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A LETEZO JELEN
"A múltnak és a jövőnek van 

kiterjedése, de nem létezik. A je
len létezik, de nincs kiterjedése." 
Ezt Szent Ágoston állapította 
meg, és Márai idézi, hozzatévén: 
"A jelen pillanatnak nincs mérhe
tő térfogata." Hát igen. A jelen 
csak a becsapódás robbanása és 
rombolása, a jelen mindig a fel- 
szisszenésé, mikor beleszalad a 
kés és csontot ér. A jelen szeren
csére azonnal elmúlik: átváltozik 
egy másik, a következő jelenné. 
Sok egymásra következő jelen fo
lyamatos nyoma aztán az egyén 
rövid életidejében s a világ végte
len idejében kiteszi ama múltat. 
A fal elbomolhat téglánként, sőt a 
lepergő vakolat milligrammja
iból állhat lassú eltűnésének jele
ne, de jöhet egyetlen detonáció is. 
Az az ötszázezer ruandai vagy 
még több boszniai áldozat is 
egyenként számolandó, de mi
kor már halmokba gyűltek, nem 
könnyen kezelhető számsorokká

FERENCZES ISTVÁN 
MADÉFALVA
Háromszáz székely reszket a föld alatt, 
hideg rázza a hóhabos dombokat, 
fölöttük a Hargita s a Naskalat 
kéklön tajtékzik, örvénylőn összecsap — 

holttenger hánytatja az utódokat 
s a papírhajók szirénvér lucskosak.

Háromszáz székely zokog a jég alatt, 
a koponyájukban háborgó iszap 
nem a tengerig a pokolba szakad, 
az Olt meszes ütőerén elriad — 

torpedókat lök a partra, csontokat, 
óvni a kicsit, mi el még nem rohadt.

Háromszáz székely pusztul a hó alatt 
s mintha csillagokat tépne hiába, 
bezúzott szájok az élőkbe harap, 
cibálják, viszik át a másvilágra — 

mert körülveszi a júdás-virradat 
újból és újból a megmaradtokat.

és eltemethetetlen valóságos hul
lahegyekké, mint egykor a ber- 
genbelsenekben, akkor felkun- 
korodna a kérdés, hogy szegé
nyek mit reméltek? — ha ez a 
nyöszörgésny i is nem  volna 
hosszabb tartam, mint amennyit 
a jelenre szán, jelenként kiszab és 
értelmez a logika, úgy, hogy az 
első fele máris múlt, utolsó két 
hangja még jövő, elválasztja őket, 
mint berlini fal, az a titokzatos 
valam i, am i ügyesen m indig 
megakadályozza, hogy bár a leg
rövidebben csattanó tanulságo
kat is felfoghassuk. Nagyobb a 
kiterjedésük a kelleténél; mert 
ugye mi mindig, mi folyamato
san a jelenben élünk! Mennyi ál
dozat elég, hogy... Ugyan, az 
tegnap volt, vagy legfennebb egy 
órája, de mindenképpen túl va
gyunk a legutóbbi pukkanáson, s 
ami még ezután jön, az a jövő 
zenéje. Milyen érdekesen süketté 
képes tenni a jelen. Rengeteg 
olyan nézetet vallunk, vállalunk: 
kereszténység, marxizmus, isz
lám, liberalizmus, mely külön 
m ind összeegyeztethetetlen az 
üldözéssel úgy általában, de nem 
deszolidarizál a konkrét sanyar
gatással, mely a nevében végbe
megy. Giordano Bruno persze 
úgyis rég elporladt volna, ha nem 
h ä  bele az égési sebekbe, melye
ket a római Campo di Fiorin gon
datlanságból okozott szellemölés 
okozott anno 1600 februárjában, 
de az Anna Frankok még csak 
valahányéves szép nagymamák 
lehetnének. Hála a jelennek, ész
revehettük, hogy nem csak a ter
roristák robbantanak manapság 
sem; például a thorgaui Elba-hi- 
dat gyorsan kellett elintézni vala
m iért, az érzékenyebb fülűek 
szerint azért, nehogy valami nyo
ma, szimbóluma is maradhasson 
bárhol a világon annak, hogy em
ber az emberrel találkozhatik is, 
» » >  fo ly ta tás a 3. oldalon
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SZŐCS ISTVÁN: SAJÁT LEGENDÁRIUMOMBÓL

VEZEKLŐ
FESTŐMŰVÉSZ
— Úgy kirúg, hogy a lábad 

sem éri a földet — figyelmeztet
tek ismerőseim, am ikor könnye
d é n  tu d tu k r a  a d ta m , h o g y  
m egyek N agy Imréhez, illusztrá
ciót kérni.

N em  rúgott ki, de olyan felté
teleket szabott, am it nem  is m er
tem az Ifjúsági Kiadó m űvészeti 
szerkesztője elé terjeszteni. (Töb
bek közt azt akarta, hogy a szó
ban forgó m eséskönyvhöz m in
den illusztráció m ás m űfajban 
készü ljö n : to llrajz, fam etszet, 
rézkarc, vízfesték stb. "H add lás
sák a fiatalok, hányféleképpen le
h e t illusztrálni". Fiatalok alatt 
nem  az olvasókat, hanem  a kép
zőm űvészeket értette.)

A kkoriban  ép p en  a Békási 
Cem entgyárat festette, két félel
metes, párhuzam os, vörös hen
ger uralta a kép közepét. Mi a 
vélem énye róla?— Nagyon hatá
sos, csak... csak olyan ez a két 
nagy vascső, m intha élőlény vol
na;... és ez a sok kis apró ember 
— az élősdije lenne;... vagy leg
alábbis, m int a liliputiak Gulliver 
körül...

E gy  k is  id e ig  n ém án , so- 
m olygva festett tovább, majd el
kacag ta  m agát: — Szóval azt 
m ondja? Szerencséje, hogy nem  
azt m ondta, hogy — "érdekes"! 
Tettem m ég egy-két apró javasla
tot, m a úgy m ondanánk, hogy "a 
látvány hum anizálására"; ezeken 
s z in té n  n a g y o n  szó ra k o z o tt, 
m ajd így búcsúzott: — N a jó, fes
tek m ajd m aguknak egy kis piros 
nyakkendős pionírt, am int fel
m ászik a fára és beletojik a ka
kukk fészkébe — s rám  csukta az 
ajtót.

Évek m úlva m inden határo
zott cél nélkül m egint beállítot
tam ; m ég akkor is fenn lakott 
K olozsváron a tisztviselő tele
pen, a Iorga utcában. — Most m it 
akar? ... kérdezte... — Semmit, 
csak nézni.

L eg en d ák a t hallo ttam  fös
vénységéről. (Akkoriban nagyon 
kevesen tud ták , hogy m indég 
voltak védencei, akiket saját költ
ségén taníttatott s tám ogatott ké
sőbb  is. E hhez k ép es t furcsa 
m eglepetésnek hatott, hogy cu
korkával s butéliás borral kínált; 
később is, valahányszor megláto- 
g a tta m . E gyszer, k iszá llá so n  
Csíkszeredában, az esős időben 
szétm ent a cipőm. Beállítottam 
hozzá Zsögödre s kértem  kölcsön 
kétszáz lejt, noha jósolták isme
rőseim, úgyse ad. Négyszáz lejt 
adott: akkor m ár vegyen m agá
nak egy rendes dpőt!

Telt-múlt az idő, s elfelejtet
tem m egadni a pénzt. Végre, há
rom  hónap késéssel vittem meg.
— Tegye csak le oda. M ár el is 
felejtettem ... — A ztán halkan, 
m aga elé m orfondírozva folytat
ta: — Vagy úgy tettem, m intha 
elfelejtettem volna...

Az is meglepett, szemben a 
hírével s m ás festők gyakorlatá
val, hogy jókat is m ondott kollé
g á iró l. E g y sz e r  egy  m eg y e i 
kiállításon m egfogott s odavitt 
K ovács Z o ltán  Harlekinjéhez: 
Nézze m eg ezt! Nincs m ég egy 
ilyen jó kép ezen a kiállításon... 
Aztán kíváncsian végigmért: — 
Tudja-e m aga egyáltalán, hogy 
m itől jó egy jó kép, mi?... Nem 
hiszem, m ert ha tudná, nagyon 
sokat tudna...

Egyszer az Utunk szerkesztő
ségében kézbe vette Bardócz La
jos nehány rajzát valam i ipari 
építkezésről. Álltak egym ással 
szemben, feltűnt, hogy közben 
m indkettőjüknek reszket a keze.
— Jól rajzol, m ondta Nagy Imre, 
brávó uram!... — Utána úgy lé- 
legzettek fel, m intha birkózást 
h a g y ta k  v o ln a  abba. Később 
négyszem közt nekem hozzátet
te: — Tudja, milyen nehéz acél- 
szerkezetekrő l m űvészi rajzot 
csinálni? Csak attól félek, hogy 
nem  rajzol természet u tán akto
kat. M árpedig m inden festő te
h e tsé g e  e ls z a ró d ik , ha  ab 
bahagyja az akt-tanulmányokat. 
Az olyan, m int a zongoristáknál 
az ujjgyakorlat... (Most arra gon
dolok: vajon Bardócz Lajos az 
a k t- ta n u lm á n y o k tó l ,  v ag y  a 
nagyságtól való félelmében m e
nekült ism ét Tiszakécskére?) Egy 
idő után az volt a benyomásom,

puszta vezeklésül áll szóba ve
lem, m int véres dilettánssal Nagy 
Imre, és bont időnként fel Móri 
ezerjó címkéjű palackokat. S tör
tént egy eset, ami a sejtésemet 
megerősítette.

M ár lenn lakott a Nyárfasor 
utcában, egy blokklakásban — 
odafenn, a volt műterm e, ablaka 
elé pár méterrel egy nagy épüle
tet húztak; egy kora téli napon 
csengetek nála; tusecsettel a ke
zében  b een g ed , a z tá n  ro h a n  
vissza az ablakhoz, az állványá
hoz s rettenetesen koncentrálva 
nézeget kifele... Odaálltam mel
léje s elképedve láttam, hogy a 
túlsó oldalon, a kerítés m ögött 
senyvedező, félig bokrot, félig fát 
rajzolja, de hihetetlen aprólékos
ság g a l; m in d e n  egyes le tö r t  
gallyvéget, tüskét, görcsöt, bogot 
feltüntet. Egy idő után m egszó
laltam:

— Tulajdonképpen m it tet
szik csinálni?

— Vezekelek, uram!... Tudja, 
egy időben annyi sem atikus fát 
festettem, hogy rosszul vagyok, 
ha rágondolok... Ezértm ost veze
kelek! — s egy szem m űtétet vég
ző  seb ész  k é z m o z d u la ta iv a l 
vette kim utatásba az akác kérgé
nek repedéseit.

FÖLFEDEZTEM
ARGHEZIT
Az Ifjúsági Könyvkiadóhoz 

kerültem Bukaresbe, egészen if
jan 1951-ben. Akkoriban, vagy 
nem  sokkal azután köröztek egy 
pamfletét a szerkesztőségekben, 
m indenkinek el kellett olvasni, 
magyarra is lefordították, A költé

szet rothadása, avagy a rothadás köl
tészete volt a címe. Erőszakosnak 
és unalm asnak tűnt, ezért csak 
futólag olvastam bele, de meg
akadt a szemem egy szakaszon, 
am it a hörgem ény szerzője elret
tentő például idézett:

Idegen néven szólongat sok hang.
Ászéi az utcán utánam rikkant.
Akit keresek, vajon én vagyok?
Úgy gondolom, a szél csalódhatott.

Álljon m eg a menet! Hiszen 
ez egy jó költő!— kiáltottam fel s 
m indenkit faggatni kezdtem  az 
irodában, ki ez az Arghezi?

Csak M áté bácsi tudta, a m ű
vészeti tanácsnokunk. 'M áté elv
társ" régi, em igráns bolsevik volt 
(született N eum ann Ernő, Nagy
váradról) egy időben a moszkvai 
rád ió  m agyar adásánál dolgo
zott, pokoli szigorral alkalmazta 
a p á r to s  e lem zés m ó d sze re it 
újonc és am atőr m unkatársaink
kal szemben.

— Jaj, Szőcs elvtárs, ez egy 
szörnyű igazságtalanság, ez az 
ember a legbecsületesebb ember 
egész R om ániában s a legna
gyobb költő; ő írta volt a n á d  kö
vet ellen azt a röpiratot: A báró úr 
menjen haza, s m ost hálából fené
ken rúgták;... paradicsom ot árul 
az utcán, a kapujában...

— Miért?
— M ert a Scöüeia főszerkesz

tőjének, Sorin Tornának, aki írta 
ezt a szemetet, az apja A lexandra 
Tom a, a teh e tsé g te le n  p ro le 
tárköltő, s belőle akarnak m ost 
nem zeti nagyságot csinálni... így 
m egy ez, Szőcs elvtárs!

Megígérte, hogy elvisz egy
szer Arghezihez, de előbb m eg 
fogja beszélni vele. Valahogy ez a 
látogatás elm aradt, de elkövetke
zett az Ifjúsági Könyvkiadó fenn
á llásán ak  ö tö d ik  évforduló ja , 
m eg kellett ünnepelni. M indenki 
szigorúan egy személyre szóló 
m egh ívó t kapo tt, családtagok 
nem  jöhettek; mégis, m ert valaki 
m e g b e te g e d e tt ,  n e k ü n k , az 
E g y ü tté lő  N em zetiség ieknek , 
v a g y is  minoritőczöknek m a ra d t 
egy plusz m eghívónk; m it csinál
junk vele? M ielőtt bárki m egszó
lalhatott volna, felkiáltottam: — 
M áté bácsi! Itt az alkalom, vigye 
el a m eghívót Arghezinek!

A Külkereskedelmi M iniszté
rium  díszterm ében volt a ban
kett, szem ben az Egyetemmel. 
Az emelvényen az igazgatók, mi
nisztérium i meghívottak, fő dísz
írók, lenn a terem ben a többi 
bukaresti író s a főszerkesztők, 
egy ik  o ldala lkóvban  a v idéki 
írók, a m ásikban a Kiadó egyéb 
személyzete... s volt a teremnek 
(amelynek az alaprajza egy ute- 
rushoz hasonlított) egy peteveze- 
té k s z e rű  n y ú lv á n y a  a vécé 
irán y áb an ; i t t  v o ltu n k  m i, az 
"eg y ü tté lő k " , so rb an , Z im án  
M and, a főnökünk (exvarrónő),
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Szász Béla, a helyettes, aztán én, 
aztán a Másik oldalon Máté bá
csi, Groszmann néni, s a legvégén 
Tudor Arghezi.

Száraz volt, szigorú, professzo- 
ros, valahogy mégis emlékeztetett 
Thorton Wüderre, a pillantása meg 
a Dohnányi Ernőére

Koccintottunk vodkával, kö 
zelebb húzódtam  hozzá, s m ond
tam , m e n n y ire  te ts z e tt  az  a 
bizonyos strófa; (közben m ég do- 
kum entálódtam ) s em legettem  
egyik versének Dsida-fordítását. 
Szótlanul hallgatott, olykor bó
lin to tt egyet-egyet. M ikor m ár 
vissza akartam  húzódni, várat
lan m egszólalt m agyarul, p iá t  
akadozva, kissé szaggatottan, de 
tisztán: "Én is tudtam  kicsit m a
g y aru l, d e  m ár elfelejtettem ." 
A n n y ira  m eg lep ő d tem , hogy  
csak hosszú percek m úlva kér
deztem  vissza, rom ánul: Hol ta
nult m eg m agyarul? Ugyancsak 
rom ánul felelt: Gyermekkorom
ban , ro k o n o k n á l, H árom szék  
megyében. Kis szünet után aztán 
elgondolkodva, m agyarul hozzá 
tette: "Egész éjjel m entünk a szé
nás szekéren..."

Ettől a közlésétől, nem tudom

miért, hirtelen szom orúság tele
pedett ránk, valami baljós árva
ság hangulata. Nemsokára ő is 
fe lk erek ed ett, m egköszön te a 
m eghívást és elment.

Közben, hogy el ne feledjem, 
a teremben nagy, de  fojtott izgal
m at váltott ki — a vécérejárók 
felfedezték — hogy Arghezi ott 
ül a bozgorok között. Egy-két el
m osódott alak m eg is jelent az 
asztalnál, s próbálta beljebb invi
tálni: Mester, jöjjön a mi asztalunk
hoz! de  Arghezi elhárította: Itt is 
jól érzem magam.

M ásnap persze, az igazgató: 
M iért nem  mondtátok! Micsoda 
blamázs! De az aligazgató, Vicu 
M indra, díszfeketébe vágta ma
gát, kora délelőtt elment Arghe- 
z ih e z , b o c s á n a to t k é r t,  s 
szerződést kötött vele egy gye- 
rekversikés kötetre s Nyekraszov 
versfordításokra. Az Irodalmi Ki
adó, a vetélytárs ezt nem  tűrhette 
sokáig, ők is felkeresték s leszer
ződték vele az 1907 cím ű kötetet. 
Legvégül az élcsapat is kénytelen 
volt m ozdulni. Chi§inevscíú elv
társ autót küldött érte s bekérette 
a Központi Bizottsághoz.

Mikor Arghezi megérkezett, a

A LÉTEZŐ JELEN •
» » >  folytatás az 1. oldalról
hogy em ber em bernek nem  vájja 
ki a szemét, ha egyszer az ellen
kezőjét kell beadagolni a legú
jabb nem zedékeknek is. Mi sem 
könnyebb tehát: kész tények elé 
kell állítani a világot. Zsuppsz! 
Le a Bastille-jal, igaz, hogy ké
sőbb  m in d ö ssze  szép , becsü
le tb e n  m e g ő s z ü lt  m ű em lék  
leime, s a piszok, aljas, elnyomó, 
kizsákm ányoló m eg egyéb jelző
ket viselő rezsimek: az emberiség 
kedvenc berendezkedési formái 
úgyis visszanőnek a bastille-ok 
néíkül is, ugyanoda, m indenho
vá, de ha lehet, akkor e kiterjedés

telen, tehát láthatatlan terroristá
val: a jelennel, egyik jelennel vé
geztessük el m indig a piszkos 
munkát! A kolozsvári főtéren és a 
prágai Vencel-téren, mikor mi ke
rül sorra. Mi kerül a célkeresztbe. 
M ert nézzük csak, mit m ond Má- 
ra i, h a  nem  Á g o s to n t idézi: 
"...M ost a rró l v an  szó, hogy  
m indezt ami az emberek együtt
élésének feltétele, valaki le akarja 
hazudni a földről és az égről. Ért
se meg, m indent. Ezek a feltéte
lek term észetesen tökéletlenek, 
m indig is azok voltak. Az emberi 
rend, melyben élünk, igazságta
lan, megérett arra, hogy változ
ta s s a n a k  ra jta . A p o litik a i, 
szellemi, társadalm i és katonai 
vezetők között m a is rengeteg a
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propagandafőnök közvetlenked
ve megkérdezte: Mester, idejében 
ott volt az autó?

A rg h e z i m o g o rv án  fe le lt: 
Nem! Késett öt évet!

Néha úgy érzem, ha m ég egy
két m ás dologba is idejében be
avatkoztam  volna, m ás fordu
latot vesz a világtörténelem.

VIZSGA
GUNDA
BÉLÁNÁL
A nemrégiben elhunyt kiváló 

néprajztudós, Gunda Béla, oly 
sokat p u b lik á lt, an n y i tan u l
mánya, értekezése, feljegyzése je
lent m eg, s m indezek annyira 
tárgyilagosan, "adatszolgáltató 
bőséggel" voltak megírva, hogy 
az ember keménygalléros, száraz 
tudóstípusnak  képzelte volna. 
Emiatt jártam m eg én is vele.

1947-ben a Bolyai Egyetemen 
német-francia szakra iratkoztam 
be, s m ár jóval túl voltunk az 
évad derekán, am ikor utóiért a 
m egvilágosodás: Belőlem soha 
n y elv tan ár nem  lesz, annyira 
rossz a kiejtésem m inden idegen 
nyelven; sőt, a tanév kezdete óta 
még romlott is. Hirtelen átirat
koztam — akkor m ég lehetett, itt 
utoljára, a huszadik században! 
— esztétika-lélektan-filozófia szak
ra. Ilyenformám kiírtak nekem 
egy vizsgát néprajzból is, Gundá- 
nál. M iután addig nem  jártam az 
intézetében, ő pedig utána egy 
időre Svédországba utazott, sze
mélyesen nem is ismertem. A sze
m inárium ában vizsgák előtt egy 
délután a gépelt jegyzetét bön
gésztem, amikor valaki megállt 
mellettem, bricsesznadrág, kihaj
tott gallérú ing — s megkérdi: — 
Milyen a jegyzet?

— Jobb, m int vártam!... Erre 
elkomorult, összehúzta a szem
öldökét:

— Tulajdonképpen m it várt 
maga tólem?

Belémfagyott a lég, kezdtem  
ötölni-hatolni: — Hát... úgy kép

zeltem, rengeteg d m  és évszám 
lesz benne, csupa lábjegyzet... de 
m ost látom, vannak érdekes el
méleti részek is.

— Igen? Ö rvendek az elisme
résnek! Találkozunk a vizsgán!

Mit adott a jóisten, egy ban
kett volt két nappal a vizsga előtt, 
s m ásnap a szem inárium ban a 
jegyzetre hajolva elaludtam.

Egyszer csak jön Gunda s fel
ráz : — Ú gy lá tsz ik , m égsem  
olyan érdekes a jegyzetem!

Ilyen előzmények után kellett 
vizsgára mennem. Volt annyira 
úriember, hogy az anyagból egy 
szót sem kérdezett. Érdekelték 
viszont irodalm i ismereteim, kü
lönösen sokat faggatott Tóth Ár
p á d ró l  és Jó z se f A tti lá ró l,  
m indkettőt személyesen ism erte 
ifjú korából, próbált arra rávenni, 
m ondjam  ki, szerintem melyik a 
nagyobb költő; aztán mosolyog
va békén hagyott, megjegyezve, 
hogy nem  is illik és nem  is helyes 
tulajdonképpen ilyen kérdéseket 
feltenni; beszélgettünk m ég Ko- 
dolányi Jánosról, akit szintén jól 
is m e r t  és n a g y o n  t is z te l t  
("Higgye el, kevés olyan becsü
letes m agyar író van még, m int 
ő"), aztán váratlanul megkérdez
te: — Mondja meg őszintén, tanult?
— Természetesen, tanultam  — 
feleltem, am ikor visszakaptam  a 
lélegzetet.

— H ányast akar?
— Természetesen, tízest!
— Szerencséje! Ha kilencest 

kért volna, négyest adok! (S beír
ta a kilencest!)

Az ajtó előtt m ég megállított:
— Hogy ne menjen el üres kézzel 
erről a vizsgáról, ajánlok m agá
nak valamit: Kerülje mindég az ér
dekesség kísértéséti

Ha néprajzi képzésem itt el is 
akadt — Gunda Bélának a követ
kező tanév elején felm ondott a 
Bolyai Egyetem! — utolsó intel
m ét ak a rv a-ak ara tlan  sikerü lt 
m egfogadnom .

tökfilkó, s akadnak közöttük gaz
emberek is. A tömegek ellen pon
to sa n  o ly an  ö s sz e e sk ü v é s t 
szerveznek, a nap m inden órájá
ban, az egyesek és birtokosok, 
m int ahogy a tömegek szervez
kednek, a föld alatt és föld felett, 
a birtokosok ellen. A kontinensek 
között is vannak koldusok és 
vannak jóm ódúak s a jóm ódú 
kontinensek  igazságtalanul és 
esztelenül használják ki a konti
nensek munkaerejét"... Nem ér
dem es fo ly ta tn i sem , annyira 
érdemes folytatni. A feltárást, az 
ellenszegülést ezzel a leleplezhe
tő jelennel szemben; m ert milyen 
kísérteties, hogy m inden szóról- 
szóra érvényes és igaz legyen, 
am it egy ötven évvel korábbi

h e ly z e trő l  í r ta k .  S k ö zb e n  
m ennyi kísérlet, elvi és gyakorla
ti ígérgetés és becsapás esett, a 
jelek szerint hiába... M ert m ég 
m indig csak ma van. Kiterjedéste- 
lenül, ha nem  is kilátástalanul ma. 
Tehát jelen. Ezt szokták felelni fel
kiáltva, névsorolvasáskor azok 
is, akik ott vannak és figyelnek. 
Ebben bízva, a létező szocializ
m us és a m ég létezőbb kapitaliz
m us után a létező jelenben, csakis 
János közönséges levele első ré
szének 21. versével lehet elkö
szönni: "Nem azért írtam  nektek, 
mivel nem  ismeritek az igazsá
got, hanem  mivel ismeritek azt”... 
Akkor hát tisztázni kellene: mit 
reméltek?
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OLAJKEPMAS NÉGY ULESBEN
Előzmény
Valovits Lászlót jó öt-hat éve ismerem. Re

mek festőnek, kiváló grafikusnak tartom. Ki
váltképpen az ember, az emberi arc érdekli. Ezt 
akkor sejtettem meg, amikor még egyetlen 
portréját se láttam: egy évekkel ezelőtti kiállítá
sán, amelyen csupa fehér-fekete grafikával állt 
a közönség elé, elnézegettem a széltől-vihartól 
meggyötört vén fákat. Csupa ilyen "arcképet" 
állított ki akkor: öreg fákét. Akár az emberi 
arcok — mindenik más-más volt — és nemcsak 
körvonalaiban. Némelyikük már megadta ma
gát a pusztulásnak: még egy utolsó vihar, és 
végképp leromlik. Másik még ellenkezni pró
bált az idővel. Látszott rajta, hogy még jó egy
néhány év — évtized? — viszontagságaival is 
kész szembenézni, az öregség nem törte meg, 
csak próbára tette életerejét. Olyan vén, meg
görbült, szélvésztől-villámtól csonkított fái is 
voltak, amelyekből diadalmasan törtek elő a 
friss ágak-hajtások, kiapadhatatlan életerőt su
gározva. Aki így belelát a fák "leikébe” — gon
doltam —, azt minden bizonnyal érdeklik az 
emberi arcok, az emberi sorsok is.

Később portrékat is láttam tőle, egy követ
kező kiállításán. Csodálatos volt, amint ezek az 
arcképek nemcsak a lerajzolt-festett neves vagy 
kevésbbé ismert emberekről, de kiváltképpen 
magáról a művészről árulkodtak. Amit szóban 
tán soha ki nem mondott volna, ki nem monda
na, nem tudta eltitkolni festményén-rajzán. Az 
arcképeken ugyanis rajta volt a festő véleménye 
is modelljéről. No, nem mindenkiről. Olyan 
arcképei is voltak, amelyek láttán elmosolyod
tam. Ez az ember, ezek a modellek emberként 
vagy nem érdekelték a festőt — vagy nem tu
dott közel kerülni hozzájuk.

Amikor megkért, ülnék neki, mert olajképet 
szeretne festeni rólam, előbb nemigen lelkesed
tem az ötletért. Nem az a fajta ember vagyok 
ugyanis, aki szívesen üldögél egy helyben — 
viszonylag mozdulatlanul — órákon át. Érde
kelt azonban, kíváncsi voltam rá, milyennek lát 
engem Valovits. A rajz, az akvarellportré pilla
natnyi impresszióról árulkodik. A festmény — 
és a metszet viszont már véleményt is mond a 
modellről. Ezért álltam rá. Egyfajta hiú kíván
csiságból. Négy, egyenkint másfél órás ülésben 
készült el a portré. Az enyém — a vásznon, az 
övé pedig bennem. Erről a kölcsönös portrézás
ról számolnék be — a magam szemszögéből.

