemeddd köztük még egy percre cserkéssz, 

hogy lásd a ringyót, ama ronda pőrét, 
ki testét összehúzza, szétdobálja, 
és S Z .. .S  körmévd vakarja bőrét 

Thaisz, a kurtizán az, kit mucája 
kérdezve rég: »Kedves fogok-e lenni 
szemedben?« —  »Csodamód« — fdelte rájcf.

De dég legyen látni ebből ennyi.«

3Rondabugyrod a Pokol nyolcadik köre, a csa
lók helye. N em  sziklapárkány, mint a többi kör, 
hanem tíz egymás körül gyűrűző kerek völgy, 
ezek a bugyrok; közepén egy kát. 2Geryon, a ször
nyeteg, a nyolcadik kör őre. Az ő hátán röpültek 
hőseink Rondabugyrodba. ^Egyik oldalon a kerí- 
tők, másikon a csábítók. 4 A z 1300. évi egyházi 
jubileumkor Dante elzarándokolt a római ünnep
ségekre, és erre az esztendőre helyezte túlvüági 
útját. 5Saját nővérét, Ghisolabellát kerítette m eg a 
ferrarai gróf, Obizzo d'Este számára. ^Bologna 
vidékén, Savena és Reno folyók közt sí (igen) he
lyett sípot mondanak. 7Iaszón, aki az aranygyapjat 
Kolkhiszból elhozta, nemcsak Médeiát csábította 
el, hanem Isziphilét is. Isziphilé volt az, aki m időn  
a lem noszi nők m inden férfit m egöltek bosszúból, 
becsapva társnőit, ügyesen elrejtette apját. * A gaz
dag szeretőjének hízelkedő Thaisz Terentius víg
játék-alakja.

A POKOL V III . KÖP-E (RONDABÜOYKOD) 
KERESZTM ETSZETBEN

Függélyes metszet
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TIZENKILENCEDIK ÉNEK 
Fejjel lefelé
Ó Simon mágus s hitvány követói1, 

kik Isten dolgait, e szent csodákat, 
erények aráit, ti pénz lesói, 

ezüst-arannyal prostituáljátok!
Ti jöttök most, rólatok trombitálok, 
mivel a harmadik bugyorban áltok.

S én már a harmadik hidhátra szálok
költőmmel, a párkánynak főcsucsára, 
hol ép középen mered le az árok. 

ó  bölcs Igazság! mint ragyog sugara 
az égen, földön s a gonosz vidéken 
művednek: hogy mindennek megvan ára! 

Láttam ott, szerte, oldalt s a fenéken 
ezer lyuk volt a fakó kőbe sebnek
—  egyforma mind — kerekre vágva szépen. 

Nem látszott sem nagyobbnak, sem kisebbnek,
mint az én szép szent fános-templomomban 
kútjai a keresztelő vizeknek2.

(Egy ilyet én hagytam pár éve romban 
hogy kimentsek egy beesett fiúcskát; 
csalódik, aki mást gondol honomban.)3 

És minden lyukból lábukat kinyújtok 
a bűnösök s vastagáig a lábszárt; 
a többi részüket a lyukba jurták.

És a tápáról mindeniknek láng szállt 
s úgy rezgett lábuk minden ize végig, 
mintha letörve látsz rezegni nádszát.

M int olajjal kent tárgy, ha lángok érik, 
a tűz csupán a külső héján táncol: 
úgy égett mind sarkától ujjhegyéig.

»Ki az jó  Mester, aki úgy ficánkol, 
még jobban, mint e többi keserű nép?« 
kérdém —  »s vörösebb lánggal aki lángol?« 

Felelte: »Hogyha vélem megkerülnéd 
a partot, hol leszál lankája messzibb, 
tőle hallhatnád, hogy ki 6 ,sa  bűnét.«

És én: »Nekem jó, ami néked tetszik: 
uram vagy, akaratban sohse váunk; 
te látod mi szivemben rejtve fekszik.«

És így a negyedik partig leszállunk 
s aztán balkéz felé fordulva, immár 
lenn a kilyuggatott fenéken álunk.

És mesterem megfogva karjaimná, 
el nem bocsát, mígnem gödréhez ér 
annak, ki síró lábbal úgy kalimpá.

» 0 «  —  szóltam, amint megáit a vezér —
»Te földbe vert karó, szomorú lélek, 
lei fejtetőn ü lsz, hogyha tudsz, beszélj!«

Úgy áltam , mint pap, kit gyóntatni kéret 
a gyilkos, már leásva, elhdóban , — 
hogy egy perced tovább nyúljon az élet.

És 6 kiátott: »Itt vagy már valóban?
Itt vagy, elhagytad, Bonifác5, a földet? 
Egynéhány évvd úgy látszik, csalódtam. 

M egdégdted már a drága Hölgyet6, 
akit csalással ve ttd  el magadnak 
vagyonáért, és aztán meggyötörted!«

Úgy néztem, mint azok, kik fönnakadnak, 
mert a válasz, mit kaptam, érthetetlen, 
és szégyenülve szó ndkül maradnak.

S Vergiliusz szólt: »Mondd ezt néki menten:
—  Nem az vagyok, nem az vagyok, akit vársz 
És én, amint kívánta, úgy fddtem .

Erre lábával kinyujtózva hintáz 
a lélek és sóhajtva, sírva, zordan 
így fdel nékem: »Akkor erre mit jársz?

De ha oly fontos néked, hogy ki voltam, 
hogy csak azért leszálltá e gödörbe, 
tudd meg, hogy én a nagy palástot hordtam. 

S valóban ki valék? A  m edve kölyke. 
Bocsaim vágyva gazdagítni, raktam 
fönn pénzt, itt lenn meg magamat vödörbe.

S a többi pápák itt vannak alattam, 
kik megdőztek a simóniában, 
lapítva zárja mind e sziklakatlan.

Nekem is lejjebb csúszik majd a lábam, 
ha egykor djön, kit már jönni vélve 
szálam  tehozzád az imént hiában.

De én régebben várok elitélve 
fővő tápokkal, s lefdé a fejjd, 
mint 6 vár majd égő lábbal kiérve; 

mert jő utána nagyobb búnteherrd 
egy törvénytden pásztor napnyugatrá7

—«

s engem is, őt is lejjebb nyom egy hellyd.
Új Jázon lesz 6 (olvashatsz e papról 
A Makkabéusokná): néki szintén 
egy király lesz, ki pártfogolva tapsol.«

Nem tóm, más is oly balga lenne, mint én, 
aki, amikor dnémult siráma, 
megszólítottam: »Mondd meg most őszintén

Pétertől az Úr mennyi pénzt kivána, 
mikor Idette kulcsait kezébe? 
semmit, ugye-e, csakhogy jöjjön utána?

S Péter, s a többiek, maguk közébe 
Mátyást a hdyre, m dyet dveszített 
az Arultf, nem ingyen hdyezék be?

Azért csak bűnhődjön meg, aki vétett! 
s a gonoszul kapott pénzt nefdedd d , 
m dy Károly ellen oly hősvérüvé tett9.

S ha nem nézném még itt is tisztdettd  
a szent kulcsokat, miket vígan élve 
kezeltél á t  fönn szennyezett kezeddd,

még keményebb lennék hozzád beszélve, 
mert kapzsiságtok rontja a világot 
jókat tiporva, rosszakat kiméivé.

Már gondolt az Evangelista rátok, 
mikor egy Nőt vizek fölött csücsülve 
a kiráyokkal szafhákodni látát.

Akinek e világra fölkerülve 
hét feje volt s tíz szarv védte, ha küzdött; 
de férje megrontá, bűnbe merülve10.

Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, 
náatok báványimádó se rosszabb: 
egyet imád az, százakat a püspök.

Aj, Konstantinus, látod mennyi rosszat 
szült nem megtérésed, de adományod, 
m dlyd  először lett egy pápa gazdag!«

És amíg szavam ekként rájatámadt, 
bezzeg a lábát ugyan rázta, verte, 
nem tóm, harag volt-é, vagy lelki bánat.

Remdem, hogy vezérem hdyeselte 
az igaz szókimondást; míg beszéltem, 
megdégedett arccal á l t  s figydte.

Aztán, amint a szó végéhez értem, 
karjába fogott, mdléhez szorítva 
s visszaindult, amerre jött, az éjben.

És nem fáradt így vinni, bátorítva, 
míg el nem ért vdem az ív csúcsára, 
m dy a negyedik völgyre van borítva.

Gyengéden tett a híd párkányzatára, 
vigyázva a meredek sziklaháton, 
hol dfáradna az őz is, ha járna.

És innen egy másik bugyorba láttam.

3A  harmadik bugyorban a szim óniákusok  
bűnhődnek. Simon m águs pénzért kérte Szent Pé
tertől a csodatevés erejét; azóta szimóniákusnak 
hívják azt, aki lelki dolgokkal, egyházi tisztségek
kel vagy javakkal kereskedik, ezeken nyerészke
dik. 2A  kérész telőkúton kis kerek nyílások voltak. 
3 A z  elbeszélt esetért sokan szentségtöréssel vádol
ták a költőt. *Régi firenzei törvény szerint a gyil
kost elevenen kellett földbe ásni. 5 A teokratikus 
hajlamú, kincs- és hatalomsóvár VHI. Bonifác pá
pát véli megszólítani Hl. Miklós pápa, akit Dante 
szimóniáért és nepotizmusért büntet a pokolban. 
Az Orsini családból származott, tagjai defiliis Ursi 
—  a m edve kölykeiről —  nevezték magukat. 6A 
H ölgy az egyház. 7V. Kelemen pápa, korábban 
Bordeaux-i püspök, akit Szép Fülöp francia király 
segített trónra, s aki a király befolyása alatt Avig- 
nonba tette át székhelyét. sJúdás. 9Aragóniai Péter 
lázadását Anjou Károly ellen pénzért támogatta. 
I0János beszél Jdenéseiben a vizek felett ülő hölgy
ről. Dante ehhez hasonlítja az egyházat. A hét fej a 
hét szentség, a tíz szarv a tíz parancsolat, a férj a 
pápa.

HUSZONÖTÖDIK ÉNEK
A kígyóemberek
Amint a rabló végzé e beszédet, 

dupla kézzd fügét emdt az égre 
lódítva: »Vedd d  Isten, nesze néked!«

Azóta kedves kígyók földi népe 
dőttem; mert egy a nyakát befonta 
mintha mondaná: »Több egy szót se! Vége!«

Egy másik a két karját egybevonta 
s összecsukódva gyűrűvé magában

hogy moccanni se tudjon, összenyomta.
Aj, Pistoja, Pistoja, a tanácsban 

mért nem határozod magadnak vesztét, 
mert magvadat fölmúlod rosszaságban1? 

Bejártam a pokolt, az örök estét: 
nincs lélék több ily káromlássá terhes, 
nem, az sem, kinek Théba látta estéi2.

És nem szd t többet, dfutott a nydves.
És láttam egy centaurt nagy dühössen 
jönni kiátva: »Hol, hol a keserves?«

Nem hiszem, hogy Maremmában3 lehessen 
annyi kígyó, mint ezt, szügyitől arcig, 
hol emberré v á , dlepé rühössen.

Hátán, a lapockák gödrében, alszik 
egy szörnyű sárkány, szárnyait kinyitván 
s ki szembe jő, arra lángot viharzik.

És mesterem szdt: »Cacus ez, a hitvány, 
ki gyakran Aventinus szirtje áját 
öntözte volt, vértóvá dborítván.

Nem osztja társainak hivatáját4, 
mert a nagy nyájat dcsalni merész lett, 
m dy a szomszéd ränek legdte sarját.

Miért is kancsal tetteivd végzett 
Herakles buzogánya, aki rá tán 
mért száz csapást is ,s ő  tizet sem érzett.« 

Amíg beszélt, odébb á l t  ez a sátán 
s alánk jött három szellem5; e csoportot 
költőm nem vette észre s én se látám, 

mígnem az egyik: »Kik vagytok?« —  rikoltott 
s ez beszédünket fdbeszakitotta 
s figyelmünk azontúl másra se volt ott.

Nem ismertem kik; de mint néha szokta 
úgy hozta a sors néhány perc alatt, 
hogy egy a társát néven szd itá ta , 

szólván: »Hát Cianfa6 vájjon hol maradt?« 
Azért is én hogy mesterem figydne 
orrom alá támasziám újjamat.

Ha nem találta nálad gyors hitdre 
olvasó, amit mondok, nem csodánám, 
a kétkedés még tőlem is kitdlne, 

pedig j d  láttam, rájuk kandikáván.
Egy nagy hatlábú kígyó rávetette 
magát egyikre, s dfeküdt a v á ló n .

Hasát középső lábaiba vette 
az dühöket karjára tapasztván 
és hol egyik, hol másik arcát ette.

Hátsó lábait combjain nyugasztván 
a két comb közt a farkát hátradobta 
s a hátulján teríté végig aztán.

Fagyöngy szakála még sohase fogta 
meg úgy a fát, mint ez a rém — u tá á !  —  
testét a más testére borította.

És akkor e z a k ä  test egybemálott 
forró viaszként: eggyé vált a szin már; 
s az nem v d t  ember többet, ez sem álat. 

Mint amdy égő papír szélein jár, 
a barnaság, láng előtt, olyan lett 6, 
mely nem fekete még s fehér se immár.

A másik kettő néz és sírja feddő 
hangon: »Jaj, Agnd, hogy olvad a tested!
Jaj látod, nem vagy már sem egy, se kettő!«

A két fej is már eggyé vá n i kezddt 
két ábrázá jdenvén meg, vegyülve 
egy arcban, m dy kettőt magába vesztett.

A négy kar összenőtt, egy párba gyűlve, 
s a comb a lábbal és a has s a mell, 
még sohasem látott tagokká gyűrve.

