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SZŐCS ISTVÁN

Mint a politikus csizmadia.
Jobb-e, rosszabb-e az értelm iség i p o litik us?
Vagy csak olyan, mint a többi?
Egy ifjú filozófus-politikus szi

porkázó eszmefuttatását olvasom. 
Már-már meggyőz: milyen hamis a 
dilemma, hogy politizáljon-e az ér
telmiségi vagy ne? Mert, mondja, 
m iért ép p en  az é rte lm iség it 
szennyezné be jobban a politika, 
mint a nem-értelmiségit? Miért az 
értelmiségire nézve veszélyesebb a 
hatalom, mint másra?

Csak percek múlva térek ma
gamhoz az elegáns okfejtéstől: mi
lyen hihetetlenül naivok szoknak 
lenni filozófusok is, még ha már 
nem is oly ifjak, s még ha már poli
tikusi tapasztalataik is bőven van
nak.

Sokszor mondja, valóban, a vi
lág, hogy az értelmiségi ne politi
záljon; az "nem egészséges". 
Csakhogy — és itt tetszik ki maj
munk menyasszonysága, ahogy 
eleink mondogatták ilyenkor —, 
amikor tiltakozni szoktak a "politi
záló értelmiség" ellen, nem az értel
miségit féltik a tiltakozók. Nem ám, 
hanem a társadalmat!

Okkal, ok nélkül (hogy meny
nyire alaptalanul, avagy nem, azt 
ilyen kis helyen el sem lehet dönte
ni), de a "politikus értelmiséginek" 
mindég rossz híre volt. Nála rosz- 
szabb talán csak a politikus csizma
diának.

Az embernek hirtelenjében Ne
ro császár jut róluk eszébe. Nero, a 
véres költő. Ö — értelmiségi csá
szár volt.

De rossz költő, vethetné ellen 
valaki, aki mindég ellen szokott 
vetni.

Na és? Egy rossz költő talán 
nem értelmiségi? Sőt! Éppen a rossz 
költőket, rossz festőket és rossz ze
nészeket foglalkoztatja különös 
mértékben értelmiségi mivoltjuk és 
annak következményei. És az "ér
telmiségi-szolgáltatások" terén te
vékenykedőket. Mindenekelőtt a 
teoretikusokat.

Platón nem volt rossz filozófus

— bár nincs kizárva, hogy titokban 
ő is bukott költő volt —, ő igazi 
szuper-értelmiségi alkat, és mégis, 
hideg és forró borzongások járták 
át az embert, ha az Eszményi Ál
lamnak az a fantazmagóriája jut 
eszébe, amit ő dolgozott ki.

P latón például költőellenes 
volt; hozhatná fel a kontrázó kedv. 
Igen, de annyira költőellenes, hogy 
a jól rendezett államból kitiltsa 
őket, csakis egy értelmiségi lehet 
(rendszerint egy már gyerek, vagy 
kamasz korában megbukott köl
tő!). Egy költő igen gyakran nem- 
csakhogy letiltana, de be is tiltana 
minden más élő költőt. Egy festő is. 
A színész csak azért nem, hogy le
gyen, ki feladja neki a végszavat.

Aztán ott van a francia forrada
lom. A terror, például. Azt is értel
miségiek csinálták, szokta a világ 
szemrehányogatni.

Többféle értelmiségi van, per
sze. Először is a filozófus-író-mű- 
vész féle. A modern korszakokban 
ez a réteg elsősorban a baloldali ha
talom irányába tájékozódott. A 
konzervatívok és szélsőjobbok in
kább a jogász, valamint orvos és 
biológus értelmiségiekre bírtak 
nagy vonzóerővel. A közgazdá
szok egyaránt képesek minden ol
dalt kiszolgálni, mégis mintha a 
jobboldalnak lettek volna tehetsé
gesebb közgazdászai. Korunkban. 
Es a közelmúltban is. Ezt találom a 
legkülönösebbnek. Annak a fényé
ben, hogy amint megszületett alig 
kétszáz éve a közgazdaság mint tu
domány, mint nemzetgazdaságtan, 
vagy politikai gazdaságtan, azon
nal megszülettek utána a gazdasági 
válságok is.

Van azonban értelmiség-teore
tikusomnak egy másik nagy félre
értése is. "A hatalomról" beszél: az 
értelmiség és "a hatalom" viszonyá
ról. Mintha egyrészt volna az örök 
hatalom, ami az idők végezetéig el-
> » »  folytatás a 2. oldalon
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mert a társadalomban, nem csak az 
osztályok szerintit.

A szelídebb, a polgári, a liberá
lis baloldal azonban még jobban ir
tózott a szociológiai következe
tességtől; és ezért igazság-feltáró 
tudományból átalakította pragma
tikus társadalom-manipuláló tudo
mánnyá.

Miért fájtak a szociológusoknak 
is saját tantételeik?

Többek között azért, mert a szo
ciológia kezdetben nyíltan beszélt a 
csőcselék létéről, és leírta annak ter
mészetrajzát. Hogy van született, 
profi csőcselék, akiket ma finoman 
leginkább deviáns elemeknek becé
zünk; hogy van alkalmi csőcselék 
— vagyis hogy nemcsak az egy bo
lond százat csinál tétel igaz, hanem 
egy gazember is csinálhat száz gaz
embert, ha: felszabadítja kollektív 
tudatalattijukat —, és hogy létezik 
végül is passzív csőcselék; amelyik 
kifele képes nagyon rendesen visel
kedni, csakhogy a gyakorlatban ő 
sem ismer el semmiféle magasabb 
érdeket, semmiféle nemes cél nem 
érdekli, csak saját önző léte; a ma
gasabb szempontoknak csakis a ha- 
talom tól való féltében veti alá 
magát.

A társadalom tagolódása a po
litikához való viszonyában semmi
képpen sem csak kettős, hanem 
legalább négyes: vagyis létezik ha
talmi elit, továbbá "egyszerű em
ber", értelmiség és végül csőcselék.

Csakhogy a csőcselék fogalma 
roppant kínos fogalom! Jobb meg
kerülni, s innét kezdődik minden 
manipulálás.

A szélső jobboldal dek lará
cióiban mindég csőcselékellenes, 
de általában a csőcselék hátán fut 
be a hatalomba. (Például: a nácik, a 
nyilasok.) A szélsőbal legalább 
annyira támaszkodik a csőcselékre, 
mint az értelmiségre, s annyira ki

használja és manipulálja is, de igaz
ságtalannak és antihum ánusnak 
tartja a csőcseléket nevén nevezni, 
de végül keményen megfékezi.

Azonban most nem a csőcselék
ről van szó, hanem az értelmiség és 
a hatalmi elit viszonyáról.

Mi az a vonás — melyek azok a 
jellemvonások —, amelyek miatt 
oly reménytelen a szerelem hatalmi 
elit és értelmiség között?

A hatalmi elithez csakis az tar
tozhat, akiben van csoportfegye
lem, vagy testületi fegyelem; akár 
bandafegyelem nek is nevezhet
ném, ha nem tartoznának ide "ne
mesebb” formációk is, amely ha 
kell az önfeláldozásig is el tud men
ni.

Nemes ifjak, akik acélnégyszö
get formálva kiragadják a királyt a 
mongolgyűrűből, és rendre-rendre 
lemaradozva személyükre nézve 
reménytelen hátvédharcot víva, 
megmentik életét... Személyükre 
nézve ez végzetes volt, de a király
ság eszméjét több mint félezer évre 
megmentették, és utódaik helyét 
biztosították a hatalmi elitben!

Az értelmiségi képes fegyelem
re, ha az alkotás követeli tőle. Képes 
önfeláldozásra is, a m ű— saját m ű
ve — érdekében. De képtelen testü
leti összetartozásra és csoport
fegyelemre. (Ez közism ert volt 
mindég: ezért beszélnek szélsőjobb 
és szélsőbal politikusok oly lekeze
lően az értelmiségiek "anarchizmu
sáról".)

"Az értelmiségi hiú és irigy.” 
Igaz, a politikus, a hatalmi elit tagja 
is hiú és irigy, de sikere azon múlik, 
hogy döntő esetekben hiúságát és 
irigységét alá tudja rendelni "az 
ügynek".

Az értelmiségi, ha kell, meghu
nyászkodik a politikai hatalom 
előtt, de nem tudja elfojtani hiúsá
gát és irigységét, ha pályatárssal, ha

másik értelmiségivel kerül szembe. 
Egy költő (ha nem Petőfi) megaláz
kodik az ezredes vagy a megyefő
nök előtt, ha éppen muszáj, de 
képtelen megalázkodni egy másik 
élő költő előtt; kivéve, ha az nem 
éppen ezredes vagy megyefőnök. 
De az ritka.

Az értelmiségiek, mikor politi
kusok, általában partizántaktikát 
folytatnak. "Csapatmunkára" nem 
képesek, legfennebb csak nem-ér
telmiségiekkel tudnának teamet al
ko tn i. A nem -értelm iség iek  
azonban nem működnek együtt ve
lük, mert mindig az a leküzdhetet
len érzésük támad tőlük, hogy — 
lenézik őket.

Az ember könnyebben elviseli, 
ha egy ezredes, egy bankár, egy bü
rokrata, egy pártaktivista nézi le, 
mint ha egy értelmiségi... az a leg
fájdalmasabb, ha egy okos, vagy 
egy művelt ember néz le bennün
ket.

A legérdekesebb pedig az, hogy 
a legrafináltabb diktátorok is akkor 
szoktak megbukni, ha elkezdenek 
értelmiségi módra viselkedni. Hit
lert (és vele fél Európát) félművelt 
értelmiségi allűrjei vitték a sírba. 
Ceau§escu már akkor megbukott, 
amikor "helyt adott a vers felolva
sásának". Abban a pillanatban a ve
le egyívásúak is a Nérót félték 
benne. Az ügy már nem számított.

Mondhatná valaki, hogy nem
csak Nero volt császár, de Marcus 
Aurelius is. Nérót mégis többet em
legetik és többen követik: Nero a 
híresebb.

A bibliai Dávid király sem a 
hárfájával szerezte meg a hatalmat, 
hanem a parittyájával.
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nyomná az értelmiséget, és más
részt csak úgy lehetne ezen segíte
ni, ha az értelmiség beköltözne a 
hatalomba.

Pedig az a bizonyos Hatalom, 
amiről főleg a Kafka-utánzatokban 
és Kafka-teoretizánsoknál oly sok 
szó esik, nem is létezik. A hatalom 
nem metafizikai létező. A hatalom: 
a hatalm at gyakorlók csoportja.
Ahogy ma divatos szóval mondo
gatjuk: a hatalmi elit.

Az értelmiség mindég szeretett 
volna a hatalmi elitbe bekerülni, s 
ez többé-kevésbé mindég rosszul 
sikerült neki; az egész történelem 
folyamán. Annak ellenére, hogy az 
értelmiség tagjai egyénileg mindég 
sokkal okosabbak voltak, mint a 
hatalmi elit tagjai, mindég ők ma
radtak alul.

Az is ködösítés, csúsztatás, fur
fangoskodás, hogy a társadalom 
két kategóriára oszlana: értelmisé
gire és — nem-értelmiségire. Szó 
sincs arról, hogy jogosult volna egy 
ilyen felosztás. Még abban a formá
ban sem igaz ez, hogy a társada
lomban vannak értelmiségiek és 
vannak "egyszerű emberek". A ha
talomnak pedig éppen az lenne a 
hibája, hogy miután nem az értel
miségiből, akkor nyilván az egy
szerű  em berből toborzódnak a 
gyakorlói?

Sajnos a szociológia, a század 
elején oly szép reményekkel indult 
tudomány, szegre van akasztva.
V issza van m inősítve. Először 
azért, mert — szükségszerűen bal
oldali tudománnyá vált. Alegbalol- 
dalibb baloldal azonban végül 
üldözni kezdte a szociológiát; a tu
dományos szocializmusnak nem 
tetszett e lelki testvére, mert másfé
le lehetséges tagozódásokat is elis-

LÁSZLÓFFY ALADÁR
SZISZIFUSZ  
OPTIM IZM USA
Egyik megközelítésben pélDául így áll: a 

megbékélés esélyeit még a pápua etika is isme
ri, elismeri és bekalkulálja. Ennek ellenére a 
törzsi fázistól a nemzetkutató fázisig egyre vilá
gosabb, hogy nagyon kevés kiút, egérút, még 
igazi tévút is kevés maradt. Azon egyszerű ok
nál fogva, hogy valamennyi oldalon a tiszták és 
naivak is belekeveredtek. Csúnyább, de ponto
sabb: bele vannak keverve. Mindjárt az elején 
leszögezhető, hogy ha nem őrjöngeni, hanem 
tisztázni kell, akkor viszont a tiszták és naivak 
oldaláról mutatkozik, jelentkezik erre hajlandó
ság. Eléggé egyoldalú. Gáli Ernő tudós, tehát a 
tiszták és naivak, nem az obergruppenkomisszá- 
rok oldalán áll. ő  az "egyoldalon" állva próbálja 
meg a sziszifuszi mutatványt: tisztázni, megfo
galmazni, felmutatni, érvelni abban az ügyben, 
mely elmérgesedése óta teoretikus megoldást is
mer ugyan, de nem él vele. Csak bunkóval, gu
mibottal, szuronnyal és egyéb kattogással.

Másik megközelítésben egyszerűen bevall
juk: mennyire örülni kell legújabb könyvének 
(A nacionalizmus színeváltozásai, Uterator Könyv

kiadó, Nagyvárad 1994.) Még akkor is, ha to
vábbra is nagyon sokáig az egyoldalú tárgyaló- 
készség hátrányai miatt feszengve kell ott ülni 
az aulában, mikor kedvelt professzorunk, Er
dély egyik szolgálatos lelkiismerete, aki a hu
manizmus viszontagsági-könyvét is kiállította 
s egyáltalán: a ceterum censáo monotóniájával és 
következetességével adja elő jó régen ezt az 
aktuális, de nemszeretem kortünettant, most is 
nyílt színen vállalkozik a beletenyerelésre.

Harmadik megközelítésben azt kell talán 
megvizsgálni, hogy valóban beletenyerel-e Gáli 
Ernő? Mert a feledtetón és fájdalomcsillapítón kí
vül aligha van kiút? A "dixi et salvavi animam 
meam" is tisztes és jogos megoldás, elfogadott 
kiút. De Gáli Ernő egész hozzááLlásából, a hoz
zá hasonlók, vele együtt godolkodók komótos 
és határozott berendezkedéséből az egyoldalú, 
a pápua primitívia türelméig is visszavonuló 
tárgyalókészségre — valami többre lehet szá
mítani és következtetni. Ha ennyi tombolás 
után ennyi tolerancia (is) maradt bennünk, em
berekben, akkor érzésem szerint ez a fő, a fon
tosabb, ez számít. Felmondható a kádesl, az 
isszoszi, a thermopüléi csata óta valamennyi 
ütközet, és komputerekkel a jövő világtörténel
mének fehérfoltjára kiszámíthatók, bejelölhe- 
tők bizonyára az eljövendő Valmyk, Mohácsok, 
Gettysburgok és Sztálingrádok, melyek még

hátravannak, hogy gyászba borítsanak nemze
teket, népeket, korokat és családokat; az embe
riség (s a nemzetek, kultúrák, nyelvek) sorsát 
nem azok, hanem ez, az erről való tudásunk és 
hitünk fogja meghatározni úgy is.

Gáli Ernő könyvében egész plejádját vonul
tatja fel és idézi meg azoknak, akik nem hódol
nak be az üres kozmopolitizmusnak, tehát a 
nacionalizmus (kórtani) elemzése nem egyenlő 
annak tagadásával! Azokra hivatkozik, szöve
gének egész szövete rájuk épül, akik bíznak egy 
olyanvilág eljövetelében, melynek részei külön
böznek továbbra is, kulturális identitásukat sem 
adják fel, mégsem esnek áldozatul sem egymás
nak, sem valami "egésznek".

Hivatkozik arra a tájainkról elszármazott 
kutatóra, aki egyenesen egy "társadalmi elme- 
kórtan" kidolgozását szorgalmazta a rassziz
mus, a gyűlölködés, a diszkrimináció prob
lémáinak kezelésére; ám egy percig sem tévesz
ti szem elől a színeváltozást, a nacionalizmus 
minimum kétféleségét. Hiszen egyik értéket 
hordoz, másik értéket romboló, és ugyanarról a 
szőlőtőkéről szüretelhetők.

"A római városkapura, bejáratokra kifüg
gesztett kétarcú Janus-fejek egyszerre tekintet
tek  e lő re  és hátra ..."  (Jakobovits M árta 
fedőlapterve főmotívummá emeli ezt a vizsgá
landó, mindig lelkiismeretesen mérlegelendő
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PINTÉR LAJOS

T alálkozások
ön m agu n k kal

A kecskem éti főtéren csak átszalad  
az ember. H ivatalból jövet vagy hiva
talba menet. Mint kitátott cápaszájak: 
elnyelnek bennünket a főtéri üzletek. 
A  diákoknak is csak térkép e táj: köny
vekkel, hatalmas térkép— füzetekkel 
sietnek a közeli iskolába. N ézzétek  
csak Kossuth szobrát, új és új években  
új és új pártok hozzák talpkövére ko

szorúikat. D e a Kossuth— szobor für
készően csak a városházát nézi, ne
künk hátát mutatja. A főtéren csak  
átszalad az ember, most is épp átker
getik a kora őszi zivatarok.

Majd turisták jönnek, végighor
dozzák bőröndjeiket a téren. Bámész
k od n ak  a szök ők útnál; hallgatják  
idegenvezetők szavait. Egy pillanatra 
beléjük botlunk, és m i is m egállunk  
m egilletődötten és ihletetten. H a őne
kik szép, talán nekünk is szép. S fü
lünkbe cseng a harangjáték, nekünk  
harangoz a nagyharang. Ha nem  is 
hallatszik ki a pusztába, legalább be
hallatszik a puszta lélekbe. A  padokon  
sápadt őszi fényben sápadt öregek ü l
nek: meccsekről félszavakat hallani. 
Itt ültek tavaly is, idegyökereztek a 
főtéri pádra. Távolabb a Kodály inté
zet fehér falai; távolabb Tóth M eny
hért fehér vásznai.

N ekem  oly  kedves kis szobor, m eg
bújva. Amerigo Tot szobra észrevét
len: M ik ro k o zm o sz  a m ak rok oz-  
moszban. Egy nagy tömb, s benne egy  
kis tömb elrejtve. Mintha az ember a 
mindenségben; mintha a magyar kul
túra az egyetem es kultúrában. Mintha 
a népi kultúra a hatalmas m odem  kul
túrákban; mintha az ország a világ—  
tengerben. Mintha a város az ország
ban. Egym áshoz illeszkedő apró szo
bor— pontok és hatalm as szobor—  
tömbök.

Leülsz a Liberté teraszára, kérsz 
egy  kávét, eltűnődsz.

A  világ fél— rész idegenség és fél—  
rész otthonosság. M inden ember egy
szerre érzi m agát o tth on osn ak  és 
idegennek benne. Aki m indenütt és 
m indenkor idegen, az szerencsétlen

sorsú vagy szerencsétlen alkatú em 
ber. Aki p ed ig  kritikátlanul és. felfuval- 
kodottan otthonos, az csak egysze
rűen d ilettán s, vagy  cím eres ökör. 
Körbefuthatod a világot látványossá
gaiért és fogyasztható cikkeiért, és vé
g ü l  h a z a é r sz  m ajd  e g y  d a lb a n .  
Körbefuthatod a dalokat, körbefutha
tod könyvtárak könyveit vigaszért, s 
végül haza találsz egy  ismeretlen utca
sarkon.

Világgá futsz egy  viszonzatlan sze
relemben, és hazatalálsz egy viszon- 
zott köszönésben.

Újabb kultúránk: falfirkák, graffi- 
tik. Oly kedves műfajom. Ezek a falra 
firkált suta és ügyetlen  m ondatok nem  
vágynak halhatatlanságra. Leom la
nak a vakolattal, leomlanak a falakkal, 
elm ossa őket az első eső. N em  is kul
túrák, sajnos sokszor prim itív antikul- 
túrák. D e üzenetek, dörömbölések.

Kodály, Bartók: ők a távoli népda
lok dübörgésére figyeltek. Ki döröm 
böl általuk? Mit üzen a múlt? Mit jelez 
a jelen? Mit hoz a jövő? M ennyi ottho
nosságot, m ennyi idegenséget?

Kultúrák és antikultúrák dörgésére 
és döröm bölésére figyelünk mi is. Ki 
ez, mi ez a dörgő, döröm bölő jövő? Mit 
hoz? Mit akar? Mit akar velünk, mit 
akar általunk? Állok remegőn és re
m énykedőn egy  világközepi vagy v i
lá g s z é l i  té ren , é s  k é r d e z e m , és  
kérdezem.

A'-—

kettősségét a nemzeti érzés valamennyi vonat
kozásának, forrásának és következményének). 
'Tiszteletben kell tartanunk e követelményeket, 
különösen akkor, amikor a többségi s a kisebb
ségi, a támadó s a védekező nacionalizmusok 
közötti különbségeket, az őket elválasztó határ
vonalakat vizsgáljuk. Ne tévesszük soha szem 
elől, hogy az ilyen elemzésekből, a belőlük le
szűrt következtetésekből rendszerint gyakorla
ti konzekvenciák származnak. Éppen ezért a 
tévedéseknek, az elfogult szentenciáknak nagy 
ára lehet" — szögezi le A XX. Század küszöbén 
című tanulmány Kettős nézetben alcímet viselő 
fontos részletében. Ehhez következetesen ra
gaszkodik, visszatér majdnem minden írásá
ban, mondván máshol például, hogy "Proteuszi 
jellegüknél csak ellentm ondásosságuk na
gyobb". S ez ennek a tanulmányok nem laza, 
hanem kemény láncolatából összeálló könyv
nek, az egész Gáli Emő-i mondanivaló hitelé
nek a külcsa: a gyilkos és az éltető m eg- 
különböztethetőségének feltárása bár "a művelt 
fők", az effélét olvasók, ezen eltöprengők előtt. 
A professzori szint s az a szintézis, az a széles 
kör, ahonnan érvei és levezetései alátámasztá
sára a kérdéskörrel foglalkozókat megidézi, vi
lágszínvonalat jelent a dokumentáltságban s a 
felelősségérzetben egyaránt. Miközben az bizo
nyul fontosabbnak, hogy nem nevek, tekinté
lyek, sokszor, sokunk számára itt először hallott

s meg is jegyzett nézetek hordozói alkotják a 
tablót, hanem, hogy maguk az érvek, levezeté
sek, nézetek bámulatos egymást-folytatásban, 
összefonódásban, belesimulásban alkotják a 
szerző jól ismert világos diszkusszióját. Ennek 
a vad és szürke, egyszerre vérszagú és könyv
tár- meg papírízű témának e könyvet kitevő 
izgalmas olvasmányát. A dixi et salvavi animam 
meam-on túl ez az, ami ezúttal is sikerült. Ez az, 
amitől a recenzens nyugodtan elvetheti az 
ilyenkor magától kínálkozó udvarias szentenci
át, miszerint G. E. "munkátskája" a szakem
berekhez szól, ám az érdeklődők szélesebb 
rétegei is haszonnal forgathatják. Inkább annak 
elégiája legyinti meg az embert, hogy a kása
hegybe megint visszahordhat a kor könyves 
héttörpéje valamit, amit közelről aligha szívlel
nek meg mások, mint akik eleve egyetértenek; 
utólag pedig fennkölten idézni lehet belőle is, 
aki ezeregyedszer figyelmeztet, hogy "A törté
nelem nem szűkölködik olyan helyzetekben, 
amelyekben a védekezés etnocentrikus betoko- 
sodást, elvakult szenvedélyeket vált ki, az egy
kor elnyomott pedig elnyomóvá alakul át. 
Éppen ezért az elméleti általánosítás feltételei 
közé tartozik az is, hogy a szakember ne váljék 
»helyzettudatának« foglyává, és — a kutatás 
etikájából is következően — álljon ellen az 
egyoldalú megközelítések kísértésének." Meg 
hogy "A nacionalizmus tanulmányozása csak a

szakmaköziség regisztereiben lehet termékeny 
és eredményes".

Vannak-e még játékszabályok s ha igen, mi
lyen határa, hatalma van, hogyan szólítja meg 
őket vagy lövet rájuk ez az elemi érzés, melynek 
lebecsülése, feloldódásának jósolgatása mint 
buta premissza olyan sokba került a most záru
ló század testének-lelkének? 'Tudjuk, különbö
ző forgatókönyvek lehetségesek, s a poli
tológusok kedvelt foglalatosságai közé tartozik 
a riasztóbbnál riasztóbb szcenáriók felvázolá
sa" — mondja Gáli Ernő. Kimeríthetetlenül 
gondolatébresztő szövege, melyet ezer ponton 
horgonyoz le az önmegnyugtatás, az indokolat
lan, a könnyelmű derűlátás ellen olyan fontos 
figyelmeztetésekkel és súlyos árnyalatokkal, 
mint az a Habermas-i tétel, miszerint a legiti
mációs válsághoz tartozik, hogy a hagyomá
nyos ideológiai eszközök e lvesz te tték  
hatályukat — mégis összhatásában felemelő, 
optimista könyvvel gazdagított, ajándékozott 
meg, itt, az újabb ezredfordulón, ahol a nejlon
zokni viselői a lelkibocskor bűzét árasztják még 
kifinomult civilizációnkra is, hogy az emberrel 
ellenállhatatlanul incselkedik a "mi lett volna, 
ha" ördöge. Mi lett volna, ha az Európa szüle
tésébe implikált törzsek, gepidák, frankok, vi
kingek kaphattak volna ezen a szinten elemzést? 
Avagy ennyire reménytelen lenne ma is.
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JANCSÓ MIKLÓS

SZERELMES TÖRTÉNET
Nyári éjszaka volt, szép, csil

lagos nyári éjszaka. A kisváros 
magyar színtársulatának ócska 
autóbusza zörögve, nyikorogva 
közeledett a trupp székhelye felé. 
A kocsi nyugodt ráérősséggel gu
rult, rázkódott a gödrös ország
úton — éjszaka volt, csak a hold, 
a csillagok és az autóbusz lámpái 
világítottak.

Többnapos vendégszereplés 
után sem voltak túlságosan fá
radtak a művésznők és a művész 
urak. Volt, aki a tájat nézte — 
(már amennyit látni lehetett éj
szaka a tájból) —, volt, aki bóbis
k o lt, a fia ta l m ű v észek  az 
autóbusz hátsó részébe húzód
tak és ittak és énekeltek.

A busz jobb első ülésén az ab
lak mellett a bonviván ült, me
redt tekintettel bámult előre: 
megint sértetten ráncolta homlo
kát", ugyanis a Sors azzal büntette 
(ki tudja, miért), hogy több ambí
ciót juttatott neki, mint művészi 
tehetséget. Ebből kifolyólagosan 
örökké mártír-tekintettel járt, 
kelt, sőt néha dolgozott is a szín
házi közösségben, mely közös
ség  b ö lcs  m eg ér tésse l v ette  
tudomásul a bonviván és általá
ban a társulat néhány tagjának 
gyakori neuraszténiás megnyil
vánulását. A Hős színész példá
ul (így csúfolták, természetesen 
színházi szokás szerint hátmö- 
gött, a karakterszínészt), megint 
be volt rekedve, ugyanis egész 
délután ordított az öltözőben, 
hogy miért nincs lemosószesz, 
miért szűk a zakója stb. A Hős 
színész általában kínosan ügyelt, 
hogy csak akkor hősködjön, ha 
több kilom éter közelben nem  
volt sem rendező, sem színház- 
igazgató. Ugyanis a fent említet
tek jelenlétében a Hős színésznek 
még a hangja is elvékonyodott, ő 
tudja,"hogyan, de még kisebbé, 
jelentéktelenebbé húzta össze 
magát fizikai értelemben is.