Első ülés
E. nyitott ajtót csengetésemre. Szelíd nyu

galmat árasztó, finom jelenség. Odabent a mű
terem ben a m űvész még dolgozott: Irimie 
Negoija román pályatársam arcképét rajzolta, 
épp befejezte az aznapi ülést. Profil-rajz, na
gyon hasonlít — állapítottam meg rögtön, amint 
beléptem. Üdvözöltük egymást a házigazdával 
és a modellel, aki búcsúzott is, miután megálla
podtak, hogy másnap milyen idő tájt jöjjön.

Érdekes műterem. Balról a tágas ablak mel
lett kétoldalt egy-egy pódiumféle, azokon ké
nyelmes karszék. Egyik vagy másik oldalon ül 
a modell úgy, hogy a művésznek kicsit felfele 
kell néznie rá.

Üljek le. Kávét kérek? Köszönöm, ittam 
mán a délutáni szundi után ugyanis azzal ver
tem lelket magamba. Az előző modellről, a már 
majdnem kész rajzról beszélgetünk. Felidézek 
egy kedves történetet: Jó húsz éve egy alkalom
mal kiállítást nyitott meg a főtéri Kisgalériában. 
Akkoriban szívesen nézett a pohár fenekére:

észrevettem kissé elnyújtott, fátyolos beszédé
ből, hogy előtte felhatott egy-két pohárral. Nagy 
Imre mellett álltam. Ő — aki nem értett románul 
— egyebet vett észre. Hozzámhajolt: "Ugye, köl
tő?" —kérdezte a beszélőről. "Az"—feleltem, mire 
Ő: "Mindjárt észrevettem...". Nem az érezhető sza
lonspiccre figyelt fel, hanem valami olyasra, amit 
a színjózan ember hangja tán el se árult volna.

— Akkor talán helyezkedj el, Sándor... — 
tolt kis lépcsőt az ablaktól balra eső pódium elé.

Fellépdeltem, elhelyezkedtem. Beállította 
fejtartásomat, hogy merre forduljak kissé, azt is. 
Érdekes: a festőállvány nem közvetlenül előtte 
volt, hanem inkább mellettem, lennebb.

— Meg se moccanhatok? — kérdeztem.
Elnevette magát.
— Dehogynem. De nagyjából maradj így.
— Beszélgetni lehet közben?
— Természetesen.
M egkönnyebbültem. H uszonöt éve — 

1969-ben — Londonban egy emigráns magyar

festő, aki brazil útlevéllel járta a ködös Albiont 
— úgy festett le olajjal mintegy másfél óra alatt, 
hogy nem szólhattam, meg se moccanhattam. 
Iszonyú volt. A portré pedig olyanná sikeredett, 
mint egy nagyított fénykép.

A művész friss vásznat helyezett el az állvá
nyon, kiválasztott vagy három (meglepően vé
konyka) ecsetet, aztán messzire elhátrált a 
festőállványtól.

Éles, hideg szemmel pillantott rám. Kurtán. 
Aztán ugyanúgy a vászonra. Még egyszer: ide- 
oda. Az asztalon lévő óriási üvegpalettájához 
lépett és színt kevert-mártogatott az egyik 
ecsettel. Visszahátrált a helyére. Az iménti éles 
pillantás ide-oda, ide-oda. Olyan határozottan 
ment az állványnak, hogy azt hittem, felborítja, 
de nem borította. Apró-apró, gyors, satírozássze- 
rű mozdulatokkal néhány foltott tett a vászonra.

— Sokszor jártam Imre bácsinál — szólalt 
meg. (Úgy látszik, a hallgatás perceiben a Nagy 
Imréről mondottakra gondolt, egyáltalán az 
"Öreg"-et idézte magában).

Visszalépett. A hideg, metsző pillantás ide- 
oda, ide-oda, majd neki a vászonnak és újabb 
néhány finomka ecsetvonás.

Nagy Imre kedvelte — és ahol csak tehette, 
támogatta a fiatal művészeket. De csak azt, aki
ben tehetséget látott. Félelmes szeme volt, csal
hatatlanul felismerte a tehetséget. Idősebbeknél 
tévedgetett, fiatalok megítélésében — soha.

— Ismerted? — kérdi, miközben hátrál, néz
— nézi a vásznat, majd újból nekiront. E. szót
lanul ül oldalt egy széken.

— Nagyon jól. Ő tanított meg pisztrángász- 
ni és képet nézni. László Gyula biztatott, hogy 
látogassam meg.

Csend.
Hátrál, neki a vászonnak, aztán színeket 

kever-mártogat, újra hátrál. És néz. Kegyetlenül 
élesen. Mondhatnám — idegenül. Mintha né
hány pillanatra, amíg tekintete a vászonról 
rám- és vissza villan — transzban lenne.

Vajon mit keres, mit vizslat ez a metsző 
tekintet? A vonásaimat, vagy inkább azt, ami 
mögöttük van — lehet?

— Legnagyobb szégyenünk, hogy kivágták 
a főiskoláról. Nekem elmesélte az egészet — 
mondja.

Valóban. Nagy Imrét 1947-ben, vagy 1948 
elején meghívták a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolára. Erre gyorsan meghívták — 1948 
őszén — Kolozsvárra is, az akvarell-tanszékre. 
Talán 1949-ben, a szovjet tanácsos meglátogatta 
az akvarellező főiskolásokat és megjegyezte 
Nagy Imrének, aki a hallgatói között dolgozott 
maga is, hogy a Szovjetunióban nem így tanít
ják ám az akverellt. Előbb ceruzával megrajzol
ják a körvonalakat, majd kifestik. "Az lehet" — 
mondta Imre bácsi, és akvarellezett rendíthetet
lenül tovább, mitsem változtatva módszerére Sen
kinek sem jutott eszébe, hogy megfogadja a 
bugyuta tanácsot Nemsokára a Marosvásárhe
lyen élő, kitűnő akvarellista, Bordi András (aki 
egyébként ceruzával is meghúzott volt néhány 
kontúrt készülő képein) meghívást kapott a ko
lozsvári akverrel-tanszékre. 'Nagy Imre mellé? — 
kérdezte — Öömmel!” 'Nem mellé: a helyébe” — 
hangzott a válasz. Bordi köszönte, de nem kért belőle

Ecsetmártogatás, hátrálás, ide-odapillantás 
és — neki a vászonnak.

— Nagy Imre volt az első. Az első magyar 
művész, akit eltávolítottak a főiskoláról. Nem 
lett volna szabad hagyni. Tudom, hogy kin múlt
— így Valovits.

Igen. Én is tudom. De hagyjuk ezt. Nagy 
Imre becsületére legyen mondva, egyáltalán 
nem haragudott ezért senkire, sőt, a személyt, 
aki őt elbocsátotta, továbbra is kiváló művész
nek tartotta, mint ahogy az is volt. Pillanatig 
sem tévesztette össze a művészt az emberrel.

— Elfáradtál? Pihenjünk egy kicsit
Leszállók a pódiumról. E. kedvesen kínál:

"Most se kér egy kávét?”. Köszönöm, nem kérek.
A vásznon körvonalak és foltok. Sárgás-bar

násak. Nagyjából mintha formáznák a fejtartást
Folytatjuk az ülést.
Mintha Nagy Imre szelleme ott lett volna, 

egyre róla folyik a szó. És arról, hogy immár a 
Ion Andreescu Főiskolán alig van, ha egyálta
lán van még, magyar tanár. Nézem az órám at 
Fél hétre haza kell mennem. Vár Krisztina, a 
nagyobbik unokám. A művész dolgozik. Hátrál
— néz — előre megy, néhány vonás az ecsettel, 
elővesz egy zsilettpengét, kapargat a képen. 
Alig beszélünk. Bő félórányit ülök még, de ez 
nagyon hamar telik el. E. közben kivonult a kony
hába, halk edénykoccangatás hallszik onnan.

Kész. Mára elég.
A portré körvonalai kialakultak. Szem-száj- 

szakáll a helyén, többnyire csak jelzésszerűen. 
Holnap folytatjuk.

M ásodik ülés
Ismét kosarat adok a kedves E.-nek, aki ká

véval kínálna. Ezúttal különösen nehezen in
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dúltam el: ebéd után, úgy kettő tájt ledőltem, 
hogy szundítok egy órácskát, de másfél óra 
múlva is alig tápászkodtam fel. Erős kávé után 
vágtam neki a másfél kilométeres sétának a 
műterem felé, közben morgolódtam magam
ban: minek is kellett nekem ebbe az egész port
rézásba belemennem. Most járhatok naponkint 
délután négyre, és ha kissé később készül el az 
ebéd a szokottnál, fuccs a délutáni pihenésnek. 
Szerencsémre nem érdektelen jelenség ez a Va- 
lovits. Noha inkább zárkózott természetű, ne
hezen oldódó — úgy tűnik, irányomban nem 
az. Hozzám képest még fiatal is, hiszen jó húsz 
évvel később látta meg a napvilágot, mint jóma
gam. Amikor azonban fest, ez a metsző ide-oda 
pillantása a vászonról a modellre és vissza — 
egyszerre teljesen idegenné teszi. Hogy a ké
szülő képet fürkészi, azt értem, de mit akar ez 
az éles tekintet velem? Azt hiszem, ezek — nála
— a magány pillanatai. A magányé, amelyre a 
művésznek évekre vagy pillanatokra, de min
denkor szüksége van, ha valamit alkotni — írni
— festeni — mintázni — komponálni akar.

Befejezte Negoitá barátom képét. Nem egé
szen értem, miért rajzolta profilból, de azt 
mondja, román pályatársamnak igen jellegze
tes arcéle van. Biztos. Az arc egyébként figyelő
gondolkodó: talán olyan, amilyen a barátom 
szeretne lenni, bár nem ismerem eléggé: lehet, 
valóban olyan is. Kíváncsi vagyok, hová sikere
dik majd az én képem. Vajon milyen is "szeret
nék" én lenni? Külsőmre egyébként soha sem 
voltam különösen hiú (egyébre sem), de az 
mindig érdekelt, hogy milyennek látnak engem 
mások, hiszen önmaga iránt az ember mindig 
elfogult. Senkire se próbáltam rátukmálni 
ugyan a magam idealizált képét — írásban sem 
—, mégis tudom, hogy nem látom magam tár
gyilagosan, mások véleménye sokat segít ön
vizsgálatomban. Talán a mások példája is óvott 
attól, hogy magam festette önarcképemet má
sokra erőltessem, elfogadtassam környezetem
mel. Az egyik igen sikeres, nagyon tehetséges
— bár enyhén mitomán — művész egy alka
lommal többek jelenlétében ezt vallotta magá
ról: "Lehet, azt mondják majd rólam, hogy 
tehetségtelen voltam, de azt is hozzáteszik: szi
gorú erkölcsű férfiú volt". Nos, tehetségét senki 
se kérdőjelezi meg. (Biztos vagyok benne: az 
utókor se — de mérhetetlen hiúságából fakadó 
intrikus mivolta, tényeket elferdítő, vagy ép
penséggel inventáló nagyotmondása igencsak 
megkérdőjelezi szigorú erkölcsösségét. Mert az 
erkölcsösség nem pusztán abból áll, hogy ud- 
varolgat-e az ember jobbra-balra vagy sem. Ab
ból is, hogy van-e bátorsága szembenézni 
önm agával és tárgyilagosságra törekedve 
számba venni nem csupán erényeit, de gyönge- 
ségeit is. Önimádatában ez a — kiváló — mű
vészember már ott tart, hogy nincsenek barátai. 
Csak rajongókat és személyzetet tűr meg maga 
körül. Egyik szerepre se vállalkozván, jóma
gam is kiestem a kegyeiből.) De talán neki van 
igaza: a holnap emberét nem emberi erényei 
érdeklik majd, hanem a műve. Az pedig nem
csak kiváló — erkölcsös is.

— Légy szíves, helyezkedj el — teszi elém a 
lépcsőt Valovits.

Felszuszogok a lépcsőn — a tegnapi test
helyzetbe próbálom préselni magam, a fejemet 
jól billentettem, de megkér, forduljak kissé ol- 
dalabbra. Rendben. És mártogatja az ecsetet, 
villan a szeme. Ide-oda, ide-oda. Neki a vászon
nak, satírozgat az ecsettel, kapargat a zsilett
pengével. Érdekes, valamiről nem került szó 
közöttünk. Valamiről, ami a leginkább közös 
kettőnkben, de nála fokozottabban megvan: 
még a diktatúra éveiben láttam vasámaponkint 
a nagymisén (akkoriban még nem ismertem 
személyesen) szerpapi öltözetben segédkezni

az áldozatot bemutató papnak. Nagyon mélyen 
hívő ember kell hogy legyen, az a fajta, akinek 
a hitéhez szorosan hozzátartozik az egyházhoz 
való föltétien ragaszkodás, sőt szükségét érzi, 
hogy a szertartásban maga is cselekvő módon 
részt vegyen. Tekintetén-arcán látom, hogy fia
talabb kora ellenére "sokat látott". Vajon milyen 
csalódások-szenvedések, milyen csapás sodor
ta Ót ennyire közel a hithez — egyházhoz — 
még akkor, amikor ez szinte tilos volt, kivált
képpen neki, az Állami Magyar Színház dísz
lettervezőjének? Vagy ez az út egyenes lett 
volna — kisgyermek korától? Nem nagyon hi
szem — magamból kiindulva. Egyébként én is 
ragaszkodom az egyházamhoz, még ha időn- 
kint ógok-mógok is, ha perlekedem is a Szent
szék politizálásával. Mert az Egyház nem a 
Szentszék, hanem a papok és hívek közössége 
— Krisztusban. Ezt soha sem támadtam, ezzel 
nem perlekedtem. De hagyjuk. Maradjunk an
nál, hogy jómagam csak annak szükségét ér
zem, hogy részt vegyek az istentiszteleteken, 
annak nem, hogy Valovitshoz hasonlóan cse
lekvő részese is legyek azoknak. A hit egyéb
ként nem jellembeli tulajdonság, nem is érdem. 
Kegyelmi adomány. Hencegni vele legalább 
annyira visszataszító, mint gúnyolni azt. Én

nagy árat fizettem a hitért — de vajon Ő? Nem 
kérdem — nem mondja. Olyan ez, mint a leg
mélyebb érzelem: általában nem szoktunk be
szélni arról, mennyire szeretjük — szerettük 
Édesanyánkat. Ha most mégis szóvá tettem, 
azért volt, mert hozzátartozik az Ő portréjához. 
És — talán — az enyémhez is.

E. bejön. Megnézi a képet. A művész fürké
sző tekintetet vet rá. E. bólint, a festő láthatóan 
megkönnyebbül: jó úton jár. E., úgy látszik, az 
ő első számú kritikusa.

— Gyere majd a feleségeddel is — mondja 
a festő. — Hozd el, kíváncsi vagyok, mit szól a 
képhez.

Nocsak. A feleségem is festő, már sokszor 
kért, ülnék neki, de mindig halogattam, pedig 
nem lenne érdektelen. Itthon eléggé mellőzték 
szegényt az a — kiváló — művész például, aki 
Nagy Imrét is eltávolította a főiskoláról, egy 
alkalommal a feleségem — zsűri által már elfo
gadott — képét a tárlat megnyitása előtti órá
ban egyszerűen leakasztotta a falról. Az utóbbi 
években azonban sikeres külföldi kiállításai bő
ségesen kárpótolták erkölcsileg. Nem irigy ter
mészetű ugyan, de félek, hogy a készülő portré

láttán "én nem így csinálnám" alapon fintorog 
majd.

— Nem ígérhetem, tudod, itt van a nagyob
bik unokám. Egyikünknek vele kell lennie.

— Hozd el az unokádat is! Lássuk: nagyon 
szeretek gyereket rajzolni!

Na, én jól csőbe futottam. Ha majd az uno
kámmal is járogatnom kell... agyő délutáni pi
henések — szólal meg bennem a dögség. Mert 
ez az életem átka: lusta vagyok. Ha mégis dol
gozom, azért teszem, hogy túl legyek rajta, ne 
nyomasszon.

— Majd még meglátjuk. Gyönyörű szeme 
van és ő is nagyon szeret festeni-rajzolni, mint 
minden gyermek — teszem hozzá, mert nem 
szeretem a szülők-nagyszülők gyermekzseni- 
kultuszát

A kép alakul. Érdekes azonban, nyomát se 
látom még rajta a művész vélekedésének, azt, 
hogy milyennek lát. Úgy egyébként már kezd 
hasonlítani.

— Akkor holnap újra várlak... igen. (Meg
nézi előjegyzési naptárát). Ilyen időben, ha le
het.

Harmadik ülés
Megint E. nyit ajtót Nem, köszönöm, most 

sem kérek kávét. A konyhában jó illatok, faze
kak rotyognak a tűzhelyen. "Néhány napra el
utazom, főzök Lacinak" — mondja E. és bekísér. 
Ezúttal azonban nem marad bent, kimegy a 
fazekaihoz.

Sohasem az üléssel kezdjük. Leheppenek az 
egyik "földszinti" karszékbe, nézegetem Csiha 
Kálmán püspök úr még igencsak vázlatos, de 
észrevehetően remekül indított portréját.

— Csak kétszer ült, egy-egy fél órácskát — 
mondja a házigazda. Másik készülő arckép. Ej
nye, de ismerős. A Valovits induló arcképein a 
szem helyén rendszerint még sötét folt van, ezt 
hagyja utoljára. Mégis, a szinte kamaszosan lo
bogó hajzat, a vázlatosságban is ismerős kifeje
zés emlékeztet valakire...

— Nem Lászlóffy Csaba? — kérdem.
— De. Ma délelőtt ült. Régi barátok va

gyunk.
Nem folytatjuk a beszélgetést a kiváló pá

lyatársról, mert mindjárt a szemekre terelődik
aszó.

— Ha valamicske lenne a szeméből, rá se 
kérdeztem volna— mentegetőzöm, amiért nem 
ismertem fel azonnal, szinte csak tippeltem az 
olajportré modelljére.

— Azt a végére hagyom. Beigelnek különö
sen tetszett a róla festett portrémon a szem.

Tényleg, a kiváló karnagynak, Herbert von 
Karajan egykori kedves tanítványának az arc
képe egészében is remek, de a szemek különö
sen beszédesek. Nem csoda, ha Bergei Erich 
örömmel megvásárolta az arcképet, amelyre 
utólag több vevő is jelentkezett volna. Rajta volt 
a tőlünk elszármazott német muzsikus külön
leges belső fegyelme, ugyanakkor rendkívüli 
érzékenysége is. Most Budapesten vezényel, de 
szívesen hazalátogat Kolozsvárra, a filharmo
nikus zenekarhoz, hisz innen ment el. Fellépé
seiért nemcsak a honoráriumról mond le, de a 
kolozsvári filharmónia fúvósainak hangszere
ket is vásárolt-adományozott. Ilyen egy "hideg" 
szász ember Bergei Erich — nem tudom, mind
ez benne van-e a remekül sikerült arcképben, 
vagy csak belemagyarázom — bizonyos tények 
ismeretében. Egy bizonyos: Valovits elkapott a 
portrén valamit, amit nem tudnék pontosabban 
leími-körülími. Valamit, ami Bergel maga.

— A feleséged?... Az unokád?
— Holnap jönnek.
Tényleg. Meglepetésemre az asszony öröm

mel fogadta a meghívást és örvendezett Krisz-
» > »  folytatás a 6. oldalon
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tína, tízéves unokám is. Kiváltképpen annak a 
lehetőségnek örült, hogy őt is lerajzolják, ezút
tal nem "csak" Nanó, hanem egy idegen mű
vészbácsi is. Bevallom, kissé mégis féltem a 
feleségem esetleges megjegyzéseitől, noha igen 
jó véleménnyel volt Valovitsról, akit személye
sen nem ismert ugyan, de kiállításain ott volt.

A kis lépcsőt a pódiumhoz tolja.
— Parancsolj talán...
Fellépdelek. Vajon hányszor kell még jön

nöm? Nem mintha unnám, hiszen a közben-köz- 
ben váltott szavakkal eléggé érdekes társalgás 
kerekedik, de jobb lenne az alsó karszékből társa
logni, beállított fejtartás — testhelyzet nélkül.

Valovits szokatlanul bőbeszédű. Bergel 
Erichről beszél. Összebarátkoztak az ülések so
rán. A két zárkózott ember — egymásra talált. 
Érdekes azonban, a mondottakból szinte csak 
azt "hallom meg”, ami beillik a maga Bergel- 
portréjába, hiszen 1953 óta, főiskolás korából 
ismerem. Később (már befutott karmester) meg 
is látogatott, kellemes estét töltöttünk együtt. 
Egyebek között ebben is különbözik egyik-má
sik fiatalkori jóbarátomtól, aki — befutván — 
lassan elmaradozott tőlem, áttett barátai listájá
ról az ismerősökére, anélkül, hogy valami nézet- 
eltérés lett volna közöttünk. Vajon ez a vonás, a 
hűségé is ott van-e a Bergel-portrén? Én ott látom.

Vajon mi mindent fedezek majd fel az én 
arcképemen, amelyhez ma — és még ki tudja, 
hányszor — kell ülnöm? Főként mennyire ha
sonlít majd ahhoz, akinek tudni szeretném ma
gam?! És vajon egy harmadik, engem ismerő 
szemlélő talál-e a Valovits arcképen közös vo
násokat azzal, amelyeket Ő alakított ki az idők 
folyamán rólam? A feleségemre gondolok, bár 
tartok attól, hogy, Ő is művész lévén, formai 
másságokon akad majd meg, nem jut el odáig, 
hogy mélyebben "bele" nézzen a másik művész 
festette arcmásomba. Meg aztán, hogy valakit 
két ember egyformán lásson — elképzelhetet
len. Az is elképzelhető, hogy kettejük különbö
ző képe alapvetően eltér attól, amilyennek 
látom vagy látni szeretném magam. Ez már baj 
lenne. Baj, ha valaki egészen másnak tudja ma
gát, mint amilyennek környezete látja. Ilyenkor 
következnek a meghasonlások, a kisebb-na- 
gyobb tragédiákba torkolló csalódások, amikor 
illúzió és valóság túlságosan távol kerülnek 
egymástól. Mert nem mond igazat, aki azt állít
ja, hogy őneki nincsenek illúziói. Legfennebb 
megalapozatlan, hiú ábrándjai-reményei nin
csenek, de valóságlátása, ahogy környezetét 
szemléli, a kiiktathatatlan szubjektivitás miatt 
— valamelyes illúziókat is tartalmaz. Vajon 
mennyire idegenek a talán nem is létező, objek
tív valóságtól az én illúzióim? Talán az arckép 
is ad erre a kérdésre valamelyes választ; a fel
eségemmel való beszélgetés pedig, a portré 
megtekintése után — mindenképp.

A művész tekintete ide-oda villog, rólam a 
képre, a képről rám, és dolgozik, fest, miközben 
ez is, az is eszébe jut Erichről, de nem nagyon 
figyelek, magammal vagyok elfoglalva: örülök 
azonban, hogy a nevet nem Eriknek ejti. Mert 
Erik csak egy volt (és van). Majtényi.

Pihenünk, elszívok egy cigarettát.
Érdekes: úgy érzem, Csiha püspök úr két 

rövid üléssel felvázolt arcképe karakteresebb az 
enyémnél, de nem mondhatnám, hogy nem tet
szik. A  szem... a szem még mindig hiányzik 
róla. Nem szólok, hisz még nincs készen a kép. 
Valaminek azonban igen örvendek: úgy tűnik, 
a festő elégedett a munkájával. Az éles ide-oda- 
villanás szüneteiben bölcs megértéssel, szinte elé
gedetten nézegeti a képet (egyre többet a képet, 
egyre kevesebbet engem, a modellt), miközben 
finoman satírozgat a kikevert színbe mártott

ecsettel, vagy oda-odakapar a zsilettpengéjével.

Hirtelen— magam se tudnám megmondani, 
miért — nyugtalan leszek. Nyomban észreve
szi, pedig el se mozdultam.

— Sietned kell? Valami baj van?
— Mennék... vár az unokám — hazudom, 

hiszen Ő most épp nem vár. A szomszédban 
van, barátnőjével játszik, este nyolckor kell utá
na mennem, addig még sok van. Ravasz nagy
szülői trükk: legfelsőbb érvként az unokára 
hivatkozni. Most is bevált.

— Eridj csak... mára elég lesz, de holnap 
föltétien hozd el a feleségedet és az unokát is.

Ebben maradtunk.

Negyedik ülés
Feleségestül, unokástól csengetek be. A mű

vész örömmel fogadja a családi együttest. Kí
váncsi vagyok az asszony véleményére, kissé 
szorongok is. Magamban azt is találgatom, va
jon hányszor kell még ülnöm az arcképhez, 
amelyik még — nekem legalábbis úgy tűnt ak
kor — távol van a befejezéstől. Igaz, Tibori Sza
bó Zoltán barátom, aki látta a műteremben, a 
délelőtt gratulált hozzá. Nekem.

Csiha püspök portréja továbbra is befejezet

Valovits László grafikái

len: elutazott, nem ült azóta se, hogy először 
láttam a képet. A Lászlóffy Csabáé viszont so
kat alakult. Nem csupán néhány jellegzetes arc
vonássa l g azd ag o d o tt, de a szem én is 
dolgozott, és benne van a képben ennek a lobo
gó költő-prózaíró-drámaírónak a nemes érte
lemben vett állandó nyugtalansága is.

A feleségem hosszasan elnézegeti a portré
kat. A készülőket és a befejezetteket. Láthatóan 
elégedett. Valovits ügyetlenül kínálna kávéval 
(E. elutazott), miközben Krisztinát szemlélgeti. 
Nem, köszönjük, nem kérünk kávét.

— Na, lerajzolunk téged is? — kérdi Krisz
tinától.

— Mikor?! — csillan a gyermek szeme.
— Minél hamarabb — mondja, és felteszi az 

állványra készülő arcképemet. Az asszony fi
gyelmesen nézi.