Minden volt formát így vet gyorsan d  
(hogy két személynek vagy egynek se vdnéd) 
a perverz kép és így megy lassan d.

M int gyík az úton, cserdvén sövényét 
nyári verőn ha átfut, oly igen gyors, 
mintha villámnak látnád futni fényét, 

akként fdszökni egy kis eleven torz 
kígyót a más kettő gyomrára láttam; 
barnás-fekete v d t  akár egy szem bors.

S egyiknek ama részéi, melyen á ta l 
dső tápláékát nyeri a magzat, 
átszúrta és dnyúlt dőtte háttar.

Az akit átszúrt, némán nézte hosszat 
csak tátogdt, a lába földbe nőtt 
mint aki lázban ám ot látna rosszat, 

ó  a kígyót s a kígyó nézte őt 
s az 6 sebe s a kígyó szája, bajsza 
füstölt erősen s füstjük egybefőtt.

Némuljon, most Lucanus régi rajza

» » » » »
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szegény Sabellusról s Nassidtusról9: 
füleljen erre, amit ajkam ajza.

Némuljon, akikről Ovidius szói10, 
hogy Cadmus kígyó, forrás Arethusa 
lett költeményben, engem az nem unszol.

Mert soha még így szembe-szembe kusza 
cserében két formát nem gyúrt eleggyé, 
hogy egy a másikat magára húzza.

S a formák ily módon illettek eggyé: 
hogy a kígyó villába tárta farkát, 
s akit megszúrt, lábszárát csukta eggyé.

A  combját, a lábszárát és a talpát 
összesimítá, hogy már nem jelezte 
semmi csípőjét, se térdét, se sarkát.

S amely formának lön így nála veszte, 
fölvette a hasadt fark s megpuhult a 
bőre, míg amazt friss páncd övezte, 

s láttam, hogy a karját hónába gyúrta; 
s az állat lába, e két kurta oszlop 
hosszú lett és az ember karja kurta.

S a hátsó k ä  kígyóláb egybefoszlott 
ama taggá, melyet takarni szoktak 
s amott ama tag két kis lábra oszlott.

S míg füstbe borúi minden változott tag, 
a füsttől erről minden szőr levásik, 
azon új színnel új szőrt sarjadoztat.

A z egyik fölkelt, földrehullt a másik 
s gonosz szemét egymásról el se húzta 
egyik sem, bár alatta arcot másít.

Aki felállt, halántékára húzta 
a túlsók húst, mely elül volt pofáján 
s fül jö tt ki a helyen, mely vala puszta.

Am i hús nem ment hátra, orra táján 
gyűl össze és az arcon orrot húz át 
s az ajkat vastagítja lenn a száján.

A fekvő meg előrevonta húsát 
és a fülét behúzta a fejébe, 
mint a csigák a szarvukat behúzzák.

S a nyelv, mely egy volt s képes a beszédre, 
szétvált; —  sa  kettős nyelv beszédre jóvá 
eggyé olvadt — s a füst elszállt a légbe.

A lélek mely átváltozott kígyóvá, 
sziszegve átkígyózott most a völgyön 
míg a másik nyálát köpködte szóvá, 

s szólt, vállal, mely számára most új öltöny, 
társának intve: »Fusson Buoso, fusson, 
mint én futottam az imént, a földön.« 

így láttam e csereberét; s ha tussom 
e hetedik szemét rajzára rossz volt, 
az újdonság legyen mentségre jussom.

S bár szemem a zavartól fátyolos volt 
és lelkem is zavart a bámulásban, 
nem tűnt el úgy e nép (bár tűnni gyors volt) 

hogy Puccio Sciancatot11 ott jól ne lássam; 
és az volt 6, ki a három között bár, 
maga nem ment át semmi változáson.

A másik volt, kiért Gaville nyög már12.

1A város magva a hagyom ány szerint Catüi- 
na csapatának egy töredéke, m ely m enekülve itt 
telepedett le. 2Capaneus, a Thébát ostromló hét 
király egyike a görög mondában. Zeuszt káro
molta, aki ezért villámokkal nyüazta le. M ocsa 
ras, bozótos vidék Pisa mellett. N in c s  a többi 
kentaur közt a hetedik körben, mert tolvaj volt: 
elhajtotta Héraklész nyáját. 5A  három árny: Ag- 
nello Brunelleschi, Buoso Donáti és Puccio Sd- 
ancato. 6Cianfa dei Donáti, hírhedt betörő. 7A  
nagy kígyó: Q anfa. Akire ráveti magát: Agnello, 
ez már kiskorában kifosztota apját. 'A k is  kígyó: 
Francesco Cavalcanti, ismert zsaroló. Akit köl
dökön szúr: Buoso Donáti, sikkasztó. ®Két római 
katona, kiket Afrikában kígyók martak halálra, 
m int L ucanus m eséli. löA z Átváltozásokban.

ruccio Sdancato dei Galigai, firenzei rabló. 
I2Francesco Cavalcantit a Gaville-beliek ölték 
m eg zsarolásaiért, s a Cavalcanti család véres 
bosszút állt érte.

HARMINCHARMADIK
ÉNEK
Ugolino1 és az eleven kárhozottak
Felemeié a szörnyű lakomáiul 

száját a bűnös, megtörülve szépen

a fej hajában, melyet rága hátul, 
s kezdé:»Óh hát megint véresre tépjem 

a kínt, amely szivemet elszorítja 
már rágondolva, nemhogy még beszédben.

De hogyha szavam lészen az a csíra, 
mely szégyent hoz ez áruló fejére, 
láss beszélve sírni s beszélni sírva.

Nem tóm ki vagy s e kárhozat hdyére 
miként jöttél; de Flórenc szép vidékén 
szülöttnek sejtet szavaid zenéje.

Tudd meg hát: Ugolinó gróf miék én 
s ez itt Ruggieri érsek: miért vagyok 
ilyen szomszédja, elválik a végén.

Hogy tette azt, hogy benne bízva sok 
ármánya által bús fogságba estem 
s elvesztem: elbeszdni nincsen ok.

Azért csak mit nem tudhatsz még, lefestem 
hogy lássad azt, m n-é okom haragra, 
lefestem, mily csúf halált halt a testem. 

Keskeny nyílás vet fényt a bús falakra, 
miknek éhségem ád nevet azóta2, 
s hol még sok ember lesz börtönbe rakva.

S már e nyíláson át fogságom óta 
több holdat láttam, míg jövőmnek fátylát 
egy rossz álom előttem szétnyitotta. 

Álmomban ez egy farkast és családját 
űzött fel úri vadászként a hegyre, 
amelytől Luccát Pizából nem látják.

Tanult, sovány ebekkel űzte egyre 
s Sismondi és Lanfranchi és Gualandi 
vele együtt kergették vetekedve3.

Fáradtan már alig bírtak haladni 
a farkaskölykök s ezer harapásnak 
sebével láttam őket ott maradni.

Napkölte előtt fölébredve másnap 
haliám, hogy fiaim kenyeret kémek 
nyögő hangján álomközti sirásnak.

Kő vagy, ha nem sir benned is a lélek 
elgondolván, ez mily érzésre keltett; 
ki itt sem könnyez, mit könnyezne még meg? 

Felébredtek s az óra már közdgett, 
amikor enni szoktak nékik adni, 
de álmából mindegyik rosszat sejtett.

S haliám az alsó zárat dcsukatni 
a szörnyű tornyon; és szemükbe néztem 
fiaimnak — s hangot se tudtam adni.

Nem sírtam —  kővé váltam már egészen —  
de sírtak ők, s szólt Anzdmocska végre4 
»Mi lelt apám? mért nézel oly sötéten?«

Ekkor se sírtam, sem a kérdezésre 
nem válaszoltam aznap, sem az éjjel, 
amíg a másik nap nem jött az égre.

Amint a kínos tömlöc némi fénnyd 
világosúlt és én borzadva láttam 
arcomat négy arcon tükrözni szdlyel, 

két öklömet kétségbeesve rágtam; 
s ók azt gondolván, étd  éhe dúlja 
testem, így szóltak fdugoroa bátran:

»Atyánk, nem lesz szivünknek ennyi búja, 
ha minket esz d l  Te ruháztad csontunk 
e vézna hússal: —  vedd magadhoz újra!« 

Aznap, se másnap, több egy szót se mondtunk, 
nem búsítottam őket több sóhajjal —  
mért nem nyíltál meg föld, dn ydn i gondunk? 

Mikor negyedszer így talált a hajnal,
Gaddo5 magát előttem elvetette- 
»Apám hát nem segítesz!« —  nyögte jajjal. 

Azzal meghalt. S mint most látsz engemet te, 
sorban desni láttam mind a hármat 
ötöd- s hatodnap, kínok közepette.

S már vakon keresém négy fiacskámat 
kezemmd; s két nap nevük egyre mondtam 
míg többre ment az éhség, mint a bánat!« 

Amint végezte, szemforgatva nyomban 
a nyomorult fejet kezdé harapni 
s foga kemény volt, mint eb foga, csontban. 

Aj, Píza, örök botrány fogsz maradni 
a szép hazában, ahol a s í járja.
Mert a szomszédság rest pddát mutatni, 

támadjon fd  Gorgóna és Caprára6 
s az Arnót torlaszolják d  keresztbe, 
hogy benned mindent megfullasszon árja.

Bár Ugolino vesztedet kereste 
s minden várad eladta volna tényleg, 
nem vonhatnád fiait ily keresztre.

Ártatlanok, hisz nem sok éve élnek, 
új Thébae! Uguccione és Brigata

s a kettő, kiket fent nevez az ének.
Tovább mentünk, hol a jég sírna háta 

más népet föd be zordan, kiknek arca 
van fölfdé a jégből, nem a háta [...]

S bár, mint kinek megkeményült a bőre 
érzéketlen volt arcom: a hideg 
minden érzését drabolta tőle, *

mégis úgy tetszett, szél legyinti meg.
És kérdém: »Mester, ki mozgatja ezt már? 
nem alszik itt lenn minden lengeleg?«

S fd d te :» Utunk ama tájra kezd már 
vinni, hol saját szemed válaszol majd, 
meglátva az okot, amdytől ez száll.«

A fagy varából most dénkbe sóhajt 
egy hant: » 0  Idkek, kik annyira szörnyen 
vétkeztetek, hogy vár a legalsó part, 

ó törjétek le, hogy egy percre könnyen 
kisírjam kínom, ezt a szörnyű fátylat 
szememről, míg majd ráfagy újra könnyem.« 

Feldtem: »Mondd ki vagy, ha az a vágyad 
hogy legyen kedvem emlékezni rád: —  
s ha nem segítlek, ejég  vessen ágyat.«

Feldt hát: »En Alberigo barát, 
gonosz gyümölcs gonosz kertésze voltam“, 
s kapok most a fügéért datolyát.«

» 0 «  —  mondtam ekkor —  »itt vagy hát már holtan? 
S 6: »Nem tudom, fenn jár-e a világban 
testem, vagy dpihent a síri boltban, 

mivel az megvan itt Ptolomeában9 
hogy ide gyakran dőbb hull a lélek 
mint Atropos10 kárt tenne fonalában.

És hogy e könnyből fagyott régi kéreg 
súlyát szememről szívesebben dvedd, 
dmondom, hogy m ihdyt e szörnyű méreg, 

árulás vétke, szennyezi a lelket, 
testét egy démon elfoglalja s benn ül, 
míg ideje lejár s a vére cserged.

S a lélek addig ilyen kútban enyhül, 
s tán jár a teste még ez árnynak ott fönn, 
aki már rég mdlettem iddenn hül.

Te tudhatod ki nemrég még a földön 
dtél; ser Branca d'Oriának nevezték11, 
s több éve múlt, hogy e hdy néki börtön.«

»Fdek, hogy megcsalsz« —  mondtam —
»hiszen ezt még

ezt a ser Branca d'Oriát ki se vitték, 
eszik, iszik, alszik s ruházza testét.«

»Fönn« —  szólt — »hol a Rondakörmök hevítek 
neki a szívós szurkot főni, forrni,
Zanche Mihály úr meg sem érkezett még, 

mikor már ennek a testébe holmi 
ördög jött és egy rokonába, szállni, 
ki az árulást segíté koholni.

De nyújtsd kezed már valahára szánni: 
nyisd föl szemem!« —  És én föl nem nyitottam  
és jótett volt, gonoszul véle bánni.

A j Genom! minden baj megvan ottan! 
s az erkölcsöt lakói messze küldik.
Genova! mért nem pusztúlsz d  legottan?

Mert ezt a vásott romagnai12 földit 
olyannal láttam Kocitusz13 tavában, 

kinek a Idke Kocituszba’ fördik 
s a teste élve jár-kel Genovában.

B A B IT S M IH ÁLY fordítása
lü g o lin o  grófot, a pisai guelfek vezérét, a 

ghibellinek árulás vádjával börtönbe vetették, és 
fiaival m eg unokáival együtt halálra éheztették.
Fő ellensége Ruggieri érsek volt. 2A z  épületet az 
Éhség tornyának nevezték el. N g o lin o  bukását 
Ruggieri érseken kívül a Sismondi, Lanfranchi és 
Gualandi családok okozták . 4 Ugolino unokái: Bri
gata és Anzelmo. N g o lin o  fiai: Gaddo és U gucd- 
one. sKét város az Am o torkolatánál. 7AThébában 
hajdan történt szörnyűségekre céloz. 8Alberigo 
szerzetes haragosát, Manfredo Manfredit ebédre 
hívta s úgy ölette m eg. A  jelszó, amelyre a gyilko
sok előrohantak, ez volt: 'Jöjjön a gyümölcs!" ®Pto- 
lomea a kilencedik kör harmadik alköre; azok 
szenvednek itt, akik vendégeikkel szemben kö
vettek el árulást; nevét Ptolomeusról, Jerikó kor
mányzójáról kapta, aki asztal fölött ölte m eg ipát 
és annak fiait, a Biblia szerint. I0Atroposz a párkák 
egyike, ő  vágja el az élet fonalát. 11A  genovai Braca 
d'Qria ebéd közben m egölte apósát, Zanche urat 
12Alberigo barát faenzai. I3Tó a Pokolkút fenekén.
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A  kolozsvári Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéké

nek Á llandó Felvételi Bizottsága segítségére szeretne lenni m ind
azoknak , akik a m i karunkon óhajtják fo lytatni egyetem i 
tanulmányaikat.