De nem untatjuk az esetleg 
történetünk iránt érdeklődőt a 
társulat részletes bemutatásával; 
a Sértett művész és a Hős művész 
közelében, elöl az autóbusz újra
kárpitozott ülésén ült, pontosab
ban terpeszkedett Sir John, a Sir 
John Falstaff egykori megformá- 
lója (és — minek tagadjuk — 
megbuktatója), korpulens (Sir 
John nevezte így úri tapintattál 
saját plusz kilóit) komikus.

Haladt az autóbusz a nyár-éj
szakában, és történetünk hőse, 
Sir John, az öregedő, azazhogy ne 
szépítsük a valóságot — az öreg 
színész, aki nemrég töltötte ötvene- 
”dik életévét, szomorúan tűnődött.

— Ennyi, amit elérhet egy er
délyi magyar színész— gondolta

—, hogy íme, mint én most — a 
színházi autóbusz elején ülhet. 
Harminc esztendei színészkedé
sem kézzel fogható — pontosab
ban fenékkel elfoglalható ered
ménye ez az autóbuszülés, a ko
csi elején. Amikor ezt az egészet, 
ami színház, elkezdtem, a motor
ház tetejére ültettek az akkori 
elöl-ülők. Most, ím e— állapította 
m eg Sir John elégedetten  — 
nyugdíj előtt egy évtizeddel már 
közelről nézhetem a rossz utakat 
és az erdélyi reménytelenséget.

Sir John szomorúan bámult ki 
a buszablakon.

A kocsi hátsó részében a fiatal 
kollégák hangosabban kezdtek 
énekelni, gondtalan kacagásuk 
fel-felcsattant az éjszakában...

Sir John emlékezett, és az em

lékek, ő sem tudta miért, ma kü
lönösen fájtak.

Vidám, jókedélyű úr volt "ci
vilben" a színművész, távol állt 
tőle mindenfajta érzelgősség, de 
ez az éjszaka valahogy nagyon 
szíven ütötte. Talán a hosszú uta
zás, talán az évtizedes magány, 
talán a fiatal színészek szívből jö
vő és senkivel sem törődő kaca
gása  tették , h o g y  Sir John 
egyszercsak rádöbbent: nincs to
vább, nincs mire várnia az elkö
vetkezőkben. Nagy szerepeket, 
ha eddig nem játszott, ezután 
sem fog játszani — tűnődött —, 
még néhány év és egy gyászkere
tes újsághír adja tudtul a Nagyér
demű olvasóknak és a közönyös 
nézőknek, hogy Sir John elhunyt. 
Talán a kollégák egy-két anekdo
tájában még élni fog, egy-két vi
dám történetet mesélnek majd róla, 
emlegetik egy darabig, aztán...

Sir John lehunyta szemeit, el
kezdte sajnálni magát, úgy, hogy 
szinte belealudt. Aztán gondolt 
egyet, hirtelen felállt, meggém- 
beredett tagjait megmozgatta, 
majd a sofőr mellé, a lejárati lép

csőre lépett. Talán így ébren ma
radok — gondolta —, és nem for
dulok le félálomban az ülésről, 
mint tavaly ilyentájt, a kollégák 
legnagyobb örömére, amikoris 
szép csendesen végighasaltam az 
ülésközti folyosón.

Sir John elmosolyodott önma
gán — csapongó képzeletén, 
mely könnyedén szökdécselt a 
színész lelkének bánatos és vi
dám emlékeit őriző zongorabil
lentyűin. Ez a zongorabillen- 
tyű-hasonlat végképp jókedvre 
derítette hősünket.

— Nem komoly mesterség a 
színész-mesterség — állapította 
meg, ki tudja hányadszor —> hi
szen ha mások is meg tudják ta
nulni, nemcsak én, akkor az már 
nem lehet igazi nagy dolog és fő
leg nem lehet művészet.

Ha jól meggondoljuk — tűnő
dött tovább Sir John —•, a művé
sze t ott k ezd ő d ik , ahol a 
m egtan u lh atóság  v ég ző d ik .

Igaz, éles határvonal nincs a kettő 
között, ezért tűnik néha az igazi 
m ű vész m esterem bernek, és  
ezért tetszeleg gyakran a mester
ember jogtalanul a művész-sze
repben. A szom orú azonban, 
hogy manapság a szakmacsiná- 
lók megelégednek a mesterem
b er-szín ésszel. A végrehajtó  
színésszel. A művészi részt a ren
dezők akarják kisajátítani, és eh
hez nekik eszköz-színész kell. 
Mert ha a színész egyéniség, eset
leg kicsillog az Egészből, felborul 
az egyensúly, az előadás egyen
súlya, és a színészi zsenialitás 
széttöri a színdarabot színpadra 
állító, gyakran oly törékeny ren
dezői elképzelés színes, vagy  
színtelen üvegburáját.

— De az is lehetséges — só
hajtott színésznek mindig kötele
ző rugalmassággal Sir John —, 
hogy korigény vagy szakma
igény ez a fajta színház, amit én 
már néha nem tudok megérteni. 
Lehetséges, hogy színész-jelen
téktelenségemre keresek csupán 
magyarázatot, és minden úgy jó, 
ahogy van.

Tovább elmélkedett volna hő
sünk, ha az olvasó szerencséjére 
(vagy esetleg bosszúságára) meg 
nem szólal a szervező:

— Qgarettaszünet, uraim — 
megállunk itt a parkolóban, a fa
lu előtt.

Sir John, mert a lépcsőn állt, 
elsőnek lépett le a buszról. Kelle
mesen meleg, de mégis friss volt 
a levegő, Sir John mélyet léleg
zett.

— Miféle falu ez?— kérdezte, 
hogy éppen kérdezzen valamit a 
mellette álló szervezőtől.

A  szervező, aki jól ismerte Er
délyt, sokat u tazott a színházzal, 
gondolkozás nélkül válaszolt. Sir 
John m ég kérdezni akart valamit, 
de hirtelen elhallgatott.

— Furcsa ez a mai éjszaka — 
sajdult belé —, úgy látszik, ma az 
emlékek kísértenek. Az emlékek 
éjszakája ez az éjszaka — állapí
totta meg hősünk, de rögtön elne- 
ve tte  m agát saját fellengzős 
fogalmazásán.

— Elsétálok addig a házig — 
m utato tt egy épületfélére Sir 
John —, nehogy ittfelejtsetek. 
Dudáljatok, ha indultok.

— Rendben— mondta a szer
vező —■, cigarettázni itt is lehet. 
Minek mész oda?

Sir John nem válaszolt. Gyor
suló léptekkel sietett a házikó 
felé, hajába bele-belekapott a 
nyári szellő, mint valamikor ré
gen, harminc évvel ezelőtt, ami
kor gyorsuló léptekkel siettek a 
házikó felé, és hajukba bele-bele
kapott a nyári szellő...

... Akkor m ár hónapok óta 
szerette Máriát, együtt éltek, és a 
lány meghívta őt szüleihez, ide, a 
faluba, mintegy jelezni akarván 
ezzel is, hogy Sir Johnt, a fiatal 
színészt nemcsak szívébe, de csa
ládjába is befogadja.

Sir Johnnak volt egy ócska au
tója, azzal jöttek ki ide, a szülői 
házhoz. A parkolóban hagyták a 
kocsit, Mária kérésére, aki boldo
gan vezette a színészt a ház felé 
és halkan mondta:

— Gyere, menjünk előbb a 
kertbe. A kerti házikóba. Tudod, 
ha a lakásban leszünk benn, ak
kor már tisztességesen kell visel
kednünk.

És Sir John újra érezte Mária 
kezének erős szorítását, amint a 
kerti növények között egy filegó- 
riaszerűség felé mentek, és Sir 
John akkor még nem tudta, hogy 
asszony soha nem fogja őt úgy 
szeretni, ahogy szerette őt az a 
lány ott, a faluvégi kertben. Vagy 
talán nem akarta tudni Sir John, 
m ennyire szeretik, mert fiatal 
volt és még sok asszonyt akart, 
mert azt hitte, hogy a szerelmet 
csak sok asszony testén át ismer
heti meg és élvezheti igazán. De 
lehet az is, hogy Sir John egysze
rűen csak gyáva volt, és önmagá
nak sem merte bevallani, hogy 
szereti Máriát.

4



HELIKON
— Jobb sorsok és nagyobb 

szerepek várnak — ámította ma
gát újra vigaszként, valami férc
műből összeszedett gondolattö
redékkel, amikor Mária gyereket 
akart tőle. Sir John nemet mon
dott és elintézte, hogy Máriát 
megszabadítsák terhességétől. 
Mária sírt, mert már anyának 
érezte magát, de szerette Sir 
Johnt, a férfit, és hallgatott rá, 
mert úgy volt nevelve, hogy a 
férfiaknak mindig igazuk van. 
Talán ha sejti, hogy a kürettel, 
amit egy középszerű orvos vég
zett el rajta, leendő anyaságát is 
elveszik tőle, megszülte volna a 
gyereket. De akkor mégnem tud
hatta, hogy az elfuserált műtét 
miatt soha nem lehet gyermeke.

Az öreg Sir John közeledett a 
rég nemlátott házikóhoz. A hold
világnál egyre szomorúbb lát
vány tárult szemei elé: minden jel 
szerint a ház lakatlan. A szülők 
vagy meghaltak, vagy elköltöz
tek — állapította meg a nyilván
való tényt Sir John, hiszen amióta 
szakítottak Máriával, nem érdek
lődött a nőnek és családjának sor
sa felől. A kert gondozott volt, 
valószínű bérelik — töprengett a 
kerítés előtt Sir John. És állt soká
ig mozdulatlanul és arra a leány
ra gondolt, arra a régi leányra, aki 
őt nagyon szerette valamikor. Ar
ra gondolt, ebben a vacak, össze
omlásra ítélt házikóban nagyon 
szerették azt a bohém fiatal szí
nészt, aki nagyon régen, egy nyá
ri este lépett ide szerelmével.

— Úgy mutatlak be mint vő
legényemet — súgta az ajtóban 
Mária —> de ne félj, ez nem köte
lez téged. Sir John felnevetett ak
kor, nem is sejtve, milyen 
fájdalmat okoz ezzel a lánynak. 
De a lány is kacagott, és ez telje
sen megnyugtatta az ifjú színész 
házasságtól rettegő lelkét.

A szülők szeretettel fogadták 
a színészt, és Sir John önmagának 
sem akarta bevallani, hogy már 
belépése pillanatától otthon érzi 
magát a házikóban. Teltek az 
évek, gyakran eljöttek ide ki Má
riával, de mindig külön szobában 
aludtak, mert az örök vőlegényi 
státus értelmében az édesanya 
külön szobába ágyazott Sir John
nak. így aztán a kertben szerel
meskedtek esténként — vagy 
hajnal tájt...

A későbbiekben Sir John éle
tében, Mária mellett, egyre több 
asszony jelentkezett, és a színész, 
mint már jeleztük, szerette a sze
relemben is a változatosságot, 
nem mondott nemet a kínálkozó 
lehetőségeknek. És Mária szen
vedett, bár nem mutatta, szegény 
nő hálás volt Sir Johnnak azért a 
tapintatáért, hogy nőügyeit, ha 
nem is nagy igyekezettd, de tit
kolta előtte. Ezért remélte, hogy 
egyszer visszatér hozzá a férfi és 
újra csak őt fogja szeretni.

De Sir John sietett élni, ön

pusztító alkoholmámorba fojtott 
évek következtek életében. Rit
kán szánta rá magát, hogy autóba 
üljön és falura látogasson Máriá
val, akinek néma jelenléte is ide
gesítette már, talán éppen azért a 
némaságért, ahogyan Mária vi
selte megalázó szerepét a kettő
jük viszonyában.

Elkerülhetetlenné vált a sza
kítás: Sir John megkönnyebbül
ten lélegzett fel, amikor be
jelentette Máriának, hogy vége 
köztük mindennek. Mert ő már 
mást szeret. (Itt be kell vallanunk, 
hogy Sir John hazudott, nem sze
retett ő mást, legfeljebb másokat, 
egyszerűen nem akarta, hogy 
Mária szenvedjen miatta, ezért is 
találta ki ezt a kegyes, vagy ke
gyetlen hazugságot.)

Mária sírt — mi mást tehetett 
volna —, és Sir John aznap iszo
nyatosan berúgott. Heveny alko
holmérgezéssel zárult hát 
kapcsolata, nem túlságosan mél

áz kellene legyen... — mindene
setre valami hatásos, sokat sejtető 
mondat kellene, ami lehetőleg jel
képes is, hogy az emberiség aztán 
sokáig emlegethesse, mint a mű
vészúr utolsó mélyértelműségét.

Sir John letörölte a vizet hom
lokáról. Még a halálomat is elri- 
pacskodom — gondolta, és 
tudta, nincs tovább. Ha most 
megússza, legközelebb nem me
nekül. Mert Sir John nem akart 
semmiről sem lemondani, ami az 
orvosok szerint káros az egész
ségére, úgy érezte, ezzel beismer
né önmaga előtt, hogy itt az 
öregség, és Sir John inkább vállal
ta: fiatalságot hazudik — bármi 
áron. (Hogy mindenekelőtt ön
magának hazudja ezt a fiatalsá
got, ez nem túlságosan zavarta 
Sir Johnt.)

A buszsofőr dudált, tovább- 
indulási szándékát jelezve a szí
nésztársulatnak. Sir John 
elengedte a kerítést és nézte a

egy-két tétova lépést, de Mária 
eltűnt az utca forgatagában, így 
hát Sir John nem követte az asz- 
szonyt, hanem,‘szokásához hí
ven, törzskorcsmája felé indult, 
elgondolkozva. Aznap nagyon 
sokat ivott Sir John, akárcsak az 
apja halála utáni hetekben, és ba
rátai kivételesen nem ugratták és 
nem élcelődtek vele — jóllehet a 
színész mindent megpróbált, 
hogy jókedvűnek, gondtalannak 
mutatkozzék.

Az autóbusz újra dudált.
— Hol vagy, Sir John ? — kiál

totta egy kollégája a busz közelé
ből. — Igyekezz, hé!

—Nem könnyű megtalálni az 
ő korában — tréfált egy másik 
kolléga. — Már a vizelés is prob
léma.

— Ne adjunk fésűt, Sir John? 
Hogy kikeresd? — kiáltotta egy 
fiatal színész, szavait jókedvű, vi
dám nevetés kísérte.

— Megyek már — válaszolt 
Sir John a kerítés mellől és lassan 
elindult a busz felé. Tudta, csak a 
kocsit kell elérnie, akkor leülhet, 
hazáig helyrejön annyira, hogy 
ne kelljen orvost, esetleg mentőt 
kihívni. Otthon pedig lesz vala
hogy. Mert mindig valahogy csak 
lett, mindig megoldódott min
den, önmagától.

Asötétben a súgó-barátja tűnt 
fel.

— Gyere öreg, már aggódtam 
érted — mondta és átölelte Sir 
John vállát.

— Semmiség — monta Sir 
John —, elbambultam kicsit. De 
már elmúlt. Mehetünk. Amikor 
az autóbusz-fénybe léptek, Sir 
John fehér arca megdöbbentette a 
súgót.

— Mi történt veled, Sir John?
— kérdezte, hangjában őszinte 
aggodalommal. — Ilyen ronda 
állapotban rég nem láttalak.

— Semmiség — mondta Sir 
John. — Egy kis rosszullét. Majd 
elmúlik. Illetve...

— Illetve? — kérdezte a súgó.
— Azt hiszem, valami nagy 

baj van — mondta a színész. — 
Az emlékek... egyre inkább kí
noznak az emlékek. Ez a kezdő
dő öregség jele. Nem igaz?

— Fel a fejjel, Sir John — ne
vetett megkönnyebbülve a súgó.
— Soha nagyobb bajod ne le
gyen. Két pihenő között rádtört 
a... Vagyis unalmadban visszafe
lé gondoltál. Pedig előtted, előt
tünk...

— Mi van előttünk? — kér
dezte halkan Sir John.

A súgó sokáig nem válaszolt. 
Csak egy kicsit erősebben ölelte 
magához Sir Johnt.

A szervező újra megszólalt, 
hangosan, éles hangon, hogy a 
busztól távol lévők is hallják.

— Beszállás, hölgyeim és ura
im! Beszállás, a cigarettaszünet
nek vége. Indulunk haza. 
Többször nem állunk meg vizelni.
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tó befejezéseként egy viszony
nak, amit nevezhetünk akár min
dennapi, szokványos szerelmi 
történetnek is.

És teltek az évek. Sir John hal
lani sem akart Máriáról, távol tar
totta magát büszkén mindentől, 
a hűre a nő meg annak emléke 
esetleg emlékeztethetné. Erősnek 
hitte magát, pedig csak, ha aka
ratlanul is, védekezett egy érzés
től: Mária már annyira az övé lett, 
hogy szabadulni akarása az asz- 
szonytól — vagy annak emlékétől
— önámító kísérlet volt csupán.

Az öreg Sir John ott, a faluszé
li házikónál nekitámaszkodott a 
rozoga kerítésnek. Vadul kala
pált a szíve. Nehezen lélegzett, a 
sok cigaretta tönkretette a tüde
jét, szívét — ugyanis Sir John to
vábbra is cigarettázott és ivott, 
nem törődve orvos-barátai fi
gyelmeztetésével —, görcsösen 
fogta a kerítés korhadó léceit.

— Kezdődő infarktus volna?
— kérdezte fennhangon, miköz
ben nagy gyakorlottan masszí
rozta fájó balkarját és mellkasát. 
Micsoda giccses halál lenne — 
nevetett erőltetetten — végigha
salni itt az árokban, egykori sze
retőm háza előtt. Utolsó szavam

kertet. A faházikónak, vagy 
ahogy Máriával nevezték, a file- 
góriának nyoma sem volt már, 
bizonyára tönkrement és eltüzel
ték. A helyét is felszántották, be
ültették valami növénnyel, 
akárcsak a színház előtti zöld
övezetet, ahol utoljára találkozott 
Máriával. A színház előtt Mária 
szólította meg a próbáról kijövő 
színészt:

— Utazom el, Sir John — 
mondta mosolyogva. — Jó, hogy 
látlak és... szóval, elköszönnék 
tőled.

— Magyarországra mentek, 
ha jól hallottam? — kérdezte kö
zönyösen a színész.

—Igen—válaszolt Mária. - A 
férjem ott kapott állást. Te ma
radsz, ugye, Sir John?

— Maradok — válaszolta kel
letlenül Sir John. — Itt kényelme
sebb, tudod.

— Hát akkor — nézett rá Má
ria — légy boldog, Sir John.

— Te is — válaszolta kurtán a 
férfi. Majd sietve hozzátette. — Ti 
is legyetek boldogok.

Mária elsietett, egyre gyor
sabban távolodott az utánatekin
tő férfitól. Majd futni kezdett, Sir 
John már-már utána indult, tett is



HELIKON

BÁLLÁ D. KÁROLY

NE GONDOLJ 
A FEHÉR 
ELEFÁNTRA

Zsebéhez nyúlt és újra megtapogatta a 
kulcsot. Úgy érezte, a tény, hogy a kulcs 
megvan, hogy nála van, megnyugtatja, sőt, 
e Ids fémlemez birtoklása mintha egyben 
Janka birtoklását is jelentette volna. Holott 
jól tudta, Janka közben ki is ugorhatott az 
ablakon, vagy telefonon kihívhatta a tűzol
tókat, de az is elég, ha fellármázza a szom
szédokat, akik tudják, hogy a házmesternek 
kulcsa van minden lakáshoz.

Mégis remélte, hogy Janka most is ott 
kucorog a dívány sarkában, felhúzott térde 
alatt összekulcsolt kézzel, s fejét fel-felkapja 
minden külső neszre.

Kis riadt egér, gondolta, és a düh, 
amellyel bezárta és otthagyta Jankát, észre
vétlenül gyöngédséggé olvadt és szétáradt 
benne, mint a forró kávéba ejtett fagylaltda
rab.

Vesz majd neki virágot, határozta el. 
Majd. Egy óra múlva. Ennél hamarább nem 
mehet vissza, mert azt Janka még saját győ
zelmének foghatná fel. Ennyi időre neki is 
szüksége van, hogy helyükre zökkentse gon
dolatait.

**
Játék volt. Meg szerelem, persze. Csókok 

a töltés oldalán, meztelen fürdőzés a párálló 
vízben, iszapcsíkok száradó térképe a köl
dök körül, és nap, nap, mennyi napfény, és 
károgó varjak lassú keringője az égen, párzó 
szitakötők duplafedeles aeroplánjai, és a fű 
illata, a frissen kaszálté, meg a zizegő szénáé. 
És csend, amely apró zajoktól hatalmas, és a 
páros magány gigantikus magzatburka kö
rülöttük, amikor szeretkezéseikbe feledkez
tek.

Szerelem volt, persze, és játék. Tanulni 
jártak a csatomapartra, táskájukban köny
vek, jegyzetek az elemózsia mellett. A vizs
gáig hátralevő napok számával osztották el 
a tételek számát, s készen is volt a terv, de 
már második napon felborult, és lemaradá
suk csak nőtt napról napra, nem bánták még
sem, mert csordultig voltak egymással, és ez 
többet ért bármüyen diplománál.

Valahogy csak túl lettek az egészen, és 
egyszer csak nem volt több tanuínivalójuk, 
és több lett a csend két ölelés között a tölté
sen, és közéjük férkőzött a bizonytalan jövő, 
hogy elszívja szavaikat. Hát hallgattak, elhi
tetve magukkal, hogy ez a csend még ugyan
az a csend, amely egy héttel ezelőtt itt 
maradt.

Szerelem volt, persze, és halál. Mert hiá
ba volt előttük a nyár fele, az élet egésze, 
hiába akarták együtt, ha féltek tőle, hiába 
borultak egymásra, ha szájukat már üresre 
dúlták a csókok, és többé nem találtak a 
szeretlek-re.

— Mire gondolsz most? — kérdezte Jan
ka, amikor egy hosszú, kimerítő úszás után 
felkapaszkodtak a gát vékony betoncsíkjára, 
s lihegésük abbamaradván már fájni kezdett 
a hallgatás.

— Arra, hogy elhelyeznek. Két év, de

lehet, hogy három.
— Ne gondolj még arra.
— A fehér elefántra.
— Miféle elefántra?
— Beugrató. Azt mondják neked, akár 

fogadnak is veled, hogy most felemelkedsz 
a földről és lebegni, röpülni fogsz, de csak 
akkor, ha közben nem gondolsz a fehér ele
fántra. Te persze nem hiszed, belemégy a 
fogadásba, de hiába ígérted meg, hogy köz
ben nem gondolsz a fehér elefántra, mert 
csak ezen jár az eszed, nem tudod kiverni a 
fejedből. Rád is pirítanak, hogy miattad nem 
sikerült az egész, már rég lebegnél, ha nem 
gondolsz arra, amire nem szabad... Ugye ér
ted... Lebegnék én most is örömmel...

— Értem... Hát akkor csak maradj az ele
fántoddal.

**
Közben felszállt a köd, és éles, ferde nap

sütés türemkedett be a belváros szűk utcái
ba, valahogy lebegővé, könnyűvé téve az 
előbb még oly súlyos lélegzetű háztömbö
ket.

Szerette ezeket az utcákat, minden ko
pottságukkal, mocskukkal együtt. És szeret
te a várost. Kedvére volt, hogy itt sétálhat, s 
pontosan tudja, mit lát majd a második sarok 
után, hogyan mutatják fel az utcák szebbik, 
tisztábbik arcukat, hogyan tolong az ember
áradat a széles járdákon a kirakatok véget 
nem érő sora előtt.

De most nem vágyott erre a látványra, 
megelégedett az elméjében kirajzolódó éles 
képzettel. Mielőtt betért volna a kis füstös 
kocsmába, zsebébe nyúlt, és most már teljes 
erőből meg is szorította a kulcsot. De hiába 
roppantak bele ízületei az erőlködésbe, úgy 
érezte, mintha nem lenne hatalma felette, 
kisiklana a markából...

**
Mennyi elfecsérelt év, istenem. Két év ott 

benn, az országban, abban a szörnyű ce
mentgyárban, üzemi orvosként... Az számí
tott csodának, ha valakinek nem volt baja a 
tüdejével, légcsövével. Hörghurut, asztma, 
rák-gyanús elváltozás... Es hadakozás a 
szakszervezeti vezetőkkel, akik a betegek 
helyett az élmunkásoknak akarták adatni a 
szanatóriumi beutalókat...

Aztán végre otthon; vacak, unalmas pa
pírmunka a kórházban. Fehérköpenyes bü
rokrata... És szülei halála, és ő ott áll lakás 
nélkül, mert nem volt ideje újra bejelentkez
ni, és a hatóságot persze nem érdekli, hogy 
ott élt huszonhárom éven át.

Albérlet, csaknem egy évig, és belülről a 
semmi feszítése. Közben persze nők: szerel
mek helyett szeretők, szeretők helyett kur
vák. Alkalmi barátok, inkább csak 
ivócimborák.

Néha Janka egy-egy villanásra. "Hogy 
vagy?” — "Sehogy" — "Látom" — szűksza
vúság, s a keserű szájíz: ha akkor idejében 
utána ugrik onnan, a gát betoncsíkjáról...

És mint fuldoklónak a kötél: Szilvia.
Egy születésnapon sodródott mellé. "Fia

talember, minket elfelejtettek bemutatni egy
másnak." És öt perccel később az első ajánlat: 
"Gyere fel velem, itt lakom a nagyszálló
ban!", és másnap reggel a második: "Ha elve
szel, kiviszlek magammal."

Mennyi elfecsérelt év, istenem... Négyen 
két pid szobában, jelentéktelen kis állás a 
Vöröskeresztnél, két éven át. Szüvia kimara
dásai, s ha számonkémé, akkor persze kuss 
a befogadott vőnek.

Aztán a vergődés válás előtt, válás után.

És végre nyugalom egy eldugott kis faluban. 
Szolgálati lakás, és életében először "doktor 
úr". Elhanyagolt betegek, sok vesződés, bor
ravaló alig.

És közben, úgy, hogy eleinte észre sem 
veszi, sejtjei mélyéről, lassan, előszivárgón: 
Janka.

Hát persze, hogy is hihette eddig, hogy 
nélküle is lehet, hogy nélküle is érdemes.

És ettől kezdve álmok, illúziók. Az első 
levél és az első hazautazás. A döbbenet, hogy 
Janka semmit sem változott, hogy mindenre 
emlékszik, s a megkönnyebbülés, hogy neki 
mindent elmesélhet.

— Istenem, mennyi elfecsérelt év — fa
kad ki hirtelen, s Janka tűnődve néz:

— Nem mondanám. Osztályos orvos let
tem, van egy öröklakásom, szépen keresek, 
én támogatom apámékat. Kocsim, nyaralóm 
csak azért nincs, mert nem érzem szüksé
gét... És te, Gajzágó István, te mire mentél? 
Falusi doktor bácsi vagy az isten háta mö
gött, tartásdíjat fizetsz, mert marha fejjel fel
csináltad a válófélben levő feleségedet..

— így akart magánál tartani.
— Ahhoz kettő kell.
És érzi, amit ott, a gát betonján: most, 

most ugrik Janka a vízbe, úszik a holmijához, 
s ő fekszik tovább, és nincs ereje megmoz
dulni.

**
A kávé gyenge volt, kért hát hozzá egy 

rumot, majd még egyet. Félve nézett az órá
jára, mert érezte, alig múlhatott el tíz perc, s 
neki máris kedve volna visszamenni.

Még háromnegyed óra. Háromnegyed 
óra Janka nélkül. Micsoda pazarlás. Hisz leg
később az éjszakaival...

Ezek azok a percek, amikor irigyli a do
hányosokat. Lekötik, elfoglalják magukat, 
tudnak mit kezdeni kezük esetlenségével, 
ideges ujjaikkal... ő  meg itt dobog a pulton, 
percenként nézi az óráját, és hiába a két rum, 
egyre csak remeg, remeg a gyomra. Persze, 
hisz nem is reggelizett. No, nézzük csak. 
Zsíroskenyér hagymával... Hát ezt talán 
mégse... Tepertős pogácsa, igen, ez jó lesz.