— Nagyon érdekes — mondja.
Inkább arckifejezéséből, semmint szavaiból 

értem, hogy tényleg tetszik neki a kép. Vajon mi 
ragadta meg? A szokatlan vékonyan kent-ka- 
part technika? (OLajban ilyet még, azt hiszem, 
nem is láttam). Vagy kialakultabbnak látja a

képet, mint én? Valovits előveszi a három ecse
tet, színt kever, hozzálát. Messzire hátrál a vá
szontól, élesen rámpillant, majd a vászonra, 
ide-oda, ide-oda, és előresiet néhány ecsetvo- 
náska és egy kis kaparászás erejéig a zsilettpen
gével. Aztán újra vissza, metsző tekintet, és neki 
a vászonnak. Örvendek, hogy nem zavarja a két 
vendég, kiváltképp a pályatárs jelenléte. Vala
hányszor megszelídül a tekintete, szót is vál
tunk, mint eddig. Nem éppen szószátyáran, de 
szívesen és pontosan válaszol a feleségem né
hány kérdésére. Mi ketten — nem mintha a 
jelenlévők zavarnának — kevesebbet beszé
lünk. Néha meg-megkér, helyezkedjek vissza a 
megfelelő testhelyzetbe: miközben unokámon 
a szemem, el-elmozdulok. Közben színházi mun
kájáról is szó esik; 16 év után felmondott neki az 
új igazgató. Végtelenül hálás érte. Sokkal többet 
dolgozhat kedvére, és szabadúszóként anyagi
lag is jobban kijön a számítása. Senkiről se 
mond rosszat: valójában soha sem tudott azo
nosulni a színház világával. Inkább azon mél
tatlankodik, hogy bizonyos emberek, akik a 
színházban is, de főképpen azon kívül igencsak 
letették a garast a diktatúra éveiben-évtizedei- 
ben, ma ismét politizálva — mondják az ellen
kezőjét annak, amit eddig. Egyáltalán nem 
elfogult, pontosan disztingvál, mert amikor 
próbaképpen bedobom neki a Domokos Géza 
nevét (akinek a legtöbbet köszönhet a hazai 
magyar művelődési élet), a fejét rázza: nem róla 
van szó. Ó a politikai befolyását arra használta 
fel, hogy segítsen rajtunk. Magának bár egy 
autót, egy nyaralót sem kapart össze. Abban is 
egyetért velem, hogy Domokos a legkiválóbb 
reál politikusunk (mert ködevő — Istennek hála 
— eléggé bőven terem). Kár, hogy visszavonult, 
bár ezzel is példát mutatott: így kell civilizáltan, 
tisztességesen félreállni, amikor egy politikus 
úgy érzi, hogy nem bíznak benne eléggé.

— Engem mikor rajzolsz le? — kérdi a tízé
ves kislány, aki az első pillanattól egyenrangú 
félnek tekintette a házigazdát, és ez is termé
szetesnek látta, hogy az emberpalánta letegezi.

— Most mindjárt. Mihelyt nagytatát befe
jeztem.

— Ma már kész is?! — kapok a szón.
— Mindjárt.
A feleségem egyre elégedettebben nézi az 

úgy látszik rohamosan alakuló arcképet.
— Megvesszük — mondja ki a szentenciát.
Ez a maximális elismerés, ami tőle, a mű

vésztárstól jöhetett. Nem cserélni akar képet, 
még csak nem is arra célozgat, miképpen lehet
ne hozzájutni. Nem. Megvesszük. A művész 
rám pillant, elmosolyodik: "Majd valami szim
bolikus árban állapodunk meg". Pedig az ár — 
engem — egyáltalán nem foglalkoztat. A csa
ládban a feleségem a pénzügyminiszter. Egyre 
türelmetlenebbül, egyre nyugtalanabbul ülök. 
Most már nagyon kíváncsi vagyok, milyennek 
látott Valovits. El-elmoccanok, izgek-mozgok.

— Pillanat, és kész — mondja a festő.
Tényleg, még egy-két éles pillantás ide-oda,

egy sóhaj, és leteszi az ecsetet.
— Nem akarom tovább cizellálni. így fris

sebb. Még elrontanám — magyarázza a felesé
gemnek, miközben lekászálódom a pódiumról.

A képre pillantok.
Csodálatos. Olyan, mint egy szelíd, mégis 

erőteljes — őszi tájkép, pedig én vagyok azon a 
vásznon. Ilyen lennék? Nem tudom, de egy 
bizonyos: szeretnék ilyen lenni. Valovits nem
csak engem — de belém is látott.

Az unokámat másnap délután rajzolta le. 
Remekül. Különösen a számomra legfontosab
bat, őzike-szemét ragadta meg csodálatosan. Ez 
a rajz is az én portrémhoz tartozik.

A fenti sorok pedig — az Övéhez.
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BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN Hamvadó szerdák
Tűző napsütésben bolond ki tűz mellett 
sütteti m agát kánikulában különösen — 
m intha nem  égtünk volna m ár le számtalanszor...

N apok (mit napok: félszázadok) óta 
lobognak a lángok a Tordai Ház udvarán 
a kiskertben a kerten túl az ereszkedő eresz alatt is 
hová a gerendák kikandikálnak 
— nyújtott feszületvégek... lobognak
s ha csak lobognának 
m iként egy égő almafa szokott 
ahogy felkarikázott s lecsonkított 
szőlővenyige szokott
égő könyvtárak s felperzselt officinák szoktak...

N ézem  a m egszeppent ház ablakszemét: 
hunyorog pedig pilláit gonddal kovácsolt 
vaskereszttel tám asztották alá valakik 
hunyorog pedig az alá- alászálló 
pem yeszám yak aligha volnának képesek 
szilánknyi rést is csapni a képbe 
abba a felnégyeltbe m elyet a világ beereszt...

"Vettem volt a kőházat Trankó Jánostól 1880-ban tíz 
bőr árán, ő  peniglen vásárlá 1836-ban" — olvasható 
a gerendába vésett családi krónikában 
néhai Benkő István szűcsmester talán egyetlen 
irom ányában
m it is az eljövendő tulajdonosok 
úgym int Aichinger Gusztáv nyom dász mester 
és nevelt lánya Sarkadiné Aichinger Veronika Zsuzsanna 
eléggé nem  becsülhető okulására rótt...

Tűz pusztít
igaz: a kőház örököseinek tüze 
vasvillával és gum icsappal szabályozott tüze 
pusztít m ár napok óta a tordai udvaron...

Adj erőt Uram ne gondolni arra 
vajon Trankó János vagy a derék szűcs mester 
m ért forgolódik tordai sírjában 
s arra se hogy vajon néhai Aichinger Gusztáv 
m ért nem  égette el gégerákos testét Galícia füzeiben 
m iért hogy hazahozta s épp Tordára 
a Jósika utca 60-ba a dekkungok füzében készült 
fotográfiát —

Iáégett csűrtetők 
akasztott spionok 
alkalm i szeretők 
és alkalm atlanná vált frontlovak 

reánk m erevedő képeit!?

Égnek a drága kacatok
szerelmes levelek és szerelmetes bál-kártyák 
színes sarkai konkorodnak 
pattognak ném a vörösborfiaskók 
jósikakörösök álomkeverők földerengés-várók

Adj erőt Uram  ne gondolni semmire...
N em  igaz hogy a ham uba sült életek nem képesek 
történelem m é összeállni gyúrás nélkül is 
pontosabban: a gyúrás ellenére is — 
nem  lehet igaz hogy az idők tordai pogácsái 
csupán csak ITT, HELYBEN 
s nem  útra  kényszerültek savanyó tarsolyában is...

Igazsággá váltható-e át a nem-igaz?
M iként a nem-rubel 
a nem-leva a nem-lej?

Reám csapó láng- és füstnyelvek gyöke m ögül 
kiált rám  valaki: 
nincs-e fölös forintom? 
fölös leveskockám? valeriáncseppem? 
egy-egy aranyat érő levélboríték — 
egy-egy fölös vergődő könyvlap a tűnő időből... 

fölös fóliája egy tordai országgyűlésnek 
fölös vallásszabadság-szobor 
fölös Jósika Miklós 
egy Balázs Ferenc plussz 
egy doktor Vásárhelyi...

Ments meg Urunk a lángnyelvektól 
s a tatártól csatos könyveinket — 
a folyton napnyugtára tartó minket 
Urunk úgy legyints meg 
mintha utánad
s nem előled fordulna (el) minden tekintet...

Kétszer ég le ki udvarát égeti fel — 
hallom az intelmet 
kapok is a ham vadó szerdák után 
rántanám  ki
égő szószekereim szóökröcskéim szókorbácsaim 
ha *

*Kelt Tordán, 1994. július 27-én délelőtt, s írtam  egy 
ham uból kikapart papírszeletre. A hiányzó rész — 
ha "volna vödör" — papírra vetéséhez m ár nem  volt hely. 
Valamennyi többi hiányzó rész belém égett.
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t t U É N V  M Ú M Itt 25
hn majd m inden rabszolga nép s ze rke sz ti:  rn/t
járm át megunva olajra lép F ekete  Vince

MAGDA CÄRNECI

EL FOGUNK MENNI 

EBBŐL A  HÁZBÓL *
El fogunk menni ebből a mocskos házból 
melyben senki sem törli már le a lábát 
melyben senki sem akar már port törölni 
melyben senki sem söpör már régóta 
melyben senki sem viszi már ki a szemetet

el fogunk menni ebből a nyomorult házból 
e házból mely merő nyirkosság és bűz 
e házból mely szúnyog- és pincebogár hadától ellepett 
e házból melyben hemzseg a patkány, kígyó és egér
el fogunk menni e dögvészes házból 
ahol naponta hallani egy puska dördülését 
ahol minden szobában egy halott hever 
ahol a pincébe rejtették a rakásnyi csontvázat 
ahol a padláson pusztítanak ivadékok s kísértetek
el fogunk menni e bolond házból 
melyben megvertek és prédikáltak 
melyben éheztettek és szomjaztattak 
melyben szelídítettek és idomítottak 
ahol okosítottak és neveltek
e salakbarakkból, e cipőskatulyából, 
e marhakamrából, e pucovált tébolydából, 
e gyűlölettől redvesedó tömbházból 
az élőre gyártott edény-koporsóból
mert
ebben a házban nincs bútor és nincsenek szőnyegek 
ebben a házban nincsenek ablakok és ajtók 
ebben a házban nincsenek falak, 
nincs kijárat, nincs tető,
ennek a háznak nincs alapozása, nincsenek alapjai 

melyből szabadon csüng lábunk a légbe

MÁTÉI VIpNIEC

EGY ALMA ÁBRÁNDOZÁSA
egy almamagban laktam egyedül 
nyáron ismeretlen szerző hosszú verseit olvastam 
télen rémülten hallgattam a szél mint 
épít légkockákat az utókornak
hagytam hogy lebírjon a benti hőség 
lehunyja pillám és a való némiképp 
szégyenkező szemhéjam alá fészkelte magát

esős napokon megkíséreltem hajszálfinom dolgokra 
gondolni a világegyetem 
összetételére vagy az első 
elem állapotára

az első esőre
az első virágzott gesztenyére és a szellem 
első kísérletére mely több —

egy pillanatnál

máskor ha az alkony sugarait 
az alma héján át egészen 
alvástól s várakozástól keskenyedett 
bőrömig mélyesztette
a szépséges Makiára gondoltam 
a tökély egyetlen képére
akkor térdre hulltam
ott a zamatos és piros magban
megráztam annak kezét
aki épp szájához emelte az almát

SZLAFKAY ATTILA fordításai

MADARAS PÉTER

Stáció mutáció
Volt egy szobor: "Volt, hogy meglásd." Öreg ház falában, szaba

don a szemnek, rács mögött a kéznek; házmester legcsendesebb 
lakója, házmestemé szeme-fénye, utcai lámpás, mely nappal vilá
gít-

Jött egy hidegvágó: keménykalap, fölpödört atléta-bajusz. Hóna 
alá vette. /Házába bevitte./Tévéjére tette./M int féltett bútort, tele
vízió tokjába bugyolálta.

Volt egy mező: héricsmező, csillagvirággal szegélyezett. Margit. 
Rászabadult egy lakótelep kicsije-nagyja, súlyos heréiket csiklan
dozta a fű, nőnap előtt egy fél perccel. Azt mondták: "AAA, mennyi 
sok." Aztán csak nyomok és a méhek, ott köröztek leszegett fejjel. 
Remete, ki hazatérvén odújához megöleli a lángoló fatörzset. Egy 
fél percet bírták a vázában, aztán mint a kifogott gyerekdelfinek, 
visszatartották lélegzetüket, hogy meghalhassanak. Kihajoltak, 
keskeny derekuk megtört a kristályperemén.

Az ember tette-vette a szobrot. Nem tudott mit kezdeni vele. 
Aztán bekente tartósító hajolajjal (brillantin), és attól fogva már csak 
művirágot hozott haza asszonyának a nők minden nemzetközi 
napján. Gondolatban sem kellett befalaznia a tátongó falmélyedést.

V A R G A  J Ó Z S E F  
C YTYSZE N TE K
és
Harun — AI — Dzsoging 
bemutatta 

a
d u p l a n u l l á s
szaltót
Tintás Tekintetű Tóbiás 
túlkukorékolta 
a fejünk feletti 
c o n c o r d e  
dörej — hangot

Tinktúrás Tenyerű Ladislau 
körültamponálta 

az
á r n y é k —horizontot 

A...
ma
d é l i b á b o n

függ
a
s

z e
m

a látvány 
hát

l é n y e g t e l e n
jövótlen itt 

az
é r t e l e m
de mégis rendről ír
kezem
véletlen itt 
minden jelen 

ki
á s í t
mind
j e l l e m t e l e n
a lendület 

bár
kép  t e l en  
pár trükkös órán 
félelem 
lepedő
h a j na l—ág 

bogán 
lüktető 
szíven 

t u l i p á n

A B I Z T O S Ú R .. .
ásít nagyot 

h e r r
b i z t o s  úr  

gyomrát 
fájlalja

p i s z k o s u l  
s ások—so k  
félig sült falat 
gyomrából ■ 
csal ki 
h a n g o k a t  
trombitál sokszor 
ü l epe  
durrog utána 
h á t s z e l e  
s orrfacsaró 
b ű z —p e r m e t e  
könnygáz 
helyetti 
f e g y v e r e
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PAPP SÁNDOR ZSIGMOND

SZAKADÉKOK
először a cipőket nézik meg. A ztán 

m egrugdossák az ágyak lábait. Izgatottan 
hadonásznak , ha valam i nincs rendjén. 
"Feledékeny vagy, édesem" — figyelmez
tet a szőke. Fürtjeivel eltakarja a lepedő 
kicsinyes foltjait; lába előkelőén hideg, a 
takaró védelm ében ernyedt izm aim at ku
tatja. Az evőeszközök nem  csöröm pölnek 
tovább, a sötétítő m ég m eglibben a régi 
huzatban. Végül a sikoltások, ahogy dara
bosan végiggurulnak a padlón. Néha sza
vak, csonka m ondatok, akár a cigaretta 
izzó pontjai. M iután elm entek, a legszebb 
pókhálót visszaragasztjuk a falra. Olyan a 
csend, m int egy elhasznált indulat.

"ha nagy leszek, kém ény leszek!" — 
nevet a gödörben O dönke s kihúzza m a
gát. De így is látszik, hogy csípőficammal 
született. Szem üvege félrecsúszik, haja 
csapzottan lóg a semmibe. "Befeketítem a 
világot" —  vihog a copfos kislánnyal, aki
nek m ég nem  jöttek ki a fogai. M osolyogni 
sem  tud. N em  is akar. A felnőttek jóllakott 
szatyraikkal csevegnek valahol. M ár m in
denki Ö dönkét nézi, m ég m ost is nehéz 
elhinni, hogy egyáltalán képes valamire. 
A ztán játékból beledöfi a kést a hom okvár 
közepébe. Csak a m adarak zajonganak to
vább.

felöltöztek a reggeli tócsák, s az utca is 
elbújt a kövek mögé. A konténerek belse
jében palástot hord a tűz, ingujjban fáznak 
a hollók. A tegnapi villamos begöngyölte 
m agát egy semm ilyen fogpasztareklám 
ba. Rajtad egyszerű kardigán van, óvato
san lépkedsz. Valaki bagóval kínál; a füst 
átlátszó szálai kicsipkézik a leheletem et a 
kirakatüvegen. Én is fázom  M eztelen va
gyok, így felöltözve.

elgörbült a gólyafészek s lepottyant a 
vasvázas éjszakába. "Rend a lelke..." — 
nyögte a Szerelő, s a nyikoigó fejű fiókát 
visszatette a polcra. A kicsorbult szivár
vány mellé.

"egyszer én is m egbolondulok" — ígér
te a Főorvos s barátságosan hátbavereget- 
te  az e lérhetőbbeket. P á r  p illana tra  a 
ventillátor nyöszörgése is elviselhetőnek 
tetszett. A ztán az ágytálak korszerű szim 
fóniája. Az éjszakás nővér fekete harisnyá- 
ja , a h o g y  s e jte lm e s e n  á tü t  a s z ű k  
köpenyen. Vádlija puha ív. Recsegnek az 
ágyak, tú lontú l kiszám íthatatlan a levegő. 
Lassan tőm ondatokká zsugorodik a kór
te re m  A H old belopózik az ablak résein, 
átugorja a rácsokat, majd hosszan megáll 
a befőttesüvegen. (A cseresznyem agok ár
tatlanul pislognak a celofánon.) Félszeg 
m ozdulatba m erevednek a szekrényben 
az utcai ru h á k ." Az apja is besúgó volt" — 
morogja a tizenegyes, de nem  figyelnek rá. 
M ár m indenki tudja, hogy ki az igazán 
gyógyíthatatlan.

legham arabb az irreverzibilis átalaku

lásokról, majd az em pirikus törvényekről 
szónokolt mély, férfias hangon. Az egészet 
a szám ok halhatatlanságával zárta. (Köz
ben idegesen dobolt ceruzájával combjá
nak belső felén.) Éreztük, hogy nem  hisz 
Istenben és elutasítja a szabadtéri szerel
met. Hosszan, nagyon hosszan vette fel az 
új zakóját, az esernyő színe pontosan il
leszkedett az em elkedett hangulathoz. 
Úgy hiszem, féltünk tőle. M ásnap a csám- 
pás Böskével láttam  a Búfelejtő bisztró 
sovány előterében. Önfeledten smároltak 
a külvárosi szürkületben. A részegek ha- 
rakolása mellett is tisztán hallottam  a cip
zár p ikáns elernyedését. K ikerültem  a 
tócsákat. A sötétség előbb a nyurga jege
nyéket szippantotta fel. Aztán emelkedni 
kezdtek a házak is, a foltozott kerítések, a 
galambdúcok. Az egész utca. Alaposan 
körülnéztem ; tud tam , soha többé nem  
lesz részem  ekkora csodában. Igazam  
volt. A szám ok valóban halhatatlanok.

elnehezült benned a tegnapi félelem, s 
m ár Isten arcán sem  rángatózik a feloldo-

zás. H om lokába m élyesztette ujját egy 
egyszerű közöny; nincs több ötlete. Lent a 
téren kövekké nehezült az alkalmi pátosz. 
Semmi sem  mozdul. A szél is illúzió. Tö
kéletes ez az utolsóelőtti nyugalom . Nézz 
körül: ma szobrokat szült egy eleven haj
nal. Ö nm agunkba zárt az idő.

a városban  törzsi háborúk  dúlnak. 
Egym ást kergetik a rikító, vad délutánok; 
nehéz kiigazodni. Még m indig nem  dön
töttem  el a dakotákhoz vagy az apacsok
hoz számolom-e m agam  Ez m indenkinek 
gyanús. Többször figyelmeztettek, néha 
fegyegetnek is. M egvonom  a vállam  én 
m ár rangsorolom  a m egalkuvásaim

akkor m ár kerültem  magam at. Szinte 
m enekültem  Estére egy elegánsnak tűnő

belvárosi kerthelyiségben rejtőztem  el. 
H etek óta nem  bírtam  a bezártságot. Pon
tosan jön, határozottan kerülgeti a m ű
anyag  asztalokat. M osolyában valam i 
gonoszán ismerős. Keresztbe vetett lábai 
kissé m egnyugtattak, majd m iután füle 
mögé dobta hosszú, izgató fürtjeit, fel is 
lélegeztem  A ztán sört rendelt, pedig  nem  
szerette, csak az én kedvem ért tű rte  el a 
fantáziátlan narancslé mellett. A szem é
ben láttam, hogy legszívesebben belecsíp
ne a pincém ő ingerlő fenekébe. Ism ételten 
elöntött a kétségbeesett gyanakvás. Vörös 
hajzuhatagában egyre-másra fedeztem  fel 
a rövid, korom fekete szálakat. M ielőtt 
ivott volna, az orrához érintette a korsó 
hideg perem ét, végül csipetnyi sót szórt 
rá. Ráismertem  unalom ig ism ételt m oz
dulataim ra. H iányérzetem  tám adt, a vas
asztalokra csepegő sör szom orú szaga 
hiányzott. N éhány közhely. Az ágyban ő 
irányíto tt, sim ogatásai céltudatosak  és 
pontosan kiszám ítottak. H om lokom at az 
öntöttvas kilincshez szorítom , m ár m ene
külni sincs miért. Tudom , reggelre csábító 
csontszínét fakó barnaság váltja fel, lábait 
csúnya szőr rondítja el. Károm kodni fog 
furcsa torokhangján. A szoba p á r órára 
bérelt csendje elnehezül, lüktetni kezd. 
Hajnalban újra találkozom  m agam mal.

az öreg Krahovecz (aki m indig emlé
kezetből szavalta a Toldi első énekét) gon- 
d o s a n  m e g ig a z í to t ta  a k o p o t t  
osztályterítőt. D ühében kettéroppantott 
krétákból valam ilyen viskót igyekezett 
eszkábálni. Kréta-palotát, kréta-tornyok
kal. A ddig is hátha eszébe jut. H alántékán 
érezte az üres padok kihívó tekintetét, az 
igazi megm érettetést. Végül újra nekilá
tott, összeszorított foggal karm olta a tábla 
m att testébe a rángatódzó betűket. Len
dületes vesszőket hajított a sorok végére. 
A kréta por ujjnyi vastagon röhögött a vál
lán. Mégis elakadt annál a résznél, akár 
egy léket kapott büszke dereglye. "Har- 
m inchatodjára a harm inchatodik sornál" 
— dünnyögte halkan, s m egkapaszkodott 
a katedra szélében. Volt ebben valam i ör
dögi. Az utolsó pad telefirkált pofája gú
nyos vigyorba toizult, végül m indegyik 
nyikorgóit már. Levette vastag, m űanyag
keretű szem üvegét, amely annyira öregí
te tte  az arcát. Felesége h ó n a p o k  óta 
könyörög, hogy cserélje ki egy véko
nyabb, divatosabb fémkeretre. "Ládd, a 
többi horkol boglya hűvösében...” — pró
bálgatta erőtlenül. Aztán dúdolni, énekel
ni kezdett m agában  kitapogatva a sor 
dallamát. A láhúzta kecses, szimfonikus 
ritm ussal, majd hatalm as, m indent elsöp
rő kórussá dagasztotta, am elyben szinte 
őrjöngtek, egym ást taposták a hangok. 
M ár m inden csak ezt harsogta: a padok 
gúnyolódásába belekapcsolódott az au
tók rapszódikus tülkölése, az utcáról az 
em eletig  szivárgó beszédfoszlányok, a 
vaskapuk ideges nyiszorgása. Egyetlen 
gőgös dallam folyam m á olvadt a város. 
C supán a harm inchetedik sor hiányzott a 
teljes diadalhoz. "Holnap új keretet ve
szek" — döntötte el mosolyogva, s kilé
pett az ablakon.

-H ELIK O N-----------------------
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

KIS MAGYAR GORDIUSZ

Milyen lassan bontakozik a 
történelem. S milyen gyorsan az 
élet. Tíz-tizenkét éves gyermek
ként került a kezembe először 
Horváth István-mű. S nem vala
melyik költemény. Akkoriban 
valószínűleg nem ragad  meg 
annyira a Tornyot raktam világa, 
h angu la ta , problem atikája, a 
benne foglalt nagyságos metafo
rája sziszifuszi erdélyi magyar 
sorsunknak, erdélyi magyar szi- 
szifuszkodásunk később min
denből engem  is m egszólító, 
elborító üzenete. A Tornyot raktam 
is gyermekről szól, mint A szürke 
kos; engem akkor először egy más 
Horváth István kép, egy prózá
ban elmesélt másik, egyáltalán 
nem metaforának szánt metafora 
ragadott meg, íme máig emléke
zetesen: amikor a harmatos me
zőn a kis pásztorfiúk a pókháló 
hajszáldrótját tekerik le, tekerik 
át az ujjuk első pereceire és ez az 
ezüstgyűrű-játék a maga fájda
lomba forduló egyszerűségével 
— mai szemem előtt, már tisztán 
a mi erdélyi magyar létünk gor
diuszi csomójává sűrűsödik. Ak
kor még csak a döbbenet volt az 
erősebb. Most már csak a döbbe
net gyengül benne. Amit egyszer, 
ha mi egyszer m agunkra vet
tünk, ujjúnkra, kezünkre átteker
tü n k , a sem m i, a kö rnyező  
term észet, a szülőföld, a sors 
nagy kék, láthatatlan, csak néha 
foszló felhőkkel, szélhordta év
szakokkal felvillantott guzsalyá- 
ról, — az m ár ö rökre  reánk 
szorul. És fojtogat vagy késztet, 
gyilkol vagy ihlet — de dolgoz
tat, gordiuszának szentségéből ki 
nem enged, maradjunk Magyar- 
ózdon vagy kerüljünk át Pestre, 
Chicagóba.

♦
Ahogy Magyarózd határához 

közeledtünk, a Dégi Csupot keres

tem ösztönösen, mint Horváth 
István lelki földrajzából azt a 
pontot, mely legjobban megraga
dott. "Első élményünk hazán Írói 
— írja Szabó Zoltán a Szerelmes 
földrajz negyedik fejezetében — 
nem történelmi, nem politikai, 
nem múltból átszóló, nem jövő 
felé mutató, nincs köze határhoz, 
hatalomhoz, államhoz, államfor
mához, különösképpen nincs kö
ze világnézethez vagy politikai 
párthoz, nincs köze nacionaliz
mushoz sem. Mindezek későbbi 
dolgok. Az első élmény a hazáról 
igen egyszerű, közvetlen, békés 
és türelmes.”

Épp ilyen békés és szemér
mes dolog az életünk láthatatlan, 
csak nagy napokon mutatkozó 
oldalának ünneplője. Hogy mi
kor érezzük "népek hazája, nagyvi
lág" s mikor egyetlen toronyalja 
polgárainak magunkat s mindez 
miképpen munkál minden tet
tünkben, gondolatunkban. Kele
men Lajos írta 1931-ben egy 
levelében, hogy: "Én részemről 
úgy  vagyok a székelységgel, 
m int a ruhával. A székelység 
olyan nekem, mint az alsó ru
hám, közelebb áll hozzám, mint 
a felső, de ingben, gatyában nem 
megyek a piacra s utcára..."