Tudjuk, hogy a felvétek vizsgára való felkészülést m egnehe
zítik a bizonytalansági tényezők is: vajon m elyek az elvárások, 
mit kell tudni, m ennyit és hogyan? Azt mindenki úgy sejti, vagy  
legalábbis feltételezi, hogy "a felvételire nem  elég a középiskolai 
anyag", de hogy miben is áll az eltérés a középiskolai és az 
egyetem i elvárások között, azt már legtöbben csak találgatják.

A  M agyar Irodalomtudományi Tanszék Felvételi Bizottsága 
nem rég javaslatot dolgozott ki a felvétek vizsgarendszer m ódo
sítására (megjelent A Hét idei 19-es és 20-as számában). Érmek a 
javaslatnak az a lényege, hogy nem éri be csupán egy ismeretksta 
közzétételével, hanem  kidolgozza és rögzíti azokat az alapelve
ket, azt az —  ismeret- és képességrétegekre lebontott —  elvárás
ren d szert, am elyn ek  alapján kell ö sszeá llíta n i a fe lv é te li 
vizsgatételeket, iketve lebonyoktani a felvétek vizsgát. (E javaslat 
Függelékét, amelyben az elvárt ismeretanyag leltárát közöltük,

legutóbb m ódosítottuk kollégáink javaslatai alapján.)
Ú gy gondoljuk, hogy ennek a követelm ényrendszernek a 

m egismertetése enyhítene a leginkább a m inden felvételiző szá
mára gondot okozó "bizonytalansági tényezőkön". Ezért indítjuk 
Fel vételi-felkészítő sorozatunkat a HELIKON-ban 1995. január 20- 
tól. Ebben részletenként újraközöljük az alapelvekés a követelmény- 
rendszer legfontosabb pontjait, úgy, hogy részletesen kifejtjük, 
megmagyarázzuk ezeket, s esetenként példákkal, kérdésekkel, 
gyakorlatokkal, feladatokkal is szemléltetjük az elmondottakat.

Feltételezzük, hogy a magyarázatok ellenére (vagy éppen  
ezek hatására) újabb kérdések merülnek fel a felvételi vizsga  
követelm ényrendszerével kapcsolatban. Kérjük az érdekelteket, 
hogy tegyék is fel nekünk kérdéseiket. Örömmel vesszük azt is, 
ha beküldik majd a közölt feladatok m egoldását is.

Címünk: Facultatea de Litere
Catedra de Literature Maghiara 
Str. Horea nr. 31. 3400 Cluj

A  M agyar Irod a lom tu d om án yi T anszék  
Á lla n d ó  F e lv é te li B izo ttsága

A FÜGGELÉK M ÓDOSÍTOTT VÁLTOZATA
TANKÖNYVI
ISMERETEK:
—  P. D om b i Erzsébet, Tamás Éva, Pén

te k  J á n o s: M a g y a r  n y e lv  é s  ir o d a 
lo m o lv a sá s. Tankönyv a VIII. osztály  
számára, Ed. Didactica £i Pedagógiai, Buc. 
1991

—  A  Fényszám yú szó c. fejezet.

—  K ozm a Dezső': Magyar irodalom. 
Tankönyv a IX. osztály  számára, Ed. Di
dactica £i Pedagogica, R. A., Buc. 1992

—  Fejezetek: az írásbeliség kialaku
lása. A  középkori irodalom; A  reneszánsz 
és a hum anizm us: Janus Pannonius, Balassi 
Bálint; A  barokktól a felvüágosodásig: A  
barokkról általában, Zrínyi Miklós; A  ma
gyar irodalmi rokokó: Mikes Kelemen; Iro
d a lo m  é s  fe lv i lá g o s o d á s :  A
szentim entalizm us, Csokonai Vitéz Mihály; 
A  klasszicizm us; A  klasszicizm us beérése: 
Berzsenyi Dániel; a nem zeti dráma m egszü
letése Katona József—  Bánk bán

—  K ozm a D ezső: Magyar irodalom . 
Tankönyv a X. osztály számára, Ed. Di
dactica î pedagogica, R. A., Buc. 1992.

—  Fejezetek: A romantika útján: Az 
európai romantika, A  magyar romantika, 
A romantika kiteljesedése a költészetben  
—  Vörösmarty Mihály; A  népiesség: A  népi
esség fogalm a, N ép iesség a magyar iroda
lom ban —  E lőzm ények, a népdaltól a 
forradalmi népiességig — Petőfi Sándor; A  
népnem zeti költészet: Arany János; Madách 
Imre drámai költeménye; A  romantikus re
gény: Jókai Mór; A  realizmus; Realizmus a 
lélekábrázolásban: Kemény Zsigmond; Új 
törekvések a lírában: Vajda János; A  próza 
változásai: Mikszáth Kálmán

—  Markó Béla, Láng Gusztáv: Magyar 
irodalom . Tankönyv a XI. osztály szám á
ra, Ed. Didactica $i Pedagogica, R. A .,Buc. 
1994

—  Fejezetek: Irodalmi, m űvelődési 
élet a század első évtizedeiben: Áramla
tok. Folyóiratok. Műfajok.; A dy Endre, Tóth 
Árpád, Babits Mihály, József Attila, Szabó Lő
rinc, Weöres Sándor, Nagy László, Móricz

Z sigm ond, K rú dy G yula, K oszto lányi D ezső, 
O ttlik  Géza, N ém eth László, Ö rkény István; 
M űelem zések

—  D ávid Gy., Bara K., Lázok J., Cs. 
G yím esi É., Csutak J.: Magyar irodalom. 
Tankönyv a XII. osztály számára

— Fejezetek: Az irodalmi élet kezde
tei; A z irodalmi élet kibontakozása; Á p rily  
Lajos, D sida Jenő, K ányádi Sándor, S zilágyi 
Domokos, Szemközt a mindenkori mával 
—  Karácsony Benő; Avantgarde- és doku
mentumpróza —  K uncz A ladár; Új népi 
realizmus —  Tamási Áron; Sü tő  András; S zi
lágyi István

KÖTELEZŐ
OLVASMÁNYOK:
—  M ikes Kelemen: Törökországi le
velek
— Zrínyi M iklós: Szigeti veszedelem
— C sokonai Vitéz Mihály: Dorottya
— Kármán József: Fanni hagyományai
—  Katona József: Bánk bán
— Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
— Vörösmarty Mihály: Csongor 
és Tünde

—  Petőfi Sándor: A z Apostol
—  Arany János: Toldi trilógia
—  Madách Imre: Az ember tragédiája
—  K em ény Zsigm ond: Ö zvegy és 
leánya

—  Jókai Mór: Egy magyar nábob,
Az aranyember
— M ikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyője, A  N oszty  fiú esete 
Tóth Marival
—  M óricz Zsigm ond: Barbárok, 
Sárarany, Rokonok
— Krúdy Gyula: Utolsó szivar
az Arabs Szürkénél, A  vörös posta
kocsi
—  K osztolányi Dezső: Fürdés,
Édes Anna
—  O ttlik Géza: Iskola a határon
—  N émeth László: Iszony, A két Bolyai
—  Örkény István: Pisti a vérziva
tarban
—  Karácsony Benő: Pjotruska

— Kuncz Aladár: Fekete kolostor
—  Tamási Áron: H im nusz egy  szamár
ral, Ábel a rengetegben, Énekes madár
—  Sütő  András: Egy lócsiszár 
virágvasárnapja, Csillag a máglyán
— S zilágyi István: Kő hull apadó 
kútba

— A tankönyvi anyagból k iem elt köl
tők esetében egy-egy kötetnyi vers e lo l
vasása k ötelező  (50 — 100 vers)

AJÁNLOTT
SZAKIRODALOM:
—  B enedek  M arcell: Irodalm i hár

m askönyv, Buc. 1982
— Cs. G y ím esi Éva: Találkozás az 

egyszerivel (Kányádi Sándor és Szilágyi 
Dom okos), Buc. 1978; Á lom  és értelem. 
S zilágy i D om okos lírai létértelm ezése, 
Buc. 1990

—  Antal Árpád: A m agyar irodalom  a 
reformkorban és 1848-49-ben, Buc. 1979

— Kozma D ezső: M agyar irodalom  a 
XIX. század m ásodik felében, Buc. 1980

—  A z "Izmusok" sorozat kötetei
— J. N agy Mária: A szó m űvészete
— Láng G usztáv: Kiskátédra, Cluj 

1993
— Markó Béla: O lvassuk  együtt. Vers

magyarázatok, Buc. 1989
— M olnár Szabolcs (szerk.): Idők szép  

virága I-II., Buc. 1992-93
—  M ózes Huba (szerk.): V ilág világa, 

virágnak virága; Égi csikón. Kötött for
májú versek antológiája, Cluj 1995

—  N em eskürty István: D iák, írj ma
gyar éneket! A magyar irodalom  törté
nete I-IL, Bp. 1985

—  Szabó György: M editerrán m íto
szok és mondák, Buc. 1973; Európai m íto
szok  és m ondák, Buc. 1977

—  Szabó Zoltán: K is magyar stílustör
ténet, Buc. 1970

—  V ilá g iro d a lm i L exikon: iroda
lom elm életi cím szavai

—  A Tanulók Könyvtára és a M agyar 
K lassziku sok  sorozat bevezető , ille tve  
k ísérő  tanulm ányai
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RICHARD W AGNER EGYPERCESEI
A  FÉRFI, AKI
FÖ LDCSUSZAM LÁSO K AT
GYŰJTÖTT
A férfi, aki földcsuszam lásokat gyűjtött, 

szorgalmasan olvasta a vegyes híreket az új
ságban. Amikor földcsuszamlásról szóló hírt 
talált, azonnal odautazott és lefényképezte, 
így  járta be a fél világot, aztán visszatérve 
foíyton csak a földcsuszam lásokról beszélt. 
Családi ünnepeken rendszeresen levetítette 
a földcsuszam lásokról készült legszebb diá
it.

Aztán egy  szép  napon m eghalt a férfi, aki 
földcsuszam lásokat gyűjtött, váratlanul, leg
szebb éveiben. Halálának sem m i köze sem  
vo lt a fö ld csu szam lások h oz. F igyelem re  
m éltó képgyűjtem ényt hagyott hátra. Halála 
után néhány héttel nagytakarítást tartott a 
felesége és kidobta a földcsuszamlásokról 
készült egész fényképgyűjteményt.

A  FÉRFI, AKI
NYUGAT-BERLINBEN
LAKOTT
A férfi, aki Nyugat-Berlinben lakott, egy  

héten egyszer a m egfigyelő toronyhoz ment, 
am elynek a lábára táblát szereltek a követke
ző felirattal: Felmászni veszélyes! A  torony 
fából készült, és ahogy teltek az évek, kilátó- 
torony lett belőle. A  férfi felm ászott és átlá
tott a m ásik oldalon lévő m asszív betonto
ronyra, amelyről egyenruhások figyelték őt 
távcsővel. A z egyik időnként teleobjektíves 
fényképezőgépet vett elő és felvételeket ké
szített róla. A  férfi ilyenkor alig észrevehető
en biccentett, aztán elhagyta a tornyot.

Évek múltával, amikor a férfi ism ét szo
kásos heti m egfigyelő sétáját végezte, eltűnt 
a torony a helyéről, sőt, hiányzott a fal és 
maga a betontorony is, am elyen annyit álldo
gáltak az egyenruhások. Ma már ez utóbbi
aknak sem  akadt a nyomára. A  férfi lassú  
léptekkel lopakodott vissza a városba, majd 
hirtelen az állom áson termett, odam ent a 
jegypénztárhoz és jegyet váltott Aachen felé.

AZ Ú JO N N A N  ÉRKEZETT
Szép városban éltek. Lakóinak nagy része 

fényképész. Egész nap a város utcáit járják és 
fényképezik az újonnan jöttékét.

Városunkba naponta legalább ezer új em
ber, bevándorló érkezik. M indenütt jól fo
ga d já k  ő k e t é s  f é n y k é p fe lv é te le k e t  is  
készítenek róluk. A z így  készült fotókat szá
m os kiállításon mutatják be, olyanokon, a- 
m elyekre a bevándorlóknak ingyenes belé
pésük van.

Valójában nagyon szép a mi városunk. 
Már kora reggel a barátságosságról beszé
lünk, és ezeket a képeket átveszi a televízió  
is. Mi szeretjük a városunkat és le  is fényké
p ezzü k . A  fén y k ép ek en  m in d ig  szerel
m espárok állnak a turisztikai látnivalók  
előtt. Arról vitatkozunk, hogy schönbergi ta
nácsháza előtt hatásosabb-e a csók vagy pe
d ig  az International m ozi előtt. A  véle
m ények m egoszlanak.

Büszkén mutogatjuk az újonnan érkezet
teknek a városunkról készült fényképeket, 
ahogyan ennek előtte a várost is  mutogatták 
a látogatóknak. A z újonnan érkezettek ér
deklődve néznek körül. Nem sokára őket is 
lefényképezik majd. Nemsokára ők is része
sei lesznek majd a város fényképészverse

nyének. Ezen aztán állandó jelleggel újon
nan érkezettek nyerik az első díjat. Fényké
peiket közzé teszik az újságokban is, és erről 
mindenki készíthet magának másolatot.