Elmajszolta, ettől meg szomjas íett, de a 
sör előtt még felhajtott egy harmadik rumot 
is.

"No, most már rendben lennék", gondol
ta, amikor bajszáról letörölte a habot, s ta
pasztalta, hogy idegessége, belső remegése 
megszűnt.

Most már akár el is ücsöröghetne itt dé
lig... No, nézzük csak: alig több mint húsz 
perce van hátra. Tíz, amíg hazasétál. Tizenöt, 
mert közben megáll a virágárusnál. Ha meg 
egy üveg italt is vesz útközben — tegnap 
megitták, ami otthon volt —, akkor indulnia 
is kell.

**
És te, Gajzágó István, te mire mentél — 

ezt zakatolta hazafelé a vonat, ez lüktetett 
fülében hónapokig. Hát megmutatja, meg
mutatja, ha belepusztul is.

Istenem, mennyi elfecsérelt esztendő, 
mennyi összeszorított fogú akarás!

A szakorvosi vizsga hamarább megy, 
mint gondolná, de a fővárosban nincs sem
milyen üresedés. Nem baj, jó lesz a megyei 
kórház, majd onnan...

És tanul, és inspekdózik, és helyettesít, és 
beiratkozik angol intenzívre, és cikkét elfo
gadja az Orvosi Szemle-

Nem, ezek nem elfecsérelt évek, mert 
végre pontosan tudja, hogy mit akar. Jankát 
akarja.
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És sikerül a fővárosi állás is, épp a főor
vosa ajánlja be, aki talán riválisát látja benne. 
Egy kis hitel, egy kis kölcsön, és a lakás is 
kikerül, egy szoba, igaz, de a város szívében. 
És hajtás, hajtás tovább, és még mindig csak 
harminckét éves, amikor kocsit vesz, és az 
intézeti igazgató kilátásba helyezi az adjunk
tusi kinevezést.

Most, most lehet, most kell hazautazni.
És otthon Janka ridegsége, amit nem tud 

mire vélni. Honnan tudhatná, mi történt há
rom év alatt. És Janka nem beszél, nem beszél 
és nem kérdez, csak vergődés a rövid talál
kozás.

Nem hagyja ennyiben, másnap újra beál
lít, és most már hajthatatlan.

—Janka, én ezt az egészet csak miattad... 
Mert azt mondtad, falusi doktor bácsi... Hát 
akkor legalább tudni akarom...

— Hagyj békén... Mi közöd hozzá... De 
ha épp tudni akarod, hát nekem is van... 
nekem is volt valakim. Most hagyott fakép
nél.

És másnap, az egyik híd korlátjánál:
—Azt sem gondoltam, hogy egy mankós 

ember fogja nekem megmutatni ezt a gyö
nyörű várost.

— Szeretnél itt lakni?
— Ezt most miért kérded?
— Tudod jól.
— Nem akarom tudni.
— Csak akard.
— Hát jó. Tudom. És akkor mi van?
— Szeretnél itt lakni vagy nem?
— Nem. Nem szeretnék.
— Nem mondsz igazat. Látom rajtad.
— Ha itt születtem volna, biztosan sze

retnék.
— Tudod, hogy nem ez a kérdés. Velem 

szeretnél-e itt lakni.
— Hagyd ezt, jó.
— Egyszer tisztáznunk kellene.
— Egyszer. Talán. De nem akkor, amikor 

második napja várok arra, hogy megcsókolj.
**

Előbb a virágot vette meg, és a nagy cso

— Ha olyan bolond volt! Majd kihevered.
— De én még szeretem, nem érted?
Érd.
Érti, és hazafelé jól meghajtja a Ladát. És 

hiába fékez, amikor a mellékútról elé hajt 
egy teherautó.

No, ez is megvolt, gondolja a csattanás 
pillanatában olyan mély megnyugvással, 
mintha már induláskor tudta volna, hogy 
ennek ma még meg kell történnie.

— Belső törés, két helyen. Rosszabbul is 
járhatott volna, kolléga.

Rosszabbul? Aligha. A legnagyobb rossz 
már megtörtént vele.

Eltelik két hét, már lábadozik, amikor 
egy ápolónő beszól a tévé-szobába. "Gajzágó 
doktor! Látogatója van."

Janka állt a folyosón, megszeppenve, ri
adtan, mint egy kis egér.

— Honnan tudtad?
— Nem tudtam. A lakásodon kerestelek. 

Egy szomszéd mondta. Alig találtam ide. Ez 
a forgalom! Szédül belé az ember.

— Fő, hogy itt vagy... Van hol megszáll
nod? Dehogy van, várj, adom a kulcsot Menj 
haza, pihenj, aludj. Holnap délelőttre elké
rem magam, gyere ide nyolcra.

korral törtetett be az élelmiszerboltba. Keres
gélt a likőrök közt, találgatva, vajon melyik 
ízlene Jankának. Igaz, egyikben sem tesz sok 
kárt, tegnap is annyit ivott csak, mint egy 
madár, fél estén át szopogatott egyetlen ku
picát... No, ez talán jó lesz, valami édes fi
nomság.

Ahogy kilépett, szemből kapta a napot. 
Imbolyogva indult el az átforrósodott bur
kolaton, sugárzó házfalak közt. Még egy 
perc, és felforr az agya. Na végre, egy kis 
árnyék, és itt a jó hűvös lépcsőház is.

Jézusom, hol van a kulcs! A kocsma óta 
nem tapogatta! Mi lesz, úristen, ha elvesztet
te! Na, jól van, semmi pánik. Kedves jószág 
el nem vész... És Janka? Vajon ott ül a dívány 
sarkában még mindig?

Nem, nincs ott. Es másutt sem! Üres a 
szoba, a konyhában senki!

— Janka, Janka — üvölti torkaszakadtá- 
ból, teljes kétségbeesésben. Hát mégis meg
szökött! Már emeli a palackot, hogy földhöz 
vágja, amikor nyílik a fürdőszoba ajtaja, ki
lép rajta az ő fürdőköpenye, és benne egy 
ázott, csapzott hajú, régi-régi lány onnan, a 
csatorna partjáról.

**

Naponta bejárt a kórházba, aztán, amikor 
levették a gipszet István lábáról, ő vitte haza.

— Mit csináltál a lakásommal?
— Kicsit átpofoztam. Hogy lakható le

gyen.
— Az még hagyján. De te rendet raktál! 

Ez szörnyű.
—Szerintem is. Mehetsz vissza a kórház

ba.
— Valamit mégis elfelejtettél.
— Ugyan mit?
— Hát egy ágyat, magadnak.
— A doktor úr nem hajlandó a következő 

két hétben megosztani velem az ágyát?
— Nagyon is. De azt hittem, a doktornő 

végre hosszabb távlatokban gondolkodik.
— Éppen, hogy abban. Lejárt a szabad

ságom.
— Nem jár le. Csak most kezdődik.
És igazi éjszakák, mint tíz éve a töltés 

oldalán, és újra egy-egy suttogó szeretlek. 
De Jankával mégsem lehet szót érteni, kitér 
a kérdések elől. Azzal válnak el, hogy szép 
volt, mint egy nyári vakáció, mint az a régi, 
de jön a munka, jönnek a hétköznapok. "Meg 
kell értened. Te sem adnád fel, amit elértél, 
egy bizonytalan szerelemért" — érvel Janka, 
és Istvánnak a "bizonytalan" fáj a legjobban. 
Fegyelmet parancsol magára, még moso
lyog is, amikor Janka felszáll a vonatra.

Es valóban, a munka újra, de már íze 
nincsen, értelme is alig, s mint a törött láb
szárcsontból a sajgás, a zsigerek mélyéről is 
feltör valami határozatlan fájdalom, amitől 
egy pillanatra elzsibbad az agy.

Hát igen, így élsz eztán, Gajzágó István. 
Gyűjthetsz új kocsira, nagyobb lakásra, lo
holhatsz lányok után, vagy loholnod sem 
kell, mert ők csimpaszkodnak rád, ha ha
gyod, lehet még nyaralód is, utazhatsz bár
hová, de ezt a szerelmet, ezt nem tudod 
feledni, a csókokat a töltés oldalán, a mezte
len fürdőzést a párálló vízben, iszapcsíkok 
száradó térképét a köldök körül, károgó var
jak lassú keringőjét az égen, párzó szitakö
tők duplafedeles aeroplánjait, a fű illatát, a 
frissen kaszáltét, meg a zizegő szénáét, és a 
csendet, amely apró zajoktól hatalmas, és a 
páros magány gigantikus magzatburkát kö
rülöttetek, amikor szeretkezéseitekbe feled
keztetek.

Hát törődj bele, doktor Gajzágó, ez mére
tett rád, és ne emészd magad, hogy tíz éve 
nem ugrottál utána a gát betonjáról, akkor 
sem lenne másképp talán.

**
Fejéből azonnal kiszáll a szesz mámora, s 

helyébe valami más, valami nagyobb bódu
lat fészkeli be magát.

— Na ne forgass már, elejtesz még, te 
részeg börtönőr... Mars bele a kádba józa- 
nodni...

Engedelmeskedik, és olyan jólesik, hogy 
Janka kedves, vetkőzted, mint tavaly, a láb- 
törés után...

— A hátamat is, még, még erősebben — 
kiált a habok közül, és engedi, hogy megtö
rülje, hogy arcáról, válláról lecsókolja a csep
peket, és már csókolja ő is, ahol éri, ingatja, 
vonszolja az ágy felé, és Janka enged, bár 
kicsit kéreti magát, és egymásnak feszül a 
két test, és minden mindegy ebben a perc
ben, és közeleg, közeleg a lebegés, még egy 
pillanat, és felemelkednek, repülni fognak, 
igen, repülni...

Ha eszükbe nem jut a...

-HELIKON-----------------------
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t t R Í N V  M Ú M ia  26
fin majd minden rabszolga n é p  szerkeszti: /qa
jármát megunva olajra lép Fekete Vince ”

FARKAS WELLMANN ENDRE VERSEI

EPILÓGUS FUTÓKALAND
fáradt vagyok, hogy írjalak 
esetlen képzet, távoli dallam 
létben tétova szörnyeteg 
vágyban ténfergő akaratban

hogy ezzé vedlett a lét 
hogy kibontja magát 
végletek sodornak céltalan 
maga a gondolat önmagát

futókaland akarok lenni, 
pillanat akarok lenni, 
mert lenni akarok

elárul még a mozdulat 
az érintések üvegén 
mozdul, magadra hagy

még visszajátsz az ágy 
még visszajátsz az agy 
ne szólj és ne tagadj

önmagad futókalandja 
emlékezetek hazugsága vagy 
de visszajátsz még az ágy 

az agy

LITÁNIA
Tudom, atyám, ha vagy, eljössz értem egyszer, 
megtalálsz a tollhegy aranyában, magamba bújva 
bátran, ott— ugyanis tollhegyem nem, nem arany; 
atyám, ha eljössz értem egyszer, a végső számonkérés 
kölcsönös lesz, mert tegnap az autóstop Budapesten 
nem kedvezett, s akár a forgandó szerencse, atyám, 
te elhagytál, te nem voltál ott. sem akkor, 
sem akkor... és még sorolhatnám, mikor két betű k ö z t-  
igen, neked két betű és nem idő, atyám, és nemlétedről 
meggyőződni engedsz minden hétköznapi halálban 
minden két betű között, az egyedüllét megvilágított
--------------- szájpadlásán----------------------
atyám, ha egyszer eljössz értem, kegyetlen leszek, 
ahogyan lányok melle, mellbimbaja, számtalan evidencia 
volt és én, bár egy-egy értékrend középfokai között
senki és semmi voltam---- atyám, már értelmetlen minden
védőbeszéd, mert megvédeni csupán azt lehet, ami nem 
volt és nem is lesz soha, atyám, ha eljössz hozzám egyszer 
s a beszélyek fölöslegében magamra hagysz, igen, a gyertya
csendben áldozni fogok önmagamért és rendületlenül 
hiszem, hogy életem, e beteljesületlen szerelem érintések 
nélküli illúziói között mosolyogni gyerekként fogok 
s a létezések és beszélyek kuszasága a tollhegymögötti 
csöndek áriája lészen, igen, atyám, ha majd eljössz értem 
ígérem, önmagam leszek és a kövekben és a kövek alatt 
csupán már hangomat hallani e beteljesült esélyegyenlőség 
kulisszái minden oldalán, te szenvedsz majd egyedül, atyám, 
a temetés áhítatában, amit, ahogyan engem, senki sem ért 
s ez örök semmiért talán még te is imádkozni fogsz, 
kegyetlen leszek akkoron, kényszereim rádruházom és nem 
írom alá a teremtés forgatókönyvét valami gyermeki 
engedetlenség miatt és megnézem jobban a kávéscsészék alját, 
örökkévalóságnyi fehéréj szakákat mérek rád büntetésül, 
mert érezned kell, milyen az ha Ú G Y bántanak, érezned kell, 
ahogyan jogod megszűnik az érintésektől és magad is el
veszel jogaidban, nincs nagyobb büntetés, atyám, a tollhegy 
félreértett magányában-----------------------------------

Kádár Károly: Kompozíció

CSEH KATALIN
HAJNALODÓ
Szél süvít 
inkább nyüszít 
bakancsok 
sárba csosszanása 
menekül fülembe 
csupa latyak 
az éjszaka 
de már a hajnal 
nyargal felém 
látom már 
kertemben hasal 
úgy viselkedik 
mint akit 
szárnyalás közben 
ért tetten a 
mesterlövész álma

KÖZÉRZET
a magzat életfélelme 
az élet magzatfélelme 
az ember halálfélelme 
a halál emberfélelme

az újszülött körülnéz 
vajon érdemes-e? 
nem tudja, hogy a félelem 
a lélek részvényese

HANGULATI
Nap ölében a Föld
Föld ölében a Nap
ez az a pillanat
amikor közel érzed
magadhoz magad
mikor fölröppen egy-egy szó
— friss lélekhavazó —
s a megszokott délutáni béke
lesz özvegy gondolataid menedéke

HANGULAT II
Harmincon túl 
a vakolat hull 
már nem áll viguázzba 
a l é l e k  
s kicsüng a létből 
— észrevétlenül — 
(úr)huzatot kap 
néha attól félek

HANGULAT III
M inden egyszer kiürül 
a lélekpartra az úr kiül 
és csönddé fajul a hallgatás 
-a gond hallgat, hallgat...ás 
az élet: foszlékony látomás
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SZILÁGYI P. CSABA

KONKRÉT FORMÁK
3. Társalgás a nagym am ával

Amivel rabul ejtették a szívem, az egy társalgás volt. Csú
nya, piszkos, patkányszagú hodályban folyt az írók és nagy
mamám között. (Ezeken kívül, a csupasz lábszárak.) 
Nagymamával igen jól lehetett trécselni: szerette a szép, szőrös, 
szőke fiatalembereket — nosza, mert ő maga is fiatal volt, tarka 
kis humorral teli; mint egy ennivalóan bájos kis sakktábla. 
Hosszú pulóverébe burkolózva ült az asztalnál, körülötte az 
írók, ifjú és öreg szövői s bogozói a sors nagy madzagjainak. 
(Ez a munka talált a Mami kézimunkájához is, bár — mint 
mondtam — még igencsak fiatal volt.Talán /?/.)

Azt hiszem, hogy a szívem már ekkor is rabul volt ejtve, de 
ha jobban vissza, akkkor előre a bizonyosság felé: a döntő 
ösztönzést az egyik híres, nagyszakállú, de kis lábú író szőrös, 
gumós, ízletes ujjai adták meg. Biztos voltam benne, hogy a 
vacsorára érkező irodalomkedvelő szüzek nagyon fogják saj
nálni, hogy miről maradtak le, ezért kétszeres erővel tettem, 
amit tennem lehetett: faltam az ízletes, fűszeres, mennyei erővel 
áldott ujjakat — papírtálcákon adták fel nekünk a gumós, 
ideges darabokat — és ó  ezalatt nézte, bizony, lágyan; boldo
gan figyelte elragadtatásunkat, ahogy a IzAéletűség utolsó 
nyomocskáit, cafatkáit próbáljuk gyomrunkba szívni.

Na de a nagymama — a társalgás során kiment az illemhely
re, és emiatt sajnos nem részesülhetett Belőle.

4. Amint belép a váróterembe 
egy sárgakabátos lány
Kincses, erős, drága éjjelek után kell végigmenni a pero

non, a kihaló, darás fénytől kopott kövezeten, a sínek vonzó 
és gyönyörködtető párhuzamosai mentén, a menetrendet for
gató emberek között. A másnaposság csábítása elől nem mu
száj elmenekülni — de össze kell húzni a mellény szárnyait, 
magunkhoz szorítani ruháinkat, és velük együtt másnaposán 
dönteni és felvágni a következő szalámiszeleteket—amik még 
megmaradtak az éjjeli folyadéköntésből (alaposan fel...), hús
pusztításból. Közben alig villognak a jelzőlámpák, csak amit 
ingként magára kell vennie a sárgakabátos lánynak, mit el tud 
lopni a temető keresztjeinek ezüstjéből, amilyen fényt fel tud 
mutatni a hamuból, az világít rajta. Közben hogyne érződnék 
a roston sült hús restiből kiszökött illata. Fekete áfonyát kever 
el a párhuzamosok alján, a megszürkült kövek oldalain. A 
sárgakabátos lánynak pedig immáron félévvé kell nyújtania 
idegességét.

A szemüvegkeretben szerencsére nem kell tükröződnie 
semminek. Csillogásának el kell bújnia a temető ezüstjei mel
lett. (Mintha sóból lennénk, és csak ízesítenünk kellene máso
kat, akik hiányosak nélkülünk.)

A sárgakabátos lányra nem lényeges várakozni. Beilleszke
dik a sárgakabátos nők sorába, akiket ízesíteni kell, vagy ami 
fényt kap. Akarjalai sültön, amit talán finnek esznek csak, meg 
kell találni a szépet, érzéki csillogót, a láncot, odakötőt.

Felnyílnak az ajtók: személyzet kezdi meg munkáját. Erdő 
alól és a játszótér mellől is kivonulnak a tisztviselők, akik a 
sárgakabátosról álmodnak. (Eléggé nem szép módon. Beszél
getnek róla. Mintha a nézőtérre beülő színészek becsmérlő 
szava szólna, akik a nézőt irigylik okos hiszékenységéért.) 
Pedig a sárgakabátos lány alapjában véve gépírónőnek készül, 
most haza kell mennie. Az állás és vetélytársnői várják; meg 
kell érkezzen. Útlevél, papucsos barát nélkül. Csupán ruháját 
tartogatja magánál, a cipővel együtt. Csinosak és férfiasak 
állnak meg mellettte. Fiú kérdi—signorina, mi puö imprestare 
due mila lei? —, és mielőtt a lány megfigyelné hibátlan válasz
tékát, magasnyakú pulóverét, kezét nyújtja, és el kell hagyniuk 
az állomást. Most már nem is olyan biztos, hogy a sárgakabá
tos lány még egyáltalán belép a váróterembe (talán onnan jött 
ki); ellenben látja, hogy társainak még ott kell maradniuk a 
padokon, Mihálynak, Kamillának; Anna, Ferenc, Réka.

ROSTÁS ISTVÁN VERSEI
DÍSZLET
nedves, porszagú Éj-szaka 
villámflesch, toccsanó kerék 
helyén van, úgymond 
majd’minden kellék 
mára a Holdat kifelejtették.

PLAKATVERS
Szegődjön szolgádul a 
s 
o 
r
s vigyorát skicceid fel 
há' vagy négy vonásban 
pingálj föléje bajuszkát 
(sz)épet, feketén, kackiásan

CZIM-TELEN
fél—/igl(meddig?!)ál(m)omban a matrózsapka cilinderré buggyant
sétabottá karcsúit az esernyő
a dzseki, egy átlag-farmerportéka, frakkosan
elnyúlt szárnyaiba kapott rakonca
híján a zephyr.
(sét)álltam a (sétajtér árny foltos kavicsán; 
enyhé(de)n szorít(t)ott a kamáslis cipő 
/főleg a bal: a nagylábujj tájékán/ 
nyakszirt(em) körül a szivarfüst sálja 
s a gázlámpák majdhogy narancsos hunyora 
asszivverődött a zsebóra ezüstjén
az IDŐRE .-osan nem emléxem, de hétfő volt, tavasz és párás századelő.

* *

Mesterem, jól tudtad: el jő az idő 
s vele
a gondolatok lét(szám)csökken(t)ése 
míginem?!?) a lényeg magára 
özvegyül
a se, a tán, a bár, a viszont egyre 
másra marad dolgavégezetlenül 
estébére váltva őgyeleg odébb 
a ha, a soha, a még-is, egyéb 
töltelék korhatárkedvezménnyel 
nyugdíjba tán torul 
talán kardjába dől 
Mester, te tudtad mindEzT 
hallgattál orvul 
3,14maszul

* *

két kedó szemed féldrága pillája 
makacsul belógó tincsek mögött 
átszűri a gesztusba szökkenő szándékot; 
lehallgatod bennem a csendek 

sarkonfordulását 
és eltűröd, hogy a mutatóujj

elinduljon a fültó magasságából 
lassan, las-san, l a s s a n

a szájszöglet alig- 
érintésével az állig

begomboltbizalom felé.

Sipos László rajza
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EGYED EMESE 
a

MESEK
A házakat, nem is házakat: 

viskókat könyörtelenül tüntette 
el a domb oldaláról az új város
atya. Biztos volt benne, hogy a 
függőkerteket az utókor az ő ne
véhez köti majd, és maguk a szét
kergetett lakók (amolyan hon
foglaló népség) — nos, ők is be
látják majd, mit jelent az áttekint
hető szépség. Szükséglakásba 
kerültek a város különböző ré
szein: akárha kivándoroltak vol
na az országból is.

A dombon szeszélyesen te
kergő sétányokat alakítottak ki, 
ezeket a különböző szinteken 
lépcsősorok kötötték össze; fa 
ugyan nem él meg, egy valamire 
való hárs- vagy gyertyánfa ezen 
a mésztufás-vörösagyagos tala
jon, de annál több kúszócserjét, 
díszbokrot ültettek hajnalonta a 
fecsegő asszonyok, amikor már 
hosszún yelű seprűik az alsóbb 
utcákat körbesimították, és a vá
sáros szekerek, deszkaszállítók, 
rakoncátlan hajnali járőrök elől 
félre kellett húzódni.

Hogy is bírtuk ki a vándorlást 
amúgy bekötött szemmel, miért 
éppen mi éltük túl a csapásokat? 
Hogyan szólhatnánk az elpusz
tultak, elpusztítottak, a némák 
helyett, amikor magunkról is ma 
így — holnap, félő, másképpen 
beszélünk? Honnan támadt egy
szeriben ez a túl sok bölcs és min
den ösvények tudója? Gyűlöletes 
fecsegők, már a bőrük rostjában 
van valami tisztátalan. Hango
sabbak a varjak seregénél, amikor 
reggelente fölkerekednek a füstölgő 
szeméthegyekről, éjjeli szállásukról 
Nem bíznám rájuk magamat és tele 
van velük minden percem.

ELVEGYÜLNI?
A királyfi egyedül töltötte az 

éjszakát a présházban. Nem hi
ányzott a lámpa, itala is volt, de a 
gerendák közt mégiscsak beszö
kött a váratlan hideg a szobába, 
nem sokat ért ellene sem birkabőr 
mellény, sem takaró. Hajnal kö
rül matatni kezdett a pele a pad
lásra halmozott friss dióban, és az ajtó 
előtt rázendített a macska is; nem a 
környezet barátságtalan, döntötte el 
végül csak én vagyok idegen.

— Bejöhetnél végre a váro
somba — mondta többször is az 
asszony —■, mindent meg lehet 
szokni, és tudod, hogy segítek.

— Kövesd ezt a nőt vagy bár
melyiket és meglásd, még a nevedet 
is elfelejted, úgy átgyúmak néhány 
hónap alatt—visszhangozta maka
csul a csönd a királyfi félelmeit

— Hagyj még, ez a ház, vagy 
egy másik: de emberek nélkül,

talán időnként veled — ennél 
többet nem akarok ismerkedni, 
hiába is próbálnék—könyörgött.

CIPRUS 
MESSZE VAN
— Valami bevallani valód 

van: olyan fakó a pillantásod. Be
szélj bátran, de hallgathatsz is, 
már sokszor azt sem tudom, me
lyik esik jobban.

— Hiszen tudod, ki vagyok.
— Gondolom már. De nehe

zemre esik föltételezni rólad 
mindazt, amit tudok: annyira 
szelídnek tűnsz.

— Nem az utazásról beszél
nék, azt kiheveri az ember, és 
úgyis át kell élned rövidesen újra 
neked is: nem az utazásról — ha
nem segíts elpusztítani azokat a 
táblákat, mert nem szabadulha
tok a terhűktől, sohasem gondol
tam, hogy ezt tehetik a szavak.

— Az átoktáblák Cipruson 
vannak, kettő repedt meg, de 
amúgy nem hiányzik egy sem.

— Szálljak hajóra? Engem a 
flotta közelébe sem engednek.

— Nő vagy, te megleled a 
módját. Mamarce Velxanas kert
jét keressed. Keríts egy ekevasat 
— ott vannak a gyeptéglák alatt, 
mint a padló.

KIMENŐ
Nem bohócok voltak, hanem 

valóságos bolondok. Ritkán kö
tötték meg őket, végül is kényel

mesebb volt mindenkinek, ha élde
gélhettek a sűrűben, mint bárki más.

Fehér volt az, aki első perctől 
fogva kihirdette, hogy anyján kí
vül egy nőt sem kíván megismer
ni. A könyvek lágy fedelét 
azonban órákig képes volt simo
gatni. Bocsánatkérő mosollyal 
járt-kelt nem túl változatos útvo
nalán. Amikor a könyvtárat köl
töztették, a kocsira halmozott 
tudomány tetejére kuporodott, 
és boldogan markolászott egy gi
tárt. ő  hallotta az akkordokat.

Aztán a szalagtárba került, és 
komolyan kellett vennie az em
berből kitépett hangnyelveket, 
ahogy arrafelé mondták: szala
gokat. A sarokból ki-kimerészke- 
dő patkánytól nem félt, de 
éjjelente nyüszített az álmaiban 
gyors fordulatszámmal tekeredő 
halott hang surrogásától.

A másik bolondot Janusnak 
nevezzük, ő már nemesnek szü
letett, de a családi regetárban szó 
van valami szerencsehozó ma
dárról is, bár ki emlékszik ma 
már arra. Több leányt nemzett, 
nádszálakban laknak a Fekete, a 
Fehér, a Sebes Körös szittyóiban.

Ha újul a hold, ismeretlen 
nyelveken suttognak a vizek fö
lött. Olyankor Fehér odahagyja 
anyját: fehér juharfa asztalon do
bol finom szálú ujjaival.

Olyankor Janus tiszta inget 
vesz, melléje telepszik, szivarká-

kat sodor és boldogan pöfékel.
Aki közéjük suhintana: gyil

kos.
Miért mondtad vajon, hogy a 

bevált formák a legádázabb ellen
ségei a szépségnek? Miért kény- 
szerítesz arra, hogy lemondjak a 
békesség reményéről, az ábrándo
zásról valami után, ami biztos, 
végleges? Nem bölcselet, hanem 
érzelmek dolga. Érvelni erről?

Az úton egyetlen, alig zökke
nő szekér, már közel van, értel
metlen, legalábbis nem túl 
meggyőző látvány: mint hard 
szekéren áll a deszkákból gyor
san összerótt alkotmányon a 
kendős asszony, csapkod a szíj
ostorral — a jármű elé fogva 
egyetlen igásállat, konok kis sza
már, de még trappol, ahogy az 
ostor éri, és észre sem veszi a 
mind jobban nekieredő esőt, 
nyugatra tart, mezei poloska
gyom szagát hozza orrába a szél.