♦
Erdélyi m agyarság. Széke

lyek, góbék, mezőségiek és szi- 
láy ság iak , k irá ly fö ld iek  és 
aranyosszékiek. De Kárpátalja, 
Felvidék, Délvidék, Tiszáninnen 
és Dunántúl: melyik felünk, me
lyik fajtánk húzta ki jobban a du
gót, húzta a rövidebbet, ítéltetett 
el és hajtatott végre többször, 
mint a másik? Többször három
nál — mert ugyebár az is magyar 
m ondás, alkalm atos m ondás, 
szépen, fegyelmezetten a bajra, 
néha egy kis hetykeség nyomá
val benne, néha már csak belesá- 
padóban, hogy EZ MÁR TÖBB 
KETTŐNÉL!... Szóval ki kapott 
ki közülünk háromnál többször 
úgy, hogyha mesebeli hirtelen
séggel Ludasmatyivá változna, 
akkor se tudná már lekvittolni a 
sorsnak, lemosni magáról a nem
ze th a lá l bélyegét, vagy  leg
alábbis a penészét, melyet annyi 
ideje annyian látni vélnek, míg 
mások bizakodóak maradnak? A 
vasas német s a janicsár, a bécsi 
bürokrata s a bárhonnan jött bo
tosispánok hol ösztönösen, hol 
tudatosan annak irányába intéz
kedtek mindig, hogy az igazi le
választás, a végleges elintézés 
kétszeresen biztosítva legyen: el- 
szaktiás és el szoktatás. Egyik a má
sikkal egyszerre, összefonódva 
kellett volna, hogy megtegye iga
zán a magáét. A kamarillák euró

pai finesszel mindent megtettek, 
ami a tintától s a pecsétnyomótól 
telik, a keleti hódítók többet bíz
tak a hadifölényre, az erőszakra. 
Ilyenkor, hogy nem megy min
den végbe, amit elterveznek elle
nünk, ez a Horváth Istvánokon is 
múlik. Mert a lelkűnkön, az ön
becsülésünkön, a szellemi ener
g iánk  szá rn y a lá sá n  m ind ig  
múlott annyi, mint a kardokon. A 
mi csatáinkat a nyomtalamul te
metkező Petőfi Sándorok már e- 
lőre m egnyerték annak a leg- 
magasztosabb érzésnek a térké
pein és terepasztalain, mely fölé 
a tábornokok hiába is hajolná
nak. ”A m agyarság középkori 
erősödésének Erdély a mértéke" 
— mondja Németh László "... A 
magyar életerő ebben az utoljára 
felhúzott és legmagasabb bástyá
ban szedelőzködik össze a túlá
radó  sorssal szem ben a leg
sikeresebben... s utolsó nemzeti 
uralkodóházunk is Erdélyből va
ló." Mai látásunkkal mindjárt ki
józanítóan hozzátehetjük, hogy: 
de mindez már semmit se jelente
ne, ha már csak úgy volnánk je
len, mint a patagónok Patagónia 
földrajzi fogalmában, vagy a lon- 
gobárdok Lombárdia nevében. 
Mi m a itt, és itthon vagyunk Ma- 
gyarózdon, egyik kiemelkedő 
költőnk szülőhelyén és sírja kö
zelében, mert még nem jutottunk 
az etruszkok sorsára és nem érez
zük magunkat se kurdnak, se pa- 
lesztinnek. Orgona zeng évszá
zados templomainkban, s leg
tisztább pillanatában, mindnyá
junk lelkében, ennek az orgo
nazúgásnak vagy tékához méltó 
csendnek az áhítata biztosítja a 
méltóságot a mindennapok súlyá
nak, a hivatal packá zásainak elvi
seléséhez.

♦

Ennek a nyelvhez, kultúrá
hoz fűződő tudatnak m inden 
időben fontos, emyedetlen m un
káiéi voltak Erdély írástudói, 
költői és könyvnyomtatói, a betű 
szerelmében messzebújdosók s a 
tudást akár gyalog is hazahor
dók, a könyvesházgyűjtők, mint 
Teleki, s a magyarózdi torony al
ján emlékművet emelők, mint 
Horváth István. Erdélyben alig 
száz esztendővel a nagy angol fi
lozófus halála után , Verestói 
György már Franás Bacon idé
zettel kezdi a prédikációt, jelez

vén hogy legjobbjaink mindig be
le tudtak kapcsolódni az európai 
áramkörbe. Nekünk szerencsé
re,vagy a sorsunk bölcs akaratá
ból mindig telt, s reméljük ezután 
is telik még a helybeli szürkeállo
mányból és tehetségkészletből a 
magyar kultúrát mindig és min
den korban át-meg-átszelő dró
tok, árkok, határok, szimmetria- 
tengelyek  ellenére egy fehér 
sakkcsapattal szemben kiállítani 
a magunk gyász-feketéjét vagy 
lakk-feketéjét. A "magyar sors
kockákon ha ígyen döntődött”, 
nekünk a Heltai Gáspárunk, Dá
vid Ferencünk, Apáczaink, Tót
fa lu s i Kis M ik lósunk , Bőd 
Péterünk és Orbán Balázsunk 
mindig kikerült. Wesselényink, 
Bolyaink kettő-kettő, mint odaát 
a Széchenyiek, Jósikánk is Eöt
vössel szimmetriában, s volt ne
k ü n k  S zabéd ink , Szabó T. 
Attilánk is, sőt kölcsön vehet
tünk, alkalom adtán kölcsön ad
hattunk, egy-egy Kölcseyt, mint 
manapság szokás egy-egy érté
kes középcsatárt vagy hátvédet. 
Szenczi Molnár más tájról jött a 
Házsongárdba s Petőfi végül a 
"mit nekem te zordon Kárpátok
nak fenyvesektől vadregényes 
tájára" temetkezett az akkori ma
gyar szabadság akkori romjai alá. 
De ezek a romok, legalábbis a lé
lekben, a lelkűnkben sosem te
kinthetők olyan mélabúsan örök 
halomnak, m int Torockószent- 
györgy vagy Déva balladás kö
vei. Ezek inkább Horváth István 
egyik leghíresebb és legjellem
zőbb költeménye, a TORNYOT 
RAKTAM szép, szent, szemér
mes, gyermekien tiszta és biza
kodó törvényeinek engedelmes
kednek. Igen, mi bármit érünk 
meg, egyikünk nem láthatja már, 
nem érhette meg, mint ezt a na
punkat most ő, Magyarózd, Er
dély és az egész m agyar líra 
egyik áldott alkotója. így hát a mi 
örömeink is csak kicsit diadalma
sabb búbánatok. De önmagunk 
erejében bízva, különböző kultú
rák között hagyományosan köz
vetítve, mi mindig felépítjük a 
felrobbantott hidakat, beindítjuk 
isten ránk bízott malmait. Ahogy 
a Horváth István versében is írva 
vagyon, apó, a múlt, a tanulság, 
a bölcsesség mesél, s mi újra meg 
újra felrakjuk azt a tornyot Csak 
a lélek láthatatlan pókfonalának 
finom szorításától nem szabadu
lunk. A torony látványos dicsősé
ge lehet közös. Az átvághatatlan 
és lerázhatatlan erdélyi gordiuszi 
csomó szorítása kinek-kinek egyé
ni fájdalma, felelőssége marad.
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HOMÉROSZ II.
O D Ü SSZ E IA
KILENCEDIK ÉNEK  
ODÜSSZEUSZ ELBESZÉLI KALANDJAIT 

ALKINOO SZNAK  
K ü k ló p e ia  (részlet)
Estefelé megjött szépgyapjas nyájjal a Küklópsz, 
tdgölü barlangjába terelte azonnal a nyájat, 
és odakint egyet se hagyott a magas kerítés közt; 
vagy sejtett valamit, vagy eként rendelte az isten.
Majd meg a sziklát visszahelyezte, magasraemelve, 
és odadült, mekegó kecskéit, fejte juhát is, 
mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte oldja.
És miután buzgólkodván befejezte a dolgát, 
markolt egybe megint kettőt, s látott vacsorához.
Ekkor a Küklópszhoz közelálltam, s szóltam eképen, 
éjszinü borral telt nagy kancsót tartva kezemben:
»Küklópsz, nézz ide, idd meg az emberhúsra a bort is, 
hogy megtudd, milyen édes ital volt barna hajónkban.
Áldozatot hoztam neked ebből, megkönyörülsz tán 
és hazaküldesz még; de te őrjöngsz, túrni se tudjuk.
Mondd, te gonosz, lesz még, aki emberlakta vidékről 
jönni kíván hozzád? hisz nem helyesen cselekedtél.«

Ezt mondtam; s átvette, megitta, örült neki szörnyen, 
itta az édes italt, s aztán kért újra belőle:
»Adj még jószívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, 
hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél.
Mert hoz a küklópszok dús földje a nagy szemű fürtből 
bort szintén, és Zeusz zivatarja növeszti a termést: 
csakhogy ez itt nektárnak csöppje meg ambrosziának.«
így szólt; én meg a lángszinü bort adtam neki újra.

Adtam háromszor, s 6 annyiszor itta ki balgán.
Majd miután az agyát az ital már elborította, 
válaszomat mézes szókkal neki adtam eképen:
»Küklópsz, kérdezted híres nevemet; nosza, halljad: 
megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted.
Senkise, ez nevem; így hívnak, hogy Senkise, otthon 
édesanyám meg apám és minden többi barátom.«
Ezt mondtam; de kegyetlen szívvel azonnal ekép szólt:

»Senkise lesz, kit utolszor eszek meg a társai közt én, 
mind ama többit előbb: nesze hát, ez lesz az ajéndék.«
Szólt, és megbillent ezután, hátára hanyatlott 
s elnyúlt félreszegett nyakkal; mindent leigázó 
álom nyomta el őt; gégéjén dőlt ki a sok bor 
s emberhúsdarabok; s ökrén de tt kábulatában.
Ekkor a nyársat fogtam, a súrü parázsba benyomtam, 
hadd tüzesedjék meg; szavaimmal a társakat is mind 
bíztattam, nehogy egy megijedjen s visszavonuljon.
És amidőn már-már lánggal lobbant az olajnyárs, 
bármily zöld volt még, és már félelmesen izzott, 
akkor a túzből én odavittem; körben a társak 
álltak; az istenség nagy merszetfújt kebelünkbe, 
ók fogták a hegyesvégú nagy olajfadorongot, 
és a szemébe ütötték; én nekidőlve fölülről 
forgattam, valamint ha hajófát fúr ki az ember 
fúróval, s mások meg alulról húzva a szíjat, 
pörgetik erre meg arra a fúrót, s az forog egyre.
Fogva, szemében ekép forgattuk az áttüzesített 
nyársat, s míg melegen forgott, körülötte á\ér folyt.
Szétperzselte egész szemehéját és a szemöldjét 
gőze az égő szemnek, sistergett szeme gödre.
Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét 
edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak 
hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas:

néki olajfadorong körül úgy sziszegett szeme akkor.
Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla; 
visszafutottunk megrémülve, kitépte szeméből 
vértől elborított nyársunkat azonnal a Küklópsz, 
és azután, hadonászva kezével, messziredobta; 
s küklópsz-társaihoz felüvöltött, kik körülötte 
laktak a szellős csúcsok alatt, barlangok ölében.
Hallották a kiáltást, jöttek is innen-amonnan, 
és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte:
»Hát mi baj ért, Polüphémosz, mondd, hogy eképen üvöltesz 
ambrosziás éjben s tőlünk eloroztad az álmot?
Csak nem akarja talán rabló elhajtani nyájad, 
vagy pedig elpusztítani téged csellel, erővel?«
Nékik a barlangból így szólt az erős Polüphémosz:

»Társak, Senkise öl meg csellel, senki erővel.«
Ók meg a választ így adták szárnyas szavaikkal:

»Már ha magad vagy egészen s nem bánt senki erővel, 
Zeusztól jő nyavalyád, kikerülni biz azt lehetetlen; 
rajta tehát, könyörögj te Poszeidáónhoz, apádhoz.«
Szóltak s távoztak; nevetett örömében a szívem, 

hogy rászedte a név őket meg nagyszerű eszmém.
Nyögve a Küklópsz s kínjai közt kínlódva, a sziklát 
két kézzel tapogatva, a nyílástól elemelte,
6 maga szétterjesztve kezét odaült a küszöbre, 
hogy valakit megfogjon, amint az lép ki a nyájjal; 
lám, 6 ennyire balgának hitt engem eszében.
Csakhogy azon töprengtem, hogy-mint lenne a legjobb, 
hátha lelek számunkra menekvést még a halálból: 
csel nem akadt, sem terv, mire nem gondoltam: az éltünk 
kellett mentenem és a veszély fenyegetve közelgett.
Hát ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek.
Voltak a barlangban kosok is, sürügyapju kövérek, 
szép nagytermetüek, hordtak violásszinü bundát; 
hát ezeket jólfont vesszőkkel, amelyeken álmát 
szokta aludni a vadszivü órjás, egybekötöttem 
hármanként csöndben: s egy-egy embert vitt a középső, 
kettő kétoldalt lépdelt, hogy a társaim óvja.
> » »  folytatás a 12. oldalon
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HELIKON

» » >  folytatás a 11. oldalról

Égy embert három kos hordott; s én magam ekkor 
— mert volt ott egy kos, mindjénél sokkal erősebb — 
ennek a hátát fogtam meg s gyapjas hasa alján 
függeszkedtem, a két kezemet becsavarva erősen 
isteni gyapjába, s csüngtem roppant türelemmel. 
Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni Hajnalt; 
és hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből, 
akkor a hímek mind kirohantak a jó legelőre, 
meg nem fejten a nőstények bégettek az áldok 
mellett, mert tőgyük kifeszült. Gyötrődve a gazda, 
kínjai közt, a juhok hátát végigtapogatta 
sorban, amint álltak: s nem vette a balgatag észre, 
hogy gyapjas hasukon csüng mind, odakötve, a társam. 
Hát közülük legutolszor a kos lépdelt ki az ajtón, 
gyapja lehúzta, de én is, az elmés terv kisütője. 
Megtapogatta, s éképen szól az erős Polüphémosz: 
»Drága kosom, mért is mégy most ki utolszor a nyáj közt 
innen? Nem szoktál ezelőtt soha elmaradozni, 
mert legelőbb legeled le a rétek gyönge virágát, 
jó nagyokat lépdelsz, elsőnek futsz a folyóknak 
habjaihoz, s hazajönni először vágyói akolba 
estefelé: most meg legutolsó vagy. De a gazdád 
drága szemét szánod tán, mit kidöfött az a hitvány 
ember s átkos társai, elmém borral igázva:
Senkise; ámde hiszem, hogy a vészből nem menekül meg. 
Bár velem érezhetnél, s tudnál szólni is, akkor 
megmondhatnád, hol bujkál most 6 haragomtól: 
agyvelejét szanaszét fröcskölném itt az üregben, 
úgy verném a küszöbhöz, s könnyebbülne a bajtól 
szívem, mellyel e semmirekellő Senkise sújtott.« 
így szólván tovaküldte a kost legelőre a nyájhoz.

S hogy kissé elhagytuk a barlangot meg az udvart, 
bújtam a nagy kos alól ki, a társaim is kibogoztam.
És a merevlábú, hájas juhokat sietősen 
hajtottuk, meg-megfordulva, s végre hajónkhoz 
értünk. Ott nagy örömmel láttak a drága barátok, 
mert túléltük a bajt; de a többit nyögve siratták. 
Csakhogy nem hagytam, s a jajongást tiltva szeműiddel, 
intettem: rakják a hajóra sietve a pompás
gyapjú sok juhot és szálljunk ki a sóshabu vízre. 
Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepedtek, 
sorba leülve, az ősz tengert evezőkkel ütötték.
Annyira voltunk épp, ahová még ér a kiáltás, 
s akkor a Küklópszhoz szóltam szúró szavaimmal: 
»Küklópsz, lám, nem hitvány ember társait etted 
meg te a mélyölü barlangban, tombolva dühödben.
Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen, 
házadban vendégeidet fölfalni se féltél, 
most bosszút állt rajtad Zeusz meg a többi nagy isten.« 
Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja a szivében; 
egy nagy hegy csúcsát leszakítva, hajónkra vetette, 
és a sötétorrú bárkának elébe esett az 
egy kicsivel csak, s kis híján súrolta a kormányt. 
Fölloccsanva a tenger, amint belehullt az a szikla, 
visszafelé hajtotta hajónkat, a föld fele újra, 
szörnyű nagy árral a part közelébe sodorta egészen.
Én pedig erre a hosszú csáklyát kézberagadva, 
s félretaszítva hajónkat, a társaimat noszogattam: 
dőljenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk, 
intettem fővel: nekiesve eveztek a társak.
Ám amidőn kétannyi utat jártunk meg a vízben, 
újra a Küklópszhoz készültem szólni; de körben, 
innen is, onnan is, édes szókkal esengtek a társak:
»Mért akarod, te szegény, piszkálni tovább a vadembert? 
hisz csak imént is a szárazföld fele űzte hajónkat 
vissza a vízbevetett kővel, már majd odavesztünk. 
Hogyha csak egy is megmukkan, vagy hangot ad akkor, 
szét is zúzza hajónk deszkáit, szét a fejünket, 
érdes sziklával: hiszen annyira messze hajítja.«
Ezt mondták; de vitéz lelkem nem ügyelt a szavukra 

és ismét haragos lélekkel szóltam a szörnyhöz: 
»Küklópsz, hogyha talán megkérdi egy ember a földön, 
hogy történt a szemednek csúfos megvakitása, 
mondd, hogy a városokat dúló Odüszeusz vakított meg, 
Láértész fia 6, Ithakában lakja lakását.«

HUSZONHÁRM ADDÁ ÉNEK  

PÉNELOPÉ FÖLISMERI ODÜSSZEUSZT
Lelkendezve szaladt az anyó föl a fönti terembe, 
úrnőjének szólni, hogy itt van a férje a házba; 
térde rohanvást mozgott, lába viszont botlódott.
Ott feje mellé állt, és hozzá nyomban ekép szólt:
"Ébredj, Pénelopeia, leányom, lásd a szemeddel 
azt, mire nap-nap után úgy vágyódtál a szivedben.
Megjött már Odüszeusz, s házába, ha késve is, eljött, 
és meg is ölte a gőgös kérőket, kik a házát 
feldúlták, vagyonát falták, a fiát megalázták."

Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia:
"Kedves anyó, eszedet vették el az istenek immár; 
bármily bölcsnek eszét megbontják ők, ha akarják, 
és aki megbomlott, tudják téríteni észhez: 
ők tettek benned kárt: eddig józan eszed volt.
Mit gúnyolsz engem, mikor úgyis szenved a lelkem? 
ennyire félrebeszélsz s elkergeted álmom, az édest, 
mely lekötött s kedves szemhéjamat elborította? 
íly mélyen nem aludtam azóta, mióta Odüsszeusz 
ment meglátni az Átok-Tróját, vesszen e név is!
Rajta tehát, csak eredj és menj le megint a terembe.
Hogyha a szolgálónőim közül erre talán más 
jön nekem íly hírrel, s így ver föl az álmom öléből, 
csúnyán kergetem azt ismét le, a lenti terembe 
egy-kettőre; de téged most megment az öregség."
Eurükleia, a kedves dajka, felelte azonnal:

"Nem gúnyollak, kislányom, de a tiszta igazság, 
hogy hazajött Odüszeusz és itt van, ahogy kijelentem,
6 a szegény idegen, kit olyan sok hántolom ért lenn.
Télemakhosz rég tudta, hogy itt van; csakhogy az apja 
szándékát el tudta szíriében rejteni bölcsen, 
míg az a kérők csúf dölyféért nem fizetett meg."
Szólt; és Pénelopé megörült, szökkent le az ágyról, 

és a nyakába borult az anyának, a könnyei hulltak, 
és őt megszólítva, ily szárnyas szavakat szólt:
"Jaj, kedves dajkám, hát mondd meg igaz szavaiddal,
hogy lehetett rácsapnia néki a szemtelenekre,
hisz maga volt, míg ők mindig sokan ültek a házban."
Eurükleia, a kedves dajka, felelte azonnal:

"Nem tudom én, nem láttam, csak hallottam a jajszót, 
míg pusztultak; a jólépült háló zugolyában 
ültünk félve, s a jó ajtók mind zárva maradtak, 
míg a fiad nem hívott vissza megint a terembe,
Télemakhosz: mert őt küldötte utánam az apja.
És a megölt tetemek mellett ottleltem Odüsszeuszt, 
ott állt: és a kemény talajon körülötte hevertek 
egymáson: a lelked melegebb lett volna, ha látod 
véresen és csata-mocskoltan, valamint az oroszlánt.
Mind szorosan fekszik már kívül az udvari ajtón,
6 meg a szép házat most füstöli kénnel, igen nagy 
lángot gyujtatván, s engem küld érted előre.
Jer be tehát, hogy mindkettőtök tudjon örülni 
drága szivében, hisz sok rosszat tűrtetek eddig.
Teljesedett a ti régtáplált nagy vágyatok immár: 
élve került haza tűzhelye mellé, téged is ittlelt, 
és fiát is a termeiben: s akik ővele rosszat 
míveltek mind megfizetett házában azoknak."
Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia:

"Kedves anyó, ne örülj még ennyire fékeveszetten.
Hisz tudod azt, hogy örülnénk mind, ha a házba belépne 
és a leginkább én s a fiam, ki az 6 fia éppúgy: 
csakhogy amit mondtál, nem igaz, bizony így nem esett az, 
ám a nemes kérőket egy isten küldte halálba, 
megharagudva az ostoba dölyfért, s bűneikért is, 
mert hisz a földi halandók közt senkit se becsültek, 
sem nemeset, se silányt, ha körükbe akárki vetődött: 
s ostoba vétkeikért megbúnhődtek. De Odüsszeusz 
már sose jön haza, mert elpusztult távoli földön."
Eurükleia, a kedves dajka, azonnal ekép szólt:

"Lányom, ugyan mily szó szökkent ki fogad kerítésén?
Férjedről, ki a tűzhely mellett bent van a házban, •
azt mondod, sose tér meg: a lelked ilyen hitevesztett.

» » » » » »
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Rajta tehát, mondok neked egy másik bizonyos jelt, 
azt a sebet, mit lábán mart a fehérfogu vádlóin. 
Ráismertem, amint mostam, neked is meg akartam 
mondani: csakhogy a torkomat elszoritotta kezével; 
óvatos elmével nem hagyta, hogy ott ki fecsegjem.
Rajta, kövess: a kezedbe adom neked életem önként: 
s hogyha becsapnálak, te veszíts el csúnya halállal." 

Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia: 
"Kedves anyó, az örökkééló égilakóknak 
szándékát nehezen lesed el, bármennyire bölcs vagy. 
Mindazonáltal menjünk már a fiamhoz, az elhullt 
kérőket hadd lássam, s azt, aki végüket adta."
Szólt, és ment le; erősen hányódott szive közben: 

vájjon távolról kérdezze ki kedves urát csak, 
vagy fusson hozzá, csókolja kezét meg az arcát.
Majd hogy kőküszöbén áthágott már a teremnek, 
ült le Odüsszeusszal szemben, tűzhely sugarában, 
szembelevő falnál. Magas oszlop alatt nagy Odüsszeusz 
ült csak, a földre szegezve szemét és várta, mit is mond 
felséges felesége, ha őt meglátja szemével.
Az pedig ült hosszú csöndben, szive kábulatában: 
olykor már-már ráismert, ha szemébe tekintett, 
olykor azonban nem, mert oly rút volt a ruhája. 
Télemakhosz korholta ekép, szót szólva kimondta: 

"Gyász-anya, édesanyám, kinek ennyire zordon a lelke, 
mondd, üy távol apámtól mért ülsz, hogy teheted meg, 
hogy közelébe nem ülsz, s nem kérdezed őt szavaiddal? 
Más asszony bizony üy makacsul vonakodva nem ülne 
távol a férjétől, aki oly sok bajnak utána 
ér haza, húsz év elteltével, az itthoni földre; 
csakhogy ilyen mindig a te szíved, a kő se keményebb." 
Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia: 

"Gyermekem, elkábult kebelemben egészen a lelkem, 
szólani sem tudok én hozzá, kérdezni se bírom, 
és a szemébe tekinteni sem tudok. Ám ha valóban 
6 Odüszeusz, aki most hazajött, egymásra mi akkor 
ráismerni tudunk még jobban: olyan jeleinkből, 
melyeket ember más nem tud, mint én meg a férjem." 
Szólt; de mosolyra fakadt a sokattúrt isteni férfi, 

s Télemakhoszhoz azonnal ilyen szárnyas szavakat szólt: 
"Télemakhosz, hagyd édesanyád, hogy a termem ölében 
még pucára tegyen: rámismer jobban azonnal.
Most, amikor szurtos vagyok és rút rongy fedi testem, 
megvet ezért s azt, hogy magam én vagyok én, sose vélné. 
Gondoljuk hát meg, hogyan érjük el azt, ami legjobb.
Hisz ki csak egyetlen férfit pusztít el a község 
földjén, bárha olyant, akinek nincs sok boszulója, 
még az is elmenekül, rokonát odahagyja s a földjét: 
és mi megöltük a város gyámőlait, kik e földön 
legderekabb ifjak: töprengj hát, mit cselekedjünk."
Erre a jóeszü Télemakhosz neki válaszul így szólt: 

"Kedves apám, ez után te magad nézz: mert hisz a földön 
azt mondják, hogy a legkitűnőbb elméd teneked van, 
és a halandók közt ki se tud versengeni véled.
Majd mi követni fogunk buzgón, és híja nem is lesz 
bátorságunknak: mi erőnkből telni fog, adjuk."

Válaszul erre eképen szólt leleményes Odüsszeusz:
"Hát majd elmondom, mit látok a leghelyesebbnek. 
Mosdjatok itt meg először is, aztán váltsatok inget, 
és öltözzenek ünneplőbe a szolgaleányok; 
majd élesszavu lantját fogja az isteni dalnok, 
és játékos táncdalokat pengetve, vezesen; 
higyje csak azt, lakodalmat ülünk mi a termek ölében, 
az, ki e zajt meghallja a szomszédban vagy az úton.
Szerte a városba ne szaladjon híre a kérők 
elpusztításának, amíg mi tanyánkra nem érünk, 
messze, a sok fával díszló jószágra, ahol majd 
meglátjuk, hasznunkra mit ád az olümposzi nagy Zeusz.'
Szólt; s nagyonis hallgattak rá, tették a parancsát. 

Megfürdöttek előbb és vettek tiszta ruhákat, 
ünneplőt öltöttek a nők; majd vájtbelü lantját 
fogta az isteni dalnok s fölkeltette a vágyat 
édes szép dalolásra, hibátlan nagyszerű táncra.
Zajjal telt meg a roppant ház, dobogott szakadatlan 
lába a táncban igyekvőknek, meg a szépövü nőknek.

