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TALÁLKOZÁSOK
Jobb barátaim mostanában 

azon tépelődnek, mit csináltak 
rosszul. Kisebbségi magyar kö
zösségeket látogattak, kutattak, 
amikor az még nem divat volt, 
hanem inkább veszedelem. 
Most azt hiszik, nem jól képzel
ték el. Becsapta őket a lelkese
dés, de talán sok jóindulatú 
informátoruk is "odaát". Nem 
úgy alakult utóbb a határokon 
túli magyarok helyzete, állapota 
— intézményesen legalábbis —, 
mint a tanult logika vagy akár az 
azzal való ellenkezés diktálta. 
Visszanézve, azok a régi megis
mert magyarok nem olyanok. Ma 
már talán zavaróan szuverénnek 
hatnak, de nem mindenikük hős 
is. Kiderült, hogy nemcsak ki
sebbségiek, hanem emberek is, 
és nem csak jó szóra várnak.

Nagy találkozások részesei 
voltak pedig még a kisemberek 
is hajdan, ilyen-olyan rend
szerváltozások előtt.

Az elnyomás összetart, ösz- 
szesajtol. A demokrácia meg
oszt; szétfröccsent ránk sza
kadva. Magunkra uszít.

Sok határ sok felén élő ma
gyarok, keményebb és puhább 
diktatúrákban azok ellenében 
érezték szabadnak magukat, 
amikor hivatalt, vámot kijátszva 
találkozhattak valahol. Egymás 
szabadságának záloga voltak — 
mondhatnám egy kis fennkölt
séggel. Volt is némi izgató, ösz- 
szeesküvői pátosz ezekben a 
kocsmasarki, folyóparti suttogá
sokban.

Az anyaországi értelmiségi 
missziót vélt teljesíteni a puszta 
utazással; ráadásul tele szájjal 
szidhatta a szomszédban saját 
kormányát a vendéglátókéval 
együtt — és ettől függetlennek 
érezhette magát. A vendégváró- 
vendéglátó szlovákiai, erdélyi, 
vajdasági stb. magyaroknak jól 
jött, akijött. Levegőt hozott. (Ko
lozsvár főtéri parkolójában állí

tólag azért csavarták le a gépko
csikerék szelepét, hogy magyar 
levegőt szívhassanak; vagyis 
nem "mások", nem bosszúból.)

A határok eszerint a szabad
ság lehetőségét biztosították, mi
helyst áthágtuk őket egy másik 
diktatúrába. Abszurd ez a hely
zet és az érzés, de valódi (volt). 
Amilyenek a határok és a dikta
túrák (voltak). Amilyenek mi 
magunk is voltunk, habár fen
nen suttogva tagadtunk határt 
és kényszert. Ad absurdum: ta
gadásunkkal mintegy kihívtuk, 
igazoltuk a létezésüket. Hiszen 
fel kellett lépni ellenünk, mi pe
dig félve és boldogan (fiatalon) 
hittük: érünk már annyit, hogy 
egy egész jól fizetett államap
parátust mozgósítanak egy szál 
magunkért, akik a szónál egye
bet nem csempésztünk.

Költői ez az ötlet. Nem is volt 
egyéb eleinte (visszatekintve) 
irodalomról beszélgettünk, mér
ték és érték nélkül: arról, ami 
benne van.

Aztán ki-ki hazament.
A vendég magában forralt

> » > >  folytatás a 2. oldalon Madarassy György: Bohóc

B O G D A N  L Á S Z L Ó  

K É R D É S
homokórába rakják hamvaim 
ha meghalok s ha elhamvasztanak 
elek apó utolsó sorait 
írják fiilém "fő hogy dolgozzanak!"
és én azonnal sürgölődni kezdek 
porrá válva is nyughatatlanul 
csápotok föl-alá járok egyre 
dacosan és leállíthatatlanul
pillanatig sem maradhatok tétlen 
higgyétek el más nincsen mibe hinnem 
látjátok akkor az lesz majd a gond
— minden porszememmel az időt mérem -
ezenközben halhatatlan lelkem
hol üzekedik? hol bujkál? hol bolyong?
1994. június 17.
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HELIKON

TALÁLKOZÁSOK
» > »  folytatás az 1. oldalról
otthon újabb utazásokat, a ven
déglátó esetleg heteken át ma
gyarázta szigorú hivataloknak, 
hogy senki nem forralt semmit. 
Csakhogy volt egy titka, egy 
újabb elhallgatnivalója — és ez is 
a szabadság érzését kelti. Boldog
nak, akár hősnek érezhette ma
gát, mert nem árulta el...

Mit is?
Bármit. Semmit. Kis titkok 

bugyra tágult, egy kis magánrej
tek nyílt a lélekben, és mint új 
szerv pumpálta a vért, az adrena
lint. Éltető találkozások estek haj
dan különféle magyarok között.

Mondhatná valaki, bárki: ter
mészetellenes örömök voltak 
ezek. Igaz. Természetellenesek 
voltak, és igaziak. A szoronga- 
tottságban kifinomulttá torzult 
érzék vágyik effélére és örvend
het ennyinek. Kielégíiletlenül, de 
felajzva és reményre felkészülten 
terveztük az újabb "államellenes" 
csínyt, miután visszaültünk író
asztalunkhoz, és gyakran még 
Cgy toliunk sem volt, mert nem 
kaptunk betétet hozzá.

Most, a szabad utazások 
könnyű, könnyed évadján világ- 
lik ki igazán, mennyire szüksége
sek, ihletőek voltak azok a titkos 
barátkozások. Ma már unjuk a 
harmadnapos vendégeinket, és 
válogatunk a barátokban, múlt
juk, pártállásuk szerint, amint át
hullanak saját életrajzuk lyukain. 
Ma már "konkrét ügyeket" beszé
lünk meg, nem elvekről, eszmé
nyekről beszélgetünk egymással. 
Kialakult az értékskála, odalett a 
spontaneitás. Elindult Id-ki a ma
ga útján (erre vágytunk, persze), 
és felejti még az út-törőt is, vélve, 
hogy megelőzte, csak mert 
odább, másfelé tájékozódik, más 
pályára tért. Saját ügyéhez ké
pest kibicnek tartja a másikat, 
akivel.egy követ fújt, egy üveg
ből itta a csigert a kapualjban éj
szaka, egyazon beadványt írt alá, 
és két hét múlva ugyanazon az 
éjszakán virrasztva várta más or
szágban, hogy ezt számon kérik 
tőle.

Azt hiszem mégis, nem 
rosszabbak azok a "fiúk" ma sem. 
(A lányok idősebbek azóta.) 
Annyi csak, hogy ijesztően 
"konkrétak" lettek. Oda a mítosz, 
hogy a legfeketébb X.-ben él egy 
olyan tehetséges Z., akit ha hagy
nának... A szükséges legenda 
számytollainak hull tán (hacsak 
nem pihepámába kerültek), ezek 
az x.-iek sértődötten fogadják ré
gi konspirációs magyarjukat, 
mert nincs mit mutatniuk nekik a 
titkos fiókból. Emezek saját régi 
értékelésükben csalódva sértő
döttek. Mintha ki-ki saját tolla
fosztott csupaszságát restellné, s 
gőgölné emiatt. Kompenzálunk.

KÁDÁR FERENC

FÉNYI ISTVÁN RAVATALÁNÁL
i t t  á llunk sokan, e szeptember végi nyárban, 
leha jto tt fejjel, szorongón, lelkűnkben súlyos gyá sz  van, 
én pedig torokszorítón elhebegett nekrológ he lye tt 
magamban sírok, örökké élőn idézlek m eg ---------

elüldögéltünk szerény asztalodnál néha,
beszélgettünk, v itá ztu n k , s még ha
időnként fe l is emlegettem
Téged megszólító nagy keserűségem,
sosem v o lt bennem igazi vád, vagy méreg,
elnézve, tudva csendes szelídséged,
lopva inkább a magány törékeny zugából
magamnak is erőt, h ír ta  nagyvilágról,
h isz otthon v o lt  könyves szobádban a világ,
s f el  tudtad magad is m uta tn i a csodát,
akár kis sétáid legkitaposottab útján,
a közeli N agytem plom  barokk oltáránál
m uta tta  fel a pap a z örök igazságot,
amiben mélyen hittél, s nyertél világosságot
egy m akulátlan élet rejtő  homályába,
m it csak az ismer fel, k i százszor is belehal a mába,
mert szerény, ünneplést hárító visszafogottságod
tükörbe nézve, sajátos énekű, m odem  k ö ltő t lá to t t----

fá j már a több szó, vádlón nézünk hulló rögökre, 
s csendben hazavisszük emléked mindörökre

Nagykároly, 1994. szeptember 26.

Kiderült most, senki nem 
"úgy gondolta" akkor. De mond
ta azt (valós rémséget tetézetten, 
álmot valóságként), amivel láto
gatójának bús örömet szerezhe
tett, és az ugyanúgy viszonozta.

Öngerjesztő illúziók hullnak 
mostanában. "Azóta" ki-ki fele
lősséget vállalhatott azért, akár a 
közélet piacán is, amit igazán 
gondolt, de szépen mondta csak, 
irodalmian. Igaz, barátságok 
épültek eszerint szóbeszédre. 
Szóra csak — mondom —> amit 
hordtunk, s ami igaz lehetett.

Rendszerváltozások kezdőd
hetnek egyetlen mondattal.

Az anyaországi látogatónak 
pedig bűntudata támad mind
azért, amit legjobb tudása-szíve 
szerint végzett határokon túl és 
innen. Hasonló bűntudatot vall
hatott be néhány erdélyi értelmi
ségi, csak amiért a forradalom
nak hitt változáskor, 1989 decem
berében lelkesedett, noha nem 
cselekedett is.

Nem tudom a magyarázatot. 
Annyi lehet, hogy mások lettünk, 
mint reméltük. Az "utólagos fej
lemények", úgy látszik, a ténye
ket is elváltoztatják. Nem kéne 
hagynunk, habár szereplői va
gyunk az utólagos fejlemények
nek. Vagy éppen azért.

Csak annyit tehetek, megkér
dezem: mi történt velünk, hogy a 
régi szemünknek, szívünknek 
sem hiszünk? Ha igaz, hogy de
mokrácia van körös-körül, nincs 
mentségünk, semmit sem hárít
hatunk a "körülményekre", mint 
azelőtt. Nem holmi külső kény
szer, hanem mi magunk alakítot
tuk át legbensőbb érzéseinket. 
Erőnk fogytán? A szerepvállalá
sokkal talán?

Szobrot állnak már sokan a 
régiek közül.

Egyetlen, sőt egyetemes ma
gyar nemzetről, kultúráról be
szélünk folyvást, és szaporán 
építgetjük különálló részeit. 
Vagy ellenkezőleg, "betagozód
tunk", de olyannyira, hogy észre 
sem vesznek a tolongásban, és 
ettől sértett bánatunkban újra fa
lat rakunk vagy pártot alakítunk, 
visszalökve vagy -riadva mind
attól, amire hetven éve vágytunk, 
noha harmincévesek vagyunk. 
(Ó, bárcsak lehetnék még.) Kivo
nulunk belőle, azzal a fennhéjázó 
reménnyel, hogy diadalmasan 
bevonulhatunk majd.

Megcsalt illúziók leszámíto
lása folyik, magyarok között.

Mintha, látható eredménye 
nélkül, vágyálom lett volna csu
pán az anyaországi jobbak odafi
gyelése, és ennek vigasztaló, 
gerjesztő hatása, amikor még ha 
Id nem verték is, egy húszforin
tossal eltakarták a figyelő szemet. 
A boldog fogadókészség pedig 
— amott — ma frusztrációk ki- 
egyenlítésének tűnik sokak szá

mára. Anyaországiak ugyanígy 
felismerni vélik utólag, hogy a 
világszerte dívó regionalizmus a 
bűvszó, a magyar kultúrának ép
pen a sokfélesége a meghatározó 
sajátossága. Maradjon is ki-ki 
sokfelé. Ezzel meg is nyugtatják 
magukat, segítőkészságük eluta
sítása vagy eredménytelensége 
miatt érzett megbántottságukra 
írt is találnak az újabb elmélet
ben, melyet éppen ők ötlöttek ki 
és éppen ezzel az okkal-céllal, a 
régi ellenében. Valami többségi 
öntudat diktál efféle segélyezési 
szándékokat saját kisebbségbe 
került részeikkel szemben is. 
Amott pedig berzenkedik az 
önérzet.

Fölösen abszurd a szabad 
helyzet. Nem talál már a szó.

Rosszul gondoltunk el talán 
valamit, mert rosszkor. Ellenkez
tünk, és dacoltunk átmenetinek 
bizonyult örök hatalmakkal, és 
ez bizony furcsa görcsös mutáci
ókat, reflexeket vált ki. Az anya
ország jobbik felének törődése a 
határokon túli magyarokkal leg
inkább a saját fölöttes hatalom
mal szembeni dac jele volt. 
Határok, diktátumok és diktatú
rák kényszere szorította a legjob
bakat is olyan gondolatokra, 
amelyeket most már olyankor is 
bánnak, ha nem cáfolja senki, 
semmi. Kezdünk nem hinni saját 
munkában kiizzadt igazunkban.

Annak (a diktatúráknak) ide
jén a szabadság felé való törekvés 
kísérlete volt minden találkozás

Pozsonyban, Kolozsváron, Újvi
déken. Ennek jó összetartó kere
te, egyben célja volt a nézeti 
egység, a "magyarnak lenni- ma
radni", a "súly alatt nő a pálma" 
keservesen szép illúziója, mely 
szerint létfeltétel a szenvedés.

Azt hiszem és tartom, akkor 
volt igazunk. Belefáradtunk ta
lán mára az igazunkba, azért ke
resünk talán más utakat. De 
felépült egykor egy titkos szoli
daritás, ami a magyarságot mint 
a veszély és a szabadság vállalá
sát jelenti, egy össze- és megtartó 
szellemiség, amelyet sokan már 
csak magányosan hordoznak, 
emlék gyanánt.

A szabadság gyötrelmei ezek. 
Talán.

Kezdhetjük elölről.
Filep Tamás Gusztávnak a po

zsonyi Napban, majd a kolozsvári 
Helikonban megjelent, Recrudes- 
cunt című cikke provokálta ki az 
enyémet Ezt megköszönöm ne
ki., szomorkásán jelzem ugyanak
kor, hogy az anyaországi és a 
határokon túli értelmiség régebbi 
és mai viszonyát vagy annak zava
rait nem a belhoni lapok tűzték 
műsorukra. Kolozsváron Szilágyi 
István Renegátlástalanul rímmel 
kezdett sorozatot, legalább a bel
ső viszonyok tisztázása végett, de 
ő is abbahagyta, mielőtt az igazj 
szembenézésig eljutott volna. Ő 
tudja, miért hallgatott el. De mi itt 
mire várunk? Azt sem tudjuk még 
(már), ki kicsoda.

Budapest, 1994. szeptember
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LÉTAY LAJOS VERSEI

NYUGDÍJASOK 
ÉS M ÁSOK IS, SOKAN
Á h íta tta l nézzük a húst, 
gyürögetve a p én z t zsebünkben: 
mire fu tja?  
mennyire ju t?
m ennyivel csap be a mészáros? 
m it m u ta t m ajd a mérleg?
S ráadásul még sorban állunk, 
volt-sorok fo ly ta tásakén t, 
m iből nem fogyunk k i soha 
ezen az isten -á ldo tt földön, 
hol annyi minden megterem!
S ha szólunk, csak suttogva, halkan, 
m in t orvosi váró szobákban, 
csöndes kórházi fo lyosókon, 
hogy ne zavarjuk a m észárost 
nagyfontosságú munkájában  
és hátha így majd szebbet ad!

, Á h íta tta l nézzük a húst, 
m ár messziről bűvölve egy-egy 
jobb darabot — ha nekünk ju tna  
s nem halásznák el a z orrunk előtt! 
Egymás tarkójába lehelve 
nyom akodunk rendre a p u ltig  
reszkető térddel a tőké ig  
ahonnan szétpreckel a csont — 
Á h íta tta l nézzük a húst, 
vasárnapi ebédek íze 
f u t  össze szánkban még a messzi 
gyerekkorból, talán a holnap  
délibáb-asztaláról —
Üres tekintetek k ö zö tt  
így fordulunk ki a z  utcára —

M ilyen kevés i t t  a mosoly, 
és hol van még a kacagás!

BETEGEN
Feleségemnek

Csak Téged féltelek, nem magamat, 
hogy rádtöm ek majd martalóc hadak: 
egyedüllét, szegénység betegségek 
s a m it még tart ráadásként az élet.

A z  ember oly törékeny, védtelen, 
hisz tudhatod, i t t  éltél énvelem  
s így, ketten is hányszor kaptunk sebet 
s közü lök hány még be sem hegedett.

S köröttünk már mennyi új baj kering, 
mennyi gond, hogy belénk marjon megint. 
S egyedül majd minden jobban sajog — 
m i lesz, mi lesz veled, ha meghalok!?

HÁBORÚK , 
MERÉNYLETEK...
M ennyi vad összevisszaság, 
hogy összefo ly t a rossz a jóval!
Unja a békét a világ,
m ost, hogy a század kialvóban.

Burjánzanak a z  ösztönök, 
a z  á lla tok  tő lünk tanulnak.
A  krokodil rajtunk röhög 
s egyre nagyobb könnyeket hullat.

M i lesz belőlünk!?... Bár lehet, 
a z  embernek így is megéri 
tovább élni az életet, 
leköpve mindent, ami égi.

RÉGI RÍMEK
M ikor egy vers még esemény v o lt  
s úgy á lltuk  körül, m in t a bölcsőt, 
melyben a z  ú jszü lö tt p iheg  
s lestük lélegzet-visszafojtva  
a felénk dobbanó szivet.
M ilyen ritmusra ver, megél-e, 
hajoljunk hozzá közelebb?
Küld-e majd az idő  feléje 
elég fényt, elég meleget?

A  vers, a vers, ő  v o lt az élet, 
a z ifjúság, a bódulat!
Soha ily  édes részegséget 
nem a d o tt semmi és nem ad. 
ízle lgettük egymáshoz bújva, 
meg- megcsengettük rímeit, 
s h ittük, hogy egyszer, idő m úlva  
m ajd jobbra s szebbre is telik.

Vele v ív juk  meg a világot, 
a verssel nyú jtjuk  ki kezünk  
felétek, kikkel tervek, álm ok  
sikerére szövetkezünk.
Be szép is vo lt! S ha úgy le tt volna, 
ahogy h ittük  fiatalon, 
nem csöppenne m ost bú a borba 
sivatag-sivár asztalon...

M ikor egy vers még esemény vo lt  
s a kö ltők  mind királyi fők, 
m ikor egy vers még esemény volt, 
hol vannak azok az idők!

PERNYE
M inden jó  aszta los, cipész 
hagyo tt maga után egy házat. 
No költő , te vájjon m it érsz, 
ha életedet elfirkáltad?!

Bizony, b izony a rím eket 
hagyhattad volna inkább másra, 
m o st más lenne a z életed, 
a z a kevés, ami még hátra.

Vagy a z t  gondoltad, úgy a jobb, 
ha inkább a szivekbe építsz, 
így lesz igazi otthonod, 
így lesz minden ház a tiéd is?

Pernye vo lt. Elfújta a szél. 
Szavad a semmibe keverted —
S ha lesz m ég  akihez elér, 
jobb lesz, ha összetépi versed.

VÉDTELENÜL
Ezek a szegény ku tyák , macskák  
m ennyit éheznek mostanában, 
az üres levegőt harapják, 
míg a z utcán jönnek utánam .

Kérdem tő lük:gazdá tok hol van, 
hogy behívjon s ennetek adjon?
Csak néznek rám szomorún, szótlan  — 
ő idegen fö ldön barangol.

Talán egy töm bház ablakából 
keresi a z  e lveszte tt kertet, 
m íg titeke t (m iért is látom!) 
parittya  csap meg, sin tér kerget.

M ért van kitéve annyi bajnak  
mind, aki él s már élni sem m er— 
a z Isten vájjon m it akarhat 
ennyi elárvult védtelennel?
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HELIKON

EGYED EMESE

MESÉK
Zágrábi
vászoncsíkok
Döntse le őt a vihar, sem 

most, sem máskor nem fog ra
gyogni véren váltott diadémja- 
ival; görbüljenek meg kézujjai 
mind, és ne lehessen boldog a 
törvény sora-rendje szerint; az 
apró forduljon vele sokszor 
szembe, és ha mi jót kapott, a 
kenyeret is elfeledje, az örege, 
ha él, rövidnap zavarja össze 
szavait, a bölcs írások pernye 
formán tűnjenek el ma amott, 
holnap itt, falatja váljék keserű
vé, könnye apadjon, bőre sely
me száradjon ki, akár a zuzmó, 
váljék szálkásra, pikkelyesre! 
Küszöbe alatt kígyó farka la
puljon; köntöse alja csatakba- 
szennybe belelógjon; fájjon, ha 
rálel szabadsága, ne vágyjon 
más-, sem evilágra, ne vegyék 
körül jó szomszédok, ne bo
csássák meg vétkeit; ne ringas
sa szerencsés bárka, éjjel se 
legyen háza zárva, nappal se 
süssön rá a napfény, rettenjen 
meg új ünnep jöttén, mívesnap 
múltán: mert gonosz asszony, 
agg boszorkány, ne lássam töb
bé s ő se lásson se fényt, se ár
nyat evilágon!

Levél helyett
Szívesen megírnám, amit 

kívánsz, de most a vendégem
mel kell foglalkoznom, Phere- 
küdésszel, aki Szüroszban 
gyűjtött maga köré iskolát. 
Mellesleg, érthetetlennek tűnő 
számításaival szinte naponta 
szórakoztatja házam népét. A 
rákot nem kedveli, de jó taná
csokat adott a kertésznek, mi

után fűszerágyaimat meg
szemlélte.

Azt éppen nem mondhatni, 
hogy nőgyűlölő, de gyerekség- 
nek tartja lakomákon az asz- 
szonynépet. Igaza is van, túl
ságosan elterelik a figyelmet az 
ízekről és az összefüggésekről, 
bár az általad emlegetett páph- 
oszi sarjat szívesen a szobájába 
vezetném, hadd lássuk, med
dig érnek elvei.

Szokatlan tengeri híreket 
hoznak errefelé. Mégsem szál
lók hajóra a következő hóna
pokban, bár nehezemre esik 
lemondanom az általad felkí
nált látványosságokról, és mi 
tagadás, a tekercsek is érdekel
nek, s ha azt akarod, őszinte 
legyek, Mastama unoká ját még 
életében meg szeretném szólí
tani.

Légy továbbra is békesség
gel, tudósíts napjaidról, s az 
eleai verset tisztáztasd le ne
kem is.

S. A

Nem tudod mire vélni a zakla
tottságot — emberi gyarlóságnak 
véled a tervek m eghiúsulását; 
egeddel mosolyogsz a lélek fellege
in. Várod a lázadozást, figyeled, mi 
lesz — rombolás, kiáltozás, vagy 
könnyek tehetetlen hullatása.

Kicsit vonod el pillantáso
mat a torzról, könnyebbíted 
meg lélegzésemet; parányi öt
letedet küldöd és eltűnik a ha
rag, folytatom a játszmát, szép 
játékodat. Ámen, ámen.

Ez a 484. esztendő
— 8-10 saeculumot remél

tünk a népünk számára, amikor 
ezekre a partokra érkeztünk.

— Abból még mindenkép
pen hátra lenne a fele, és az sem 
biztos, hogy jól értettétek a jele
ket. Látod, te magad is meny
nyire megriadtál, pedig nem

bántalak, s a vendéglátóm, úgy 
tűnik, már szégyenkezik is, 
amiért ide vezettetett. Isme
red?

— Azt a parancsot kaptam 
— lépett be ekkor egy rossz ar
cú szolga —, hogy ezt a nőt 
szállására vezessem. Engedel- 
met kérek tiszteletre méltó ven
dégünktől.

— A centurió nem tér visz- 
sza? — kérdezte a bölcs, és kö
zelebb lépett Begoéhoz.

— Teendői a kikötőbe szólí
tották, és arra kér, uram, estig 
írd le üzeneteidet és válaszd ld 
küldöncödet is, mert hajnalban 
a kisebbik flottával útra kel.

—Szépséges nimfa, tehetet
len vagyok, és összezavarodott 
a lelkem. Hallgatnálak, nézné
lek... Menj békességgel.

Férfiak tánca
Nem áldozat volt, csak alá- 

merítés. Úgy is mondhatnók: a 
juhok fürösztése védekezés a 
ragály ellen. Az asszonyok a 
gyerekekkel fölmentek a Nagy 
Szarvasszökőre, velük voltak a 
lovak és a kutyák is szinte 
mind.

A legelő szélére lerakták a 
takarókat, a kosarakat, aztán 
elengedték a gyerekeket cse
megézni az irtásba. Kipány
vázták a lovakat, ők maguk 
leültek egy kicsit, ölükbe tették 
a kezüket.

A juhfürösztés, mint a per
gőszemű homokóra!

A karám egyik rekeszében 
négyszáz állat valósággal egy
másba préselve — egyenként 
engedte őket, eregette a hirde
tők keze alá a szolgagyerek a 
könnyű levélajtón.

Négyen voltak a férfiak. 
Kettő kapta el a juhot, egyik a 
mellső, a másik a hátulsó két 
lábát fogta marokra, és már le
vegőbe is emelték, mint a zsá

kot, tartották a fekete lével telt 
teknő fölé, ott a szemközti két 
férfi a feléje eső féllábat elkap
ta, így lengették meg, így már
tották a vízbe a riadt állatot, 
mind egy-egy lábát tartva tel
jes erővel, aztán a teknő túlsó 
felén a földre dobták, mint egy 
dögöt, olyan volt ez, mint egy 
kegyetlen tánc, nem lehetett té
veszteni, hogy az állat ne lássa 
kárát, lába ne törjék, szemét ki 
ne marja a fürdető keverék, 
mint egy végtelen férfitánc; a 
juh pedig azonnal lábraállt, 
megrázta magát, csak úgy 
szórta a vizet, jöhetett a követ
kező.

Az üres szoba
— Kár, hogy nem várt meg 

engem a fiú, szívesen megosz
tottam volna vele holnap is a 
levesemet — gondolta a bölcs, 
és nagyot nyelt, mert mi taga
dás, szép tervei dőltek dugába.

— Amilyen magot vet az 
ember a földbe, olyan aratásra 
számíthat. Ha egy ifjú testbe 
helyes nevelést vetsz, az úgy is 
él és virágzik egész életében, s 
nem pusztítja el sem zápor, 
sem szárazság — motyogta 
gyékényére ülve. — De a fiú 
nincs itt. Elment.

Elhagyott.

Példázat a kenyérről
Elhagyott és felborult csil

lék, meddőhányók. Közben a 
jogaiba visszatért erdő és lágy
szárú növényzet. Utak, ame
lyeken már nem járnak 
mindennap, gödrök, repedé
sek, amelyek valaha a bánya 
járataihoz tartoztak

Az asszonynál nem volt 
egyéb, csak egy jókora kerek 
kenyér, és nem csavarta ruhá
ba, csak úgy vitte a hegyre ka
nyargó ösvényen, lassan 
zsibbadó könyökével az olda
lához szorítva. A királyfi már 
benn járt a felhőben, alkalma
sabb időben látta volna is már 
az Ünő hideg tavát.

Az asszony megcsúszott a 
kőomláson, maga elé kapta a 
kezeit. A kenyér kiszabadult a 
karja alól és nagyokat szökken
ve élén gurult lefele a dombon.

— Meg sem áll az Ilva vizé
ig — gondolta üres szívvel az 
asszony, és tudta, hogy ez bűn, 
de azt is, hogy játszik vele a 
végzet, és úgyis elgurult már 
az ifjúság.

— ELBA — írta valamikor 
egy komor pillantású lucumo 
—, régi nevén ILVA. Vasgyom- 
rú sziget a sótlan tengerben.