A VISSZAZÁRT 
JELENTÉS
— Csak annyit tudok, uraim, 

hogy anyám takaróit Lydiában 
szőtték, és ott sarjadt fából farag
tak nekem is bölcsőt.

— Valami tengeri vándorlás
ról beszélnek a ti öregjeitek!...

— Öregeink? Tudtommal ket
ten vagyunk csak, mi nem öreg
szünk, csak elemésztetünk, mint 
a papirusztekercsek a lángban.

— Talán az Alpokból eresz
kedtek alá... No húzódj a köze
lünkbe, te hűvös.

— Mit jelent az, hogy v e r s ?
— Tüzet, uram!
— Ej, de hamar szólsz. Leg

alább mesélhetnél valamit... a 
vendégünknek.

— A pusztulásról?
— Dehogy, valami kellemes

ről, például Tyrrhénosról, no bát
ran!

—Hagyd csak, a vérontás tör
ténetére nem vagyok kíváncsi.

— Uram, ha nem tévedek, a te 
szemed világa is valahol ott ma
radt az emberek földjén; de ra
gyogó szívedért s a házadban 
cseperedő fiúért hadd emlékez
tesselek arra, amit a honfoglaló 
királyfi apjához, a lydiai Atyshoz 
intézett a lesbosi ekhó:

"Hozzám, Atys, a gondola
tod se száll,

S Andromedához, mint a 
madár, repülsz...”

— Igazad van, keserves a más 
jutalma;dea te hangod melegebb 
a kipergett szemű kalásznál, 
nyújtsd a kezed.

— Hadd térjek vissza börtö
nömbe.

— Még egyet, s hagyjuk őt 
futni, barátom: ládából kihullott, 
és felkeltette figyelmünket ez a 
jegyzék, mi is volna ez a Libri 
Gromatid? Ki az a Vegonia Lasa?

— Hadd térjek vissza börtö
nömbe.
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szöveggyűjtemény
A GÖRÖG DRÁMA

görög dráma: az ókori görög színjátékok átfogó műneme. Bármely művé
szeti ág bármely műfaja közül ezek a színjátékok őrizték meg leginkább a 
mágikus összművészet sajátosságát: a zenés, táncos, pantomimikus-alakosko- 
dó, maszkokban megjelenített, kezdeti formájuk szerint énekversekben meg
szövegezett rítusok előadásmódját. Ilyen szertartásokkal elsősorban a 
termékenység isteneit ünnepelték, és az ünnepek révén igyekeztek mágikus 
erővel hatni rájuk A nagy termékenységistenek egyike, a görög Földanya vagy 
Istenanya: Démétér kultuszából a színjátéknak csupán néhány csírája fejlődött 
ki. A tulajdonképpeni görög dráma legősibb fajtájának, a dór komédiának a 
Dionüszosz-kultusz szolgált alapjául A bizonytalan eredetű görög istenség 
alakjához kapcsolódó mondák tartalmilag és hangulatilag igen sokszínűek. 
Dionüszosz egyaránt istene a mámort és feledést okozó bornak, a természet 
diadalmas megújulásának és fájdalmas pusztulásának, a világ fékezhetetlen 
erőinek, vadállatoknak, őrjöngő hitregei lényeknek Már alkati sokféleségéből 
is következik, hogy a mítoszait megelevenítő szertartások a legszélsőségesebb 
hangulatokat kelthették föl, a túláradó jókedvtől a vészterhes komorságig, s 
ez már előrevetítette a görög drámai műfajok két fő esztétikai minőségét: a 
komikumot meg a tragikumot. Dionüszosz alakja még egy lényeges mitikus 
elem jóvoltából foglalta el az egyik legelőkelőbb helyet a termékenység istene
inek sorában: származására nézve félisten volt, s a Zeusz nemzette, halandó 
anyától született hősnek roppant próbatételeken kellett felküzdenie magát az 
Olümposzra. így vágyai teljesítéséért véghezvitt tettei jellegzetesen emberi 
szenvedéstörténetté állnak össze. A mítoszaiban túltengő cselekményesség

szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

eredményeképp a görög történelemnek abban a szakaszában, amikor legin
kább szükség volt az egyéni cselekvésre: a demokráciát előkészítő periódus
ban, Dionüszosz cselekedeinek bemutatása az egyik legfontosabb szerepet 
játszotta Athén politikai és kulturális életében. Amindig erkölcsi megtisztulást 
és fölemelkedést <katarzist) hozó, kiutat mutató megoldás okán lehetett a dór 
komédiának különösen erős tömegnevelő hatása is, ami jól hasznosítható volt 
részben az egyetemlegesen elismert szabályokhoz igazodó morális magatar
tás, részben pedig a politikai hatalommal egyetértő felfogás és viselkedés 
megőrzésének, illetve kialakításának területén. A mítoszban rögzített s emiatt 
az antik színjátékokban unos-untalan ismétlődő történetek vagy fordulatok, 
az előadás hagyományos apparátusával, pl. a jelmezes tánckarral, később a 
jelmezes éneklő-szavaló-táncoló karral együtt, meghatározták az állandó szer
kezeti felépítést. Az archaikus tragédia egyetlen színésze mellé, akit Dionü
szosz megszemélyesítésére Theszpisz emelt ki a karból Kr. e. a 6. században, 
Aiszkhülosz bevezette a második színészt is. Az ógörög tragédia Kr. e. az 5. 
században, Periklész korában, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész műve
ivel érkezik fejlődése csúcspontjára. Ekkorra jócskán eltávolodott forrásvidé
kétől, Dionüszosz mellett más mitológiai vagy legendás hősök is színre lépnek 
a trójai, a thébai mondakör, vagy éppen a korabeli történelem alakjai. Az 
akarva-akaratlanul tragikus vétséget elkövető főszereplők alulmaradnak a 
könyörtelen végzettel szemben; bukásukszaWmat és fűelmet ébreszt, kell hogy 
ébresszen a nézőben — legalábbis Arisztotelész szerint. Az európai drámael
mélet megalapítója túlnyomórészt a görög tragédia keletkezésének körülmé
nyeivel, esztétikai kérdéseivel foglalkozott. Az ő tanácsait félreértve emelték 
később törvényerőre a hármas egységnek, a cselekmény, hely és idő egységének 
elvét.

AISZKHÜLOSZ
Aiszkhülosz (Eleuszisz, Kr. e. 525 — Gela, Kr. 

e. 456) görög drámaíró; a tragédia őelótte tulajdon
képpen a dionüszia, a tavaszi Dionüszosz-iinnep 
vallásos eszmekörét szemléltette emberi szenvedé
sek megjelenítésével, a kar mellett egyetlen színész 
énekével és pantomimszerű táncával; Aiszkhülosz 
számára ez a keret szűk volt, mert nem szenvedés
történeteket akart bemutatni, hanem tragikus ese
ményeket, a jóakarat és emberség visszájára 
fordulását, és ehhez két színészre volt szüksége; ez 
a változtatás a párbeszédet tette a tragédia legfőbb 
elemévé; a közismert mítoszok továbbalakításával 
így lett Aiszkhülosz "a tragédia atyja"; az évenkénti 
dionüszia drámaversenyén ebben az időben min
den szerzőnek három tragédiát és egy szatírjátékot 
kellett előadatnia; az "atya" 41 éves korában aratott 
győzelmet először; valószínűleg az ő leleménye a 
tartalmilag összefüggő dráma trilógia, mely a konf
liktus és a megoldás nemzedékeken át tartó folya
matának ábrázolását is lehetővé tette. Életéről 
keveset tudunk. Jómódú földbirtokos családból 
származott, a szülői házban széles körű művelt
ségre tett szert. Részt vett a perzsa háborúkban, így 
a marathóni és a Kr. e. 480-as szalamiszi csatában. 
Athént a szabadság védangyalának, felelős polgá
rok közösségének, minden ellentét feloldójának 
tartotta. A 70-es évek végén Hierón szürakuszai 
uralkodó hívására Szicíliában járt, később újra oda
utazott, és ott is halt meg. lülencven darabjából 
csak hét maradt ránk teljes terjedelmében. A Per
zsák arról szól, hogyan siratják a perzsák (médek) 
Szala misznál elvesztett seregüket, és hogyan ítéli 
el a már halott Dareiosz árnya Xerxész gőgjét. A 
Heten Théba ellen záró része egy drámai trilógiának, 
melynek első két darabja elveszett. Laioszt, Théba 
királyát Apollón intette, hogy csak úgy emelheti föl 
városát, ha nem lesz gyermeke. Laiosz azonban 
részegségében megszegi az isteni parancsot; fia, a 
pásztorok között nevelkedett Qidipusz egyszer 
szóváltásba keveredik Laiosszal, akiről nem tudja, 
kicsoda, megöli, majd Théba trónjára jutva felesé
gül veszi anyját, Iokasztét. A trilógia második ré
szében a kétségbeesett Oidipusz megvakítja 
magát. Vérfertőzésből született fiai keserűen gú
nyolják, mire Oidipusz megátkozza őket: "két fia 
karddal a kézben tegyen a vagyonban osztályt". Ez 
teljesül be a trilóga utolsó darabjában. Polüneikész 
hat másik vezérrel együtt óriási sereggel ostrom alá 
fogja Thébát, melyet testvére, Eteoklész védelmez. 
Az ellenség nem tudja bevenni a várost, a két fivér 
azonban egymás kezétől esik el. Az ostromlók el- 
hantolását a város új uralkodója, Kleón (Aiszkhü- 
losznál valójában a városi tanács) megtiltja, de a 
halott fivérek húga, Antigoné mégis temetni viszi

Polüneikészt. A 60-as évekre tehető az a trilógia, 
melynek első darabja az Oltalomkeresők. Aigüptosz 
ötven fia unokatestvéreiket, Danaosz ötven le
ányát akarja feleségül venni. Ezek Argoszba mene
külnek, ahol a király befogadja őket. Eddig a 
megőrzött mű. A továbbiakban Aigüptosz fiai 
győznek, de a Danaidák a nászéjszakán megölik 
őket, az egy Hüpermésztra kivételével, aki meg
szerette férjét. Az athéni virágkor trilógiái közül 
egyedül Aiszkhülosz Oreszteiája öröklődött ránk 
teljes egészében. Agamemnón király Trója alól dia

dallal tér vissza Argoszba, ám otthon felesége, Klü- 
taimnésztra, mivel nem tudja megbocsátani, hogy 
Agamemnón a hadjárat sikeréért feláldozta le
ányukat, Iphigeneiát, a királyt megöli, s a szeretőt, 
Aigiszthoszt emeli maga mellé a trónra (Agamem
nón). Évek múlva hazatér Agamemnón és Klütaim- 
nésztra fia, a gyermekkorában más országba 
küldött Oresztész, és megtorlásul életét veszi any
jának, majd Aigiszthosznak is. Az anyagyilkost 
üldözni kezdik a bosszúistennők, az Erinnüszök 
(Áldozatvwők). Oresztész Athénba menekül, s itt az 
istenek törvényszéke fölmenti, ráadásul az Erinnü
szök is megbékülnek, Athént áldó, kegyes isten
nőkké válnak (Eumeniszek). Apajog és anyajog 
szembenállása nem merül fel itt, a kérdés csak az, 
hogy a férj vagy az anya elpusztítása-e a nagyobb 
bűn, s ez a kérdés is nyitva marad. Egy másik 
trilógiának föltehetően első darabja A leláncolt Pro
métheusz. Prométheusz, miután a titánok ellen foly
tatott harcában Zeuszt segítette, az embereknek 
ajándékozza a tüzet és a mesterségeket Zeusz, a 
hálátlan zsarnok ezért a Kaukázus szikláihoz lán- 
coltatja, majd hajthatatlansága miatt az Alvilágra 
taszítja. Az elkallódott két további darabban, úgy 
látszik, Zeusz is, Prométheusz is enged, Heraklész, 
Zeusz fia pedig megszabadítja a szenvedőt, aki 
ellene szegült az elnyomásnak és kultúrát terem
tett. Aiszkhülosz állítólag azt mondotta, hogy tra
gédiái "Homérosz nagy lakomáiról visszamaradt 
morzsák". — A Perzsákat Jánosy István magyarítá
sában vettük fel gyűjteményünkbe Most pótoljuk 
két utóbbi számunkban elkövetett mulasztásun
kat: a közreadott Homérosz-szemelvények Deve- 
cseri Gábor Iliász-, illetve ödüsszeia-fordításából 
származnak.

Perzsák
SZEMÉLYEK
DAREIOSZ király árnya 
XERXÉSZ király, Dareiosz király fia 
ATOSSZA királynő, Dareiosz özvegye, 
Xerxész anyja 
Hírnök
Perzsa vének kara 
KARVEZETÓ
Ezek itt a görög partokra vonult 
perzsa hadak hú gyámolai. 
őrzik aranytól roskadozó, dús 
palotánkat idős koruk érdemeként.
Xerxész urunk, Dareiosz gyermeke 
tette meg őket 
gondviselőkké e vidéken.
Ó, hazatér-e még a királyunk

dús aranyékú hadseregünkkel?
Feketén kuvikol benn a szivem, mert 
bajra gyanakszik. Elment Ázsia 
minden erős fia, s zúgva kiáltoz 
ifjú királya körül.
Híradó, lovas
városunkba nem érkezik egy se.
Agbatana, Szusza lakói, 
nép, mely az ősi Kisszia/1 várát 
odahagyva vonult: ki gyors paripán, 
ki hajón, ki gyalog gyalogosként ment — 
hadinép súrú tömegekben.
Mint Amisztrészj1, vagy Artaphrenész, 
vagy Megabátész és Asztaszpész: 
megannyi király, a nagy perzsa király 
szolgája — rohan nagy-sok seregek 
vezéreként — íjjal erős ez, 
az meg lovon ül; iszonyúk látni, 
iszonyúk a csatán 
lelkűk elszánt erejében.

» > »  folytatás a 12-16. oldalon
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Artembárész, lovagolva csatázó 
és Maszisztrész, nagy nyíllal Öló, 
bátor Imaiosz, Pharandákész, 
paripát megiiző Szoszthánész.
Mást meg a nagy, sokakat neoeló 
Nílus küldött: Szúsziszkánész, 
Pégasztagón, az egyiptomisarj, 
s kit a szent város, Memphisz ural: hós, 
hires Árszámész, meg az ősrégi 
Thébaf3 vezére: Áriomardosz 
— gályán evezők, mocsári lakók 
számnélküli nagy sokasága.
Jön nyomukon lágy életű lúd/11 tömeg. 
Urak ók szárazföldük valahány 
népén. Fejeik? bölcs Métrogathész, 
Arkteusz, a vitéz — ez a két király, 
s a dúsaranyú Szardeisz ókét 
küldte csatába harcszekerekkel 
— csupa négyes- meg hatosfogaton — 
Iszonyú látvány odanézni!
Felhányja a szent Tmóloszf lakosa: 
rabigába törik Hellaszt. Állja a 
sürü dárdaesót Mardón, Tharübisz, 
meg a müsz lándzsás. Babülónnak 
színarany városa horda-elegy hadat 
küld: gályahuzót, íjászt, aki mind 
bízik: a kézivet jól megvonssza. 
Nyomukon jön egész Ázsia kardos 
hada: mind követi 
a szörnyű királyi parancsot.
Perzsa hazánk szép férfi-virága 
áment. Az egész Ázsia földe, 
neodó anyjuk, értük nyög, eped 
iszonyú vággyal... szüle és feleség 
reszket utánuk, 
s számlál csigalassu napot.
KAR
A király városemésztó hada átkát 
túl a szomszéd terűidre, a kötélfúz- 
te hajókkal lenyűgözte Athamasz gyer
meke: Hálé/6 szorosát, s rabigául 
millió szögű, nagy hadiútat 
kötözött rá a habokra.
Millió férfit adó Ázsia bátor 
ura felhozza hadát mind e világra, 
viszi kettős utón: őrlő gyalogúton, 
s hadigályán bizakodva szilárd, hú 
vezetőkben — arany ivadékokf 
fia: istennd egyenlő.
Szeme kéklángja úgy ég, mint 
szeme vérlepte kígyónak.
Keze milljom, s a hajósa...
Űzi szúr hadszekerét és 
viszi rá nagyhírű, lándzsás 
katonákra nyilas Árészt/3.
Ki dacolna katonáink 
iszonyú áradatával, 
ki igázná le söoénnyd 
a habok vad rohamát? — Nincs, 
aki gyózhdne a perzsák 
seregén, s vitézi népén!
De ha isten kohol ármányt, 
ki kerülné ki, halandó?
Ki tud egy gyors futamattal 

, . a hurokból szabadulni?
A halandót csalogatva 
szövi hálóiba ÁtéP, 
s a halandó soha többé 
szabadulni se tud onnan.
Amit isten szava rendelt, dánktól 
az a végzet: hogy a perzsák hivatása 
a nehéz bástyatöró háború és a 
lovat-úzó rohamok, 
meg a városrombolás.
De a perzsa kitanulta, hogy a széles- 
utu tengerre figydjen, mit a zúgó 
viharorkán csavar őszbe, s bizakodjék 
emdógépeiben, 
s kötdék-csodáiban.
így emészti rettegés 
gyászba öltözött szívem.

Ó, gyász! Oda a perzsa hadsereg! —
Félek, ezt a hírt veszi 
Szusza nagy, férfihagyta városa!
1...1
KAR VEZETŐ
Nosza hát, perzsák, üljünk meg ez 6s 
palotán, s minthogy szorongat a kényszer, a 
mélyire nézve
hányjűk-vessük jól meg a dolgot!
Xerxész nagyurunk, Dareiosz gyermeke, 
aki őse nevén a mi vérrokonunkr0 — 
most Xerxész mit csinál? Vajon az íjak 
húrjai győznek, vagy a dárdafejú 
lándzsa hatalma erősebb?
Megjelenik Atossza királynő, Dareiosz 

özvegye,
Xerxész anyja

De mint az istenek szeme: túzláng 
villan elő — sid a király anyja.
Királynőm, térdre bukom le!
Mindenki a kellő hódolattal 
szólítsa meg ma királynőnk!
Mélyövú, szép perzsa nőknek legfelső úrasszonya, 
Xerxész öreg édesanyja, üdv, Dareiosz asszonya! 
Perzsa isten felesége, perzsa isten anyja/u is,

ha csak el nem állt hadunktól ősi gyámol-istenünk. 
ATOSSZA
Azért hagytam el aranybavont falú kastélyomat 
és a Dareiosz királlyal közös ágyasházamat: 
hadd beszéljem el tinéktek: gond emészti szivemet 
— nem magam miatt, hisz én nem félek, híveim, 
de hogy

a sok kincs a boldogságot porba dönti, láb alá, 
mit Dareiosz megteremtett, s segedelmes istene, 
Most e kettős, mondhatatlan gond emészti 
lelkemd:

kincsnek, melyd férfi nem véd, nagy tömege 
mit sem ér,

sfény, mely erejéhez ülő, nincstelenre sem 
ragyog.

Még a kincsnek nincs hibája, csak szemünkd 
féltem én.

Szeme-fénye termeinknek, ha jelen a ház ura. 
Most, hogy így fordult a helyzet, hdnyjuk-vessük 
meg együtt,

s álljatok elő tanáccsal, öreg perzsa híveim! 
Minden hasznos, jó tanácsom, íme benndek 
vagyon!

KARVEZETŐ
Tudd meg, fiMünk királynője, nem kell kétszer 
mondanod,

szót avagy tdtet, amelynek ereje minkd vezet; 
mint magad mondod: ezekben jó tanácsadók 
vagyunk 

ATOSSZA
Gyakorta lep meg éjjelente látomás 
Azóta, hogy hadat rendelve ment fiam 
az iónok dien, hogy lerontsa földüket.
Nem láttam álmot soha oly világosan, 
mint most ez éjszaka — no hadd beszdem d!
Kd szépruhás nőt láttatott a látomás; 
az dső perzsa fátyolokkal ékesen, 
a másik könnyű dórruhában tűnt elém; 
ma élő nőnél szebb, sudárabb mindenik,

eszményi szépség, egy család két gyermeke. 
Kockán a sors ennek Hdlaszt vddte ki 
hazául, annak a barbárok földeit.
Egymással mintha perbe szálltak volna — úgy 
rémlett nekem. Fiam, hogy észbevdte ezt, 
lefogta őkd, megjüházta, hámokat 
dobott nyakukra, harcszekérbe fogta be.
A perzsa nő a hámot büszkén vette fd, 
zablának szájat dugva engedelmesen.
Ágaskodik a másik, és kezévd a 
kocsiszerszámokat izekre tépi, majd, 
leszórva zabláját, a jármot dtöri.
Fiam lefordul. Apja áll, Dareiosz ott.
Megszánja Xerxészt. Ez, hogy megpülantja őt, 
körül a testén megszaggatja köntösét.
Hát bizony ezt az álmot láttam éjszaka.
Majd fdnadtam, kezem a szépen csobbanó 
forrásba mostam, s áldozó kezekkel az 
oltárhoz álltam, hogy a vészt dforgató 
védisteneknek étket öntsek, mint szokás.
Hát látom: egy sas száll a Phoiboszfi2 túzhdye 
fdé, barátim, torkom döbbenet szegi.
Látom: nyomában egy suhintó szárnyú, kis 
sólyom a sasra röppen, és a karmait 
annak fejébe vési — az hunyászkodón 
csak túri. Én, hogy látom, úgy megborzadok, 
mint ti, hogy halljátok. Vegyétek észbe mind: 
fiam, ha jól jár, őt csodálják mindenek; 
ha veszt, az állam tőle számon nem veszi — 
ha él, e földön éppen úgy király tovább! 
KARVEZETÓ
Nem szeretnénk, jó anyánk, ha szavunk 
megriasztana,

sem, ha túl biztatna. Esdve lépj az istenek dé! 
Álmodban ha rosszat láttál, kérd, hogy forgassák 
el azt,

és derüljön rád, fiadra, államodra boldog üdv, 
s valamennyi jóbarátra. Aztán a Földnek önts, 
s holtainknak áldozatbort, és szdíden esdekdj 
férjed, Dareiosz, kiről azt mondod: láttad éjszaka, 
rád, fiadra küldjön áldást — fényvilágra föld 
alól —,

mig az átkot föld alatti éjhonuüyban tartsa lenn! 
lelkem jósszavát követve erre intlek csendesen, 
s bízom is, hogy mindezekből mindenképp csak

Tudom, hogy jó indulatból házam és fiam iránt 
adtad e tanácsot, álmom első megfejtőjeként.
Bár a jó, az menne végbe! Azt, amire ösztökélsz, 
megadom az isteneknek, lenti kedvesünknek is, 
hogy a házba visszatérek. Azt szeretném, híveim, 
tudni csak mit mondanak, a földön merre van 
Athén?

KARVEZETÓ
Messze napnyugatra, hol a Nap-király alámerül. 
ATOSSZA
Ezt a várost, ezt kívánja fiam porbarontani? 

KARVEZETÓ
Mind egész Hdlaszt urunk úgy szolgasorba 
döntené 

ATOSSZA
Annyi tenger férfinépet egyesít Athén hada? 
KARVEZETÓ
Seregük a méd seregre sok csapást mért eddig is. 

ATOSSZA
S még mi birtokuk? Vagyonnal rakva házuk 
gazdagon?

KARVEZETÓ
Kútfeje a színezüstnek, föld alatti kincstömeg/13. 
ATOSSZA
És mi fegyver van kezükben? Ijfeszít6 nyíl 
talán?

KARVEZETÓ
Nem. Rohammal szembenéző lándzsa és 
védőpaizs.

ATOSSZA
És ki volna pásztoruk, ki hadseregük kényura? 

KARVEZETÓ
Senki rajtuk nem parancsol, nem szolgái 
senkinek.

ATOSSZA
Ellenség ha rájuk zendül, hogy állják a 
támadást?

KARVEZETÓ
Úgy, hogy Dareiosz király szép, nagy serege 
ottveszett.

ATOSSZA

12



HELIKON

Szörnyű szót mondasz az elment harcosok 
szülőinek!

KARVEZETÓ
Amint látom, az igaz szót nemsokára megtudod. 
Ott egy ember gyors futása perzsa hírhozóra 
vall.
Az világos híreket hoz: győzelem vagy vész 
hírét.

HÍRNÖK
Hatalmas Ázsiánk megannyi városa, 
ó, végtelen kincs kikötője, perzsa föld!
Nagy boldogságunk egy csapásra elveszett, 
a perzsa nép virága esni hervadott.
Szörnyű a vészt elsőnek megjelenteni, 
mégis: ki kell göngyölni mind e szenvedést, 
perzsák! A barbár hadsereg megsemmisült! 
[...]
ATOSSZA
ó  jaj, a legszömyebb csapást kell hallanom, 
perzsák gyalázatát, sikongó jajgatást!
De térj a kezdetére, és felelj nekem, 
a helléneknek hány hajójuk volt, hogy így 
nekiszánták maguk: a méd hajóhadat 
hajórohammal ütközetbe rántani?
HÍRNÖK
Ha számot nézünk, úgy a mi hajóhadunk 
győzelme biztos, hisz a hellének hada 
harmincszor tíz hajót alig számlálhatott, 
és tíz kiválasztott hajót ezen felül.
Xerxész ezer gályát vezényelt, azt tudom, 
s különleges, gyorsjáratú naszád volt 
kétszáz, meg hét. Ez az igazság. Azt hiszed, 
hogy szám szerint maradt alul hajóhadunk? 
A sereget egy égi lény rontotta meg, 
nem egyenlő sorssal nyomatva serpenyőnk. 
Megóvták Pállasz városát/u  az istenek! 
ATOSSZA
S még áll Athén ? Még senki sem forgatta fel? 

HÍRNÖK
Nem dől le sánca, élő férfiakból áll. 
ATOSSZA
Beszélj! Hogy vette kezdetét az ütközet? 
Vajon ki támadott? A hellének? Vagy épp 
hajói számán felfuvalkodott fiam ? 
HÍRNÖK
Nagyasszonyom, minden nyomornak kútfeje 
a bosszuámy, vagy épp egy ártó égi rém. 
Athén hadaiból egy hellén férfi jönf5, 
a fiai fülét ilyen szavakkal tölti, hogy 
mihelyt az éj hollószín fátyla ránk borúi, 
a hellének nem állnak harcot; sebtiben 
a gályapadhoz ülnek és, ki merre tud, 
lopva elillan, mentve gyarló életét.
Fiad, hogy hallja ezt: a hellén cselvetést 
nem fogja fel, sem az isteni gyűlölködést, 
s az összes hadvezérnek így tesz rendelést: 
mihelyt a napsugár a földet nem süti, 
s a lég nagy templomát sötä borítja be, 
hármas sorokba állassák hajóikat- 
kiutat lesni, zajgó tengeráradást, 
mások meg Aiasz szigetét vegyék körül.
Ha a halálból a görög had elszökik, 
s egéruton kisiklik gyors hajóival, 
ígéri: minden vétkesnek fejét veszik.
Ezt mondja, mert hiszékeny Idke lépremegy; 
nem sejti még az istenadta holnapot.
Azok kemény rendben, nagy engedelmesen 
szereznek étket, mindenik hajóslegény 
a cövekhez bogozza jól lapátnyelH.
Aztán, midőn a végső napsugár kihúny, 
s megjő az éj, lapátok férfi-hőse mind 
hajóra száll, és minden fegyverhez tudó. 
Hosszú hajón padrend padrendet lelkesít; 
minden hajó adott parancs szerint vonul; 
egész éjjel hajóztatják fel és alá 
a tengerészhadat a gályahadnagyok.
Eltűnt az éj, s a hellén had semerre sem 
indult neki egéruton kisiklani.
S midőn feljött a nap fehér csikóival, 
s a földet beragyogta fényes látomás, 
a hellének felól riasztó-zendülés 
kél: szépcsengésü dal. Reá ujongva zeng 
erős visszhang a sziget színfaláról is. 
Rettenve döbben meg a barbárok hada: 
hitében megcsalódott. Nem futásra hm 
a hellének fenséges paidn-himnusza: 
bátran, halálraszántan harcba rontanak.
A kürtök harsanása mindent lángragyújt.