S volt, aki meghallotta a zajt, s ezt mondta az úton:
"Lám, hát férjhezment a sokatkért büszke királynő,
6, a gonosz! törvényes urának nagy palotáját 
őrzeni végig nem volt nyugta, kivárnia jöttét." 
így szóltak, de bizony nem tudták, hogy mi esett meg. 
Most meg a nagyszivü bajnok Odüsszeuszt háza ölében 
megfürdette a gazdasszony, megkente olajjal,
Eurünomé, szép inget adott rá, drága palástot; 
és nagy szépséget hintett a fejére Athéné, 
szemre nagyobbá tette, erősebbé, s a fejére 
göndör fürtöket is, mint jácint-szirmokat, öntött.
Mint amidőn aranyat körülönt az ezüstre egy ember, 
művész, kit tanított Héphaisztosz s Paliasz Athéné 
minden mesterségre, s ezért kezemúve nagyon szép, 
így öntötte a bájt vállára, fejére az úrnő.
S 6 lépett ki a kádból, mint valamely magas isten.
S honnan előbb fölkelt, le is ült ismét ama székre, 
épp szemben feleségével, s neki üy szavakat szólt:
"O, te csodás asszony, bekeményfalu kőszivet adtak 
néked, az összes nőnél inkább, égilakóink: 
más asszony bizony üy makacsul vonakodva nem ülne 
távol a férjétől, aki oly sok bajnak utána 
ér haza, húsz év elteltével, az itthoni földre.
Rajta azonban, anyó, vess ágyat, hogy lefeküdjem 
egymagám is; feleségemnek vasból van a szíve."
Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia:

"Ó, te csodás, nincs bennem sem dölyf, sem lekicsinylés, 
s nem bámullak: jól tudom én, mily külsejű voltál, 
hogy hosszúevezójü hajón innen tovaszálltál.
Most hát, Eurükleia, eredj, és vesd meg az ágyát, 
kívül a jólépült hálón, melyet 6 maga ácsolt: 
vessétek meg az ágyát ottkinn, és tegyetek rá 
drága köpenyt s vele bundákat, ragyogó takarókat." 
így szólt s tette urát próbára; de bajnok Odüsszeusz 

fölsóhajtott, megszólítva a hú feleséget:
"Asszony, olyat mondtál, amivel csak gyötrőd a lelkem. 
Máshova, mondd, ki is állította az ágyam? Az értők 
sem tudnák azt tenni, hacsak nem jön be egy isten, 
s könnyen a kedve szerint nem hordja ki máshova onnan: 
ember olyan nem akad, de nagyon fiatal se; ki könnyen 
elmozdítja, mivel nagy titkot rejt az az értőn 
készített ágy, mit nem más, de az én kezem ácsolt.
Mert kerítésünkön belül egy nagy olajfa virágzott, 
dúslombú magas is, vastag, mint oszlop, a törzse.
Én eköré kívántam a hálótermem emelni, 
sok kőből föl is építettem, jól betetőztem, 
és jólzáródó, faragott ajtót remekeltem.
Majd az olajfának lombját vágtam le utána, 
és törzsét gyökerétől kezdve simára faragtam 
érccel jól s értőn, hosszát csaptatva zsinórral, 
s ágylábbá kifaragtam, fúróval kilyukasztva.
Innen kezdtem az ágyat emelni, amíg befejeztem, 
díszítvén elefántcsonttal, meg arannyal-ezüsttél; 
s bíbortól ragyogó szíjat feszítettem az ágyra.
Lám, elmondtam a titkos jelt: ám nem tudom én azt, 
asszony, hogy vajon ott van-e még épségben az ágyam, 
vagy pedig elvitték, elfűrészelve a törzset."
Szólt; mire Pénelopé kedves szive, térde elemyedt; 

mert, mikről Odüszeusz szólt, ráismert a jelekre. 
Könnyeket ontva szaladt hozzá, a nyakába vetette 
két karját, s csókolta fejét, ezt mondta urának:
"Ó, ne neheztelj rám, Odüszeusz, ki a földilakók közt 
úgyis a legbölcsebb vagy: ránkmérték a siralmat 
isteneink: irigyelték, hogy mi az ifjúkorunknak 
együtt örvendjünk s aggkor küszöbére igy érjünk.
Most legalább ne neheztelj érte, ne is haragudj rám, 
hogy nem öleltelek így meg, amint megláttam az arcod, 
mert hisz az én lelkem kedves kebelemben örökké 
attól borzadozott, hogy majd még eljön egy ember 
és szóval rászed: sok a csúf nyereségre törekvő.
Mert sose tér az az argoszi szép Hdené sem, a Zeusz-lány, 
más ágyába, a vendéggel szerelembe vegyülve, 
hogyha a bajnok akháj sarjukról tudja előre, 
hogy majd visszaviszik szeretett földjére honának, 
ót bizonyára egy isten vitte a csúnya dologra,
» » >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
mert ilyen átkos terv lelkében még sosem ébredt 
addig, s akkor kezdődött a mi szörnyű bajunk is.
Most, miután elmondtad igaz szavaiddal az ágyunk 
titkát, mit soha nem látott más földi halandó, 
csak te meg én, és egy szolgáló-lány, az egyetlen:
Aktór lánya, kit édesapám jöttömkor adott még,
és ki szilárd hálótermünkre azóta vigyázott,
most, noha kétkedtem nagyonis, meggyőzted a lelkem."
Szólt; s Odüszeuszban erősebb vágy ébredt zokogásra, 

lelkének-kedves feleségét sírva karolta.
Mint ahogy úszóknak nagy örömre tűnik fél a szép föld, 
kiknek jófalu bárkáját széttörte Poszeidón, 
míg a viharban szállt dagadó hullámon, az árban: 
s úszva a szárazföldre csupán kevesen szabadulnak, 
míg beborítja a sós víz szennye egészen a testök, 
s boldogan érnek a partra, a vészbői megmenekülve:
Pénelopé is ilyen nagy örömmel nézte a férjét, 
drága fehér karját a nyakáról vissza se vonta.
S tán zokogók elibe jön a rózsásujjú Hajnal, 
hogyha ki nem gondol valamit nagy Pállasz Athéné: 
föl tartotta a hosszú éjt pályája határán, 
s Ókeanoszban aranytrónú Hajnalt: paripáit 
fogni szekérbe se hagyta, a fényt hordó rohanókat,
Lamposzt és Phaethónt, Éósz gyorslábú csikóit.
S most így szólt féleségéhez leleményes Odüsszeusz:
"Asszony, a próbáknak, tudd meg, végére nem értünk, 
mert megmérni se tudjuk a munkát még, mi előttem 
van, sok, szörnyű nehéz, s nekem azt el kell végeznem. 
Teiresziász leikétől így hallottam a jósszót 
aznap, amint Hádész palotája ölébe leszálltam, 
társaim és a magam hazatérte felől tudakozva.
Rajta tehát, asszony, menjünk lefeküdni, hogy immár 
édesizú álomba gyönyörködjünk heverőnkön."

Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia:
"Ott van az ágy, meglesz, amikor csak a lelked akarja, 
most, miután a nagy istenek azt tették, hogy elértél 
jólépült palotádnak ölébe, az itthoni földre.
S már ha ilyet gondolsz s lelkedbe vetette az isten, 
mondd meg egészen, e munka mi lesz, hiszen azt hiszem, úgyis 
megtudom ezt később, nem rosszabb tudni akár most." 
Válaszul erre eképen szólt leleményes Odüsszeusz:
“Ó, te csodás asszony, minek is noszogatsz, hogy e dolgot 
elmondjam? Jó, megteszem én, sose rejtem előled, 
csakhogy a lelked majd nem örül; mert hisz magam én sem 
örvendek: sok földi halandó városait kell 
megjárnom, faragott evezőt hordozva kezemben, 
míg oda nem jutok el, hol tengert még sose láttak 
s ételüket sem eszik megsózva a tengeri sóval: 
és sohasem láttak pirosarcú fürge hajókat, 
sem könnyű evezőt, mely szárnya a férge hajónak.
S ím, e világos jelről szólt, sose rejtem előled: 
szembe ha vándor jön velem és azt mondja nekem majd, 
magszóró a lapát, mit fényes vállamon őrzök, 
szúrjam a jó evezőt, így mondta, a földbe, Poszeidón 
istennek pedig áldozzak szép áldozatokkal, 
vágva bikát és kost, és kant, mély hágja az emsét, 
majd térjek haza s ott áldozzak szent hekatombát 
tágterü égbe lakó örökéletü isteneinknek, 
mindnek sorban. A tengerről jó majd a halálom, 
gyöngéden közelít hozzám, és könnyű öregség 
végén sújt csak rám, amidőn körülöttem a népem 
boldogan él. Azt mondta, hogy ez megy teljesedésbe."
Válaszul így szólt most az okosszivü Pénelopeia:

"Hogyha az istenek aggkorodat váltják szelidébbé, 
akkor erős a remény, hogy a sok bajból kimenekszel."
ók egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek; 

s Eurünomé ezalatt, meg a kedves dajka; az ágyat 
fáklyavilágnál rendezték el, lágy takarókkal.
És a dagadt ágyat miután vetekedve vetették, 
visszavonult az anyó lefeküdni a női terembe,
Eurünomé meg, a háló őre, vezette be őket 
ágyukhoz, ragyogó fáklyát hordozva kezében, 
és azután újból ment vissza. Azok meg örömmel 
tértek meg rendjéhez a hajdani hitvesi ágynak.
Télemakhosz pedig és a gulyás meg az isteni kondás

táncot szűntettek, de a nőkkel is abbahagyatták, 
és maguk is lefeküdtek az árnyas termek ölében.
S ók ketten, miután szerelem gyönyörének örültek, 

egymással váltott szavakon kedvükre derültek.
S 6 elmondta, amit túrt otthon, az isteni asszony, 
hogyha a kérők vészokozó csapatára tekintett, 
kik versengvén érte, levágták annyi juhát és 
marháját, sok edényéből a borát kimerítve; 
isteni hős Odüszeusz pedig azt, mily sok veszedelmet 
szerzett másoknak, s maga mit túrt, mennyi siralmat, 
mind elmondta: gyönyörrel meghallgatta az asszony, 
s míg végére nem ért, álom nem hullt a szemére.
Azzal kezdte, hogyan győzött a kikónokon, aztán 

lótuszevőknek mint ért el viruló mezejére, 
és hogy a Küklópsz mit mívelt, s hogyan állta a bosszút 
nagyszerű társaiért, akiket megevett a kegyetlen; 
s Aioloszig hogyan ért, aki őt szívesen befogadta 
és hazaküldte, de végzete volt, hogy a drága hazába 
még ne kerüljön, ezért ismét fölkapta a szélvész 
és a halas tengerre sodorta a nyögve kesergőt; 
s Télepüloszba, a laisztrügonok földjére hogy ért el, 
kik mind elpusztították a hajóit, a vértes 
társakat, és egyedül menekült csak el éjszinü gályán.
És Kirké cseleit s leleményét mondta el aztán, 
s hogy mint ért Hádész nyirkos palotája ölébe, 
thébai Teiresziász leikétől kérdeni jósszót, 
sokpadu bárkáján, s mint látta a társait akkor, 
és anyját, aki szülte, nevelte, amíg kicsi volt még; 
s mint hallgatta a Szírének zengő dalolását, 
Bolygó-szirteket is hogyan ért el s szörnyű Kharübdiszt, 
és Szküllát, akitől sértetlen senki se ment el; 
s Éeliosz marháit mint ölték meg a társak, 
s a füstös mennykővel mint verte le férge hajóját 
fennendörgő Zeusz, s hogy vesztek d akkor a drága 
társak mind, s maga mint menekült meg a csúnya haláltól; 
s Ógügié szigetére, Kalüpszóhoz hogyan ért él, 
s tartóztatta ez őt, mivel áhította urául, 
barlang öblös ölén, s gondozta: Ígérte, hogy őt majd 
még örökéletüvé teszi és örökös fiatallá, 
csakhogy az 6 lelkét kebelében meg nem igézte; 
majd meg a phaiákokhoz a sok baj után hogyan ért el, 
kik valamint istent tisztelték őt a szivükben 
s bárkával küldték szeretett földjére honának, 
és adtak neki ércet arannyal, drága ruhát is.
Ez végső szava volt, s ráugrott ekkor az édes 
testlazitó álom s gondját szétoldta szivének.
Ekkor mást gondolt a bagőlyszemü Paliasz Athéné.

Mert amidőn lelkében végre remélte, hogy eltelt 
már felesége szerelmével s álommal Odüsszeusz, 
küldte aranytrónú Hajnalt, hogy keljen a ködből 
s Ókeanoszból már, fényt vinni a földre. Odüsszeusz 
fölkelt lágy heverőjéről, s szólt Pénelopéhoz:
"Asszony, olyan sok próbában volt része idáig 
mindkettőnknek: a házban vártad sírva siralmas 
jöttömet, engem azonban Zeusz meg a többi nagy isten 
kínokkal lekötöttek, akárhogy vágytam a földre.
Végre ma mindketten kívánt nyoszolyánkra kerültünk; 
hát te viseld gondját vagyonomnak a házam ölében. 
Sokjuhomért, melyet dölyfükbe leöltek a kérők, 
szerzek majd sokat én, s az akhájok is adnak azokhoz 
újakat, addig, míg mind meg nem telnek az akiok.
Most pedig elmegyek én innen sokfáju tanyámra, 
drága apámat látni, ki értem búsul örökké.
S most, feleségem, hallgass rám, noha bölcs vagy amúgyis: 
mert hisz amint főikéi a nap, elfut a híre azonnal, 
hogy kérőidet elpusztítottam palotánkban: 
szolgálóddal félsó házadba vonulj hát, 
ülj veszteg, s ne akarj meglátni, se kérdeni senkit."
Szólt, azután szép fegyvereit vállára csatolta, 

fölkeltette fiát, a gulyást, és velük a kondást, 
elrendelte, ragadjanak ők is erős hadifegyvert.
Nem tettek másként, magukat mind érccel övezték; 
és a kaput nyitván, léptek ki: elől nagy Odüsszeusz.
Már az egész földön fény járt, hanem őket Athéné 
éjbe takarva a városból sebesen kivezette.
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EGYED EMESE

MESÉK
A második lakoma
—  H a llo tta m  a N apkelet 

m ogorva harcosairól, azok te
szik ki halottaikat éjjel a pusz
tá b a . A z o k  s z á g u ld o z n a k  
szikes tereiken, m int valam i el
téved t varázslók  tö rpe lova
kon.

— Onagri — veti közbe a 
m ásik —> ism erjük mi is.

— N em , nem  az, különben 
a cirkuszt hírből sem  ismerik.

— No, azért egy félig szelí
d íte tt szam arat itt is láthatsz, a 
porondon kívül is — összevil
lan t a tek in tetük; a nevetést 
azért visszatartották.

— És Cytheris... tulajdon
képpen honnan került ide? — 
kérdezte a világtalan ember, és 
ellágyultak a vonásai.

—  C ytheris?  H ag y ju k  őt 
m o st, b á ty á m . Id e k é re tte m  
m o s t  eg y  m á s ik a t,  a lig h a  
bosszúságunk nem  lesz vele: 
h á lá t la n n a k  v é le m , s a m i 
rosszabb: k iszám íthatatlannak  
Sokszor az az érzésem , nem  is 
asszony: istennő.

Amikor arra figyelmeztetnek, 
hogy féljek tóled —  féljelek — va
lami gyermeki levertség fog el, úgy 
érzem, ugyanabban a játékban ki
ki más törvényeket követ, s hogy 
működik mégis az egész? Hogy is 
nem irtjuk ki egymást, ilyen kü
lönbözők.

Aki a fegyvert keresi a ködben, 
emberi kézben, isteni szóban, csak 
igazolni kívánja magát: elóbb- 
utóbb pusztításba kezd. Elhallgat
tatja a perlekedő asszonyt, a lázadó 
gyereket, a susogó alkonyba bele
ordít.

A
Vette a fehéret, a feketét. 

Vette a zöldet, a vöröset. Az ok
kert. Tartotta a porokat a tenye
rében, nem  sietett. Ism erkedett 
velük, m ert nélkülük m ár soha 
többé...

De nem  úgy, ahogy a rég iek  
halottak kam ráit, lakásait, vá
rosait berendezni velük, nem! 
F e lid é z n i a m ég  é lő  fe le jt
hetetlen m esszi udvarokat, a 
várakozó szem ű gyerm ekkori 
játszótársakat, inkább csak lá
nyokat virág és gyüm ölcs kö
zötti átm enetben.

Vette az önkéntes szám űze
tés perceit, a halál ízeit, és fi

nom  ujjai közt bűvölte, nem  
szem fén y v esz tés , a lak íto tta  
otthonossággá, életté.

E le in te  fes te tt gyöngyös 
pártá t és sátorvárost. Soha nem  
lakott sátorban. Aztán nővére
ket, akik szembe m ernek nézni 
az ismeretlennel.

Körülvette m agát szép tár
gyakkal. A, m int Akropolisz. A, 
m int Anna.

Lovasok
Két ló léptet egymás felé. 

L ovasaik  m esszirő l firta tják  
egymás tekintetét.

Kikerülik a vakondtúráso
kat, a csenevész bokrokat. Át
lé p te tn e k  a v íz fo ly áso k o n . 
Egym ást fogva tartják puszta 
tekintettel. M indkettejük kezé
ben koszorú.

A szél elállt, a nap elsápadt, 
m int a gyönge leány, az időt 
nem  méri senki: nincs.

— Fordulj vissza, O lym po- 
doros, m inden erényeddel is 
gyönge!

— Lépdelj csak bátran, lo
vam , Areté.

Valahonnan a hős az éjsza
kából érkezhetett: fekete sisak
kal, fekete lovon. És m essze 
hagyta asszonyát is.

— Fordulj vissza, Leagros, 
úgyis csupa küzdelem  földi 
életünk, egyébre volnál te te
remtve.

— Ne hagyd m agad riogat
ni, paripám , Kalos.

Valahonnan a hős a hajnal 
ködéből indu lhato tt— fehér si
sakkal, fehér kabaláján.

A lányok ölelgethetik a fo
lyót kedvükre — az asszonyo- 
k a t m á r  a k ö z e lé b e  sem  
engedik. Biztonságosabb a kő
m edence, a fede tt fü rdőház  
vagy éppen a színültig töltött 
hüdria, a szétázott csalánleve
lekkel.

M in d a n n y ia n  T yrók  va
gyunk: Enipeuszt dédelgetjük 
a hullám ok között, az ő simo- 
gatását keressük a sodrásban. 
Es azt sem  vesszük észre, ki 
öltötte fel az ő alakját, am ikor 
m agához ránt, m int szirm ot az 
ö rv én y , m in t S z a lm ó n e u sz  
szép leányát Poszeidón.

Itt kóborolnak a véletlen ik
rek a világban, anyjuk örökké 
sír, s az apjuk messze van.

Tükröt hordoznak m aguk
nál, hogy el ne veszítsék egy- 
m á s t;  v e s sz ő b ő l h id a k a t  
fonnak a folyók fölé.

alakot váltanak — ki tartja szá
m on az évszázadokat két talál
kozásuk között?

H aran g o t ön tesz  egy-egy 
gyerm ek születésekor. Am ikor 
m egtanul beszélni, beilleszted 
az öntvény köpenyébe a nyel- 
VQt.

És zendíted, félrevered tet
szésed szerint.

A felirat a kíváncsiak szá
m ára  v an : a b e a v a to tta k  a 
hangra figyelnek, és álm ukban 
m eleg ujjaikkal végigsimítják 
m agát az isteni hangszert.

Első fiaidra m ég ráborítot
ta d , m in t c su d a  to rn y o t, a 
szem fedelet. A ztán hagy tad , 
h a d d  é p íts e  fö lé b ü k  m ás: 
agyagból.

A látogató
Tages a m ennyeze te t bá

m ulta, összekulcsolt keze a tar
kója alatt.

— Bejöttem hozzád, kíván
csi vagyok egy igazi tyrtenoira, 
és látom , am úgy is egyedül 
h agy tak  Úgy tudom , egy nőt is 
bezártak ide veled. De az ő r is 
rátok  u n ha to tt; o tt hagyta a 
kulcsot a  zárban , és ő maga 
kereket o ldott — edd ig  m in
d ig  itt poszto lt a bejárat köze
lében.

— M iért jöttél? Itt rajtunk 
kívül m ár csak a pókok bírják 
ki, de  m ár m i sem  sokáig. ... 
Egyedül vagyok, látod.

—'Elvitték a társadat?
— N em  tudom , m ár ő is 

szenvedett, a fényre vágyott. 
De ha m ár jöttél, mesélj. Told 
félre a tekercseket, oda leül
hetsz.

M ost fá ra d t  v a g y o k , de  
úgyis kitalálom, ki vagy, m a
radj egy kicsit csöndben.

Cytheris elnyújtózott a csa
lánszöveten a fal mellett. Tarso
lyát maga mellé tette. Szeme 
kezdett hozzászokni a sötét
hez.

Jól érezte magát.

"Fiad él, a m ohó Árész m ű
helyébe kerü lt, m egbecsülik, 
m ert a keze könnyű, és ötletek
ben is bővelkedik. A villám lás
k o r  u g y a n  e ls á p a d  és a 
szerszám ot a földre ereszti, de 
különben elfogadtatta m agát 
és gyakran látják mosolyogni. 
Egy egész századot szereltek 
m ost fel az ő keze-m űve paj
zsokkal; gondold el, csupa tü 
körsima bronz, az ellenség saját 
képm ását vágja-döfi, ha lesz 
hozzá mersze; az egész száza
dot behajózzák, csak legyen új
hold, ne sirassad többet."

E lsz a k a d n a k  eg y m á stó l,
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BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS
B e n k ő  J ó zsef százn yo lcvan  év e  h a lt m eg . A  s z é k e l y f ö l d  b ü s z 

k e s é g e  c ím m el lap u n k b an  m ár je len t m eg  b ő sé g e s  ism ertetés a 
k iv á ló  tu d ó s  é letpályájáról. (1991 .1 .-2 . sz .) É ppen ezért h e ly e 
se b b n e k  láttuk , h o g y  a m ostan i év fo rd u ló  a lk a lm ával a tevé
k e n y sé g é r e  v o n a tk o zó  ad atok  h e ly e tt  ré sz le tek et k ö zö ljü n k  a 
k ézira tb an  m aradt, latin  n y e lv ű  Transsilvania specialis fe jeze 
teiben , S zab ó  G yörgy  ford ításában .

M ie lő tt  á tad n ók  a szó t B en k ő n ek , m eg e m líte n d ő n e k  tartjuk  
azt, h o g y  m ajd n em  ő  is  k o lo zsv á r i lak os lett. N ev e ze te sen , 
1775-ben  fe lk ér ték , h o g y  fog la lja  e l a k o lo zsv á r i b o ta n ik a i ka
tedrát ( tu d n iillik  e téren k ife jte tt  tev é k e n y sé g e  alapján  már 
országszerte  h íre ssé  vá lt). H ó n a p o k ig  tartó h u za v o n a  u tán  a 
k in e v e z é s  m eg fe n e k le tt  az ü g y in té z é s  la ssú sága  s a n e k i n y ú j
to tt e lé g te le n  b u z d ítá s  m iatt. E h h ez p ersze  h ozzájáru lt B en k ő  
této v á zá sa  is: az, h o g y  —  m in t e g y ik  m éltatója , Éder Z oltán  írja 
—  n em  m erte k ock ázta tn i K özépajtát K olozsvárért.

KOLOZSVÁR
Részletek
{...} 3/ Hogy Kolozsvár váro

sát mely időben alapították, egy
szerű válasszal nem mondható 
meg; a származás kérdésétől te
hát térjünk vissza bölcsőjére. Ele
get hangsúlyoztuk, hogy ezen a 
helyen a legrégibb időktől a ró
maiaknak, sőt a dákoknak is cast- 
rum uk volt. Hogy itt a rómaiak 
régi telepet létesítettek, s ez ké
sőbb m unidpiumm á lett, ahol a 
k a to n á k  le te le p e d te k , b izo 
nyítják a feliratok. [...]

M iután ebben a tartomány
ban a rómaiakat legyőzték és a 
colonia elpusztult, Clws castrum 
sokáig romjaiban hevert, míg az
tán a Géza királytól Erdélybe hí
v o tt szászo k  M agyaro rszág  
királya, III. Béla idejében, az 1178. 
és 1192. közötti években Traianus 
VI. C oloniájának  ugyanazon  
romjaiból emelt alapra felépítet
ték a régi várat (.Óvár); majd ké
sőbb, amikor napról napra nö
vekedett a magyarok száma, mi
vel a lakosok nem tűrték a régi 
határok szorítását, az említett ré
gi várhoz Zsigmond király alatt 
(aki segített nekik) új, tágas és 
helyes rendben felosztott várost 
építettek hozzá, amely ma a régi 
vár (Óvár) tőszomszédságában 
látható. [...]

4a/ Ami a város előjogait és 
közigazgatását illeti, mivel kez
detben csak falu vagy major volt, 
ezért III. Béla korában azt, akit a 
község élére állítottak, nem bíró
nak, hanem majorosnak nevez
ték, akinek I. Károly megparan
csolta, hogy ne avatkozzék bűnü
gyekbe. Ámde ugyanaz a király 
a polgárok közül királybírót ne
vezett ki, 1331-ben pallosjogot 
engedélyezett. Végül 1405-ben 
Zsigmond király, akinek támoga
tásával — mint mondottuk — az 
Óvárból megerősített város lett, 
ezt a Kolozsvárt kiemelte a vaj

dák és Kolozs vármegye jogköre 
alól és a szabad királyi város 
rangjára emelte, amelyet ma is 
használ. A szabad királyi városok 
jogairól 1. Szegedi, Tyr. III. 180- 
182.

Korvin Mátyás király idejé
ben pereskedés és viszály kelet
kezett, mint ahogy már előzőleg 
is felütötte a fejét a magyarok 
(akiknek a száma már nagy volt) 
és a szászok között, mivel az 
utóbbiak konokul vonakodtak 
amazokat a tisztségekbe bocsáta
ni. Mátyás király aztán, megbí
zást adva Erdély korm ányzó
jának, Szilágyi Mihálynak, az ő 
segítségével úgy szüntette meg 
az ellentétet, hogy minden év ok
tóber 26. napján, amely Szent Já
nos emlékének van szentelve, 
tartsák meg a polgárok közgyű
lését, s a két, vagyis a magyar és 
a szász nemzetből válasszanak 
két vezetőt, mégpedig elő- vagy 
főbírót (latinul supremus iudex) és 
királybírót (latinul regius iudex); 
ezek közül az utóbbi a város ma
jorsági javait gondozza, amaz a 
jogi és politikai ügyeket intézze; 
ezeket a tisztségeket egymás kö
zött évenként váltogatva, a két 
nemzet megosztozott. Ennek az

alkotmánynak az egyes részei 
máig is érvényesek, de mivel a 
szászok csekély létszámra apad
tak (mégpedig 1766-ban mindkét 
nemből nem számláltak meg töb
bet mint 475 lelket), egyedül a 
magyarok élvezik a tisztségvise
lés jogát, egyenlő arányt tartva a 
római katolikus és a helvét vallá- 
súak között. A kolozsvári taná
csot pedig ezek alkotják: a város 
főbírója, a királybíró és tíz más 
rendes tanácstag; vannak ezenfe
lül különböző hivatalnokok.

b /  Adva van egy fontos ne
hézség Kolozsvárral kapcsolat
ban. Ismeretes ugyanis, hogy a 
kolozsvári közösséget Zsigmond 
király vette fel a szabad királyi 
városok sorába, és ha ily módon 
eléggé m egnem esítette, m iért 
van az, hogy az 1665. november 
8-i országgyűlésen elfogadott 1. 
cikkely azt mondja, hogy a ko
lozsvári polgárokat avégett ne
mesítették meg, hogy ugyanazon 
Kolozsvárott a helyőrségi kato
nák szolgálatát ellásák és a vár
m egye jogkörének  legyenek 
alávetve.

A felelet: üy módon fest az a 
cikkely, amellyel egybehangzó az 
1666 szeptemberében Gyulafe
hérvárt tartott országgyűlés 6. 
ediktuma, amely ezt tartalmazza: 
"Az nem régen megnemesedett 
Kolosvári emberek közül senki
nek a főkapitány meg ne engedje, 
hogy a fizetett praesidiumok kö
zé írassák magukat, mivel hó
pénz  n é lk ü l is kö telesek  a 
felülésre és közönséges szolgá
latra."

Ez a nemesítés azonban nem 
jelent semmi mást, mint a polgá
rok mentesítését az adófizetéstől 
és a katonai rendhez való beosz
tását, azelőtt ugyanis kifizették a 
hozzájárulást, de nem katonás
kodtak, és ezért városuk taxális 
volt (29.§.1.). Mihelyt a katona
ság nevét megszerezték, az adó
tól menteseknek nyilvánították 
őket, és üyenképpen már nemes 
várost alkottak. Vajon az adó fize
tése tehet-e valakit nem nemessé, 
ha egyébként nemes? Semmi
képpen sem! így ma is (miután az

tött), hasonlóan más szabad kirá
lyi városok lakosaihoz, nemcsak 
az összes kolozsvári polgárokat, 
hanem a magyar mágnásokat is 
— az egyedülieket, akiknek Ko
lozsvárt házuk van és a birtokkal 
arányos adót fizetnek — vajon 
ezért nem-nemeseknek kell ne
vezni? Hasonló módon az egy
házi személyek vagyona is alá 
van vetve a censusnak, de nem az 
egyházközségi telkek: vajon 
ezért ilyenformán őkét sem lehet 
a nemesekhez sorolni?

c /  Ami továbbá Kolozs vár
megye jogkörét illeti a kolozsvári 
polgárok fölött: noha az ország- 
gyűlési cikkely úgy jelent meg, 
amint előadtuk, sehol sem olvas
tam és nem is egykönnyen hi
szem el, hogy Kolozs vármegye 
és a megfelelő tisztviselő kar nem 
bírt jogkörrel Kolozsvár városa 
fölött is úgy, mint a vármegye 
mezővárosai és falvai fölött.