I
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HELIKON

BÁLINT TIBOR

ARANYKORSZAK
A városok és nagyobb települések fölött egy 

napon lökhajtásos repülőgép tűnt fel, kört raj
zolt az égre aranyló füstcsíkkal, és a kör köze
pébe ezt írta:

ARANYKORSZAK
A polgárok hökkenten kapták tekintetüket 

a magasba, s egy aggastyán még föl is kiáltott 
Keresztelő Szent János hangján, hogy a kinyilat
koztatás nemcsak hazugság, hanem Isten elleni 
vétek, hiszen még cuclihoz sem lehet hozzájut
ni a pólyások számára, nemhogy élelemhez! 
Öreg parasztok keresztet vetettek a közös földe
ken, a pajták előtt vagy a kocsmák oldalánál, sőt 
némelyikük besietett a budiba, nehogy valakit 
is megbotránkoztasson elképedésével, mert 
élete során két ízben baljós jelet látott az égen; 
először 1914-ben, amikor megölték Ferenc Fer- 
dinánd trónörököst, másodszor 1939-ben, s 
mindkét esetben mélyről sóhajtotta:

"Meglátjátok, olyan háború lesz, hogy kő 
kövön nem marad!"

Ezúttal sok kollektivista már amiatt is meg
ijedt, mert a betűvető tanfolyamokról lemara
d o zv a  v isszah u llo tt az ana lfabetizm us 
öntudatlan, bár olykor boldogító állapotába, s 
nem tu d ta  elolvasni a lassan  foszladozó 
mennyei üzenetet; így hát azt sem tudta meg 
rögtön, hogy e naptól kezdve huszonkétmillió 
honfitársával együtt az aranykorszakban él, 
amelyet ama költő talált ki és álmodott meg 
Hamudius számára, aki üldözöttből üldözővé 
lett. Pávakakas villát kapott, tizenkét szobában 
szerkesztette a Fáklyalángot, s a tévé, felsőbb 
utasításra heti két órát ajánlt fel neki szocialista 
próféciái számára.

"A BECSÜLETESSÉG megköveteli, hogy az 
ember legyen igazságos és elvhű, híven teljesít
se vállalt kötelességeit, és legyen meggyőződve 
a szolgált ügy igazáról! — mondta a poéta, 
karját abba az irányba lendítve, ahol sejthetően 
az elnöki palota állt, majd mélyen zengő han
gon folytatta: — Az ÁLDOZATKÉSZSÉG olyan 
cselekvésekben nyilvánul meg, melyek maguk
ba foglalják az önfeláldozást is, azt, hogy az 
ember önként föláldozza saját érdekeit, olykor 
az életét is mások érdekéért, a KOMMUNISTA 
NEVELÉS pedig a társadalmi nevelés átgon
dolt folyamata, amely a kommunista társada
lom építése során valósul meg, és célja a 
sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása..."

A mennyei jelenés után Hamudiusnak ked
ve kélt a magasból szemlélni az aranykorszak 
hajnalát, és tevékenységi füzetébe újabb és 
újabb munkalátogatásokat jegyzett be. Elnöki 
repülőgépén érkezett a nagyobb városokba 
vagy azok legközelebbi katonai röpterére, ott 
helikopterre szállt át, s máris indult szemlét 
tartani. Mikor Szamosvár fölött keringett, alá
pillantva egy toronyház-sorra, azt kérdezte a 
mellette szorongó polgármestertől:

— Az ott mi?
— Épületsor...
A válaszra Hamudius nagyot nyelt, nekife

szítette hátát az ülésnek, s szemöldökének ki
csiny pam acsa alatt élesen villant meg a 
tekintete, mint a vadászó menyété.

— Azt én is látom, nem vagyok vak: de mik 
azok a zölden nyújtózó nagy telkek az épületek 
között?... Talán foghíjas mérnökök tervezték 
meg, és csorba kőművesek építették?...

A polgármester elpirulva köhintett:
— Azokat a pázsitos részeket virágosker

teknek, játszótérnek hagytuk meg, mélyen tisz
telt főtitkár elvtárs...

Hamudius egy pillanatig szigorúan eltűnő
dött:

— Ne tréfáljon! — mondta azután. — Hi
szen tíz óvoda is elfér egy-egy területen!... És 
minél többet bóklásznak, futkorásznak a gyere
kek, annál többet esznek: erre nem gondolt, 
kérem?... No lám, pedig ha dialektikusán gon
dolkozna, ez is eszébe juthatott volna!...

A polgármester halkan felnyögött.
— Tessék elhinni, bennünket a jó szándék 

vezetett, és eddig büszkék voltunk erre a szel- 
lős, jóillatú szamosparti negyedünkre; még 
szállodát is építettünk itt külföldieknek, de bi
zonyára tévedtünk, és én levonom a következ
tetést ebből a tévedésből, mélyen tisztelt 
főtitkár elvtárs...

— "Tessék elhinni, tessék elhinni!" — ismé
telte csúfondárosan az elnök. — Ha én szemer
nyit is hinnék, a templomba járnék; mivel 
azonban ateista vagyok, mert marxista filozófi
án nevelkedtem, megparancsolom: mire új 
munkalátogatást teszek a maguk városában, 
töltsék be a réseket új épületekkel, a régiekre 
pedig húzzanak még legalább két-három eme
letet; egyszóval minél többet, különben össze
akad a bajuszunk, megértette?...

A polgármester már izzadt; kissé meglazí
totta nyakkendőjét, de eközben is engedelme
sen biccentgetett:

— Igenis, mélyen tisztelt főtitkár elvtárs, és 
köszönöm az értékes útbaigazítást!...

A Elvtárs tudta, hogy Szamosvár példája a 
tisztaságnak, a fegyelemnek és a hasznos mun
kálkodásnak, ezért egy idő után szükségét érez
te egy kis kedé ly t csöppen tem  m úló 
ingerültségébe:

— Kicsi koromban én a mezőn vagy az 
erdőben játszadoztam; libát legeltettem, kecs

két pásztoroltam, és nem ösmertem az efféle 
pázsitos játszóteret, sem a díszcserjéket, ame
lyeket mo9t innen a magasból láttam önöknél. 
És ha volt is gyermekszobám, megosztottam 
kilenc testvéremmel, sőt a szüléimét is megtűr
tem ott...

Suta kis mosolytól billegett az ajka, s egy 
pillanatig nem a mélybe, hanem a magasba 
nézett... Több ilyen munkalátogatás után fején 
érezte az aranyport, mely az alattvalók tisztele
téből és az alázatos nép üdvrivalgásából száll 
reá, mint Krisztusra jeruzsálemi bevonulása 
idején, és a dicsőség meg az érett férfikor sugár
zó magaslatából visszatekintve restellni kezdte 
nyomorúságos családi múltját: borissza édes
apját, aki kótyagosan két fiúgyermekét is Nye- 
kuláj néven jelentette be a községházán, s az 
édesanyját, aki egy nagyszájú, kéregfalvi asz- 
szony mocskolódása szerint inkább szétvetette 
a lábát és ontotta a rajkót, semhogy a mezőn 
hajladozzék megoldott kendővel a nyári fény- 
zuhatagban. Ezek az emlékek azonban ritkán 
bukkantak fel benne, de ha inaskodására gon
dolt, amikor szegzőárral fenékbe szúrta a mes
terét, hogy aztán lebukjon a vásárban a tőle 
lopott csizmával, tüstént legyezni kezdte az ar
cát a megalázó történet miatt. Parancsára már 
évekkel korábban becsuktak minden cipész
műhelyt azon az útszakaszon, ahol kíséretével 
naponta elhaladt, most pedig magához hívta 
propagandaminiszterét, és egy kis jegyzéket 
nyújtott át neki a szakmának ama szavairól, 
amelyeket mától cenzúrázni kell a sajtóban, s 
közöttük elsősorban ezeket: suszter, kaptafa, 
csiszlik, csiriz, dikics, szurkozott fonal, kapli, stopli, 
talpalás, sarkalás...

A koldusok, akik úgy érezték, most reájuk 
is hull majd egy kis fénysugár, előmerészkedtek 
odúikból, mint tavasszal a bogarak a korhadt fa 
kérge alól; csonkjaikat, üszkösödő sebeiket mu
togatták, világtalan szemük fakult hólyagjait 
mélázón fordították az ég felé, csúsztak a gya
logjárón, keresztet hányva óbégattak, vagy 
rossz harmonikájukat nyekergették. Eléjött Lu
kács Misák, az utcai prédikátor is, megint Na- 
bukodonozort és az aranybálványt emlegette, 
amelyet bűn imádni, és Ezékiel próféta hangján 
átkozta azt a vallató tisztet, aki agyba-főbe verte 
a szekuritáté épületében, és meg akarta etetni 
vele a Bibliát

"És leszel gyalázat és csúfság,példa és eliszonyo- 
dás a pogányoknak, akik kőrülted vannak, mikor 
ítéletet tartok fölötted haraggal és búsulással, én, az 
Úr!..."

Ezekről nemigen hallott Hamudius, de in
gerelte sok más kudarc, balfogás, amelyet lehe
tetlen volt eltitkolni előtte. Szerette mondogatni 
kémfőnöke, Pacsni Papa tábornok előtt, hogy 
Románia fő természeti kincsei a kőolaj, a zsidók 
és a németek, s ilyenkor apró borz-szeme is 
mosolygott a fekete pamacsok alatt, s tudta ő, 
hogy mit mond, mert már elődje, Gorgo D. 
Gorgo életében Izrael titkos megállapodás alap
ján egy-egy önműködő csirkefarmot épített fel 
Bukarest közelében minden ötszáz távozó zsi
dó családért. Most azonban egy eset mégis ki
billentette az Elvtársat magabiztos helyzetéből: 
a francia határon föltartóztatták azt a diplomá
ciai pecséttel védett hatalmas TIR kocsit, amely 
vért, méhlepényt, női szőrzetet, ondót szállított, 
s azon fölül fagyasztott csecsemőhullákat bonc- 
tani kísérlet céljára. A nyugati lapok tüstént 
szétkiáltozták az ördögi vásár hírét, az Elvtárs 
tudta, hogy amerikai útja előtt ez a legrosszabb 
reklám, napokig dúlt-fúlt, menesztette külke
reskedelmi miniszterét, s úgy tett, mintha neki 
semmi köze sem volna a titokzatos áruhoz. De 
még el sem csitult a botrány, amikor a magyar 
kormány hivatalos jegyzékben tiltakozott ama 

» » ! >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
vád ellen, hogy a senki földje alá mélyen beha
tolva óriási csontvázat hoztak felszínre, és a 
leletet teherkocsin ismeretlen helyre szállítot
ták. Egyszerű műanyag utánzatról van szó, 
amelyet a közlekedési szakemberek találtak ki 
a gyorshajtók elrémítésére — bizonygatta a 
jegyzék, mellékelt fényképekkel —, és a csont
vázat már föl is állították egy hajtűkanyarban; 
a "halál" suhintásra emeli kaszáját, lábánál pe
dig ez a felirat viliódzik;

GYERE, BOLOND, VÁRLAK!
Hamudius múló dühe után sem lelt meg

nyugvást. Ha egymagában volt és föl-alá járkált 
a szobájában, a körmei olykor szaporán kocog
tak a fogain, mint jégeső az ablakon. Mindentől 
félt, mérgezéstől, fertőzéstől is, s ha külföldiek
kel kezet fogott, mihelyt a kíséretével maradt, 
sürgetőn szólt: "Alkoholt!”, s már nyújtotta is 
lemosásra a kezét. Azonban a mérgezésnél, fer
tőzésnél is jobban félt az orvlövészektől, s mióta 
meggyilkolták Kennedyt, az volt a rögeszméje, 
hogy vele is golyó végez...

'E g y  reggel az Elvtárs elgyötörtén került elő 
álmai hínárjából, a hangja bágyadt volt, s szür
ke arca fölött mintha két kis kemencekarika 
közepéből meredt volna elő gyanakvón a sze
me. Mikor Nicoleta ijedten faggatni kezdte, el
mondta, hogy Brezsnyevvel álmodott, attól van 
rosszul. Kínzó látomásában az a szörnyű med
ve az ölébe kapta, akár egy gyereket, ide-oda 
rohangált vele a Kreml hatalmas fogadótermé
ben, a szikrázó csillárok alatt, nem akarta sem
miként letenni, de még meg is veregette a 
fenekét, és az arcába dörmögte mély, dohos 
hangon:

"Adok én neked, csak tovább rosszalkodjál, 
úrfi!... Mit képzelsz, mehetsz a saját fejed után, 
és azt tehetsz, amit akarsz?!... Majd megtamtlak 
én kesztyűbe dudálni!...”

Félelmébe most szégyen és zavar vegyült a 
furcsa álomtól, s mikor látta, hogy Nicoleta te
kintetén parányi gúny lebben át, szinte följaj- 
dult fájdalmában:

— Bizonyítékaim vannak arról, hogy Brezs- 
nyev valamire készül ellenem!...

Leste, vajon az asszony elhiszi-e, amit 
mond, aztán siránkozón folytatta:

— De miért vagyok a begyében?... Mert nem 
szakítottam meg a diplomáciai kapcsolatot Iz
raellel a hatnapos háború után?... Mert a varsói 
tagállamok közül én nyújtottam elsőként baráti 
kezet az NSZK-nak?... Mert visszahívtam a tor
nászlányunkat a moszkvai VB-ről, tiltakozás
ként a szovjet és a kelet-német zsűritagok 
ellen?...

Nicoleta válaszként nyújtózkodni kezdett a 
takaró alatt; de az Elvtársat úgy kimerítették az 
utóbbi hetek eseményei, a kereskedelmi bot
rány a francia határon és a magyar kormány 
tiltakozó jegyzéke, hogy nemigen közeledett 
felesége ágyához.

— No gyere, vigasztaljalak meg! — mondta 
most sürgetőn az asszony, szélesre tárva retten
tő ölét a takaró alatt. — Mit félsz attól az orosz 
medvétől, hiszen lőttél már nagyobbat is nála; 
másrészt pedig hálás lehet neked, amiért az 
oroszok szerepét vállalva leültetted a zsidókat 
az arabokkal a tárgyalóasztalhoz...

Hamudius megtáncoltatta rajta apró borz
szemét, aztán igyekvőn bemerült a kényelmes 
medencébe, mert nem ismerte a fölajzás mód
szerének legegyszerűbb fogásait sem.

— Jó lenne, ha amerikai utunk előtt meglá
togatnék Böske királynőt, sőt elmennénk Kíná
ba is, mit szólsz? — ásította később Nicoleta. — 
Ezzel csak elbátortalanítanád az orosz medvét; 
de eredj addig is munkalátogatásokra, az min
dig jót tesz neked: "Tapsi, tapsi tátának, piros 
csizma mámának! — idézte, gyöngéd-kény-

---------------------- HELIKON—
szeredetten megpaskolva a férfi hátát.

De nem csak ő, Nicoleta is nyugtalan volt az 
aranykorszak első napjaiban, és a politikából 
féllábbal ideig-óráig kilépve, a gyermekei felé 
fordult: a másodszülött írina, noha örökké kó- 
tyagos volt, s aranyserpenyőben mérte ki a 
Svájcból hozatott kutyaeledelt az ölebeinek, a 
szabadon gondolkodó diákok egy csoportjához 
csapódott; miután a szekuritáte a szülők paran
csára hét társát letartóztatta, többé nem tűrte, 
hogy családi nevén szólítsák, hanem csakis Ki
sasszonynak. Valentinus, a legnagyobb, Oxford- 
ban nevelkedett, nemigen fűlött a foga a 
marxizmushoz, inkább a tudományok érdekel
ték, és az Elvtárs és Nicoleta megrökönyödésé
re Hamudius egy régi ellenfelének a lányát 
vette feleségül, mire azonnal kitagadták. A leg
kisebbre, Főfire azonban büszke volt az uralko- 
dóp ár, és am ikor tizennégy évesen 
megerőszakolta egy osztálytársnőjét, az apa a

maga már-már félszeg férfiasságáért érzett kár
pótlást, az örökké sóváran kielégületlen anya 
pedig a saját vérét vélte csurdogálni a kis hős 
ereiben, és a koraérett Túri Danit ünnepelte ben
ne. Dorgálás helyett Főfi egy év múlva megkap
ta első autóját, rá egy eszendőre első hajóját, s 
mire érettebb kamasz lett, már a Black lebdt, 
kedvenc italát vedelve vidáman száguldozott 
és gázolgatott a főváros utcáin meg az országu
takon... Most az történt, visszatért a KB klubjá
ba, és a vezérkari főnök feleségének a blúzában 
kezdett matatni. Az asszony védekezett, kar
molt, apró öklét megpörgette a pimasz ifjú fe
jén, de amikor már a melltartóját is letépte, a 
kétméter magasnyi óriás férj szódavizet zúdí
tott a támadóra, aztán megragadta a nyakától, 
és kitette az ajtón, mint a tóból előkecmergő 
kutyát. Mihelyt Nicoleta értesült a botrányról, 
ismét magához rendelte a tábornok kémfőnö
köt

— Mond, Pacsni Papa, hogyan fest az a 
zsiványtanya, kik látogatják és mik történnek 
arra? — faggata. — Ha egy napon megjelenek 
ott, úgy szétütök a sok léhűtő között, hogy egy 
életre megemlegetik!... Még ezt a szegény gye
reket, Főfit is megrontják, mert amúgy is hajla
mos mindenféle kópéságra, csínyre...

A kezét ölébe ejtve mélyről sóhajtott:
— Behálóztam neki Didinát, a tomászlányt; 

már három aranyérme volt a kontyocskája alatt 
a kis aranyosnak, amikor ez a csirkefogó ágyba 
bújt vele; de azt hiszed, hálás az anyjának?... 
Egy ilyen kandúr sosem tud hálás lenni, sőt 
most is duzzogott: "Úgy tárta ki magát nekem 
a buta liba, mint aki igyekszik túllenni egy kö
telező tomaszámon!” ... Hallottad? Most meg itt

ez a botrány, azt sem tudom, hogyan simítsam 
el... Talán jó lenne, ha a vezérkari főnököt had
ügyminiszterré neveznénk ki, akkor őnagysága 
is befogná a száját... No de beszélj arról a lepra- 
telepről!...

Es a kémfőnök elmondta, amit később, a 
szökése után meg is írt: a szórakozóhelyet ha
talmas mezőgazdasági területek közé rejtették, 
a fővárostól félórányi autóútra; negyvenezer 
négyzetméteren terül el, és a versailles-i park 
másának tűnik szobrokkal ékesített ösvénylabi
rintusával és a virágágyásokkal szemben elhe
lyezett kovácsoltvas padokkal; a területet 
mesterséges tavak, szökőkutak és szívet melen
gető lugasok fogják körül. A sövény és a díszfák 
közé építették be gondosan a mesevillákat, 
klubhelyiségeket. Egy moziteremben csak nyu
gati filmeket vetítenek, és itt alig észrevehetően 
mozgó, sötétruhás pincérek előadás közben sü
teményt, fagylaltot, hűsítőket szolgálnak fel... A 
térség egy másik szögletében a tekepálya nyú
lik el, hozzá tartozik a kávéház is, amelyet pál
m ákkal, d é lszak i növényekkel d ísz íte tt 
üvegházban helyeztek el; még odébb, egy má
sik sövény mögött a fedett lőtér húzódik a bár
ra l, fa lá t kékszínű  bársony  béleli — a 
Belügyminisztérium színe. A klub varázserejét 
azonban mégis a vendéglő adja, kis gyertyafé
nyes különtermeivel, és a glasszékesztyűs pin
cérekkel, akiknek a hajtókájukon vörös szegfű 
díszeleg. Felváltva két zenekar is játszik az étte
remben, és az étlapon a kaviár, a libamájpásté
tom és a szarvasgomba csak szerény fogásnak 
számít...

A botrány estéjén azért voltak vidám pilla
natok is — mesélt tovább Pacsni Papa nevetve. 
— Az egyik különteremben például a belügy
miniszter, akit a háta mögött mindenki csak 
Udvamagynak nevez, néhány miniszterhelyet
tessel a borkapitányt játszotta. Minden résztve
vőnek meg kellett innia egy pohár bort, 
miközben állva ezt a mondókát mondta: "Én 
vagyok a borkapitány, és három húzásra ki
iszom ezt a poharat." A második kortynál már 
azt kellett szavalnia, hogy ő a borkapitány és 
három-három húzásra kiissza azt a poharat. Ha 
kihagyott valaki egy szót, vagy elfelejtette meg
duplázni a bort, a poharat vagy a hármat, kezd
hette elölről. Ezt a játékot maga Udvarnagy 
honosította meg, amikor látogatást tett a ma
gyar belügyminisztériumban, és a cél az volt, 
hogy minél jobban lerészegedjék a "versenyző".

Elmondta a kémfőnök azt is, hogy miköz
ben a borkapitányok dadogva és zajongva verse
nyeztek, az ország elnökhelyettese, Lóbab, aki 
az ÓRIÁSI MEDVE-akdót irányította a jómúlt
koriban, késével megkocogtatta a poharát, és 
csendet kért:

"Elvtársak, nekem, aki a kulturális osztályt 
igazgattam, elmondták, hogy a papoknak és a 
rabbiknak minden reggel és este és napközben 
is legalább egyszer imádkozniok kell Istenük
höz, bárki legyen is az. Mi azonban ateisták 
vagyunk, elvtársak, mi csak a román nép szere
tett, nagyrabecsült fiában és lányában, Hamu
dius Elvtársban és Nicoleta Elvtársnőben 
hiszünk!"

Ezután Lóbab úgy rajzolta meg Hamudiust, 
mint egy lovagot, aki a Biblia és a kereszt helyett 
Marx Tőkéjét és Nagy Stefan kardját hordozza, 
Nicoleta pedig a bölcsesség istennője; néhány 
nap múlva az imperializmus rablóbarlangjá
ban kell küzdenünk — mondotta —, Washing
tonban, ahol az Elvtársnak a proletáriátus első 
számú ellenségével kell mérkőznie!...

Mikor jó negyedóra múlva befejezte, taps
vihar tört ki a teremben, a boldog önkívület 
magasabb fokán pedig a klubtagok a "Hamudius 
és a nép!" jelszót kezdték talpra ugrálva kiáltoz
ni, ütemes taps közben. Egyik tábornok a zon
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gorára borulva részegen sírt, a tüzérség és a 
rakétaegységek parancsnoka ugyanekkor egy 
hokedlin imbolyogva igyekezett megcsókolni 
az elnökné arcképét...

Mihelyt a kémfőnök rajzolgatni kezdte a 
klubot, Nicoleta arcán az érzelem különös játé
kát vette észre, ahogy a derűs kíváncsiságot a 
meglepődés és a fölháborodás kifejezése válto
gatja; a szívmelengető, rejtett lugasokról és a 
versailles-i park virágágyásairól hallván, fejét 
kissé oldalt billentve szinte elemyedt, majd is
mét talpra ugrott benne az éber figyelem, mi
helyt azonban Pacsni Papa a borkapitányok 
versengéséhez ért, az asszony sárga szemének 
szikraözöne még őt is eláraszototta, de a képe 
felé áhítatosan ágaskodó rakétaegység-pa- 
rancsnok végül megbékítette a hiú asszonyt, és 
csak annyit mondott halkan sóhajtva:

— Fene a bőrét a sok csélcsap borisszának!... 
A mi hibánk, hogy jódolgukban már azt sem 
tudják, mit tegyenek, és a tetejébe a fiacskámat 
is megrontják a gazemberek!...

Hamudius tudta, hogy Nicoletának igaza 
van: zaklatottságára, szorongására, félelmére 
egyetlen gyógyír a munkalátogatás és a vadá
szat. Egy idő óta szokásává lett, hogy mielőtt 
megtekintette volna az üzemeket, gyárakat, 
szemlét tartott a város fölött, hogy az égből 
lássa azt is, ami a földön elrejtőzhetik.

— Az mi ott alant? — kérdezte kísérőjétől, a 
megyei elsőtitkártól, vagy a néptanácsi titkár
tól; míg a magasban keringett helikopterével, 
lefelé mutogatott, láthatóan ingerelték a házak 
előtti és közötti kis pázsitos-cserjés foltok, akár 
az elharapózott zöld erdőtüzek, mikor pedig 
alant billegett lábra szabott s mégis idétlen ci
pőjében, bakancsában, a magasba hunyorogva, 
az erkélyek felé bökdösött: — Ki engedte meg, 
hogy üvegfalakkal bekerítsék és lakásnak te
kintsék a balkonokat is? Azonnal le kell bontat- 
ni a védőburkolatokat, és pénzbírsággal sújtani 
az ellenszegülőket; vagy errefelé nem hallottak 
a teraszos földművelésről? Paradicsomot, hú
sospaprikát, sőt gombát is lehetne termeszteni 
azon a pár négyzetméteren, így ki-ki önellátó 
lehetne a zöldségben, ami nagy terhet venne le 
az ország válláról, és hozzájárulna az export 
növeléséhez!...

De még a zárt erkélyeknél is inkább meg
botránkoztatták azok, amelyeket a tömbházak 
lakói teleraktak limlommal, ahol gyermekko
csit, kerékpárt, szétszedett ágyat, feslett matra
co t, ü res üv eg ek et, d o b o zo k a t, lád ák a t 
tartottak, hogy a sok holmi, kacat fölött mosott 
fehérnemű lengedezzék a kihúzott spárgán. Az 
Elvtársat annyira felingerelte ez a látvány, hogy 
az egyik városban leváltotta és megbüntette a 
tűzoltóparancsnokot.

— Az ott lent mi? — kérdezte ismét.
Aztán megparancsolta, hogy vágják ki a 

díszcserjéket, törpefenyőket, rózsabokrokat az 
épületek lábánál viruló parkocskákban, a füves 
részt annyi felé darabolják, ahány lakó van, és 
minden kisgazdának írják elő, miből mennyit 
kell termelnie, nehogy tüstént valamennyien 
hagymát meg fokhagymát ültessenek, oltyán 
szokás szerint, ugyanakkor a munkakertekre 
vessenek ki adót; ahol nagyobb a tetőfelület, 
társuljanak össze a lakók, hordjanak földet a 
sim a aszfaltra, szerezzenek be m űtrágyát, 
gyom-írtó szereket, és a nap melegével langyo- 
sítsák a vizet az öntözéshez...

Ha az elnök az épületek között járt a kísére
tével, és ide-oda mutogatott, az újságírók buz
gón jegyezték minden szavát, noha tudták, 
hogy a cenzúra minden eseményre csak egyet
len szab ványszöveget engedélyez. A tömbhá
zak tetejére sehol sem hordtak földet, így is épp 
elég baj volt a beázásokkal, de a lombtalanított

területeket mohón kimérték, hogy legalább pet
rezselyemzöldjét s néhány kötésnyi hagymát 
termesszenek parányi kertjükben, ha már nem 
ülhetnek ki oda hűsülni, beszélgetni; de a zöld
ségesekben senki sem lelte örömét, sebtében ke- 
ríte tték  el, ki szö g esd ró tta l, ki rozsdás 
lemezdarabokkal, száraz ágakkal, vagy csupán 
néhány léccel. A szél papírt, szemetet, cigaret
tásdobozokat hordott a növények közé, a gye
rekek leszakították és csalódottan elhajították a 
félig érett paradicsomot, kutyák bóklásztak az 
ágyások között, és reggelre ürülék sárgállt az 
ösvényeken. A lakók éberen figyelni kezdték 
kertecskéiket a függönyök mögül, bosszút sej
tettek, és egymást gyanúsították; az asszonyok 
hajba kaptak, a férfiak hörögve emelték föl az 
öklüket a vélt ellenségre a maréknyi zöldség 
miatt, amely eltikkadtan fonnyadozott a porré
teg alatt, mert nem kaphatott az emeletekről 
vizet.