Ezzel véget is ér a történet, mert sietnem  
kell a fényképészhez.

A  FÉRFI, AKIT  
M IN D E N  IRÁNYBÓL  
ELREKESZTETTEK
A  férfi, akit m inden irányból elrekesztet- ■ 

tek, végül némán összekulcsolta a kezét a 
fején. A  környezetéből a legtöbben valami
lyen jelnek tekintették ezt, és állandóan a 
m egfejtéséről vitatkoztak egym ással. így  
halt m eg a férfi, bár észre sem  vették az em
berek, mert lekötötte őket a vita.

Miután néhány nap múlva valaki felfi
gyelt a férfi halálára, kapkodva eltemették, 
lemondtak a gyászbeszédről, mert nem tud
tak m egegyezni a szónok szem élyében. Az 
emberek, am ilyen gyorsan csak lehetett, 
m egszabadultak a gyászruhától és ismét vi
tába fogtak.

így  ment ez évekig, néhányan sikeres 
vizsgát tettek a vita témájából, és ez kenyér- 
keresetük forrása lett. A  kétkedés gesztusa 
néha életigenlő is lehet. Ez a megállapítás 
egyébként az egyik résztvevőtől származik, 
aki egyperces novellát írt belőle. M ivel idő
közben ismert íróvá vált, tankönyvekbe is 
bekerült a novellája.

VÉGH BALÁZS fordításai

Richard Wagner Der Mann, der Erdrutsche 
sammelte (A férfi, aki földcsuszamlásokat gyűjtött) 
címmel új prózakötetet jelentetett meg a stutt
garti Deutsche Verlags-Anstalt kiadónál. Az 
1952-ben a Bánságban született szerző 1987-ben 
hagyta el Romániát és ma Berlinben él. Feszes 
formában történeteket ad elő különleges férfi
akról, akik különleges helyeken laknak és akik
nek különleges elfoglaltságaik vannak. Akönyv 
fülszövege szerint: "Ezeknek a szomorúan ko
mikus, olykor keserű viccel elmesélt törté
neteknek mindegyike meglepő fordulatot vesz. 
Egy azonban valamennyiben közös: az annyira 
precíz és visszafogott nyelv, a lakónia és a sötét 
humor, amely éppen a német irodalomban ritka 
jelenség."

Feszt László:Kompozíció

HELIKON

Tűnődések
Volt a magyarban egy 'látszik' jelen

tésű tetik szó. N em  tudjuk, honnan jött, 
de biztos, hogy belőle származik a tet
szik 'látszik, (pozitív jelentés-szűkülés
sel:) szépnek, jónak látszik'. Bizonyára 
főként m agasságuk folytán m essziről 
látható dolgokról mondták, hogy tetnek. 
Erre vall a szintén innen származó tető 
főnév, amelyről eszünkbe juthat az Er
délyi tetők cím ű könyv. Szerzőjük egyik  
kedvenc szava volt a szótárakból m ég  
hiányzó  önösszeszedés. Említett, 1938- 
ban kiadott könyve így  zárul:"... áldott 
m inden olyan hely, amely biztosítja a 
lélek önösszeszedésének ünnepi alkal
mait."

§
A z első világháború után, a nehézsé

gek ellenére, volt az erdélyi kultúrában 
rügyfakadás is, volt, létezett, igen au
tentikusan egzisztált egy  Tavaszy nevű  
gondolkodó. H ány szabad dúlást és fel- 
szabadulást kell m egérnünk, hogy nagy  
szellem i győzelm eket arasson itt egy  
Nyáry?

§
A  színészeknek valamikor nem  járt 

tisztes temetés, mert magát a foglalko
zásukat tartották vétkesnek. Akkor m ég  
a n é m e tü l tu d ó n a k  se  v o lt  ép p en  
könnyű okosan válaszolni erre a kérdés
re

Spielen auf der Bühne, 
színjátszani bűn-é?
§

Ahol csak halálos kom olyság van, 
ott nagyon közel lehet a halál, a szellem  
halála is —  m ondotta valaki. Azonban  
nem tette hozzá, mit ajánl inkább: életes 
komolytalanságot? életes komolyságot? 
avagy halálos komolytalanságot?

§
Problématipológiai párbeszéd:
—  Ez fogas kérdés.
— Dentális?
—  Annál is fogasabb: transzcenden

tális.
§

A  paradoxon tragédiája az, ha orto- 
doxonná lesz.

§
Ha m indennek vége a pia, talán ez 

lehet az elvonókúrás ergoterápia jeligé
je: Cogito ergo tera-pia.

§
Bordeaux környékét a kicsiny m űfa

jok —  esszé, aforizma —  történetéből se 
szabad kihagyni. Itt alkotott például 
M ontaigne és M on tesq u ieu . N evü k  
jócskán alliterál. A m i pedig a Bordeaux 
nevet illeti, ez alkalmasint a józanságra 
utal, a vizesített borra, vízborra, vagy  
inkább a borvízre (aqua vinosa), tehát 
eredetileg bor d'eau volt —  a székely  
boroízre em lékeztetve aqui-tán talajon.

A  széltől, széliétől nagyon hosszú  út 
vitt a szellem hez és a szélhám oshoz. 
M ég hosszabb út vezetett a jeltől a jel
lemhez.

SAJÓ H. PÁL
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200 ÉVE SZÜLETETT BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR
Jelentősége inkább a nagy animátoré, a jelentős korban a fontos lelket tartóé, mint 

zászlótartóé, lelket felverőé, aki a reménybeli nagy vadat, az idők örökké rohanó csoda- 
szarvasait riasztotta fel, fogékony kortársai vadászkedvét csigázta. Egyike volt azoknak, 
akik függetlenül tulajdon életm űvük kiteljesedésétől, örök tekintélyre tarthatnak számot 
fontos és pontos sorsdiagnózisunkért: "Ha vajon maga a magyar-e oka e hátramaradtának 
a m ívelt vüágból? Miért, hogy e nem zet csak örökös messzerémlő vágyás közt eped? Mi 
az a fátyolozott, hom ályos bánat, m ely íróinak nagy részébe fő karaktervonás? Mi az, mit 
oly  sok jobbízlésű m agyar ezerképpen és ezer formákban ki akar fejteni előmenetelünkre, 
s m égis senki az igazi nyelvet m ég el nem találta?"

RÉSZLETEK 
A PÁRIZSI 
NAPLÓBÓL
VENDÖME OSZLOPA
[...] M utatóba —  tudod-e Te, csak egy  

oszlopát is, csak egy Emlékét is Tieid győzel
m einek és dicsőségének majd másfél század  
olta? Van-e csak egy emléke is vitézségednek, 
m ely a M agyar lelkét büszke érzésbe hozza 
's hazafiul tűzre gerjessze? Mert a nagy Frid
rih ellen való Háborúban, a Török ellen Láp- 
tiánál és Hannaunál nem  a Magyar Korona, 
hanem  az Austriai Ház győzött! Sic vos non 
vobis m ellificatis Apes.

PÁRIZSI MAGYAROK
Párizsban több magyarok vannak m egte

lepedve. Puskás Pál, Váczi fi, m ég 1814-ben 
m egtelepedett itt, m egházasodott és a Pont 
N eu f végében kávéházat állított. Nála van 
többnyire az ittvaló M agyarok egybejövete- 
le. Puskás hajdan Magyar Huszár volt. 1809- 
ben által jött a Francziákhoz 's szolgált 
N apoleon elm eneteléig mint katona, m agya
rul m ég igen jól beszél, nagyon örvendett, 
h ogy  bennem  is m egint egy magyarra talált 
Párizsban. N ála találtam Antal urat Magyar- 
országi fit, volt N evelőt, ki m ost jött vissza  
Angliai utjából. Ezektől sok Párizsban lakó 
M agyaroknak nyomába akadtam. Szegény  
Puskás Pál! Ámbár ő jól bírja magát, Felesége 
és Fijában örömeit találja, d e m ég is kimond- 
hataüan vágyása van, bár m ég egyszer látni 
Hazáját és Attyafiait. D e ő azt dzárta magától 
azon m ód által, m elyei az Austriai ármádától 
m egvált, ö  ugyan Hazánkban nem kapott 
nevelést, m égis a világban forgása és Párizsi 
lakása által oly kapott, hogy a politikai dol
gokról nyom osabban reflectál, m int nálunk 
sok tudós Hivatalbeli.

Fejér József nevű  Szabó ezelőtt huszon- 
nyolcz esztendőkkel eljött Kolozsvárról 's 
Párizsba vette lakását. M ost Leblancnak ne
vezi magát Francziásan. Ö ámbár rég idete
lepedett, d e az itt utazó m agyarok iránt 
m indég különös figyelem m el volt 's azoknak 
sok k észséggel szolgált mindenben, m ég ma
gyarul m ost is tud keveset. Rue Coquellerie 
N o. 1. találtam fel őtet. M agaviseletében és 
b e sz é d jé b e n  e g é s z e n  c s in o s  h ajlék on y  
könnyű Párizsi Franczia lett. M indenben a 
legn agyob b  k észség g e l szolgál. N em zeti 
Gárda ő  is, m int Puskás. N evét megfranczi- 
ázta Leblanc, m ind több magyarok is itt, kik
re rátaláltam m int L'Hermite (Remetei) Lion 
(O roszlány) Silvaine (Zimonyi). M ivel ők 
már egészen  francziákká lettek, N eveket 
azon N em zetéhez hasonlóvá tették, m elynek  
javaival, törvényeivel 's oltalma alatt élnek. 
A  m ü nemzetjeink nálunk is  megakarják tar
tani a neveket, 's ámbár törvényeink s Ha

zánk jóvoltából élnek, itt is különös N em ze
tet akarnak formálni, 's az által nem is Ma
gyarok  's n em is N ém etek  lévén  többé, 
közöttünk egy különös idegen 's velünk 's 
szokásainkkal ellenkező 's nyelvünkre nézve  
káros fajzatot formálnak. Tomarius Kunsági 
fi hasonlólag az ármádától szakadott Párizs
ba, A schley nevű angol hires cszimacsináló- 
nál első legény, igen jól beszél magyarul. A  
N ém et szo lgá la tá t nem  állhatta ki, ú gy
m ond, s eljött az Ármádától 12 magával mint 
Huszár. M időn Robertspier fejét vették akkor 
érkezett Párizsba 's az után itt lakik. Fia ka
tona.

LÁTOGATÁS 
AZ INVALIDUSO K NÁL
[...] A  templom boltozatján füg nyolclz- 

van zászló az utolsó Spanyol és Algíri hábo
rúból. Hajdan N apoleon alatt rakva volt e 
Templom az ellenségektől elvett zászlókkal, 
a hol igen sok Austriai is volt, de 1815 ben a 
Szövetségesek, mindenik levette a magáét. 
V eszteségek nek  's m eggyőzettetések n ek  
ezen jeleit elégették ugyan a Szövetségesek, 
de a Históriát nem  tudták elégetni. Akár mer
re forduljon itt az ember, szüntelen láb és kéz 
nélkül való ' nyomorék Invalidusokra talál, 
m ely a Francia N em zet dicsőségére is em lé
keztet ugyan, de szom orú érzést hagy hátra 
a szívben.

NAPLÓTÖREDÉK
1835-36-BÓL
ÁPRILIS 27KÉN
Ma cancellistaságom 19ik évében léptem. 

Tanulásom alatt, ezer m ás kinézésim  közt 
jövendő sorsom iránt, soha m eg sem fordult 
fejemben annak gondolatja, hogy valaha di- 
casteriálista legyek. Tréfából esküdtem volt 
fel a cancelláriára, hogy név nélkül ne lé
zengjek, m íg Kolozsvárt leszek, —  s ím e a 
tréfa örökös sorsomot elhatározta.

Szerfelett nagy különbséget találok azon 
idők közt, m indőn 1816-ban tanulásomot v é 
gezve a világba léptem, és a m ostani közt! 
A zon kor valóságos henyélés, fényűzés, hiú
ságokban m erengés s m inden közdolgok  
iránti tökéletes elzsibbadás s m eghidegülés 
kora volt. Puha érzelgés, betyár szilajkodás, 
aristocratiai gőg, dicsőség az adósságrakás
ban, éhei halás a köznép közt, pazérlás a 
nagyok asztalánál, románok s repke írások
ból vett tudóskodás, csillámló eszeskedés, 
apró pletykaságok, a nem zetiség nevetséges
sé tétele, ném et nyelv mindenütt, ki a m ível
tek közé tartozni, és lebzselő örökös semmit 
nem  csinálás valának ezen időkor valóságos 
bélyegei.

Ily korban s ily körülmények közt léptem  
ki az iskolából, mentem a táblára 1816-ban,

és jöttem Kolozsvárra 1817-ben. W esselényi 
házávali ism eretségem nél fogva, nehány el
sőbb házakkal s akkor tónust adott ifjakkal 
ismeretségbe lépve; középszerű vagyon bir
tokában s az akkor m ívelődésnek neveztetett 
csillám ló kitételek mázának is birtokában, 
m ódom  volt az idő tarka játékát szemlélhetni, 
m ely nekem tetszeni kezdett. De kezdettek  
lassanként foszlani az iskolában ápolgatott 
szép ideálok nim buszai is. A nagy tettek után 
álm odozó, a nem zetiségért égő s az egész  
emberiséget magába ölelő szív lassanként hi
úságoknak nyiladozott m eg. Léháskodás 
váltotta fel az olvasni szeretést. A sszonyok
kal érzelgés, dorbézoló hív barátok, városi 
krónikák, hivatali pletykaságok, hiúskodás s 
henye lebzselés levének lassanként foglala- 
tosságim. És ekként sodródám m ind tovább 
a világba s levék észrevétlenül dicasteriálista.