Úgy vélem azonban, hogy 
így egész sorozat kérdés vetődött 
feí, és vállalkozom arra, hogy ok
levelek hitelével támasszam alá 
őket. Az Erdélyből elűzött fejede
lem 1661-ben a császáriak segít
ségével újra bevonult és Ko
lozsvárt német katonákkal őriz
tette, ámde a helyőrségi közkato
nák, akik Kemény balszerencséje 
után is egy ideig a városban ma
rad tak , 1664 elején lázadást 
kezdve tisztjeik ellen, megadták 
magukat Apafi fejedelemnek, s 
fel is esküdtek neki. Ezután Apa
fi a tanácstagokkal gyűlést tar
tott, ahol a kolozsvári polgárok 
cseppet sem ellenkeztek (mivel 
ők is innen reméltek maguknak 
bizonságot), s a város és a helyőr
ség élére főkapitányként gyerő- 
m o n o sto ri Ebeni Is tv án t, a 
szamosújvári vár főkapitányát, 
tanácsost és ezen Kolozs várme
gye főispánját állította, akit né
mely dologban nagyobb hata
lommal ruháztak fel, mint amek
korát a kolozsváriak szerettek 
volna. De a várost sohasem vetet
ték alá teljesen a főispán és ko
lozsvári főkapitány hatásköré
nek, hanem jórészt teljesen meg
maradt a városi bíró hatalma, és 
amíg a polgárok katonáskodtak, 
maguk közül való saját vezérük 
(hadnagyuk) volt. Mindez, amit 
előadtunk, nem keveset megvilá
gít. Az Apafitól Ébeni István fő
kapitánynak kiállított instruk
ciót és szintén tőle a biztosító le
velet ugyanannak az évnek a 
március 20-án adták át Kolozsvár 
városának.

d /  Az Ebeninek adott inst
rukció leszögezi: 1 / Ébeni, aki
nek a jövőbeli hűségéhez kétség 
nem fér, évi fizetésként kap 500 
magyar forintot, borból, búzából 
és zabból a kunfalvi tizedet, Ko
lozs vármegye mindegyik adózó 
kapuja után két szekér fát és egy 
szekér szénát, két tyúkot, tíz 
tyúktojást, egy juhot, egy mérő

állam regi állapota uj format öl
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vajat, fél mérő mézet. Ezenfelül 
tíz korsó ecetet, nyolc hízott disz
nót. 2 /  Vicekapitánynak kine
vezték Vér Györgyöt, aki 200 
magyar forint fizetést fog kapni, 
a királynémeti tizedeket, 100 sze
kér fát, amelyből Torda várme
gye szolgáltat ötvenet, Doboka 
ötvenet, a huszonöt berbécset, 
amelyeket az adomán yosoknak 
(vagyis a nemeseknek) a birto
kairól fog kapni. 3 /  A fővámagy 
vagy inkább főporkoláb (latinul 
primarius castellanus) 150 magyar 
forint, harminc köböl búza, har
minc köböl zab, nyolcvan korsó 
bor és huszonöt berbécs fizetést 
élvez. 4 /  Az alporkoláb és az 
őrök két mestere egyenként kap
jon 75 magyar forintot, tizenöt 
köböl búzát, ugyanannyi zabot. 
5 /  Fizetőmesterré kinevezik Sza- 
lárdi Jánost, akinek az élők közül

távoztával Virginás István lépett 
a helyébe 1666-ban, a szokásos 
fizetéssel. 6 /  Évente nyolc zsol- 
dot fizetnek az őrkatonáknak, 
akiket a főkapitány tartson olyan 
fegyelemben, hogy halállal bűn
hődjék bármelyikük, ha gazdáját 
(Wirt) kikényszerített vendéglá
tással sértené vagy még inkább, 
ha ütlegekkel illetné, mert ha az 
első vétség büntetlen marad, már 
késő volna az orvosság. 7 /  A ka
tonák szállását a kapitány osztja 
be. 8 /  A kapitány foglyait vagy a 
közös tömlöc fogadja be, vagy a 
kapitány jelölje ki a tömlöcnek 
m egfeldő helyet; ha az első eset 
áll fenn, akkor sem a város bírája 
a kapitány foglyai fölött, sem ez 
a másiktól fogva tartottak fölött 
ne ítélkezzék és ne m entse fel 
őket, hanem mind a kettőnek ma
radjon meg a maga hatásköre. 9 / 
Ahova kelleni fog, a kapitány 
küldözgesse közfutárok gyanánt 
a katonákat is. 10/ Rövidesen in
tézkedés tö rtén ik  a m uníció  
(hadfelszerelés) növeléséről is. 
11/ A lovasok és gyalogosok

hadnagyait, sőt ha lehetséges, a 
közkatonákat is, a haza fiaiból 
válogassa ki. 12/ Astrázsaőrmes- 
terek a kellő sorrendben osszák 
be szolgálatra a katonákat. 13/ 
M inden katonának  ingyenes 
szállás van engedélyezve. 14/ Az 
élelmiszerek dolgában, amelye
ket a kapitány eltartására kivetet
tek, parancsot küldenek a vár
megyéhez, nehogy azt gondol
ják, hogy a kapitány önhatalmú
lag szabta meg azokat. 15/ Ha a 
katonák tisztjei ellen valamilyen 
vád merül fel, az ügy — a kellő 
tájékoztatás után — ne találjon 
süket fülekre. 16/ L. 101. §. 33.

e /  A városnak adott biztosító 
levél a következő pontokat tartal
mazza: 1 / A kolozsvári katona
ság költségeihez maga a város 
járuljon hozzá évente 14 000 ma
gyar forinttal (a város jóvá is

hagyta — B. J.), ezenkívül két 
vármegyéből (talán Kolozsból és 
Dobokából — B. J.) 200 kisköböl 
búzával; úgyszintén a monostori 
harmincadot is fordítsák ugyan
annak a katonaságnak a javára. 
Ha pedig vagy a katonaság, vagy 
a költségei arányosan csökken
nek, akkor a városra kivetett 
14 000 fprint kisebb összegre 
apadjon úgy, hogy a gaboná
ból és a harm incadokból eredő 
jövedelem egészében maradjon 
meg az említett arányban. 2 /  
M inden kiváltság, jog, szabad
ság, szokás, amely régtől fogva 
érvényes volt a városban, ezután 
is érvényben marad. 3 /  A város 
m entességet élvezzen minden 
adózás, erőszakos beszállásolás, 
postaszekér-szolgáltatás és elő
fogat kiállítása alól (kivéve azt, 
amit előadtunk). Ha pedig akár a 
várost újjá kell építeni, akár a tö
rök követet küld Erdélybe vagy 
innen megy követ a törökhöz, a 
felmerülő terhet a város magára 
vegye. 4 /  A város kulcsai semmi
képpen sem őrizhetők két helyen

(ahogy a kolozsváriak szerették 
volna — B. J.). A jövőben mind a 
város, mind a muníció (hadi fel
szerelés) helyének a kulcsait a ka
pitány tartsa magánál, és vala
hányszor a kapukat ki kell nyitni 
vagy be kell zárni, az arra kijelölt 
polgár menjen a kapitány szállá
sára; a kapitány személyesen ad
ja át neki az egyik, a maga hely
őrségi emberének a másik kul
csot, hogy a kinyitás és a bezárás 
után a kulcsokat ketten ismét 
visszavigyék oda, ahonnan át
vették. 5 / A város kiváltságának 
érvényben maradásával szabad 
legyen a kapitányoknak és a vár
nagynak saját asztalukra idegen 
bort behozni a városba, de csak 
meghatározott mennyiségben, és 
senki más számára. A polgárok 
is, akik két év leforgása alatt sem
mit sem szüreteltek, miután már

saját szőlősükből szüretelni fog
nak, többé ne hozzanak be külső 
bort. Megjegyzés: hogy kik és mi
kor szállítsanak bort Kolozsvár
ra, arra nézve hoztak egy diétái 
cikkelyt 1696. október 18-án, 
amelynek (6.) ez a tartalma: Ko
lozsvárra, tekintve, hogy a város 
kiváltsága nem ellenzi, a korábbi 
cikkelyek értelmében nemcsak 
országgyűlések idején, hanem 
máskor is, mindig — a szászok 
közti szokás tisztdetben tartásá
val — akármelyik mágnás és ne
mes, akár háza, akár csupán 
szállása volna itt, szabadon vi
hessen be bort megőrzés és hasz
nálat céljából, a cikkdyekben 
megszabott s a direktor által a 
panasztevő megkeresésére be
hajtandó büntetés terhe mellett, 
de a bevitt bort elkobzás bünteté
se mellett ne legyen szabad se 
hordóstól, se kis mértékkel árusí
tani. 6 /  Minden véka (Viertel) 
idegenek által a piacon eladandó 
búza után két dénárt, más gabo
nafélék vékája után egy dénárt 
kell beszedni 7 /  Akétfogatú sze

kér után három dénár, négyfoga
tú után hat dénár, hatfogatú után 
kilenc dénár fizetendő a város
nak; valahányszor pedig, amikor 
a hóstátot elpusztított állapotá
ból hdyreállítják s onnan a város
ba jönnek eladó holmikkal, a 
nyerges lovak után fizetni kell 
két dénárt, azaz egy krajcárt. 8 / 
A falvakban, amdyek vagy egy 
mérföldre, vagy kisebb távolság
ra esnek a várostól, név szerint: 
Monostoron, Fenesen, Bácsban, 
Kórodon, Papfalván, Szamosfal- 
ván és Györgyfalván, a hús font
ját ne árulják olcsóbb áron, mint 
három  dénáron (ugyanis egy 
krajcárért vásárolták), és minden 
harmadik dénárt Kolozsvár vá
ros kapja. Megjegyzés: ezzel a pont
tal és az előzőkkel is az események 
sok fordulata révén az ezüsttől és 
aranytól megfosztott polgárokon 
segítettek, hogy könnyebben ki 
tudják fizetni a 14 000 forintnyi 
összeget— B. J. 9 /. Mivel a polgá
rokat sújtja az idegen népek el
szálláso lása , az t a b izonyos 
kivetett összeget négy részlet
ben, bármely három hónap lefor
gása alatt kell kifizetni. 10. A 
tartozások kifizetéséről semmit 
sem lehetett határozni. 11 /  A vá
rosban az összes katonák ingyen 
részesülnek megfelelő szállás
ban. Az egész város az eskü 
szentségével kötelezze magát a 
főkapitánynak, noha ő különö
sen és azonnal a helyőrségét sür
gette (az eskü letételére — Sz. 
Gy.), hogy tőle fog függni a város 
védelmét illetően, és a helyőrség 
ellen semmit sem fog ármány- 
kodpi. Ha pedig a polgárok és a 
katonák között összetűzés tá
mad, a katonai tizedesek is fog
hassák el a csavargó polgárokat, 
a város tizedesei is a katonákat, 
de a polgárokat megbüntetés vé
gett vezessék a város bírájához, a 
katonákat a kapitányhoz. Ha a 
polgár polgárral pereskedik, a bí
ró ítéljen. 12/ A katonákat szoros 
fegyelem tartsa, hogy ne legye
nek a polgárok terhére, 1. fentebb. 
13/ Ha a nemesek közül valaki 
házat vásárolna a városban, pol
gár módjára viselje a szokásos 
terheket. 14/ Ha bármelyik fél 
részéről valam ilyen nehézség 
merülne fel e pontok körül, ha
talmában legyen a gyűlés elé vin
n i m ó d o sítá s  céljából. 1 5 / 
Miután a dolgok legfelsőbb inté
zője a haza békéjét és biztonságát 
helyreállítja és a város helyőrség 
nélkül is biztonságosnak lesz 
számítható (megjegyzés: a legbé
késebb időkben is szokott őrköd
ni egy kis számú katonaság — B. 
J.), a polgárok meg fognak szaba
dulni ezektől a gondoktól Addig 
a helyőrség semmiben sem fogja 
csorbítani a város előjogait.

f /  A Gyulafehérvárra 1666. 
szeptember 18-ára összehívott és

» > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

szeptember 27-én ugyanott befe
jezett országgyűlésen a kolozs
vári ügyekben tíz rendeletet 
hoztak, amelyeknek a summája 
ez: 1 / Az átkozódókat, az ünne
pek megsértőit és egyéb súlyo
sabb bűnösöket a kapitány az 
Appr. és Kolozsvár alább követ
kező cikkelyei szerint büntesse 
m eg .2 / Arablást szintén. 3 / Bár
ki, ha megtámadja az éjjeli őrjá
ra to k a t (éjjeli ő röket), a 
kapitánytól kijelölt büntetésben 
részesüljön. 4 /  Ha valamely go
nosztevő háborította a közren
det, ugyanazon utca polgárai 
induljanak el, és az elfogott go
nosztevőt vigyék a kapitányhoz. 
5 / Tilos legyen éjszaka fegyvere
sen járkálni. 6 / Kolozsvári pol
g á rok  nem  v ehe tők  fel a 
helyőrségbe zsolddal, mivel tud
valevőleg máskor is el szokták 
látni a katonai szolgálat tisztét 
(m int akik adóm entesek). 7 /  
Mind a kolozsvári nemesek a ka
tonák ellen s viszont, mind a pol
gárok a polgárok ellen katonai 
ügyben a kapitány székin foly
tassák le a pert, de bármely más 
ügyben a polgárok saját fórumu
kon (vagyis a bíró és a Tanács 
előtt) tárgyaljanak egymás kö
zött. De a Fogarason elfogadott 
döntés értelmében ne essenek 
túlzásokba; e dolog fölött a kapi
tány őrködjék, mert a vármegye 
tiszte is ezt sugallja (a magyar 
szöveg ez: "Kire is a Kapitány 
vigyázással légyen, vármegye 
tiszti is azt kívánván"). A vizsgá
latokat a nemes ország szokásá
nak megfelelően vallató parancs 
alapján kell lefolytatni. 8 / Száz 
forint büntetés terhe alatt a kapi
tány tudta nélkül a polgárőrség 
egyetlen tagja sem, és egyetlen 
nemes sem azok közül, akik a 
városba menekültek, kereskedés 
vagy bármely más ok miatt a vá
rosból el ne távozzék és a köz- 
szolgálat alól magát ki ne vonja. 
9 /  Mivel Kolozsvár immár (ne
vezetesen Várad elvesztése után 
amelyet a török elfoglalt — B. J.) 
határszéli helység (magyarul 
véghely — B. J.) lett, a régieknél 
pedig a határszéli házakban tilo
sak voltak az éjjeli összejövete
lek, ezért 500 forint büntetés 
terhe mellett Kolozsvárott is tilo
sak lesznek. 10/ Miután a szóban 
forgó ügyben kiderült az igaz
ság, a kapitány szabjon halálbün
tetést azokra, kik a haza romlására 
irkáinak, jelentéseket kül- dözget- 
nek az idegeneknek stb.

Jóakaratú olvasó! Ezek voltak 
azok, amiket el szándékoztam 
m ondani Kolozs vármegyének 
Kolozsvár város fölötti jogköré
ről, vö. Como. V. 3, 4, 5. ed. A 
kiváltság értelmében, amelyet a 
polgárok I. József császártól nyer
tek, a kapitánynak a hatáskörét 
elvették, főinspektoruk azonban

ma sincs. L. 95. . 2. és 109. . 1.
Kolozsvár városa, amely az 

északi szélesség 46 fok, 53 perc 
alatt fekszik, a négy világtáj felé 
elhelyezett négy kapun át enged 
utat a bemenőknek. Ezek közül 
három van nyitva: 1 /  Az első a 
keleti, am elyet közönségesen 
Közép kapunak (latinul Media 
porta) hívnak; ennek a homlokza
tát László király 1449-ből eredő 
felirata ékesíti. 2 /  A déli irány
ban lévő második volt a Tordai 
kapu, amely Torda városa felé te
kintett. Ezt azonban, mivel az ar
ra eső A kadém iának nagyon 
alkalmatlan volt, királyi parancs
ra bezárták, a nagy pestis idején 
megnyitották, majd újra bezár
ták. 3 /  Nyugat felé, a Kolozsmo- 
n o s to rtó l m in tegy  félórai 
távolságra lévő, a Monostori ka
pu  nevet viseli. 4 /  Észak felé van 
a folyami kapu, amelyet közön
ségesen Híd-ka púnak neveznek 
(latinul Pontis porta), mivel a Sza
mos hiújánál fekszik. Ezen a ka
p u n  lá tha tó  egy kő, ezzel a 
felirattal (ahogy Fridvaldszky 
113. olvasta):

/O V I/ O/PTIM O/ M/AMI- 
M O /

TAVIANO. PRO. SAL/VTE/
IMP/ERATORIS/ ANTONI- 

NI.PTM.AVREU.
CAES/ARES/ GAL/AT/AF 

CONSISTENTES
MVNICIPIO POSVERVNT.

Ezt Tröster (450.) így olvasa ki 
"I. O. M. Trajano pro salute Imp. 
Antonini et M ard Aurelii Caes. 
Milites consistentes m unidpio 
posuerunt.”

Van egy kis kapu is vagy ajtó, 
amelyen át a Magyar útcából nyí
lik bejárat.

5/ Láthatólag a város címerét 
a kapukról másolták, mégpedig: 
három torony ugyanannyi főka
pura támaszkodva, a kapuk kul
csaival és a falak egy részével. 
Ezen a címeren régebben orosz

lán is volt, a kapu belső részéhez 
kötözve a jobboldali bilinccsd. 
Szegedi azt állítja (410.), hogy 
Kolozsmonostor falu címere egy 
régi formájú roppant kulcs ezzel 
a felirattal: "Sigillum Communi- 
tatis Villáé Colos Monostra." Na
gyon valószínűnek tartja, hogy 
Zsigmond császár és király kora 
előtt ezt a címert és jelvényt hasz
nálta Clus castrum is (ma a ko
lozsvári Ovár).

6/ Az Ovárban látta meg a 
napvilágot Mátyás király, akinek 
a szerencsés születését Heltai 
Gáspár a hazai nyelven írott és 
1575-ben Kolozsvárt kiadott Ma
gyarország krónikájában így mesé
li el (83.):

"Szülé pedig ezt a Mátyást 
Colosvárot Erdélyben, mikoron 
írnának Christus Urunknak szü
letése után 1443. Böjt második 
havának 17-ik napján reggd há
rom órakort. Mert az Ersébeth 
asszony akkor Colosvárott szál
lott vala, jővén Szilágyból, egy 
szöllőmíves gazdag embernél, Id 
lakik vala az Ovárban egyenesen 
arcol, m ikoron bém ennek az 
Ovárban, egy kőházban, és az 
ember szász vala. Annál marada 
szállásson az Ersébeth asszony a 
szülésnek utánna egynyihány 
esztendeig, és itt vitték a fiát, Má
tyást legelőször is az oskolába." 
L. Kaprinai 1.1. és Wallaszky 13,
14.

Mátyás születésnapját egye
sek február 14-re, mások 23-ra, 
némelyek február 24-re teszik, 
Bonfini (IV. 8.) márdusra; Heltai 
(mint hallottuk) azt m ondja, 
hogy március 27-én született. 
Nem nagy az dtérés. A Mátyás
féle feliratokkal ékes ház, ame
lyet Mátyás — szüldése emlékét 
megtisztelve — megvásárolt, ma 
rokkant katonáknak nyújt ott
hont; egyes pincéi tömlöc gya
nánt szolgálnak.

Folytatjuk

K ö z é p is k o lá s  ir o d a lo m '  
b a rá to k  f ig y e lm é b e !

Országos
középiskolai
irodalmi
tanulmánypályázat
(M agyarországon)

A pályázat cdja, hogy elő
segítse a m odem  magyar iro
dalomban (és Németh László 
detművében) rejlő szellemi ér
tékek beépítését az ifjúság er
kölcsi tudatába, hozzájáruljon 
a középiskolai tanulók irodal
mi műveltségének bővítésé
hez, s lehetővé  tegye a 
korosztály legjobbjai számára 
a tapasztalatgyűjtést a kutató 
és elemző munka folyamatá
ban és módszereiben, értekező 
prózai művek készítésében.

A pályázat meghirdetésé
re kétévenként, harmadik al
kalom m al m ost, 1994-ben 
kerül sor a 14-18 éves közép
iskolai tanulók számára.

Pályatételek:
1 /a  Személyiségrajz N é

meth László Homályból ho
mályba című önéletírásának 
dső  kötete alapján

1 /b  Németh László Gand
hi halála dm ű drámája

2 /a  Móricz Zsigmond A 
boldog ember dm ű regényé
nek elemzése

2 /b  Szabó Lőrinc Tücsök
zenéjének elemzése

3 /a  Kedvenc XX. századi 
magyar költőm

3 /b  Kedvenc XX. századi 
magyar íróm egy regénye

A pályázat formai követel
ményei: két gépelt példány
ban, kettes sorközzel, min. tíz, 
max. huszonöt oldal terjede
lemben, tartalom- és iroda
lomjegyzékkel, ill. jegyzet
apparátussal ellátva, jeligésen 
kell b enyú jtan i a N ém eth  
L á sz ló  G im n á z iu m  cím ére 
(1558 Budapest 139., Pf. 29.), 
Lami Pál tanár nevére 1995. 
január 20-ig. Zárt borítékban 
kérjük mellékelni a szerző ne
vét, osztályát, lakcímét, ma
gyartanára nevét; a pályázó 
iskoláját az azonosító lapra 
nyomott iskolai bélyegző adja 
meg. Kérjük, hogy a szakta
nár a tanuló önálló munkáját 
aláírásával ugyanitt igazolja.

A pályázat győztesei és 
helyezettjei pénzjutalomban 
részesülnek. A díjakat ünne
pélyes keretek közt 1995 ápri
lisában osztjuk ki. Az ese
ményről és az eredményről a 
sajtót és az érdekelt iskolákat 
időben értesítjük.

N ém eth  L ászló  Társaság
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GAAL GYÖRGY

VERŐFÉNYBEN A FEKETE KOLOSTORNÁL
Noirmoutier nevét jobban ismerik Er

délyben, mint Franciaországban. Kuncz Ala
dár híres regénye, a Fekete Kolostor vitte be 
köztudatunkba, s évtizedek óta iskoláink 
minden abszolvense akarva-akaratlanul iro
dalomórákon hall róla. Sokáig legendásan 
távolinak tűnt ez a kis sziget, csak a részlete
sebb térképeken lehetett megkeresni, s talál
gathattuk, mennyire valós képet festett róla 
Kuncz Aladár. Aztán az 1970-es évek elején 
megtörtént a szembesítés. Lőrinczi László 
kétszer is eljutott e szigetre, nem csak a re
gény leírásait vethette össze a valósággal, 
hanem még a levéltárakban is utánanézett az 
első világháborús fogolytáborra vonatkozó 
dokumentumoknak. Cikkei, 1975-ben meg
jelent kötete, az Utazás a Fekete kolostorhoz 
lényegében mindent tisztáztak a regény és 
valóság viszonyáról.

Kiderült, hogy a sziget "Fekete kolostor" 
jelentésű francia elnevezése valamikor még 
a VII-VIII. században ott élt fekete csuhás 
Benedek-rendiek egykori kolostorától szár
mazik. E kolostornak ma már nyoma sincs. 
Kunczék az I. világháború idején a ma is álló 
XII. században épített, többször átalakított 
feudális várkastélyban raboskodtak. Kuncz 
írói leleménye volt, hogy a sziget nevét a 
várkastélynak kölcsönözte, s megalkotta a 
fekete barát legendáját.

E sorok írója az idén nyáron franciaorszá
gi körútja során irodalmi élményei hatása 
alatt határozta el, hogy kitérőt tesz a szigetre. 
Tulajdonképpen csak magára az épületre 
volt kiváncsi, mely Kuncz szerint: "várfallal, 
árokkal körülvett hatalmas, zord erődít
mény". "Gazzal, fűvel benőtt nagy udvar. 
Körös-körül, négyszögben itt-ott omladozó 
várfalak. Jobbkéz felől emeletes ház s kisebb 
várfalba illesztett építmény. Balkéz felől 
romban fekvő földszintes épület. És szemtől 
szembe szűk, ritka ablakoktól tagolt, kopott, 
szürkéssárga óriás falak négy torony közé 
szorítva. A fő várépület, vagy ahogy franciá
ul hívják: a donjon." A kitérő azonban sokkal 
több élményt nyújtott.

A Loire torkolatát St. Nazaire-nál átszelő 
hatalmas hídtól délre, a part mentén vivő 
úton már rendszeresen jelzik Noirmoutier 
irányát, távolságát. Vendée tartománynak ez 
az óceán partján levő területe ma már üdü
lőkörzet: az egykori halászfalvak mind üdü
lőhelyekké váltak, a homokos napozók, 
kempingek egymást váltják. Aztán egy útjel- 
zésnél betérünk Noirmoutier-nek. Hogy a 
Passage du  Gois, amin át az út vezet, mit 
jelent, csak rajta autózva értjük meg. Ez tu
lajdonképpen az a 4-5 km hosszú gázló, 
amin át évszázadokig a sziget a szárazföld
del érintkezett. Bejáratánál hatalmas tábla 
tudatja az út használati rendjét, melyek azok 
az órák, amikor az apály olyan fokú, hogy 
nyugodtan át lehessen kelni. Az út ma koc
kakővel, betonlapokkal van kirakva, két kes
keny sávban folyik rajta a közlekedés. Két 
oldalán néhol parkolók, laposabb, fövenyes 
részek tele autókkal. S a térdig érő vízben 
emberek százai kutatnak kagylók, csigák 
után. Szerencsénk, hogy olyankor érkez
tünk, amikor épp visszahúzódóban a tenger. 
A víz még itt-ott érintgeti az utat. Szabályos 
távolságokra több méteres oszlopokon kiala
kított létrás menedékhelyek állnak azok ren

delkezésére, akik nem tartanák be az óraren
det, s itt éri őket a dagály. Távolabb megfe
neklett csónakok, oldalukra fordult kisebb 
hajók. Négy-öt méteres itt az apály-dagály 
közti szintkülönbség. Ma már nem ez az 
egyetlen megközelítési lehetősége a sziget
nek. 1971-ben felépült az a hatalmas ívű, 
közel 600 méteres híd, amely a sziget legdé
lebbi csücskét köti össze a szárazfölddel. 
Használatáért viszont díjat kell fizetni.