Benczédi Sándor kisszobrai
Egyik utóbbi munkalátogatására az Elvtárs 

a feleségét is magával vitte, mert Nicoleta meg 
akart tekinteni egy prémállat-tenyésztő farmot 
Temesvár mellett; később az állatgondozók rö- 
hincsélve mesélték, hogy a nagyasszony külö
nös felfedezést tett a hódpatkányok ketrecei 
előtt, és néhány kitenyésztett, rozsdavörös pél
dányt látva, örvendezőn tapsolni kezdett, és a 
férjét szólongatta: "Nyéki, Nyéki, nézd, rózsa
szín nyulak! Ilyet sehol a világon nem lehet 
látni!". Hamudius azonban nem hallotta meg a 
hívást, mert épp a juhtenyésztésről osztogatta 
tanácsait, mikor pedig a telep igazgatója moso
lyogva oda akart lépni az elnöknéhez, hogy a 
különböző mutációkról beszéljen, a mezőgaz
dasági miniszter megragadta, visszarántotta, és 
elsápadva a fülébe súgta:

"Ha nem fogod be a pofád, úgy seggbe rúg
lak, hogy repülsz!"

Később az elnöki pár nyitott kocsin város
nézésre indult; minden aprólékosan meg volt 
szervezve, de egy mellékutcába bepillantva az 
Elvtárs sorbanállók tarka seregét pillantotta 
meg, s mikor az elsőtitkár szégyenkezve meg
vallotta, hogy toalettpapírra várnak, hatalma
san felbőszült — De hiszen még az elkobzott 
Bibliákat is bezúzattam erre a célra, hogyan 
lehet mégis hiánycikk?! Szégyen és gyalázat! 
Mihelyt visszaérünk a rezidenciánkra, azonnal 
felhívom Tropát, a minisztert, és közlöm vele, 
hogy veheti a bagázsiját! — üvöltötte.

A repülőgépen hazafelé Hamudius fáradt

ság helyett kellemes zsibongást érzett az idege
iben meg a csontjaiban; már örült, hogy még
sem hívta fel a könnyűipari minisztert, hogy 
menessze, hiszen, ha megfontoljuk, az iskolás
füzet meg a könyv mégis fontosabb, és a papír
fö lösleget m agas v ilágp iaci á ron  lehet 
értékesíteni; no és hol volt régen a maihoz ha
sonló selymes kínai toalettpapír? Még hallani 
sem hallottak ilyesmiről a falusiak! Ezt már 
szelíd félálomban gondolta az Elvtárs, percnyi 
édes szendergés közben, s ahogy oldalról rásü
tött a nap, az egyenletes motorzúgásban még rá 
is mosolygott egy gyermekkori emlékére. Ké
regfalván nem volt még összetákolt ámyékszék 
sem, lekuporodtak az udvar végében a trágya
domb tövébe, tavasztól őszig kellemesen ciró
gatta a feneküket a szellő, s míg elnéztek 
messzibbre, a hóhérok hídja felé, ahol lókopo
nyák és nagy vesszőkosár szerű bordák virítot
tak mészfehéren, guggolás közben meghitten 
szállt egymás felé a testvérek hangja; aztán föl
egyenesedve letéptek egy-egy bordázott emyő- 
jű és mégis selymes keserűlapit, amely hidegen 
megcsiklandozta a farukat, lábszárukat, és nem 
problémáztak... Érdekes, hogy Nicoletának is 
voltak hasonló élményei, s mikor megvallotta 
neki mindezt, ahelyett, hogy nevetett volna, 
nagyon komolyan bólogatott:

— Az igazság az, hogy elkényeztettük a 
népet, Nyeld! Mi még petróleumlámpa fényé
nél vacsoráztunk, és cérnával szeleteltük a pu
liszkát. Jó volna hát fölújítani néhány bölcs, ősi 
szokást! A toalettpapír árát pedig többszörösére 
kell emelni, hadd áldozzanak rá a finnyásko- 
dók!

Hamudius, bóbiskolásából felrezzenve el
gondolkozott a drágításon.

— A hús és a kenyér ára sem maradhat a 
régi! — dünnyögte. — Intézkedem, hogy már 
holnap szólaljanak meg ismét a szirénák, és 
figyelmeztessék a nagypofájúakat, hogy jobb 
ma egy keserűlapi, mint holnap két atombom
ba a valagukba!...

Három hónappal e beszélgetés után, egy 
reggel az elnökné magához ölelte a férjét, meg
pörgette a nyelvét annak a fülében, és hízelgőn 
kérdezte:

— Ki az, aki az Elvtársnak még az álmait is 
kitalálja, és mindig teljesíti?

Aztán választ sem várva megfogta Hamu
dius kezét, és húzta maga után a férfit az elnöki 
illemhely felé; lenyomta az aranyozott kilincset, 
elsőként ő maga lépett be a különböző virág- 
permetektől illatozó helyiségbe, ahol több tele
fonkészülék meg mikrofon is volt és mindent 
ellenőrző tévékészülék, s ahol láthatalan kezek 
gondoskodtak, hogy Hamudiusnak se ürítés 
előtt, se azután ne legyen gondja magára, s a 
kisujját se kelljen mozdítania.

— Odanézz! — suttogta Nicoleta, a vert 
ezüstből készült faliállványra mutatva, amely
nek rekeszeiben tenyérnyi levelek zöldelltek. — 
Kilencféle selymes-illatos keserűlapi-palántát 
hoztam. Dél-Kínából, és íme, a pártkertészet 
üvegházában a rózsasorok között beérett az el
ső termés; gondoskodtam róla, hogy az érett 
magokat majd tárolják!... Tudom, hogy örülsz 
neld, hiszen titkolt vágyad volt ez már régóta, 
csak restelltél beszélni róla!...

Hamudius arcát vörös pír lepte el; izgatott 
lett, még valami nyüszítő hangot is hallatott, 
aztán erélyesen ki tuszkolta Nicoletát a vécéből, 
s magára zárta az ajtót.

— Most hagyj magamra néhány percig! — 
szólt odabentről. — Ki akarom élvezni a hely
zetet!...

Részlet a Bábel toronyháza  című re
gényből

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

síhím mum 27
fin majd m inden rabszolga  n é p  sze rke sz ti:  / q  4
járm át megunva olajra lép F ekete Vince

SerMa: Egy esztendős a M úmia
Pont. Új bekezdés! avagy fityisz "Az irodalomnak"

(öntömj énezés)
Mottó: Nincs a teremtésben 
győztes, csak Mi!

Nem lennénk stílszerűek, nem lennénk 
Múmiák (serények, sánták, erények, szeré
nyek), ha most, egy év múltán egyszeriben 
csak elfolyna a tinta, hogy lám-lám, istenem- 
istenem, ezt is megértük-megérhettük, s egy 
esztendeje már, hogy - több tiszteletreméltó 
pályatársunk szerint — belemostuk a lábun
kat kies transzilvanista irodaimacskánk piszt- 
rángos vizébe. Állóvizébe! — tesszük mi 
hozzá, nem titkolt provokatív szándékkal, 
hogy pos ványról— ami különben jó konzerv
á l j a  a múmiáknak — most szó ne essék.

Jöttünk, láttunk és győzni akartunk. Illet
ve meggyőzni, s magunknak helyet szorítani 
a Nap alatt. És mindezt úgy, hogy abból, ami 
együttesen (szemléletben) és külön-külön (al
kotókként) mi vagyunk, ne kelljen megtagad
nunk, feladnunk sem m it. M ert mi nem 
akartunk részt venni az egyetemes sebvaka
rásban, s nem akartuk a ld tudja hányadik 
rendbéli sebfőző szerepét betölteni.

Ne legyünk unalmasak! Ez volt kimondatla
nul is a jelszó, amiben, talán, mindannyian 
egyetértettünk. Ugyanakkor valami más érde
kelt, nem az, ami a csapból is folyt és folyik. 
Fityisz az elvárásoknak, és fityisz egy bizo
nyos fajta olvasórétegnek, de cinkos összeka- 
csintás egy (kialakulóban levő) másikkal. Teret

engedtünk a képzeletünknek, ami szabaddá 
és határtalanná tette számunkra a világot; s ha 
szolgálni akar(t)unk, azt csakis az irodalomra 
tartottuk érvényesnek; s a helytállást és a meg
maradást pedig — legjobb igyekezetünk sze
rin ti — m inőségi á ru b an  
gondoltuk-gondoljuk el. Ily módon óhajtjuk- 
óhajtottuk beszáguldozni serény múmiákként 
majd az időt. Voltunk (éppen ezért) közönsé
gesek, antipatetikusak, meghökkentőek, ille
tett "szemtelen", "komolytalan", "ifjúságot 
megrontó" jelzőkkel a prüdéria melegágyából 
kisarjadzott közönség. Mégis, — elhamarko
dottan ítélve — talán valamiben félreértettek, 
hiszen — mi is tudjuk — ma már nem áttörés 
(min is?, kin is?) a konvenciókat felrúgó, pro
vokatív, parlagi szleng. A felszínen termé
szetesen — könnyű prédaként — ezek a 
nemes matériák (is) úszkálnak, s csakis ezek, 
annak (azoknak), aki(k) meg sem próbálnak 
alámerülni. Erről ennyit.

Hogy a Sem, a Helikon, Látó, Korunk olda
lain egyre nagyobb gyakorisággal feltűnő ne
vek lesznek-e a legújabb, Erdélyben születő 
irodalom képviselői, nem a szerkesztő dolga 
— itt és most — megválaszolni. Ő csak re
ménykedhet, hogy nem lőtt (vagy nem sok
szor lőtt) mellé. De megelégedés töltheti el 
(majd múmiaként) akkor is, ha közülük bár egy 
név, ha nem is évezredet, de évszázadokat 
majdan keresztülszáguld.

FEKETE VINCE

K E L E M E N  H U N O R  

A U G H O G Y
bújnék de nincs rejtekhely bennem 
vagyok mint akváriumi halak 
folyton ver az esős az isten 
alighogy elgondoltalak 
alighogy ismét egy tavasz 
záportól hólyagos a hajnal 
a rügyben halál nó ósz lesz 
rettegve megszólítalak 
alighogy szavak a számon 
éjszakám halk dadogásom 
kapaszkodnék semmi sem tart 
magával visz semmi-álmom 
állok a tükörben mögöttem 
zöld fényű titkos zóna 
megszokott zongorafutamok 
mintha mozdulna mintha szólna 
mintha látnálak mintha jönnél 
tátogok mint akváriumi halak 
ver az eső és ver az isten 
alighogy ismét elgondoltalak

A Múmia oldalakon 
Székely Géza rajzai

L A K A T O S  M I H Á L Y

A  N Ő I  K E B L E K  
D I C S É R E T É R E

Kebelbarátomnak, F. V.-nek 
Két szende körte 
Remegve ingó 
Két foltos alma 
Borongva ringó 
Felajzott ujjak 
Üdítő éke 
Borostás állak 
Langy menedéke.
Szénára fény hull 
Sarjára harmat 
Szerelmes ágon 
Fonnyadás kajtat 
Párkák forrnia 
Kígyózik hosszan 
Áfa törpébb lesz 
Gyümölcse hosszabb.
Ha szép ha p it a 
Kígyótlan Éden 
Korlátlan úr a 
Gyümölcsfa véren 
Furcsa szüretre 
Készülj hát férfi 
Kóstod a csúcs nem 
— odva reméli.

S Á N T H A  A T T I L A  

NAGY, FEKETE VIRÁG 
A TÉLBEN

Reinhold Alfréd1 utolsó verse
Ma este csendesen elalszom 
s az aggaszt csupán: a fákkal mi lesz? 
Lesz-e majd nagy, fekete virág, 
mely lehajtja fejét a télben?

"A világ titkokkal teli", mondtátok,
"de a nagy titok mi? 
a nagy fekete virág milyen? "
"Csak, virág" —  szóltam, 
nagy és fekete, de milyen?
Hát nézzetek magatokba, 
szél verdesi csapzott erdőitek, 
a környező bokrok legázolva, 
az énekesmadarak rég elmenekültek, 
s csak a kereplő kattog szüntelen.
Távol, erdőitektől távol 
egy asszony mond mesét, 
de már messze, egyre messzebb.

Kérdem hát: a virágommal mi lesz?
Ki csókolja meg szirmát a télben? 
Asszonyok jönnek felém mindenhonnan 
közelebb, egyre közelebb.

S nem tudom, mi a nagy titok: 
benne éltem.
Nagy, fekete virág a télben.

legnagyobb magyar költőink 
egyike, Reinhold Alfréd, a magyar 
közvélemény számára úgyszólván is
meretlenül halt meg 1993 novemberé
ben, Londonban, 82 éves korában. 
Szülőhazájában nem jutott ki neki az 
ünneplés, csupán egy távoli provinci
ában, a kultúrák találkozásának he
lyén fogadta őt szívébe azon 
asztaltársaság, mely később a Múmiák 
köre néven vált ismertté.
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M i sem  k ö n n y eb b ,
mint lapot indítani - irodalmit, vagy 

bármely arcélű lapot. Időszakos irodal
mi kiadványt indítani majdnem olyan 
könnyű, mint azt elhatározni, sőt beje
lenteni, hogy holnaptól kezdve leszo
kunk a dohányzásról, vagy egyéb 
károsnak mondott szenvedélyünkről. 
Hanem lássuk az önmegtartóztatás ti
zedik, századik napját. Es lássuk a ki
advány ötödik, huszonötödik számát. 
Vagy a századikat — mi inkább ez 
utóbbira volnánk kíváncsiak. Hisz az 
első az csupa örömünnep. Néha önámí
tó bolydulások idején elég hozzá egy 
sovány mappányi vers, novella, egyéb 
iromány; (kávéház híján) egy megköze
líthető kocsmaasztal, ahol a (majdcsak 
izmosodó) kiadványhoz fűződő illúzi
ók összeférhetek legyenek; kölcsön kell 
kérni egy saroglyányi újságpapírt; kell 
keríteni egy nyomdászt, aid a lapre
ménységet (lehetőleg hitelbe) kinyom
tassa — aztán majd csak lesz valahogy. 
Holnaptól sorba áll a közlést áhító zse
niális elmemű, s tombol az új irodalmi 
jelenséget fölfedezni vágyó olvasó. 
Mint a mesében.És csakis ott.

...De mi van akkor, ha illúziók nél
kül, egymást is csak sejtve elindul vala
mi bizarr tehetségrajzás, még bár 
valami csapatszellem-elkötelezettség 
sem tereli tehát őket egyirányba — na 
meg mi is az, hogy irány. Valahol meg
nyilatkozni — ennyi a halvány készte
tés, ez is inkább az egymáskeresés, az 
egymással való értekezés tán be sem 
vallott reményében. Ha teoretikus haj
lam akad is közöttük, ideológus, dokt- 
rinér szerencsére nem.... Véletlen, nem 
véletlen? Tény: olyan tető alá húzódtak 
be Serény múmiájukkal, ahol a legszegé
nyebb elöregedő szegénylegények ta
nyáztak, akikben volt annyi betyá
rbecsület, hogy ha kaláccsal nem kínál
hatták, tanáccsal sem traktálták a furcsa 
ifjú-agg jövevényt. Múmiáék sok min
dennek híjával vannak, de fő gondjuk 
tán az, hogy nincs riválisuk. Maguknak 
kell tehát azt is megkeresniük. Ha ez az 
elkövetkezőkben sikerül nekik, akkor 
úgy a századik számnál el lehet majd 
készíteni a nemzedék-egyenleget.

SZILÁGYI ISTVÁN

A  N agyszam os  
utcai m úm ia
Tudjuk jól: a múmiák legfőbb jellem

zője, hogy serények. Serénységüket mi 
sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy 
átrohangálják az évezredeket sértetlenül 
— a képzeletben.

Bizonyításunk tehát nem logikai ter
mészetű, inkább hangulati. Logikára kü
lönben sincs szükségünk most, hiszen e 
sorok tulajdonképpen a Helikon Serény 
Múmiáját szándékoznak köszönteni, 
amely e napokban ünnepelheti "szüle
tésének" egyéves évfordulóját — és még 
nem fáradt el, nem öregedett meg.

Ebből is kitűnik: komolyan veszi a 
nevét.

No meg abból is, hogy olyan "társasá
got" hozott be az irodalmi köztudatba e 
sóhajtásnyi idő alatt, mely a legkomo
lyabb figyelemre tarthat számot — az 
ilyesmi Erdélyben mindig nagy öröm.

Ilyenek az erdélyi múmiák.
Egy alkalommal Benczédi Sándor bá

tyánk — ki maga is amolyan ős-múmiás- 
nak nevezhető — rövid, beszélgetésnyi 
idő alatt szobor-portrét készített Szaku
rai Keiko barátnőnkről, majd át is adta 
művét a meglepett modellnek e szavak
kal: — Tudod, mi szegények vagyunk, 
elmaradottak, nem futja videó-kamerára, 
hét japán nyelven beszélő színes fotó-fel
szerelésre, ígyhát maradunk a lehetősé
geinknél: szobrot készítünk emlékül a 
nekünk-kedvesekről.

Valami ilyesmit tesz a Múmia is.
Bár az oldalain megjelenő szerzőkről 

percig sem lehetne azt állítani, hogy kez
dők — különben sincs kezdő vagy fiatal 
író; csak író és nemíró van e lapos Földön 
—, e lap-a-lapban mégis nagy szolgálatot 
tesz nekik, nekünk, mert az idejében tör
ténő közlés, megjelenés mindig nyugta
tó, nyugtalanító szembesülés önma
gunkkal.

Éljen a Serény Múmia! (Hosszan tartó 
viharos taps.)

Éljen szerzői csapata, és szerkesztője: 
Fekete Pince — akarom mondani Vince!

Különben is megszületett már a jövőt 
célzó ötlet: ha lesz egyszer egy Serény 
Múmia nevű irodalmi folyóirat, abból a 
szerkesztők átengednek majd két-három 
szűk oldalt meszes írótársaiknak, ezzel a 
címmel: Helikon.

Nyugdíjas éveink biztosítva.
KIRÁLY LÁSZLÓ

HELIKON

A  h ó d ító  m ú m ia
Jött egy ifjú ember, Fekete Vince névre (többnyire) 

hallgatott, tett egy halk javaslatot e lap főszerkesztő
jének, az rágta a pipáját, sodorgatta bajszát, hümmög- 
ve kikérte az éppen ottlévők véleményét, amire 
kórusban dörmögtük mi, öregek: Nos, lássuk a med
vét, ama fiatal bocsot! A fiatalember pedig szállította 
a kéziratokat, meglehetős gyakorlattal összeszerkesz
tett két- három lap-a-lapban számot, és kitette a cég
táblát: Serény Múmia (ti. P. Howard — Rejtő J. 
nyomán). Hülyéskedtünk, hülyéskedtünk mi, vének, 
így aztán, ha emlékezetem nem csal, az egyik szám 
azzal jelent meg, hogy: "Sánta Múmia"; pedig semmi 
nem sántított itt, még (s főleg) — nőmén non est omen 
—Sántha Attila sem. És annak immár egy esztendeje, 
hogy lapszámról napszámban mejelenik a Múmia, a 
kéziratokat tekintve kevés hibaszázalékkal, sőt oly
kor kiváló anyaggal örvendeztetve meg az idült He
likon-olvasókat. Nesztek a pofátokba alapon még egy 
csöndes kiáltványt is megfogalmaztak Transzközép 
címmel, hogy legyen nekik az is. A kiáltvány pedig 
nem kevés iróniával és öniróniával söpri le a hangos
kodó kiáltványokat és áramlatokat a Dadától a Poszt
modemig, mely utóbbinak — sejtésem szerint — 
amolyan ellenlábasaként jött létre, megelégelvén a 
túlideologizált nagyotmondást és tudálékoskodást, 
hiszen Múmiáék tudják, hogy a posztmodem — 
akárcsk amúgy az irodalom — két (sajnos nem egyen
lő) részre osztható: minőségi és minősíthetetlen mun
kákra. Ha Temesi Ferenc azt állítja, hogy a Száz év 
magány az első posztmodem alkotás, akkor helyből 
1:0 az irányzat javára; ha viszont a "posztmodem" 
jegyében kelt heveny(észett) fércműveket tekintjük, 
akkor elménk örvendezni a transzközép felé fordul, 
mert legott láthatjuk, hogy az egyes alkotók nem 
sokat törődnek a címadó cégérrel, egyazon céhbeli
nek is csupáncsak azért tekintik (ha tekintik) magu
kat, mert többé-kevésbé azonos időpontban, egy lap 
belső, külön, de csöppet sem titkos lapjaként indul
tak, jobbára eltérő stílusjegyekkel, filozófiai irányult
sággal és — nyilván — kvalitásokkal. Olvasgatom a 
Múmia számait, s elgondolkodva a transzközép 
"áramlatalakító" meghatározásán Murphy aranysza
bályról szóló tétele jut eszembe: Akinél az arany, az 
állapítja meg a szabályokat. E szabályok viszont nem 
tételszerűen és kívülről hatnak, hanem egy-egy kivé
telesen jólsikerült írásból sugárzanak az olvasó felé. 
Ez a minőség — csöppet sem átkos — diktatúrája.

Beszéltek ennek áz irodalomnak a kapcsán leg
alább két Forrás-nemzedékről, s mindegyikből "föl- 
morzsolódott" aztán négy-öt olyan alkotó, akik azóta 
is meghatározzák irodalmunk arculatát. Nemzedék
ként kezdték, hogy majd az alkotás férfikorában ma
gányos magánzókká érlelődjenek, akarva- aka
ratlanul is ízlést diktálva. A Múmia ma még a Helikon 
oázisa, törpeállama, de hiszem, hogy elindult már 
gyarmatosító útján, melynek során bekebelezi nem
csak e lapot, de az irodalmat is. Ez az a hódítás, mely 
csak nyereséget eredményez — a minőség számára. S 
amelyre a legidősebb (marathoni) nemzedék is csak 
azt kiálthatja majdan: Győztünk! És még összerogy
nia sem kötelező.

MÓZES ATTILA
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HELIKON

DEMÉNY PÉTER

AZ ÚJ FIÚ
Hónapja már, hogy itt laktak, s még 

mindig nem volt egyetlen barátja vagy 
legalább játszótársa sem. Pedig a házban 
nem lehetett meglenni: a könyvek a föl
dön feküdtek egymás hegyén-hátán, a 
szobákat átjárta a festékszag, a két mester 
hangosan beszélgetett.

Szülei szorgalmazták a cserét, de öccse 
is örült neki. Nagyanyjáéi leköltöztek a 
központba, ők meg feljöttek ide, a Felleg
várra. Ha jól végiggondolta a dolgot, 
megértette a döntést. Az öregekhez közel 
vannak az üzletek, a parkok, nekik vi
szont ott a tágas udvar, a kis kert, a disz
nóól. Kutyát is tartottak, majorságot.

De a beilleszkedés nehezen ment. He
tekig csak bolyongtak a tekervényes utcá
kon, vagy nézték a réten focizó fiiakat. 
Olykor azok is megbámulták a két test
vért, de aztán vállvonogatva folytatták a 
játékot. "Néma gyereknek anyja sem érti a 
szavát" — mondta az édesanyja, és ő tud
ta, hogy így van, mégsem mert soha oda
menni közéjük, s megkérdezni, nincs-e

LÁSZLÓ NOÉMI
***

Hulló gyümölcsök vándor illata, 
anya suhogó ruhái fehérek, 
nappalaimmal éjszakába térek, 
zsugorodik a dolgok alkata: 
a kút tenyérnyi álma mély nagyon 
bolyongó fények, arcok, tükörképek 
— gyűrűző levegő, amerre lépek, 
a napsugárhoz holdsugár oson — 
e légi térben imbolyogva jár 
egy képzet, mely a múltból

ittragadt,
violaszínú fellegek alatt 
íratlan ének hangfoszlánya száll.

Egyszer— lehet már egy hete annak is 
— az öccsével lábteniszezett, mikor két 
kövér fiú állt meg a krétával rajzolt pálya 
mellett. Körülbelül négy év különbség 
volt köztük. Kis ideig nézték a játékot, 
aztán a nagyobbik, akit Gyurinak szólított 
a másik, rákérdezett:

— Nem játszunk egy párost?
Egymásra pillantottak az öccsével,

csak utána feleltek:
— Dehogynem Ki kivel?
Gyuri Göccsel akart lenni, ő meg az 

öccsével. Hamar kiderült, hogy kár volt 
lenézni a kövéreket — meglepően jól ját
szottak. A lábtenisz végén leültek a Gyű
rték háza elé, s beszélgettek. Kilenc felé 
kerültek haza.

Ma este azért indult a Rétre — beszél
getésükből kiderült, hogy így kell ejteni, 
nagy R-rel —, mert Gyuri fölhívta: héttől 
fociznak. Nem ismer senkit? Nem baj, 
majd csak elintézik valahogy.

Kár, hogy az öccse épp most beteg — 
morfondírozott. Egy ember ide, egy meg 
oda — ez a legegyszerűbb ilyenkor.

Hangos röhögésre ért ki. Egy magas, 
erős testalkatú srác, aki hosszú hajat vi
selt, a kisebbeket idomította. — Ide hoz
zám, biban! — kiáltott az egyikre, s a 
fiúcska katonásan vigyázzba állt. — Nem 
látod, hogy van egy dög a pályán?! Ott a 
szélén né, mindjárt kiveri a szemed! — A 
gyerek keresett egy papírdarabot, s a far
kánál fogva az egyik bokor mellé dobta a 
macskát. — Ügyes! — hallatszott a "pa
rancsnok" hangja. —Jól van, biban, eltűn
hetsz!

— Mi az, hogy biban? — kérdezte a 
körmét rágó Gyuritól.

— Románul sügért jelent. A katona
ságban állítólag így szólítják az újoncokat.

— Ez a fiú volt katona?
— Látszik rajta, nem?!

KÜLDÖTT
Üveges ég alatt, tél-éjszakán 
félelem tavából mert ki anyám. 
Takaróm ajkának párája volt, 
keresztelőmön orgona szólt:

utazó fénysugarak muzsikája 
taszttó-vonzó térküszöbön; 
aludtam idegen égi kövön, 
jég zuhogott, és küldtek alája...

Hajnali puszta rejti utam, 
tanulok szavakat, nyelvet felejtek, 
amit az elmúlt világról sejtek, 
süllyed az álom kútjaiban;

süllyed az álom emberi foltnak 
lenni a lenti táj kapuján; 
mint kik a holtak ősei voltak: 
járok a mások sorsvonalán.

ORBÁN JÁNOS DÉNES
MINTHA

VAD INDIÁN
Mintha vad indián, 
holdmarta éji prérin, 
foga közt késsel kúszna 
az alvó őr fele,

úgy ereszkedik ajkam 
legeiés után szomjan, a 
vénuszdombodon fakadó 
forrás medrébe le.

Ezen nevettek
A többiek közben választottak. Már 

mindenki sorra került, mikor Gyuri meg
szólalt:

— Várjatok, van itt még valaki! — Fel
kapták a fejüket.

— Sziasztok!
— Szia! Hogy hívnak? — lépett oda 

hozzá a nagyhajú. A keze erős volt, kér
ges.

— Kálmán.
— Hol laksz?
— A Lakatos utcában.
— Melyik az?
— A tejessel szemben.
— Kicsi utca. Az köti össze a Gépész 

utcát a Gruiával — mondta egy másik fiú.
— Hányadikos vagy? — folytatta a 

kéidezősködést a "parancsnok".
— Kilenc. — Kis idő telt el. — Játszha

tok?
A nagyhajú gondolkozott, látszott, 

hogy nem akar elhamarkodni egy ilyen 
fontos döntést.

— Nem — mondta végül. — Kezdd 
már el, Fritz! — szólt rá az egyikre.

Kálmán tanácstalanul nézett Gyurira, 
aki értetlenkedve tárta szét a kezét, aztán 
befutott a pályára.

Könnyes szemmel nézte a játékot. Na
gyon dühös lett az eredménytelen "kihall
gatás" miatt. Bár maradt volna otthon, 
gondolta összeszorított foggal. Ekkor érte 
utol a pisilhetnék.

Előtte a pálya terült el, mögötte pár 
bokor. Elindult feléjük. Az egyik bokor 
mellett ott feküdt a macska, tetemét le
gyek szálldosták. Elhúzott szájjal kerülte 
ki, de hirtelen visszafordult. Kigombolta 
a nadrágját, és rápisilt a dögre. Úgy irá
nyította a sugarat, hogy az pont a macska 
szájába csurogjon.