Felrezzentett néha jobb génuszom , hatal
m ason szám ot kért időm ről, s  elírtóztam  
sem m iségem  érzetétől. Vívtam akkor egy  
ideig, s sokat leróvtam az elmulasztottakból. 
De érzettem, hogy helyzetem et változtatnom  
kell, különben veszni fogok. Ez már nagy 
határozatot kivánt, ped ig  untam lelekölő fog
lalatosságom, s szívem ből utáltam azon sze
mét collektiót, m elynek társaságomot kellett 
tenni, de az asszonyi szövevények úgy oda 
gyökereztettek, hogy nem  tudtam m ozdulni. 
Végre 1821-ben meghatároztam m erészen ki
vágni magam ot e körből, s m entem  Bécsbe az 
ausztriai és a katonai törvények tanulására, 
új pályát kezdeni. Vasszorgalommal izzad
tam, küzdöttem . Általláttam ugyan, m ely  
igen m egcsalódtam  választásom ban, és hogy  
e pályán éppen az önkény bétanított machi- 
nája leszek, de már visszalépni szégyelltem . 
Haladtam célom felé, ámbár keserűn kellett 
naponként nyelnem  ezen gyülevész néptől 
hazám  piszkoltatását s m egvettetésem et, 
csak azért, hogy magyar vagyok. Végre igen  
m egtött a keserű pohár. N em  tűrhettem to
vább. Egy fellobbanásomban kitörtem elle- 
nök, s gyalázatosán elüldöztettem . H osszas 
fáradságom füstbe ment, és m egint lettem  
kancellistává, s örökre ideregadtam.

A  reggel végiggondolám  18 esztendő alat
ti m egfutott pályámot, m ostani leszállott be-
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csemet, jövendőre m ind rosszabbuló sorso
m ot, ebnecsevészett egészségem et, hanyatló 
korom, feláldozott vagyonom ot, a képzelő
dés és lelkesedésnek lehervadt virágait, lel
k em n ek  b á g y a d o z ó  erejét, — és  h o g y  
m iijdezeket kancellistaságomnak áldoztam  
fel! M ind végiggondolám , s érzém, hogy fo
gaim akaratom ellen elkeseredve csikorog
nak. Bolondnak nevezém  magamot, sha  nem  
szégyelljem  önm agám tól, átkozódásra fa
kadtam volna.

A  kínlódásig igyekeztem  lephilosophálni 
nyugtalanságom ot, tudom  Horatz jegyzését, 
hogy m inden ember elégedetlen sorsával, jól 
tudom , s nem  is disputátok vele. Én is sokak
nak prédikálom e szép  tudományt, de tehe
tek-e róla, ha az én betegségem nek csak 
palliativ cura e szép philosophia?

Volt egy időszak hivataloskodásomban, 
m id őn  lé lek ism ereti d o lognak  tartottam  
pontosnak, igazságosnak s a legszorgalm a
sabbnak lenni; akkor kedvelt vonzalm im , 
szebb szenvedelm eim  s időtöltésim  háttraté- 
telével, esztendőkig csak a hivatalnak éltem. 
S m it nyertem  vele? Társaim titkos irigységét 
s rágalmát ébresztettem fel. Ezzel sem  gon
doltán^ csak kötelességem  pontosan teljesít
sem . A lta llá lta m  v é g r e , h o g y  m in d en  
szorgalom , m inden igyekezet sem m it ér va
lam elyik hatalmasabb kegyelm e nélkül. De e 
kegyelm et többnyire a character m egtagadá
sával kelle megnyerni. És vadásztam  tehát e 
kegyelm et is! s itt ültöm ben pirulok m ost is, 
m időn eszem be jut,mely igen elvetettem né
ha m agam ot a kenyér- és dicsőségkeresés 
miatt. Es hajladoztam olyak előtt, kiket lélek
ben nem  becsülhettem. H elybe hagytam oly 
elveiket, m elyeket kárhozatosnak hittem. El
hallgattam hibáikot. Elnéztem haszonlesésü
ket. És am it soha m eg  nem  bocsáthatok  
m agam nak —  segítettem  rágalmazni, kit ők 
rágalmaztak, kétszínkedtem  és hízelkedtem  
hiúságaiknak. S akkor szenvedhető, hasznos, 
szorgalm as és becsületes ember valék előt- 
tök.

D e végre megutáltam  magam ot ily szere
pet játszani, s levetettem  az álorcát. Elhatá
roztam, h ogy  inkább szegény és hátratett 
legyek, m int m agam ot utáljam. S kiállottam, 
csak önérzetem  oltalmában bizakodva, pon
tosan tenni m indent, de senki kegyét nem  
koldulni. S viszem  hivatalomat kedv nélkül 
s robotos im alommal, de tisztán és lélekisme- 
rettel.

HELIKON

LAKITELEK ALAPÍTVÁNY
A mozi 100 éves jubileuma alkalmából meghirdeti 
A KISKÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓK II. FILMSZEMLÉJÉT
A filmszemle helye: LAKITELEK, NÉPFŐISKOLA
A filmszemle időpontja: 1995. május 25-28.
Védnökök: Nemeskürty István filmtörténész és Werner Herzog filmre
ndező (Németország).

Pályázati feltételek:
A versenyen részt vehetnek a magyar nyelvű kisközösségek, falvak, 

kisvárosok televíziói, határon innen és túl, minden olyan egyénileg vagy 
csoportosan készített alkotással, amely az első Lakiteleki Filmszemlén 
nem szerepelt.

A  film ek et az a lább i k ategóriák b an  leh et n evezn i:
K R Ó N IK A  hely i híradó, aktuális k özéleti riportm űsor, életk ép , sport, portré
K O RK ÉP (fílm tanulm ányok  a telepü lésről), film szociográfia , jövőkép , 

e lem ző  dok u m en tu m film  a 90-es évek  hely i valóságáról
M Ű V E L Ő D É S szórakoztató m űsor, kísérleti film , h agyom án yőrzés, érték

m entés, hely i szokások , hely i ö n tevék en y  együ ttesek  bem utatása

N e v e z é s i díj nincs!
N ev ezés i lapok igényelhetők: LAKITELEK A LA PÍT V Á N Y  1399 B ud ap est, 

Pf.: 701-380

Nevezhető: VHS, S-VHS, Hi-8, U-matic, Betacam technikával készült alkotás. 
Minden m űvet külön VHS kazettán vagy S-VHS vetítésre kész állapotban kérünk 
beküldeni. A  kazettán és borítóján fel kell tüntetni a film címét, vetítési idejét, a 
kijátszandó hangsávot, valamint az alkotó vagy közösség nevét és címét. A z egy  
pályázó által beküldhető alkotások hossza m indösszesen 40 perc lehet, —  a nevezési 
kategóriáktól függetlenül.

A  nevezők a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályá
zatra beküldött alkotások, műsorok a Lakitelek Alapítvány Archívumának tulajdoná
ba kerülnek.

A  beküldött filmek közül film és televíziós szakemberekből álló előzsűri választja 
ki a szemlére bejutó alkotásokat.

A z előzsűri vetítései nyilvánosak, azon az alkotók önköltséges alapon részt vehet
nek. A  programról a pályázók értesítést kapnak. Az előzsűri döntéséről tájékoztatást 
adunk.

A z e lőzsű ri időpontja: 1995. áp rilis  20-23-ig.
A z  e lő zsű r i h elye: L ak ite lek  N é p fő isk o la  6065 L ak ite lek , F elsőalp ár 3.
A  szem lére bejutott film ek alkotói ön k öltséges a lap on  veh etn ek  részt a szem le  

rendezvényein . Á z előzsűri és a zsű ri dön tése i e llen  felleb ezést n em  fogad u n k  el.

A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek.
A  zsűri kiad fődíjat, valamint kategóriánként díjakat és különdíjakat.

1 db FŐDÍJ 250.000 Ft 
3 db KATEGÓRIA DÍJ 100.000 Ft 
10 db KÜLÖNDÍJ 50.000 Ft

(szakmai, szerkesztői, riporteri, operatőri, újságírói)

A z előzsűri és a zsűri döntései ellen fellebbezést nem fogadunk el.
Nevezési és beküldési határidő: 1995. március 15.

Lezsák Sándor 
a Kuratórium elnöke

19



HELIKON

BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS 

(Erdélyi városok)
KÉZDIVÁSÁRHELY
I)Kézdivásárhely, vagyis lati

nul Fórum Kézdi, ném etül Neu- 
mark, am ely Kanta faluval szom 
széd os s a Kászon v ize  északi 
partján, szép  fekvésű sík m ezőn  
helyezkedik  el. N épes helység, 
m int am ely anyja és táplálója egy  
egész székely határőr századnak  
a gyalogos rendből, továbbá m es
terem bereknek, kereskedőknek  
és földm űveseknek, akik m ind  
egyform a előjogokat élveznek és 
akiknek nem csekély hasznára van
nak az évi nagyvásárok és a csütör
tökön tartani szokott piacok.

A  m ásodik székely gyalogos 
ezred parancsnokának, vagyis a 
té n y le g e s  ezred esn ek  állandó  
szállást nyújtó épületeken kívül 
kevés jobbacska épület akad, el
lenben a lakóházak annyira sűrű- 
ek, hogy egyetlen  telken több
nyire két, három, ha nem több 
családfő lakik. A  gabonapálinka 
párolásával csaknem m indany- 
nyian foglalatoskodnak; ezenfe
lü l sok an  k itű n n ek  az eg é sz  
Dáciában és azon túl is népszerű  
m ézespogácsa sütésének a m ű
vészetében. Szentegyháza, m ég
pedig  a helvét hitűek áhítatának 
szentelve, csupán egy van.

1) Ezt a várost, am ely a szék  
után a Kézdi jelzőt kapta, Timon 
igen réginek tartja és azonosnak  
véli a rómaiak Praetoria Augusta  
nevű  városával. Ú gy vélekedett 
ugyanis, hogy ebben a helység
ben előfordultak az ókor egyes  
b izon ysága i, de elhanyagolva, 
holott a szóbanforgó város egyál
talán nem  olyan régi, hiszen a 
le g k ö z e le b b i fa lvaknál újabb. 
Tudniillik, am int az ősök hagyo
m ányos e lb eszéléséb ől tudjuk, 
azon a letelepedésre kiválóan al
kalmas földön, ahol a m ezőváros 
látható, a szom szédos falvakból 
néhányan (akik történetesen nem  
fértek jól össze a többiekkel), a 
szántóföldeken m egtelepedtek s 
boltokat m eg kocsmákat nyitot
tak. M ivel közülük egyesek sze
rencsével jártak, az itteni föld- 
tulajdonosok közül többen em e
zekhez csatlakoztak és deszkából 
építettek m aguknak lakást; ezért 
ném ely történetírók ma is Deszka- 
város-nak nevezik. így  tehát, m i
vel akkoriban ebben a székben 
sem m ilyen vásárt nem  tartottak 
(ami abban az időben szerencsét
lenségnek számított), s a szom 
szédok  sokasága szívesen  ösz- 
szegyűlt a kereskedelem nek erre 
a gyenge helyére is, a helység mai

lakosai fokozatosan m egszerez
ték maguknak a m ezőváros ki
váltságait és jogait. Ezért nem  
leh et csod á lk ozn i azon, h ogy  
ezek a jövevények, akik a közeíi 
falvak szom szédos határain tele
pedtek le, valamint utódaik, a tá
gasabb területekről ideköltöztek.

2) A  Conscriptio Carolina ezt a 
le írást közli: "K ézdivásárhely  
m ezőváros síkságon terül el, két 
földtáblával, amelyek annyira ki
csik, hogy ha a szom szédos fal
vak szántóföldjeit akár vásárlás, 
akár elzálogosítás útján vagy leg
alább évi bevetésre nem  vehetik  
használatba, saját gazdaságuk
ból a napi élelem  aligha volna  
részükre elegendő. Földjeiket ál
la n d ó  trá g y á zá ssa l m ű v e lik , 
ezért bármilyen fajta gabona ki
válóan terem; ezeket a földeket 
rendszerint hármas vetésforgó
val, négy igásállattal szántják ( a 
m ondottak m egerősítésére kö
zöljük, hogy az idézett "Consc
riptio" szerint Osdola falu terü
letén ezeknek a városiaknak 16 
köböl hozam ú földjük volt és 4 
szekér szénájuk; Csomortányban 
2 3 /4  köböl és telekenként 1 /2  
szekér széna; Szentlélek faluban 
2 6 7 1 /4  köböl és 40 szekér széna; 
O ro sz fa lu b a n  27 2 / 4  k ö b ö l, 
Szentka tolnán 318 köböl, A lsó  
Csernátonban 507 köböl, Felső 
Csemátonban 575 köböl, Ikafal- 
ván 28 köböl, Alsótoiján 960 kö
b ö l —  B. J.). Erdeje a m e z ő 
városnak m integy m ásfél mér
föld  távolságra, Kászon felé van, 
ahol az északi oldalon építésre 
alkalmas tölgyfa található, de a 
városi m alom hasznára, s eltiltva

m ás közszükségletek elől; makk
ban m indig terméketlenek. A  déli 
oldalon és a hegy tetején bükker- 
dők vannak, de sem m i m ás hasz
nuk nincs, csak az, hogy tűzre- 
valók. (Az 1680. május 18-án tar
tott országgyűlés 10. cikkelye azt 
írja, hogy "mivel a pereskedés a 
Nem ere havason lévő 'Síros és 
Ketskés nevű helyeket illetően  
Kézdivásárhely és Almás, Cso- 
mortány, Lemhény, Nyújtód és 
Szászfalu községek lakosai kö
zött m ost is fennáll, a kézdivásár- 
helyi polgárok meghagyatnak a 
birtokban, a többiek pedig a tör
vényes eljárásra utasittatnak. Ma 
is használják a peres földeket —  
B. J.). Ugyanott kaszáló is van, 
m inden évben m integy 60 szekér 
szénával, amelyet el szoktak osz
tani a városiak között. A  marhák 
eltartására a szalma szolgál vagy  
a szom szédos falvakban pénzért 
vásárolt széna. A  város birtoká
ban van egy háromköves forgó 
malom, amely évente kb. 150 fo
rintot hoz; egy másik malom a 
Barabás úré, és ez, amint elpana
szolják, sok bajt okoz a közm a
lo m n a k , m ert ig e n  gyak ran  
árvizet idéz elő. A  nagyvásárok
ból és a hetipiacokból a város 
évente kb. 50 forintot vesz be. Há
rom szék részéről ki van téve  
m ind az ideiglenes elszállásolás
nak, amikor itt az ideje, m ind be- 
kvártélyozásnak, m égpedig a hi
vatali előkelőségek részére állan
d ó  je l le g g e l ,  m in d e n  év b en  
kétszer vagy háromszor."