Tajtékot vernek gyors parancsszavak nyomán 
lapátaik egyszerre mért csapásai.
Egész haduk jól látható lett hirtelen. 
Jobbszárnyuk húz előre szépen rendezett 
hadrend szerint, aztán egész hajóhaduk 
kitárja szárnyait — lehet már hallani 
nagy zendülést: "Görög fiák, lendüljetek! 
Mentsétek meg hazánkat, a sok kisdedet, 
mentsétek meg a nőket, az ős szentélyeket, 
az ősök sírjait... Most dől el minden itt. “ 
Feleidül minálunk is hangáradat 
zúg perzsa nyelven: itt a döntő pillanat! 
Legott hajó hajóba fúrja bronz-hegyét.
A támadást athéni gálya kezdi el: 
egy tírusij16 hajó oromtornyát töri 
porrá — más gálya csőre más hajóba fúr. 
Kezddbe méghdytáll a perzsa áradat; 
de a szorosban féltőiül a sok hajó, 
már egy se tud a más baján segíteni, 
bronz-csőr ütéseikkel egy a másikát 
behorpasztja: törnek evezőik rendei; 
nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk 
a hűiének hajói, sorra felborul 
sok nagyhasú hajónk, tengert se látni már 
a roncsoktól, elvérzők hulláitól.
A parti szirtek holttdemmel rakva mind.

Ami hajó hajóhadunkból fennmaradt, 
fut köpködőn evezve, rendezetlenül.
Mint tonhalat szokás, vagy más varsán akadt 
haltömegd — úgy zúznak minkd, rontanak 
törött lapáttal, roncsdarabbal; jajgatás,

Ä  ül rá a tengr sós vizére, míg 
éj szemében minden elmerül.

Tenger bajunkat, mégha tíz nap mondanám 
egy futamban, úgy se végeznék vele 
Vedd észbe jól, hogy mind idáig még soha 
nem halt meg ennyi ember egydlen napon. 
ATOSSZA
Jaj, ránk szakadt a pusztulás rémtengere 
a perzsa népre és a barbárokra mind! 
HÍRNÖK
Vedd észbe: még a baj fáét se mondtam el.
A kínok olyan áradata szállt reánk,
mi egyszerannyi súllyal nyomja serpenyőnk.
ATOSSZA
Mi végzd az, mely ennél is keservesebb? 
Hadunkat, mondd, mi balszerencse érte még, 
mely még alább zuhintja mélyre serpenyőnk? 

HÍRNÖK
Legszebb virágát bontó perzsa ifjúság, 
vitézi lelkek, született főfő-nagyok, 
a nagy Királynak mind legelső hívei 
bús, dicstelen haMlal rútul haltak el. 
ATOSSZA
Jaj, nyomorultnak! Ó barátok, mily csapás! 
mi végzet forgandáságában vesztek el? 
HÍRNÖK
Szalamiszhoz közel van egy kicsiny sziget, 
hajónak kínos ott kikötni; partjain 
csak Pán bolyong, a tánckarok szerelmese. 
Xerxész oda sereget rendel; hogyha majd 
a tört hajókról arra mentik életük 
a hellének; öljék le őket könnyedén, 
s mentsék az örvényből a jóbarátokat; 
nem sejtve a jövőt... Isten midőn a harc

babérait görög hajóknak adta át, 
érccel övezve testüket a kellenek 
hajóikból kiugrattak, s körülveszik 
a szigetet, hogy ifjúinknak nincs hová 
fordulniók, s görög kéz számtalan követ 
zúdít reájuk, és az íjak húrjain 
százszám zízzenti rájuk öldöklő nyilát, 
aztán egy végrohamban rájuk esnek és 
ütik, szabják a nyomorultak tagjait, 
mig valamennyi életét el nem veszik.
Xerxész a vész örvényét látva felkvüt 
— egy magas szirten ült a tengerhez közel, 
ahonnan végig látta jól egész hadát —, 
ruháit megszaggatja, nyögve felsikolt, 
gyaloghadánakkapkodón rendelkezik, 
s bomlott futással hátat ád. Ezen zokogj, 
ha elsirattad az előbbi nagy csapást! 
ATOSSZA
Gonosz szellem, hogy megcsaltad a perzsa nép 
hitét! Minő keserű bosszút szenvedett 
a híres Athéntől fiam! Nem volt elég, 
hogy Marathónnál annyi barbár ottveszettr; 
Marathónért csak hogy bosszút vegyen fiam, 
önnön fejére szerzett ennyi szenvedést!
De mondd, hol hagytad a haláltól megfutott 
hajókat? meg tudod híven jelenteni? 
HÍRNÖK
Aztán a megmaradt hajók vezérei 
jó széllel rendetlen futásba kezdtenek.
A maradék had a boiótok földein 
veszett: ott estek össze fulladón...
[...1

Az a kevés pedig, ki élve megmaradt, 
sok szenvedéssel áthatolva Thrákián, 
halálból futva tért meg házitúzhelye 
pldére — úgyhogy perzsa városunk jajong 
apid rajongott ifjúságát gyászolón.
Ez a való. A többi tenger szenvedést,
mit ránk, perzsákra mért az Ég, nem mondom
el.

[...]
A királynő és kísérete elvonul 

KARVEZETÓ
Ó, Zeusz király, megemésztetted a 
nagysokaságú, nagyrahivalgó 
perzsák seregét! Agbatanát, s a 
szuszai várost 
gyászos feketébe takartad.
Hány nő puha, szép keze tépdesi szét 
fátylát, s az ölét csatakos könnyel 
harmatozza be, 
hogy a fájdalom átveri szívét.
Szelíden zokogó sok perzsa nő 
nemrég nősült férjére óhajt: 
vágyva nyugodni fátyolos ágyon, 
vágyva virágkora gyönyörű kéjét — 
elvesztve siratja örökké.
Én is az elment katonák gyászos 
sorsán zokogok, ahogy illik.
KAR
Nyög most egész nagy Ázsia, 
mert népe vesztve puszta lett.
Xerxész vezette el hadunk.
Xerxész veszette d pjunk.
Xerxész mindent nagy-esztden tett, 
s tengeri hajóhada.
Lám, nem ártott senkinek 
Daráosz, ki íjjal állt 
honfitársai élén!
Szásza drága vezére.
Nagy tengeri, s gyaloghadát 
egyenlő szárnyú, sötét szemű 
hajók vezették d hadát.
Hajók veszették el faját.
Hajók emésztő támadása, 
zord iónok karjai.
Híre jött: alig tudott 
futni a király maga 
térés Thrákia síkján, 
zimankós, hideg útján.
Ó jaj, az débb ölő, zord 
végzettől ragadottak — ó jaj! —
Kükhreusz/™-védte szigetnél — ó! — 
hányódnak. Nosza, nyögjél és 
mard magad, és az égre
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szórj iszonyú szót — ó jaj, ó jaj!
Nyújtva süvölts sikongó 
panaszszót, borzongató jajt!
Rajtuk a hab dühe kallóz — 6! —, 
tépi hangtalan ókét — ó jaj! — 
szűzi tenger ezer fia. — Ó. —
Férfit gyászol az árva ház.
Agg szüle gyermeke vesztve 
él iszonyú Iónt — ó jaj, ó jaj! — 
Sírva-zokogva hallja 
vén feje mind e gyötrelmet.
Ázsia földe felett már 
nem úr perzsa hatalmunk; 
kényura kényszere-hajtva 
többé már nem adóznak; 
nem buknak le a földre 
szolgákként; a Királynak 
nincs már semmi hatalma!
Nem köti fékre a nyelvét 
senki; megoldva a szó; a 
nép szabadon karatyol már.
Roncs az erőszak igája.
Vérben ásta meg Aiasz 
tengermosta szigetje 
perzsa uralmunk sírját.

Belép a királynő 
ATOSSZA
Szeretteim, ki a bajokban járatos, 
az tudja, hogy, midón az embert ellepi 
a sok csapás tajtéka: mindentől remeg; 
ha sorsa jó: magát elbízza, azt hiszi, 
hogy mindig jószerencse-szél fütyül neki. 
Bennem mindent betolta tompa félelem; 
szemem előtt az istenek utálata; 
fülembe sem győzelmi zendülés riog. 
Vér-tépte döbbenet riasztja Idkemet.
Rzért az utat vissza házamból ide 
nem az előbbi díszruhában, nem kocsin 
jártam meg, hogy szerezzek áldozat-italt 
fiam apjának, holtakat édesgetőt: 
szentelt tehén jóízű hófehér tejét, 
szép csilla mézet: száz virágon dolgozó 
méh cseppeit; szúz, szent forrás vizét; 
s a hegyi anya-tő vegyítetlen levét, 
a régi szép borág vidító mámorát; 
az örökkön zöldelő, aranyhajú, 
szelíd olajfa jószagú gyümölcseit, 
a dús Föld leányait: virágfüzéreket. 
Barátim, míg a lentieteknek áldozunk, 
ti zengjetek himnuszt, s Dareiosz szellemét 
hívjátok — én a Mély megannyi istenét 
itallal tisztelem, melyei beszí a föld. 

KARVEZETÓ
Perzsa nagyasszony, királyanya, önts 
az alant alvók nyoszolyáira bort, 
mi meg énekkel kérjük a holtak 
vezetőit alant, 
hogy legyenek jóakaróink!
FÖldmäyi, dicső szent isteneink:
Géj19 és Hermész, s te a holtak Ura, 
küldd fel alúlról a fényre a lelket, 
mert, ha e vészre tud írt — mi a vége: 
csak 6 mondhatja meg, ember.

KAR
Hallja-e tarkán lobogó, 
bús, panaszos, fülsiketí
tő jajomat éles, 
barbár nyelvem a Boldogult, 
istenekkel egyenlő úr?
Nagy nyomorúságomat kiáltom.
Hall-e minket alulról?
Gé, s ki a föld mdye-lakók 
istene más — add, cselekedd: 
szálljon a lakából 
fel hozzánk a dicső, nagy árny!
Küldd hozzánk fel a perzsa nép 
Szásza-fia istenét! Ilyen hőst 
nem fedez be a föld mást!
Drága e hős, drága e hant, 
drága erényeket borít be.
Aidóneusz/30, te bocsásd,
te kisérd fel, Aídóneusz,
őt, az egyetlen urat, Dareioszt! — Ó jaj! —
Öldöklő háborúban 
harcosait sose vesztegette.

Neve volt: "Isteni lát
nok. " Az 6: isteni látnok! 
Mert seregét okosan vezette. - -ójaj! —
Király, ősrégi király, ide, ide, jöjj!
Jöjj fel e sír magas csúcsára, 
oda lábad puha, sáfrány saruját tedd! 
Mutogasd meg királyi 
tiarád bóbitáját!
Jóakaratu atya, jöjj, Dareiosz! — ól —
Jelenj meg, ó, te, uramnak ura, hogy 
új bajainkat vedd füledbe!
A halál éji sötété mireánk szállt.
Oda van már egészen 
a mi ifjú népünk!
Jóakaratu atya, jöjj, Dareiosz! — Ó! —
Ó jaj, ó jaj.
Hívei könnye-siratta halott!
Mivégre, királyom, királyom, 
e kétszer nyomoru vétek? tm a föld kerekén 
mind valamennyi méd 
háromsor evezős 
gálya odavan, odavan!

Feltűnik Dareiosz árnya 
DAREIOSZ ÁRNYA

leghűbb barátim, ifjúságom társai, 
vének... Hazánk mi gyötri, ó, mi gyötrelem?
Lám mellét verve nyög, s a földet döngeti.
Hogy nőmet látom síromon, úgy félek én!
Mit nékem áldozott, szelíden vettem át.
Ti könnyet ontva álltok sírom partjain, 
s halottidéző, nagy sirámmal engemet 
hívtok busán. — Nem könnyű út a felvilág! 
Készebbek arra földalatti istenek, 
hogy kapjanak, mintsemhogy elbocsássanak. 
Mégis, meggyőztem őket, és feljöttem én.
Hanem siess! Ne mondják rád: időt fecsérelsz.
Mi új csapás zudúlt a perzsa népre, mondd? 
KAR
Remegek rá odanézni!
Remegek szembe beszélni!
A régi tisztelet aggaszt.
DAREIOSZ
Hogy ha már rávett sirámod, s felhozott a föld 
áld,

sok beszéded fogd rövidre, hosszú lére ne ereszd! 
Mondj csak el mindent, irántam hódolattal most 
ne légy!

KAR
Iszonyú: kedvire nézni!
Iszonyú szó: kibeszélni, 
ami balhír a barátnak!
DAREIOSZ
Ha a régi tisztelet még lelkedet lenyűgözi, 
száj te, ágyam régi társa, szólj nemes nő, 
hitvesem!

Hagyd a jajgatást, a sírást, mondd ki nyíltan, 
hogy mi bánt.

Halandót gyakorta sújtol emberektől szenvedés; 
száll a sok baj tengerekről, száll a szárazföldről is 
halandóra, hogyha évek kelleténél többre fut. 
ATOSSZA
Kit minden percéletűnél boldogabbá tett a Sors, 
míg szemed a Nap sugarát itta: élted életed

perzsa népeddel, miként egy isten, irigyelt, 
dicsőn.

Irigyellek, hogy halott vagy, és nem látod ezt a 
vészt!

Vedd füledbe kurta szóval mindeneknek lényegét: 
Dareiosz, a perzsa állam úgyszólván 
megsemmisült.

DAREIOSZ
Hogy? Mi támadt államunkban? Éhhalál-e? 
Lázadás?

ATOSSZA
Nem! Athén előtt egy szálig tönkrement a 
hadsereg.

DAREIOSZ
S mondd, melyik fiunk vezette táborát Athén
felé?

ATOSSZA
Büszke Xerxész. Néptelenné tette földünk síkjait. 
DAREIOSZ
S gyaloghaddal vagy hajóval tett próbát az 
esztelen?

ATOSSZA
Mindkettővel. Kétfelé állt két hadának 
homloka.

DAREIOSZ
S hogy tudott ilyen gyaloghad áthatolni 
tengeren?

ATOSSZA
Útnak Hellé tengerére szerkezettel vert igát. 

DAREIOSZ
Véghezvitte, hogy lezárta a hatalmas Boszporoszt/11 ? 
ATOSSZA
Véghezvitte. Szellemét egy istenség nyűgözte le. 

DAREIOSZ
Szörnyű isten szállta meg, hogy tervet szőjön 
esztelen!

ATOSSZA
Látható, mi lett a vége: pusztulásra végezett. 

DAREIOSZ
És mi lett az emberekkel? Nyögve mért húsúitok 
itt?

ATOSSZA
Vert hajóhadunk halálba űzte a gyaloghadat. 

DAREIOSZ
így tehát e nagy csatában elveszett egész hadunk? 
ATOSSZA
Oly nagyon, hogy Szásza nyög, hogy férfi egy se 
jött haza.

DAREIOSZ
Jaj, mi biztos védelem volt, s oltalom e nagy 
sereg!

ATOSSZA
Veszni hullott Baktriának népe: nem lesz már öreg. 

DAREIOSZ
Harcostársaink virágát tönkretette a bolond! 
ATOSSZA
Mondják Xerxész népe-vesztve, nem sok társsal, 
egymaga...

DAREIOSZ
Hogy? Mi lett a vége néki? Menekvésre van 
remény?

ATOSSZA
Élve ért a hídra, mely a két világot átköti. 
DAREIOSZ
Élve ért e szárazföldre? Mentve van már? Biztos 
ez?

ATOSSZA
Biztos híradás jelenti. Nincs okunk tagadni azt. 

DAREIOSZ
Jaj, hamar betelt a jóslat! Mint csapott fiamra 
Zeusz

isten jós-szavát betöltve! Ajkamról meg épp azért 
szállt imádság, hogy az Ég ezt menná később 
hozza ránk!

De amit ember siettet, abban isten is segít: 
úgy tűnik, a vész forrása híveinkre rátalált; 
s lám, fiam hajtotta végre ifjú hévvel, oktalan!
Azt remélte, hogy bilincsbe verheti rabszolgaként 
szent Hellészpontoszt, s az isten folyamát, a 
Boszporoszt;

átformálta a szorost, és rákovácsolt kalapács 
verte békát: úgy teremtett nagy seregnek nagy 
utat.

Azt gondolta, esztelen, hogy bár halandó, 6 
legyőz

minden istent és Poszeidónt... Esztelenség ez, 
mi más,

mely fiam megszállta. Félek: sok törődéssel rakott
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kincsem annak martaléka lesz, ki elsőnek riszt. 
ATOSSZA
Hősi Xerxészt ama rosszak társasága vette rá... 
Mind azt hajtogatta, hogy te úgy takartál nagy 
nagy vagyont

fiaidnak dárdaharccal, 6 szobájában röpít 
kopjaszálat gyáva módon, apja kincsét semmivel 
nem növelvén. íly galádok gúnyszavait szüntelen 
hallva, szánja rá magát, hogy Hellasz ellen hadra 
kél.

DAREIOSZ
Hát megcselekedtek a legnagyobb gonoszt, 
minek emléke mindörökkön fennmarad!
-mely névtelenné tette Szusza városát — 
mióta adta Zeusz a nagy kitüntetést, 
hogy egy ember egész juhpásztor-Ázsiát 
vezesse, bírva az uralkodó-jogart.
Hadunknak Médosz első fővezére volt.
Müvét, utódaként, fia fejezte be; 
belátás kormányozta lelke vágyait.
A boldog férfi, Kürosz lett a harmadik; 
békét hozott uralma híveink közé, 
s a lúdek, phrűgek népút szerezte meg, 
s igába törte mind egész lóniát; 
mert bitesnek termett, isten se gyűlölte őt.
A negyedik főhadvezér: Kürosz fia.
Az ötödik: Mardisz, a nemzet szégyene, 
az ősi trón gyalázata. Rá cselt vetett 
házában, és megölte hős Artaphrenész, 
s vele e célra egyesült barátai.
Midőn a sors megadta régi vágyamat, 
sok hadsereggel háborúztam sok csatán, 
de mégse hoztam államunkra ennyi bajt.
Xerxész ifjú még, ifjúként gondolkodik, 
rég elfeledte, mit parancsoltam neki.
Vegyétek észbe, társaim, világosan: 
midőn kezünkbe'volt a kormányrúd, mi mind 
együtt nem támasztottunk ennyi szenvedést! 
KAKVEZETÓ
Beszédednek mi hát a végső célzata, 
ó, Dareiosz király? Ezek nyomán hogyan 
űhetne mégis boldogan a perzsa nép? 
DAREIOSZ
Ha hellén földre többé nem vezet csatát, 
még úgy se, ha a méd sereg hatalmasabb, 
mert fegyvertársuk nékik még a földük is. 
KAKVEZETÓ
Hogy mondtad ezt? Mi módon fegyvertárs a föld? 
DAREIOSZ
Ha túl nagy a sereg, azt éhen veszti el. 
KARVEZETŐ
S ha válogatott, kis hadat viszünk reá? 
DAREIOSZ
Még az se menekül, még az se jut haza, 
amely jelenleg Hellasz földein maradt. 
KAKVEZETÓ
Hogy mondtad? Európából nem jut át ide 
egész barbár hadunk a Hellé tengerén? 

DAREIOSZ
Sokból kevés; ha látva ezt, mi végbement: 
az istenadta jóslatokban hinni kell.
Ha ez betölt, a többi is beteljesül.
S ha így van ez, hiú reményben hisz fiam, 
midőn otthagyja válogatott, szép hadát.
Maradnak ott, ahol Aszóposz,t nedvezi 
a síkot, a boiót földek tapadó vize.
Ott vár reájuk legkeményebb szenvedés 
istentelen tettekre, dölyfre bosszúként:
Hellasz földére törve istenszobrokat 
mertek eldúlni, elperzselni templomot; 
oltárok dőltek, istenek szentäyeit 
alapjukból hányták tövestül ég fáé.
Bűnt elkövetve nem csekélyebb büntetés 
sújt rájuk most, s lesújt utóbb! A vész dühe 
még nem merült ki, egyre nő, nevelkedik: 
a vérből annyi tenger áldozat-lepényt 
halmoz Plataia tájain a dór dzsida.
A hullatomyok néma szóval hirdetik 
a harmadik méd nemzedék szemének is: 
mértéktelen ne szőjön ember terveket.
A gőg, virágozván, csapás-kalászt terem, 
s arat belőle keserű sirámokat.
Látván e búnhödést, csak emlékezzetek 
Hellaszra és Athénre, nehogy bárki is 
megvesse a jelen szerencsét, s más után 
kapdosva, órjás kincset tékozdjon el.
Mert Zeusz a nagyratervezők határtalan 
becsvágya bosszulója: zord, kemény biró,

Xerxészt — mivel a józan észben zsenge még — 
bölcs értelemmel intsétek gyakorta, hogy 
ne légyen istentipró, nagyzoló, merész.
Xerxész szerelmes, öreg édesanyja, te, 
eredj a házba, hozz nagy-ékes díszruhát, 
s úgy menj fiunk elébe, ki a nagy csapást 
elsirató buvában ronggyá tépte már 
teste körül a tarkahímü, szép ruhát, 
és jószivú szavakkal csendesítsd meg őt, 
hisz jól tudom, csupán a te szavadra hajt.
Én elmegyek a vaksötétbe, föld alá.
Isten hozzátok, aggok! Bármi zord e vész, 
sziveteknek nap mint nap szánjatok gyönyört, 
mert mit használ a holtnak bármi földi kincs!

Dareiosz árnyéka eltűnik 
KARVEZETÓ
Fáj hallanom, hogy perzsa népünk mennyi kínt 
szenved ma, és még mennyit kell kiállnia! 
ATOSSZA
Ó, istenem, hogy általvert a fájdalom 
e sok csapás miatt! Leginkább az gyötör, 
hogy hallanom kell gyermekem gyalázatát: 
testéről hogy lesír a gönc, mi rajta van.
Most elmegyek, s a házból díszruhát hozok, 
és megkísérlem, hogy találkozzam vele.
Ne hagyjuk el bajban levő szeretteink!

A királynő el
KAR
Ó, mi derűs, ragyogó csoda életet 
éltünk városainkban elébb, hogy a 
győzhetetlen, jó,
istenekkel egyrangu, hatalmas, öreg, 
égi Dareiosz volt urunk e földön!

Volt minekünk ragyogó hirü hadsere
günk vele! S minden iránymutatója a 
bástya-törvény volt!
Hogy megtértek a háborúból hadaink: 
nem nyomorát vezettek házainkba.

Nem rohamozva ki otthona tűzhelyi- 
ről, a Halüsz-vizen át soha 
nem kelt, s mennyi várat vitt!
Mint milyenek a Sztrümón akhelóoszi 
városai, s ama thrák fal
vak szomszéd lakói.

Kívül a lápon, a szárazi téren a 
fallal erősek urunkra beh 
lestek engedelmesen;
S Hellé tág szorosán települt viru
ló helyek és a Propontisz, 
s Pontosz torkolatja.../73

s a hegyfok körül 
körbemosott szigetek mind 
Ázsiához tartozók.
Milyen: Leszbosz, olajnövelő Szá
ntasz, Khiosz és Parosz, Naxosz, Müko- 
nosz, s Ténosz, meg a hozzá
nőtt, szomszédos Androsz.

Hódoltak neki 
partközi tengeri földek:
Lémnosz és Ikarosz nyugo

vóhelye, Rhodosz és Knidosz, Küprosz városok, 
ős Paphosz és Szólói és Szalamisz, minek 
épp anyavárosa hozta 
ránk e nagy siralmat.

És legyőzte eszével lónia 
soklakosú, sokezüstű 
hellén városait. Kato
náinak és keverék-seregének 
érchatalma
állt mellette serényen.
Már kétségtden: isten idézte re
ánk eme háború nyűgét, 
s megrontott a hajóharc 
Zord csapása minket.

Megjelenik Xerxész 
XERXÉSZ 
ó!
Ó, én nyomorult, ime, váratlan 
mily gyűlölendő sorsra jutottam!
Perzsa fajunkra mi nyers égi erő 
szerzett romlást! Nyomorúlt, mi baj ért!
Inaim ereje meglankad, hogy 
e város öreg fiait látom.
Ó bár befedett volna az elment 
hadnéppel együtt 
a halál bús végzete engem!
KARVEZETÓ
Zokogok, nagyuram, seregünk siratom, 
jó perzsa erőnk nagy tiszteletét, 
hadrendünket
—  mindet lekaszálta a Rontás!
KAR
Siratja e föld szép zsengéjét:
Gyilkos Xerxész Hádészt tölti 
perzsa fiókkal; száll a sok ember, 
száll Hádészbe,föld virága, 
nyíllal ölő hős, sűrű tömeg nép, 
sok tízezer hős: jaj, kihúnyt mind!
Ó jaj, ó jaj! — támaszaink mind!
Föld királya! — Ázsia földe
— szégyen, szégyen — térdre legörbedt! 
XERXÉSZ
Nyomorult, ím én, siralmas, 
ime én lettem a szülőföldem 
baja, nyomor a hazán!
KAR
Mariandünosz gyászéneke 
fekete jelű dalát, fekete dalu jaját 
dalolom, hogy így köszöntsem én 
hazatérted a könnyemen át!
XERXÉSZ 
Zokogó sírással sírjál, 
éles üvöltőn! Már tőlem elállt 
s ellenem fordult az Ég!
KAR
Zokogó sírással sírunk.
Siratom az uj ütést, ami a vizeken ért, 
a hazát gyászában, városomat...
Zengek zokogó siratódalt.
XERXÉSZ 
Kirabolt ion Árész, 
az ion hadigályák 
nagy, pártos Árésze, 
lekaszálva az éji mezőt, 
s balvégzetű partját.
KAR
jaj, jaj, sikolts és tudj meg mindent!
Hol híveid többi része?
Hova lett sok hadnagyod?
Hova lett: Pharandákész,
Szúszász, Pelagón,
Dotamász és Agdabatász, Pszammisz,
Szusziszkánész — ez Ágbatana-hagyók?
XERXÉSZ
Lezuhanva a türoszi
hadigályáról, zord
sziliéihez ütődtek —
Szalamisz fövenyén pusztulni 
hagytam valamennyit.
KAR
Ó jaj, hol van már Phamúkhosz,
Áriomardosz, a vitéz, 
hol van Szeuákész király?
Az ősi sarj: Lilaiosz?
Memphisz, Tharübisz,
és Maszisztrász, Artembárész,
és Hüsztaikhmász? — tudni akarom én!
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XERXÉSZ 
Jaj, ó jaj nékem!
Látták a nagy, ősi gyűlölt Athént, 
s mind egy csapástól 
—jaj, a nyomornak! — ott 
vonaglanak haldokolón 
a néma földön!
KAR
És ott hagytad hűséges 
szemed világát: a perzsát, 
sok tízezernyit számlálót;
Batanókhosz fiát, Alpisztoszt, 
kinek ősei: Szeiszámész, Megahátész —  
Parthoszt, az erőst, Oíbárészt 
— oda van, oda van — ő elhagytad!
Igaz perzsáknak 
iszonyatos a szavad!

XERXÉSZ 
Jajongva mért kell 
felidézned e húszivü társakat?!
Jaj, átkos, átkos, 
gyűlöletes a szavad!
Süvölt, süvölt tagjaimon 
belül a szivem!

KAR
Másokat is visszasovárgunk 
a márdosz férfiak ezredesét, hős 
Xanthiszt, arészi Angkhárészt,
Diávcist, Árszámészt, lo
vas hadifőket,
és Dádákészt és Lüthimnászt,
Tolmoszt, a mohó kezű lándzsást, 
eleve, eleve csodálkozom, hogy 
már nem vonulnak 
hadiszekered után!
XERXÉSZ
Elestek mind a had vezérei!

KAR
Elestek ők dicstelen.

XERXÉSZ
Ó jaj nekem! Jaj ó, jaj ó!

KAR
Jaj ó, az Ég! Nem remélt, 
igen vakító csapást 
hűld, amit Áté előre látott!