Hallotta, amint leáll a foci. Nyugodtan 
elvégezte a dolgát, lerázta, helyére tette a 
fütyülőjét. Mikor megfordult, a fiú, akit ő 
"parancsnoknak" nevezett, Gyurival sug- 
dolózott. Végül az utóbbi hozzáfutott.

— Gyere, állj be, úgyis gyengébbek 
vagyunk!
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szerkeszti: K* JAKAB ANTALsző veggyííj temény
SZOPHOKLESZ

Szophoklész (Kolónosz, Kr. e. 496.—Athén, Kr. 
e. 406.) görög drámaíró; Aiszkhülosz gondolatvilá
gát építi tovább, anélkül, hogy a meghasonlás eu- 
ripidészi útjára lépne; növeli az emberi jellem 
jelentőségét a tragédiában, csökkend az istenek ha
talmát: Aiszkhülosz tói eltérően, akinél a végzet 
isteni beavatkozás révén telik be, az embert inkább 
közvetlenül szembesíti sorsával; az élet ellentmon
dásaiba gabalyodott hősei makacsul ragaszkodnak 
erkölcsi elveikhez, bukásuk ezért fölemelő hatású, 
s bár nem marad rejtve előttük a lét csonkasága, a 
világ mégsem válik szemükben elviselhetetlenné. 
Apja gazdag műhelytulajdonos, aki elsőrangúan 
nevelteti. 16 évesen a szalamiszi győzelmet ma
gasztaló karban szerepel, később magas állami 
tisztségeket tölt be. Férfikorában hatalmának és 
dicsőségének csúcspontján látja Athént. Aggas
tyánként átéli a Spárta vezette szövetség ellen ví
vott peloponnészoszi háború legválságosabb 
szakaszát, de Athén bukásán már nem kell kesereg
nie. Egész életében rendkívül sikeres és népszerű 
költő. 28 éves, amikor első bemutatott darabjával 
elviszi a pálmát mestere, Aiszkhülosz elől; össze
sen tizennyolcszor arat diadalt a drámai versenye
ken — többször, mint bármelyik más görög 
drámaíró —> a vereséget jelentő harmadik helyre 
pedig sohasem kerül. A színészek számát kettőről 
háromra, a kar tagjaiét tizenkettőről tizenötre eme
li, és Arisztotelész szerint ő alkalmaz először dísz
leteket. 123 darabja közül csak 7 tragédiának a 
szövege maradt fenn egészében. Az Aiasz azt a 
mondát dolgozza fel, Homérosz nyomán, amely
ben a főhős, Aiasz, ki akarja irtani a görög vezé
reket, minthogy Akhilleusz fegyvereit nem neki, 
hanem Odüsszeusznak ítélték. Athéné a tudo
mányok, a kézművesség, a háború istennője azon
ban tébolyt bocsát rá, s elborult elmével juhokat 
öldös harcosok helyett. Kijózanodva szégyenében 
öngyilkosságot követ el. Az Antigoné cselekménye 
ott kezdődik, ahol Aiszkhülosz Heten Théba dien c. 
darabja befejeződött. Eteoklész és Polüneikész 
eleste, az ostromlók elvonulása után az új király, 
Kreón, halálbüntetés terhe alatt megtiltja Polünei
kész eltemetését. Ennek húga, Antigoné azonban 
az istenek örök, íratlan törvényeire hivatkozva, 
mégis eltemeti. Fiának, Haimónnak, Antigoné je
gyesének esdeklése dacára Kreón végrehajtatja a 
halálos ítéletet. Ezért Haimón is megöli magát, az 
ő halála miatt aztán anyja, a királyné lesz öngyil
kos. Kreón, aki későn ismeri föl tévedését, teljesen 
összetörik. ATrakhiszi nőkben férjét, Héraklészt vár

ja haza Déianeira, de Héraklésszel egy szép, fiatal 
rabnő is jön. Déianeira a férjétől az ő védelmében 
megölt Nesszosz kentaur vérével bekent ruhát 
küld Héraklésznek, mert a haldokló kentaur azt 
mondta: szükség esetén ezzel szerezheti vissza fér
je szerelmét. Csakhogy a ruha halálra marja a hőst, 
Déianeira kétségbeesésében önkezével vet véget 
életének. Az igazság szenvedélyes hajszolását és 
önemésztő vállalását példázza az Oidipusz király, 
amelyben Arisztotelész a tragédia tökéletes meg
testesülését csodálta. A megjelenített események 
előzményei a következők. Apollón, a gyógyító, köl
tőpártoló, vészhozó, sorslátó stb. isten megjöven
döli: Oidipusz megöli majd apját és feleségül veszi 
anyját. Nehogy beteljesüljön a jóslat, Laiosz és Io- 
kaszté pusztulásra szánja fiát: gúzsba kötött lábbal 
(innen a dagadtlábút jelentő Oidipusz név) kitétetik 
a Kithairón hegységbe. A gyermek mégis életben 
marad, Korinthoszba kerül, s az itteni királyi pár, 
Polübosz és Meropé neveli föl. Mivel őket hiszi 
szüleinek, sürgősen távozik a városból, mihelyt 
Apollón előtte is feltárja a jövőt. Útban Théba felé, 
Közép-Görögország Phóldsz nevű vidékén, egy 
hármas keresztútnál, Oidipusz öregemberrel keve

redik összetűzésbe, s nem is sejtvén, hogy az apja, 
agyonüti. Ez időben Théba népét a Szfinksz, a női 
felsőtesttel, szárnyas oroszlántörzzsel ábrázolt 
szörnyeteg (a "horgaskörmű dalos lány") tizedeli, 
s csak az válthatja meg tőle a várost, áld rejtvényét 
meg tudja fejteni. Oidipusz megoldja a talányt, s 
jutalmul elnyeri a királyi trónt és Iokaszté kezét. A 
tulajdonképpeni cselekmény kezdetén dögvész 
pusztít Thébában. Oidipusz Delphóiba küldi sógo
rát, Kreónt, tudakolja meg a jósdában, hogyan há
ríthatnák el az iszonyú csapást. A jóshelyről 
érkezett üzenet szerint a járványnak csak akkor 
szakad vége, ha a thébaiak bosszút állnak előző 
királyuk, Laiosz gyilkosán. Oidipusz megátkozza, 
az ismeretlen tettest, és megesküszik, hogy felku
tatja és megbünteti. A Kar (a thébai aggok) tanácsá
ra hívatja tehát Teiresziászt, a mindentudó vak jóst 
Teiresziász sokáig vonakodik a megnyüatkozástól, 
végül azonban kénytelen Oidipusz szemébe vágni: 
”... a gyilkos, akit kutatsz, te vagy!" A Dagadtlábú 
ezt most még rágalomnak tartja, és arra magyaráz
za, hogy a hatalomvágyó Kreón szőtt összeeskü
vést ellene a jövendőmondóval. Mindazonáltal 
vívódik, és férje megnyugtatása végett Iokaszté 
elbeszél néhány köriÜményt Laiosz haláláról, pél
dául azt, hogy a phókiszi hármas keresztútnál tör
tént a bűneset, Oidipusz Thébába érkezése előtt. 
Oidipuszban csak most ébred föl a szörnyű gyanú: 
önmagát átkozta meg, önmaga után nyomoz. En
nek ellenére folytatja a faggatózást, és hamarosan 
feltárul a teljes igazság. Ma is vitatják, hogy Euri
pidész vagy Szophoklész Élektrá]a-e a korábbi. 
Közismert tárgyuk azonos Aiszkhülosz Áldozatvi- 
vók c. darabjáéval is. A Philoktétész címszereplője 
gyűlöli a görög sereget, amely őt kígyómarta sebé
vel magára hagyta Lémnosz szigetén, s csak haza 
vágyik. A görögök viszont csupán Philoktétésznek 
Héraklésztől kapott nyila segítségével tudják Tró
ját elfoglalni, s a hős is csupán Trója alatt gyógyul
hat meg. Philoktétészen nem fog társai 
ravaszkodása és erőszakoskodása, Héraklésznek 
kell megjelennie, hogy rábírja a sereg követésére. 
A költő hattyúdala maradt az Oidipusz Kdónosz- 
ban. Oidipusz vak koldusként bukkan fel Koló- 
noszban, csak két leánya, Antigoné és Iszméné van 
vele. Városát, Thébát az elűzött Polüneikész részé
ről támadás fenyegeti. Mindkét fél az eddig elta
szított Oidipusz pártfogását keresi, mert egy jóslat 
szerint az a tábor győz, amelyik mellé ő áll. Kreón 
kényszerrel, Polüneikész könyörgéssel próbálko
zik: mindkettő hasztalan. Thészeusz, Athén kirá
lya befogadja az aggot, megvédi Kreóntól, s 
Oidipusz, verhetetlenséget jósolva a földnek, 
amelyben nyugodni fog, titokzatosan eltűnik.

OIDIPUSZ KIRÁLY
(részletek)

OIDIPUSZ
Ó, félek, félek, mégse volt vak az a jós!
De még egy szót! hogy mindent jobban 

[földeríts.
IOKASZTÉ
Csak kérdezz! Szavad borzalom: de fdelek. 
OIDIPUSZ
Kevés emberrd kdt-e 6 útjára, vagy 
Sok fegyveres kíséretében, mint vezér? 
IOKASZTÉ
öten voltak mindössze; köztük aki hírt 
Hozott. Egyetlen szekér vitte Laioszt. 
OIDIPUSZ
Óh jaj, minden világos! És ki volt aki 
Hírt hozott, aki nektek mindent dbeszdt? 
IOKASZTÉ
Egy szolga. Több se menekült meg eleven. 
OIDIPUSZ
És az itt szolgál házunk mdlett máig is? 
IOKASZTÉ
Már nem. Mióta halni látta Laioszt 
S megérkezvén a trónon tégedet talált,
Kezem megfogta, úgy könyörgött, küldjem ót 
Ki a mezőkre, gyapjas nyájaink közé,
Hogy a várostól mennél távolabb legyen.
S kiküldtem; mert megérdemdt — amennyire

Egy szolga érdemelhet — ennél többet is. 
OIDIPUSZ
Van mód most rögtön visszahívni őt ide? 
IOKASZTÉ
Meg lehet tenni. De miért kívánod ezt? 
OIDIPUSZ
Már fdek, asszony, így is túlontúl sokat 
Mondtam: azért akarom előbb látni őt. 
IOKASZTÉ
jó, jönni fog. De annyit addig is talán 
Érdemiek én is, tudni hogy mi bánt, uram? 
OIDIPUSZ
Nem titkolom, ha már eddig jutottam — üy 
Hajszál-reményig! Kinek beszélnék, ha nem 
Neked, mikor e válságba sodort a sors?
Az én apám volt korinthoszi Polübosz,
Anyám dóriszi Meropé. A legkülönb 
Voltam én ott a polgárok közt, míg ez az 
Eset történt, mely méltán meglepett, de nem 
volt, oly nagyon szivemre venni, semmi ok. 
Valaki egyszer tivornyában, ittasan,
"Cserdt gyereknek" mondott engem bor között. 
Dühöm aznap visszatartottam, bár alig: 
Másnap dmentem, s megkérdeztem effdől 
Apámat és anyámat. Bennük nagy harag 
Gyűlt arra, kinek száján kiszaladt a szó.
És én örültem haragúknak, de azért

Gyötört is ez, mert fdtünő volt s híre szállt. 
Titkon hát, hogy ne tudja apám és anyám, 
Delphibe mentem; s Phoibosz, bár nem 

[méltatott
Válaszra abban, amért jöttem, más gonoszt 
Jövendölt, más keserves, szörnyű dolgokat, 
Hogy anyámmal kell szerelembe esnem, és 
Eföld színére tűrhetetlen fajt hozok.

Ezt hallván elfutottam, és azóta csak 
A csillagok szerint mérem ki, merre van 
Korinthosz földje, hogy ne lássam a gonosz 
Jóslatnak rajtam teljesülni szégyenét.
S így bujdokolva eljutottam arra a 
Tájra, hol, mondod, meggyilkolták a királyt. 
Halld most, asszony, az igazságot. Amikor 
A hármas keresztúthoz értem közel, egy 
Fullajtár jött szemembe, és egy fiatal 
Csikóktól vont szekéren olyan férfi, mint 
Leírtad. Engem ostorossuk le akart 
Lökni az útról, s maga is az öreg úr. 
Dühömben, aki megtaszított, a kocsist 
Verni kezdtem; amit meglátva az öreg 
Kileste, hogy a kocsi mellé lépek, és 
Kéthegyű fokosával fejtetőn ütött.
De aránytalan válaszban lett része, mert 
Én evvel a kezemmel rábunkóztam úgy, 
Hogy hintájából földre hömpölyiüt, hanyatt.

> » »  folytatás a 12-16. oldalon



HELIKON
Aztán a többit öltem meg. — Ha ennek az 
Utasnak köze volna Laioszhoz, óh!
Ki nyomorultabb akkor még, mint én vagyok? 
Ki gyűlöltebb az égi istenek előtt?
Kit nem fogadhat sem polgár, sem idegen 
Házába, még csak hozzá szólni sem szabad, 
Minden otthonból el kell űzni. S aki ezt 
Az átkot mérte rám, nem más volt, mint 

[magam!
A halott ágyát meggyalázzák ölelő 
Karjaim, melyek megölték őt. Nem vagyok 
Gonosz? Nem mindenképpen szennyes?

[És ha el
Kell innen futnom, nem szabad enyéimet 
Látnom s hazámba tennem lábamat, nehogy 
Anyám kedvese s apám gyilkosa legyek.
Nem jól itél-e, aki szerint valamely 
Démon kegyetlen műve lehet rajtam ez?
Ne lássam, óh ne lássam, égi istenek 
szent Magassága! e napot, múljak ki a 
Mulandók világából, mintsem ily sötét 
Sors szégyenterhét kelljen vinnem vállamon! 
KAR „ '
Szorong a lélek bennünk is: de bízz, uram,
S míg majd a szemtanútól többet tudsz, remélj! 
OIDIPUSZ
Úgyis már egy reményem maradt meg csupán: 
Még ezt az embert, ezt a pásztort várom én... 
IOKASZTÉ
S mit kívánsz tőle, hogyha majd megérkezik? 
OIDIPUSZ '
Megmondom. Ha 6 minden pontban ugyanúgy 
Beszél, ahogy te, elkerültem rémemet. 
IOKASZTÉ
S mily pontot léltél szavaimban feltűnőt? 
OIDÍPUSZ
Utonállók, így mondtad, ölték volna meg 
Szerinte Laiosz királyt. Ha most is így 
Beszél, többesben: nem én voltam gyilkosa. 
Hiszen egy embert többnek nézni nem lehet.
De ha magányos vándorról fog szólni csak, 
Nyilvánvaló, hogy minden szava rám zuhan. 
IOKASZTÉ
De értsd meg hát, határozottan így beszélt,
S nem Iáiét, hogy meghazudtolja most magát, 
Hisz hallotta az egész város, nemcsak én.
De ha első szavától el is térne tán,
Mégsem derülhet pontosan ki Laiosz 
Sorsa hogy jóslat-tölte volt: hisz Loxiasz1 
Úgy jósolt, hogy az én fiam öli meg ót 
És ez szegény ugyan nem fogja már soha 
Megdni őt, mert maga előbb elveszett.
Azért bizony se erre, se amarra nem 
Tekintenék én többé jóslatok miatt.
OIDIPUSZ
És igazad van. Mégis küldj ki valakit 
Elhozni azt a pásztort. Ne mulaszd el ezt. 
IOKASZTÉ
Küldök azonnal. Menjünk palotánkba most. 
Hisz mindent csak kedvedre s kedvedért teszek. 
(Oidipusz és Iokaszté a palotába megy) 
KAR
Óh vajha sorsom 
lehetne, drága 

Köntösül viselni szavaim 
S tetteim tisztaságát, mint a Törvény 
Szabja, mely 
égi terek

Mélyén fogant meg, és csupán Olümposz 
Volt atyja, nem emberi 
Természetből született 
Meghalni, feledés soha nem 
fekteti sírba Őt.
Nagy erő van 
benne, nem ismer 
vénülést.
A gőg a zsarnok 
ágya. A gőg, ha 
Felfúvódva dórén eltelik 
A sokkal, ami se helyes, se hasznos,
Fölhatol a 
legmagasabb
Csúcsra, hogy szurdék kényszerekbe hulljon,
Hol semmi kapaszkodó
Láb nem segít. De a szent
Alázat harcát városomért
védje az égi Kard!
Csak az istent

hívom ügyünkben 
harcosúl!

Azt aki gőgben él,
gőggel jártalja kezä és szavát,
Nem fél a Jog istenétől,
Az eget sem tiszteli,
Kerítse kezébe a Végzet,
Baljós kéjek ostora,
Ha igazság nélkül használja hasznát,
Tilos utakra tántorul 
S bántani bátorul a Bánihatatlant.
Ki hiheti,
hogy a bosszú nyilai 
Elkerüljék így a lelkét?
Hogyha ily gaz 
büszkén élhet s boldogan,
Mit ér ez a kórus?
Nem megyek én soha
tisztelni már a föld szent köldökét2,
Sem a bdcs phókiszi jósdát,
Sem a dús Olümpiát,
Ha mindez a kusza jóslat 
Rendben nem világosúl.
Mindenható! ha igazán megillet 
Ez a név — nézz felénk, Zeusz,
Ne hagyjon így hahütalan hatalmad:
Már sorvad a 
jósigékben jó hitünk,
Ami szent volt Laiosznak.
Nagy Apolló 
dicsősége elborul:
Már semmise lesz szent,
(Apalotából kijönlokasztészolgák kíséretében, 
akik áldozati szereket hoznak)
IOKASZTÉ
Nagyjai országomnak! azt gondoltam, e 
Koszorúkkal és tömjénfüstölőkkel az 
Istenek áldó oltárához járulok.
Dagadva veti-hányja Oidipusz szivét 
Ezer aggálya; s a jövőt nem méri bdcs 
Ember nyugodt eszével a múltak szerint:
Sőt minden szó megejti, ha rémet beszél.
S mivel az én tanácsom rajta nem segít,
Phoibosz, ki itt közel vagy, óh Farkaskirály3,
Hozzád jövök új áldozattal esdeni,
Hogy hozz minden bajunkra szent föloldozást!
Mert reszketünk mindnyájan, látva, hogy [hajónk 
Kormányosát mily bús zavartság fogta el.
(Az utolsó szavak közben balról belép egy 
hírnök)
HÍRNÖK
Megtudhatnám-e, idegenek, tőletek,
Oidipusz király palotája merre van?
Vagy mondjátok meg inkább, hol van 6 maga?
KAR
Ez itt a háza, jövevény, s ő benne most; 
Gyermekeinek anyja e királyi nő.
HÍRNÖK
Legyen hát boldog, s éljen mindig boldogok 
Között, ha teljes-jogszerinti hitvese.
IOKASZTÉ
Te is légy boldog, idegen! Szives szavad 
Érdemli a viszonzást. Szólj hát, mit kívánsz,
Miért jössz? Vagy milyen hírt hoztál minekünk? 
HÍRNÖK
Jó hírt házadnak és férjednek, asszonyom. 
IOKASZTÉ
Mi az a jó hír? És kitől a megbízás?
HÍRNÖK
Korinthoszbd. S szavaimon te jóllehet 
örülni is fogsz: hogyne? — de busűlni is. 
IOKASZTÉ
Halljam hát: hogy tehetnek ily kettős hatást? 
HÍRNÖK
Királlyá fogják választani Oidipuszt 
A földszoros lakói is: ez ott a hír.
IOKASZTÉ
Hogyan? Már nincs kormányon öreg Polübosz? 
HÍRNÖK
Nem: mivel már a halál tartja sírba őt.
IOKASZTÉ
Mit szólsz? Oidipusz apja meghalt? Igaz ez? 
HÍRNÖK
Ha nem mondok igazat, haljak meg magam. 
IOKASZTÉ (egy szolgálóhoz)
Te lány, szaladj, ahogy csak tudsz, vidd hírül a 
Királynak ezt! Óh istenek jóslatai,

Hol vagytok? Ez az ember volt, kit Oidipusz 
került, hogy meg ne Ölje: és most lám, szegényt 
Megölte, nem ám Oidipusz, hanem a sors! 
(Oidipusz kijön a palotából)
OIDIPUSZ
Drága lokasztém, édes asszonyom, miért 
Hivattál ki a palotából engemet?
IOKASZTÉ
Hallgasd meg ezt az embert, s lásd magad,[mi lett 
az istenek szentséges jóslataiból?
OIDIPUSZ
Ki ez az ember, s mit tud nékem mondani? 
IOKASZTÉ
Korinthoszból jött, avval a hírrel, hogy agg 
Atyád, Polübosz, meghalt, és többé nem a. 
OIDIPUSZ
Mit mondasz, hírnök? Hadd hallommagadtól ezt. 
HÍRNÖK
Ha már erről kell legelőször szólanom:
Tudd meg, hogy 6 valóban elhalálozott. 
OIDIPUSZ
Beteg volt? Vagy valaki cselt vetett neki? 
HÍRNÖK
Elaggott testet kis betegség is ledönt.
OIDIPUSZ
Úgy látszik hát, betegség ölte meg szegényt? 
HÍRNÖK
És az, hogy hosszú éveket mért élete.
OIDIPUSZ
Aj, haj! mit ér hát, asszony, megkérdezni még 
A jós Püthó oltárát, és a madarak 
Légben rikoltó hangját? Hisz szerintük én 
Lennék apám gyilkosa; pedig 6 a föld 
Alatt pihen már, íme! én meg itt vagyok 
S kardhoz se nyúltam — hacsak az nem ölte meg, 
Hogy reám vágyott: s így lettem halála én. 
ó  sírban már, s magával vitte a bolond 
Semmirevaló jóslatoknak hitelét.
IOKASZTÉ
Nem mondtam én meg régen és előre ezt? 
OIDIPUSZ
Mondtad; de engem megzavart a félelem. 
IOKASZTÉ
Ne adj hát semmit ilyenekre ezután.
OIDIPUSZ
S anyám ágyától ne borzadjak? Lehet ez? 
IOKASZTÉ
Mit borzadozzon, féljen, aki puszta sors 
Rabja s előre semmit sem lát biztosan?
Legjobb vaktában élni csak, ahogy ki tud.
Te sem remegj, hogy anyád szeretője légy. 
Álmaiban már sok ember szeretkezett 
Saját anyjával. Aki üyet nem nagyon 
Vesz szívre: csak az túri könnyen életét. 
OIDIPUSZ
Mindezeket jól mondtad volna, ha anyám 
Sem üne már! De 6 még él,sa rettegés 
Nem hagyhat el, akármily szépen is beszélj. 
IOKASZTÉ
Apád halála mégis nagy könnyebbülés. 
OIDIPUSZ
Igaz: de még súlyos rém anyám élete.
HÍRNÖK
Mily anya az, hogy tőle így remegsz, király? 
OIDIPUSZ
Meropé, öreg! akivel Polübosz élt.
HÍRNÖK
S mi benne az, mi ilyen rettegésbe ejt? 
OIDIPUSZ
Egy rém-jóslat az istentől, óh jövevény! 
HÍRNÖK
Elmondhatod? Vagy másnak tudni nem szabad? 
OIDIPUSZ
Sőt inkább. Azt jósolta egyszer Loxiasz,
Hogy anyámmal kell majd szeretkeznem, és 
Apám vérét saját kezemmel ontanom.
Ezért is hagytam magam mögött messzire 
Korinthoszt: és szerencsém volt ez — óh pedig 
Nincs édesebb, mint a szülők tekintete.
HÍRNÖK
És ettől félve vagy hazátlan máig is?
OIDIPUSZ
Nem akarok apámnak lenni gyilkosa.
HÍRNÖK
Hát mért ne oldjalak föl én e rettegés 
Alól, hisz jó szándékkal jöttem, óh király? 
OIDIPUSZ
Méltómód hozzád hálás is lennék ezért.
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HÍRNÖK
H isz  a vva l is jö tte m  főképpen, hogy, ha majd  
H azajössz , csöppen tőled nékem valam i. 
OIDÍPUSZ
Sohse m egyek én szü leim m el együvé! 
HÍRNÖK
Látszik, hogy nem  tu dod , m it cselekszel fiam. 
OIDEPUSZ
H ogy érted e z t, öreg? A z  istenekre! s z á j .  
HÍRNÖK
H a csak ez gáto l abban, hogy m ég hazatérj — 
ODIPIUSZ
Félek ho g y  o tt  u to lér Phoibosz igaza.
HÍRNÖK
S  hogy átok szen n ye  ég  rád szü le id  m iatt?  
OIDIPUSZ
A ttó l, öreg örökké a ttó l rettegek.
HÍRNÖK
Tudod-e hát, h ogy m inden ok nélkül rem egsz?  
OIDIPUSZ

» ok nélkül? H isz csak szü lők  a szü leim !  
ÖK

D e  Polüboszhoz n incsen v é r  szer in t közöd. 
OIDIPUSZ
M it szó lsz?  N em  vagyok  édes fia hát neki? 
HÍRNÖK
C sak épen úgy, nem  jobban, m in t akár nekem. 
OIDIPUSZ
A p á m  nem  jobban apám , m in t aki nem az?  
HÍRNÖK
P olü bosz sem  vo lt apád, én se  vagyok  az. 
OIDIPUSZ
M ért h ív o tt hát fiának akkor engemet?  
HÍRNÖK
M e rt, tu d d  m eg, ajándékba kezem ből kapott. 
OIDIPUSZ
S ha m ástól kapott, m ért szere te tt annyira?  
HÍRNÖK
M iv e l m agának sohasem v o lt gyerm eke. 
OIDIPUSZ

*" S  te  ú g y  v e t t é l ,  v a g y  ta lá ltá l, hogy neki adj? 
HÍRNÖK
K ithairón erdős vö lgyei közt leltelek. 
OIDIPUSZ
S mi célból já rsz  te  ilyen  vad  vidéken?  
HÍRNÖK
M e rt én őriztem  o tt a h egy i nyájakat. 
OIDIPUSZ
P á szto r vo ltá l hát? aki bérbe kódorog? 
HÍRNÖK
D e  m egm entőd is , fiam , kínjaid között. 
OIDIPUSZ
S  m icsoda kínok közt találtál engem et?  
HÍRNÖK
Lábad csuklói m egm ondhatják néked azt. 
OIDIPUSZ
Ó h ja j m iért em líted rég i bajomat?
HÍRNÖK
Én oldtam  m eg á tfú zö tt bokád k ö te lä . 
OIDIPUSZ
Jaj szö rn yű  szégyen! Ilyen pó lyám  vo lt nekem? 
HÍRNÖK
És erről kaptad D a g a d t lá b u  nevedet! 
OIDIPUSZ
S anyám  v a g y  apám  te tte  e z t velem ? Beszélj! 
HÍRNÖK
A z t  jobban tu d ja  az akitől kaptalak. 
OIDIPUSZ
H á t nem  m agad találtál? M á s a do tt neked? 
HÍRNÖK
N em ... E gy m ásik pásztortó l ve tte lek  csak át. 
OIDIPUSZ
K i vo lt az?  N em  tudnád-e m egn evezn i őt? 
HÍRNÖK
A  la io s z  házanépéhez tartozo tt.
OIDIPUSZ
A k i e földnek v o lt  kirá lya  azelő tt?
HÍRNÖK
Igen, ugyanaz: annak v o lt  6 pásztora. 
OIDIPUSZ
És él m ég ez a z  ember, h ogy láthassam  őt? 
HÍRNÖK (a k a r  fe lé )
T i idevalók, jobban tudhatjátok ezt.
OIDIPUSZ (a k a rh o z)
T i, kik i t t  á lltok, ráism er-e közietek  
Valaki a pásztorra  kiről ez beszél,
H a llo tt-e  róla i t t  va g y  künn a földeken?  
Szóljatok! M in den n ek  ki kell derü ln i m ost.