U gyanez az összeírás a m ező
városhoz sorol: armalista család
főt 1-et, 106 mezővárosit, özve
gyeik 22-en vannak; molnár 1; 
kóborló 4; lakott telek 46; elha
gyott 10; [...] serfőző üst 3 darab; 
pálinkafőző kazán 46; a serfőző 
üstök és pálinkapárolók hozama 
554 forint; a malomból az évi jö
vedelem  150 forint; a mesterem
berekből és a kereskedelem ből 
1919; 1721-ben termett 275 font 
dohány; a téli adó 1721-re 1063 
forint 55 dénár; követelési adós

ság 1619 forint 68 dénár; terhelő 
ad ósság  3941 forint 61 dénár. 
Ezek után olvasható egy  m eg
jegyzés: a m ezőváros közszük
ség le te ire  u g yan azon  szán tó 
földön van egy 6 köböl hozam ú, 
továbbá a szom szédos falvakban 
vásárolt 12 köböl hozam ú föld. 
Széna 12 szekér. A  székben vagy  
Fehér várm egyében adózó lako
soknak a szántóföldeken kívül 
van 3 elhagyott telkük. N em  adó
zik 1 armalista, aki néhány évig  a 
város bírója volt és nem essé vál
va, m agát adózástól m entesen  
tartja.

3) Ez a város az uralkodóktól 
gazdag kiváltságokat szerzett, 
[...] azokban a dolgokban pedig, 
am elyekben nem  élvez előjogo
kat, az a döntés, hogy alkalmaz
kodjék a tartom ány köztörvé
nyeihez és a szék szokásaihoz. 
M ás cikkely arra figyelm eztet, 
hogy a városiak ne vonuljanak be 
a legközelebbi katonai községek  
területére és erdeibe, csak akkor, 
ha azokban békés úton szerzett 
birtokuk van. Majdnem az ösz- 
szes lakosok egyen lő  rendbéli 
székelyek, akik a többi taxális 
m ezőváros eljárása szerint, adó
zóknak számítanak (az egyedüli 
kivétel a nem es Barabás ház), és 
saját királyi perceptoruk van, no
ha az adót m ost már katonai hi
vatalnok igazgatja.

4) A  városiak  keresk ed ése  
leginkább a torockói (ritkábban 
hunyadi) vas ideszállításából és 
eladásából áll, továbbá a bor és 
hasonlók árusításából. Ezenkí
vü l csaknem m inden családanya 
gabonapálinkát párol; csak keve
sen  vannak o lyanok , akiknek  
se m m ily e n  p á ro ló  e d é n y ü k  
nincs, a legtöbbnek azonban ket
tő vagy éppen több is van s állan
dóan használják párolásra. Ezért 
a rozspálinka szagával (mert eb
ből szokták főzni s emiatt a rozst 
gyakran ugyanolyan áron vásá
rolják, m int a búzát), seholsem  
találkozol gyakrabban, m int itt. 
A  m oslékon (ném etül Spülicht) 
igen sok disznó hízik, amelyek
nek a húsa szinte naponta látható 
a gazdag piacon. Továbbá sok  
asszony m ézes pogácsát (vásár
helyi pogácsa, székely pogácsa, 
ném etül Honing Kuchen) készít fi
n om  b ú za lisz tb ő l és m ézb ő l, 
amely jobb ízű, mint más helysé
gekben; ebből az egész Erdély
ben ism ert és k ed velt cikkből 
nem csekély nyereségre tesznek  
szert. Egyes asszonyok rákaptak 
arra az igen rossz példára, hogy  
a m ézet hamuzsírral elegyítik, 
am ely erősen megszaporítja; az 
ezzel a keverékkel készített po
gácsa nem  olyan finom , mint a 
hamisítatlan s nem  áll el sokáig. 
N em  szám ítva a nagyvásárokat, 
hetente tartanak igen népes pia
cot, ahova sokan gyakorta eljár
nak csak a szórakozás kedvéért.
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A FELEDES
(Cs. Erdős Tibor apokalipszise)

üregében— Szája kajánságtól va-"És látám, és ím e egy  fehér ló  
és a rajta ü lő n él íj vala és adaték  
n ék i korona... És e lő jőve  egy  
m ásik, veres ló, és aki azon üle, 
m egadaték annak, hogy a b é
k ességet e lvegye a fö ldről, és 
h ogy  az em berek egym ást ö l
jék...

...és ím é egy  fekete ló; és an
nak, aki azon ü le , egy m érleg  
vala kezében .

...és ím é, egy sárga sz ín ű  ló; 
és aki rajta ü le , annak a neve  
h a lá l, és a p o k o l k ö v e ti vala  
azt..."

Erdős Tibor képén, A z apoka
lipszis lovasain nem  különböz
nek egym ástól a lovak; m inden ló  
csak egy-egy előre meredt, vad  
pofa, kancsi, nagy lószem m el és 
vicsorgó fogsorral... és főleg nem  
k ü lön b özn ek  a lovasok , m ind  
sárgában vannak tartva, és nem  
adaték nekik korona, hanem  la
pos bőrsapka; rövid, ellenzős tá
nyérsapka van kurta nyakon ülő  
lapos koponyájukon; a kezükben 
sincs kard és íj és mérleg, hanem  
valami, am i egyszerre zászló, ka
sza és cséphadaró; de látszik raj
tu k , h o g y  m e g a d a to tt  n ek ik  
m egöletni egym ással az embere
ket.

Arcukon nincs sisak, tekinte
tük m égis a sisakosoké; keskeny  
fehér csík néz ránk a sárga arcok
b ó l, m in te g y  a szk afan d erek  
üveblaka m ögül; mint egy sokdi- 
optriás titkári szem üveg mögül; 
a széniefehérjék a sárgát m ég sár
gábbá teszik —  "ily szörnyű lehet 
a déltengeri sárga halál is" —  Vö- 
rösmartynál is annyiszor sárga a 
halál színe; —  a sárga Halálfinak: 
"pisla v ilág bolygott szem e m ély

la halvány-kékre beszegve"...
Az Apokalipszis, a pecsétek fel

nyitása mint m űvészi téma talán 
ezer évvel ezelőtt várt először 
"időszerűvé", amikor az első mil
lennium  előtt leste rettegve a ke
resztény Európa az idők elkövet- 
kezését, a Jeleket; félezer év  m úlva  
Dürer nagy sorozata jelzi, hogy  
újra m egindul A z Idők N agy Lo
vasrohama; most, a m ásodik mil
lennium  küszöbén m egint hal
lani véljük a paták közeledő dü
börgését.

A ló  a haladékony idő jelképe, 
a futós időé, az irigy időé; éjsza
kai szorongásainkban a ló  az al
világból jár fel; az idő múlásának, 
a változástól való rettegésnek a 
k ife je z ő d é se ;  a ló  v á g ta tá sa  
ugyanolyan hullámzó, mint a vi
haros tenger m ozgásáé, a hullá
m ok tajtékozva, tarajosán roha
m ozzák a partot, velük szemben- 
állva, a lovasroham koreográfiája 
bontakozik ki; felbomló- elenyé
sző és újrarendeződő, újra táma
d ó  h ad sorok ; ezért a ten ger  
istene, Poszeidón, a lovak istene 
is...

Erdős Tibor festm ényén a lo
vaknak és lovasoknak csak a fel
ső része látható —  az ég alja fel
került a m ennybolt tetejére! —  a 
kép alsó felében szűk boltívek, 
zöm ök oszlopok között, előtt, nő
alakok csoportja, feketekendő- 
sen, meredten várakoznak temp
lomban, kazamatában, katakom
bában , ó v ó h e ly e n , p in céb en , 
kriptában; m ind csak nő; "s előb
bi pompáját alacson gyásszal föl
váltva" hallgatózik: jönnek már? 
mennek már? megérkeztek már?

elm entek  már? v isz ik  már az 
utolsó borjút is? seprik-e már a 
padlást? ránkgyújtatja-e Ali basa 
a templomot? kikézbesítik-e azt a 
papírt? hova csapódik be a raké
ta? — A z arcok m egkövültek, ri
degek, kialvatlanok:

Éjjel a partemésztó árvizek 
félelmetes zúgását hallgatom

Azért jut eszem be a kép előtt 
az elhurcolt kis kínai hercegnő 
kétezer éves verse:

Reggelre túl az óriás Falig 
elöntve látom mind az utakat,

akinek választania kellett a 
hazája vagy a gyerekei között; —  
(a legrettenetesebb választás, há
nyán megélik ma, de nem fogják fel, 
hogy mit élnek át),

—  mert az idegenhez kény- 
szerített lány —

(hún sátrak alatt megvolt a nász, 
vagy a rajonnál az íróasztalon, az 
ellenőr autójának hátsó ülésén a pro
fesso r dolgozójának kanapéján)

— és a társ nélkül maradt nő —  
(a férj a fronton, vagy fogságban, 
vagy a csatornánál, vagy már sehol, 
a fia nélkül maradt anya; odakinn, 
odaát, nem ír, eltűnt, vagy éppen a 
sárga lovasok között, együtt üvölt 
velük)

—  szívkioltó kem énysége néz 
vissza az arcokról.

És mert a festő műtermében 
ott a másik új műve: Kalotaszegi 
Madonna, nevezhetjük így is; de 
am úgy is, ahogy; Európa, elrablása 
előtt; az a titkos, ő si Európa, 
am ely Baszkföldtől Csecsenföl- 
dig tart titokban ma is, s a kettőt 
valaha az etruszkok  kötötték  
össze, kiknek nyelvére m otyog
va, homlokát ráncolva sem képes 
már emlékezni a mai Európa; de 
lehet, hogy a legősibb Európa 
képmása ez, am ely a Sárga-ten

gertől uralkodott a Heszperidák  
aranyalmás kertjéig, s amelyet az 
irigy sivatag  sívó  szom júsága  
szakított szét; Európa m ég pártá
ban, az élet fája alatt, N ap  és 
H old között:

Jer, az ég  hajlékába viszlek, 
m ely kék szobrokon áll a déli 
határnak utóján, S tele fényre 
jutó holddal van födve tető
ül...
Igen, de e még pompájában vá

rakozó lány arcán is látni már, 
hogy a távolba, a sivatag felé fü
lel, mert

A bőrdobokat éjjel is verik, 
szünetlenül peregnek reggelig. 

A  kilencedik évtizedébe lépő  
m űvész felköszöntője e két fest
mény; nem  magát köszönti fel 
velük, hanem  minket; s a m űte
remben

Ha száll a nap s a hold túl 
megjelen,

elnézik egymást messziről s re
ménytelen.

M égis, e két festm ény talál
k o z ik  b en n ü n k ; ta lá lk o zh a t, 
mert már m indenen túl vagyunk  
m i is; már a m inden ttudó hallga
tás elnyomja a lópaták m esszi
k özei hu llám zó  moraját; ben
nünk ez a hallgatás hallhatatlan, 
de látható dalba m egy át; s hogy  
Ts'ai Yen versével fejezzük be, —  
hiszen festőm űvészünk, ahogy 
képei vallják, ha m ost felidézzük  
őket, egész életében e kis herceg
nőt nyom ozta!— végül is minden 
..dal...Elcsitul

de zeng echója múlhatatla
nul.

SZŐCS ISTVÁN

(A kínai versidézetek Áprily La
jos fordításai. A Vorösmarty-sorok a 
Zalán futásából s a Délszigetből idéz
ve.)
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✓
ígéretes
könyvsorozat
A z E ötvös Loránd Tudo

mányegyetem Román Tanszékének 
gondozásában 1991-ben indult En
cyclopaedia Transylvanica cím ű  
könyvsorozatnak eddig hét kötetét 
vehette kézbe az érdeklődő. A kiad
ványsorozat gondolata 1989 előtti, 
de időszerűségét csak fokozták a 
körülmények. Célszerűségét a so
rozatszerkesztő tanszékvezető Mis- 
kolczy Ambrus abban jelölte meg, 
hogy az olyan történeti forrásanyag 
közlését teszi lehetővé, amely mind 
a magyar, m ind a román törté
netkutatást segíti. Erdély sokszínű 
kultúrájának feltárásában, a múlt 
korszerű értelmezésének megköze
lítésében. Mert szerinte "nem nagy 
teóriák kidolgozása a feladat ma, 
hanem mindenekelőtt forrásoknak 
a megtalálása és megszólaltatása", 
ezek módosíthatják a nagy konst
rukciókat, sőt a régi konstrukciók 
fokozatos lebontását eredményez
hetik, azáltal, hogy valamiféle kon
sze n z u s , lassan  ugyan, de fo 
lyamatos munkával mégis kialakít
ható a két említett történetírás kö
zött. Tegyük a fentiekhez még 
hozzá, hogy a "megszólaltatás" fel
adatát az egyes kötetek bevezető ta
nulmányai vannak hivatottak el
végezni első alkalommal, majd a 
történettudomány maga kell hogy 
az értékelést elvállalja.