XERXÉSZ
Megvert a Sors! Mily örök balvégzet űz! 

KAR
Megvert a Sors láthatón!
XERXÉSZ
Újabb iszony! Újabb iszony!

KAR
Ión hajósokkal a 
találkozás végzetes!
Háborúban balsors tépi népünk!
XERXÉSZ
Igaz! Hadam számtalan!
S csúful megoerdtem!

KAR
Ki nem veszett? A perzsa had beh nagy vált! 
XERXÉSZ
Nem látod? összes seregemből ez maradt! 

KAR
De látom én!

XERXÉSZ

Ezt a tegzet látod-e 
KAR
No mi az ugyan, mi megmaradt? 
XERXÉSZ
Tokja a szép nyilaimnak.
KAR
Szinte semmi a sokból!
XERXÉSZ
Nincs már semmi segítőm!
KAR
A harcból nem fut az ión nép!
XERXÉSZ
Kemény vitéz! Láttam e 
nem remélt csapásból.
KAR
Futó hajóid halmazára gondolsz? 
XERXÉSZ
Vesztünkön ott meghasogattam a köntösöm. 

KAR 
Jajaj! Jajaj!
XERXESZ
Több ez a baj, mint egy "jajaj".

KAR
Kétszeres és háromszoros.
XERXÉSZ
Nékünk kín, nekik ünnep.

KAR
Megtörettek erőink.
XERXÉSZ
Senki sincs követőm már.
KAR
Szerdteink tengeri veszte által. 
XERXÉSZ
Zokogva zokogj a vesztükön! Eredj haza! 
KAR
Jaj ó,jaj ó! Iszony, iszony!
XERXÉSZ
Szavamra visszhangot kiálts!
KAR
A búra búnak bús kegyét!
XERXÉSZ
Zokogva énekelj velem!
Jaj, iszonyú kín!

KAR Jaj, iszonyú kín!
Nehéz e gyászos sorscsapás.
Fáj nekem! Ó, nagyon fáj.
XERXÉSZ
Verd, verd a melled! Sóhajts a kedvemért! 

KAR
Zokogva, sírva jajgatok!
XERXÉSZ
Szavamra visszhangot kiálts!
KAR
Szivemből teszem ezt, nagyúr.
XERXÉSZ
Zokogj, sikolts, kiálts panaszt!
Jaj, iszonyú kín!
KAR Jaj, iszonyú kín!
Sötét nyögés, mellverdesés 
elegyedik jajomba.
XERXÉSZ
Verd melledet, süvöltsd a műszek gyászdalát! 

KAR
Jaj, iszonyú kín!
XERXÉSZ
Szaggasd ki, szaggasd hófehér szakálladat! 
KAR
Szüntelenül ezt teszem zokogva.
XERXÉSZ 
Süvölts visongón!
KAR
Azt cselekszem.
XERXÉSZ
Kezed szaggassa szét a köntöst melleden! 
KAR
Jaj, iszonyú kín!
XERXÉSZ
Hajad szakaszd ki, szép hadunkat úgy sirasd! 
KAR
Szündlenül ezt teszem zokogva.
XERXÉSZ 
Szemed áradjon!

KAR
Könnyben úszik.
XERXÉSZ
Szavamra visszhangot kiálts!
KAR 
Jaj ó! Jaj ó!
XERXESZ
Jajongva menj e házba be!
KAR
Jaj ó! Jaj ó!
XERXÉSZ
Úgy fáj e város, úgy fáj!

KAR
Úgy fáj, bizony! Jaj, úgy fáj!

XERXESZ
Nyögj, nesztden haladva!
KAR

Ä  úgy fáj a perzsa földre lépni most! 
Z

Jaj, jaj, jaj, háromrendlapátos, 
jaj, jaj, jaj, hajókon hány dpusztult!

Sikongó sírással menj dől!
A kar kivonul Xerxész után

(Rövidített szöveg)

Jegyzetek
l. Agbatana, Szúsza: perzsa városok; Kisszia: 

tulajdonképpen Szúsza és Agbatana közötti terü
let. 2. Amisztrész stb.: perzsa vezérek. 3. Itt az 
egyiptomi Thébáról van szó. 4. Lűdia kisázsiai 
ország, fővárosa Szardeisz. 5. Hegység Lűdiában. 
6. Hellé: Athamasz király leánya, akit apjának 
második felesége a lány öccsével, Phrixosszal 
együtt el akart pusztítani. A gyermekek isteni 
parancsra egy aranygyapjas kos hátán menekül
nek, de miközben átkelnek a Dardanellák szóró-, 
sán, Hellé leesik a kosról, és a tengerbe fullad. 
Ezért kapta a tenger itt a Hellészpontosz (Hellé 
tengere) elnevezést. Hadjárata során Xerxész hi
dat veretett a szorosban a tengerre, hogy seregét 
Európába vigye. 7. A perzsákat Perszeusztól ere
deztették, akinek anyjához, a toronyba zárt Daná
éhoz, Zeusz aranyeső alakjában hatolt be, s így 
ejtette őt teherbe. 8. A háború és öldöklés istene; a 
rómaiaknál Mars a neve. 9. Áté: a rontás istennője. 
10. Tudniillik ő is, mint a kar többi tagja, Persze

usztól származik; mind perzsák. 11. A perzsák 
istenként tisztelték uralkodóikat. 12. Apollón 
egyik neve a sok közül, jelentése: ragyogó. 13. 
Célzás az Attikában levő Laurion ezüstbányáira; 
az innen eredő bevételből teremtette meg The- 
misztoklész annak a flottának az alapját, amely 
Szalamisznál a nagy tengeri győzelmet aratta. 14. 
Pállasz Athéné városa: Athén. 15. Az itt elbeszélt 
esemény történeti tény. Az egyesült görög seregek 
vezéreinek véleménye ugyanis megoszlott: The- 
misztoklész a tengeri megütközést sürgette, fölis
merve, hogy a szűk szalamiszi szorosban a nagy 
perzsa hajók nehézkesebben mozognak, s főleg 
hogy tetemes számbeli túlsúlyukat nem tudják 
érvényesíteni, tehát a tengeri csata az egyetlen 
esély a győzelemre. A spártaiak viszont, akik el
sősorban a maguk földjét akarták védeni, a Pelo- 
ponnészoszra való visszavonulást szorgal
mazták. Themisztoklész ezért cselhez folyamo
dott: "elárulta" egy követ útján Xerxésznek, hogy 
a görögök visszavonulásra készülnek, s így azt 
sugallta neki, hogy ne engedje ki kezéből a biztos

zsákmányt, a szorosban könnyen bekeríthető gö
rög hajóhadat. Xerxész lépre ment, s a görögök 
Themisztoklész cselének köszönhették győzel
müket. 16. Tirus (Türosz): föníciai város. A föní
ciaiak alkották a perzsa hadiflotta fő erejét. 17. 
Marathónnál volt a híres ütközet, melyben az at
héni sereg Miltiadész vezetésével legyőzte a nagy 
túlerőben lévő perzsa sereget (Kr. e. 490). 18. 
Kükhreusz Szalamiszban tisztelt hérosz volt, aki 
az athéniek hite szerint kígyó képében megjelent 
a csata folyamán, jelezve, hogy ő is védi a szigetet. 
19. Gé: Gaia, a Földistennő. 20. Aidóneusz: Há- 
dész, az alvilág ura. 21. Xerxész a Hellészponto- 
szon veretett hidat, Aiszkhülosz felváltva beszél 
Boszporoszról és Hellészpontoszról. 22. Aszóposz: 
boiótiai folyó. Dareiosz a következőkben a Plataia 
mellett vívott csatát jövendöli meg, ahol a görögök 
a spártai Pauszaniasz vezetésével Kr. e. 479-ben 
szára zföldönisújólagmegvertékaperzsákat Adiadal 
kivívásában a spártaiaknak oroszlánrészük volt, ezért 
említi a szöveg a dór dzsidát 23. Propontosz: a Már
vány-tenger; Pontosz: a Fekete-tenger.
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GITTÁI ISTVÁN

NÉGY KROKI
LÓDICS-KOFFER
Csak komédiás oldalát ismerte a környék 

Lódics nagybátyámnak. Szent igaz, hogy a 
legnagyobb röhögtető hírében állt. Ám volt 
neki egy kevésbé ismert szenvedélye, éspe
dig koffer-állatkertje. Naponta legalább egy 
órát szentelt arra, hogy övéivel matasson. 
"Enyéim" — így nevezte egykori katonalá
dájának nyüzsgő lakóit. Mert volt abban a 
ládában vaddisznó, szarvas, borz, medve, 
róka, víziló, tarka madárraj, sas és varjú és 
békafélék. Joggal kérdezhetik: hogyan is fért 
el ennyi állat a deszkaládában. Hát úgy, 
hogy az állatok parányiak voltak, ugyanis 
családunk s a környék Lódicsa a bonszái- 
módszert sikerrel alkalmazta állatainak leki
csinyítésére. Például a tevéje fél inggombnyi 
méretű lett. Az, hogy a méretcsökkentések a 
gyakorlatban hogyan is történtek, azt én 
nem tudom, de bácsikámnak, valahányszor 
övéivel foglalatoskodott, kezében csipesz és 
szike villogott, szemén pedig ott éktelenke
dett a púpos órástól kapott nagyító.

"Noé bárkája, Lódics koffere" — mondta 
nekem egyszer jókedvében. De kérdem én: 
öt-hatévesen hogyan is foghattam volna fel 
egy ilyen analógiát, ó  is magával vitte a sírba 
koffere titkát, parányító tudományát. Most, 
hogy felnőtt fejjel visszaidézem  alakját, 
amint ládája fölött övéit matatja, egyre bizo
nyosabbá válik számomra, hogy valamiféle 
világméretű katasztrófától tarthatott csalá
dunk Lódicsa, a környék közismert móka
m estere, akit bálokban, lakodalmakkor, 
disznótorokban még mindig felemlegetnek.

BÚCSÚ
A CIRKUSZTÓL
Leírtak, mint a lesántult lovat, mint a jég 

elverte szőlőt, mint a falubolondot, aki fel
gyújtotta a templomot. Mondhatnám: iga
zuk van, hiszen aki a hetvenhét hátraszaltót 
és a tíz percig egy ujjon állást nem bírja tar
tani, repüljön a cirkuszból, egyetlen tollvo
nással.

Rendben. Leírtak. Kipenderítettek. Csak
hogy: a cirkuszból kifelé jövet észreveszem  
én, hogy ragyogóan süt a nap, és hogy végre 
valahára szabad vagyok. Ez azért már fogad
tatás, ez azért már valami. Az arcom, a tes
tem, a belsőm fürdik a fényben. Mintha 
alpesi legelőn kergetőznék egy meztelen 
lánnyal. A z új életmegfoganásának gyönyö
rű előjátéka történik velem. Ölelés, mámor, 
időtlenség pazarságai enyémek. A szabad
ságom, az meg egyszerűen légynek leválása 
a légypapírról, miként azt oly sokszor meg
figyeltem már.

Néhány lépésnyire mögöttem a cirkusz. 
Fél életem benne. Nem átkozom. És fel sem 
gyújtanám, hiszen az egy másik napsütés, 
egy másik szabadság, nyolcvannyolc vagy 
még több hátraszaltóval benne, és akár tá
masz nélkül is függőállás, csak úgy, a levegő
ben. Megálmodás és végrehajtás kérdése a 
dolog. A rendkívüli látványra mindig van 
vevő.

Semmittevőként áldalak, Isten. S köny- 
nyen meglehet, Ördög, tégedet is.

HELIKON

LATIN NEGYED
Balfelőlről jöttek vagy kilencen. Jobb felől 

meg egy szénásszekér. Amazok kilencen fe
nyegetően rázták felém az öklüket, s talán 
pisztoly is lapult a zsebükben. A böhöm- 
nagy szénásszekér meg úgy préselődött bele 
a szűk utcába, mint borosüveg szájába a pa
rafadugó. Én pedig ágrólszakadtan és tehe
tetlenül, középen. Kiút se jobbra, se balra. 
Környékezett a sírás, és elátkoztam azt a per
cet is, amikor ügynöknek szegődtem. Hát 
kell nekem az ilyen kutyaszorító? Már-már 
megadásra emeltem mellső végtagjaim, ami
kor valaki fejem fölött ablakot nyitott, és je
lezte, hogy felfelé még egérutat nyerhetek. 
Kapaszkodtam is, mint aki a bőrét menti 
sebtiben. Amazok nem lőttek rám, hagytak 
elmenekülni, de utánam kiabálva tudtomra 
adták, hogy semmi keresnivalóm többé arra
felé, majd mind a kilencen a szénásszekér 
rúdjába kapaszkodtak, és nagy nehezen át
vergődtek a sikátoron. Igen sok széna lehul
lott a kockakövezetre, de a szűk utcácska 
ismét járható lett.

Megmentőm vendégszeretetét mondhat
ni maradéktalanul élvezem. Nincs szüksé
gem többé a robotos ügynökösködésre. 
Habár a Madám házában igen sok a macska. 
Néha az az érzésem, s nem alaptalanul, hogy 
a macskák száma velem eggyel több. Igaz, én 
kandúr vagyok, mint a törököknél egykoron 
a háremek pasája.

LAKÁSCSERE
Az a férfi, akit minap, válása után, kisem- 

miztek mindenéből, kocsmából jövet megállt 
a sínek között. Ahogy ott ácsorgott kissé ka
patosán, és volt asszonyára gondolt, inkább 
keserűen, mint haraggal, alig érezhetően lá
bához dörgölődött egy macska. Utána az a 
férfi már csak annyit érzett, hogy elönti a 
melegség. Mire észbekapott, már egy kelle
mes, lakályos helyen ült, szürcsölt valami 
illatos teafélét. Rend és tisztaság. Jó ízléssel 
megválogatott színek és formák. Olyan ente
riőr, melyet csak lakberendezési folyóiratok
ban látott. Tárgyról-tárgyra vándorolt a 
szeme, csak nagysokára vette észre, hogy a 
szobán se ajtó, se ablak. Csupán egy egér- 
lyuknyi fekete pont a mennyezeten.

Az a férfi, akit minap kísemmiztek min
denéből, nem lovalta bele magát a klausztro- 
fóbiába, hanem minden teketória nélkül 
végigdőlt a puha heverőn és elaludt. Hogy 
mit álmodott, mit nem, azt csak a Jóisten 
tudja, de tény: amikor felébredt, tisztába lett 
mindennel. Vagyis tudta, hogy ő immár ab
ban a macskában lakik, amelyik a sínek kö
zött dörgölődött hozzá. S mert az is érdekelte, 
hogy meddig lakhat még benne, az a férfi 
ism ét behunyta szemét, remélvén, hogy  
újabb álmában azt is megtudja.

FEKETE VINCE 
SEMMINK SINCSEN
Szerelmeinket elkoptatták. 
Kifakulta táj mára.
Mint buja gaz a kertet, 
veri fel fülünket a lárma.

Elmormolták imáinkat.
Kérdéseink elkérdezték.
Enyvesedik az ég felettünk: 
dideregve tekintesz szét.

Könyveinket telerótták.
Pártütő hozzánk szegődhet! 
Szavainkat mind kimondták, 
Kegyelem a hitszegőknek!

ÁRNYÉKAINK
A beszéd átkát megismertük.
Ha toll perceg, nem boldogít. 
Elengednénk éppen magunk, 
a szavak mögül valaki előbukik.

Árnyéka ottmarad, ha elzavartuk, 
csípős illata szerteárad. 
Homlokunkban dobol. Mintha csikket 
nyom el az alázat.

Hiába ott a végtelen.
Bő választék: megannyi modor. 
Minden érintésünk előtt egy 
volt kéz nyoma o tt honol.

A SZERKEZET
A szerkezet csak, ami összetart 
a nembiztossemmi éggömbben.
Egy pont lehetsz, egy nagybetű 
s fennakadsz a szitaködben.

Szó nem elég Neked, ha 
a mondatnak vagy foglya.
Nem szóródsz szét a semmibe, 
ez fogva tart, fogva.

Hány lépcsős az emlékezet?
Hány lépcső a tudás?
A mese nem árulhat csak el.
Krisztus vagy és Júdás.

Plugor Sándor rajza
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HELIKON

BENKŐ JÓZSEF

T R A N SSILVANIA SPECIALIS 
(Erdélyi városok)

KOLOZSVÁR
Befejező'rész
7/ A Kolozsvárt tartott ország- 

gyűlések közül ezeknek az emlé
kezetét őrzik feljegyzéseim. 
1551-ben, 1. Bethlen IV. 167.1556. 
január 1-én, Petrovics Péter ösz- 
szehívására, ahol arról döntöt
tek, hogy Izabella királynőt 
Lengyelországból ide kell hozni, 
1. Bethlen IV. 199. Ugyanabban az 
évben a Lengyelországból haza
tért Izabella hívta össze; itt a püs
pöki jószágokat és a székes- 
egyházi jövedelmeket a királyi 
fiscushoz csatolták, mivel a ki
rálynőt fenntartó jószágok nagy 
része a török kezére jutott, 1. Beth
len IV. 292. és vö. Szegedi, Decr. 
374. és köv. 1558. február 3-án, 1. 
Bethlen IV. 206. 1560-ban, Szent 
Márton ünnepén, 1561-ben, 
Szent Márton püspök ünnepén. 
1563. május 28-án, 1565-ben 
Szent Vince ünnepén. 1571-ben 
Erzsébet ünnepén. 1573. január 
6-án. 1574-ben az Ur körülmetél- 
tetésének ünnepén, 1575-ben júli
us 25-én, 1576-ban október 25-én, 
1578-ban április 27-én, 1582. má
jus 1-én, 1587. október 22-én, 
1594. augusztus 17-én volt össze- 
híva az a hírhedt gyűlés, amelyen 
augusztus 28-án — ez vasárnap
ra esett — (1- az 1664. január 31-én 
hozott 11. cikkelyt: "Kolozsvár 
székes hellye azon megyének" — 
B. J.), mialatt a nép a templomban 
volt s Báthory Zsigmond fejede
lem is azt színlelte, hogy az előke
lők kíséretében oda megy, 
elfogták az állam vezetésében 
legbefolyásosabb hős urakat: a 
semmi bajt sem sejtő Báthory Bol
dizsárt, a fejedelem unokatestvé
rét, aztán Kendi Sándort, az 
ékesszavú öreget, aki igen nagy 
érdemeket szerzett a haza ügyei
ben, testvérét, Kendi Ferencet, Iffjú 
Jánost, Báthory István, Boldizsár 
és András mostohaapját, Majláth 
István lányának, Margitnak, Bát
hory András özvegyének a férjét 
és Kovacsóczi Farkast, Erdély kan
cellárját, az igen nagy tudású és a 
haza dolgaiban kiváló érdemeket 
szerzett férfiút. Ezek öten a sze- 
nátori rendből voltak, vagyis a 
tanácsosok közül. Továbbá még 
ezeket az előkelőségeket (megj.: 
előkelőségeknek nevezzük kö
zönségesen nemcsak a mágnáso
kat, hanem a lovagrendi neme
seket is, akik a legfőbb tisztsége
ket és méltóságokat viselik): Ken
di Gábor, az előző Kendiek fivére,

Forró János, fehérvári főispán, 
Bornemisza János, Gerendi János 
tordai főispán, akit Istvánffy 
XXIX. Gerundiusnak nevez, mint 
ahogy a Rendieket Quendiusok- 
nak, hónai Albert, szilvási Csesze- 
litzki Boldizsár (ez Istvánffynál 
Silvasius), Szalánczi György, szen
tegyedi Deák (Litterati) Gergely, a 
fiscális ügyek igazgatója. Ezeken 
kívül elfogták Sennyei Pongrácot 
és Wass Györgyöt, mindkettőt a 
szenátort rendből, de a zűrzavar 
elültével utóbb szabadon enged
ték őket. Augusztus 30-án Kendi 
Sándort, a tanács vezetőjét, Iffjú 
Jánost, Kendi Gábort, Forró Já
nost és Litterati Gergelyt a város 
piacán az említett ügy miatt lefe
jezték. Mihelyt lenyakazták 
őket, heves és bőséges záporeső 
hullott az égből, s a lefejezettek 
testét megtisztította a vértől; eb
ből a jelből a legtöbben arra kö
vetkeztettek, hogy a kivégzettek 
ártatlanok voltak és nem érde
melték meg, hogy elszenvedjék a 
halált. Majd a lefejezés után Ken
di Sándort és Iffjú Jánost a kolozs

vári piacon lévő kisebb templom
ban, a többi lefejezettet pedig a 
városon kívül, a köztemetőben 
hántolták el. L. Bethlen VIII. 
555—558. Ezek után a kivégzet
tek jószágait lefoglalták és ius li- 
gatumot mondtak ki rájuk (azaz: 
hogy a jó- szágok ürügyén, akár 
birtokjog és más örökség, akár az 
összeesküvők ingóságai miatt az 
ügyet ne lehessen bolygatni és 
piszkálni). L. Bethlen VIII. 559. 
Báthory Boldizsárt (akit egyes 
írók Erdély fejedelmeinek a sorá
ba helyeztek) és Kovacsóczi Far
kast bilincsekkel megbéklyózva 
a követ- kező éjjel a fejedelem 
Szamosújvárra vitette (hogy ott 
e vár főkapitányának, Ravazdi 
Györgynek az őrizete alatt fogva 
tartsák őket). És Boldizsár az első 
éjszaka, amelyet ott töltött, álmá
ban mély vízbe esve látta magát 
és a víz elnyelte őt. Hasonló ál
mot látott korábban az Abafáján 
felkoncolt Gyulay Pál (85. §. 1.), s 
az álmot követte a valóság. Áz 
országgyűlést szeptember 8-án 
oszlatták fel, és a rá következő 
éjjelen Kendi Ferencet és Borne
misza Jánost Kolozsvárról Gya- 
luba vitték, hogy azonos halált 
szenvedjenek el. Báthory Boldi
zsárt és Kovacsóczi Farkast szep
tember havában szintén meg
fojtották (Báthory sokáig hiába 
küzdött a poroszlókkal), Geren- 
dit, Lónait, Cseszeliczkit és Sza- 
lánczit, akiket a gyulafehérvári 
börtönbe szállítottak, megaján
dékozták életükkel, de megfosz

tották jószágaiktól és pénzüktől, 
amelyekről azt tartották, hogy 
felbecsülhetetlen értékűek és 
összegűek. L. Bethlen VIII. 563. 
és Istvánffy XXIX.

De térjünk vissza az ország- 
gyűlésekre, amelyeket Kolozsvá
rott tartottak. 1596. április 21-én; 
1599. június 7-én; 1601. január 21- 
én; ugyanabban az évben, pün
kösd másodnapján, 1603. február 
utolsó napján, 1607. február 8-án, 
ugyanabban az évben, június 10- 
én, 1608. március 3-án, ugyan
azon év szeptember 21-én; 1609. 
április 26-án; 1613. október 20- 
án; 1622. május 1-én; 1636. febru
ár 15-én; 1694. február 25-től 
április 6-ig; 1730 júniusában, 
1748-ban.

1699. március 24-én a Királyi 
Gubemium is bevonult Kolozs
várra, hogy ott folytassa a Csá
szár és Fejedelem szolgálatát, de 
nem időzött sokáig. Ebben a vá
rosban ugyanaz a Gubemium 
1722-ben is fennállott.

8/ Az előző évszázadokban 
Kolozsvár annyira híres volt gaz
dagságáról, hogy Kincses Kolos- 
várnak nevezték, de a sors 
számtalan változása nyomán so
kat veszített régi tündökléséből. 
Nem csoda, hisz csak a készpénz, 
amit a törököknek és a tatárok
nak két év leforgása alatt a maga 
és a hozzátartozók szabad
ságáért fizetni kényszerült, felül
múlta a 168 000 tallér összeget, 
amint erről Fridvaldszky — 
(113.) egy kéziratából értesült. 
1601-ben a kolozsváriak egyedül 
Bastát annyi dénárral keneget- 
ték, hogy az összeg 100 000 fo
rintra emelkedett (Bethlen XI. 
832.). Ezenkívül a különböző há
borúktól és belső zavargásoktól 
sújtott városban gyakorta kiütött 
a tűzvész; ezek közül főleg kettő 
figyelmeztet a mindennapos fel- 
fuvalkodottságra. Az első 1655- 
ben történt, amikor leégett 800 
ház (Fassching, Nov. II. 80. csak
180-t ír), két templom tornyostól 
és a bronz haranggal együtt. A 
második 1724. szeptember 4-én; 
akkor Vulcanus 63 házat perzselt 
fel a keleti kapuval és az órato
ronnyal együtt. Hogy ezek mek
kora kárral jártak, azt Frid
valdszky (113.) abból mérte fel, 
hogy a város kényszerült zálog
ba vetni az uralma alá tartozó fal
vakat és tanyákat, s az adósságból 
még nem váltotta ki magát.

9/ A város utcái ezeket a neve
ket viselik. Farkas utca (vagyis 
latinul Luporum piatea), amely 
így szerepel a régi iratokban is; 
Király utca (latinul Regis piatea); 
Közép utca (azaz Media piatea); 
Szentegyház utca (vagyis Eccle- 
siae vagy Templi piatea); Szappan 
utca (azaz Saponis piatea); Híd ut
ca (latinul Pontis piatea); Monos
tor utca (vagyis Monostoriensis 
piatea); Kis mester utca (azaz Par- 
vi magistri piatea); Szén utca (azaz
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Núbilarii piatea); Tordai utca (lati
nul Tordensis piatea)-, Búza utca 
(azaz Tritici piatea):

Az egyes utcákon leginkább 
magyar polgárokat üdvözöl
hetsz, de nem hiányoznak itt-ott 
a németek és a szászok sem (egy
kor ez a város is az övéik közé 
számított), és más jövevények 
különböző nemzetekből.

10/ A város falain belül öt 
templom számolható meg.

a / Szent Mihál y-templom- 
nak (latinul Basilica Sancti Micha
elis) nevezik azt, amelyet Zsig- 
mond király és császár remekül 
felépíttetett, gazdagon ellátott, és 
amely az Angyalok Fejedelmé
nek a tiszteletére van szentelve 
(hogy A. A. szavaival éljek); ke
let-nyugati irányban helyezke
dik el, és a város nagyobbik 
piacán áll. Alapzatát 1404 táján

rakták le, de csak 1432-re készült 
el, és külső szépségét a négyszög
letes kövek szabják meg, belső 
formáját pedig Mártonfi György 
erdélyi püspök érdemének kell 
tulajdonítani. Ezt a templomot II. 
János átadta az unitáriusoknak, 
de 1716-ban őfelsége VI. Károly 
császár visszaadta a katolikusok 
használatára, és ma plébánia- 
templom, amelyet átrilis 21-én 
Mártonfi püspök gondjára bíz
tak. E plébániatemplom kápolná
jában gondozzák a tartomány 
levéltárát, amelyet régebben a 
kolozsmonostori kolostorban 
őriztek, mielőtt az elpusztult vol
na (vö. 101. §. 13.), ellenben a le
velezés a Boldogságos Szűz 
Mária kolozsmonostori konvent- 
je nevében történik. E konvent 
levéltárának az őre a kolozsvári 
katolikus plébános, a kolozsi es
peres és a fehérvári székesegyház 
címzetes kanonokja. Az iratok le
véltárosai közül hárman a világi 
rendből valók.

Ezzel a templommal szemben 
van a plébánia épülete, amely (ta

lán) 1500 körül épült (Frid- 
valdszky 114.). Ezt a plébániát 
1541-ben Adrianus kolozsvári 
plébános, a királynő tanácsosa 
kapta meg, aki a budai lakhelyét 
Erdélybe áttevő Izabellát (28. §. 
5.) egész Erdély nevében Dévá
nál üdvözlő szavakkal fogadta; 
ugyanakkor az erdélyiek ajándé
kokat ajánlottak fel a királynőnek 
és fiának (Bethlen III. 139.).

b / A második templom az 
Óvárban, a Kispiacon áll, mint 
mondják, pogány szentély rom
jai fölé építve és az Istenanya tisz
teletére szentelve. Ezt a temp
lomot 1445-ben a Szent Domokos 
rendi prédikátor atyák tartották 
kezükben; miután ezek 1556-ban, 
Laetare vasárnapján távozni 
kényszerültek, ugyanebben a 
templomban 1693-tól a Jézus-tár
saság végezte az istentiszteletet.