KAR
Ú g y  hiszem , senki más az, m in t k it épp előbb 
K íván tá l ide a mezőkről: ezt csak a 
K irálynő tu dn á  igazán m egm ondani. 
OIDÍPUSZ
lokaszté  tu d sz-e  róla, hogy kit a z  im ént 
H iva ttu n k  s kiről szó lt a hírnök, egy személy ? 
IOKASZTÉ
M i az? K iről szó lt?  M it törődsz te vele? Jobb 
N e  is v ég y  szám ba ilyen  üres fecsegést. 
OIDIPUSZ
Szd sem  lehet, hogy ily  nyom okra ju tv a  már 
Föl ne derítsem  szárm azásom  titkait. 
IOKASZTÉ
Az istenekre, hogyha kedves életed
E zt ne kutassad! — Elég kín ez énnekem !
OIDIPUSZ
N e fá j!  Legyek bár dédanyám ig v é r  szer in t 
H árom szoros rabszolga: rá d  nem szégyen  az! 
IOKASZTÉ
M égis; fogadj szó t, kérlek, ne kutass tovább! 
OIDIPUSZ
H ogy fogadjak szó t?  N ekem  lá tn i s tu d n i kell. 
IOKASZTÉ
Én jó t  mondok... Én a legjobbat akarom... 
OIDIPUSZ

M ár ez a j ó  régóta g y ö tr i lelkemet. 
IOKASZTÉ
Boldogtalan, bár sohse tudnád m eg ki vagy! 
OIDIPUSZ
M enjen  valaki, hozza a pásztort elém! —
S csak védje  rangos családját a női gőg. 
IOKASZTÉ
Jaj szerencsétlen! ez a z  egyetlen neved:
Csak íg y  hívhatlak, soha m áshogy ezután. 
(B eroh an  a p a lo tá b a )
KAR
M iért rohant el a királynő, O id ip u sz ,
Ilyen vad  fájdalom m al? Félek, ebből a 
Különös ném aságból nagy baj tö r  ki még. 
OIDIPUSZ
Jöjjön, am inek jö n n i kell! M eg  akarom  
Ism em i szárm azásom at, ha koldus is! 
lokaszté  tán, m ert m inden asszon y nagyranéz, 
szég yelln i fogja alacsony családomat.
D e  én a Sors fiának vallom  m agam at,
K i m inden jó t  ad és p iru ln i nem fogok.
A z  én anyám  a Sors v o lt , és testvéreim  
A  hónapok, akikkel nőttem  s fogytam  én.
A z  vagyok , aki vagyok. Ú gyse lehetek 
M ás: m ért fü jek  há t fölfödözni, k i vagyok?  
KAR
M ár a jö vő t
látom  én és O lüm poszra  jósolom:
Ú jra se t  ellik a hold m ég, óh K ithairón  
V ölgye s  téged fogunk énekelni,
M ert a te gyerm eked  
O id ip u sz  király,

A n y ja  és dajkája voltál:
Tánccal ünnepiünk, ki országunk fejedelm e  

[irán t jó  v o ltä ,
nyájas voltá l;

Jó orvos, A polló  
ünnepünkre  
adj áldást!

N im faleány
s zü lt, óh m elyik  halhatatlan tün dér szü lt?  

Kedvese a csúcsokon bolyongó Pánnak,
Vagy A po lló  vo lt a z  ölelője?
Vad hegyi réteken 
6 is o tt tanyáz.

Tán a kyllénéi isten.
Vagy tán Bakkhosz3 vo lt apád a fényszem ü  

lerdei lányok közt
a legszebbiktől,
Akikkel örökké 
eg yü tt já tszik , 
eg yü tt jár.
OIDIPUSZ
A h ogy  én nézem , öregek — habár soha 
N em  láttam  ő t — a z a p á sz to r  jö n , ú g y  h iszem , 
A k it o ly  rég kerestünk; m ert agg  élete 
A  hírnök életével egykorú lehet,
S  azokban, akik vezetik , fölism erem  
Szolgáim at. D e jobban tudhatjátok e z t,
M in t én: nektek b izonnyal régről ism erős.
KAR
C sakugyan ism erős is , m ert ha valaki,
Ó  az: a Laiosz hűséges pásztora.
OIDIPUSZ
Te szó lj először, korinthoszi idegen:
Erről beszéltél?
HÍRNÖK
Erről, akit jön n i látsz.
(Jobbró l b e lé p  L a io s z  ö reg  s z o lg á ja ;  
O id ip u s z  em b ere i k ísé r ik )
OIDIPUSZ (a  s z o lg á h o z )
H é, öreg, je r  hát, n ézz szem em be és felelj 
Kérdéseim re. Laioszt szolgáltad-é?
PÁSZTOR
N ála szü le ttem ; vásá lt szo lga nem vagyok. 
OIDIPUSZ
S mi v o lt a m unkád, m ilyen  v o lt  a z  életed?  
PÁSZTOR
N yája  m ellett bolygtam  le éveim  javá t. 
OIDIPUSZ
S m elyik  vidéken vo lt karám od többnyire?  
PÁSZTOR
Kithairón bércén tan yáztam , v a g y  akkörül. 
OIDIPUSZ
H át e zt a z em bert lá ttad-e valaha ott?  
PÁSZTOR
M it csinált o tt ez? V agy hát kiről is beszélsz?  
OIDIPUSZ
Itt — aki i tt  áll. Volt-e dolgod m ár vele?  
PÁSZTOR
N em : ahogy hamarjába v isszagon dolok  
HÍRNÖK
N em  is lehet csodálni e z t, király. D e én 
Tisztán eszébe ju tta to m . M ert arra m ég  
Tudom, em lékszik, hogy K ithairón oldalán 
H ogy v o lt , m ikor két nyájjal 6, és eggyel én, 
Szom szédban kóborogtunk három éven át 
Tavasztól ő szig  hat-hat hosszú  hónapot?
S a tél jö ttéve l én saját tanyám  felé, 
ó  Laiosz aklába hajtá  nyájait.
Ú g y  vo lt-e  m in den , ahogy m ondom ,

[v a g y  nem  úgy?
PÁSZTOR
Igazat m ondasz, noha b izon y  rég esett. 
HÍRNÖK
Most em lékezz rá, nékem o tt eg y  kisfiút 
A d tá l, hogy felneveljem , m in t a m agam ét. 
PÁSZTOR
M it akarsz evvel? M ié rt kérded tőlem ezt?  
HÍRNÖK
Itt áll, barátom , ez v o lt  a z a kisfiú.
PÁSZTOR
Vesztedre indu lsz?  N em  hallga tsz el izében? 
OIDIPUSZ
Lassan, öreg, m it bántod őt? H iszen  a te 
Beszéded inkább érdem elne korholást. 
PÁSZTOR
D e, kegyelm es királyom , m it véte ttem  én?  
OIDIPUSZ
M ért nem szó lsz  a kisfiúról, ha kérdenek? 
PÁSZTOR
N em  tu d  ez sem m it, csak beszél! M it ér vele?  
OIDIPUSZ
Ha jószán tadból nem fe le lsz, m ajd sírva  szó lsz!  
PÁSZTOR
A z  istenekre! vén  ember v a g y o k  ne bánts! 
OIDIPUSZ
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H am ar valaki kösse hátra a  kezét!
PÁSZTOR
Ó h  ja j, m iért?  M it  k íván sz tólem  hallani? 
OIDIPUSZ
Te adtad ennek a f iú t, kiról beszél?
PÁSZTOR
Én adtam . Bár m egfialtam  voln a aznapon. 
OIDIPUSZ
M a  fo g sz  m eghalni, ha nem va lla sz igazat! 
PÁSZTOR
Jaj, ha vallók, m ég biztosabban meghalok. 
OIDIPUSZ
E z a z  ember, ú g y  lá tszik , k ibúvót keres. 
PÁSZTOR
N em  én, h isz  m ondom : tólem  kapta a fiú t. 
OIDIPUSZ
S te  hol ve tted ?  M á sé  v o lt ,  va g y  a magadé?  
PÁSZTOR
N em  a z  enyém  — én is kaptam  valakitől. 
OIDIPUSZ
A  városból? K i v o lt az?  S m ily  ház gyerm eke?  
PÁSZTOR
A  n a g y  égre! ne kérdezz többet, óh király! 
OIDIPUSZ
M egh alsz , ha m ég m ásodszor kell e zt kérdenem. 
PÁSZTOR
A  Laiosz házából v o lt a kisfiú.
OIDIPUSZ
Szolgaporon ty?  V agy rokonságából való?  
PÁSZTOR
Jaj, ja j! m ost kell a szörn yű sége t mondani! 
OIDIPUSZ
S nekem hallani! M in degy: m eg kell hallanom. 
PÁSZTOR
A z t  m ondták, hogy saját fia: de  hogy van  ez,
C sak a k irálynő m ondhatná m eg odabenn.
OIDIPUSZ
Tán a f iú t 6 adta  néked?
PÁSZTOR 
' ó ,  király!
OIDIPUSZ 
S m it k íván t tóled?
PÁSZTOR
H ogy vesz ítsem  el szegén y t.
OIDIPUSZ 
A  sajá t anyja! Szörnyű!
PÁSZTOR 
B aljóslat m ia tt.
OIDIPUSZ 
M i vo lt az?
PÁSZTOR
H o g y  m eg fo g ja  ölni szü leit.
OIDIPUSZ
És m iér t ad tad  ennek a z  öregnek át?
PÁSZTOR
M eg szá n ta m , és a z t  h ittem , 6 m ajd e lv iszi  
Idegen fű d re , ahol 6 lakik... D e csak 
N agyobb  bajra m en te tte  m eg. H a te  va g y  az, 
M in t e ttő l hallom: szörn yű ségre  szü lt a sors. 
OIDIPUSZ
Ó h ja j, ja j!  M in d en  tis z tá n  napvilágra jó .
Ó h  napvilág! m a utoljára látlak én.
O t t  szü le ttem , hol nem kellett; a zt ve ttem  el,
K i t  nem  lehet; s  m egöltem , akit nem szabad! 
( O id ip u s z  a p a lo tá b a  ro h a n . A  k o r in th o s z i  
h ír n ö k  b a lr a ,  L a io s z  s z o lg á ja  jo b b r a  e l)  
KAR
Jaj, emberek! emberek!
M ily e n  sem m ibe veszlek  én 
m ú ló  életetekkel!

K inek  lehet i t t  nagyobb  
B oldogsága a földön, m in t 
A m it adhat a lá tsza t, m ely  
L átszik , s  lá tszva  enyészik?
G y á sz  példád  van  e lő ttem , g y á sz  
Sorsod dém ona, O id ipu sz!
És boldognak az ég  ala tt 

Senkit se  dicsérek.

Fölhágtál a z  orom felé, 
í jja d  célba fe szü lt, a d ú s  
boldogságot elérted!

É g ad ta , lebírtad a 
H orgaskörm ü dalos leán yt;
Vészben szom orú  városunk  
Élén m in t torony álltái!
És azóta  te  v a g y  k irály  
O rszágu nkban , a legnagyobb  
tis z tesség  a tiéd , a nagy_______ _______

Thébában uralkodsz.

D e m ost tenálad  
nyom orultabb ki van?

K i ä  jobban a vad  
Végzettel egy  

Fedél a la tt?  óh változás!
Ó h jaj!
O id ip u sz d icsó  feje!
U gyanaz a rév  
n y ílt  m eg, ugyanegy  
a sszon y  d e  n y i t  
apának és fiúnak!
Jaj nyom orult, hogy tűrhetett 
eddig  is ós hazád röge?

A pai föld
hogy v ise lt a hátán?

N yom odban ért a 
m inden t lá tó  Idő,

T örvényt tart a sö tét 
szerelm eken

A  szü lö tt  és szü lő  között.
Ó h jaj!
Laiosz szegén y  fia!
Bár ne láttalak  
Volna sohase!
H angosan s íro k  
Senkiért se  sírtam  így,
M in t m a teérted, m ert te adtad  
v issza  belém a lelket hajdan  

S bús szem eink  
álm át is visszahoztad.
( A p a lo tá b ó l  k ijö n  a h írm o n d ó )  
HÍRMONDÓ
Ó h városunknak m in dig  tis z te lt nagyjai:
M it  kell m ost hallanotok, m it kell látnotok, 
M ily  fá jdalm at kell éreznetek, hogyha m ég  
E lőtted Labdakosz4 ősi háza szen t!
M ert sem  a z  Iszter sem  a P h ászisz5 árjai 
N em  m oshatják tisztára  ezt a h áza t, o ly  
Iszon yt rejt, s  tár elétek m ajd, nem  kényszerű , 
H anem  önkény tes fátum ot: de  nincs csapás 
Szörnyűbb, m in t am it em ber önm agára mér. 
KAR
A m it eddig  tu du n k már, sem m i borzalom  
N em  hiányzik  abból se: m it m ondhatsz te még? 
HÍRMONDÓ
A  felséges Iokaszté  megfialt! E nn yi az,
M it  első szóval mondhatok, hogy rögtön értsd. 
KAR
Ó h szerencsétlen a sszon y! és m i ö lte  meg? 
HÍRMONDÓ
M aga m agát. D e am i legkeservesebb,
N em  tudhatod: csak aki lá tta , tudja azt.
M égis, ahogy emlékem egyre fe s ti még, 
H allgasd m eg a szegénynek szenvedéseit.
M in t bánatától m egzavart, rohant a nagy  
Csarnokon á t, be egyenest a h itvesi 
Á g yh o z, tizu jja l tép ve  bom lott fürtéit.

M ih e ly t beért, m agára csapta a jta já t,
A  régi halottat k iá ltozva, la io s z t ,
R égi szerelm ét, és a baljós foganást,
A m ely  m egölte, ótm agát ped ig  saját 
Fiára hagyta , annak szü ln i szörn yű  fajt.
Á g y á t is, m elyben szü lte , kétszer átkozott, 
Férjétől férjét, s  gyerm ekétől gyerm ekét.
H ogy azu tán  m i m ódon halt m eg, nem tudom : 
M e rt O id ip u sz  üvö ltőé  tö rt be s  íg y  nem  is 
L áttuk többé királynénk vergődéseit.
C sak őt bám ultuk, hogy rohan föl és alá. 
R ohant és tő lünk kardot kért, m ajd asszonyát 
K érdezte, ki nem aszonya m it ,  m ert neki 
S gyerm ekeinek egyform án az anyja  m it .  
A d d ig  őrjöngött, m ígnem  h o zzá  v it te  egy  
Isten — m ert e m b e r  nem vezette  senki o tt. 
S zörn ye t hördülve, m in tegy  titkos je l nyom án  
M en t a szárn yas a jtón ak,kiem elte  a z t  
Sarkaiból és a szobába beesett.
S m egláttuk a királynőt. O t t  fü ggö tt szegény, 
N yaka körül egy kötél hurka. A h ogy  őt 
É szrevette , re tten tő t ja jdu lt a király,
Ú g y  oldta m eg a hurkot. És m ikor a holt 
Földön hevert, iszon yú  lá tván y várt reánk. 
M ert letépvén a z  aranyból v e r t kapcsokat, 
m elyek fölfogták a királynő köntösét,
Fölkapta s  szem e golyójába szú rta , így  
K iáltva: "Nem láttátok, m iben éltem  én,
N em  láttátok, m ily  rémségeket tettem  én,

N e  lássátok m ost, kiket o ly  jó  látnotok,
S kiket legjobb le tt m ln a  sohse lá tn o tok!" 
íg y  n yögve  és p illá it fö lem elve szú r t  
és újra szú r t. Vérrel fe s te tte  arcait,
K ifo ly t szem ének vére, és nem  csöppeket 
C su rgato tt rajta végig: zápor m i t  a vér  
A z  6 arcán, fekete zápor és vihar.
Ó h szörn yű ség! ketten  okoztak o tt halált,
Férfi és a sszon y, s  ketten szen ved tek  halált.
M á ig  igaz s zó  m i t  s  régi s zó  e ház
Felől, hogy' "áldott"; m ától fogva rajta m ár
H alál, ja j, átok, szégyen , és a szom orú
Szavak más szen n ye  — eg y  sincs am i nem  tapad.
KAR
S h ogy csöndesült m eg kínja? H ogy  van  

[m o st s zeg é n y ?
HÍRMONDÓ
Most a z t  kiáltja , nyissanak kaput, h ogy a 
Thébai népnek m egm utassák a z t  aki 
A pjá t m egölte, s  an y já t — el sem  m ondhatom ! 
Most önm agát szá m ű zi, többé nem  m arad  
H ázában — m in t kit m aga-szabta átka sú jt.
D e tám aszra  és vezetőre  van  neki 
Szüksége — m áskép hogy v iselje  el baját?
M in d já rt te  is m eglátod. N yíln a k  a kapu  
Z árai már: és o ly  jelenet jő  eléd,
M e ly  ellenségben is szánalm at keltene.
( A p a lo ta  k a p u ja  k i tá r u l,  k i lé p  r a j ta  O id ip u s z ,  
k i s z ú r t  s z e m e ib ő l  v é r  p a ta k z ik )
KAR
Ó h em beri szem  bus réme! K ínok  
Kínja! Soha más nagyobb kínokat 
N em  lá ttam  én. M ilyen  őrület 
S zállt m eg, nyom orult?  M e ly  isten  ugort 
R á legnehezebb ugrásaival 
Bús v ég zetverte  fejedre?
A jja j, te  szegény! M é g  lá tn i se  jó  
Téged! P ed ig  én m en n yit akarnék 
K érdeni tőled, tu d n i felőled!
D e borzalom  fo g  előled.
OIDIPUSZ
A jja j, ajjaj, boldogtalan én!
Hol járok a fű d ö n ?  M erre száll,
K ikhez ju t  el ajakamról a hang?
Ó h ja j, sorsom , m ire v itté l?
KAR
M ég  sohse lá to tt, sohse hallo tt bajba v it t .
OIDIPUSZ
Ó h vak hom ály
Ködje, szem em re borult örök éjszaka,
N évte len , rem énytelen, 
végtelen!

Jaj! Jaj!
S  m ég egyszer ja j! ja j! Sebeim fulánkja és 
Sorsom  emléke e g y ü tt rontanak reám.
KAR
N em  is csoda, ha an n yi bajaid közö tt 
K étszer nyögöd és kétszer érzed kínodat. 
OIDIPUSZ 
Baráti s z ív ,
Csak te  m aradsz m a is oldalamon: h íven
Á polod szegén y  vakot:
gondozod.
Ú gy, úgy!
Tudom, hogy i t t  va g y , tisz tá n  hallom  hangodat 
S m egism erem , habár sö tétben járok én.
KAR
Ó h szö rn yű  te tt!  H ogy  b írtad  íg y  k ioltani 
Szem ed fén yä ?  M e ly  isten  izg a to tt reá? 
OIDIPUSZ 
A polló , k i m ás,
A polló  adott 

Száz bajomnak ily  
végső teljesedést.

D e nem  m ás szú rta  k i szem em , csak én,
[csak én m agam.

M it ér a szem  nekem,
Ha lá tva  sem  lá thattam  voln a sem m i jó t?
KAR
B iz ahogy m ondod, ú g y  igaz.
OIDIPUSZ 
M i m ég am it 
láthatok,

H allhatok, szerethetek,
M i öröm érhet m ég, barátaim?
Ó h vezessetek  el m esszire, földetek  
Bús fertőze té t, m esszire , h íveim ,
Á tkos életem et. N incsen  nálam  akit
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Jobban gyűlöl az ég.
KAR
Boldogtalan! mert lelked époly szörnyű, mint 
A sorsod. Bár ne tudnék róla semmit én! 
OIDIPUSZ 
Átkozott aki 
megoldotta zord 
Bérei réten csöpp 
lábaim kötelét
És megmentette üetem: nincs benne köszönet!
Ha akkor meghalok,
Magamnak sem, nektek sem lennék ily teher. 
KAR
Én is azt jobbnak tartanám.
OIDIPUSZ 
Sem agg apám 
gyilkosa
Nem lehetnék akkor én,
Sem annak férje, ki világra szült.
Most istentelen és bún fia, az vagyok,
Mocskosán szüleim ágyán osztakozó.
Hogyha a rossznál van valami rosszabb még: 
Nékem adta a sors.
KAR
Non tudom, hogy helyesleném bús tettedet:
Jobb volna tán nem élned, mint hogy vakon élj. 
OIDIPUSZ
Ne mondd hogy nem legjobban tettem azt, amit 
Tettem, és ne adj nékem ily tanácsokat!
Mert nem tudom, ha látnék, hogy néznék apám 
Szemébe majd, ha alvilágba szülök én,
Se szegény anyáméba, mivel ellenük 
Oly bűnt tettem amilyenre nincs biró!
Vagy azokat kívánjam látni még, akik 
Úgy lettek, ahogy lettek, gyermekeimet?
Óh nem, az én szememnek már nem kellenek 
Sem 6k, sem ez a város, sem a bástya, sem 
Az istenek szobrai, melyektől magam,
Ki egymagám voltam Thébában legkidörib, 
Tiltottam el magamat, és mindenkinek 
Megfagytam, hogy lökjék ki házukból a gazt,
Kit a Laiosz vére bélyegez, s az ég.
És nektek is még hogy lehetne szégyenem 
Nyűt tudatával nézni szemetek közé?
Sehogyse. Sót ha hallás forrásának is 
Volna zsilipje, nem haboznék percre sem 
Oly teljesen elzárni gyászos testemet,
Hogy se ne lássak, se ne halljak. Édes a 
Lelket a szenvedéstől messze tartani.
Óh jaj, Kithairón, mért fogadt£ lombjaid 
Közé? Mért nem Öltél meg rögtön? hogy soha 
Ne tudta volna senki származásomat.
Óh Polübosz, Korinthosz és te őseim 
Vélt palotája, mért tápláltál engemet?
Szép bőr alatt csúfságok gennye voltam én!
S most látszik már, hogy gazok közül nőtt a gaz. 
Óh hármas ösvény, tölgyeserdő, sűrű völgy 
S te szurdék, ahol összejő a három út,
Kik fölittátok ujjaimról csorduló 
Váét apámnak: emlékeztek, közietek 
Mit tettem én? S még idejőve azután 
Mit tettem itt! óh szerelem, óh szerelem!
Mely szültél engem, s megszült magvadat megint 
Méhedbe fogva vetettél vüágra szörny 
Testvér-apát, apával-testvér gyermeket,
Fiával feleség-anyát; és ami csak 
Lehet emberi kötelékben borzalom!
De szólni sem szép arról, amit tenni rút:
Az istenekre, rejtsetek hát engem el 
Messzire innen, öljetek meg, dobjatok 
Tengerbe, hogy ne lássatok többé soha!
Tegyétek meg, ne átalljátok átkozott 
Testemhez nyúlni: nincs ok félni, mert amit 
Szenvedek én, el nem viselné úgyse más!
KAR
Kívánságodban cselekedni és okos 
Tanácsot adni épen jókor jő Kreón,
Helyedben városunk egyetlen őre már. 
OIDIPUSZ
Óh jaj, müyen szavakkal szólítsam meg őt?
Mit várhatok jogossan tőle? — mert imént 
Igazságtalan voltam hozzá és gonosz.
(Belép Kreón)
KREON
Nem jöttem gúnyolódni rajtad én, se múlt 
Sérelmeket szemedre hányni, Oidipusz.
De ha nem néztek emberekre, emberek, 
Tekintsétek legalább a nagy Héliosz1 2 3 4 5 6

Mindent dajkáló lángját, és ne hagyjatok 
Nyílt téren ilyen átkozottat, kit se föld,
Sem égi zápor, sem a napfény nem tűr el. 
Vezessétek rögtön a palotába őt:
Mert nem való, hogy más valaki, most rokon, 
Lássa és hallja rokonának kínjait.
OIDIPUSZ
Az égre, már ha reményemen feliül üy 
Jó vagy irántam, aki legrosszabb vagyok: 
Hallgass rám, kérlek: érted és nem magamért! 
KREÓN
Mily kívánságot unszolsz teljesítenem? 
OIDIPUSZ
Vess engem e városból messze mielőbb,
Vad földre, hogy ne halljam emberek szavát! 
KREÓN
Megtenném, hidd el; csakhogy legelőször az 
Istentől kell itt megkérdezni, mit tegyünk? 
OIDIPUSZ
De hisz 6 már világos szóval veszni szánt 
Engem, mint apagyilkost és szentségtelent. 
KREÓN
Mondott üyesmit. Mégis, ahogy most vagyunk, 
Jobb isteni tanácsát újra kérdeni.
OIDIPUSZ
S üy nyomorultért kérdenétek szent szavát?

KREÓN
Legalább a szent szóban te is báni fogsz. 
OIDIPUSZ
Benned is bízom, s bizalommal fordulok 
Hozzád: temesd el ülőn, aki odabenn 
Maradt: meg is kell tenned ezt testvéredért.
De ezt az ősi várost arra ne Ítéld,
Hogy átkommal lakója legyek eleven:
Hadd lakjam a hegyek közt, ahol áll hires 
Kithairánom, amdlyet apám és anyám 
Még delemben választottak síromúl,
És haljak úgy, ahogy ők gondolták d azt!
Bár jól tudom, betegség vagy más üy halál 
Nem ölhet meg: hisz nem kerültem volna el 
hajdan sem azt, ha nem rosszabbra szán a sors.
De menjen már, amerre indult, végzetem! 
Fiúgyermekeimmé szinte ne törődj 
Sokat, Kreón! hisz férfiak, s akárhává 
Vetődjenek, nem lesz hiányban életük.
De van két szegény leánykám, löknek soha 
Nem terítettek eddig asztalt ndkülem.
Soha külön, s ha volt királyi jó falat 
Ajkam számára, abból nékik is jutott:
Vedd őket gondjaidba, s engedd meg nekem 
Könnyek között utolszor átölelni még!
Ne késsél,
Nemes király: delve őket azt hiszem,
Époly enyémek, mint mikor még láttam is. 
(Antigoné és Iszméné, Oidipusz két kislánya 
kijön a palotából, és sírva apjuk felé indulnak)
Az égre!
Mit is beszélek? Hisz már kél kis édesem 
Sírását hallom! Óh hát megsajruüt Kreón,
Kiküldte hozzám drága gyermekeimet!
Kiküldte!
KAR
Igen, én gondoskodtam erről. Mindig úgy 
Szeretted őket: tudtam, örömöd lesz.
OIDIPUSZ

Légy boldog hát, és legyen fáradságodért 
az istenség jobb órizód, mint volt nekem! 
Kislányaim, hol vagytok? férték ide, hogy 
Elérjenek testvéri kezeim, e bús 
Kezek, melyek tették, hogy {gy kell látnotok 
szegény apátok egykor oly fényes szemét!
Óh jaj, nem-látva, és nem-tudva lettem én 
Apátok attól, aki szült rég engem is!
S ha nézni többé nincsen szemem, legalább 
Siratlak, elgondolva, milyen keserű 
Élet vár rátok künn az emberek között.
Mily ünnepség, micsoda összejövetel 
Lehet a nép közt immár, ahonnan ti nem 
Sírva jöttök majd vissza, mulatság helyett!
És ha eladó-sorba fogtok jutni még,
Ki lesz aki vállalja, szegény gyermekek,
Azt a sok szégyent s átkot, ami szüleim 
S szüléitek miatt titeket érni fog?
Mert mily átok hiányzik itt? Apátok az 
apját megölte, anyját meggyalázta, és 
Abból a fáidból fakasztod föl titeket,
Ahonnan egykor önnön élete fakadt.
Ez mind nektek lesz szégyen. S ki vesz nőül így? 
Senki, szegények, senki! Szinte bizonyos:
Szűzen fogtok fonnyadni majd és szárazon. 
(Kreónhoz)
S te óh Menoikeusz fia, ki egyedül 
Maradsz most atyjuk — mert mi kiktól életet 
Kaptak, meghaltunk mindaketten — eine hagyd 
Rokonaid szegényen, bolygoa, férjtelen,
Ne tedd egyémmel egyenlővé sorsukat!
Könyörülj rajtuk! Lásd, ily ifjan semmijük 
Nincs már, csak ami tóled juthat még nekik, 
ígérd meg, nyújts kezet rá, óh nemes rokon!