A sorozat kötetei jól igazodnak 
a kitűzött célhoz. Az első kiadvány 
például azáltal hívta fel a figyelmet, 
hogy történelmünknek egy igen ne
héz időszakában végbement fon
tos, de alig ismert esem ényével,, 
nevezetesen az 1849. évi köröskisje- 
női ortodox román egyházi zsinat
tal foglalkozk. (Egyház és forradalom 
— Biserica §i reoolufie. Szerk. Mis- 
kolczy Ambrus, Budapest, 1991.) Ez 
esemény jegyzőkönyve újabb bizo
nyítéka annak, hogy az 1848-49-es 
magyar forradalomnak a nemzeti 
kérdés terén voltak pozitív kezde
ményezései. A nemzetiségi kérdés 
történetéhez kapcsolódik az a kötet 
is, amely Nicolae Iorgának az 1930- 
as években keletkezett írását tartal
mazza (A nézetek közötti gyűlölködés 
ellen — Contra dufmäniei dintre na
p i), valamint Moses Gaster Judaica 
et hungarica cím ű tanulm ánya, 
amely a zsidó, magyar és román 
művelődési és politikai kölcsönha
tásokat feszegeti. Viszont a sorozat- 
szerkesztő és Trócsányi Zsolt közös 
összeállítása CA fanariótáktól a Ho- 
henzollemekig) a havasalföldi, mold

vai és erdélyi múlt összehasonlító 
vizsgálatával jut érdekes következ
tetésre. Tóvábbmenve: egy másik 
kötet Erdély kérdését az európai 
nagypolitika tükrében mutatja be a 
Rákóczi Ferenc által vezetett sza
badságharc idején. Köpeczi Béla 
akadémikus munkájáról van szó 
(Restitutio Transylvaniae), amely a 
fejedelem erőfeszítését a diplomá
cia mezején kíséri nyomon az önál
ló Erdélyi Fejedelemség vissza
állításáért. Ennek egyik fontos bizo
nyítéka a Klement János Mihály ál
tal összeállított röpirat, a Deduction 
des Droits de la Principauté de 
Transsylvanie 1712, azaz Az Erdélyi 
Fejedelemség jogainak levezetése 1712. 
Ez a diplomáciai irat történeti s lo
gikai érvek sokaságát vonultatta fel 
Erdély önállóságának alátámasztá
sára.

A besztercebányai születésű  
Klement János 1708-ban állt Rákóc
zi Ferenc diplomáciai szolgálatába, 
azt a feladatot vállalva, hogy a feje
delem és Erdély érdekeit próbálja 
képviselni az európai hatalmaknál. 
1709-ben Berlinben tűnik fel, majd 
Hágában tevékenykedik, aztán Ut- 
rechtbe siet, hogy találkozzék a kü
lönböző hatalmak képviselőivel s 
megkísérelje elérni az erdélyi kér
dés napirendre tűzését a béketár
gyalásokon. Erre a célra készült a 
már említett röpirat is. Miután rövi
den szólt a kérdés történelmi előz
ményeiről, kifejtette, hogy Ausztria 
álnoksággal szerezte meg Erdélyt, s 
emellett — minden ígérete ellenére 
— megsemmisítette korábbi jogait. 
Ezért teljesen jogos volt Erdély csat
lakozása a Rákóczi vezette szabad
ságharchoz, s törvényesen lett 
Rákóczi Erdély fejedelme. A röp- 
irat, amelyet diplomáciai körökben 
terjesztett, kéri Erdély jogainak 
visszaállítását, különben nem lehet 
igazi békesség, mert az "Ausztria 
Ház" Magyarország és Erdély le
igázásával még nagyobb hatalomra 
tesz szert és még több terület meg
hódítására fog tömi. Egyébként Er
dély függetlensége nem gyöngí
tené Ausztriát török háborúiban, el
lenkezőleg: a független ország feje
delme több segítséget nyújthatna a 
császárnak, mint a "leigázott Er
dély".

Rákóczi Ferenc elismerését fe
jezte ki diplomatája tevékenységé
ért, akinek mégsem sikerült elérnie 
azt, hogy az Utrechtben folyó béke
tárgyalásokon garantálják Erdély 
jogait. Amint Köpeczi Béla írja, a 
politikai helyzet kedvezőtlen ala
kulása miatt "Az önálló Erdély 
ügye ezzel lekerült az európai poli
tika napirendjéről".

Már a fenti rövid összegezésből 
is kiderül, hogy Erdély történetét az 
Encyclopaedia Transylvanica több ol
dalú megközelítésben tárja az ér
deklődő elé. Az eddig ismert, va
lamint a meghirdetett mintegy öt
ven cím feljogosít arra, hogy jelen
tős, ígéretes könyvkiadói vá l
lalkozásnak tartsuk e sorozatot.

EGYED ÁKOS

Februári évfordulók
I -  50 éve halt m eg Johan Huizinga holland történész
2 -175  éve született Multatuli holland író

-110 éve született A ldo Pallazzeschi olasz író
- 25 éve halt m eg Bertrand Russel angol filozófus

3 - 260 éve született Ignacy Krasicki lengyel költő  
-125  éve született Ada Negri olasz költőnő
- 220 éve született Antonio Puigblanch spanyol író

4 -  150 éve született Giovanni Camerana olasz költő 
-175  éve született Bozena N em cová cseh írónő
- 490 éve született Mikolaj Rej lengyel költő

5 -  60 éve halt m eg Paul Bourget francia író
6 —  480 éve halt m eg A ldo M anuzio olasz humanista

- 270 éve halt m eg Szulhanszaba Orbeliani grúz író
7 -110 éve született Sinclair Lewis amerikai író
8 - 75 éve halt m eg Richard Dehmel ném et költő

- 60 éve halt m eg Eemil N estor Setälä finn filológus
9 - 220 éve született Bolyai Farkas
10 - 325 éve született William Congreve angol író

- 400 éve született Brás Garda de Mascarenhas portugál költő
- 220 éve született Charles Lamb angol író
- 240 éve halt m eg Charles Louis M ontesquieu franda író

I I -  90 éve született Bratko Kreft szlovén író
- 240 éve halt m eg Sdpione Francesco M affd olasz író

12 - 80 éve született Vaszilij Nyikolajevics Azsajev orosz író
- 50 éve halt m eg Gál Kelemen romániai magyar történész
- 60 éve halt m eg Frandsc Hossu-Longin román író 

1 3 - 6 0  éve halt m eg Ion Bianu román filológus
- 150 éve született Degerando Antonina magyar írónő 
-175  éve született Jakab Elek történész

14 - 110 éve halt m eg Jules Vallés franda író 
1 5 - 7 5  éve született Piet van Aken holland író 

-140  éve halt m eg Teleki József magyar történész
16 - 920 éve született Vitalis Ordericus angol krónikás
17 - 280 éve halt m eg Antoine Galland franda műfordító

- 120 éve halt m eg Atis Kronvalds lett író
18 -110 éve született Eugen Boureanul román író

- 170 éve született Jókai Mór 
1 9 -2 1 0  éve született Szemere Pál költő
20 -125  éve született Pieter C om elis Boutens holland költő

- 90 éve született Zimán József romániai magyar író
21 -1 9 0  éve született Timotei Cipariu román tudós 

-110  éve született Sacha Guitry franda író
- 25 éve halt m eg Johannes Semper észt író

22 - 460 éve született Bornemisza Péter
- 150 éve halt m eg Enrique Gily Carrasco spanyol költő
- 540 éve született Johann Reuchlin ném et humanista
- 90 éve született Szinetár György író

23 - 40 éve halt m eg Paul Q audel franda költő
- 50 éve halt m eg Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj

24 -1 0 0  éve született V szevolod Vjacseszlavovics Ivanov  
orosz író

-110  éve született Juliusz Kaden-Bandrowschi lengyel író
25 - 500 éve halt m eg Cem Szultán török költő

- 340 éve halt m eg Daniel H einsius holland irodalomtörténész
- 130 éve halt m eg Otto Ludw ig német költő 
-175  éve született Vahot Imre író

26 - 50 éve halt m eg Balassa József nyelvész
- 60 éve halt m eg Fináczy Ernő pedagógus

27 -1 2 5  éve született Motiejus Gustaitis litván költő 
-1 3 0  éve halt m eg Jósika Miklós
- 75 éve halt m eg Alexandru D. Xenopol román történész

28 — 70 éve született Lorand Gáspár franda költő 
-1 0 0  éve született Marcel Pagnol franda író

29 - 75 éve született Fjodor Alekszandrovics Abramov
orosz író
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A  kisebbségek elnyom ásának története a távoli időkbe nyú

lik vissza, jogaik nem zetközi védelm e újabb keletű jelenség. 
Kezdetben a vallási kisebbségek védelm ét írták elő nem zetközi 
szerződések (pl. a keresztényekét Törökországban), később vi
szont —  a nem zeti öntudat és a nacionalizmus ébredésével —  
m indinkább az etnikai kisebbségek kérdése került előtérbe.

Egyik alapvetően közös vonás, hogy a kisebbségi jogvéde
lem  gyakorlatilag sohasem  a közösség, hanem m indig az egyén  
védelm ét jelentette, m ég akkor is, amikor — napjaink gyakor
latával szem ben —  konkrét nem zetközi garanciák szavatolták 
ezt. Flachbart Ernő megállapítja: "...az 1878. évi berlini szerződés 
4. cikkében, amelyben Bulgária arra kötelezte magát, hogy  
azokban a közösségekben, ahol bulgárok török, román, görög 
és egyéb lakosokkal vegyesen élnek, a választásoknál és a 
szervezeti szabályzat kidolgozásánál szám olni fog a lakosok  
jogaival és érdekeivel. E rendelkezés már teljesen a francia 
forradalom gondolatvilágát viseli magán. A hogy a nagy Fran
cia Forradalom az állam és az egyes polgárai között semmiféle 
közbenső kollektív testületet el nem  ismer, (...) úgy  az idézett 
cikk is Bulgária egyes török, görög stb. lakosainak, nem pedig  
a török, görög stb. kisebbségnek jogait és érdekeit biztosította."

Ebből az idézetből kiolvasható a kisebbségi jogvédelem  
m ásik jellegzetessége is, m ely m indm áig talán a legnagyobb  
akadálya e kérdés nem zetközi jogi rendezésének. A francia 
forradalom hozta létre ugyanis az államnemzet koncepcióját, 
m ely az egységes politikai nem zet keretein belül tartja elkép
zelhetőnek m ás etnikum ú egyének létét. Ez az elmélet többfajta 
alakban jelentkezett az idők folyamán, eredetileg Kossuth is 
ezen az alapon képzelte el a '48-as forradalom utáni Magyaror
szág polgárainak nem zetiségi hovatartozástól független jog- 
egyenlőségét; eleget bírálták is érte. Legvadabb formái azonban 
valószínűleg napjainkban virágoznak, extremitásukat azokban 
az országokban érve el, ahol el sem ismerik az etnikai kisebb
ségek létét.

A z említett két vonás jellem ezte az első világháború utáni 
sokat idézett nem zetiségi szerződéseket és azok garanciális 
rendszerét is. Itt sem  a közösségi jogokat szorgalmazták (ahogy 
egyesek szerették volna értelmezni); ezt akármelyik, pl. a Len
gyelországgal kötött szerződés is bizonyítja: "a lengyel kor
m á n y  k ö te le z i m a g á t, h o g y  m in d e n  lakosnak szü le tési, 
nem zetiségi, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül az élet 
és a szabadság védelm ét biztosítja."

A z egész rendszer m űködési mechanizmusa is tele volt 
ellentm ondásokkal (legalábbis a célszerűség szempontjait te
kintve): petíciót bárki küldhetett a Nem zetek Szövetségéhez  
kisebbségi ügyben, de ez csak informatív jelleggel bírt. A petí
ciót m egküldték az érdekelt államnak, és jelentést kértek tőle 
(m ely gyakran visszautasította ezt). Ezután a petíció a jelen
tésekkel a Hármas Bizottság elé került. A  Nem zetek Szövetsé
gének Tanácsa csak akkor tárgyalta az ügyet, ha a Tanács tagjai 
közül valam elyik támogatta azt. A  tárgyaláson nem vehetett 
részt az érdekelt ország, az anyaország sem, de a jogaikban 
sértett kisebbségek képviselői sem.

M indebből az a következtetés vonható le, hogy  a garanciális 
rendszer, éppen mert az érintett állam a petíciók kivizsgálásá
ban gyakorlatilag vétójoggal rendelkezett, továbbá az a mód, 
ahogy a panasz a Tanács elé került és megtárgyaltatott, egyrészt 
formálissá tette az egész eljárást, másrészt a nagyhatalmak 
érdekei döntöttek ezekben a kérdésekben. Jellemző, hogy az 
első tíz évben beérkezett 773 petíció közül 292-t elfogadhatat
lannak találtak, 8 jutott el a N épszövetség Tanácsához, és m ind
össze kettővel kapcsolatban történt valamiféle intézkedés.

A z egész rendszer jelentősége szinte kimerült abban, hogy  
m ég a figyelem be nem  vett petícióknak is volt valamilyen  
pozitív  hatásuk.

M indezek alapján érthető a két világháború közötti kisebb
ségvédelem  hatástalansága, ami indokul szolgált ahhoz, hogy  
a m ásodik világháború után az egész kisebbségi kérdést ejtsék.

R észletek  Tóth Károly A ntal HOVA—TOVÁBB c. tanul
m ánykötetéből. M agyar Ö kum enikus Önképzőkör, Stock
holm , 1994.
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PARAM UZIKOLÓGIA10.