Végül a templomot a hozzá kap 
csolódó kolostorral együtt átad
ták a szigorú ferencrendi atyák
nak, akik alatt — gr. Komis Zsig- 
mond tartományi gubernátor bő
kezűsége révén — mindkét 
épületet szépen és tartósan meg
újították, vö. 106. §. 1.2.

c / A harmadik szent épület a 
Torda utcában áll, ezt alapzatától 
a jézus-társasági atyák emelték 
1724 táján és a Szentháromság 
imádatának szentelték. ”Az Aka
démia Kollégium ama részén 
fekszik, amely legközelebb van a 
piachoz; elkészülése után ez az 
épület (mondja Fasschimg, Nov. 
II. 84) különösen lemezzel borí
tott két tornya miatt szembetűnő 
(mindkét torony, amelyet a viha
ros időjárás ledöntött, csonkán 
hever — B. J.), ezenfelül főoltárá
val, amelyet a művészettől köl
csönzött márvány (műmárvány 
— Sz. Gy.) ékesít, a mellette álló 
roppant magas oszlopokkal. En
nek a templomnak Isten után a 
legnagyobb kincse a könnyező 
Istenanya csodatevő képe, ame

lyet a köztisztelet végett a főoltá
ron helyeztek el. A szent épületet 
a hívek látogatásának 1724. szép 
tember 10-én adták át, és a rá kö
vetkező évben fel is szentelték."

d / A városban a negyedik 
templom, a helvét valláshoz tar
tozóké, tágas és igen magas s a 
Farkasok (helyesebben a Farkas 
vagy Szent Farkas, akinek az 
egykori templom Fassching, 
Nov. II. 82. szerint szentelve volt) 
utcájában van. Ez valaha a Szent 
Ferenc rendi kisebb testvéreké 
volt, de nem minden részről a 
mai falakkal. Az a templom 
ugyanis, amelyet ezeken az ala
pokon az 1487. esztendő körül 
Mátyás király bőkezűsége kez
dett el, és amely 1495 táján Ulász
ló adományai által a közepéig 
jutott, az idők mostohasága miatt 
megrongálódott és üresen állott,

míg csak 1580-ban át nem adták 
a Jézus-társasági atyáknak, akik 
1603-ig tartották kezükben. Az
után először 1622-ben, majd 
1638-ban restaurálás végett 
(ugyanis nagy részében rongált 
és tönkrement állapotban volt) 
átengedték a helvét vallásúak- 
nak, 1. Appr. I. 1, 6., ahol azt is 
megtudjuk, hogy az Óvárban 
fekvő templomot, amelyről a b/ 
betűnél esett szó, és amelyről 
megemlítik, hogy romokban he
vert, 1612-ben szintén átadták 
ugyanazon helvét hitű polgárok
nak. Ezek kezükben is tartották 
egészen 1693-ig, amikor átenged
ték a Jézus-társasági atyáknak, 
amint Fassching írja (Nov. II. 81.), 
vö. 106. §. II. 2. és 107. §. 3.

e / Az ötödik templom ismét 
a római katolikusoké, a Közép ut
cában; ezt a mostani időben bőví
tették ki a minorita atyák, akik
nek az istentisztelet céljára szolgál.

f /  Az unitáriusoknak, akiket 
1716-ban megfosztottak templo
muktól, három imaházuk van: 
egy a Közép utcában, kettő a Mo

nostor utcában. Az utóbbiak kö
zül egyik a lengyelek szolgálatá
ban áÚ, akiknek saját népükből 
külön egyházközségük van. Jól
lehet ugyanis a lengyel unitáriu
sok a magyaroktól a hittételeket 
tekintve semmiben sem külön
böznek, s amazoknak a nyelvét 
jól ismerik és hasonló ruházatot 
viselnek, mégis külön egyházi 
pénzalapjuk van, az istentisztele
tet lengyel nyelven végzik, és né
mely külső szertartásban eltér
nek a magyaroktól. Elegendő 
lesz megemlíteni egyik szokásu
kat, amely a magyaroknál nem 
áll fenn, mégpedig ezt: ha akad 
valaki közöttük, aki mással pe
reskedik vagy veszekszik, közü
lük az, aki a nézeteltérésre okot 
adott, tartozik a templomban 
nyilvános bocsánatkéréssel eltö
rölni bűnét. Olykor előfordul, 
hogy az ilyen vádlott megtagad
ja ezt a kibékülést és átmegy a 
magyar unitáriusok gyülekeze
tébe, s nem látogatja többé a len
gyelek imaházát, ami a legtöb
bek szemében (noha, mint mon
dottuk, mindkét félnek ugyanaz 
a vallása) majdnem kimeríti a hi- 
tehagyás fogalmát. Mind
azonáltal a kettő rövidesen össze 
fog olvadni egyetlen egyházi kö
zösségbe, mert a lengyel népből 
az ifjak között egy sincs, aki fel
készült vagy kiképezte volna 
magát a lelkészi tisztségre.

g/Az ágostai valláshoz tarto
zó szászok is fenntartanak egy 
imaházat a Magyar utcában; en
nek az épületnek a belső része a 
lelkészlak.

A keleti elővárosban lévő 
templomokról 1. alább (15.).

11/ Ami a Múzsák hajlékait 
illeti:

a / A római katolikusok a 
nagy hírű kolozsvári Királyi-fe
jedelmi Alma Universitasszal 
büszkélkednek, amelyet 1581- 
ben XIII. Gergely pápa és Erdély 
vajdája, Báthory Kristóf bele
egyezésével Báthory István, Len
gyelország királya és Erdély 
fejedelme épített. Ugyanő az 
Egyetemet rábízta a Jézus-társa
ság kollégiumának a gondjára és 
buzgalmára; ezt a kollégiumot 
épp ugyanabban az időben alapí
tották és létesítették Kolozsvá
rott s megajándékozták jószá
gokkal és jövedelmekkel, még
pedig a kolozsmonostori apát
sággal és a hozzácsatolt azonos 
nevű faluval, nemkülönben 
Bács, Jegenye, Kajántó, Bogártel
ke teljes és egész birtokokkal és 
Tibure pusztával, 1. Szegedi 
(Decr. 398.) és Illia (67.).

A tanároknak és a diákoknak 
ez az együttese, ámbár korábban 
is egyaránt hívták egyetemnek és 
akadémiának, amint kinek-ki- 
nek nevezni tetszett, mégis akkor 
lett igazi értelemben vett egye-
» » >  folytatás a 20. oldalon
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> » »  folytatás a 19. oldalról

temmé, miután (a Jézus-társasági 
atyák búcsút mondván a kollégi
umnak és az akadémiának) ő csá
szári és fejedelmi felsége, akinek 
a legdicsőbb oltalma alatt irányít
ják az egyetemet, többféle rend
ből kinevezte a különböző fakul
tások professzorait és kegyesen 
kitárta a művelődésnek azt az aj
taját, amelyen át a különböző val- 
lású ifjak — akiknek kedvük van 
— eljuthatnak az önként vállalt 
hivatáshoz. Nálunk ugyanis kö
zönségesen akadémiának neve
zik a tudományoknak szentelt 
társaságot, ahol az ugyanazon 
vallású diákoknak, amelyhez a 
társaság tartozik, a baccalaureu- 
si, magiszteri és a doktori fokoza
tokat adományozzák és más, az 
akadémiákon szokásos jogokat 
gyakorolnak. Ellenben egyetem
nek nevezik (a mi értelmezésünk 
szerint) azt a művelődési közös
séget, ahol az akadémiai jogokat 
elnyerik és ezenkívül akármilyen 
vallásúak is, ingyenesen bebo- 
csátják őket a tudományok hall
gatására. Ilyen értelemben vett 
egyetemnek mondjuk tehát a ko
lozsvárit, amelynek a jogi kari e- 
lőadótermében (példának oká
ért) az unitárius kollégium pol
gárai, akik lakásukról a jogtudo
mányi előadásokra szoktak járni, 
nemrég nyilvánosan megvédték 
a császári intézetek összes köny
veiből vett tételeiket.

A lyceumok vagy a különbö
ző fakultások akadémiai előadó
termei a Torda utcában vannak 
(10e.), amelyektől csak csekély 
távolság választja el őket. A ne
mesek konviktusát és a szeminá
riumot, továbbá az eltörölt 
Jézus-társaság kollégiumát 1776- 
ban a kegyes iskolák atyáinak ad
ták át.

b / A kálvinista reformátusok 
kollégiumának vagy gimnáziu
mának a Farkas utcában van az 
otthona, azon a helyen, amelyet 
neki a haza törvénye még 1622- 
ben adományozott, 1. Appr. 1.10.2.

c / Az unitárius gimnázium, 
ahol most csaknem hatvan tógás 
iskolás diák és a latin osztályok
ban járó húsz ifjú foglalkozik a 
szabad tudományokkal, a Ma
gyar utcában székel.

12/ A házak közül, amelyek 
ebben a városban a nagy hírű 
mágnások birtokában vannak, 
első helyen áll az, amelyet a mélt. 
gr. losonci Bánffy György cs. kir. 
kamarás és kincstári tanácsos 
épített. Ezenfelül említést érde
melnek a következő mélt. gróf 
urak házai, őexcell. Bethlen Mik
lós úr, állami és gubemiumi taná
csos és kincstartó stb., Kemény 
Farkas guberniumi tanácsos, 
Kendeffi Elek, szintén gubemiu
mi tanácsos, Rhédei Mihály, Hal
ler János, Teleki Ádám, Doboka 
főispánja, Kemény Ádám, Beth

len Gergely alezredes, Bethlen Já
nos, Gyulay Ferenc, özv. gr. Beth
len Ádámné, özv. gr. Mikes 
Istvánná, s a mélt. báró urak; 
Bánffy Mihály, Szentkereszti Sá
muel királyi táblai ülnök, Alvinc- 
zi Gábor stb. házai.

13/ Valamint jelenleg Kolozs
vár a székhelye e vármegye ne
mes törvényszékének, amint 
megtudjuk az 1664. január 31-i 
11. cikkelyből, amelynek ez a tar
talma. Mivel Kolozs vármegye 
törvénykezésének a helye Ko
lozsvár, ezért a vármegyei ható
ságok — a cikkelyekben előírt 
büntetések terhe mellett — nem 
akadályozhatok meg, hogy dön
téseikben a végrehajtást törvé
nyileg foganatosítsák.

Említésre méltó a nemes ko
lozsvári elöljáróság tanácsháza 
(amelynek elnöke két évig a kato
likus bíró, másik két évig a helvét 
vallású); ennek külső falán látha
tó a hét régi szabad királyi város, 
mégpedig Kolozsvár, Szeben, Se
gesvár, Brassó, Medgyes, Besz
terce és Szászsebes címere 
(Marosvásájhely ugyanis újabb).

Hajdan Kolozsvárt pénzver
de is volt, amint kitűnik Frid- 
valdszkynál (112.). Van egy 
csinos ház a Közép utcában, az 
unitáriusok imaháza mellett.

Mélt. W esselényi István 
Mélt. Dániel Polyxena úrnő 

címere
A Taedis Curisque 
Quibus
Fumosa Urbis Tecta 
Opulenta Sunt 
Úti

Animos Sibi Haeredibusque 
Nonnunquam  
Relaxari Possit 
Has In Medio Horto 
Fieri curavit
L. B. Polixéna de Daniel et 

Vargyas 
Vidua

■ Q uondam  L. B. Stephani 
W esselényi 

A. D. 1770.
14/ Ez a város évente négy 

nagyvásárt hív össze, mégpedig 
Szent György, Szent Antal, Szent 
Lőrinc és Mindenszentek napján,

a hetipiac pedig szerdára és csü
törtökre esik. Az áruk között, 
amelyeket Kolozsvár előállít, 
nem utolsó helyen áll a roppant 
sok és igen finom kenyér, ame
lyet egész Erdély dicsér a kolozs
vári káposztával együtt; ezt sós 
káposztából (Sauerkohl) főzik 
disznóhússal, borssal, borral és 
egyebekkel. Erre a piacra bősége
sen visznek gabonát is, főként a 
Mezőség vidékéről. Csaknem 
túllépi a szavahihetőséget a ga
bonának az az olcsósága, amelyet 
itt 1583-ban ért el. Bethlen szerint 
(VI. 368.): "Ebben az esztendőben 
(1583-ról szól — B. J.) Isten párat
lan könyörületessége révén 
annyi búza és bor volt Erdélyben, 
hogy négy, sőt öt nagy kolozsvári 
köböl búzát árusítottak minde
nütt Kolozsvárt nyomban aratás 
után 1 magyar forintért (azaz 50 
krajcárért), a borból pedig 90 kor
sót 2 forintért a hordóból, amint 
annak az évnek a tizedszedője sa
ját kezűleg feljegyezte." Az olcsó
ság hasonló példáját közli 
Bethlen az 1566. évre (V. 263.).

15/ A várost három nagy ki
terjedésű előváros övezi:

a/ Nyugatra van a Monosto
ri, amely két főutcából áll: a Kül
ső Monostor utca és a Külső Szín 
utca.

b/ Hí delve, azaz a híd eleje, 
vagyis latimai Pontis initium. így 
nevezik, mivel a híd előtt fekszik, 
elnyúlik észak felé és nekitá
maszkodik az új készítésű, egy 
kimagaslóbb északi dombon 
1715-ben és a következő években 
létesített várnak, amelyet közön
ségesen Fellegvárnak, azaz lati
nul Nubis arcnak neveznek (ez a 
szó a magyarban felső várat vagy 
kimagasló Akropoliszt jelent). 
Ennek az elővárosnak a legszélén 
fekszik a roppant kellemes Wes- 
selényi-kert, ellátva vízi és mű
kertészeti létesítményekkel. 
Híres a keleti elővárosban a Ke
mény-kert is.

c / A keleti elővárost Szent Pé
ter apostolról nevezték el, akinek 
a tiszteletére itt templomot szen
teltek. Három utcával büszkélke
dik, amelyeknek a neve: Külső 
Farkas utca, Külső Közép utca és

Külső Magyar utca. A Külső Ma
gyar utcában két templom tűnik 
elénk: a / egyik a helvét vallású- 
aké, b/ másik a római katoliku
soké, amelyet a konven tusokról 
konventuálisoknak nevezett fe
rences atyák szereztek meg, amíg 
a városba be nem vonultak; ezt 
Szent Péter templomának neve
zik (107. §. III). Ezen a templo
mon túl van elhelyezve a város 
kórháza, amely már szinte egé
szen a katolikusoké, a helvét val
lást követőké és az unitáriusoké. 
Ez a két utóbbi vallás a város 
Ószer nevezetű piacán már előbb 
kórházzal bírt. A kórház szük
ségleteit Méra falu és egy malom 
látja el. Ugyanannak az utcának 
a legvégén látható egy házsor, 
amelyet Tizenhárom városnak 
(latinul Tredecim civitates) nevez
nek. Úgy hiszem, ez az elnevezés 
onnan ered, hogy kezdetben a lako
sok tizenhárom házat építettek oda 
és a név ebben a formában teljes: 
Tizenhárom házú város, azaz lati
nul Civitas 13 domibus cans tans.

Megjegyzés: Ebben és a többi 
elővárosban 1776-ban 4000 adó
zó családfőt találtak, adójuk ösz- 
szege 18 000 rénes forintot tett ki.

16/ A szántóföldek bőségesen 
megtetézve adják vissza a föld
műveseknek a vetőmagot. ASza- 
moson túl fekvő Hója, Bor- 
nyúmál, Kőmái szőlősök nem 
megvetendő borokat teremnek. 
Délen van a magyarul Házson- 
gárd, szászul Haasengarten neve
zetű hegy, mely szélesen elnyúl
va a város falát határolja; ennek 
egy részét szőlősök foglalják el, a 
másikat több évszázad óta csak
nem minden nép sírdombjai (van 
a Szamoson túl egy másik temető 
is, amelynek Kismező a neve). Az 
emberi halandóságnak ezt a lát
ványát, a kőerdőt igen szomorú
nak mondanánk, ha az idők ré
gisége a török módra emelt sírkö
veket nagyrészt fel nem döntötte 
volna. Továbbá, déli irányban 
van a Békás-patak, azaz latinul 
Riuus rams habens, ahol szintén a 
szőlőt művelik. A Házsongárd és 
a Békás-patak között tekerőzik 
az út Felek falu felé, amelynek 
közelében 1601-ben karóba húz
tak két nagy gonosztevőt, amint 
Bethlen elmeséli (XI. 822.). Ezek: 
Baba Noak és Saski nevű papja, 
akiket törvény elé állítva karóba 
húztak, megégettek és kitettek a 
madaraknak. Az a Noak ugyanis 
(akinek kiverték az összes fogait, 
mig a katonáságnál az újoncéve
ket szolgálta és a törökök fogsá
gába esett), 1599-ben Mihály 
havasalföldi vajdával szövetkez
ve és Erdélybe benyomulva, itt 
sok leírhatatlan dolgot művelt: 
falvakat és városokat perzselt fel, 
az erdélyiek közül sokat eladott 
a törököknek s legutóljára Lugos 
és Karánsebes várakat át akarta 
játszani a törökök kezére.
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JANCSIK PÁL

TENTOONSTELLINGSVE
A fenti szót úgy másoltam le betűnként, gé

piesen, ahogyan fényképezőgép másolja a való
ságot, érzéketlenül, de pontosan. Számomra 
teljesen idegen, valódi idegen szó, olyannyira, 
hogy sejtelmem sincs róla, mit jelenthet. Nem 
tudok vele mit kezdeni, nem tudok elvenni be
lőle, se hozzátenni, értelméhez se tudok semmit 
társítani, nem tudok játszani vele. Elképesztő, 
csörgőkígyószerű hosszúságából sejtem, hogy 
összetett szó, talán van neki feje, törzse és farka, 
esetleg füle vagy éppen elővillanó nyelve is. Ha 
megpróbálom kimondani, ijesztő csöigéséből- 
zörgéséből nem sok jóra lehet következtetni. El
fúl a lélegzeted, mint a rád tekeredő hüllő 
szorításában, ha ugyan sikerül egy szuszra ki
mondanod. Hogy hol és hogyan találkoztam 
vele? Egy parkoló TIR-kocsi oldaláról másoltam 
le, óriási betűkkel volt odaírva. Maga a szállító- 
eszköz is monstruóz szerelvény volt, s mert a 
szószörnyeteg kíváncsivá tett, körbejárva végül 
azt is megfejtettem, hova való a jármű. Valahol 
az elején ez állt rajta: Netherlands. És a futball
világbajnokság óta azt már igazán illik tudni, 
hogy ez azt jelenti: Hollandia. Minthogy holland 
szótáram nincs, a címül szolgáló szókígyó azóta 
sem vált számomra megközelíthetőbbé, barát
ságosabbá. Ellenkezőleg. Riasztó értelmetlensé
ge elől számomra kellemesebb, ismerős 
szövegkörnyezetbe menekülök. Zenélő, dalla
mos verseket idézek, hogy elidegenítő hatását 
ellensúlyozzam. Például Salamon Ernő verse jut 
eszembe, aki ugyan nem tartozik nagy nyelv
művészeink közé, olykor érdes szófűzéseket, 
kopogó, kidolgozatlan szakaszokat találunk 
verseiben, ám annál meghatóbb sorokat is az 
anyanyelvhez, a szülőföldhöz való ragaszko
dásról: "E vidékek szegényeit szavaikkal szólí
tom,/sok súlyos gondjaik tűntét dalaikkal 
áhítom./Kísérőm az életemben, pártfogóm, 
igaz tanúm,/örömömnek engedője, bánatukra 
jó szavúm:/szép, egyetlen anyanyelvem. Miatta 
nem megyek el./Aki elmegy, dadogó lesz, soha 
már nem énekel." (Ma az ember úgy hányódik) A  
fasizmus pusztító árnya ott terpeszkedett már 
fölötte, s Radnótival együtt ő is elmondhatta, 
megérezte előre: "Járkálj csak, halálraítélt!"

De kezdek túlságosan eltávolodni kiindulási 
pontomtól, a tentoonstellingsvenorgers-tói (vagy 
-tői). Vajon mit kell belőle elnyelni, milyen betű
ket másként ejteni? A két o-t u-nak, mint az 
angolban, vagy a o-t /-nek, mint a németben?

Most jut eszembe, tudok én egy dallamos, 
emberi melegséggel teli holland hangsort is: 
Aletta van derMaet (ez utóbbi szót Mátnak ejtik). 
Igen, Apáczai Csere Jánosné lánykori neve ez. 
Persze, nem én fedeztem föl a név muzsikáját. 
Először is, maga Apáczai uram találta elmond
hatatlanul szépnek a dallamát, "akinek egyszer 
meleg lett a vére/Aletta von der Maet meleg 
nevére". Még ott Hollandiában, Utrechben 
(vagy ahogy a Magyar Enciklopédia címlapján áll: 
Ultrajectiben), tanulóévei vége felé, 1651-ben 
vette feleségül a jómódú polgárlányt, s apósa 
házába költözve, hozzáfogott a hatalmas mű
höz, amelynek első nyolc fejezetét még ott hely
ben nyomdába is adta. Tudósunk életének sok 
titka és homályos pontja közül az egyik az, hogy 
miért éppen ő, a kis barcasági faluból származó 
Csere vagy Cseri János uram hozott haza kül
földről, Hollandiából feleséget, hiszen évente 
tucatjával mentek akkoriban külhonba tanulni 
erdélyi diákok, de hányán hoztak onnan élettár
sat maguknak? Bizonyára rajta kívül is van rá 
példa, de az utókornak nemigen van róla tudo
mása. Apáczai ebben is a kivételek közé tartozik.

Kivételes képességei, hatalmas tudása, nyelvis
merete (a keleti nyelvek - zsidó, görög, szír, kaid 
— mellett hollandul is kellett tudnia, hiszen csak 
nem latinul társalgóit élete párjával?) nyilván 
imponáltak a menyecskének, akitől még ott Ut- 
rechtben gyermeke született, s aki két év múlva, 
1653 augusztusában arra is hajlandó volt, hogy 
férjét a messzi, idegen Erdélybe, Gyulafehérvár
ra kövesse. Hogy milyen megpróbáltatások, há
nyattatások, üldöztetések következtek, azt 
részben ismerjük (hogy pl. hogyan, miért került 
Gyulafehérvárról Kolozsvárra), de mindennek 
magánéleti vetületéről jóformán semmit sem tu
dunk. Lássunk néhány száraz adatot, amelyek 
valamennyire ez utóbbira is fényt vetnek. 1657 
őszén, már Kolozsvárt, meghalt első gyerme
kük. 1658 augusztusában az Erdélyre zúduló 
török hadak elpusztították a Barnasággal együtt 
Apáczai szülőfaluját is, testvérei, rokonai Ko
lozsvárra menekültek. Szeptember 5-én a törö
kök felégették és kirabolták Gyulafehérvárt: a 
kollégium, a fejedelmi könyvár és levéltár is a 
barbár pusztítás áldozata lett. Nemkülönben a 
székesegyház és annak sírboltjai, ahonnan a tö
rökök kiszórták Hunyadi János hamvait, hogy 
megbosszulják a nándorfehérvári vereséget. 
Szeptember 10/14-e között a dúló hadak Ko
lozsvár falai alá érkeztek, de a város 60.000 tallér 
árán megmenekült a pusztulástól. Apáczai már 
amúgy is gyönge egészségét még jobban megvi
selték ezek az izgalmak. És még folytatódtak. 
Meghalt Váradi Miklós, Apáczai támasza. A 
visszatérő II. Rákóczi György elűzi Barcsait, akit 
a török helyezett a trónra. Az általános bizony
talanságban kedves tanítványa, Bethlen Mikós 
is elhagyja Kolozsvárt, soha nem látja viszont 
szeretett mesterét. 1659. december 31-én Apác
zai meghalt tüdőbajban. A Házsongárdban lévő 
sírja ma már ismeretlen. Nem sokkal ezután 
meghalt felesége és második gyermeke is.

Csupa fájdalom, veszteség, tragédia... A sí
rok közt sétáló késői utód, a tanár-költő Áprily 
Lajos, aki tudja, hogy "elmúlt nevét" (nevüket) 
sem fogja megtalálni a fejfákon, szintén fölfi
gyelt Alettá nevének különös dallamára ("De a 
vasárnap délutáni csendben/nagyon dalolt a 
név zenéje bennem"), s abból azt a mélyen em
beri, oigonabúgású verset írta, amelynek dme: 
Tavasz a Házsongárdi temetőben. Mintegy engesz- 
telésül s köszönetképpen az áldozatokért, a 
szenvedésekért... A név dallama, mely ott zson
gott a tavaszba borult Házsongárd fái közt, föl
idézi a költőben a holt professzor szellemét, akit, 
"Ha jött a harcok lázadó sötétje", e név fénye és 
muzsikája vett körül óvón. A név dallama mint
egy fölerősödik, mert azt ”... karral kísérve hal
kan,/napsugaras Nyugat dalolt a dalban,//hol 
a sötétség tenger-árja ellen/ragyogó gátat épí
tett a szellem." Konkrét és átvitt értelemben 
egyaránt egyrészt utalás ez a hollandok termő
földjeire, amelyeket gátakkal hódítottak el a ten
gertől, másrészt az Aletta hazájában virágzó 
polgárosult viszonyokra, tudományos életre, 
egyetemi oktatásra, pezsgő szellemi áramlatok
ra, amelyek emelkedettebb, emberibb tartalma, 
derűje mind benne volt e névben. A korai halál 
pillanatában is felesége nevét susogta Apáczai, 
s a rideg, érteden, hálátlan világ helyett is "Aletta 
búja jajgatott felette,//míg dörgő fenséggel bú
gott le rája/a kálvinista templom orgonája". Ez 
a néhány sor csúcspontja a versnek. A fájdalmat, 
mellyé a név dallama változott, a templom or
gonájának búgásába vegyíti, rejti a költő, így 
próbálja feloldani azt, ami feloldhatadan: Aletta 
s mindazok szenvedését, akik a professzor halá-

Iával bekövetkezett veszteséget, az "igaz ügy" 
bukása miatti fájdalmat átérzik. A dal elvesztet
te színét, zengését, visszhangját, "belenémult a 
hervadásba, télbe". Aletta a fagyos magány elől 
"urát keresve, sírba ment utána"...

Nem ismerjük Apáczai arcát, külsejét, testi
lelki alkatát, emberi természetét. Annyi bizo
nyos, hogy hatalmas tűz lobogott benne, 
amelyet a tudós és hivatásos pedagógus ke
mény önfegyelme tartott kontroll alatt. "A tüzet 
és lelkesedést szeretem valamint minden dolog
ban, úgy a tanításban is" — írja egy helyütt. És a 
szerelemben? Ne feledjük, a puritanizmus korá
ban vagyunk, a nevelés, az erkölcsi felfogás, a 
vallás szigorú szabályok fékjeiben tartják a fel
törekvő polgár ösztöneit. Ó pedig neveltetésé
ben, fölfogásában, magatartásában ízig-vérig 
polgár volt, ha az itthoni körülmények egészen 
mások voltak is. Éppen ebből adódott életének 
nagy konfliktusa: tanítással, neveléssel akarta 
"megváltani", fölemelni a korabeli honi társadal
mat, s ebbe végül is beleroppant, a benne lobogó 
tűz őt magát emésztette el. Tüdőbajban halt 
meg, harmincnégy éves korában. Amikor jó tíz 
évvel korábban, huszonhárom évesen Hollan
diába küldték tanulni, nyilván még nem volt 
beteg, másképp nem küldték volna külföldre. 
Arról sincs semmi híradás, hogy hazajöttekor 
beteg lett volna. Az ezután következő hat év 
hányattatásai, bizonytalanságai, az őt ért táma
dások tették tragikussá állapotát. Elvitte a "mor
bus hungaricus". Azt hiszem, ő halála nemében 
is úttörő volt, a tüdőbaj csak az ezutáni száza
dokban vált magyar népbetegséggé. Vajon ho
gyan viselte a súlyos kórt? Nyilván ugyanolyan 
önfegyelemmel, vasakarattal, magát a munkába 
menekítő elszánással. Közvetlenül halála előtt 
készült el utolsó művével, a latin nyelvű Philo- 
sophia naturális-sál, amely a Magyar Enciklopédia 
természettudományi vonatkozású részeinek el
mélyítése és összefoglalása. (A fejedelmi iskola
törvény miatt nem használhatta tankönyvként 
az Enciklopédiát.) Közben köhögött, szenve
dett, lázbeteg volt. És Aletta ápolta önfeláldozó- 
an, vagy csak tehetelenül, gyámoltalanul nézte 
vergődését. Róla még annyit sem tudunk, mint 
Apáczairól.