KREÓN
Már elég a könnyek árja: menj a házba vissza most! 
OIDIPUSZ
Menni kell, bár válni kínos.
KREÓN
Mindennek van ideje.
OIDIPUSZ
És tudod, mivel megyek?
KREÓN
Mondd! Majd ha hallom, megtudom.
OIDIPUSZ
Avvalt hogy más földre küldesz.
KREON
Istené a száműzés.
OIDIPUSZ
Minden isten gyűlöl engem.
KREÓN
Akkor vágyad teljesül.
OIDIPUSZ
Gondolod?
KREÓN
Én sohse mondom azt, amit nem gondolok. 
OIDIPUSZ
Hát vezess már messze, messze!
KREÓN
jöjj, ereszd el lányaid!
OIDIPUSZ
Óh ne vedd el tólem ókel!
KREÓN
Mindent bírni ne akarj:
Ami eddig a tiéd volt, nem kísér már sírodig. 
(Oidipusz, Krémtől vezetve, a palotába megy, 
utána kislányai és a szolgák)
OIDIPUSZ
Nézzetek rám: Théba népe, itt a híres Oidipusz,
Ki a Nagy Talányt megoldta, leghatalmasabb király, 
Minden polgár irigy szemmel leste boldogságomat: 
S nézzétek, müy rettentő sors hullámába 

[hulltam én!
Senki hát halandó embert, ki e földön várja még

S ;napját, ne nevezzen boldognak, mig élete 
'tjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.

BABITS MIHÁLY fordítása

1 Apollón kétértelmű jelentésű neve.
2 A Delphoi jóshelyet.
3 Azonos Dionüszosszal.
4 Laiosz atyja.
5 Kisázsiai folyó.
6 A Nap; a görögök istenként tisztelték.
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SEBESTYÉN MIHÁLY
/  /

HOLDPOR, másként: ORGAZ GRÓF TEMETESE
Hát persze, már látta egyszer a palackok 

halotti menetét egy másik kamra mélyén. A 
visszaválthatatlan, szétpukkant mámorra 
holdpor száll egyre; alatta lerugdalt cipők és 
tékozló nyár, halványzöld víz, alig rezzenő, 
sütkérező testek fordulnak méltóságteljesen 
langyos bársonylemezen. Valószínűtlenül 
távoli. Tavasz akkoriban nem is volt. Vagy 
már erre sem emlékszik?

Egy cserepes ajakpáron szavak látszanak 
kifordulni, értelmük csak előtte marad zár
va, akár a feltörhetetlen afrikai diók.

Ne haragudj, mondja, nem értelek. Nem 
tudom, hívsz vagy elátkozol.

Nem tudja: mikor is vált magányossá. A 
távozók, fiatal rövidnadrágos férfiak és ke
mény hajszálú, keskeny csípőjű nők short- 
ban, kockás harangszoknyában — 
érezhetően összetartoznak valamennyien — 
hátizsákjukba tömték a füvet, édesvizet, le
kaszabolt pipacsokat, leszedték a mézcsep- 
pekkel teleszórt tükröt, illatokat gyűj
tögettek, bazsalikom, zsálya, homoktüske 
sárga fürtös gyümölccsel, kiemelték a kerti 
szerszámokat és elcsomagolták, lefejtették a 
bokájuk köré csavarodott hínáros ígéreteket, 
némelyik még babakocsit és roggyantott vo
nalú síbotot is beletömködött táskájába. In
tegettek, de nem az országút felé indultak. 
Ellenkezőleg, a palackok és a falak irányába.

Előbb gondosan kifestették a kamrát, a 
lakásban a bútorokat elhúzták, teleszórták 
vele a kerti utakat. A képeket az ablaküvegek 
mögé állították. Spaletták csendélettel, akt
tal, arcképpel. Ragadós baracklekvár volt az 
az utolsó esztendőkig tartó délután.

Várj reánk türelemmel, búcsúzkodtak, és 
a mészrétegek mögé buktak. Hallhatta volna 
a csobbanást, ha nem szól a rádióban az Esti 
Krónika. Még csak fel sem táskásodtak a 
falak. Sehol egy úszó ásónyél, egy homlok
ráncnál sekélyebb vízgyűrű. Unalmas sík
ság. Hómező. Kitűnő ecseteik voltak 
azoknak az ismeretlen mázolóknak. Az el
tűnteteknek.

Vastag szibériai köd előtt lépdelnek az

elegáns El Greco-nyakú üvegek. Lassú pom
pával lépdelnek a kamra kövén. Nemrég for
dulhattak be a kriptasorba. A polcokból 
koporsót ácsoltak Toledóban. Spanyol gran- 
dok temetik Orgaz grófot, ki már csak élette
len testét hozatta vissza Szibériából. Szegény 
szédelgő. Nem Nyugatnak hajózott. Gyalog, 
öszvéren vágott neki a barbár Keletnek. Ál
modozó volt és együgyű a szegény megbol
dogult. Hogyan hihetett a boldogulásban 
Kasztüián kívül? Felfoghatatlan.

Az üvegek nem sugdolóznak a rekviem 
alatt. Mégis mindenki ugyanarra gondol: va
jon ők is megkísértették volna szerencséjü
ket? Vállalták volna, hogy a fagyott 
sötétzöld palástjukon a zúzmarától és jégtől 
nem látszanak még a rendjelek sem? Érthe
tetlen, hogyan ülhetett föl valami converzók 
vagy marannusok cselszövésének.

Egy elhullatott krumpli ráncos arca. Csu
pa szemrehányás. Miért engedtétek elmen
ni, meghalni? Az unokám volt.

Fölöttébb gyanús, hogyan lehet egy ilyen 
jöttment gyarmati fickónak, akit valami 
francia doktor szabadított Európa-asszony- 
ra, kócsagnyakú, gyönyörű spanyolpalack 
leszármazottja. Hiába, minden romló, hír
név, büszkeség veszít ritkaságából.

Fűrészfogú telefoncsengés. Van, akinek 
semmi sem szent, még Orgaz grófjának te
metési szertartása sem. Az inkvizíció mond
hatni csapnivalóan működik: nem némította 
el a telefonokat. Vagy ezt is lehallgatnák? És 
hol vannak azok a nyavalyás párnák, ame
lyeket régebben csak rádobtak?

Hallottad, hogy Vili bácsi meghalt? Te 
tudtad, hogy már térdig sem ér a víz kinn a 
Hétfáknál? Sőt Hétfák sincsenek már? Miért 
nem mondtátok nekem, hogy bezárták, át
alakították, felszámolták, elvitték, egy dús
gazdag katalán megvette?

Könyörgöm, mit?
Nem lehetne elhallgattatni ezt a kifestett 

női hangot?
A palackok már a sírgödör szélén tömö

rülnek. Egyenként rögöt hajítanak az ara

nyosra hamisított koporsóra. Szánalmas ör
dög. Egyetlen rög aranyat sem kapott. Pedig 
hegyeket ígértek neki a hitegetők. Az eretnek 
banda.

Itt Kabát beszél. Szia. A rendelőmből be
szélek, az ÉN RENDELŐMBŐL, érted? Leg
alább húszán várakoznak kinn. Na, sietek. 
Csak ezt akartam mondani. Kabát vagyok, 
Kölnből.

Mint a Szabad Európa Rádió. Európa 
szabad. Fel is kérhetné egy táncra, csakhát ez 
a temetés itt...

Halló. Mondják, hogy Kiss Zoliék elvál
tak. Becsületszavamra. Mari kijött Kanadá
ba. Nem tudjátok, hol lakik?

Ez egy másik telefonmerénylet a kegyelet 
ellen. A cross bar feltartóztathatatlan győzel
me.

Miért nem külditek a fényképeket? Vég
re ő is kérdez valamit.

Előhívhatatlanok. Pedig a Nikonnal ké
szítettem, azzal a méregdrága marhasággal, 
amit a tavaly vettünk Babával Kyotóban.

Nem keresett senki?
Nem. Ebben a kamrában soha nem szólt 

a telefon. Legalábbis eddig nyugalom volt. 
Ezért választották a temetés helyszínéül. 
Zártabb, mint az Escorial.

A toledói érsek és kísérete elhagyja a sír
kertet. Kinn nájlonszatyros asszonyok vár
ják, alamizsnáért esdekelnek, vagy sorban 
állnak olcsó húsért a lómészárszék előtt. Az 
érsek sietve megáldja a sort, és beszállna a 
Chryslerbe. Aranyozott és golyóálló. Egy ál
lástalan merénylő Carlos felől érdeklődik. 
Vallott már? Az érsek testőrei elhessegetik a 
csóró hidalgót.

Végre egymás között maradtak. Még 
nem tudni, ki kezdi el a feketemisét, de a 
grandok mind készek arra, hogy nyomban 
kövessék a varázspapot. Lebocsátják a kor
mos csuklyákat a szemükre. Kezükre égővö
rös kesztyűt vonnak föl. Szattyánbőr. 
Lecsapják egy kakas fejét, vérével meghintik 
a kamra kövét és a falakat. Egy másikat élve 
a gödörbe vetnek, de előbb fáklyával fel
gyújtják a tolláit.

Á füstbe különös szavak, mint kövér da
razsak a tüzes katalán borok kráterénél, ka
varognak, egymást lökdösik tova.

Egy ferde nyakú férfi, aki El Grecónál is 
a kép közepén révedezik, gyors mozdulattal 
hátraveti a fejét. A fekete keretből bika-álorca 
szakad ki. Egy szembeni mögül vörös posztó 
villan válaszul.

Behozza a gyertyákat Egy halom vékony 
sárga bizánci gyertya porosodik évek óta a 
szoba közepén. Elfelejtették zsákba tömköd- 
ni a telefonálók. Azokat a gyertyákat ti gyújt
játok meg értünk — üzente Kabát —, vagy 
inkább magatokért. Ha már nem jöhettetek 
velünk...

Mindig akad sürgősebb munka. Egy há
ború, egy átmenet. Tócsa az emlékek közelé
ben, rajta sárgult remények hajókáznak. Ki 
kellene halászni. Nem vállalta sosem, gyáva 
volt a mészbe búváshoz.

Vagy ez a feketemise. Mikor lesz alkalma 
ismét ilyet látni mifelénk, ebben a kamrá
ban?

A ziháló, ki-kihagyó lélegzetben, az arit-
» » » >
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miás pislákolásban vannak pillanatok, ami
kor semmit sem látni. A képek széttöredez
nek, a mozdulat szemcséit fölkapja a 
gyertyák fölött pörgő forróság.

Egymásnak ugranak a maszkok. Míme
lik a fogásokat, a feszülést. Belezuhannak a 
vérbe, az elszenesedett vörös-bronz-kék ka
kastollak közé. Virágokat dobnak a viadorok 
után. Ismeretlen vörös-sárga ércrózsákat. A 
töviseken henteregnek, lábszáruk mezítelen. 
Csuhájuk derékig gyúródik fel.

O, Szent Jakab, Szűzanya! Hogy-hogy 
nem vette észre, nő és férfi viaskodik egy
mással. Kék-sárga kéjben. Arany manieriz
mus.

Apartonállók megragadják a gyertyákat, 
és mondani kezdik egyszerre a fordított mi
atyánkat. A sátán imáját.

Mas libra nos de mal... E... nos trayas a 
temptacion... assicuemos nos perdonamos a nu- 
estros debdores...

Világosan hallotta:... és vigyél minket a 
kísértésbe... miként mi sem bocsátunk meg 
az ellenünk vétkezőknek... kik nekünk kárt 
okoznak...

A fényképezőgép kellene. Visszalohol a 
szobába. Keze megáll a szekrény gombján. 
Hát persze, még ő erőszakolta reájuk a 
Szmenát. Vigyétek el, aztán millió képet 
küldjétek mindenről, magatokról, ásóról, ka
páról, nagyharangról.

Ahogy magának küldtek, uram, azon- 
képpen nekem is.

Az utóbbi hónapokban azon kapja ma
gát, hogy hangosan visszafelesel a rádiónak, 
ingerülten válaszol a falaknak. Beszél a sze
méttel. Igen, még a szeméttel is, amit öt hete 
senki sem vitt el. Megnyugtatták, intézkedni 
fogunk. Persze, ha Orgaz gróf hűlt teteméről 
lett volna szó, akkor már itt koslatnának a 
világlapok is. Az a krétai még vázlatokat is 
készítene. Aztán, mondania sem kell, az ígé
ret elszállt beváltatlanul, mint egy semmit 
sem érő kárpótlási jegy.

A széttaposott nyarakért, nem is azért, de 
az elsekélyesedő vízért, a gyűrött szürke le
pedőkért — benne aludtak utoljára —, a ra
gadós kávéscsészéért, az egykori Zománcért 
a kád oldalán, a tejfogakat hajtó reményért, 
a kis magán-szibériákért miféle kárpótlás 
jár? Vajon névértéken alul még beváltják a 
kihullott hajszálakat, az őszülő foltot a sza
kállábán, a holdport az üvegek vállán?

Későre érkezik vissza. A tiltott szertartás
nak vége. A férfiak és rimák szétszóródtak a 
kasztíliai éjszakában. A gyertyacsonkok a 
négy égtáj felé görbültek. Leégett erdő.

Még egy utolsó palack. Bukdácsolva 
ereszkedik alá a sekély vízen. A lábánál fut 
zátonyra. Falán dm és házszám. Alig mosó
dott el. Az övé. Robi Sacramentóból.

Napok óta töröm a fejemet, ki volt a fő
szereplője a Szomorú angyaloknak. Hol szil
vesztereztünk '69-ben? Es hogy hívták a régi 
tejest? Evek telnek el, nem hallok egy jó vic
cet sem. Itt Sacramentóban nincsenek viccek.

Azt hiszed, itt még vannak? A jobb Koh- 
nok elmentek. A balkonokat beüvegezték.

Holdpor. Pótcsillag. Húgyszagú ég. Mű
anyag eső. A kantra mikroklímájának szaba
tos leírása. A rekviem összerogyott, mint 
Szalay bácsi törött bokájú szódáslova a Vá
rosháza előtt.

Egyébiránt: kibelelt magnó. Megvakult 
videó. Ergo sum. Non omnis moriar.

És más jel(telen)mondatok.

HELIKON

KIBÉDI VARGA ÁRON VERSEI
246

Sophienak
a természet a törvény hazája 
minden madár helyét kijelölték

nem találom a hazám végét 
a törvényeimet, úgy tűnik, felülmúltad 
*
ide vasárnapokat ültetjük 
a madárcsicsergést a vidéki cukrászdát

a természet ruháját oldja 
szelíden mámorosodik 
*
itt ahol mi vagyunk még felrebbennek 
még remegnek

csak ott állnak meg az álmok 
ahol senki sem jár 
az egeket szelídítik

hallgatóznak
*
a fény megárthat 
ránkcsorog elhallgatunk

Goethét idézzük és szégyenkezünk 
folyosóink a párbeszédre alkalmatlanok 
*
ág és tinta nélkül 
csak levél
nem lóg és nem írják 
szól és hall

a havasok lábánál 
aranyosan 
*
minden sűrűsödik minden egybeolvad 
a nyomok oldódnak főnév se marad 
hallgatás sincsen

miről ismerjük fel magunkat? 
mások nem ismernek 
az életet átvettük a magányt kicseréltük 
a pontot a központra tettük

sűrű központozás 
*
a gaz nem igaz 
alaptalan és görbe 
távozik

az igazi eligazodik 
hátat fordít az árnyékoknak

igaza van minden térképen

ki öleli át a hegyeket? 
a magányt ki szabta rájuk?

a teremtés rendellenes?
vagy a doktorok tévednek, az istenesek?
*
színeket szentelsz szavakat nemesítsz 
Te indítod be a boldogságot 
Te oldod fel az estéket 
irtasz minden hiányt 
melegíted a város árnyékait 
a rögös utcákat
és berendezed szenvedélyesen a pillanatokat

megállnak felismerik az átváltozást 
levetik magukról a mozgás jegyeit 
az indítás változás 
csak te vagy ami voltál 
*
hol nem volt, ott lesz a holnap 
*
ki kell indulni a havasokból 
a havasokból és a sivatagból

a végeket kell írni
mert aki indított, minden annak jár

*
a patakban víz csorog 
fehér partokat nyal

páratlan madarakat hallunk 
félóránként reménytelenül 
minket keresnek

lassan leomlik 
az ima a határ 
*
keresetlen csend a fenyők sorsa 
és a festményeké a vidéki képtárban 
keresetlen mint a boldogság

törvényhozó álmok minden pálya 
elején és végén 
*
Téged szólít Neked integet 
higgy neki mert csodákat hord 
magát nem ismeri csak a csodákat 
szeret mert ez a törvény 
ez tölti meg a napokat 
csordultig és szemrebbenésig 
a világ határait vizsgálva 
és még azután is
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BAKKPÁL

BÁLINT GÁBOR EMLÉKEZETE
Szentkatolna lakossága Bálint Gábor szü

letése 150. évfordulóján emléktáblát állított. 
Az ünnepség alkalmával, 1994. április 16-án 
leleplezett dombormű Vetni András alkotása.

Bálint Gábor emléke az utóbbi években 
elhalványodott. Az eltelt évtizedek során 
azon intézmények emlékeztek meg róla, me
lyekkel életében szorosabb kapcsolatot tar
tott. Születésének 100. évfordulója 
alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztályán György Lajos egyetemi pro
fesszor mondott szép emlékbeszédet, halálá
nak 70. évfordulójára időzítve pedig dr. 
Bodor András egyetemi professzor méltatta 
tárgyilagosan A z orientalisztika és a hazai ke
letkutatás című értekezésében. Egykori támo
gatójáról a Székely Nemzeti Múzeum sem 
feledkezett meg, a tudós születése 130. évfor
dulóján a múzeum évkönyvében Zágoni Je
nő ad róla rövid, tartalmas ismertetést.

Mit is kell tudnunk Bálint Gáborról? Sok- 
gyermekes székely földműves-katona csa
ládból származott, Bálint András és Ilyés 
Ágnes gyermekeként született 1844. március 
13-án, a Délkeleti Kárpátok csücskében, Há
romszéken, Szentkatolnán. Bálint Gábor is
koláztatása aránylag későn kezdődött, 
születésének évében leégett a falu, és a tűze
set 1846-ban megismétlődött. A természeti 
csapások súlyát fokozta a közteherviselés is, 
amelyet a császári katonák és lovaik ellátá
sának anyagi gondja jelentett. Az 1848-as 
szabadságharc során Háromszék vármegye 
önvédelmi harcából Szentkatolna lakossága 
derekasan kivette részét. Bálint Gábor édes
apja is részt vett a csatákban. A szabad
ságharc bukása után még súlyosabb terhek 
nehezedtek a falu lakóira. Ilyen körülmé
nyek között indult a kis Bálint Gábor az 
egykori szülőháztól először a mai kántori lak 
helyén lévő közel 500 éves múltra tekintő 
szentkatolnai katolikus felekezeti iskolába. 
A szentkatolnai iskolát csak két télen látogat
ta, de önéletírásában mégis élethű képet ad 
róla. Életrajzában ő maga említi, hogy már 
12 éves, amikor beíratják a kézdivásárhelyi 
elemi iskolába. Tovább tanul Csíksomlyón, 
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Nagyváradon és ott is érettségizik. Akkor 
már a klasszikus nyelveken kívül tíz európai 
és keleti nyelvet beszélt.

Bálint Gábor érettségi után Körösi Csorna 
Sándor példáján lelkesülve, kevés pénzzel 
Bécsbe indul keleti nyelveket tanulni. Pénz
hiány miatt onnan Pestre jön jogi tanul
mányokat folytatni. Leteszi a bírói vizsgát. 
Közben minden szabad idejét a keleti nyel
vek elsajátítására fordítja.

Ismeretségbe kerül Fogarasi János szó
tárkészítővel, majd Vámbéry Annin utazó és 
nyelvésszel, aki valósággal csodálja Bálint 
Gábor nyelvtudását. Pártfogóinak ajánlásá
ra a Magyar Tudományos Akadémia nyelvé-. 
szeti kutatás céljából belső-ázsia-i expe
dícióra Bálint Gábort küldi el. Az 1871-74-es 
évek során nehézségek és akadályok köze
pette jut el végcéljához Ulán-Batorba. Köz
ben az útjába eső népek nyelvét elsajátítja. 
Ezzel az alkalommal sikerült megvalósíta
nia, fél évszázad múltán nagy elődjének, Kö
rösi Csorna Sándornak mongol vonatkozású 
tervét. Hazatérése után, 1875-ben a Buda

pesti Egyetem Bölcsészeti Karán kap magán
tanári állást. Időközben házasságra lép Spil- 
mann Rozáliával. 1877-78-ban részt vesz 
gróf Széchényi Béla keleti expedíciójában is, 
ahonnan fél év múlva betegen tér haza.

Ebben az időben zajlott a magyar nyelv
rokonságot meghatározó vita, amelynek so
rán a finnugor elmélet győzedelmeskedett. 
Bálint Gáborra hatással volt korának felfogá
sa, amelyet megerősítettek mongol kutatási 
eredményei. Akülön véleményt, más nézete
ket nem tűrő konzervatív vitapartnerek min
dent elkövettek, hogy elszigeteljék Bálint 
Gábort a tudományos kommunikáció összes 
lehetőségeitől. Ennek az irányzatnak ellent- 
modást nem tűrő hangján érzékelteti Arany 
Jánosnak egyik, az Akadémia ülésén készített 
és Budenzhez címet viselő "papírszelete" is: 

"Igazi vasfejú székely a Bálint,
Nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál in t."

A személyeskedésekig elfajuló viták után 
a tudós, feleségével együtt elhagyja hazáját. 
Bejárja Törökország tartományait. Különbö
ző foglalkozásokat űzve az ottani nyelvjárá
sokat tanulmányozza; majd tisztviselő Spa
nyolországban, pénzügyi ellenőr Damasz- 
kuszban és Bagdadban a szultán tanács
adója. Az athéni egyetemen arab és újgörög 
nyelveket tanít. Megfordul Boszniában és 
Libanonban is. Jakab Elek széleskörű hírlapi 
kampányt indított a tudós hazatérésének ér
dekében. Ennek eredményeként másfél évti
zed múltán, 1892-ben visszatér hazájába és 
szülőfalujában, Szentkatolnán telepszik le. 
Itt rendezi sajtó alá a dél-indiai dravida- 
mongol-magyar etimológiai szótárt.

Végre 1893-ban a Kolozsvári Egyetemen 
rangjához illő tanszéket létesítettek, ahol az 
ural-altáji nyelveket adta elő. Két évtizedes 
egyetemi tanári tevékenysége során hozzá
járul a kolozsvári tudományegyetem tekin
télyének emeléséhez. Mint a kolozsvári 
tudományegyetem díszdoktora két nemzet
közi orientalista kongresszuson szerepel 
nagy sikerrel. Közben, és egyben utoljára, 
1895-ben részt vesz a gróf Zichy Jenő kauká
zusi expedíciójában. Onnan hazatérve első
sorban Sepsiszentgyörgyöt kereste fel, amiről 
a Székely Nemzet c. lap tudósítója 1895. au
gusztus 19-i számában ezt írja: "Érne találko
zás lélekemelő volt; ölről-ölre kaptuk a kedves 
tudóst, s szeretett barátot, akinek társasága 
maga egy univerzitási előadással ér fel."

A világot járó tudóst idehaza aggoda
lommal töltötte el szülőföldjének elmara
dottsága és az ebből eredő szegénység. Erről 
tanúskodik a Székely Nemzet 1901. évi 193. 
számában megjelent Mikor kezdődött a szé- 
kelység nyomorúsága? dmű írása is. Mind szó
ban, mind írásban bírálta az akkori elavult 
elméleti oktatást, mivel mellőzték a gyakor
lati ismereteket. Szorgalmazza az iparisko
lák létesítését. A nép felemelkedésének 
lehetőségét a villamosításban és az iparosí
tásban látta. Bálint Gábor segítő szándéká
nak szellemi kisugárzása a múlt század 
végén serkentőleg hatott Szentkatolna életé
re, amelyet az akkor történt változások iga
zolnak. Ekkor hozza létre Bardocz Mihály 
tanító a "Kisgazdakör"-t és az "Olvasó-kör'-t.

Számtalanszor juttatta kifejezésre szent
katolnai látogatói előtt is, hogy a népek csak 
akkor fogják igazán tisztelni egymást, ha

kölcsönösen ismerik egymás életét és kicse
rélhetik gondolataikat. Áz anyanyelv mellett 
egyedüli idegen nyelvnek az eszperantót 
ajánlotta, hogy mint nemzetközi nyelv a né
pek közti kapcsolatteremtésben kiküszöböl
né a sok idegen nyelv elsajátításával járó 
fáradságot. A Kolozsvári Tudományegyetem 
lelkes hallgatóinak kérésére eszperantó 
nyelvtant sokszorosított és eszperantó tanfo
lyamot indított. A haladó eszméket valló 
egyetemi ifjúság Bálint professzor mellé állt. 
Ezt tanúsítja a Kolozsvári Egyetemi Lapok 
1897. október 2-i számában megjelent közle
mény: "... az egyetemi ifjúság körében igen 
sokan elhatározták, hogy az eszperantó 
nyelvet elsajátítják..." Bár professzortársai 
mind mellé álltak, ismét megindult ellene a 
támadás. Hóbortosnak nevezik, és szemére 
vetik, hogy káros eszmékkel mételyezi az 
ifjúságot. Á naiv hírlapi támadásokat határo
zottsággal utasította vissza. "Hóbortos az, 
aki nem hisz az emberiség haladásában, s aki 
jobbnak látja az emberiség egyes nemzetei
nek kínai fallal való elkülönítését."

Idős korában három dologra volt büszke: 
szentkatolnai előnevére, amellyel a faluhoz 
való kötődésén kívül székely magyarságát 
fejezte ki; tiszteletbeli doktori címére, 
amellyel a kolozsvári tudományegyetem az 
iránta való elismerését juttatta kifejezésre, 
végül azokra a tudományos munkáira, ame
lyeket előtte senki sem végzett el.

A tudós szentkatolnai látogatásai egyre 
gyérültek, egy évvel nyugalomba vonulása 
után, Temesváron a Piffl házban, a régi Hu
nyadi út 14. szám alatt 1913. május 26-án, 69 
éves korában elhunyt. A nagy utazónak ha
lála után is vándorolnia kellett. Tévedésből 
koporsóját a vonat Kézdivásárhely helyett 
Marosvásárhelyre vitte. Holtteste csak ezzel 
a kerülővel jutott Kézdivásárhelyre, ahol a 
református temetőben helyezték örök nyu
galomra.

Bár a tudományt szolgáló élete sokban 
hasonlított Körösi Csorna Sándoréhoz, emlé
ke csaknem feledésbe merült. A lexikonok 
hiányosan, vagy egyáltalán meg sem emlé
keznek róla. Sem az 1963-ban kiadott Ma
gyar Irodalmi Lexikon, sem az 1981-ben a 
Kriterion gondozásában megjelent Romá
niai Magyar Irodalmi Lexikon nem tesz em
lítést róla. Azon iskolák évkönyveiben, ahol 
tanult, szintén elfeledkeztek megemlékezni 
Bálint Gáborról.

Fél évszázad múltán is időszerű György 
Lajos egyetemi professzor szavait idézni: 
"Igazságot kell szolgáltatni Bálint Gábor em
lékének és tudományának." Több mint egy 
évszázada, hogy a finnugor elmélet alapjai 
megszilárdultak, de a tudományos élet ille
tékesei még mindég nem tudtak időt áldozni 
arra, hogy kritikai szemlélettel, személyes
kedésektől mentesen, tényszerűen feltárják 
és hozzáférhetővé tegyék azt az ismerethal
mazt, amely György Lajos szerint is Bálint 
Gábort szellemtörténeti jelenséggé emelte. 
Nem szabad megfeledkezni arról a kivételes 
képességű nyelvtudósról, aki magyarként 
tudományos munkáival hozzájárult az eurá- 
zsiai nyelvészeti értékek gyarapításához. Ma 
is időszerű gróf Széchenyi István kijelentése, 
amely szerint a tudományos emberfő 
mennyisége a nemzet igazi hatalma.