Maga az 57 négyzetkilométeres sziget 
buzogány alakú. Észak-déli hossza 19 km, 
legnagyobb szélessége északon 7 km. A bu
zogánynyél déli végén található a híd és a 
gázló is. Viszont a lakottabb rész a kiszélese
dő északi harmad. Itt a kis "főváros", Noir
moutier en Tüe is. A sziget nyolcezer lakosa 
még néhány kisebb faluban él, közülük Her- 
baudiere neve ismert Kuncz regényéből. Ko
rábban a halászat és a sóülepítés volt a két fő 
foglalkozás, most mindent a turisztika do
minál. A sziget hosszában többsávos remek 
műút vezet, s mint egykor a gyalogosan köz
lekedő Kunczék, úgy a mai autós turista is 
már messziről megpillantja a várkastély szi
luettjét. Tövében alakult ki a város. Tulajdon
képpen egy üzletekkel teli főutcája van pár 
sikátorral s egy kisebb tere. A távolabbi há
zak már mind nyaraló benyomását keltik, s 
többségükben legalább néhány lakosztály 
vendégek fogadására készült. Magasságuk 
ritkán haladja meg az egyemeletes szintet, 
úgyhogy a vár messze kiemelkedik. Egy 
ilyen esős napokat követő verőfényes déle- 
lőttön úgy tűnik, hogy csak nyaralók népe
s ítik  be az egész sz igetet. Feltűnő: 
hiányoznak a külföldi rendszámú kocsik, 
nem hallani idegen szót. Itt főleg a belföldi 
turizmusra építenek.

A kis házak körül kibukkanó asztfaltos 
úttal, egykori vizesárokkal körülvett szürkés 
várépület még a verőfényben is komoran, 
ijesztően hat. Mennyire nyomasztó hatást 
kelthetett ez borús időben a foglyok szemé
ben!

Az árkon át a híd helyén ma út vezet a 
főkapuhoz. A beléptidíj kifizetése után hatal
mas várudvaron találja magát a látogató. A 
Kunczék idejében oly gazos-sáros területet 
valamikor begyepesítették, de a pázsit meg
lehetősen kiégett. A falak mentén pár ágyú 
található. Maguk a kőfalak teljesen épek. A 
vífolyosó körbejárható, a szakaszonkénti őr
fülkék ablakain lehet kitekinteni a városka 
piros házfedeleire. Az udvar jobb oldalán a

falnak támaszkodó emeletes épület, az őrök 
egykori lakhelye látható. A kapuval szembe
ni udvarvégen áll a négytomyú, tulajdon
képpeni vár, a lakóépület, a donjon. Két 
tornyán sisak, ezekben vannak a lépcsőhá
zak, a másik kettő erkélyszerű tetejéről szép 
kilátás nyílik. Ama múzeumnak berendezett 
háromszintes épületben hajómodell-kiállí- 
tás, bútor- és porcelán-gyűjtemény látható. 
Az erős reflektorfény, a berendezés tompítja 
az épület egykori ridegségét.

A vár és a környék történetére vonatko
zólag a várfal melletti épület néhány szobá
jában találunk összeállítást. Középpontjában 
az az 1793-1794-es vendée-i royalista felkelés 
áll, amit a köztársasági csapatok levertek, a 
kivégzésekre pedig épp e vár falainál került 
sor. Azután a vár elvesztette hadászati jelen
tőségét. Többnyire börtönként használták. 
Arra semmilyen utalást sem találunk, hogy 
itt I. világháborús fogolytábor lett volna. A 
várra és a szigetre vonatkozó kötetek között 
nyoma sincs Kuncz Aladár — számunkra 
híres — regényének.

A vár városkával ellentétes oldalán emel
kedik a templom. Szt. Filibert ereklyéinek 
őrzésére emelték a XII. században, azóta 
többször bővítették. Múlt századi tornya az 
egyetlen, a várkastélynál magasabb épít
mény a környéken. Az aprólékosan restau
rált templom belső ma m ár alig őrizhet 
valamit a Kunczék megismerte összképből.

Noirmoutier város kis sétahajó-kikötője 
épp a vár főkapujával szemben található. 
Kelet felé, a kontinens irányába néz. A sziget 
e kiszélesedő "fejének" túloldalán, az észak- 
nyugati kiszögellésen fekszik Herbaudiere 
egykori halászfalu és igen forgalmas kikötő
je. Kuncz regényének MV. fejezetében, a szö
kési kísérlet során a foglyok itt próbáltak 
tengerre szállni. Ez a partszakasz vagy 5 
kilométerre fekszik a vártól, nem lehetett 
kellemes út az akkori esős-viharos időben. 
Alighanem igaza lehet Lőrinczi Lászlónak, 
hogy az egész szökési kísérlet Kuncz fantá
ziájában született meg. Hiszen sem a várból 
kivezető alagutat nem sikerült azonosítani, 
sem az innen a távoli spanyol partokig való 
tengeri utazásnak nem lehettek esélyei. Most 
ez a partszakasz homokos fürdő- és napozó
hely, a magasabb pontokon még áll egy-egy 
szélmalom.

Noirmoutier-ban ma már csak a várkas
tély emlékeztet Kuncz Aladár regényének 
vüágára. De még ott is lehetőleg elkendőzik 
a múlt e dicstelen éveit. Ma a szigeten min
den a szórakozást, kikapcsolódást szolgálja 
— a francia átlagpolgárnak is elérhető áron. 
Egy erdélyinek, aki olvasta a Fekete Kolos
tort, kettős élményt nyújt egy itt eltöltőt ve
rőfényes délelőtt.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

EHETŐ ÉS MÉRGES ZO K NIK
Hová a fenébe rakhatta el Trébely Béláné, 

a jóságos özvegy levelét? Azt a mélykék bo
rítékban érkezett katasztrófa-előrejelzést, 
mely maga után vonszolja közelgő látogatá
sának reményét és abbéli szívből jövő aggo
dalmát, hogy a család terhére kell lennie 
néhány napra.

Trébely Béláné, mint magára adó művelt 
hölgy, írógépen szokta leveleit végleges for
mába önteni, aláírása viszont személyes és 
hitelt érdemlő. Az ékezetek kitétele kedvelt 
kézimunkái közé tartozik, törlés és kiiksze- 
lés viszont egyszer sem fordul elő a tisztázati 
példányban.

Egy efféle kivételes asszonyt — született 
Simoncsics Melánia; vagy Karola lenne?; te 
jó isten, megint elfelejtette a keresztnevét, 
holott egy hét múlva érkezik, nem állíthatja 
meg a Beulah (ejtsd:bju:l3>-hurrikán sem; a 
feleségét is hiába faggatná; igen, egy hetven- 
hatodik érzéke mégiscsak ezt suttogja neki, 
hogy Karola köll legyen — az ilyen rendkí
vüli és meghatalmazott özvegyet nem be
szerzi az ember, hanem örökli. Csak tudná, 
ki hagyta rá és mikor. Milyen jogcímen? Az 
ismeretlen örökhagyó pontos végrehajtási 
utasítást is mellékelt a kedvezményezettek 
számára: a nénivel bánjatok előzékenyen, 
kerüljétek a feltűnést és a lázadozó ellenke
zést.

A legvadabb szerencse, hogy nem az 6 
özvegye. Bár amilyen töretlen egészség és 
jókedv birtokosa, 6 fogja ismét árvává tenni 
Béla nénit, akarja sóhajtani, Karolát (mégis 
Melánia néni volna?). Akkor is így lesz, ha 
nem az 6 nevét viseli majd büszkén és meg
tört jonhhal e kiapadhatatlan jóságkebel...

Mert az irgalmas indulat elengedhetetlen 
kelléke az életnek, ami annyi éve összeköti 
őket. Hajlamos lett volna kijelenteni, hogy a 
kortalannak tetsző hölgy még a múlt század
ban látta meg a nap világát, efelől vaktában 
biztosíthatta volna a háza, az erkélye előtt 
kígyózó sort, mely menten egybesereglett 
volna, ha az újságban, a médiumokban is 
kidoboltatja, hogy városunkba érkezett az 
önzetlenség eleven emlékműve, özv. Trébely 
Béláné. Am az emlékmű senkivel sem közöl
te születésének dátumát, sej.

Mi több: haj. őszes. Olykor megszínesí
tett, évszaktól és hangulattól függően. De 
Trébely Bélánéval nem illik a hajról társalog
ni sem nőnek, sem férfinak. Ez is beletartozik 
az előzékeny, feltűnésmentességre intő kö
telmek körébe. Az asszonyt kiváltképpen az 
írók magánélete érdekli: anyagi és szellemi 
viszonyaik, az elnyűtt feleségek száma és 
állaga, a nemzett kölkök pályaíve. Szenve
délyes megszállottsággal gyűjti a szellemi 
élet nagyságainak újságokban látható raj
zolt, fényképes, festett arcképeit, lábbeli mé
re te ik e t, vagy, ha ez t nem  sikerü l 
beszereznie, aldcor az ingnyak bőségét. Nem 
kívánt viszont személyesen megismerkedni 
a gyűjteményben szereplő portrék eredeti 
példányaival. A csalódástól tartott? Avagy 
már túl idősnek gondolta önmagát, és óva
kodott a lángralobbanástól? Trébely Béláné 
az anonim jóságot választotta élethivatásául.

Érdekes módon az irodalom félként (oly
kor a kritika által fölképeit) papnői iránt cse
kély vagy inkább negatív tudásszomjat 
érzett "Tudnak ők magukra vigyázni!" —
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mondotta, mikor a számára félretett újsá
gokban, folyóírásokban vagy könyvekben 
egy-egy női portré is akadt elvétve.

A levélnek pedig ebben a házban kell 
lennie — bizonygatta magának századízben 
is Knapp Leonidász ezen a mézsűrű alko- 
nyaton (a keresgélést még a koradél füg- 
gönylebbenésű langym elegében kezdte 
meg) —, ámbátor az alábbi szokott helyeken 
nem lelte föl:

- az újságok Mont Blanc-jában, melyek
nek félretételéről már ejtettünk szót;

- a zöld huzatú karosszékben, abban az 
ágya baloldalán állóban, a lopott bársonnyal 
borított katlanban; ezt és az összes többi kár
pitozott bútordarabot a tavalyelőtt vonatták 
be, mondanunk sem kell, kinek a tiszteletére;

- az íróasztal akármelyik sarkában, be
leértve a Bulgáriából kapott levéltartót is az 
ablakpárkányon;

- a termetesebb dpősláda tetején, a be
csületben elaggott és kiszenvedett Braun-bo- 
ro tv a k é szü lé k , pocsék  öngyú jtók  és 
bekötésre hasztalan váró könyvek társaságá
ban;

- a sámfák i
- a vállfák j-között;
- a toalettszekrényke kincsei J
- nem volt az úriszobában, a kávébarna 

tükrös tálalóban a video- és hangkazetták 
tetején, melyek sorában (t. i. a filmek bő vá
lasztékában) ott volt A postás kétszer csenget 
című halhatatlan krimi is; özvegy Trébely 
Béláné egyszer sem mulasztotta el megte
kinteni, ui. ijfúkora maradandó filmélmé
nyének tekintette; rendszerint elérzéke- 
nyült, noha alkatilag hajlott arra, hogy a 
nyütszíni szentimentalizmust messze elke
rülje;

- de a férfi-fürdőszoba mészfoltos létra
fokain sem hevert fékeveszetten — a mozgó
könyvárban —> ahol ezekben a napokban 
Knapp Leonidász egy új pata- és körömfizi
kus regényt, a Feneketlen szüzet olvasgatta, 
mellyel íróbarátja, Nátyi Pál, harcos glossza
író, azelőtt jelentős feljelentő-szerkesztő 
ajándékozta meg hirtelen és kivédhetetle
nül.

Szőrén-szálán, de elveszett.
"Hová a nehéz nyavalyába raktátok el, 

hét szilvafán fütyülő rézivadékok, özvegy 
Csemeghy Tyimirjázevnő, az írók istápjának 
levelét?!!"

A kérdésbe csomagolt düh szörnyűséges 
volt. Nem is felelt azon nyomban senki, ho
lott családja pillanatnyilag nem csüggött- 
függött-álmélkodott egy tévéjátékon, nem 
csemegézett a rádió aranykori édesgyökere
iből, gyermekei (Amanda és Lear) elfelejtet
ték csattogtatni a magnót (soha egyetlen 
darabot sem hallgatnak végig, eleitől az utol
só akkordig), s nem vettek részt éppen egy 
magas követelményeket támasztó videoló- 
giai továbbképzésen.

"Az ki?" — szólalt meg végre egyikük, 
noha régen tisztában kellett volna lenniök 
apjuk szokásával, aki a névadás tekintetében 
felülmúlhatatlannak bizonyult az egész Ter
pentin és Illóolaj utcákban.

"Hát Mélán ka néni... vagy Karola anyó, 
értitek már, ti pemahajderek és ménkűfo
gók?"

'Mióta vagy te olyan jóban ismeretlen

asszonyokkal, és hogy-hogy én erről mit sem 
tudok? Mióta folytatsz szerteágazó levele
zést úgynevezett Melankákkal és Karolák
kal? Überhaupt és egyáltalán." — neszeit föl 
felesége, és ügyészi gyakorlattal formás vád
beszédet tartott az esküdtszék tagjai előtt.

"Nyoma veszett a levélnek, drága vérségi 
kötelékeim és szerzett családtagjaim"— adta 
alább Knapp L. — "ebben jelezte özv. Sim
sonná Czetka Jáwa jövetelének megközelítő
en pontcs idejét A színhely, erre tiszán emlékszem, 
maga a Kis- vagy Farfekvésű Pályaudvar.

Ki kellene kocsikázni elébe, és még nem 
is szedett a két utód-Knapp egy csokor ká- 
nyabangitát vagy pimpós gólyahírt, sorolta 
a tennivalókat az atya. Hiszen az elözve- 
gyült Maecena élt-halt a mezei növényzetért, 
a szellőfútta, esőduzzasztotta, villámszido- 
lozta, napfénygenetizálta természetes szép
ségekért, ellenben mélységesen megvetette a 
pepecselő rózsakertészeket, a kénes leheletű 
tulipánoktatókat, hogy a bazsarózsanevelők 
maffiájáról szó se essék.

"És ugyan bizony, mikor érkezik az éle- 
m edett leányka?" - érdeklődött kisebbik 
gyermeke, a jövendőkben boldogabb (re
m élhetjük, istenkém ?) Lear polgártárs, 
ugyanis az efféle jövetelek előestéjén, hóna 
alatt hálózsákjával elhúzódott valamely al
kalmi nagynéni lakására, leginkább Túsz Be
átához, ki édesanyjának egyszersm ind 
állandó nővére volt. Az ok kézenfekvőnek 
mutatkozott a család berkeiben: Lear nem 
akart egyetlen sort sem megtanulni by heart 
a Lear királyból vagy a Roland-énekbol. Önfejű 
gyermek, makacsul ragaszkodik tudatlansá
gához. "De legalább van egyénisége"— vette 
őt védelm ébe ism eretlenül is az iroda
lompártolás kortalan apátnője.

"Honnan tudhatnám?" "Jövő pénteken, 
déli egykor a Balt-Orient—Parnasszussal, 
vagy hét óra múlva a névtelen és személyte
lenül lassú vonattal. Mindkettőhöz ki kell 
hajtanunk."

"M indazonáltal idejében riasztanunk 
kell Hajdú bácsit, aki a Ritz-fürdőben vedel, 
az utolsó fiakerest, hogy lovait állítsa talpra, 
kocsiját tisztítsa meg a mohától, zuzmótól és 
a többsejtű rozsdától, mert a literatúra önzet
len Florence Nightingaléja soha sem venné 
igénybe az autóbuszt vagy a bérelt gépko
csit, de gyalog sem kívánja megközelíteni a 
Terpentin és Illóolaj utcák kereszteződését." 
Ugyanis ölében ott sürögnek-forognak a kö
tőtűk és gombolyagok, a kötésminták és a 
kisolló, a varrótűk párnája és a gumipertlik, 
mint a hasznos időtöltés, a munka becsületes 
eszközei.

Trébely Béla hátrahagyott özvegye ti. 
zoknikat köt. Meleg stucnikat fázós lábú fér
fiaknak. Térd- és bokazoknikat vastag fonál
ból, p a ra sz tg y a p jú b ó l, m elanábó l, 
pakisztáni gyapotból. (A mellény, lajbi, pu
lóver, szvetter — miként arra nem egyszer 
figyelmezteti környezetét — meghaladná 
munkabíró tehetségét.)

Az érmelegítő mindenkinek dukál, aki
nek legalább egy kötete nyomtatásban meg
jelent, "hiszen, szegény — ő csak tudja — 
alkotás közben lerúgja a cipőjét, papucsát, és 
alattomosan fölfázik, meghűl abban a huza
tos előszobában, a konyha cementes padló
ján, a fürdőszobából leválasztott kamrács
kájában, ahol végre írni hagyják... Boldogult 
uram is így halt meg negyvennyolcban."

'Melyik negyvennyolcban?" — érdeklő-
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dött egyszer Amanda, e sorok mellékszerep
lőjének eleddig egyetlen szűzleánykája.

A megrettent szülők nyomba ráförmed
tek volna, hogy ne ízetlenkedjen.

"Nagyon helyénvaló kérdés" — válaszol
ta zavar nélkül a szépliteratúra istápasszo- 
nya, "hiszen én igazán ismerem a poétákat, 
isten nyugtassa valamennyit csöndesen. A 
kezem között lehelte ki nemes lelkét Szép
halmon Kazinczy Ferenc Szent István napját 
követő második éjszakán, és annak a finom, 
halk, zörgőcsontú Arany Jánosnak október 
22-én ugyancsak méltatlan kezem fogta le a 
szemét, Adyt én tettem utoljára tisztába, 
mert Csinszka nagysága éppen egy rémes 
modernista kiállításon riszálta magát a bel
városban..."

"És Balassi Bálintot?" — kíváncsiskodott 
tovább Amanda, aki még csak gimnazista 
volt, és ekkortájt tanultak a saját korukat 
túlélő reneszánsz költők legkiválóbbikáról.

"Túlságosan fiatal voltam, Esztergomba 
el sem engedett volna az édesapám."

A stucnit illett megőrizni, mi több, hor
dani. íratlan szabály szorította erre az iroda
lom m unkásait. Ugyan ki m erte volna 
visszaküldeni a feladónak? Már várták, igé
nyelték, büszkélkedtek benne, hivalkodva 
páváskodtak a korzón. Szombatfalwij Tut- 
nak piros csíkosat, mert vidám történeteket 
írt, Cseh-Konits Lázárnak sakktábla-mintá
sat, ugyanis avangard verseket közöl a la
pokban, versei hasonlítottak a királyi játék 
kockamezeihez, Yamaha Gusztinak keleti 
m otívumokkal áttörtet, hiszen ő volt az 
egyetlen haiku-fordító irodalmunkban, és 
Felsőczy Tat Barnának ugyanolyan színűt, 
mint a neve, mert F. T. B. a férfias, dohányil
latú esszék megközelíthetetlen alkotója.

Knapp nem kapott soha semmit. Ja, de
hogy is író, ő csupán az irodalmárok barátja, 
pincemestere, szállásadója, hallgatója, cso- 
dálója, raktámoka. Háza örökké nyitva áll a 
zokniosztó angyal előtt.

A levél nem bukkant föl. Ki kell mennie 
minden lehetséges vontához. Végül is szá
mít ez valamit? Persze, hogy szemernyit 
sem. Összemérhető talán özv. Trébely Béláné 
nagylelkűségével? Távolról sem.

Példának okáért, mindössze egyetlen 
egyszer fordult elő, akadt az írástudók tár
sadalmának olyan elvetemült tagja, nevét 
szégyelli is kiejteni — Felsőczy Tat —, aki 
visszafordította a takaros kis csomagot. "Ez 
a zokni ehetetlen, rágós, sőt, meg vagyok 
győződve, hogy mérgezett is" — írta kísérő
levelében álhetyke pimaszsággal. Üldözési 
mániája köztudott volt pályatársai körében.

Mindenki döbbent hűdöttséggel hallga
tott. Gyászos ld ekkd  várták, miként viseli 
majd el a csapást Béla néni. A nagyasszony 
azonban szemrehányóan reájuk nézett:

"Na, ugye,nekem volt igazam. Ez a kivá
ló ember éhezik!"

KABDEBÓ TAMÁS: Madár
1C1

pici
forrás
vagyok zubogok 
örömében csurranó 
síró szikla kristály- 
tiszta folydogáló könnye 
csermellyé lettem alább 
belem szivárgott a lejtős 
talaj jókedvének dús nedve 
iszik belőlem a szökellő'zerge 
a fürge m ókus és a cammogó m edve 

szőke patak lettem  híd van felettem 
honnan egy fiatal lányka a tükrüm be 

néz: pihét visz a fodrom  pitypangot 
dióhéj csónakot s egy m ódfelett me
rész pockot mi átevickél a sodron 

és a kanyar lassuló vizében zá
tonyra lel; hol egy gém  békákat 

riogat s az orm ótlan gázgyár 
sárga végbelével m ár kisfolyóvá gyarapodott 
m érgét hom okom m al összekeverem  lejjebb kim osom  
s am it a nap elszív belőlem a felhőktől dup lán  
visszakapom  s duzzadó víztöm egem  volt és lesz a 
halaknak csigáknak kagylóknak rákoknak bálterem; 
leányzó voltam  m enyecske lettem  gyors dagadó takaros 
két partom on pecaversenyt rendez sok derékjó iparos 

szél bele- m agasra csap
tám ad borzongok egy habom  

vitorlások zuhannak hátam on örvényem be propeller 
kavar iszapos jókedvű sárgásszürke vizet és jó
tettem ért hogy ingyen cipelem belém eresztett 
olajjal duplán  fizet - sebaj, kiheverem  mire 

vastagabb derekú érett asszonyként m últam m al és a 
partjaimon élő bábéi kígyózó összefonódó m últjával 
gondolok; a búza, a kukorica történetével is terhes 
vagyok, hisz az árapály, am i a lelkem, em ber és állat
vérrel keveri vizem  s ha m ulthordozó m inden m olekulám  
hátam on a jövőnek tornyosul m inden duzzadó hullám  és 
ahogy a feltörő talajvizektől, a mellékfolyóktól duz
zadok egybem osom  a kloákát az emberi könnyel a lecsa
pódó gőzzel és a m enny m agasztos vizeivel höm pölygők 
sóhajtva suttogva suhogok m orm olva dúdolok hirtelen 

szétválok ím  egy máris kettő három  
istennő grácia
víz- osztásaira
kielégülésre áhitozok

főjó folyó 
hármas 
elvegyülésre 
alfa béta delta

t

z
t

m

s
ó

n
g

g

TENGERVAGYOKTENGERVAGYOKTENGERVAGYOK

21



HELIKON

CINZIA FR AN CHI

ZSOLTÁR, VÁRAKOZÁSBAN
S z a b ó  F erenc: Zsoltárhangotu Z so ltá r fo r d ítá so k  é s  p ara f

r á z iso k . V á lo g a to tt  é s  új v e r se k . S z e n t  I s tv á n  T ársu la t, B u d a 
p e s t ,  1 9 9 3 .1 8 8  o.

A végétől kellene kezdeni a Pá
ter Szabó S. J. kötetének olvasását, 
hogy az elejére eljussunk. A him
nuszra, az Isten szerelmesének 
egyetlen ajándékára: «amit adha
tunk mind a tied/a földkerekség és a 
messzi ég/a dicséret áldozatát kívánod» 
(A dicséret áldozata 20. o.). Ellenkező 
sorrendben: V. Zsoltárparafrázisok-. 
Paul Claudel, Pierre Emmanuel, 
Patrice de La Tour Du Pin, Jean-Cla
ude Renard. Parafrázisok parafrá
zisai, a francia «fordítások» magyar 
«fordításai». IV. A láthatatlan felé (Új 
versek): költészet-forrás a misztikus 
szerelem és szeretet, égő lángja az 
Ige, kardjai a Szavak (ez utóbbi 
verseim is, mottója Mallarmétól: 
«Nem eszmékkel, szavakkal készül 
a költemény», 169. o.). ül. Feltáma
dásra várva: Költői képtár (Imago 
Domini, önarckép). II. Jónás Jele (Bib
liai képek/jelképek): «Hitvallás he
ly e tt vallom ás»  (Jn. 21), I. 
Zsoltárhangon: visszatérés/érkezés 
az univerzum magjába, atomjába; 
költészet és ima; szakadatlan, vég
telen párbeszéd.

*
V. A zsoltárparafrázisban is 

folytatódik a meg nem szűnő dialó
gus. Paul Claudelnél «0 az, akit nem 
kezd ki az idó/aza Művész, aki nem veti 
meg alkotását» (137. zsoltár. 176. o.). 
Pierre Emmanuel örök jelenlétét a 
történelemben akkor is képes meg
találni, amikor az csak hiányát ta
pasztalható, rejtőző alaphang a 
dodekafón zenében: «Te a pökol-tü- 
zet kegyelem-túzzé tudod változtat
ni /A halál könyörtelen voltát 
feltámadássá/Mert mégha az ember ha- 
múvá omlana is össze/Képmásodat 
őrizné léte vízhegyében — Téged ma
gad/Aki halált legyőző fehérizzású Tűz 
vagy!» (Plus que la sentinelle..., itt
179-182 o.). Az igazán és mélyen 
szerelmes ember tehát nem a körül
ménynek, hanem a szerelmének 
számít, lénye és valója nem ismeri 
a «vagy-vagy» állapotát, helyzetét 
Odaadása tiszta, akár az éneke. Fá
radságos és fárasztó állandó gyö
nyörűség, vágyakozás, sóváigás ez 
a szerelem, tét és fogadás: Várom az 
Urat, várja az én lelkem, és bízom az 6 
ígéretében,/Várja lelkem az urat, job
ban, mint az örök a reggelt, az őrök a 
reggelt (130. zsoltár, 5-6.).