De a költő azért költő, hogy kettejük viszo
nyáról, egymásrautaltságukról, szerelmükről is 
érzékelhetővé tegyen valamit, empátiával, mű
vészi varázslattal, tehetséggel, a név dallamá
ból, zenéjéből gyönyörű szimfonikus 
költeményt, modern siratót, a magyar költészet 
egyik gyöngyszemét teremtve meg. A vers utol
só három sorában egyetlen könnycseppért kö
nyörög, egyrészt, hogy elsirassa Aletta és Csere 
János tragédiáját, másrészt, hogy megköszönje 
az idegenbe vetődött asszonykának, "napsuga
ras Nyugat" küldöttjének mindazt, amit életé
ben Apáczai professzor uramnak jelentett, azt az 
emberi melegséget, dallamot, amit nevéből a 
költő is kihallott, amely a vers révén feledhe
tetlenül zeng bennünk is.

entoonstellings... — ó, hogy milyen szamár 
vagyok! Hát persze! Hogyhogy nem jöttem rá, 
nem ismertem föl azonnal? Hiszen ez a szó — 
varázsszó. Sőt varázsige. Mégpedig nyugati va
rázsige! S minthogy ott már régen nem hisznek 
benne, nem élnek vele — tele van varázserővel. 
Csak ki kell mondani, és mindjárt megoldódik 
minden "baj és bog". A versszerkesztő szép ver
seket fog szerkeszthetni. A lötyögő, elfulladó 
szív vidáman, simán fog dobogni. Laokoón fe
nyegető árnya ("és a falra sors-sötéten/felko- 
morlott Laokoon" — Áprily: Esti dal), minden 
gonosz ostobasággal, őrültséggel együtt örökre 
eltűnik a fekete éjszakába. És így tovább, és így 
tovább. Csak ki kell mondani, ld kell tudni mon
dani ezt a szót. Szorgalmasan gyakorolom.

— HELIKON-----------------------
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HELIKON

V E R E S S  G E R Z S O N  

H Í V Ó S Z Ó R A

Engem céloz rímeid szakadása, 
felém ki fordul: fényes, bűvös arcod? 
Kínált javad nyugton fogadjam el: 
nósténység címerállatával nászi harcot.

Lengén, csillán, társhívón 
pitypang-burán szöszmötöl, 
házsártos, mert ősz bolyong, 
nem találom helyemet 
más versben többé veled.

Bárki voltam mostariig, 
mesterdalnok, hív dalár, 
széle-hossza-színe egy, 
körülb’veszlek egyre már...

Nyíló pillád ébredez, 
szunnyadozó vallomás 
címzettjére rátalált, 
ördög-fattynak földi más.

Sütsz majd nékem csörögét, 
ünnepünkre az való, 
eső bennünk elered, 
szállingózni kezd a hó, 
s gyűl a kétely, fojtogat: 
vagyok versed célzata, 
annak tárgya, mindvalóst 
választottja, állaga...?

Tölte Holdnak teljesül, 
pulzál bennünk napra-nap...
... — várom sürgős válaszát 
hölgyem, hogyha rámharap!

(Bárki voltam mostanig: 
kopogtatok, zörgetek: 
vagyok lenni förgeteg.)

Baróthi Ádám: Éva

‘KÓ'D'EX—
G. D. — Mindenekelőtt tisztázzuk, 

hogy többféle történésztípus létezik. El
sőként azokat említem, akik napjaink 
történéseivel foglalkoznak, szóval akik 
újságírói tevékenységet fejtenek ki. Hála 
a szerencsének, maradt reánk néhány 
kendőzetlen és szabadszájú tudósítás a 
XII. századból. A breton Guillaume Bou- 
vines-ról írott beszámolójáról már szól
tam — ezt tartják az első "prózában írt 
krónikának". Még a történtek hatása 
alatt, a győzelmet követő mámorban írta, 
s a harc középpontjában, hiszen ura, Fü- 
löp Ágoston háta mögül mindent látott.

Galbert nem habozott, kihasználta a 
kínálkozó lehetőséget. Nap mint nap 
jegyzeteket készített, ilyen formában: 
"Április 28-án ez meg ez..., 29-én az meg 
az történt...”. S e naplóféleség, mely az 
események forgatagában keletkezett, re
ánk maradt. írója kétségkívül csupán 
nyersanyagnak tekintette, s joggal re
mélte, hogy majd elkészíti belőle a szent 
életű férfiú történetét, némi haszonra té
ve így szert. Balszerencséjére, valaki más 
megelőzte. így maradhatott reánk nyers 
állapotában ez a közvetlen tanúságtétel, 
az esemény — és a kavarodás, amelyet 
előidézett — keresetlen rögzítése, ez a 
rendkívül értékes dokumentum.

Ezzel szemben vannak olyanok, akik 
kifejezetten történet- s nem krónikaírás
ra szánják el magukat. Azaz abban a kor
ban, amelyről beszélek, a XII. században 
valóságos reneszánszát éli a klasszikus 
ókor. A latin szerzőket — Suetoniust és a 
többi történetírót, akiknek műveit meg
őrizték s így módjukban áll tanul
mányozni a könyvtárakban — nagy 
becsben tartják, mintaképnek tekintik, 
ők maguk is azokkal a szabályokkal dol
goznak, amelyeket ez a sajátos irodalmi 
műfaj, a história használ. Az időrendiség
gel nem sokat törődnek, kitalált törté
netet beszéltetnek el szereplőikkel. Ezek 
az emberek egy pillanatig sem tetszeleg
nek a tanú szerepkörében. Kulturális célt 
szolgálnak, tárgyrak a múlt valóságával 
— mondhatni — csak költői kapcsolat
ban áll. Nagy részük monostorokban fej
ti ki tevékenységét, s a monostorban 
mint intézményben sajátos — törté
netírói —szerepet töltenek be, a történel
met a kifürkészhetetlen isteni akarat 
jelek sorozatában rejtett megnyilvánulá
sának tekintik.

Ha az emberiség történetéta Minden
ható célzatos útmutatásai sorozatának 
tártjaik — mint ők tették —> akkor előbb 
meg kell fejteni őket, hogy tudjuk, Isten 
mit akar, s mi az, ami őt elégedettséggel 
tölti el. A világból visszavonuló és a mo
nostorok csendjében megnyugvást kere
ső XI. századbeli szerzetesek ezért lesték 
mindazt, ami monostoraik falán hol tör
ténik, ezért váltak elsősorban a monosto
rok a történetírás legfontosabb 
műhelyeivé.

G .L . — Sajnos, nincs módunk arra, 
hogy mindazokról szót ejtsünk, akiknek 
köszönhetően a történetírás — eszköz- 
rendszerével és stílusával — lassanként 
kialakult. Arra kérem, beszéljen nekünk

a nagy történelem — mint irodalmi mű
faj, mint esztétikai forma — időszakáról, 
azaz arról a XIX. századról, amelyet a 
Történelem évszázadának neveztek.

G. D. — Nos, ezek az emberek — 
célkitűzéseiket tekintve — nagyon közel 
állnak hozzám, ugyanakkor nagyon kü
lönböznek is tőlem. Én is, mint ők, nagy 
jelentőséget tulajdonítok a stílus, a forma 
értéket kifejező követelményének. Én is 
azt szeretném — mint ők —, hogy olva
sóimnak ne csak a múlt felfedezésében, 
hanem a szöveg előadásmódjában is örö
me teljék. E tekintetben tehát hasonlí
tunk egymásra. Meggyőződésem, hogy 
Michelet és társai annak köszönhették 
sikerüket, hogy pontosan azt nyújtották, 
amit a közönség elvárt tőlük: keresletet 
elégítettek ki. Már említettem, mennyit 
veszített a történettudomány azzal, hogy 
figyelmen kívül hagyta ezt a keresletet.

Ezen túlmenően a mailt életre keltésé
nek művészetében Victor Hugo felül
múlja Michele-t. Nem is A  párizsi 
Notre-Dame, hanem A  nyomorultak vagy 
az Ezt láttam írójára gondolok. Mintha 
csak a bruges-i Galbert-t olvasnám, oly 
ragyogó megjegyzéseket találni bennük 
a korabeli valóságról. A mailt életre kel
tése sem lebecsülendő azonban: a Water
looi csata leírása A nyomorultakban 
kimondottan magával ragadó. Minden 
szükséges kellék — álom és igazság — 
együtt van benne. A hamuból, amelyet 
Michelet oly kitartóan szított, de amely
ből nála csak apró szikrák pattantak ki, 
Hugo műveiben a láng lobban fel. Néz
zünk, ha úgy tetszik, egy másik példát— 
Delacroix-ét—a párhuzamhoz. Delacro
ix egy másik művészet kifejezési eszkö
zeivel — A  keresztesek bevonulása  
Konstantinápolyba című festményére 
gondolok — éppígy csodákra képes!

Mármost ami kifejezetten a történész 
mesterségét illeti, különösképpen Au- 
gustin Thierryt csodálom, ő is  a nagykö
zönség számára írt, szigorral, de az 
emberek iránt érzett igaz szeretettől át
hatva (már amennyire korának liberális 
polgárában lehettek ilyen érzések). Ez a 
mély érzés (de kevésbé kihívóan, mint 
Michelet-nél) indította arra, hogy köze
lebbről érdeklődjék a középkori községi 
önkormányzatok története iránt, hogy 
mérhetetlen szorgalommal és igyekezet
tel összegyűjtsön minden rájtok vonatko
zó dokumentoimot, s lassanként kiadja 
őket. Végül, amit ezekből a doktimentu- 
mokból hasznosítani tudott, az csodálat
ra méltó.

Részletek GEORGES DUBY — GUY 
LARDREA-: PÁRBESZÉD A TÖRTÉNE
LEMRŐL című könyvéből, Budapest, 
1993.
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HELIKON

NOVEMBERI
ÉVFORDULÓK
1 -  60 éve született George Boitor román költő
2 -  125 éve született Ignotus Hugó magyar író 

140 éve halt meg Anton Pann román költő
3 -180 éve született Emich Gusztáv magyar könyvkiadó

80 éve halt meg Georg Trakl osztrák kőltő
4 - 230 éve halt meg Charles Churchill angol író
5 - 325 éve halt meg Johannes Coccejus holland filozófus 

500 éve született Hans Sachs német költő
6 - 50 éve halt meg Radnóti Miklós magyar költő 
7 -8 0  éve született Ion Bänufä román költő

580 éve született Mauláná Dzsámi iráni költő 
1000 éve született Abu Muhammad Ali Ibn Hazm 
arab költő

8 - 320 éve halt meg John Milton angol költő
9 - 440 éve született Philipp Sidney angol költő
10 - 80 éve született Tamás Gáspár romániai magyar író 

350 éve halt meg Luís Vélez da Guevara spanyol író
11-60 éve született Vasile Rebreanu román író
12 - 125 éve halt meg Gheorghe Asachi román költő
13 - 80 éve halt meg Dimitrie Anghel román költő 

1640 éve született Szent Ágoston római író
10 éve halt meg Eta Boeriu román műfordító 
80 éve született Határ Győző magyar író

14 - 130 éve született Stefan Zeromski lengyel író
1 5 -  25 éve halt meg Ito Hitosi japán író

40 éve halt meg Jorge de Lima brazil költő 
16 - 320 éve született Niccolo Forteguerri olasz költő 

180 éve született Edmond Wasilewski lengyel költő
1 7 -  50 éve halt meg Magda Isanos román költőnő 

500 éve halt meg Giovanni Pico della Mirandola 
olasz humanista

1 8 -  60 éve halt meg Lampérth Géza magyar író 
330 éve halt meg Zrínyi Miklós magyar költő

19 -140 éve született Jancsó Benedek magyar történész 
75 éve halt meg Alexandru Vlahufa román költő

20 -125 éve született Nevra Hodog román filológus 
60 éve halt meg Joel Lehtonen finn író

21 - 270 éve halt meg Csikamacu Monzaemon japán író 
50 éve halt meg Maurice Paléologue francia író 
300 éve született Franqois-Marie Ärouet Voltaire 
francia író

22-175 éve halt meg Baróti Szabó Dávid magyar költő 
125 éve született André Gide francia író 
50 éve halt meg Radó Antal magyar műfordító

23 - 70 éve született Csendes Zoltán 
romániai magyar statisztikus
20 éve halt meg Lengyel Menyhért magyar drámaíró

24 -100 éve halt meg Barna Ignác magyar műfordító 
80 éve halt meg Benda Jenő magyar író
600 éve született Charles d'Orléans francia költő

25 - 90 éve született Alessandro Bonsanti olasz író 
180 éve született Mátéi Miliő román író

26 - 300 éve született Louis de Boissy francia író
60 éve halt meg Cindnat Pavelescu román költő

27 - 70 éve született Nina Cassian román költőnő 
110 éve született Vasile Voiculescu román író

28 - 120 éve született Jean Bart román író
90 éve született Nancy Mitford angol írónő

29 - 80 éve született ßtefan Crudu román műfordító 
400 éve halt meg Álonso de Erdlla y Zuniga 
spanyol költő
425 éve halt meg António Ferreira portugál költő

30 - 75 éve született Berkesi András magyar író
790 éve halt meg Fudzsivara no Tosinari japán költő 
20 éve halt meg Jordáky Lajos romániai 
magyar szociológus
50 éve halt meg Szomory Dezső magyar író 

? - 50 éve halt meg Gábor István romániai magyar író 
50 éve halt meg Ligeti Ernő romániai magyar író

ÚJ LEMEZEIM HALLGATOM 90.

GRAN PREMIO EUROPEO
D l CANTO CORALE

Szép, dallamos, olasz nyelvű 
hat szó jelzi azt az új alapítványt, 
amely versenyek "feletti" díjjal ju
talmazza a kiemelkedő teljesít
ményeket elért legjobb kórus- 
együtteseket. A Kóruséneklés 
nagydíja — így fordíthatnánk az 
előbbi hat szót — azoknak a kóru
soknak ítélhető oda, amelyek 
négy versenykategóriában első 
helyezést értek el vagy megkap 
ták a legmagasabb elérhető pont
számot. Ez utóbi a nehezebb, 
mert a nemzetközi versenyzsűrik 
igencsak igényesek és alig bocsá
tanak meg hibát (technikait és 
művészit egyaránt), művészi fe
lületességet, lazaságot. Én ma
gam sem mint hallgató, sem mint 
zsűritag még eddig nem ’láttam" 
elérni (kiadni!) a legmagasabb 
ponteredményt. De a CD leme
zem (PAN CDR 5100, Roma) kísé
rőfüzetében olvasom, hogy 
akármilyen "hihetetlen", de pél
dául a vilniusi Egyetemi Kamara
kórus (Ceslovas Radziünas és 
Tadas Sumskas karnagyok veze
tésével) a goriziai kórusverse
nyen 1988-ban elérte a lehetséges 
legnagyobb pontszámot. A le
mezről felhangzó művészi telje
sítményük valóban páratlan 
mind kórustechnikailag, mind 
zeneileg. Pedig nemcsak tagjait, 
karnagyait tekintve igen fiatal az 
együttes, de alapítását tekintve is 
mindössze másfél évtizednyi 
munkára, hangversenyezésre te
kinthet vissza. A műsorukon fel
hangzó művek szerzőinek 
javarésze is a litván zeneszerzés 
közép, illetve fiatal nemzedéké
hez tartozik. Nevüket most tanul
gatjuk: A. Brazinskas (sz. 1937), V. 
Budrevidus (sz. 1928), V. Lauru- 
sas (sz. 1930). A nemzetközi ver
senyek hallgatósága az utóbbi 
időben meglepődve figyelt fel a 
három kis balti ország nagyszerű 
kóruséletére éppen a vilniusi, ri
gai és még egy egész sor kiváló 
kórusegyüttes révén. Valósággal 
uralták és uralják a versenytere
pet. Számunkra úgy tűnhetik, 
hogy a "semmiből" nőttek fel, bár 
ilyen szinten énekelni csakis nagy

hagyományok alapján lehet. 
Lám, KözépEurópa hallatja kul
túrájának, gazdag hagyományá
nak hangját és bátran tör be 
Nyugat-Európába, méltó vetély- 
társként zárkózva fel hozzá.

KözépEurópa kóruskultúrá
ját a vilniusi vegyeskar mellett 
egy magyar nőkórus képviseli le
mezünkön: a békéscsabai, Rázga 
József vezette "Bartók Béla" 
együttes. Gazdag műsoruk 
Brahms, Caplet, Poulenc mellett 
egy Bartók-művet ("Isten veled!") 
és néhány mai, magyarországi 
zeneszerző kórusművét tartal
mazza. 1988-ban elnyerték a Gran 
Premio Citá di Arezzo díjat. Kétszer 
kapták meg a magyarországi "Az 
Év Kórusa" díjat. Hangver
senyeztek Európán kívül az 
Egyesült Államokban is. íme egy 
kis város európai nagydíjra érde
mes kórust küld a világba hírnö
kül, annak bizonyítékaként, hogy 
lelkesedéssel, akarattal a nagyvi
lág művészi szintjét is meg lehet 
ütni helytől, időtől, társadalmi 
berendezkedéstől függetlenül.

A lemez harmadik "kórusven
dége" is kis ország küldötte: a 
koppenhágai HYMNIA Kamara
kórus.

Szintén csupa fiatalokból álló 
együttes. Két karnagya közül Po- 
ul Emborg 1959-ben, Flemming 
Windekilde 1961-ben született. 
Műsoruk érdekessége, hogy Pi- 
zetü, Messiaen, Jersild után, záró- 
számként Bartók vegyeskari 
művét énekelik: a Magyar népda- 
lok-ból "Az eladó lány" c. tételt. Az 
1988-as debreceni Nemzetközi 
Bartók Béla Kórusverseny győz- 
tesd a kamarakórus kategóriában 
és ugyancsak ők nyerték el e ver
seny Nagydíját is.

A lemezt záró tries ti Egyetemi 
Kórus (Walter Lo Nigro irányítá
sával) 1983 óta működik. Palestri
na interpretációjuk modell
értékű. 1988-ban elnyerték a 
"Gran Prix de la Vilié de Tours" 
díjat.

Három kis ország egy-egy ki
váló kórusegyüttese került íme 
Olaszország reprezentánsával az 
ELSŐ Gran Premio Europeo díja
zottak CD lemezére. A Fondazio- 
ne "Guido d'Arezzo” indította és 
kivitelezte művészi kezdeménye
zés új szín, új impulzus az euró
pai kórusmozgalom életében. 
Mindez az Énekló Európa jegyé
ben kel életre: a zene, az énekszó 
talán átsegít minket a század- és 
ezredforduló bajain, kiúttalansá
gán.

TERÉNYI EDE
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H O I-
A Holmi szeptemberi számában közli 

Kovács András Ferenc Gyermekdal: Krisztin- 
káról című költeményét valamint Lászlóffy 
Aladár La Mayonnaise című versét.

A  Magyarok Világlapja Magyar Atlan
tisz címmel adta ki 1994-es évkönyvét. A 
kötetben szerepelnek Markó Béla, Brasnyó 
István, Gosztonyi Péter, Nemeskürty Ist
ván írásai mellett a XX. század immár 
klasszikusnak számító nagyjai, mint Illyés 
Gyula, Weöres Sándor, Kosztolányi, Ka
rinthy, Kodolányi.

Pécsi és budapesti egyetemi körökben 
szeptember 28-án ünnepelték Fülei-Szántó 
Endre tanszékvezető professzor 70. szüle
tésnapját. A pécsi Janus Pannonius egye
tem jeles tanára négy évig volt a bukaresti 
egyetem magyar nyelv és irodalom kated
ráján vendégprofesszor, melyről nemrég 
megjelent Fortélyos fogságban dmű köteté
ben is beszámol.

A dicsőszentmártoni néprajzi kör a kör
nyék lelki mentorának tekintett Horváth 
István születésének 85. évfordulója alkal
mából a költő nevét vette fel.

320 évvel ezelőtt született - a török kul- 
túrhagyományok szerint — Ibrahim Müte-

ferrika, a török nyomdászat megalapítója; 
az 1674-ben Kolozsváron született híres, tö
rökké vált magyar fiúnak eredeti nevét sem 
őrizték meg a források, de bizonyosan tud
ható róla, hogy tolmácsként és diplomata
ként is igénybe vették szolgálatait a Portán 
és ismeretségben volt a száműzött Rákóczi
val és környezetével.

Nemrég újabb füzetekkel gyarapodott 
a Kiskönyvtár. ANIS Kiadó, melynek igaz
gatója Nistor Gáspár, megpróbál minden 
romániai magyar család olcsó kiskönyvtá
rának megmaradni. A kiskönyvtársorozat 
alapító szerkesztője, Tar Károly a követke
ző könyveket ígéri jövőre: erdélyi történel
mi adattárat, idézetgyűjteményt az 
anyanyelvről, illemszótárat és kis magyar- 
ságtörténetet.

Az erdélyi evangélikusok püspöke, 
Mózes Árpád négy magyarországi gyüle
kezetben tett látogatást. Az erdélyi egyház
fő látogatása Szebik Imre püspök előző évi 
kőrútjának viszonzása. Az Evangélikus 
Elet szeptember 4. száma a visszhangok 
között megemlíti egymás jobb megismeré
sének fontosságát, és kiemeli, hogy az erdé
lyi lelkészek is arra biztatják híveiket, hogy 
a kivándorlás áramlatával szemben marad
janak otthon "Istentől rendelt szülőföldjü
kön".

Az Antológia, Lakitelek, 1994. kiadásá
ban jelent meg Czakó Gábor új könyve, 
melynek dme Magyar-Magyar Nagyszótár, 
mely az előszó szerint megmutatja, miért 
nem érti magyar a magyart, ugyanakkor 
segít eltévedni lelkünk meghitt, bennső 
zűrzavarában. Néhány jellemző szóma
gyarázat: farok - kutyát csóváló szerv; kí
gyó - kebelállat; majom - az ember utóda a 
törzsfejlődésben.

A  Barátság - Prietenie, a magyar-román 
baráti társaság lapja hírül adja, hogy Sepsi- 
szentgyörgyön Barátság-díjat alapítottak. 
A közgyűlés elfogadta Albert Almos pol
gármester javaslatát, hogy a város pályázza 
meg az 1996. évi román-magyar polgár-fó
rum rendezési jogát, s kedvező döntés ese
tén a városi önkormányzat támogatását 
nyújtja a nemzetközi találkozó megvalósí
tásához. Takó Imre indítványozta, hogy a 
sepsiszentgyörgyi társaság alapítson díjat 
és címet, amit a polgármesteri hivatallal 
közösen évente adományoznak majd olyan 
román és magyar személyeknek, akik külö
nösen sokat tettek a két nép barátságáért.

Az Orpheusz Könyvek sorozatban je
lent meg Pintér Lajos hetedik könyve, a 
Lépcsők az Istenhegyen dmű verseskötet.

-MI

TEMETŐ
Tóth István négysoros versét rejti a vízszintes

1., függőleges 48., vízszintes 39. és függőleges 15. 
számú sor.

VÍZSZINTES: 1. Az első sor (zárt betűk: 
K, N, N). 15. Ezüstfehér színű, lágy, nyújt
ható könnyűfém. 16. Gyermekes, göm- 
bölyded női ábrázat. 17. Sereg. 18. ... 
Aurunca: olasz város Nápolytól északra. 
19. Hazai gépkocsimárka. 20. Kezdetleges 
méhszállás. 21. Anina melletti városból 
való. 23. Ehhez hasonló. 24. Személyed. 
25. Vissza: gyötrő fájdalom. 26. Égbolt. 29. 
Kiszögelés a Valenciai-öböl és az alicantei- 
öböl közt. 31. Kecske jellegzetes, szagga
tott, remegő hangot hallat. 32. Ez se, ...: 
egyik se. 34. Ilyen szó a panasz. 35. Német 
zeneszerző (Max, 1873-1916). 36. Cselfo
gás. 37. A nemesgázok közé tartozó elem. 
39. A negyedik sor (zárt betűk: T, Z). 41. 
Nemzeti Bajnokság. 42. Ingatlan gondno
ka. 43. A terv befejezése! 46.... homo: Mun- 
kácsy-festmény. 48. Állomástérség. 49. 
"Óh á ld o tt,/O h  á ld o tt/A  keze-...!" — 
Arany János: Mátyás anyja. 50. Sors! 51.... 
a gyümölfcs: Steinbeck-regény. 52. Ég ... 
alatt a dolog: gyorsan, ügyesen dolgozik.
53.. .. sans gene: szókimondó asszonyság. 
55. Bródy Sándor-színmű. 57. Bitorolni 
kezd! 58. Ellenben. 60. Kronométer. 61. 
Német bölcselő, a leíró lélektan megalapí
tója (Franz, 1838-1927). 63. Hálával emle
get. 65. Petrov szerzőtársa. 67. Arab női 
név. 68. Ne ... le magad: ne részegeskedj.

69. Valaki lelki alkatának sajátos termé
szete. 71. Női név.

FÜGGŐLEGES: 1. Öböl a Govema- 
dor-szigetnél. 2. A postának telefonon fel
v ilág o sítá s t adó szerve. 3. Túlium  
vegyjele. 4. Kellemetlenül éles hangot hal
latok. 5. Francia író (Claude, 1868-1931). 6. 
Dél-jemeni város. 7. Becézett Anna. 8. Mu
tató névmás. 9. Durva posztófajta. 10. Papi 
ruhadarab. 11. Női név rövid alakja. 12. 
Kicsinyítő képző. 13. Rag, a -nek párja. 14. 
Okmány. 15. A harmadik sor (zárt betűk: A, 
I). 22. Részemre semmikor (két szó). 26. 
Középület. 27. Hercegovinái folyó, a jab- 
lincai-víztárolóba ömlik. 28. Kis belső mé
re tű . 30. A hangérze t erősségének 
mértékegysége. 31. Dermedtté vált. 32. Kis 
Aranka. 33. Festményen, rajzon: távlati rö
vidülés. 35. Női becenév. 36. Libanoni vá
ros. 38. ...-Eschenbach: osztrák írónő 
(Marie von, 1830-1916). 39. Testrész. 40. 
Ráskai ...: kódexmásoló apáca. 42. Attila 
népe. 44. Helység Segesvártól délnyugat
ra. 45. Nagy mennyiségű. 46. Könyörög. 
47. Zöldes vagy pirosló gombvirágzatú 
gyomnövény. 48. A második sor (zárt betűk: 
L, U, K). 50. Firduszi eposza. 52. Az opera. 
54. Megszakítás nélkül. 55. Szerep Shakes
peare Viharában. 56. Német herceg. 59. 
Férfinév. 61. A szobában. 62. Kolozsvár- 
napocai festő (Leonid). 64. Ötszázötvenöt, 
római számmal. 66. Kést élesít. 67. Város 
Csádban a Logone folyó mellett. 70. Folya
dék. 72. Hamis.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 21. számában közölt, M odem  tárlat 
dmű rejtvény megfejtése: Hogy a termet elözönlöttékjúgy 
véled, olyan nagy dolog?/Hiszen ez nem is a közönség,/ezek 
csupán a piktorok.
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