Reménytelen befejezések
Széltében-hosszában hallani, 

hogy ezt vagy amazt a torzóban 
maradt remekművet éppen most 
valaki tovább komponálta és —  
mi több —  be is fejezte!

Ha ez így van, akkor nem 
csak e torzókat lehetne életre kel
teni, de akár egy téma, vagy —  
adj Isten — egy  pár hangnyi té
matöredéket is többtételes m űvé  
lehetne fejleszteni az illető zene
szerző stílusában. Csak idő és tu
dás kérdése az egész. TUDÁSÉ 
— gondolja nemcsak az átlagem
ber, de m ég a kom oly m uzsikus 
is. Mert m i egyéb lenne a remek
m ű, legyen  az költem ény, re
gény, festm ény, szobor, vagy  
éppen eg y  szonáta, m int TU
DÁS.

ím e h ogyan  lop ak od ik  be 
gondolkodásunk rejtekeibe is a 
materializmus. Az alkotás, tehát, 
anyagok jó elrendezése.

Ej! Ha csak ennyi lenne a m ű
alkotás, akkor mindenkit m eg le
hetne tanítani, hogy, ha nem  is 
remekműveket, de legalább M Ű
VEKET hozzon létre.

De úgy látszik, hogy a tudás 
egyáltalán nem elegendő az al
kotás vüágában (az is igaz, hogy  
nem  is nélkülözhető). Schubert 
m inden tudása, tehetsége, sőt 
zsenialitása dacára sem tudta to
vább komponálni befejezetlen h- 
moll szim fóniáját. Pedig m eg
próbálta! Jó néhány ütemet írt a 
m ű harmadik, scherzo tételéből 
is. A  zenetudom ány kiderítette, 
hogy egyszerűen nem tudta vo l
na tovább írni a művet. H ogy  
miért?! Arra csak találgatásokkal 
válaszol ugyanaz a zeneTUDO- 
MÁNY. Ha Schubert — történe
tesen! —  a halálos ágyán hagyja 
befejezetlenül ezt a gyönyörű  
m űvét (a hangversenyműsorok  
ma is közkedvelt darabja), mára 
már se szeri, se száma nem  volna 
a különböző befejezés-próbálko
zásoknak. Márcsak azért is, mert 
fennmaradt fel-, és bedolgozat- 
lan zenei anyag e szimfóniához. 
De m ivel Schubert m ég életében 
hagyta befejezetlenül m űvét, így  
aztán valam iféle titokzatosság  
övezi, ami elveszi a befejezéstől 
az utódok kedvét.

De mi ez a titokzatosság? Er
re nem  ad feleletet, mert nem is  
talál rá magyarázatot a materia

lista szem léletű zenetudomány.
Tegyünk egy kis kitérőt. Mi 

k ü lön b öztet m eg egy  eredeti 
szobrot tökéletes másolatától? A  
kolozsvári Szent György-szobor 
remek másolata a Prágában lévő  
eredetinek. Ú gy tűnik, a kettő 
között nincs sem m i különböző
ség. És m égis m inden ismertetés, 
amely ad magára valamit, hoz
záteszi, hogy a kolozsvári nem az 
eredeti. Vajon, m i s z e m lé lő k ,  
érezzük-e, hogy ez csak másolat? 
Ezt csak akkor dönthetnénk el, 
ha a két szobor-műremek egy
más m ellett állana. De akkor biz
tosak lehetnénk  abban, hogy  
sokan, nagyon sokan az eredeti
re adnák le szavazatukat. H ogy  
miért? Mert —  talán —  megérez- 
nék az eredetinek azt a láthatat
lan fluidumát, amit a szoborfa
ragók munkájuk révén művükre 
reá vittek.

N os, a zenem űvekben is ér
vényesül ez a láthatatlan ener
gia, am it FLUIDUM NAK  ne
vezünk. Ez élteti a MŰVET! Ez a 
fluidum-áramlás szakad m eg o- 
lyan esetekben, amikor egy-egy  
m ű félbemarad a nagy alkotók 
m űhelyében is. Schubert h-moll 
szimfóniájában is a fluidum éltető 
ereje hunyt ki a m ásodik tétel 
után. A továbbkomponálók ezt a 
fluidumot kellene hogy tovább 
vigyék. Csakhogy ez a fluidum  
egyedi jelenség, az illető alkotó 
sajátja. M ás tovább kom ponál
hatja a m űvet, de m ás fluidum- 
mal viszi tovább. Ha ez a. fluidum 
oly erős és egyéni, mint a zene
szerzőé volt, akkor csak a másság 
a probléma, és ezt már kevesen  
érzékelik. D e ez a jelenség is 
rendkívül ritka. Ilyenkor szok
ták használni a kongeniális kifeje
zést. A m ikor Ravel m eghang
szerelte M uszorgszkij remekét, 
az "Egy kiállítás képeit", tulajdon
képpen  tovább kom ponálta a 
m űvet és, mert zseniális alkotóe
gyéniség volt, rá tudta vinni a 
maga fluidumát és így  életet tu
dott adni a m ű új verziójának. 
Hányán hangszerelték m eg ezt a 
m űvet? M ost legutóbb is egy  
finn zeneszerző kísérletezett ve
le. Sikertelenül! A  m űvészi flui
dum hiányzott a műből.

TERÉNYI EDE
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HOL-
K án yád i Sándor kapta az 1994-es év  

egyik Herder-díjá t.

A  Vay Ádám Múzeum Baráti Körének ki
adásában megjelent "így múlék el tőlünk..." 
cím ű kötet szerzői közt szerepel egyebek  
m ellett Lászlóffy Aladár (Recrudescunt), 
Láng Zsolt (A történelmen túl), Lászlóffy 
Csaba (Vay Ádám őkegyelmessége Munkács 
várába való kapitányságának végnapjai tulaj
don fiának tapasztalatja és emlékezete szerint), 
valam int Szilágyi István (.Bolygó tüzek).

A z ITT-OTT123. számában olvashatjuk 
többek között Kántor Lajos Irodalmi és közé
leti változások Erdélyben a 80-as, 90-es évek 
fordulóján cím ű tanulmányát.

A z  Alföld-díjat Garaczi Lászlónak, Szi
lágyi Mártonnak és Tolnai Ottónak ítélték 
oda az 1994-es évre. A  díjakat A czél Géza 
adta át.

A Hangsúly Irodalmi és Művészeti Alapít-

vány 1994-ben egyhangú döntéssel N agy  
Gáspárnak ítélte oda a Ratkó József-díjat. A  
kuratórium tagjai ezzel azt a költői, közéleti 
magatartást kívánták elismerni, amely egy
ként m eg tudta őrizni esztétikai és morális 
értékeit a rendszerváltást előkészítő és az 
azt követő időszakban.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság Gál Sándornak és Lászlóffy Ala
dárnak adta a Berzsenyi-díjat. A kitüntetet
teket Serfőző Simon és Kolozsvári Papp 
László méltatta.

H atár Győző 80. születésnapja alkal
mából Életút című, három kötetre tervezett 
önéletrajzának eddig megjelent két köny
vét elem ezte magyarországi kiadója, Pete 
György, az Életünk Könyvkiadó vezetője, va
lamint barátai: Lengyel Balázs és Domokos 
Mátyás a budapesti írók Könyvesboltjában.

A  gödöllői városi Múzeumban Ottlik Gé- 
za-emlékkiállítást rendeztek, amelyet Ba
lassa Péter nyitott meg.

A Móricz Zsigmond Kör Magyar valóság 
címmel vitasorozatot indított. A z előadást 
január 19-én a Magyar írószövetség Klubjá
ban Lengyel László, a Pénzügykutató Rt.

igazgatója tartotta. Szólt az ötéves átmeneti 
korszak politikai szereplőinek m egoldáskí
sérleteiről, ezen belül az értelm iség és az 
írók szerepéről, felelősségéről. A z előadá
sok és felszólalások a Hét Krajcár Kiadó m ost 
induló Miagyar Valóság könyvsorozatához is 
kapcsolódnak. A  szervezők rem ényei sze
rint a vitasorozat hanganyagából izgalm as 
kortörténeti dokum entum  állítható össze.

Drámapályázat. A  József Attila Színház 
megalakulásának 40 éves évfordulóját mél
tó m ódon készül m egünnepelni. Ennek ér
dekében  n y ílt drám apályázatot hirdet. 
Előnyben részesíti azokat a m űveket, me
lyeknek stílusa, műfaja, hangvétele beleil
lik  a József A ttila Színház hagyom ányos 
repertoárjába. Pályázni lehet prózai és kis 
apparátust igénylő zenés m űvekkel. A  díja
zott m űvek a tervek szerint az ünnepi évad
ban kerülnének bemutatásra. A  beérkezett 
alkotásokat felkért bírálóbizottság m inősí
ti. I. díj 600000 forint; II. díj 400000 forint; 
III. díj 200000 forint. Benyújtási határidő 
1995. augusztus 31. A  pályázat a Fővárosi 
Önkormányzat Kulturális Bizottsága és az In- 
tér Európa Bank segítségével jött létre.

..............-MI....

HO
Szász János verséből idézünk a vízszintes

6., 37., függőleges 5 0 .és l. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Elveszti szeme vilá

gát. 6. Az idézet első sora (zárt betűk: E, S, T, 
I). 15. Házszint. 16. Lárva. 17. Népiesen a 
szobába. 18. A földfelszín legfelső rétege. 
19. Csoportos önkéntes segítség. 21. Néve- 
lős lapos edény. 22. Valaki által hírt továb
bít. 23. Vízhordó edény. 24. Bever. 26. 
...-fut, ide-oda szaladgál. 27. Egész le tud 
nézni. 28.... vidék, József Attila-vers dme. 
29. Egymást követő magánhangzók az 
ábécében. 30. Az ismeretlen betűjele. 31. 
Szolgálatos diák. 32. Óriási. 33. A Volga 
közepe! 34. A magasban. 35. Igyekszik va
lahova. 36. Végtelen Adél! 37. Az idézet 
második sora (zárt betűk: Y, K, A). 41. ... 
bácsi, Csehov-darab. 42. Amerikai költő és 
író (Conrad Potter, sz. 1889). 43. Sűrű már
tásba apróra vagdalt húsdarabokból ké
szült étel, névelővel. 46. Dénár eleje! 47. 
Kérdés, biztatás. 48. Államszövetség. 49. 
Kasza pengéjének foka. 50. Középkori erő
dítmény. 51. Aromás szénhidrogénekből 
levezethető gyök. 52. Játékvezetővel kap
csolatos. 54. Tantál vegyjele. 55. Földet for
gat. 56. A mezonok családjába tartozó zéró 
spinű elemi rész. 57. Avasgyártás mellék- 
terméke. 58. Dúl-..., mérgelődik. 59. Folyó 
vagy tó két partja közti forgalmat bonyo
lítja le. 60. Világhírű spanyol festőre vo
natkozó. 61. A megszokottól eltérő. 62. 
Lejegyez. 64. Szibériai helység a Jenyiszej 
folyó partján. 66. Drágakövek súlyegysé
ge. 67. Mezőgazdasági. 69. Orosz szimbo
lista költő (Álekszandr Alekszandrovics, 
1880-1921). 70 Ismét.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet negyedik, 
befejező sora (zárt betűk: E, K, É). 2. Harcias 
nőszemély. 3. Az egyik égtáj, 4. ... Bator, 
Mongólia fővárosa. 5. Hazai pénznem. 6. 
Nitrogén és trídum vegyjele. 7. "De hát a 
...! Lelkem leikéig ér" — Arany János: Vá
lasz Petőfinek. 8. Kijár nekem. 9. "A" bol
gár uralkodó. 10. Tasakdarab! 11. Mozi 
fele! 12. Odasóz. 13. Csinos. 14. Végtelenül 
abál! 19. Fekete István gólyája. 20. Pl. az 
olajfa termése, névelővel. 23. Szedte-...-te
remtette. 25. Fonetikus kétjegyű mással
hangzó. 27. N y e lv év e l le tisz tít. 28. 
Engedne. 29. Nem csekély mértékben. 31. 
Az elfogadott tudományos igazságnak 
megfelelő. 32. Izrael déli részén lévő siva
tag. 33. Lelkesen buzgó. 34. Grimasz. 35. 
Kártyajáték. 36. Román forradalmár 1848- 
ban, az utolsó négyzetben családnevének 
kezdőbetűjével. 37. Óriási vagyonnal ren
delkező személy. 38. Város Kína déli ré
szén. 39. Sors bona,... aliud: Jó szerencse, 
semmi más — Zrínyi jelmondata. 40. Kes
keny barázdákból és éles, tarajos gerin
cekből- álló  karsztform ák. 44. Az 
Óvilághoz tartozó kontinens. 45. Hajnali 
időpont ilyen. 50. Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: L, S, J, Á). 51. AAM. 52. Rend
szerint fából készült földszintes, ideigle
nes épület. 53. Női név. 54. N yugat
szibériai alföld. 56. A mohamedánok szent 
könyve. 57. A majtényi..., Petőfi-vers cí
me. 58. A római hitregékben a bosszúállás 
istennője. 59. Büntetést kiszab. 60. Afrikai 
állam. 61. Szilárd halmazállapotba megy 
át. 63. Reggeliben van! 65. Bór és bárium 
vegyjele. 66. Mázol. 68. Erőd egynemű 
hangzói. 70. Úr angol rövidítése.

KÁNTOR ANDRÁS

A  HELIKON 1. számában közölt, Hó h u llt cím ű  
rejtvény megfejtése: S mert fénylett fent az enyhe lég,IS 
kédett a szende ég,/Lágy béke szállt és tiszta enyhe/Fény, 
reszketeg szívemre!...
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