Elhangzott 1994. április 16-án Szentkatolnán, 
az EMKE és a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke támogatásával 
szervezett ülésszakon. (Rövidített szöveg.)
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GYŐRFFY LÁSZLÓ

Személyre szabott szabadság
A bencés jelmondat (succisa virescit, 

visszavágva kizöldül) jut mostanában 
gyakorta eszembe. Mert a szabadság 
angyalának rendszert változtató  
számysuhintása öt esztendővel ezelőtt 
bennünket is megérintett. Kipukkasz
totta az évtizedek óta léggömbként le
vegőbe eregetett szólamokat. Például, 
hogy nincs szegény ember Magyaror
szágon. Szűk agyú ideologikus fogal
mazással szólva: a sztálini "két osztály, 
egy réteg" társadalmi modell volt érvé
nyes. Azaz: elhanyagolható, és majdan 
meg is szüntethető a munkás-paraszt- 
értelmiségi rétegek közötti életszínvo
nal és társadalmi különbözőség.

Ehhez képest, persze, már a hatva
nas évek végén, hetvenes évek elején 
némely társadalmi rétegmodell vizsgá
lat kimutatta, hogy erői szó sincs. Sőt, 
egyre botrányosabb szakadék választja 
el a különböző életszínvonalon élőket, 
városokban és falvakban egyaránt.

Köztudottan jobban éltek a hatalom 
apparátusába magukat beügyeskedő, 
felső százezres pártpolgárok, a hozzá
juk dörgölődző "talpraesettek", a több 
milliós értékű "autó-telek-jó-lakás" 
szentháromság — valamely kialakult, 
igazságos demokráciában egyébként 
teljesen elfogadható — bűvöletében él
ők, szemben az önnön háztartásukat, 
családi életüket fusizással, túlmunká
val jobbítani akaró, az önmaguk fizikai 
állapotát kizsigerelő, szellemi igényét 
elhanyagoló többségi munkás-paraszt- 
értelmiségi réteggel.

Az új elit fejbólogató Jánosai a (ha- 
mis)gulyás szocializmus civil társada
lmi haszonélvezői — például a butikos, 
külkereskedő, jogász és nőgyógyász —, 
akik különböző szintű kapcsolatrend
szerekkel új társadalmi csoporttá fo
nódtak össze, az egypárti rendszert 
támogató, tűrő életvezetésükkel és igé
nyeikkel, szinte sarkallták az államve
zetést az egyre nagyobb külföldi 
kölcsönök felvételére, a (hamis)gulyás

szocializmus szintentartására. Ezzel 
valójában tovább szegényítették a tár
sadalmi ranglétrán egyre mélyebbre 
csúszó rétegeket (is); a szakmunkások 
kisebb, a parasztok és szellemi foglal
kozásúak nagyobb részét.

Ezt az egyre szegényedő (közel két
millió, az ország lakóinak egyötödét 
kitevő, már elszegényedett) réteget 
"csapta meg" a rendszer változásának 
forgószele s pörgeti őket a mindennapi 
létküzdelemben. Közéjük tartoznak a 
humán értelmiség tagjai is, akik min
den államrendszerben az adott ország 
szellemi légkörét kell hogy valame
lyest befolyásolják. A sérült (szellemi) 
légkörben azonban útvesztve botor
kálnak, hiszen megszokott műveltségi 
szintűknek megfelelő életmódot nemi
gen élhetnek; kevesebb könyvet vásá
rolnak, ritkábban járnak színházba, 
hangversenyre, s el-elmaradoznak ná
luk a társasági összejövetelek is (nem 
úgy az új-régimódi csokornyakkendős, 
felékszerezett, műkörmös partyzás el
itéknél), hiszen meggondolandók a 
pluszkiadások A családi étrendet, ru
házkodást, kultúrát veszélyeztető "fö
lösleges" anyagi áldozatok.

A szegényedő (elszegényedett) ré
teg pedig gondolkodása határain belül 
vegetál. A dzsungel (állati) törvényeit 
próbálja betartani; kínkeservvel szer
zett föld; javait félti (no meg az állását 
gyárakban, irodákban, intézmények
ben, hivatalokban) és a régi vagyongya
rapodási trükköket új szlogenekkel 
átmenteni akaró hatalom-birtokosok 
vihart kavaró szélámyékába igyekszik 
húzódni. Hátha neki is jut néhány mor
zsa a társadalmi osztozkodás közepette 
a nagy gazdasági tortából, miközben 
egymást ki- és leszorítják a ranglétrán 
fölfelé kapaszkodva. S így, nem szándé
kosan, de védekezésből lassanként 
szellemileg lesüllyedhet, ha nem vi
gyáz személyre szabott szabadsága bir
tokában tanult egyéniségére. Vagy tán

ez volna egy hatalomban lévő, militáns, 
agresszív értelmiségi kisebbség célja?

A középkorú értelmiségiek ezen ál
lapotához képest már csak egy macska- 
ugrásnyira várható fiaik, lányaik 
vádaskodása "tehetetlensgükért", jobb 
esetben a gyermeki szégyenkezés apá
ik, anyáik "szegénysége" miatt. S ha a 
mai középkorúak — tapasztalásban és 
szakmai tudásban a társadalom "gerin
cét" alkotók — életvitele a mindennapi 
kenyérkereset és megélhetés kény
szerére szűkül, vajon a huszonévesek, a 
jövő "gerince" milyen életszemléletet, 
életstílust — horribile dictu: életmintát 
— kaphat, ha a szegénység fogalmát 
csak anyagi javak szerint ítéli meg? 
Hogy csak a jelenvaló érvényes és fon
tos, távlati szellemi célok, tervek "ha
szon" nélkül valók?

Egyet viszont tudok (s vigasztalásul 
mondom magamnak is), hogy apám az 
ötvenes évek végén, hatvanas évek ele
jén a hetedik iksz küszöbén, kénytelen 
volt homokőri állást vállalni egy bányá
ban, majd éjszakai portás volt egy gyár
ban. Mindkét foglalatoskodás elég időt 
hagyott számára, hogy olvasgasson, s ő 
"természetesen" kedvenc Goethé-jét ol
vasta, eredeti nyelven, gótbetűs könyv
ből. Merthogy ezt a "polgári" tudást 
megszerezte. Magától értetődően szid
ta a rendszert, lázadozott, de más szem
mel nézte a körülötte bomló világot.

A mai (humán) értelmiségnek — re
mélhetően majd egyszer polgár réteg
nek — is jó lenne észbetartani az ismert 
mondást: a szegénység nem szégyen, 
csak kellemetlen.
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BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS 
(Erdélyi városok)

GYULAFEHÉRVÁR
(Részletek)
Az erődítmény, avagy Ká- 

rolyváros minden oldalról sík
sággal övezett meredek dombon 
fekszik (amelynek talán a kerüle
te és nyílván elővárosai is egykor 
igen messzire kinyúltak). Ha ré
gebbi arculatát vizsgáljuk, vagyis 
azt, amelytől a Gyulafehérvár ne
vet szerezte, megtekintésre kínál
kozik az ellenségtől igen gyakran 
tönkretett, de mindannyiszor fel
újított ódon várfal; a püspökök és 
a vajdák régi székhelye, majd 
utóbb az erdélyi fejedelmek szék
városa; a templomok, a káptalani 
levéltár, a lyceum, a könyvtár és 
a világi épületek; a pénzverde, a 
gyakran itt rendezett ország- 
gyűlések stb. Újabb formájában, 
mely a Károlyváros nevet viseli, 
a nézelődőnek megmutatja igen 
erős várfalait a bástyákkal, ka
pukkal, töltésekkel, sáncokkal, 
belül pedig a püspökök, a kano
nokok házait, a papneveldét, az 
egyháziak lakásait, a pénzverde 
épületét és a gabonaraktárat. 
Mindezeknek a védelmére a vár
ban elegendő számú helyőrségi 
katonát helyeztek el.

1/ Gyulafehérvár régi kiterje
déséről beszámol Reicherstorffer, 
amikor azt írja, hogy a Marós, 
amely most nem csekély távol
ságra keletre esik, akkor a köze
pén vágott át; ebből az is látni 
való, hogy annyi évszázad alatt a 
folyó messzire elhúzódott. Orte- 
lius a város egész kerületét öt né
met mérföldben állapítja meg, s 
Fassching ezt nem tartja távol 
esőnek az igazságtól, amennyi
ben a sok-sok rom, az írótáblák és 
a síremlékek, amelyek a mai na
pig is fel-felbukkannak az egész 
környéken, a város hajdani kiter
jedésére utalnak. Részemről nem 
tagadom, hogy a rómaiak régi 
emlékei és az épületek, amelyek
nek a nyomai kétségtelenül fenn
maradtak, oly messzire kinyú- 
lottak, azt viszont nincs miből 
megítélnünk, hogy a várfalak ezt 
az "egész területet egykor körül is 
zárták volna.

2/ Gyulafehérvár ókori várfa
lainak a végső romlását a tatárok 
idézték elő IV. Béla uralkodása 
alatt, amint azt elmeséli a szem
tanú, az apuliai Rogerius mester, 
váradi kánonok. Erdélyben, tár
sával együtt titokban megszökve 
a barbár fogságból, majdnem 
nyolc nappal azután, hogy az er
dőből visszatértek (ahol életüket 
füvekkal és gyökerekkel tenget
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ve rejtőztek), ezeket írja:
"Visszamentünk Fehérvárra, 

ahol semmit sem lehetett találni a 
holtak csontjain és koponyáin, a 
templomok és paloták beomlott 
és roskadozó falain kívül, ame
lyeket tömérdek kereszténynek a 
kiontott vére szennyezett be" stb.

A városnak ebből a pusztulá
sából, [...] könnyen lehet hozzá
vetőlegesen arra is következtetni, 
hogy a többi város és vármegye 
helyzete is a legvigasztalanabb 
volt. Mert a barbárok visszavo
nulása után ki tudta feltámaszta
ni az új várat, mint főnixet ham
vaiból? Nem tudom megmonda
ni, noha ebben a kérdésben na- 
gyobbára egybehangzó az a 
vélemény, Hogy a száműzetésből 
visszatérő IV. Béla kezdeménye
zésére történt.

Hosszú idővel ezután, még
pedig 1537. augusztus havában, 
akkora vihar dühöngött, hogy le
sodorta a székesegyház melletti 
torony fedelét és nagyon sok 
mindent a várról, továbbá a ro
mok összetörték a fedél cserepeit, 
és sok embert agyonlapítottak.

Majd 1599-ben egy rettenetes 
orkán Erdély jó részét ijesztő fé
lelemmel töltötte el, ezen kívül 
károkat is okozott; de főként 
Gyulafehérvárt érintette, s a Ma
ros mellett fekvő helységeket.

De ha el is felejtjük ezeket a 
pusztulásokat, 1658-ban a barbá
rok II. Rákóczi György fejede
lemnek a lengyelek elleni 
hadjáratát Gyulafehérváron 
bosszulták meg (amelyet közön
ségesen Fehérvárnak neveztek, 
de végül méltán hívták Fekete
várnak). A fejedelmi székhely, 
amely igen jól fel volt szerelve 
mindennel, ami a háború és béke 
mesterségéhez szükségesnek lát
szott, majdnem teljesen megsem
misült. Tűz és vas pusztította el a 
templomokat, az Akadémia gim
náziumát, a Mátyás király-féle 
budai nyomdával gyarapított 
roppant gazdag könyvtárat, a 
pénzverdét, a köz- és magánépü
leteket.

Utoljára akkor újították meg, 
amikor a hatalom letéteményese I. 
Apafi Mihály lett; az építkezéshez 
hozzájárultak a vármegyék és a 
székely székek is. A gyulafehérvá
ri vár kapuit Szent Mihályról és 
Szent Györgyről nevezték el.

3/ Kezdve I. (Szent) Istvántól, 
Magyarország királyától, egé
szen 1656-ig, amikor a római ka
tolikus klérus jószágait (kivéve a

plébánosok egyházközségi föld
jeit, amelyek érintetlenek marad
tak) már Izabella királynő má
sodik erdélyi bejövetele alatt el
kobzottak gyanánt említik, a fe
hérvári mezőváros az erdélyi 
püspök székhelye volt. Apüspök 
ugyanezt a mezővárost és a hoz
zá tartozó nagyszámú jószágot a 
szabadbáróság címén teljes jog
gal úgy birtokolta, hogy azok 
nem tartoztak a vajdák és más 
hivatalosságok jogköre alá. Az el
kobzás után ez a székváros és a 
püspöki jószágok a fejedelemre 
szállottak át, és a királyi javakkal 
együtt (amelyek Erdélynek Ma
gyarországtól történt elszakadá
sa előtt a Korona-jószágok nevet 
viselték) kincstáriakként kezel
ték őket.

E jószágokból, amelyek már a 
fiscus tulajdonát képezik, 1588. 
december 8. előtt — amikor is 
Báthory Zsigmond mentesült a 
gyámság alól—az összes fejedel
meknek jogukban állott bárkire 
bármit átruházni, akár örökre is. 
1615-ben ellenben határozatba 
ment, hogy az említett 1588. év 
után történt örökjuttatások közül 
ne maradjon érvényben egy sem.
[••L

így adja elő a tényeket az er
délyi püspökség jelentése, s 
ugyanazon néhány birtokot és 
birtokrészt a felséges VI. Károly, 
Erdély örökletes fejedelme, 1715- 
ben új alapítás címén ráruháztat- 
ta az erdélyi katolikus püspökre, 
akit birtokba helyezett. Ráruház
ta a várnak azt a részét is, amelyet 
a püspöki rezidencia foglal el, és 
püspöki székvárosként Gyulafe
hérvárt (immáron Károlyfehér- 
várt) jelölte ki. [...]

4/ Bethlen Farkas és mások rá
mutatnak arra, hogy Gyulafehér
vár volt a székhelye az erdélyi 
vezetőknek is (akiket vajdáknak 
neveztek). Ezt tagadni nem lehet, 
de ugyanakkor az is bizonyos, 
hogy a legtöbb vajda a főispán 
tisztét Belső-Szolnok vármegyé
ben viselte, és ezért főként ott tar
totta szállását. Csicsó vára, Dés 
városa és más helységek kelle
mes lakást nyújthattak, s ezenfe
lül megszállhattak öröklött 
birtokukon is stb.

5/ Miután Szepesi (Zápolya) 
Jánosnak, Magyarország királyá
nak betelt a végzete, a török — 
ravaszsággal és ügyes cselvetés
sel — elfoglalta Budát, Magyar- 
ország királyi székhelyét. Iza
bellát, az özvegy királynőt eltá
volította és Lippára vitette, hogy 
lakhelyét Erdélybe helyezze át, 
mert ott csecsemő fiával, János 
Zsigmonddal nyugodt tartózko
dásban lehet része. Amikor ezt 
meghallották az erdélyiek, elha
tározták, hogy Izabellát, aki 1541- 
ben be akart vonulni Lippára, 
eltávolítják a tartomány határai
tól. Ámde György barát rábeszé
lésének engedve, befogadták

Izabellát, aki Gyulafehérvárt 
ütött tanyát. Azelőtt, ha Magyar- 
ország különféle válságokba 
sodródott, Erdély nemegyszer 
nyugton maradhatott; most 
azonban, hogy Izabella ide he
lyezte lakhelyét, minden felfor
dult, és ez a vidék a háború 
színtere lett, egészen annak az 
évszázadnak az elejéig, amely
ben élünk. [18. század]

Az 1543. évtől az erdélyiek 
adót is kezdtek fizetni a törökök
nek, összege 10 000 vert aranyat 
tett ki. Ám 1575-ben 5000, ugyan
csak vert arannyal növelkedett.

Az Izabella és fia után követ
kező fejedelmek a fejedelmi 
székhelyet szintén Gyulafehér
várt tartották egészen Apafiig, 
akiről a fejedelemség öröklés jo
gán a felséges ausztriai házra szál
lott át. A házakat, amelyeket 
korábban a vajdák birtokoltak, Já
nos Zsigmond bővíttette ki királyi 
palotává és ékesítette fel. Ezért 
Bethlen ugyanazon Zsigmond di
cséretei közt ezt is mondja:

"Látványos épületeket emelt 
Gyulafehérvárt, ugyanis a feje
delmi palotákat, amelyek sző
kéknek és keskenyeknek tűntek, 
a kellő módon tágasra és fényes
re változtatta át s falaikat komoly 
festményekkel, csinos szobrok
kal... díszítette, hogy a királyi e- 
lőkelőség nagyszerűsége már az 
épületek alapján szembeötlő le
hessen."

6/ A várban négy ragyogó 
szentegyház látható. 1/ Először 
is van egy nagy bazilika vagy 
székesegyház, amelyről Fas- 
schingnál ez áll:

"IGemelkedő a gyönyörű ba
zilika, amely hajdan a halandók 
hízelgését szolgálta, most az égj
ek tiszteletét. Antoninus Pius és 
anyja, Iulia tiszteletére alapítot
ták; a Nap-templom papja a ró
maiak vallási ügyeit Dáciának 
abban a helységében igazgatta, 
ahol ősei sorsuk örökös nyugvó
helyét emelték." L. Thomas Rei- 
nesius.

Számunkra a személyes meg
tekintés szolgál bizonyítékul. 
Nemrég ugyanis alaposan szem
ügyre vettem a négyszögletes 
kőből készített, azelőtt mélyen 
eltemetett boltíveket, amelyeket 
a fejedelem most a templom elő
csarnokából mintegy 12 láb tá
volságra vitetett az egyházfő (a 
püspök) háza felé. Még az egy
kori oszlopcsarnok nyomait is 
megmutatták nekünk. Egy régi 
márványfelirat tanúsítja, hogy e 
nagyszerű mű létesítője Ulpius 
Mudanus, a római katonaság pa
rancsnoka volt. A feliratot Rei
cherstorffer tanúsága szerint 
Krisztus 1550. évében éppen eb
ben a bazilikában találták meg, és 
ha Lazius Wagner és Tröster után 
indulunk, ezekkel a betűkkel je
gyezték le, amelyeket az olvasó
nak bemutatunk:
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I/OVI/ O/PTIMO/ M/AXI- 
MO/ ET IUNONI REGI/AE/ 
PRO SAL/VTE/ IMP/ERATO- 
RIS/ M. AVR/ELII/ ANTONINI 
PII AVG/VSTI/ ET IVLAIA 
AVG/VSTAE/ MATRIS AVG/ 
VSTI/ M. VLP/IVS/ MVCI- 
ANVS MIL/ES/ LEG/IONIS/ 
XIII. GEM/INAE/ HOROLOGI- 
AR/IVM/ TEMPLVM ASOLO DE 
SVO EX VOID FECIT. FALCONE 
ET CLARO CONS/VLIBVS/.

Nagyon közel ide, nem mesz- 
sze a templom másik tornyától, 
előkerült egy másik, az idő vi
szontagságaitól megtépázott kő, 
ezzel a felirattal:

SOLI INVICTO AEDEM RES- 
TIIVII C. CAE/RELLIVS/ SA- 
BINVS LEG/ATVS/ AVG/ 
VSTI/ LEG/IONIS/ XIII. 
GEM/INAE/.

Ezt a csodálatos alkotást, 
amelyet utóbb a keresztények Is
tennek ajánlottak és Szent Mi
hály arkangyalnak szenteltek, 
mint többen vélik, I. István, Ma
gyarország felséges királya újít- 
tatta fel először Krisztus 1003. 
évében, majd nagybátyja, Gyula 
legyőzése után nagy jövede
lemmel és sok aranyedényei 
ajándékozta meg, amikor pedig 
püspöki székhelyet alapított, 
székesegyházzá változtatta. A 
kereszt alakját mutatja, négy- 
szögletes kövekből művészien 
építették fel magasra, s a hozzá 
csatlakozó toronnyal együtt 
nemrég renoválták (de 1757-ben 
tűz égette fel és még nem épült 
újjá); valamennyi erdélyi temp
lom közül valószínűleg a legma
gasabb, s szélesre tárul dél felé, 
Déva váráig és Branyiszkóig te
kintve, s a kellemes síkság hosz- 
szában majdnem 7 német 
mérföldnyire néz le a Marosra. 
Nagyon könnyen elfogadjuk,

hogy a helyi rómaiak szentélye itt 
vagy igen közeli helyen állott; a 
mai templom mégis nem egyéb, 
mint ugyanaz felújítva vagy — 
hogy értelmesen fejezzem ki ma
gam — a helyi rómaiak szenté
lyének kiterjedéséhez képest 
helyreállított templom. Mert csu
pán a római kövek betűit jegyez
ve fel, nem következtethetünk 
bizonyossággal semmire, akár a 
szent hajlék körül láthatók e kö
vek, akár éppen a falakban, mert 
semmi sem fordul elő gyakrab
ban, mint az, hogy az erdélyiek új 
épületeikbe belefoglalják a róma
iak régi köveit; ebből senkinek 
sem szabad arra gondolnia, hogy 
ez még a rómaiak építkezése volt.

Annyi bizonyos, hogy a Szent 
István korára következő összes 
századokban itt püspöki temp

lom állott, de ez Hunyadi János 
idején, aki a hadizsákmányból 
templomokat szokott létesíteni, 
valamint a következő években is, 
egészen új alakot nyert. A jámbor 
munkában vízaknai Geréb Lász
ló erdélyi püspök serénykedett, 
akinek a címerét az ajtó fölött ez 
a distichon díszíti:

Mathiam claro tetigit qui 
sangvine Regem,

Ista Ladislai signa fuere
Geréb.

Ezt a templomot, amelyet az 
idők többrendbéli pusztítása, 
leginkább pedig az 1605. szep
tember 7-i tűzvész (mely romlás- 
ból azonban Báthory Gábor 
fejedelem az egész tartomány tá
mogatásával 1609-ben helyreállí
totta) és az 1658-as tette tönkre, 
Mártonfi György püspök buz- 
gólkodása folytán 1718 körül re
noválták és újradíszítették.

Ebben a székesegyházban na
gyon sok síremlék maradt fenn, 
és az itt eltemetett kiváló hősök

sírfeliratai [...] Ezeken a lapokon 
Várdai Ferenc püspök, Báthory 
Miklós, Deák Gábor (Báthory 
Zsigmond titkára), Géczi János 
(Erdély kormányzója, meghalt 
1588-ban), Gyerőffi Sándor, Bocs- 
kay István (fejedelem), Bethlen 
Gábor (szintén fejedelem), Káro
lyi Zsuzsanna (ugyanazon feje
delem hitvese), Bethlen István 
(kormányzó és Erdély választott 
fejedelme), Rákóczi György 
(szintén fejedelem), Bara Mihály 
(a fehérvári káptalan levéltárosa, 
az erdélyi fejedelemség könyv
tárosa és a törvénytábla ülnöke, 
aki meghalt 1647-ben, 53 éves ko
rában), Vitkai Erzsébet, Rákóczi 
Zsigmond és Ferenc, Crispinus 
János, Borsai Nagy Tamás, Kö- 
peczi Ferenc sírfeliratai olvasha
tók.

Egyiket-másikat közülük 
összegyűjtöttük erre a lapra. Hu
nyadi János erdélyi vajda mellett, 
aki ebben a nagyrészt általa emelt 
templomban nyugszik, fivére pi
hen, ezzel a felirattal megtisztel
ve:

Joannes v oca tus, Frater 
Gubematoris,

hic junctus caelids choris, sit 
junctus caelids choris.

A túlsó odalon választékosán 
kidolgozott, a holló képével dí
szített márvány zárja magába 
Hunyadi Lászlót, Mátyás király 
fivérét, akit Czillei gróf megöleté- 
se miatt Budán lefejeztek. A 
templom bejáratánál baloldalt 
hasonló sírban láthatók Izabella 
királynő hamvai, aki 1559. szep
tember 15-én halt meg, és a leg
nagyobb pompával temették el. 
Mellette van fiának, János Zsig- 
mondnak a sírja. Ugyanazon az 
oldalon, fekete márványba vésve 
olvasható a következő felirat, 
melyet a jeles költő saját halálára 
költött, ezzel az érthetetlen cím
mel:

Jo. Megerechen Ar. Co.
De se ad lectorem

Ouem non liuor edax aliena 
q(ue) gloria, torquet, 

perlegat haec placidis 
carmina caesa notis.

Trés fűim us clari cognato e 
sanguine vates, 

Pannonicam Drauus, quam 
rigat altus humum.

Vnus erat Janus, patrias qui 
primus ad oras 

Duxit laurigeras ex Helicone 
Deas.

Alter erat Petrus, géni tus
de stirpe Garazdae, 

Qui túlit Aoniae plectra 
secunda lyrae.

Vltimus hős ego sum cognata e 
gente secutus,

Tertia doctarum gloria 
Pieridum.

Strigonia Petrus requiescit 
in arcé, Joannem 

Ipa suum sedes Pontificalis 
habet.

Hic mea, si dederit Sors, ossa

recondita, si non,
Nil nostra: jaceant quolibet 

illa loco.
Spiritus aethereas postquam 

resolutus ad auras, 
Evolat, haud magni membra 

caduca fadt,
Sensus ab aeterno demissus 

patre deuertit,
At corpus, de qua fingitur, 

intrat humum.
.... uinae est requies certissima

mentis,
....a corrupü corporis ista

dom us.
Ne longum lector damnes in 

marmore carmen, 
Scripsimus ignotis ista 

legenda viris.
Vivus ipse si p. A. D. 1507...ae. 

vo. XXXVII. vix... an...
Ouid ais? Tace! Zoile tace.

Hogy ez a névtelen költő Vi
téz János sirmiumi püspök volt, 
nem hibásan következtette Bőd. 
Galeotto Salomon Hungaricusdból 
ugyanis ismeretes, hogy ez roko
na volt Janus Pannoniénak, a 
pécsi főpapnak, és az életkor is 
megegyezik. Lehet gondolni a 
Vitéz Borbálától született Janus 
Pannoniusra is, akit Fassching az 
idézett költemény változatának 
olvasója, nem valami elfogadha
tó módon, Vitéz Jánosnak vélt, 
akiről tudvalevő, hogy írásaiban 
sohasem árulta el atyja családját, 
és a Garázda-nemzetségből szár
mazott.

De immár lépjünk ki a székes- 
egyházból, amelynek a bejárata 
előtt áll a kanonokok testületétől 
épített tágas és díszes 21 másik 
templom, a püspöki, amely aze
lőtt a jézustársasági atyáké volt. 
A Báthoryak családjának bőke
zűségéből épült és néhai gr. Apor 
István költségén ebben az évszá
zadban restaurálták. 3 / Az ob- 
szerváns ferencrendi atyák 
(közönségesen a bolgárok) igen 
régi templomát Szent Györgyről 
nevezték el, és már kiválasztot
ták neki a Kapisztrán úr nevét 
annak emlékére, hogy Hunyadi 
János vajda alatt ebben a helység
ben lakott. Ez ott áll a téli tábor 
mellett, a régi toronnyal, amely
nek a teteje hajdan kősírok da
rabjaiban csúcsosodott; ezeket a 
régi Apulum város faldarabjai
ból emelték ki. 4 / A foglyok ki
váltásával törődő szenthárom- 
ságrendi atyák temploma, mely a 
remeték lakásához csatlakozik. E 
rendet Széchenyi György eszter
gomi érsek 1695-ben Magyaror
szágra is bevezette.

7/ A fehérvári levéltár vagy 
irattár, amelyet az iratokban úgy 
neveznek, hogy sekrestye vagy 
az erdélyi fehérvári egyházme
gye káptalanjának megőrzőhe
lye, latinul capitulum. Régi is, 
különlges értékű is; a legrégibb 
időktől egyházi személyek visel
ték gondját, de 1556-ban az or- 

» » >  fo ly ta tás a 22 . oldalon
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fo ly ta tás a 21. oldalról

szág rendjeinek megegyezése 
alapján világiakra bízták, a káp
talani tagokat pedig közhatáro
zattal a tartományból kiuta
sították. Végül is ezeknek az 
éveknek a diétái végzései nyo
mán csak hiteleshely maradt Er
délyben, mégpedig a levéltári 
anyag fehérvári és kolozsmonos- 
tori megőrzőhelye s az 1575. júli
us 25-én Kolozsvárt tartott 
országgyűlés határozatai között 
olvassuk, hogy "a fehérvári káp
talan és a kolozsmonostori kon- 
vent őreit pecséttel kell ellátni és 
mind a két helyre három levéltári 
őrt kell kinevezni”.