*
IV. «(...) a "kis zsolozsmaköny

vem" összeállításában teljesen sze
m élyes szem p o n to k  vezettek . 
Naponta imádkozom a zsoltárokat, 
mint minden pap és szerzetes. (...) 
Bevallom, a zsolozsmát imádkozva 
nemegyszer szellemi akrobatikára 
van szükségem, hogy beleéljem 
m agam  az ószövetségi ember, 
mondjuk Dávid király lelki helyze
tébe, hogy aztán "transzponáljam" 
őket itt és most az én imámmá tegyem

(...)»(11. o.). A bibliai gondolat ter
mészetes konkrétságból áll: közvet
len értékei az egészség, a szépség, 
az erő, a föld, a ház, a víz, a bor, a 
kenyér, mind Isten ajándéka, áldá
sának a jele, állandóság, folyama
tosság — győzelem a halál fölött. 
Eföldi szerelem, férfi és nő közti 
szerelem, ereje — Isten tanúsága: 
«Mert a mi Istenben láthatatlan, tud
niillik az 6 örökké való hatalma és isten
sége a világ teremtéstől fogva az 6 
alkotásaiból megértetvén megláttatik» 
(1 Rom. 20.), Isten képmása (1 Gén. 
27.) Leginkább a próféták azok, 
akik úgy képzelik az Istent, mint az 
Urat, a Vőlegényt — szerelmes ab
ba a népbe, akit magának válasz
tott. Az Énekek Énekében a fenti 
konkrétság gyönyörűen vegyül a 
tiszta szenvedéllyel — élő képek
ben: «Csókoljon meg engem az 6 szájá
nak csókjaival;/mert a te szerelmeid 
jobbak a bornál» (1. 2.); «a te szemeid 
galamboka tefátyolod mögött/a te ha
jad hasonló a kecskéknek nyájához/me- 
lyek a Gileéd hegyéről szállónak alá.//A 
te fogaid hasonlók a megnyírt juhok 
nyájához (...) Hasonló a te nyakad a 
Dávid tornyához,/a mely építtetett 
fegyveres háznak,/a melyben ezerpaizs 
függeszt etett fel,/mint az erős vitézek 
paizsai» (4.1-4.). Ez a szerelem nem 
áll szemben az isteni szeretettel. A 
Menyasszony és a Vőlegény mono
lógban és párbeszédben készülnek 
az újra (örök) egyesülés örömére, 
mondhatnánk azt is, hogy folyto
nosan készülődnek. A Mennyasz- 
szony hűségével, szépségével, a 
Vőlegény dicséretével, dicsőségé
vel. Természetes konkrétségükkel 
ezek a költői passzusok arra hívják 
fel a figyelmünket, hogy a szerelem 
tisztaság és világosság, szüntelen 
rendelkezés a legjobb önmagunk
kal, belső szépségünkkel. Közelebb 
kerülni önmagunkhoz, gyarlósá
gunkhoz (ennek tudatához). Fá
rad tság  és elfá radás nélkül 
vágyakozni a gyönyörűre. Megsza- 
kíthatatlan természeti és lelki álla
pot: «Az Isten szeretet; és a ki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, 
és az Isten is 6 benne« (Jan. 1.4.16.). 
A Zsoltárhang ónban a szere- 
tetnek/szerelemnek testi jelenléte 
is van: «Vállamon könnyű sál az esti 
szél/(avagy hajad selyme?)/karom lé
ha jló pálmalevél/(ha hagynád átölel- 
ne)/(...) Sorrentoi kertek illata száü/itt 
és most nem vagy jelen/tudatom ten
gerparti teraszán/emlékek raja suhan 
sebesen» )Visszaálmodom a valóságot, 
160. o.);«Néztelek akkor itt a parton,/a 
homokon könyökölve/amint a bójáig 
úsztál és vissza/(emlékszel? nagyon 
féltettelek!)/a tenger félrefordult/miri- 
ád habfodor foncsorozta/míg a nárcisz- 
nap gyönyörködve/képmását szemlélte 
benne« (Akkor itt, 161-162. o.). 
Ugyanakkor nyomai melankoliku

san eltűnnek a jelen fényében: «Új 
hazám a Pasarét —jegy hete még/a cit
romfa mögül/ablakom sarkából/leskelt 
rám a telt Hold/s lent zúgott a mindig 
lázas Város/Itt most béke/az itáliai ég
bolt/fakuló emléke/lesz majd viga
szom?» (Hazatérés, 168. o.). A 
haza-térés, valamint a szavak kér
désként és megszólításként, egy
szerre b iztató  és nyugtalan ító  
felfedezésként sűrűn jelen vannak 
a kötetben. Morális és misztikus, 
illetve költői felfogás; vershelyzet: 
két kiáltás között (171. o.). E könyv 
ugyanis a hazatért köny v(e). A lelki 
és földrajzi hazatérő a Rómában el
telt évtizedek után csak úgy érkezik 
vissza Magyarországra, mint haza. 
Egyébként e kötet más formában 
nemrég Olaszországban is megje
lent, a «száműzött magyarok» szű- 
kebb róm ai p á triá jáb an . Eg
zisztenciális tapasztalatból fakadó 
misztikus (jel)kép és főtéma, a tűz 
és ellenképe a víz, illetve a forrás — 
dom ináló, akár a csipkebokor, 
amely «ég vala; de a csipkebokor meg 
nem emésztetik vala» (Mózes. II. 3. 
2.): életforrás. Hiszen «tűz volt a kez
det tűz lesz a vég» (Himnusz a tűzhöz, 
151. o.). Kis tűz-versciklussal is ta
lálkozunk, benne a következő al- 
m otívum okkal: ó testam entum i 
«égő és gyujtó/el nem hamvadó való
ság» (Nincs szimmetria, 148. o.), tűz- 
forrás (I. és II., 149-151. o.), szerelem 
tüze, tűz-Apokalipszis (156-157. 
o.). Az Isten dalnoka jelen időben is 
él, verseiben a transzcendens örök
ség mellett a történelem Babilontól 
a mai bomlásokig, romlásokig visz: 
«Elszivárog az idő /a vékony víz 
alatt/mozdulatlan mereng a kő» (A 
metafora metamorfózisa, 154-156. o.). 

*
Hl. Tudjuk, «a himnusz az Isten 

iránti "szent szerelem" műfaja, lírai 
vallomás és diadalének a szelíd ha
talomról, aki mindent legyőz (Cs. 
Gyímesi Éva a Világ Világossága - 
hetvenhét keresztény himnusz című 
verseskötethez, Kolozsvár, 1992). 
Ez a szerelem hívás és kihívás: kö
zelebb kerülni önmagunkhoz, for
rá su n k h o z  (am it P latón  nem 
fe le jthe tő , bennünk  elfe lejte tt 
nyomnak nevez), s evvel szabad
ságunkhoz is. Nem a szerelmes em
ber szabad, hanem  a szerelem

fűti tmqtutnnUunott cftnutfn 
cuttoim m  I
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maga a szabadság: a választás pil
lanata, feltétel nélküli letétbe-he- 
lyezése a szerelemben. A választás 
az érint(kez)és pillanat is, mint met
széspont; kézmozdulat, nem gör
csös kapaszkodás. Talán Bállá 
Zsófia tudta ezt a legjobban költői- 
leg kifejezni a Második Személy c. 
verseskötetében (amelyben a Mas- 
foldi szerelem mégis elég eföldi), 
egyetlen kis szóval, s ez a "Te". Az 
«amivel csak a legközelebbit, sze
relmünket és az Istent szólítjuk, 
nem híd, kapocs, összekötve-elvá- 
lasztó. Hanem őmaga valami más; 
nem am algám, hanem olvasztha- 
tatlan ötvözet: saját maga. A Te sza- 
bad» (Responsorialis, vö U tunk , 
XXXV. évf., 20. sz., 1980. május 16., 
2. o.). Ezúttal a szerető/szeretett 
személy számára, az önmagából ki
váló énsors számára alapaxiómává 
válik egy új élet/lélek-dimenzió: «a 
tiszta arany tündököl — az öröklé- 
tet/szívedben hordod s semmi a halál» 
(Megtalált öröklét, 123. o.), amennyi
ben eggyé lesz a «legfőbb» (125. o.) 
”Te"-vel:«(...) ami lelkemben élet láng- 
ja/ami testemben halál hamva/mind 
Hozzád tartozik —/végül mi marad 
enyém?/Te vagy (...)» (Hozzád tarto
zik, 114. o.).

♦
II. Krisztusban Isten és ember, 

lét és semmi, öröm és szenvedés, 
igazság és bűn együtt van: összeüt
közésük nem robbanásból lesz, ha
nem átölelésből (Kierkegaard). Az 
Isten beszédeiben, a teofánia révén 
Jób felfedezi az Ige megtestesülésé
nek a misztériumát, és többé nem 
fog sírni: «Nem voltam Veled azon a 
reggelen/amikor először ujjongtak a 
hajnalcsillagok/a titokról nem sokat 
tudhatok» (54. o.). De elég tudni, 
hogy Van; a titok forrásáig jutni: 
«Tenger öbléből cethal-torkon át/ujjá- 
születve vesztett életem/a küldetésben 
újra meglelem/és létem hirdeti az irga
lom szavát» (Jónás Jele — a száz éves 
Babits Mihálynak, 44. o.).

I. Jób felfedezése: az isteni terv 
értelmének megvilágosodása. Míg 
a prédikátor a hiábavalóság, a tehe
tetlen ész útján jár, Jób szavában 
együttlétezik a rossz és a jó, a csend 
és a szó, a semmi és az Isten. Ez a 
koegzisztencia: harmónia — mert 
Isten megtartja és fenntartja. Jób 
nem tud nevet adni neki, de mi már 
igen: Krisztus, akiben tündököl az 
Elet és sötétlik a Mélység (vö. Da
vid Maria Turoldo, Mié notti con Qo- 
helet, Garzanti, Milano, 1992,63-78. 
o.). Akinek helyettünk kell örökké 
meghalnia.

Kitör a dal, a hála, a dicséret 
áldozata:

«S mégis igaz: örömre szület- 
tünk/valahol van hazánk - felettünk/a 
felhők felett a Nap ragyog! /A Végtelen
ből egy parány vagyok/mert én vagyok 
az összeállt Idő/magam vagyok a múlt- 
jelen-jövő/magam vagyok a dal-költe
mény/magam vagyok a születő 
remény» (Hárfahangolás, 19. o.).

„Zsoltár, várakozásban" Lázáry 
René Sándor, Uszatáj, 1994 szeptem
ber, 10.
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M INDENKI DOLGOZOTT

SZJ: Itt nőttünk fel, Erdélyben, a fák között. Van sík terepünk 
is nekünk, szántóföldjeink is vannak, de mind koszorúként kerít 
be az erdő. Régen hatalmas fák voltak, az öregeink vágták, tarol
ták, feldolgozták, nem volt más jövedelmük, abból éltek. Az alföl
diek nem értettek annyi mindenhez. Azok más típusú emberek. A 
síksághoz vannak kötve, a beszédük is más, még ha magyarul is 
ejtik a szót. Nem úgy vannak, mint mi. Itt Erdélyben valahogy 
sorsüldözöttebbek voltunk, éberjebbek kellett legyünk a megélhe- 
tőségért, s egy kicsit többet, többmindennel foglalkoztunk, mert 
nehezebb volt itt a hegyek között élni. Ott ugye nagy termés volt, 
ottan dolgozott a föld. Itt meg kell dolgozzunk mi!

SM: Egyáltalán nem mentünk ki a faluból, mindenféle mester
embert meg lehetett kapni helyben. A falunkban volt— azt mond
ják — három malom, suszter legalább volt három az is, akkor volt 
kerekes, asztalos, volt fűszerüzletes, mészáros, volt vendéglős, 
szabó is volt, borbély is volt. Orbán Ignác az edényököt tudta 
fódani. A pléhedényököt s a mázas edényököt. S fogat húzott 
osztán nagyon-nagyon sokat. A körbe való községeknek ő húzta 
a fogakat. Sok egyébbel is dolgozott, mindenfélével, mindenhez 
értett az ég-földön.

TD: Mindenki termelt, mindenki ellátta sajátmagát... Sok ko
vács is volt valamikor régen, bognárok, akik csinálták a kocsikat. 
Nemcsak a mi falunknak, hanem a környékbeli falvaknak. Itten 
egy bognármester olyan híres volt, hogy azt lehet mondani, az 
egész környéken olyan 30 km-es körzetben, ha szép kocsit akartak 
csináltatni, idejöttek Végvárra. Ha vasaltatni akartak, ugyancsak 
idejöttek. Kenderföldek voltak, az asszonynép font. Voltak szövő
mesterek is. Takácsoknak mondták...

VdGy: Dolgoztunk. Olyasmi nemigen volt, amit nem tudott a 
falusi ember megcsinálni. Ha az egyik nem tudta, megtudta a 
másik. Reggel, sötítbe elmentünk hazulról a kis jószággal, s este, 
sötétbe jöttünk haza. Ez így vót. Aki azt mondja, hogy nem így vót, 
az hazudik. Vót, aki kovács vót, aki kerékgyártó vót, vót, aki 
suszter vót... Én csak gazdálkodó vótam. Se suszter, se kovács, se 
kerékgyártó, csak gazdálkodó. De a kovácsnak a családja földmű
ves vót. Én nem is ösmertem más falut, csak gazdálkodó falut.

HP: Anyám este nekiült otthon, a vacsorát elvégeztük, akkor 
font. Font éjfél után egy órakorig. Akkor jött haza a fonóból, enni 
adott a lónak, akkor költötte fel apámat, reggelit csinált, ment 
apám az erdőbe, osztán anyám csak akkor fekütt le, csak két 
órakor.

SzNP: A falu mindent megtermesztett, nem nagyon vettünk 
semmit az üzletből. Minden termett. Nem is láttam különb kuko
ricát, búzát, gabonát sehol sem, mint amilyen nálunk terem.

MNE: Megcsináltuk a munkaeszközöket, mi kellett nekünk, 
kapa, kasza, még a szekérhez is a holmit meg tudtuk csinálni. Az 
ember ha használta, akkor má kellett javítani. Úgyhogy megcsi
náltunk mindent mik, ahogy lehetett. Nem lehetett mindenért 
pénzt adni, mert abban az időben lassan csinálódott a pénz.

TuF: Amikor rakta az ember a kemencét, én megfigyeltem. Hát 
csak ennyiből áll az? Aztán kutat ásattam. Néztem. Utána vagy 
harminc embernek is vállaltam a faluban. Amit én egyszer meg
láttam, hát én es meg tudom csinálni. Az ég csillagja alatt én 
mindenhez hezzafogtam, amit egyszer csak ember meg tudott 
csinálni. Legszívesebben a famunkát szerettem, s az építést. De 
azért mindent megcsináltam úgy, ahogy egy embertől tellett meg
csinálni.

MBR: Augusztus 6-án kezdődött a kendermunka. Akkor vót 
Régenben a vásár, s azt mondták, a régeni vásárkor neki kell fogni 
a kendert nyőni. Azt ki kellett nyőni, fejbe kötni, akkor jól meg
szárítani, le kellett azt a lombot, a virágot s levelet verni, akkor 
össze kellett kötni, s vinni a Kis-Küküllőbe áztatni.

DF: A család egy kis termelőegység volt. A gyermeket kicsi 
korában befogták a munkába. Nem jártak annyit iskolába. Mikor 
elbírta a kapát, mán akkor ide küldtík, oda küldtík. Amikor fel 
tudták valamire használni, rögtön befogták azt a gyermeket.

Részlet Gazda József: MINDENNEK MESTERE, a falusi 
tudás könyve című munkájából, Püski, Budapest, 1993.
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REFLEXIÓK 5.

ÉGI SUGÁR
Immár harmadszorra bonyo

lította le a Szilágytársaság az 
1992-ben elindított és évenként 
meghirdetett egyházzenei verse- 
nyét.Az idén szeptemberben is 
megszületett a zsűri döntése az 
1994-ben beérkezett húsz m ű 
rangsorolásáról és a díjak odaíté
léséről.

A verseny nemcsak zenéről 
"szól", de vele egyenrangúan az 
erdélyi vallásos költészet hangba, 
dallamba, harmóniába foglalásá
ról is. Nagy adósságot kell tör- 
lesztenünk ezen a téren is. Ez 
legalább félévszázados feladatot 
jelent zeneszerzésünk számára.

Zeneszerzésünk?!
Ilyesmi még csak a kezdetén 

van minálunk. A nagyon kevés 
igazi szakmabelin kívül alig tűnik 
fel itt-ott egy-egy zeneszerzési kí
sérlet azok részéről, akiknek 
megvan hozzá a zenei tudásuk 
(zenetanárok, karnagyok, kánto
rok...), de rendszerint nincs meg a 
technikai felkészültségük, jártas
ságuk a zenealkotásban. E sorok 
írója a különböző didaktikai fo
kozat-vizsgákon számtalanszor 
tapasztalta a zeneszerzés felé 
megnyilvánuló vágy, és sok eset
ben ezen túlmenőleg, a konkrét 
eredmény megszületését is nép
dalfeldolgozások, dallamok, ze
nei rögtönzések műfajában. Ez 
lenne zeneszerzésünk igazi hátte
re. Minden erőnkkel ezt kellene, 
hogy támogassuk. Még akkor is, 
ha a kísérletek amolyan zeneszer
zési botladozások is némelykor. A 
feltörő alkotóvágyat nem szabad 
csírájában elfojtani!

A zilahi, az egyetlen zeneszer
zői versenyünk, amely életképes
nek bizonyult, és íme állandósult 
is, ennek a minden alkotói meg
nyilvánulást támogató igyekezet
nek a jegyében él és hat.

Mint minden verseny sok ap
ró, kedves gesztus is felötlik a 
résztvevők részéről. Az idei ver
senyre "őzike" jeligével egy 13 
éves szovátai kisfiú is küldött be 
kompozíciót Reményik Sándor 
versére ("Egy kicsi szó"). Hogy 
lesz-e belőle muzsikus vagy ne
tán zeneszerző, azt még nem le
het tu d n i. Nem is fontos. A 
gesztus viszont sokat sejtet: él és 
hat a mindnyájunkban bennünk 
szunnyadó és fel-feltörő zenei 
hajlam. Az ember legmélyebb

ösztönvilágából sarjad elő ez a 
hangokba kívánkozó belső világ. 
Mind zenétlenebbé silányuló vi
lágunkban biztató reménysugár 
minden üyen "kicsi" zenei önkife
jeződés.

Az idei versenyen mindennek 
egy még meghatóbb megnyilvá
nulását is tapasztalhattuk. "Égi 
sugár" jeligével gyönyörűszép 
kottaírással elkészített partitúrát 
kaptunk, egy orgonakíséretes 
dalt, Reményik Sándor versére. A 
partitúrát kísérő szövegben ez 
állt: "Feleségem utolsó kívánsá
gát teljesítem most azzal, hogy 
ezt az elkészített anyagot postára 
adom. Fülek, 1994. II. 25." És mel
lékelten érkezett egy gyászjelen
tés is, amelyből megtudjuk, hogy 
a szerző "1994. február 19-én, éle
tének 64. évében visszaadta lelkét 
teremtőjének. Temetése Loson
con 1994. február 23-án lesz". A 
dátumok önmagukért beszélnek. 
De a szerző (szlovákiai tanítónő) 
levele egy rekviem hátteréről ad 
hírt az utolsó szó erejével. "Tisz
telt Szervező Bizottság! Sokat tű
nődtem azon, hogy az itt mel
lékelt Remén yik-verset elküldhe- 
tem-e egyházzenei versenyre, hi
szen nagyon világiasnak látszik. 
Nem Isten országáról, túlvilágról, 
mennyországról beszél, hanem 
költői nyelven a föld porában, az 
égi sugárban, a Tejút valamely 
csillagán képzeli el a viszontlá
tást. Az utolsó két szava: ..."még
is, mégis"..., nekem mégis a Biblia 
szavait juttatják eszembe: "Hi
szek Uram, légy segítségül az én 
hitetlenségemnek..." (Legszíve
sebben ajándékképpen külde- 
ném el ezt a szívesen készített 
dalt, mivel versengeni ugyancsak 
nem szeretek. Inkább csak meg
méretni. Ez a vers több szempont
ból is kedves nekem. A felszó
lításukra készítettem el, s ha már 
megvan, nem tartom véka alatt. 
Fogadják szeretettel. Ha hiba van 
is benne, így éreztem kifejező
nek... Szervező és kivitelező mun
kájukhoz sok sikert kívánok: az 
"Égi sugár" jelige tulajdonosa. Fü
lek, 1994. II. 15”. Sok rekviem-ze
ne lelkem legmélyéig megható 
üzenete érkezett el hozzám éle
tem során, de mind közül ez volt 
szavaiban, gesztusában, és éppen 
ezért "hangjaiban" is a legmegrá
zóbb.

A szerző: VASSÁNYI AU- 
RÉLNÉ sz. SÖRÖS ZSUZSA. FÜ
LEK, SZLOVÁKIA

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A Robert Graves angol költő által 1968- 

ban alapított irodalmi díjat az idén 25. alka
lom mal adták át a m agyar írószövetségben. 
Az év legkiemelkedőbb verséért járó kitün
tetést a kuratórium tagjai (Somlyó György, 
Lakatos István, Lator László, Vajda Miklós) 
az 1966 óta Franciaországban élő költőnek, 
műfordítónak, Tóth Juditnak ítélte oda Nisi 
dominus cím ű verséért.

A  normandiai Cerisy-la-Salle-ban szé
kelő Nemzetközi Kulturális Központ tudo
m ányos konferenciát szervezett Lorand 
Gáspár költői világáról. Ezek a rendezvé
nyek a francia irodalmi élet jelentős esemé
nyei közé számítanak, a jelenleg Tuniszban 
élő s növekvő hírnevű költő pedig Erdély
ből indult hosszú évtizedekkel ezelőtt a 
nagyvilágba.

Szeptem ber végén Lélektől lélekig cím
mel Bécsben magyar irodalmi esteket rendez
tek, m elyek szereplői között Rakovszky 
Zsuzsa, Kalász Márton, Konrád György, Bari 
Károly, Bállá Zsófia, Eörsi István neve szerepel.

O któber elején Kolozsvárra látogatott a 
székesfehérvári irodalm i fórum, az Árgus 
d m ű  folyóirat m unkatársi gárdájából Ba
konyi István, Péntek Imre, Sobor Antal.

A z Erdélyi M úzeum  1994. 1-2. füzeté
ből kiemeljük Lakó Elemér tanulmányát a 
kolozsvári Unitárius Kollégium könyv
tárának múltjából, az erdélyi levéltárvéde
lem hősi erőfeszítéseit tárgyaló cikket (Jakó 
Z s ig m o n d , S eb es ty én  József, B özödi 
György jelentései 1944-45-ből), Benkő Elek: 
Rovásírásos bejegyzések Miskolci Csulyak 
István peregrinádós albumában.

A m agyar kultúra ismerője és tolmá- 
csolója, Jean Rousselot Pro Cultura Hunga- 
rica kitüntetést kapott.

A  hévízi Csokonai társaság ebben az 
évben Kemenes Géfin László, Kanadában 
élő magyar költőt tüntette ki a Csokonai- 
díjjal.

E lhunyt Elias Canetti Svájcban élő No- 
bel-díjas író és Robert Rozsgyesztvenszkij 
orosz költő.

A z  Arménia magyarörm ény időszaki 
szemle legújabb, 8. száma az örmény szár
m azású m agyar művészeket bem utató so
rozatában Hollósy Kornéliáról ír, folytatja 
az örmény bevándorlás történetét is, vala
m int az Erdélyben található miniatúrákkal 
illusztrált kéziratos könyvekről ír.

O któber elsején a Györkös M ányi Em
lékházban az EMKE rendezésében ünne
pelték Senkálszky Endre érdem es művész,

az erdélyi magyar színjátszás kiemelkedő 
szem ély iségén ek  nyolcvanadik  szü le 
tésnapját.

Tem plom ok és várak címmel Balázs 
Péter festőm űvész kiállítása n y ü t m eg 
szeptem ber végén a Korunk galériában.

Marosvásárhelyi sorok címmel az Er
délyi Szövetség Füzetei 4. darabjaként je
lent meg Nagy Pál publidsztikája.

A  D icső szen tm árto n b an  m egjelenő 
Kis-Küküllő d m ű  lap 19. és 20. számaiban 
Szécsi A ndrás emlékkiállításáról ír, melyet 
a város M agyar H ázának díszterm ében 
rendeztek meg, és H unyadi Lászlónak, a táj 
szülöttének szobrász és plakett-m űvészetét 
méltatja.

S zep tem ber 23-án a bu d av ári Lítea 
Könyvszalonban K. Jakab A ntalnak átad
ták a Budapesti Székely Kör Helikon-díját.

A  díjazottat Király László m utatta be a 
jelenlévőknek, ezt követően Mózes Attila 
beszélgetett K. Jakab Antallal a Helikonban 
közölt m agyar irdodalm i szöveggyűjte
ményről. A díjat Tamás M enyhért nyújtotta 
át. Az ünnepséget Jancsó A drienne szerep
lése zárta, tótkán elhangzó m oldvai csángó 
népballadát hallottak a jelenlévők.

-MI

MODERN
TÁRLAT
Erich Kästner négysoros versét rejti a víz

szintes 1., függőleges 63., 1. és vízszintes 40. 
számú sor. Majtényi Erik fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A négysoros első sora 
(zárt betűk: E, L). 16. Mozart-opera. 17. Az 
ödéma. 18. Idegen szent. 19. Nagyban. 20. 
Egyik megyénk. 21. Keresztül. 22. Román 
nap. 23. Japán város Osaka közelében. 25. 
Pára! 26. Pusztít. 27. Fordított szófaj. 29. 
Meggyőződés. 30. Gyermeke. 32. Nyakék, 
franaául — fonetikusan. 34. Személyeket 
felsoroló lista. 36. Angol férfinév. 38. Kis 
domb, halom — tájszóval. 39. Flóderez.
40. A négysoros utolsó sora (zárt betűk: P, K). 
43. "A néma levente" hősnője. 45. Menekü- 
lésszerűen elfut. 46. A Ludolf-féle szám.
47. Skálahang. 49. Részben eladó! 50. 
Olasz névelő. 52. Fonetikus mássalhang
zó. 54. A rettegett kritikus, Liszt és Wagner 
nagy ellenfele (Eduard, 1825—1904). 57. 
Kellemes szag. 62 ... tüze: a légköri elekt
romosság kisülésének egyik módja. 63. 
Élettársad. 64. Kettőzve: gyermeket táncos 
m ozdulatokra buzdító  felszólítás. 65. 
Egyetem felelős vezetésével megbízott 
professzor. 67. Felsőolasz tó az Alpok lá
bánál. 69. Vadászhely. 70. Megkülönböz
tető jegy. 71. Anonim egyik fele! 72. 
Nyomok páros betűi. 73. Magad. 75. Cso
mó. 76. AAA. 77. Rag, a -ve társa. 78. A fa 
levélzete. 80. Zuhanyozik. 82. Lesage egy-

Tem^angzó^MJ^eífögású^ZMóricT
Zsigmond-színmű.

FÜGGŐLEGES: 1. A négysoros harma
dik sora (zárt betűk: N, M). 2. Megígéri, 
hogy odaadja. 3. Négyszemközt őszintén 
vall. 4. Annyi mint. 5. Üdítő ital. 6. Ilyen 
mértékben. 7. Hazánk Kárpátokon túli te
rülete. 8. Aldo ...: olasz politikus volt. 9. 
Tantál vegyjele. 10. Idegen Éva. 11. Szín, a 
piros és kék keveréke. 12. Hím erdei állat. 
13. A kukorica tudományos neve. 14. Szál
kás húsú édesvízi hal. 15. A leghosszabb 
június 22-én van. 24. Fiatal szamár. 26. Női 
név rövid alakja. 28. Szemöldök-forma. 
29. Téli csapadék. 30. Egyfajta kallantyú, 
régiesen. 31. Az A hangnak egy fél hang
gal való felemeléséből származó hang. 33. 
Színjátszó drágakő. 35. Pipázik. 36. Rátü
zelnek. 37. Becézett Lukács. 41. Zenélni 
kezd! 42. Temesvári labdarúgócsapat. 44. 
Forma. 48. Keresd ...: cherchez la femme! 
51. ... a sarat: bírta erővel. 53. Kastély az 
Adria partján, Trieszt mellett. 54. Engedd. 
55. Fonal. 56. Befejezetlen két! 58. Albán 
pénzegység. 59. Aida atyja. 60. Égitest for
gástengelyének végpontja. 61. ... Peck: 
amerikai színész. 63. A négysoros második 
sora (zárt betűk L, N). 66. Tova. 68. Gyűrű 
alakú korallzátony. 70. Szeretetből fakadó 
jóindulat 74. Becézett Emma. 75. Zömök 
testű növényevő hal. 78. Oroszlánnév. 79. 
Női név. 81. Ógörög hangsor. 82.... Dago- 
ver: német színésznő. 83. Bibliai rém. 85. 
Hangtalanul átad! 86. Ón vegyjele. 88. ... 
Widerberg: svéd rendező.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 20. szám ában közölt, Két aforizma 
d m ű  rejtvény megfejtése: Aki megtöri a csendet, összefor
raszt valamit. Amit el kell ismételni, az a parancs megbukott.
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