E káptalan hátralevő törté
netének a fonalát megszakítjuk, 
hogy tájékozatlanságunk miatt 
ne essünk tévedésbe.

8/ A helvét hithez tartozók 
lyceumát (amelyet közönségesen 
"Gymnasium Academicum"-nak 
neveznek) Bethlen Gábor fejede
lem alapította 1629-ben; a Bát- 
hory-templom mellett összeom
lott régi monostort (azelőtt a feje
delemségből kitiltott jezsuitáké 
volt) a romokból újjáépítette és 
lakóhelyül rendelte mind az isko
la saját növendékeinek, mint szá
mos másoknak, akik magán- 
személyek költségén jöttek. A lé
tesített collegium (gymnasium) 
saját helye később mégis más lett, 
mégpedig az a nagyszerű épület, 
amelyet magánosoktól vásárolt 
telkek eléggé tágas területén kez
dett építtetni, nehogy valamikor 
a vallással együtt a szent dolgok 
is átköltözzenek a fejedelmi ud
varba, s valaki joggal pert indít
hasson a collegium ellen a telek 
ügyében.

Tehát ebben az új és a régi, 
vagy amint nevezték, a nagyobb 
és a kisebb collegiumban találtak 
otthonraa tanárok sorai mellett a 
tanulókéi is, amíg élt Gábor és 
Rákóczi György, az I. és II. Mert 
az a remek épület, amiként azt 
Gábor fejedelem eltervezte, az ő 
életében nem jutott el az utolsó 
kő felrakásáig a 6000 forint ösz- 
szeggel, sőt 20 000-rel sem, amint 
ezt mutatja a hazai törvény, ame
lyet ama a célra kötött le, hogy a 
jövőre nézve bőségesen ellássa. 
Az így megalapított collegium 
legfőbb védnökségét, míg élt, 
atyailag maga vállalta, majd sor
sa beteljesedésekor ráhagyta test
vérére, mélt. Bethlen Istvánra, a 
közvetlen felügyeletet pedig val
lása egymás után következő püs
pökeire (szuperintendenseire), 
akik annak az időnek a szokása 
szerint otthonosak voltak a feje
delemnél is, a collegiumnál is. 
Benn a collegiumban a fegyelem
re, kinn a jószágokra és azok jö
vedelmeire felügyeltek és vi
gyáztak az erre a célra kiszemelt 
professzorok, 1. Collegii Bethleni- 
ani Albensis origo, progressus...

A  szóban forgó collegium e 
kitűnő helyen virágzott II. Rá
kóczi György vakmerő és szeren
csétlen (1657-es) lengyelországi 
hadjáratáig, mely idehozta a kó
bor barbároknak a collegjumon 
bosszút álló lángjait. Ezért Mi
nerva Athenaeumja 1664-ben in
nen Enyedre költözött át, és máig 
is ott virul. Végül 1672-ben, ami
kor a sárospataki iskola a fejede
lem alárendeltségébe jutott, 
vendégként elhelyezték Gyulafe
hérvárt a collegium üres, és sietős 
munkával úgy-ahogy megjavított 
falai között, ahonnan 1716-ban 
Marosvásárhelyre vándorolt.

9/ Bethlen Gábor fejedelem 
építtette fel az erdélyi fejedelem
ség kiváló közkönyvtárát, ame
lyet 1658-ban a barbárok tüze 
elemésztett; ez a székesegyházi 
templomhoz csatlakozott.

10/ 1618 előtt a várban sok 
csúnya és kényelmetlen épület 
volt, vagyis a polgárok lakóhá
zai. Azután az 1618,1627 és 1628. 
évi országgyűléseken elhatároz
ták, hogy aki a vár falain belül 
házat szerez, illő módon (úgy, 
ahogy a fejedelmi székhely meg
követeli) újítsa fel; sőt, a hivatali 
személyek tűzzenek ki pontos 
határidőt, és amikor ez eltelt, ha 
szalmával fedett házat s vessző
ből vagy tövisből font kerítést ta
lálnak, rombolják le és hordják el. 
Ugyanez a büntetés sújtsa máso
dik alkalommal is mindazokat, 
akiknek a házak tetszettek az e- 
lőző formában is, a harmadik ha
táridő leteltével pedig veszítsék 
el házukat is azok, akik nem 
akarnak engedelmeskedni. Amíg 
ez a vár a fejedelmek székhelye 
volt, itt saját háza volt a legtöbb 
vármegyének és székeknek [...].

"Fejérváratt az 1657. év előtt 
lévén némelly székeknek és más 
rendeknek is házok, azért ha 
comperiáltatik, hogy az 1657. év 
előtt békességesen bírták és az
után foglalták el, kiderülvén ez 
ügyben az igazság, de facto resti- 
tuáltassanak, ha kinek mi prae- 
tentiója hozzá, keresse suis 
modis. Ennek utánna pedig kül
ső nemes atyánkfiái vármegyék 
és székek házokra szálló ne szál

líttassák elkerülhetetlen szüksé
gen kívül, ti. ha valami jeles kö
vetek jőnek Nagyságodhoz, 
Nagyságod kegyelmes consen- 
susából végeztük."

11/ Gyulafehérvárt létezett 
egy pénzverde-épület, amint az 
ott vésett érmek mutatják; de 
amint Fridvaldszky mondja, 
több olyan (dolog) van, ami Ká- 
rolyvárost híresebbé teszi, mint 
volt Gyulafehérvár; hogy ne kér
dezze a nép: az aranynak az 
ezüsttől való elválasztása, vala
mint a nagyszerű higanygyár; s a 
munkálatokat, amelyeket Ká- 
rolyfehérvár végez az érmek kül
alakjának kidolgozásában, a 
szomszédos népek dicséretei is 
ünnepük.

12/ Olvassuk, hogy Erdély 
egyetlen városában vagy mező
városában sem rendeztek annyi
szor országgyűlést, mint 
Gyulafehérvárt [...]

13/ Miután megtekintettük 
Gyulafehérvárt, ugyanabban a 
helységben vegyük szemügyre 
Károlyvárost is: Gyulafehérvár 
ugyanis kopott várfalaival, 
szennyes épületeivel és azzal, 
hogy nem a matematikai vonalzó 
segítségével, hanem tökéletlenül 
tervezték, összes magyar lakosait 
(mert a vár mai lakosai az egyhá
ziakon kívül mind németek) az 
alsóvárosba vagy éppen a város 
elhagyására késztette. Miután a 
gymnasiumot is áthelyezték Ma
rosvásárhelyre, régi külsejét is 
teljesen levetkőzte, és átváltozott 
a legszebb és legragyogóbb erő
dítménnyé, s legfelségesebb ala
pítójáról, VI. Károly császárról a 
Károlyváros nevet kapta. 1714- 
ben ugyanis az imént említett 
Felség parancsára engedte magát 
körülvétetni új sáncokkal s a kö
vetkező években igen erős falak
kal. Az első követ ünnepélyesen 
1715. november 4-én helyezte el 
két híres vitéz, gr. Komis Zsig- 
mond úr, Erdély gubernátora és 
gr. Stephan Steinville, az erdélyi 
hadak főparancsnoka. Ennek 
emlékére aranyérmet bocsátot
tak ki, nagyobb és közepes for
mában; egyik oldala a hétszögű 
erődítményt ábrázolja, amelyet

kiterjesztett szárnyakkal lebegő 
sas véd, e felirattal: TVT1SSIMA 
OVIES. Alatta látható egy kétágú 
vízcsatorna, mely a Maros és az 
Ompoly folyók ágait jelenti. A 
másik oldalán, középen, két dis- 
tichon:

LVCe saCra Caroü similes 
accepit ortus

In soUda prímVo ponitur 
arcé lapis.

IVlia nata fűi, CarolVs vim 
robVr, et avxit

IVlia sin Ubeat nVnC Caro
lina vocer.

A hét vár vagy város képén 
belül Pallas áll, sisakosán és fel
vértezve, baljában lándzsát, 
jobboldalt, a lábánál pajzsot tart
va a kereszt jelével, az Erchegy- 
ség felé fordulva, lába alatt e 
felirattal:

Minera Mercurii Solis Lu- 
naeque Satumi

Mox Albae coepti cavsa 
laboris erat.

Körkörösen:
St/ephanus/ Car/olus/ Sta- 

inville s/acrae/ c/aesareae/ 
M/aiestatis/ Cons/üiarius/ Bel- 
ti/cus/ equit/atus/ Gen/eraUs/ 
Cataphr/actorum/ Col/onel- 
lus/ et Gen/eralis/ Comm/en- 
dans/ in Transilva/nia/.

A másik oldalon a károlyfe- 
hérvári erődítmény a kétágú víz
folyással és alatta:

Conditvr Álba, Capvt Reg- 
ni, qvae Ivüa qvuondam

A Stainvill Lapis est, qvi 
Dadca rvdera Devae

Restav/ra/re parat, de qvo 
Csick Serreda plavdet.

Fölötte félkörben:
Anno qVo GerenaLIs erat Co- 

MenDans In TransILVanla.
Dy módon a vár — a nagy 

Császárhoz méltón — a Károly
vár nevet kapta, latinul Carolina. 
A magyar elnevezésről Szegedi 
azt tanítja, hogy helyesebben 
Korlát várának kell hívni. De a 
közforgalomban maradjon meg 
a régi szó használata.

Az erődítmény, amelyet nem 
a legutolsó helyen állónak kell 
tartanunk az osztrák hatalom 
annyi sok öröklött szabad királyi 
városa között, nagy biztonságot 
nyújt Erdélynek, és elsősorban a 
Marosvidéknek; ugyanakkor gá
tat vet az ellenségnek, aki a Vas
kapun át akar behatolni és Erdély 
belsejébe nyomulni. "Láthatod itt 
a császári ház választékosán dí
szített hét bástyáját, amelyek 
ugyanazon középfalban vagy a 
közbeeső falak mellvédéiben 
végződnek, továbbá rézzel borí
tott kémlelőhelyekben és fenn 
metszett kőből domborított s 
aranytól csülogó sasokban. Az 
emütett bástyák hétrészűvé te
szik a várost; ezek a részek nevü
ket ugyanannyi istentől kapták, 
akiknek a tiszteletére állnak és 
oltalmára vannak bízva. [...]
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A tizenhárom aradi vértanú közül volt, aki jobban beszélt 
németül, mint magyarul. A hesseni származású Leiningen- 
\yesterburg honvédtábornok még a hadiparancsokat sem tud
ta magyarul megfogalmazni. 1848-ban a Márciusi Forradalom 
győzelmének ünneplésére harangot szenteltek. "A hit és a 
szabadság eredete teremtette ezt a harangot" — hirdette rajta 
a felirat — németül.

Nemcsak nyelvében él a nemzet!
A magyar nyelv, aminek 1791-ben Herder teljes eltűnését 

jósolta meg, olyan irodalmi művek szárnyán viszi el hírünket 
a világba, amelyek alig kevésbé ismertek, mint Puskás Öcsi 
góljai.

Indokolt-e, hogy egy nyelvet, ami életképességét ilyen 
körülmények között bizonyította be, annyira féltsünk az ide
gen szavaktól, ahogy azt buzgó nyelvművelőink teszik?

E kérdésről lázas vita folyik folyóirataink és napilapjaink 
hasábjain. Vita? Nem, inkább egyetértő tiltakozás az idegen 
szavak légkörszennyező hatása ellen. Az ellenvélemény csak 
néhány csendben elpuffanó érv formájában jelentkezik a teljes 
elutasítást követelők kórusában.

Nyelvművelőink buzgósága rokonszenves; ügyük igazi 
ügy. Módszereiktől néha mégis viszolygok. Könnyű nevetsé
gessé tenni olyan mondatokat, amiket szándékosan gyömö
szöltek tele idegen szavakkal: "Negáljuk annak posz- 
szibilitását, hogy akkumulálódhatik a rezisztencia..."

Az idegen szavak elleni, válogatás nélküli túlberzenkedést 
néha az ötvenes évek csökevényének: olcsó szellemi svájcisap
kának érezem.

Annál is inkább, mert mi a "magyar" és mi az "idegen" szó? 
Ha elvben utasítjuk el őket, akkor, persze, a persze szót sem 
szabadna használni, mert az a latin "per se" szolgai átvétele. A 
plánét meg pláne le kellene tiltani a magyar ajkakról: az is 
latinul van. Ki kellene valamit találni például a palánta he
lyett, mert a "plantar" (ültetni) igéből magyarosítottuk. Meg
rovásban részesülne a kujon is, mert francia szó: couillon = 
csibész.

Ennyire nem bízunk nyelvünk asszimiláló (pardon: átha- 
sonító) erejében?

Erőfeszítésekre buzdítjuk honfitársainkat, hogy nyelvi el
szigeteltségünkből kiemelkedjenek, mert tudjuk:

szellemileg elég érettek egy, vagy több idegen nyelv elsajátításá
ra.

Miért nem bízunk abban, hogy megbirkóznak az idegen 
szavakkal is, amik klasszikusaink remekműveit ékítik, mai 
nyelvünket árnyaltabbá teszik, más nyelvek tanulásánál hidat 
jelentenek?

Tudom: az idegen szavak használata ellen harcolók (ékes 
magyar szóval puristák) más nézetet vallanak. De a gazzal 
együtt gyakran kigyomláljuk a nemzetközi kultúra életképes 
virágait is: az általános művelődés ma mindenki számára 
hozzáférhetővé tette őket. A jó ösztön úgyis csak az egészséges 
magyarításokat fogadja el. Az erőltetetteket elveti, még ha 
olyan stílus-művésztől származnak is, mint Kosztolányi, ó  a 
világért se mondta volna ki az autóbusz szót: társasgépkocsit 
használt helyette. Mégis az előbbi honosodott meg. Nem lett 
távolbalátó a televízióból, távbeszélő a telefonból, sem gépe
rejű jármű az autóból. A "maszek taxis" helyett se igen fogjuk 
használni a hivatalos 'Személyszállító kisiparost”.

Féltjük szép nyelvünket, agyonféltjük. Nem bízunk rugal
masságában, egészséges ösztönében, amivel magábaolvasztja 
az időállót és kivet mindent, ami felesleges. Hol tartanánk, ha 
béklyóba szorítottuk volna a fejlődését? Isá, pur és chomu lett 
volna mindaz, amivel évszázadok alatt az alkotó fantázia és a 
paraszti józanság gyarapította első nyelvemlékeinktől kezdve 
mai százszínűségéig. És mint túlzottan aggódó szülők eseté
ben általában, sok tilalmunknak inkább kárát, mint hasznát 
látja mindannyiunk közös kincse: a nyelv.

Részletek Lomb Kató: Nyelvekről jut eszembe című 
könyvéből.

I9& E X

REFLEXIÓK 6.

"Te néked zengek éneket"
diai érzékét dicséri, hogy a leg
magasabb hangra, a csúcsra ép
pen a legfontosabb szó, az "Úr" 
került. (Egyébként akkor beszé
lünk helyes prozódiáról, ha szö
veg és a dallam hangsúlyai egy
beesnek.) Énektanításkor hívjuk 
fel a figyelmet erre a rendkívüli 
indításra, melyben az első sor dal
lamvonala hatalmas 'lélegzetet 
vesz", amelynek lendületéből az 
egész versszak táplálkozik. Vi
gyáznunk kell ugyanakkor arra, 
hogy a méltóságteljes kezdés 
után a hatodik szótagtól a ritmus
értékek pontosan feleződjenek. 
Megfelelő ünnepélyességet egy 
mértéktartó közép-tempóval 
nyerhet el a zsoltár."

A további szövegből még sok 
mindent megtudhatunk. Például 
azt, hogy Zsoltár-rapszódia cím
mel nagyméretű orgonakompo
zíció készült a zsoltár dallamára. 
Dedikádója így szól: "Emlékezé
sül a Pápai Református Eklézsia 
iskolájának 440 évvel ezelőtt hit
ben élt alapítóira, Máté János or
gonaművésznek ajánlja szere
tettel Gárdonyi Zoltán." A köny
vet éppen Máté János orgnamű- 
vész, teológiai professzor 
lektorálta ifj. Fekete Károly teoló
giai adjunktussal együtt, aki a 
könyv szerkesztője is egyben.

A könyv minden oldalán ta
lálható egy sor érdekesség. Néha 
távolra sodródó adatok egymás 
mellé helyezésével ér el frappáns 
hatást a könyv szerzője. Az "Erős 
vár a mi Istenünk" kezdetű Lut- 
her-énekről "szólva" közli József 
Attila remekbeszabott fordításá
nak teljes szövegét is. Összeolvas
tam a dallam szövegét és a József 
Attiláét, valahogy így kezdve: 
"Erős vár a mi Istenünk, Jó fegy
verünk és pajzsunk" — "Érős vár 
a mi Istenünk, Kemény vasunk és 
vértünk"//Ha ő velünk, ki elle
nünk? Az úr a mi oltalmunk.” — 
"ínségben együtt van velünk, 
Megvált és harcol értünk." NAGY 
A KÖLTÉSZET HATALMA!

Hogy némi fogalmat alkot
hassunk a könyv felépítéséről, 
idézzük a fejezetcímeket: A z ének
tanítás alapszabályai, Zsoltárok, Di
cséretek, Gyermekénekek, Bibliaórai 
és evangéluúciós énekek ifjaknak és 
felnőtteknek, Kánonok, A  kánoné
neklés néhány alapvető szabálya, 
Többszólamú feldolgozások stb.

Az előszó végszavaival 
mondhatjuk: "Adj Isten, hogy 
gyülekezeteink lelki haszonnal 
forgathassák itthon és határain
kon túl. Bárcsak hozzájárulhatna 
egy közös énekkincs és közelesen 
egy magyar református világéne- 
keskönyv megszületéséhez."

TERÉNYI EDE

Szép címmel, gyönyörű ki
adásban nagyszerű könyvet bo
csátott útra Berkesi Sándor fő
iskolai tanár, a debreceni Kantus 
karnagya. "Gyülekezeti énekis
kola" — jelzi a könyv alcíme, 
hogy tulajdonképpen kinek író
dott és miről szól ez a magyaror
szági országos Református 
Tanáregyesület kiadásában meg
jelent 1994-es énekgyűjtemény.

Műfaját tekintve több, mint 
egyszerű énekeskönyv. Valójában 
bő zenei ismereteket közlő, zene- 
történeti adatokat népszerűsítő, 
kamagyképző és — szinte iskolai 
szintű — énektanítási kézikönyv 
különös keveréke. Ezért is hat oly 
újszerűén. Magam is az első bele- 
lapozáskor már szinte alig tud
tam letenni a rendkívül olvas
mányos, érdekfeszítő, közel 200 
oldalas tanulmányt. A rövid kis 
fejezetek rendkívül változatos 
anyagot tárnak az olvasó elé és 
hozzá bőséges zenei példákat csa
tolva egyszerre kétfdé is nyitnak: 
jól elrendezett, zeneileg is tisztá
zott dallamanyagot juttatnak el a 
református gyülekezetekhez, 
ugyanakkor felkeltik az érdeklő
dést a zeneirodalom egyházzenei 
remekművei iránt is.

Már a könyv indítása is meg
ragadó. Az "Ó, felséges Úr, mi ke
gyes Istenünk" (8. zsoltár) be
vezető szövege is figyelmet kelt 
közvetlen hangvételével, lényeg- 
retörő zenei magyarázatával jel
lemzőjévé válik a könyv teljes 
szövegszerkesztésének. Idézzük 
ide egy rövid részletét: "Kozmi
kus himnusznak is nevezhetnénk 
az éneket, amely éppen a mi vilá
gűrt hódító korunkban nyeri el 
aktualitását. A dallam első öt 
hangja valóban "rakétásan" ível 
magasba. Az ének szárnyán mi is 
fölfelé emelkedünk, egészen Isten 
trónusa elé. A fordító Szenczi 
Molnár Albert nagyszerű prozö-

Berkesi Sándor

„TE REKED KERQEK EREKET”
— G y ü l e k e z e t i  é n e k i s k o la  —

Ct-ííl-yíal:3r:
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A Látó 9. számából: Vers: Kovács And

rás Ferenc, Kiss Jenő, Orbán János Dénes, 
Lovász Andrea és Tamás Tímea. Prózai 
írást olvashatunk Szász Jánostól (A tizen
harmadik hónap avagy a sziget királynője — 
regényrészlet), Vida Gábortól (Azon a nyá
ron) és Gulyás Miklóstól (Finnországi levél). 
Kétely és önvizsgálat dm alatt Visky András 
és Láng Zsolt beszélget Kántor Lajossal. A 
Dokumentumban Tóth István Marosvásárhe
lyi humanista költők című tanulmányának 
II., befejező része. Irodalom és iskola: Kádár 
Edit József Attila: Ki-be ugrál. A  Kis Urai anto
lógiában Bogdán László Kdlnoky László újjá
születései címmel vezeti be a költő A kegyelet 
oltárán, A  műfordító halála, Egy vezér, két mell
szobor, A  szundikálók és Sötét szonáta dmű 
költeményeit. A Szemlében István Mihály, 
Demény Péter és Vida Gábor recenzálja 
Molnár Vilmos Levél Szingapúrból dmű no- 
velláskötetét. Hadikikötő'. Szabolcsi Borbála. 
A szám metszeteit Vincze László készítette.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi Kö
rön október 15-én jeligével ellátott verseket 
bírált el a kör közönsége, s ezek érdemük 
szerint "a pokolba, a purgatóriumba vagy a 
paradicsomba" menesztettek.

Az Életünk 8-as számában verset közöl

többek között Czegő Zoltán (Sírvers, Jelenés, 
Ó, Jeruzsálem); prózai írást olvashatunk 
Pusztai Jánostól (Önéletrajz). Magatartás és 
forma dm alatt Elek Tibor Markó Béla Kan
nibál idő, Martos Gábor pedig "Egyenlő távon 
a tilalomtól és a szabadságtól" címmel Bállá 
Zsófia Egy pohár fű című verseskötetéről ír 
tanulmányt.

A pécsi Jelenkor októberi számában 
Visky András A  szerkezet amikor meglazul 
dmű verse olvasható. A lapban Medve A. 
Zoltán "A tűz a tűz mögött van” dóiméi elem
zi Láng Zsolt Perényi szabadulása dmű kis
regényét.

A kolozsvári Puck Bábszínház román ta
gozata október 15-én Tudor Chirila rende
zésében mutatta be Charles Perrault A  
csizmás kandúr dmű mesejátékát.

A szlovák líra fordításában elért kima
gasló eredményeiért Hivezdoslaw-díj)a\ tün
tették ki Monoszlóy Dezsőt.

Pro Cultura Hungarica kitüntetéssel ju
talmazták Jean Rousselot-t, Kassai Györ
gyöt és Jean-Luc Moreau-t, a magyar 
kultúra avatott tolmácsolóit.

A hévízi Csokonai Társaság ebben az év
ben Kemenes Géfin László Kanadában élő 
magyar költőt, műfordítót tüntette ki a Cso- 
konai-díj)al.

A z  1993-as év legjobb romániai irodal
mi műveit és szerzőit díjazó elismeréseket 
a bukaresti Romániai írók Szövetségének 
székházában adták át. Az egyik nemzetisé
gi díjjal Kovács András Ferenc Költözködés 
című verseskönyvét jutalmazták.

Az 1968-ban alapított Robert Graves iro
dalmi díjat immár a huszonötödik alkalom
mal adták át a Magyar írószövetségben. Az 
év legjobb magyar verséért járó kitüntetést 
a kuratórium tagjai (Somlyó György, Laka
tos István, Lator László és Vajda Miklós) 
Tóth Judit Nisi dominus dmű versének ítél
ték oda.

Szávai Jánosnak a legmagasabb franda 
állami kitüntetést, a Nemzeti Érdemérem 
Nagy Tisztikeresztjét adományozta a franda 
kormány. A kitüntetést Alain Juppé kül
ügyminiszter nyújtotta át a díjazottnak.

/
Életének 62. esztendejében elhunyt Ro

bert Rozsgyesztvenszkij orosz költő.
Elhunyt Elias Canetti Nobel-díjas író, a 

jelenkori német nyelvű irodalom egyik leg
jelentősebb alakja. Az írót augusztus 17-én 
a svájd Zürichben helyezték örök nyuga
lomra.

-MI

Vers-bírálat
Áprily Lajos versét idézzük a vízszintes 

1; függőleges 15., 36. és vízszintes 25. szá
mú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A  vers első sora (zárt 
betűk: C, A, I, É, D). 15. Spanyol festő
művész, grafikus, keramikus (Joan). 16. 
Flauderoz. 17. Idegen Imre. 18. Belül 
szűkít! 19. Ezerszáz a régi Rómában. 22. 
Nehézkes. 23. Homorúan vésett alakos 
ábrával díszített ékkő. 25. A vers utolsó 
sora (zárt betűk E, R, E, I). 27. Idegen 
olaj. 28. Híres országgyűlés jelzője. 29. 
Napszak. 30. Romba...: összeomlanak. 
33. Diákétkezde. 35. Édes egynemű 
hangzói. 36. Driblizni kezd! 37. Sóhaj. 
39. Berillium és tellúr vegyjele. 40. Eu
rópai nép. 42. Azonos betűk. 43. Elké
pesztően ügyes és vakmerő telje
sítmény. 47. Ramazuri. 48. Nagyzene
kari hangversenyek előadására képes 
együttesek. 50. Kis Imre. 52. Kossuth- 
díjas színész. 53. Olasz király. 54. Etió
piái tó. 56. Anita...: amerikai írónő volt. 
57. Egyhangúan ígér! 58. Mereng páros 
betűi. 59. Lélegzik. 60. Emberfajta. 65. 
Lőszert tartó láda. 67. Becézett Ágnes. 69. 
Város az NSZK-ban. 70. DYE. 74. Gyü
mölcsöt szárítással tartósít 77. Mocsaras 
vagy szikes helyen élő, rövid csőrű ki
sebb madár. 78. Ruhadarab! 79. A 80. 
alatti személyneve. 80. Holland festő és 
rézkarcoló (1607-74). 82. Vágja a gabonát. 
84. Ideiglenes varrásra való cérna.

FÜGGŐLEGES: 2. Magyar diplo
mata, a Fekete-Afrika története című 
könyv szerzője. 3. Urasan való élet. 4. 
Olaszország legnagyobb folyója. 5. Me
chanikai, röv. 6. Régi mezopotámiai vá
ros. 7. Muzsikus. 8. Nívó. 9. Szemte
lenül hetyke. 10. Annyi mint. 11. Ká
posztaféleség. 12. A szó művésze. 13. 
Kossuth-díjas költő, műfordító (István). 
14. Német történész (Teodor). 15. A  vers 
második sora (zárt betűk: N, F, M). 19. Air 
...: légiposta. 21. Cérium vegyjele. 24. 
Nyomda egyik fele! 26. Latin kettős ma
gánhangzó. 31. Erdei állat. 32. Tó, romá
nul. 33. ... alkohol: faszesz. 34. Er
kölcstant 36. A  vers harmadik sora (zárt 
betűk: M, L, N, L). 38. Izlandi város a 
Skaga-fjordnál. 39. A legkisebb hazai 
váltópénz. 41. Szövetségi Köztársaság. 
43. Névelő. 44. Elöl kibújik! 45. Rúdféle 
eszközzel ver. 46. Az ételízesítő. 48. Vá
gány. 49. Csont, latinul. 51. Fővárosa 
Kuala Lumpur. 53. Kiváló ábrázat 
(két szó). 55. Karikagyűrűs lány. 58. 
A hónap első napja. 61. Elavult ró
mai pénz. 62. Munka végzésére 
használt igás állat. 63. Dél-koreai vá
ros. 64. Vég nélkül esik! 66. Itt a ..., 
nem disznóláb. 67. Középérték. 68. 
Balzsam. 71. Elza német változata. 
72. Nikkel vegyjele. 73. Tisztán hall
ja. 75. Vissza: Lehár-keringő. 76. Va
dászhely. 81. Pénzdarab! 83. ... ovo: 
eleve. 84. Állat kicsinye.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 22. számában közölt, Temető dmű rejt
vény megfejtése: Ott vannak, akik nincsenek./Példájuk vé
lünk incseleg,ßiogy melyik út vezet oda,/ahonnan nincs út 
sehova.
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